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DEZE WEEK:
Uitnodiging Dag van de Bouw zaterdag 15 juni a.s.

Bouwplaatsmanager Heijmans, Bauke Madlener: ‘We liggen op schema’

Winkeliersvereniging lanceert nieuw logo Koningsoord

Plattegrond: welke winkel komt waar?

Nextfloors: mooi, duurzaam en vloeistofdicht

Kinderopvang Humanitas wordt Humankind

SPECIAL 
DAG VAN 
DE BOUW



Algemene praktijk gespecialiseerd in
implantaten, (klik)protheses, kronen

en wortelkanaalbehandelingen

Raadhuisstraat 37 
5056 HC Berkel-Enschot
Telefoon: 013-5333755

Email: tandarts@mjmnaaijkens.nl
Website: www.mjmnaaijkens.nl

Naaijkens & Maes
TANDARTSEN
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Donateursrekening:
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COLOFON

ALARMNUMMER  112

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

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

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

BANKEN

RABOBANK HART VAN BRABANT
Contact particulieren (013) 508 81 00 Contact Bedrijven
(013) 508 82 00, www.rabobank.nl/hartvanbrabant

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

Retail Compleet Bouw bv
Ombouw, verbouw en afbouw van winkels, horeca, enz.
013-303 00 33 | www.retailcompleetbouw.nl

STAATS KEUKENS
Telefoon 013-5336643 www.staatskeukens.nl

TDF – DAKRENOVATIE  06-36486079

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

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

SCHILDERS

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

Heinz Franken schilderwerken en 
vastgoed onderhoud 06-54666960

HERMAN PETERS SCHILDERWERKEN  06-29218145

Marcel Schilders Schilderwerken
marcelschildersschilderwerken.nl / 06-51261453

SCHILDERWERKEN TON VAN DE WOUW
TEL: 06-51108539
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COMPUTERHULP EN ELEKTRONICA

Reparatie TV, LCD, Plasma Ben van Etten 013-5336365

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 
Voor al uw vragen over zorg – welzijn – wonen – 
maatschappelijke diensten of een hulpvraag.
Donderdagochtend van 10-12 uur in zorgcentrum 
Torentjeshoef. Tel nr. tijdens openingstijden 06-53768978
of via e-mail loket-BE@dorpsraadberkelenschot.nl 

GEMEENTE 

GEMEENTE TILBURG
Voor vragen, het doorgeven van een verhuizing of 
het maken van een afspraak in de stadswinkel, 
ga naar: www.tilburg.nl
Handige apps zijn: “Buitenbeter” (meldingen 
doen over het openbaar gebied), “Afvalwijzer” 
(over ophalen huisvuil) en “Over uw buurt” 
(publicatie bestemmingsplannen en vergunningen)
Bellen kan ook: 14013 (lokaal tarief) 

GEZONDHEID

APOTHEEK DE LANGE STIGHT, T: 013 540 80 80
Ma t/m vr 08.00-17.30u, za/zo bereikbaar dmv kluisjes.
info: www.delangestight.nl.  Buiten openingsuren: 
Dienstapotheek te Tilburg: 0900 235 73 23

COACHING
3-dees KINDERCOACHING , ondersteuning aan huis 
voor kind en ouder. www.3-dees.nl  T 06-50278012

JuistTalent Loopbaancoach - Maxime Quax
Pandgang 2, 06-24206515, www.juisttalent.nl

MINDFULNESS +/YOGA/COACHING bij Anite Jonkers
www.freebodyfreemind.nl Tel: 06-15054704

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

Berko fysio, FYSIOTHERAPIE & LEEFTSTIJL
Eikenbosch 23, 06-15384252, www.berko-fysio.nl

OSTEOPATHIE VAN EIJCK D.O.-MRO lid NVO/NRO
013-4566490 | www.osteopathievaneijck.nl

FYSIOTHERAPIE DE HOOGE RIJT (www.dehoogerijt.nl)
Fysiotherapie, manuele therapie en sportrevalidatie
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

OSTEOPATHIE MAURA JANSEN. Osteopaat DO.-MRO 
Tel. 06-24981499  www.osteopathie-maurajansen.nl

PEDICURES
IL Mio Sogno Schoonheidsverzorging & Medisch-Pedicure
Kerkstraat 9  B-E - 0622657699 - www.ilmiosogno.org

De Pedicuresalon, lid ProVoet. 06-51272199
Klaproosstraat 2c B-E  www.depedicuresalon.nl

Salon Wouw, kapsalon - visagie - pedicure  en 
medisch pedicure. Wendy van Spreuwel 
06-13951265 Baaneind 6 Heukelom.

TANDARTSEN
TANDARTSEN Naaijkens & Maes
Raadhuisstraat 37  /  Tel. 013-5333755
www.mjmnaaijkens.nl

THERAPEUTEN
Voor psychotherapeut (BIG) www.bonnechance.nl

FONKEL therapie en training. Psychosociale therapie
en EMDR, www.fonkel.nu, 5333937, Lid NVPA/RBCZ.
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Pradána praktijk voor natuurgerichte therapie, 
www.pradana.nl, 013-8509808

Praktijk OrigIne voor psychosociale therapie, verlies en 
rouw, trauma, relatietherapie | www.orig-ine.nl | 5333722

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

Scheepens en Klijsen Podotherapie
Tel : 013-5110182  www.skpodotherapie.nl

THERAPEUTISCH CENTRUM DE ZICHT
PAUL VAN DER LUGT | MARGOT THOENE
Acupunctuur | Toegepaste Kinesiologie | Coaching
Re-integratie | Dru Yoga | Dru Meditatie
De Zicht 21| 013-5332865| www.centrumdezicht.nl

THUISZORG
Standby thuiszorg specialist in complexe zorg aan huis 
013 208 68 00 www.standbythuiszorg.nl 

JURIDISCHE DIENSTVERLENING

ADVOCATEN
Bogaerts & Groenen Advocaten | Tilburg
Marc Heuvelmans – Advocaat voor Ondernemers
www.bgadvocaten.nl | 088-1410807

KZO|O13 Advocaten - mensen in de rechten
familierecht-arbeidsrecht-ondernemingsrecht
www.kzoadvocaten.nl 013-53 66 555

Snikkenburg Verbraak Advocaten specialisten in 
Familie- en Erfrecht 085-4891233 svadvocaten.nl

VAN RAAK ADVOCATUUR & MEDIATION
Udenhout  www.vanraakadvocatuur.nl  013-5908877

JURISTEN
Letselschade? Damen Letselschade BV
h.o.d.n. Jurilex Letselschade BV
Voor vrijblijvend advies: www.damenletselschade.nl of 
www.jurilex.nl, j.damen@jurilex.nl of 013-4676305

NOTARISSEN
Daamen de Kort van Tuijl Notarissen  Vestiging Uden-
hout (013) 549 49 39 - Vestiging Tilburg (013) 549 49 49
www.dktnotarissen.nl

KAPPERS 

ANTHÉ-KAPPERS, Kerkstraat 25B, Behandeling op  
afspraak. Heren mogen ook ZONDER afspraak. Charlotte 
06-34089921, Monique en Mara, Lotte 06-38166531.  
algemeen nr. 013-5331561 Di. t/m Vrij. 9.00-18.00 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, Eikenbosch 
21 Berkel-Enschot, 013-5332756. www.kapperenco.nl

MONIQUE’S HAIRSTYLING, Dom. S Dubuissonstraat 
28a, Tel. 013- 5442832 Behandeling op afspraak.

SALON ORTEGA, KAPSALON   013 590 77 86
Sint Willibrordstraat 14 - 5056 HV - Berkel-Enschot 

KINDEROPVANG 

Kinderopvang Humankind
Kinderopvang- en ontwikkeling.
KDV Pepino en BSO Berkeloo (bij basisschool Berkeloo)
Peuteropvang Peuterplaza (bij basisschool Rennevoirt)
VVE gecertificeerd voor 0 tot 4 jarigen
Informatie: 073-711400 of 
www.humankind.nl 

Kinderopvangorganisatie De Kleine Wereld
Kinderopvang met aandacht, waar kinderen ontmoeten, 
ontdekken en ontwikkelen.
Dagverblijf De Wijde Wereld, Dagverblijf De Speelwereld, 
Dagopvang De Koningswereld, BSO De Toverwereld, 
BSO De Speelwereld en Peuterspeelzaal De Speelwereld.
Informatie: 013-2056010 of www.dekleinewereld.org

WELZIJN

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

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

MAALTIJDENEXPRES & Boodschappenservice
BEL: 013-5442513 voor actueel menuvoorstel

Stichting Hulpcentrale UBE  tel.nr. 013 50 30 919
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SCHOONHEIDSSPECIALISTEN EN 
HUIDTHERAPIE

DermaVision centrum voor Huidzorg - Huidtherapeuten 
Lijsterbeslaan 58 - 013-8894673 - dermavision.nl

PUUR wellness & massage 06-51225761.

SCHOONHEIDSSALON C`EST MOI Puccinilaan 10 
Berkel-Enschot. www.hkcestmoi.nl  06-42025849

Your Beauty Inspiration, Schoonheidssalon voor 
Huidverbetering & Wellness, 06-21237460

TAXIBEDRIJVEN

Taxi Korthout 24 uur. 013-4555555
Alle ziekenvervoer o.a. VGZ, CZ, ACHMEA

TAXIBEDRIJF VAN DER HEIJDEN 013-533 33 50 
taxivanderheijden@gmail.com

UITVAARTBEGELEIDING

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

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

Uitvaartbegeleiding In Harmonie
en Het Afscheidshuis: 013-5721822 
www.uitvaartbegeleidinginharmonie.nl

SCHAKELTJE plaatsen
Ga naar onze website
www.schakel-nu.nl

Klik op ADVERTENTIES en vul het aantal regels in

Oisterwijk Heukelomseweg 26Oisterwijk Heukelomseweg 26

Alle mediterraanse planten

30% 
KORTING
o.a. olijfbomen, palmen & oleanders  

A
anbieding geldig 12 t/m

 18 juni 2019 en zolang de voorraad strekt.

ZONDAG 16 JUNI 

VADERDAG OPEN

Groenstraat  31 b - Udenhout - T  013 511 5080
www.JANSENLAROPARTS.nl

ONDERHOUD  aan uw  Land Rover
wij  hanteren  VASTE TARIEVEN:

€  99,-   -   €  149,-   -  €  179,-

ook  APK, reparaties, uitlezen of speciale projecten...
onderdelen  &  accessoires:  NIEUW & GEBRUIKT 
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VOORWOORD

Berkel-Enschot groeit! Ons nieuwe dorpshart is 
volop in ontwikkeling. Aanstaande zaterdag bent u 
van harte welkom om tijdens de Dag van de Bouw 
een kijkje te komen nemen op de bouwplaats van 
Heijmans waar het nieuwe winkelcentrum verrijst. 
Veel winkeliers van het Eikenbosch maken de over-
stap naar Koningsoord en er zullen nieuwe winkels 
bijkomen. Op de plattegrond ziet u de indeling tot 
nu toe. Winkeliersvereniging Koningsoord presen-
teert haar nieuwe logo en tot de oplevering zal zij 
u in een nieuwe rubriek maandelijks op de hoogte 
gaan houden van de voortgang van het winkel-
centrum. De fotocollage van KIK Media geeft een 
mooie impressie van de bouw. Bauke Madlener 
van Heijmans vertelt over zijn schietgebedjes  

tijdens het proces van de bouw en leden van het 
bestuur van de winkeliersvereniging vertellen over 
hoe zij volop bezig zijn met de overgang naar het 
nieuwe centrum. Het openingsweekend van Win-
kelcentrum Koningsoord wordt groots aangepakt. 
De Dorpsraad is heel blij met de ontwikkeling van 
het nieuwe winkelcentrum en daarmee het nieuwe 
dorpshart voor Berkel-Enschot. Peter en José van 
Opbergen worden nieuwe bewoners van een ap-
partement boven het winkelcentrum.
Iedereen kijkt uit naar de oplevering, verhuizing en 
het openingsweekend volgend voorjaar.

Veel leesplezier met deze speciale editie 
rondom de Dag van de Bouw!

Het bestuur

Het bouwterrein van Heijmans is bereikbaar 
via de kant van winkelcentrum Eikenbosch, 
via de Kapitellaan, linksaf de Brevierstraat in. 
Daar ziet u de gele bouwketen en de inrit van 
het bouwterrein. Er is voldoende parkeerge-
legenheid. Om verkeersdrukte te voorkomen 
verzoeken we dorpsbewoners zoveel mo-
gelijk op de fiets te komen.  Niet alle stuk-
ken van het bouwterrein zijn verhard; goede 
schoenen zijn geen overbodige luxe.

Boomrooierij Weijtmans

Kreitenmolenstr. 175 | 5071 BD  Udenhout
Tel. 013-51114 83 | www.boomrooierijweijtmans.nl

boompje groot of klein,bij Weijtmans moet u zijn

bomen rooien - bomen snoeien
stobben frezen - afvoeren snoeihout

Handelsweg 18, 5071 NT Udenhout
Tel. 013 5111483 | www.boomrooierijweijtmans.nl

ROUTEBESCHRIJVING 
DAG VAN DE BOUW 
KONINGSOORD
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Al 40 jaar de vertrouwde schakel 

in elektrotechniek voor 

de omgeving Tilburg
partner van OneSmart

Van Antwerpen Elektrotechniek
Rhijnkant 12 
5056 JH Berkel-Enschot
013 - 533 30 12 
info@vanantwerpen-elektro.nl
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HOE STAAT HET MET... KONINGSOORD

GEWIJDE GROND 

De landerijen van abdij Koningsoord zijn uitge-
strekt. Waar ooit nonnen met hun rozenkrans 
liepen, verrijst nu een nieuw dorpscentrum. 
Bezoek aan gewijde grond.

Een vroege lentedag in Berkel-Enschot. Met keet-
koffie. Bouwplaatsmanager Bauke Madlener van 
Heijmans wijst naar een kleurige plattegrond. Ko-
ningsoord en aangrenzende landerijen zijn in ne-
gen deelgebieden opgeknipt. Samen vormen zij 
het nieuwe dorpsplan. ‘We zijn nu met deelgebied 
7 bezig’, vertelt Bauke. ‘Dat zijn vier grote bouw-
blokken met winkels en horecagelegenheden. 
Totale oppervlakte van de commerciële ruimtes: 
11.500 vierkante meter. Daarboven komen 139 
appartementen, waarvan 44 koop. De rest is huur. 
Medio 2020 is dit deel klaar.’

Hersenbreker
Het nieuwe dorpscentrum is tussen Berkel-
Enschot en de spoorlijn Tilburg-Den Bosch ge-
situeerd. Weliswaar is Koningsoord geen bin-
nenstedelijk project ter grootte van een velletje 
kinderpostzegels, maar toch is het puzzelen-voor-
gevorderden. Bauke: ‘Dat zit ‘m vooral in de af-
stemming. We bouwen in “treintjes”, waarbij de 
werkzaamheden strak op elkaar aansluiten. Maar 
de doorgangen tussen de bouwblokken – de 
toekomstige winkelstraatjes – zijn erg smal. Op 
sommige plekken nog geen acht meter. Dat heeft 

consequenties voor de steigerbouw, de aanleg 
van nutstracés en de posities van de bouwkra-
nen, de verreikers en de betonpompen.’ Een van 
de logistieke hersenbrekers zijn de daktuinen. Ze 
liggen in het hart van twee enorme carrévormige 
bouwblokken. Elke tuin, die zo’n negentig bij der-
tig meter is, vormt het dak van de grote commer-
ciële ruimtes. ‘Bij het bouwen denk je voortdurend 
na over volgorde en bereikbaarheid’, weet Bauke. 
‘Anders zet je elkaar klem.’

Zonder schietgebedjes
Ook de grote variatie in appartementen doet Ko-
ningsoord op Denksport Vijf Sterren lijken. ‘We han-
teren verschillende bouwmethodieken. Geen gevel 
is hetzelfde. Platte daken, schuine kappen. Zeven 
verschillende soorten baksteen, vijf extra varianten; 
diverse types goten. Maar ik hou daar wel van’, 
lacht Bauke. ‘Leuker dan repeterende bouw.’
In de architectuur van Koningsoord klinkt ook 
het kloosterverleden door. Links en rechts duiken 
spitsbogen en gewelfvormen op. Maar schietge-
bedjes hoeven Bauke, zijn vier mede-uitvoerders 
en vijf werkvoorbereiders niet te doen. Ze liggen 
op schema. Terug naar de keet, langs betonijzer-
matten, luchttoevoerpijpen en een stellage met 
bewakingscamera’s – het Alziend Oog van God 
krijgt anno 2019 de hulp van BouWatch.

Tekst: Redactie (Bron: Heijmans) 
Foto: KIK Media



10 |

AniCura Dierenziekenhuis Tilburg
Veterinair Orthopedisch Centrum Tilburg
Koningsoordlaan 2, 5056 DA Berkel-Enschot 
T: 013 54 00 215
E: dzt@anicura.nl  |  www.dierenziekenhuistilburg.nl

     De vakantieperiode komt er weer aan! 
Gaat uw huisdier vakantie vieren in het pension? Check dan of de jaarlijkse vaccinatie nog 
up to date is! In de meeste pensions is het verplicht te vaccineren tegen besmettelijke 
hondenhoest (kennelhoest). Doe dit minimaal 3 weken van tevoren, zodat het vaccin ook 
tijd heeft om in te werken. Ook is het verstandig uw huisdier te behandelen tegen wormen 
en vlooien. Met veel dieren bij elkaar is de kans op besmetting namelijk groter.

Neemt u uw huisdier mee naar het buitenland? Zorg dan dat uw huisdier een offi cieel 
Europees dierenpaspoort heeft, gechipt is en gevaccineerd is tegen rabiës(hondsdolheid), 
dit is verplicht en hier wordt ook op gecontroleerd. De rabiësvaccinatie moet minimaal 3 
weken voor vertrek zijn gegeven. Indien u naar een land in Zuid-Europa op vakantie gaat, 
is het verstandig naast de vlooien en teken te behandelen tegen zandvliegen. Dit om de 
ernstige ziekte Leishmania te voorkomen.  Tevens adviseren wij altijd om voor vertrek en 
bij thuiskomst te ontwormen met een middel geschikt tegen hartworm. 
Voorkomen is beter dan genezen! 

Voordat u naar het land van bestemming reist, zoek dan ook even uit welke regels er 
gelden voor uw huisdier(en). Zo is het in sommige landen verplicht om een muilkorf of 
autogordel te hebben. Mocht u vragen hebben over de regels in bepaalde landen of over 
vakantietips neem gerust contact met ons op. Kijk op www.licg.nl voor alle eisen per land. 

Een hele fi jne vakantie toegewenst, ook voor uw huisdier!

B R I L L E N  -  C O N TA C T L E N Z E N  -  O P T O M E T R I E  -  H O R E N

Eikenbosch 4, 5056 GB  Berkel-Enschot  |  T 013 533 33 77  |  E info@bersselaaroogzorg.nl

W W W . B E R S S E L A A R O O G Z O R G . N L

*Niet i.c.m. andere acties en/of kortingen. 
Vraag ons naar de voorwaarden. Geldig tot 1 juli

Eikenbosch 4
5056 GB Berkel-Enschot

Tel: 013-5333377
info@bersselaaroogzorg.nl

www.bersselaaroogzorg.nl
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Wij presenteren u het nieuwe logo van 
Winkelcentrum Koningsoord

‘Koning’ is een rijkelijk gevuld thema waar je naar 
hartenlust mee kunt variëren. In Koningsoord kun 
je vorstelijk winkelen, een speelse knipoog naar 
het welbekende ‘de klant is koning’. De pay-off 
‘je komt altijd uit bij Koningsoord’ maakt duidelijk 
dat het aan de koning niks hoeft te ontbreken; het 
aanbod en de service van Koningsoord is uitmun-
tend. Wat je ook wilt, Koningsoord heeft het en 
kan je helpen.

Het logo is gemaakt met een klassiek lettertype, 
font, dat tegelijkertijd van deze tijd is. Modern, 
maar ook de historie van het koninklijke komen 
erin terug, De ‘K’ krijgt extra aandacht door het 
voorste deel van de letter weg te laten. Hierdoor 
ontstaat een interessante vorm die het logo uniek 
en herkenbaar maakt. De kleuren geven het ge-
heel een moderne en kwalitatieve uitstraling.

Scheepens

VORSTELIJK WINKELEN

PLATTEGROND 
WINKELCENTRUM KONINGSOORD
(Dit is de indeling tot nu toe, juni 2019)
 

De oranje vlakken 
geven de locaties weer 

waar, of nog niet bekend is wat 
er komt en/of nog beschikbaar is. 

Voor meer informatie 
http://koningsoord.nl/ondernemen/
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kleuradvies | interieurontwerp 

Carolien Latijnhouwers
www.gewooncaat.nl
info@gewooncaat.nl
06-1319 6001

Interieur info spreekuur 
op afspraak: 

dinsdag 18 juni a.s. 
Elke derde dinsdag van de 
maand 19.30 u.- 21.00 uur.
Klooster Ons Koningsoord,  

Trappistentuin 77.
Of mail me voor een gra� s   

Prach� ge Plek gesprek

Ook alleen 
kleur

advies
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PETER EN JOSÉ 
VAN OPBERGEN 
VERHUIZEN NAAR 
EEN APPARTEMENT 
BOVEN HET NIEUWE 
WINKELCENTRUM

Tegenover de voormalige abdij van Ons  
Koningsoord verrijzen nu grote blokken, waar 
alles nog in de steigers staat. Daar komt het 
nieuwe winkelcentrum. Boven de winkels  
komen appartementen. Peter en José van  
Opbergen verhuizen daar naartoe.

Ze zijn al weer een paar jaar met pensioen en de 
vraag kwam op, of ze niet iets zouden moeten 
zoeken dat meer beantwoordde aan de eisen van 
nu. José: ‘De tuin werd wat te bewerkelijk en al-
les gelijkvloers zou toch ook wel heel gemakkelijk 
zijn.’ Maar waar ga je dan kijken?

Wonen tegenover de prachtige abdij 
was wel heel aantrekkelijk

Het werd Berkel-Enschot
Als je een mooi en gerieflijk huis in Tilburg hebt 
en je zoekt een appartement ergens in de om-
geving dan kun je weliswaar op allerlei plekken 
terecht, maar je wilt toch ook wat goeds ervoor 
terugkrijgen. Via vrienden uit Berkel-Enschot 
kwamen José en Peter in contact met de KBO, 
ze gingen op bridgecursus en sloten zich aan bij 
diverse activiteiten zoals de maatschappijkring, 

yoga, werelddansen en sporten in het bos. Hier-
door lag het voor de hand om iets te zoeken in 
Berkel-Enschot.

De abdij van Koningsoord
De voormalige abdij van Koningsoord wordt het 
middelpunt van het nieuwe centrum van Berkel-
Enschot, vooral door zijn monumentale uitstra-
ling. Daartegenover komt het winkelcentrum en 
boven de winkels komen appartementen. Die 
zijn mooi gelegen en ook ruim. De winkels kun-
nen niet dichterbij zijn, apotheek en huisartsen 
zijn om de hoek en in de voormalige abdij kun je 
terecht voor de bibliotheek en cultureel centrum 
De Schalm.
De keus was snel gemaakt. Ze informeerden wan-
neer de appartementen opgeleverd konden wor-
den en zetten hun huis in de verkoop. Dat was in 
no time verkocht. Maar met de bouw van het win-
kelcentrum ging het toch niet zo vlot als iedereen 
had verwacht. Er kwam wat vertraging. Dus moes-
ten Peter en José omkijken naar een tijdelijk on-
derkomen. Dat is even wennen en ze hopen dat de 
bouw zo gauw mogelijk wordt afgerond. Het is nu 
wat passen op de plaats maken en wachten. Maar 
ze vinden het de moeite waard. Hun nieuwe appar-
tement ligt op een fantastische plek, vinden ze.

Tekst en foto: Jan van der Straaten
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ACTIVITEITENKALENDER

JUNI

JULI

8-6 t/m 10-7-2019  Ons Koningsoord openingstijden Kunstexpositie in de gangen van Koningsoord
13-06-19 Bibliotheek 9.30-12.00 uur Schrijfatelier
13-06-19 Koningsoord  18.00 uur Avond4daagse
13-06-19 Druiventros 19.30 uur Terrassenschaak
13-06-19 Pieter de Hooghlaan 24 20.30-23.00 uur Lezing & workshop individuele opvoedopstellingen 

2Sync
14-06-19 Koningsoord 18.00-18.45 uur Avond4daagse
14-06-19 Wilhelminaplantsoen 19.45 uur Avond4daagse intocht
15 t/m 23-6-2019  TC de Rauwbraken div. tijden Expatax open 2019
16-06-19 CC de Schalm 10.00-13.00 uur Ruilbeurs, verzamelaarsver. de Torenhoek
19-06-19 CC de Schalm 13.30-16.30 uur Zomerbridge SBE 50+
20-06-19 Valentijn 17.30 uur Samen uit Dineren KBO/S.W.O.
20-06-19 Druiventros 19.30 uur Terrassenschaak
22-06-19 Gildeterrein de Kraan 53 9.30/10.30 uur Jeu de Boules Doublettentoernooi    

Piet Vromans Bokaal, gilde St. Hubertus 
23-06-19 Boerderij Denissen 10.00-17.00 uur Oldtimerday
23-06-19 Ons Koningsoord 11.00 uur Openluchtmis
23-06-19 Café Mie Pieters 15.00 uur Optreden: Say jazz, five ladies of Jazz
24-06-19 Brendersstraatje 18.30 uur De Ronde van Berkel
26-06-19 CC de Schalm 13.30-16.30 uur Zomerbridge SBE 50+
27-06-19 Druiventros 19.30 uur Terrassenschaak
28-06-19 Café Mie Pieters 20.00 uur Pub quiz
29-06-19 Muziekhuis 19.00 uur Zomeravondconcert alle orkesten van Concordia
30-06-19 Terrein Boerderij Denissen 11.30 uur 25e Galgenloop, start diverse kinderlopen
30-06-19 Terrein Boerderij Denissen 12.15 uur 25e Galgenloop, start 10 EM en 10 km loop
30-06-19 Terrein Boerderij Denissen 12.25 uur 25e Galgenloop, start 5 km loop

03-07-19 CC de Schalm 10.00-12.00 uur Ons Koffieuurtje senioren KBO/S.W.O.
03-07-19 Koningsoord 11.00-12.00 uur Rondleiding buitengevels Abdij Koningsoord
03-07-19 CC de Schalm 13.30-16.30 uur Zomerbridge SBE 50+
04-07-19 Druiventros 19.30 uur Terrassenschaak
04-07-19 Koningsoord, oude keuken 20.00 uur Bewoners overleg groep vergadering
06-07-19 t Hoekske 6A 11.00-17.00 uur Openstelling Onder d’n Hooizolder
06-07-19 Wilhelminaplantsoen 19.00-01.00 uur Zomerleut
07-07-19 Wilhelminaplantsoen 14.00-20.30 uur Zomerleut
07-07-19 Café Mie Pieters 15.00 uur Optreden Sweet Mary Jane;   

Blues Rock uit de jaren 60 en 70
10-07-19 CC de Schalm 13.30-16.30 uur Zomerbridge SBE 50+
11-07-19 Druiventros 19.30 uur Terrassenschaak
15-07-19 CC de Schalm 13.30-16.30 uur Zomerbridge SBE 50+ met KBO
18-07-19 Café Mie Pieters 19.00 uur Grenzeloos Eten
18-07-19 Druiventros 19.30 uur Terrassenschaak
22-07-19 CC de Schalm 13.30-16.30 uur Zomerbridge SBE 50+ met KBO
25-07-19 Druiventros 19.30 uur Terrassenschaak
28-07-19 Café Mie Pieters 15.00 uur Optreden Happy Dees en The Magnets: covers
29-07-19 CC de Schalm 13.30-16.30 uur Zomerbridge SBE 50+ met KBO
22-07-19 CC de Schalm 19.45 uur Zomeravond Bridgeclub Berkel-Enschot
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onduidelijkheden in planning en uitvoering voorko-
men of verholpen. 

De Dorpsraad heeft op het initiële inrichtingsplan 
commentaar mogen leveren op o.a. de inrichting, 
sfeer en keuze van materialen en ook de bestrating, 
toegankelijkheid voor minder validen, parkeren, de 
verlichting, het park en groenvoorziening. Hiervoor 
hebben wij groepen en personen (gekeken naar vak-
kennis, ervaring, onderscheid in leeftijdsopbouw) 
uit het dorp geïnterviewd en in brainstorm-sessies 
commentaar laten leveren. Dit waren vertegenwoor-
digers van de Heemkundekring Berkel-Enschot, 
R-Newt Jongerenwerk, bewoners Koningsoord (ou-
deren en jonge gezinnen met kinderen) en KBO ver-
tegenwoordiging. 

Alle bevinden, commentaar en aanbevelingen, zijn 
beoordeeld door de gemeente Tilburg en de pro-
jectontwikkelaar Heijmans. De door de gemeente en 
projectontwikkelaar gemaakte keuzes zijn later met 
de vertegenwoordigers besproken, onderbouwd en 
gemotiveerd. De Dorpsraad is blij en trots dat mede 
door deze resultaten en inzet een mooi dorpshart 
zal ontstaan, waar vele burgers van Berkel-Enschot 
gebruik van gaan maken en zeker van kunnen gaan 
genieten. 

GORD I JNEN  &  RAAMBEKLED ING

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

Gordijnen • Jaloezieën • Facette
Rolgordijnen • Vouwgordijnen

• Vakkundig advies aan huis
• Showroombezoek op afspraak

WINKELCENTRUM 
KONINGSOORD IN 

HET NIEUWE DORPSHART

De Dorpsraad 
is heel blij met 
de ontwikkeling 
van het nieuwe 
winkelcentrum 
en daarmee het 
nieuwe dorps-
hart voor Ber-
kel-Enschot. 

Inzet door leden en bestuur van Dorpsraad 
Berkel-Enschot 
Voor de realisatie is de Dorpsraad in een vroeg sta-
dium betrokken geweest bij de planning, het mee-
denken in de uitvoering en de communicatie naar 
het de inwoners van Berkel-Enschot. Daar waar 
nodig hebben wij, door gesprekken met bewoners 
en vertegenwoordigers van Heijmans en gemeente 
Tilburg te organiseren, uitdagingen met overlast of 
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BOUWEN MET AANDACHT



BOUWEN IS 
NOOIT SAAI!

Bouwend Nederland organiseert 15 juni de 
landelijke Dag van de Bouw. Door het hele 
land doen 147 projecten mee waaronder een 
renovatieproject aan de Kuil 40A in Udenhout.  
Iedereen die iets met bouwen en duurzaam-
heid heeft mag een kijkje komen nemen. ‘Maar 
we willen de bouw vooral interessant maken 
voor kinderen en jongeren’, zegt Reinier Wolfs, 
directielid van HAWEE Bouw B.V. in Udenhout.  

HAWEE Bouw uit Udenhout heeft dit project aan-
gemeld voor de Dag van de Bouw. De renovatie 
van deze half vrijstaande woonboerderij uit om-
streeks 1890 is een prototype van hoe je een oud 
gebouw niet hoeft te slopen, maar dat je het kunt 
hergebruiken en het voldoet aan de huidige ener-
gie- en comforteisen. 

Renovatie en verduurzaming
De totale buitenschil (dak – vloeren – wanden) van 
de woonboerderij wordt voorzien van isolatie die 
voldoet aan de huidige isolatienormen. In 1970 zijn 
er deels gevelsparingen gewijzigd en andere kozij-
nen geplaatst. Het terugbrengen van de kozijnen 
wordt nu tijdens de huidige verbouwing in de ori-
ginele gevelsparingen gedaan uit 1890, waardoor 
het pand weer in ere hersteld wordt. Waardevolle 
oude elementen van de boerderij blijven bewaard 
zoals kapconstructie, schouw, open haard en het 
ornamentenplafond. 
 

‘Hoe maak je van een oud pand  
een modern en comfortabel huis?’

Ook met dit project wil HAWEE Bouw scholieren 
en jongeren op alle niveaus motiveren om voor 
de bouw te kiezen. ‘Het is een dynamisch vak:  

bouwen is nooit saai.’ Volgens Reinier Wolfs 
(tweede generatie bij HAWEE Bouw) is het beroep 
van de bouwvakker ook bijzonder omdat het een 
scheppend vak is. ‘Hoe mooi is het als je aan het 
eind van de dag kunt omkijken en tegen elkaar 
kunt zeggen: “kijk dat hebben we vandaag ge-
maakt”. Het is heel tastbaar en zichtbaar.’

De bouw maakt het!
Iedereen is welkom om het project te bezoeken. 
Wie de Kuil 40A in Udenhout op 15 juni wil be-
zoeken, krijgt het pand te zien in de ruwbouwfase. 
Hawee geeft uitleg over bouwsporen, details en 
constructie, verduurzamen, bouwmaterialen, in-
stallaties en hoe je van een oud pand een modern 
en comfortabel huis kunt maken met respect voor 
de historische ziel van het gebouw. 

Tekst: Annebelle Nooteboom
Foto: HAWEE Bouw B.V.
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floors

www.nextfloors.nl | Tel.: (0)161 - 728 900 | Ericssonstraat 2 5121 ML Rijen

De vloer die ligt als gegoten!

UW NEXT FLOOR?
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NEXTFLOORS: 
‘ALS JE HIER WIJN OP MORST, 
TREKT HET ER NIET IN’ 

Nextfloors
Ericssonstraat 2
5121 ML Rijen
0161 - 728 900
info@nextfloors.nl  |  www.nextfloors.nl

Gietvloer specialist Marton Panis maakt samen 
met zijn team verschillende soorten gietvloe-
ren. Zo’n vloer wordt in ongeveer vijf dagen 
opgebouwd en is slechts enkele millimeters 
dik. ‘Het ziet er niet alleen mooi uit, maar het 
is duurzaam en vloeistofdicht.’ Marton startte 
drie jaar geleden met dit nieuwe concept onder 
de naam Nextfloors. De showroom is te vinden 
aan de Ericssonstraat 2 in Rijen.

Inmiddels heeft het bedrijf heel wat vloeren ge-
legd in de wijde omgeving. Zo ligt er onder meer 
een gietvloer bij de Pathé bioscoop in Tilburg. 
‘Het gaat om de glittervloer in de toiletten’, licht 
Marton toe. Binnenkort wordt er ook een vloer 
geplaatst bij autodealer Rüttchen in Breda. ‘Zij 
gaan hier de nieuwe Mercedes AMG en de elek-
trische Smart op presenteren.’ 

Natuurlijk product 
De vloeren van Nextfloors bestaan uit verschil-
lende kwaliteiten in verschillende prijsklassen. 
‘Maar de basis bestaat altijd uit een natuurpro-
duct en niet uit een chemische samenstelling. Op 
die manier kunnen we een goede kwaliteit ga-
randeren.’ Naast de kwaliteit is de omgang met 
klanten belangrijk voor Marton. ‘Ons team stelt 
tijdens het gieten van de vloer de juiste vragen en 
gaat gedetailleerd te werk.’ 

Zelf zit Marton al 33 jaar in de vloerenbranche. ‘Daar 
ben ik per ongeluk ingerold. Ik heb altijd een pas-
sie gehad om dingen te bedenken en uit te voeren.’ 

Binnen Nextfloors kan hij constant inspelen op 
de trends en zelf trends zetten. ‘Ik kan mijn ken-
nis en creativiteit inzetten om mensen een vak-
kundig advies te geven en ze te helpen met een 
nieuwe vloer.’ 

Assortiment 
Een van de meest populaire vloeren op dit moment 
is de Betonlook FLEX UV. ‘Die is er in verschillende 
kleuren en van de allerbeste kwaliteit. Wanneer je 
hier 2/3 dagen wijn op laat liggen, trekt het er nog 
niet in.’ Naast de betonlook vloeren bestaat het 
assortiment uit grindvloeren, troffelvloeren, glitter-
vloeren en marmerstone. Al deze vloeren hebben 
de eigenschap dat ze vloerverwarming goed door-
laten en de warmte vasthouden. 
Een aantal vloeren van Nextfloors is in samen-
werking met bekende architecten ontwikkeld. 
‘Piet Boon heeft samen met ons een kleur ont-
wikkeld die hij nog steeds gebruikt in zijn werk.’ 
Ook Jan des Bouvrie gaat deze maand twee 
soorten vloeren opnemen in zijn assortiment om 
te tonen aan zijn klanten. 

Tekst: Annebelle Nooteboom
Foto: Nextfloors

BEDRIJF IN BEELD
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Nieuwbouw Dorpshart Koningsoord,
Berkel-Enschot
Heijmans is momenteel druk bezig met de realisatie 
van het project Koningsoord, waar op dit moment 
een nieuw winkelcentrum gebouwd wordt met 
daarop 139 appartementen. Dit vormt, samen met 
de Adbij Ons Koningsoord, het nieuwe Dorpshart 
van Berkel-Enschot. Tijdens de Dag van de Bouw 
krijgt u de unieke kans om de bouwplaats van dit 
nieuwe winkelcentrum te bezoeken. U krijgt dan 
toegang tot enkele winkels en appartementen.

UITNODIGING DAG VAN DE BOUW
Het Dorpshart in het kort
Het nieuwe Dorpshart omvat meer dan 11.000 m2 
winkels en 139 appartementen. De winkels die nu 
nog aan de Eikenbosch in Berkel-Enschot liggen 
worden hier gehuisvest. Ook is er ruimte voor 
nieuwe winkels. De appartementen boven het 
winkelgebied bestaan zowel uit huur als koopwo-
ningen.

Bezoek ons op 15 juni
Heijmans is trots op dit project en vertelt graag 
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UITNODIGING DAG VAN DE BOUW
meer over wat er momenteel allemaal gebeurt 
achter de bouwhekken. De bouwplaats is gratis 
te bezoeken tussen 10.00 en 16.00 uur.  
Daarnaast is het mogelijk om u aan te melden 
voor een exclusieve rondleiding door dhr. De 
Graaf (Directeur architect van Groosman) als dhr. 
Moerman (stedenbouwkundige bij Inbo Architec-
ten) om 13.00 of 14.30 uur (kaartjes bedragen 
€ 4,- euro per persoon) U kunt zich hiervoor aan-
melden via www.castonline.nl.  

Team Heijmans

Dag van de Bouw  
zaterdag 15 juni 10:00-16:00 uur  

Ons Koningsoord 
Berkel-Enschot
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SCHAKELTJESGEVONDEN

SCHAKELTJESVERLOREN

SCHAKELTJESSCHAKEL APP

Datum GEVONDEN Vindplaats Telefoon 
03 juni Bril met plus glazen (donkerblauw kunststof) Fietspad naast Boerderij Denissen 06-28305797 
01 juni wit konijn parkeerterrein Boerderij Denissen 06-51145142 
14 mei Sleutel aan koord met 2 namen Eikenboschweg 06-44744839
12 mei Donkerblauw fleece jasje ‘Jack Wolfskin’ Sint Job, kerkplein Enschot 06-20780000 
10 mei Grijs(blauw) konijn (zie foto Schakel app) Tobias Asserlaan 06-22397666 
9 mei Armband met kapittelslot voetpad bij honden uitlaatplaats    
  Durendaelweg 06-15025241  
  

Datum GEVONDEN Vindplaats Telefoon 
07 juni Klein gekleurd doosje met kettinkjes Parkeerplaats Lidl Bosscheweg 06-12243309 
31 mei portemonnee (zwart met grijze vormen) Tussen Ploegschaar BE- Baaneind   
 Zie foto Schakel APP Heukelom 06-16238718
26 mei Afstandsbediening garage Fietspad Berkel-Enschot/ Tilburg    
  Reeshof 06-57561619 
26 mei Sierduif met pauwstaart De Kraan en omgeving 013-5362463 
23 mei Goudkleurig herenhorloge met bruine band Tussen fysiotherapeut De Hooge    
 Rijt achterzijde en Tobias Asserlaan  013-5335011 
22 mei Sleutel met label Corne en Wendy Myriahof/ Kerkstraat 06-48692245
14 mei Oorbel: hanger rond, turquoise steentjes Route Storimanslaan- Verdilaan -   
  Eikenboschweg, Winkelcentrum 06-49984757
12 mei Beugel (tbv gebit) St. Job Pleinfeest    
  (plein St. Caeciliakerk) 06-12353003 

Plaats je gevonden of verloren voorwerp in de vernieuwde APP van de Schakel. 
Zet er een FOTO bij en de eerlijke vinder en rechtmatige eigenaar kunnen via 
de app nog sneller bij elkaar gebracht worden. Download ‘de Schakel’ in de 
App Store of Google Play.

UNDEONTWERP&BOUWKUNDEONTWERP&BOUWKUNDEONTWERP&BOUWKUNDEONTWERP&BO
SBVBUREAUBROEDERSBVBUREAUBROEDERSBVB

‘uw partner in ontwerp en advies’
 

Kijk op onze site voor inspiratie
of

neem contact op voor een vrijblijvend gesprek.
 

wwwww.bureaubroeders.nl
info@bureaubroeders.nl

T. 0416 36 51 40  



23| 23|

KINDEROPVANG 
HUMANITAS WORDT 
HUMANKIND
OPTIMALE ONTWIKKELING 

VOOR IEDER KIND

Humankind
Ingrid Hermans
M 06-473 36 084
www.humankind.nl

De wereld verandert. Dit vraagt andere ta-
lenten van onze kinderen en dus ook van 
organisaties in kinderopvang. Kinderopvang 
Humanitas introduceerde vorig jaar een nieuwe 
strategie die breed inzet op kindontwikkeling, 
wat al jaren ook de basis is van haar kinderop-
vang. Bij deze beweging past ook een nieuwe 
naam. Daarom heet de grootste niet-commer-
ciële kinderopvangorganisatie van Nederland 
sinds 3 juni 2019 Humankind. 

Kinderopvang? Kindontwikkeling!
Wat in 1983 begon als organisatie in kinderop-
vang, reikt inmiddels veel verder. Met ruim 60 
locaties voor kinderopvang en –ontwikkeling is 
Humankind sterk vertegenwoordigd in Noord-
Brabant. Dagelijks worden landelijk ruim 450 lo-
caties bezocht door duizenden kinderen. Sacha 
Ausems: ‘Met onze nieuwe naam koesteren we 
de oorsprong en humanistische waarden van 
onze organisatie én geven we ruimte aan onze 
ambitie: groei en bloei van ieder kind. Wij bieden 
kinderen de basis ingrediënten om het beste uit 
zichzelf te halen. Wij laten ze zelf ervaren wat ze 
vandaag al kunnen en wat ze morgen kunnen le-
ren. Dat doen wij door ze oprechte aandacht te 

geven. Door ze te zien als het kind dat ze zijn. 
Met al hun talenten. Want ieder kind dat opgroeit 
tot een krachtige volwassene maakt de samenle-
ving mooier. En dus de wereld.’

De kracht van ieder kind
Opgroeien gaat meestal vanzelf, maar om werke-
lijk tot bloei te komen is meer nodig. Wie je bent, 
wat je behoeften of talenten zijn: bij Humankind 
ontdekt een kind zichzelf, vrienden, vriendinnen 
en stap voor stap ook de rest van de wereld. Het 
aanbod van Humankind in Berkel-Enschot blijft 
ongewijzigd: kinderen in de leeftijd 0-13 jaar 
kunnen terecht bij Kinderdagverblijf Pepino, Bui-
tenschoolse Opvang Berkeloo en Peuteropvang 
Peuterplaza. Zie contactgegevens Bedrijven 
Contacten voorin de Schakel. 

Tekst en foto: Humankind

BEDRIJF IN BEELD
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Volg
ons op

✰✰✰✰✰

WIN 1 VAN DE 20  
VADERDAGPAKKETEN

De actie loopt van zaterdag 8 tot en met vrijdag 14 juni. 
De trekking is vrijdag 14 juni, aan het einde van de dag.

Prijswinnaars kunnen  
hun pakket 15 tot en 

met 18 juni ophalen bij  
GewoonLekkerz.

Maak kans op een  
bierbrood verwenpakket 
speciaal voor vaderdag!
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WINKELCENTRUM 
KONINGSOORD: 
‘OP ALLE VLAKKEN 
EEN GEWELDIG 
WINKELCENTRUM’

Voor de winkeliers van het Eikenbosch breekt 
er een spannende periode aan. Als alles vol-
gens schema verloopt, gaat het grootste deel 
van de winkeliers begin 2020 over naar het 
nieuwe centrum. ‘Ik ben op de bouw geweest 
en als ik het centrum zie, krijg ik daar heel veel 
energie van’, zegt Mariëlle van Hamond, eige-
naresse van Kapper & Co en bestuurslid van 
winkeliersvereniging Eikenbosch.

Binnen de vereniging is Mariëlle samen met de 
andere (bestuurs)leden druk met de overgang 
naar Koningsoord. ‘Het hele project zorgt ervoor 
dat je een hechte band krijgt als ondernemers’, 
zegt Mariëlle. Samen met Harm Geerts, Monique 
Valk, Rob Kivits en Wicher Hooites-Meursing 
zit zij in het bestuur. Met de overgang naar het 
nieuwe winkelcentrum zal er een nieuwe winke-
liersvereniging ontstaan. 

Verschillende geveltjes 
Op dit moment loopt de bouw van het nieuwe hart 
van Berkel-Enschot op schema. ‘Het heeft nu al 
een mooie uitstraling. Het centrum bestaat uit ver-
schillende straatjes en de geveltjes van de panden 
zijn allemaal anders’, licht Harm van Geerts Schoe-
nen toe. Net als de andere 25 ondernemers die 
zeker overgaan naar het nieuwe centrum, is hij op 
dit moment druk bezig met het bedenken van een 
goede indeling. ‘Nu moet je knopen doorhakken.’

Binnen de winkeliersvereniging zijn de onderne-
mers ook druk met de PR en communicatie. ‘In 
overleg met de Vereniging voor Eigenaren heb-
ben we het logo mee ontwikkeld en bijvoorbeeld 
de statuten opgezet’, zegt Mariëlle.  Een groot 
voordeel van het nieuwe winkelcentrum is de 
grote hoeveelheid aan gratis parkeerplaatsen. 
‘Daar hebben we ons echt voor ingezet.’   

Nieuwe branches 
In het nieuwe centrum zullen zich ook nieuwe 
winkels vestigen. De winkeliersvereniging kan 
daar nog niets concreets over zeggen: ‘maar het 
staat vast dan er ongeveer zeven nieuwe bran-
ches komen. Het wordt een heel divers winkel-
centrum’, zegt Monique. Volgens Harm komt er 
meer diversiteit met de komst van de ‘winkel-
straatjes’. Hoe dat er precies uit gaat zien, kun-
nen inwoners zien tijdens het openingsweekend 
volgend jaar.
Tijdens het openingsweekend krijgen ook ver-
enigingen een podium. ‘We zijn nu volop be-
zig met de voorbereidingen, maar we gaan het 
groots aanpakken’, zegt Monique.

Op de hoogte blijven? Schrijf je dan in voor de 
nieuwsbrief op www.winkelcentrumkoningsoord.nl. 

Tekst: Annebelle Nooteboom
Foto: Coen Brekelmans

 

Vlnr: Monique Valk, Harm Geerts, 
Mariëlle van Hamond
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FRANSE SFEREN
HEMELS PRESENTEERT

LIVEMUZIEK GIPSY-JAZZ | RIENIER VOET & PIGGALLE 44 | FRUITS DE MER | LIFE
COOKING  GREEN-EGG | VLEESGERECHTEN | VISGERECHTEN | DRANKEN

ALL-IN ZOMERSE AVOND

13 juli | 19:00-23:00 uur | € 57,50 p.p. (all-in)

T: 013 210 02 00 | www.hemelsetenendrinken.nl | horeca@onskoningsoord.nl
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30 JUNI
GALGENLOOP 

BERKEL-ENSCHOT

Dit jaar staat de 25e editie van het Berkel-Enschot-
se loopfestijn gepland op zondag 30 juni, met we-
derom op het programma: de 10 EM Galgenloop 
(wedstrijd- en prestatieloop), 10 km prestatieloop 
en de 5 km prestatieloop. Voor de kinderen zijn 
er afstanden van 400, 800, 1200 en 1600 meter. 

Doe jij ook mee? Dit jaar belooft een bijzondere 
editie te worden. De Galgenloop in Berkel-En-
schot bestaat namelijk 25 jaar. Deze speciale jubi-
leum editie mag u zeker niet missen, want er staan 
bijzondere activiteiten op het programma. 
Vanwege deze speciale editie krijgt elke loper na 
inschrijving gratis een spetterend loopshirt! Zien 
jullie alle lopers ook samen shinen? 

Meer informatie op www.galgenloop.nl

LUNCH 
UITNODIGING 

VOOR SENIOREN BERKEL 
EN ENSCHOT
Er is in juli geen samen uit dineren van de KBO/
SWO. Daarom willen we u graag nog een keertje 
een lunch aanbieden op donderdag 11 juli.
Pastoor van Eyck biedt ons de ontmoetingsruimte 
bij de pastorie in Berkel aan met de mogelijkheid 
om bij zonnig weer ook gebruik te maken van de 
pastorietuin.
Alle senioren van Berkel-Enschot zijn welkom. We 
willen wel graag weten op hoeveel mensen wij 
kunnen rekenen. Dus graag van tevoren aanmel-
den. Dit kan van 13 juni tot 3 juli bij Ria van de 
Kam, T: 013-533 26 21 en Ine van de Wiel, T:  013-
533 37 57.
Heeft u vervoer nodig dan kunt u dat meteen af-
spreken en zorgen wij dat u op 11 juli op tijd wordt 
opgehaald. Het maximum aantal bezoekers voor 
het zaaltje is 50 personen dus zorg dat u er op tijd 
bij bent.
Wij vragen voor deze  lunch een kleine bijdrage 
van e 2,50 p.p. Daarvoor heeft u dan een kopje 

koffie, soep, een broodje en vooral veel gezellig-
heid samen.
U bent welkom vanaf elf uur en we starten met 
een lekker kopje koffie of thee. We stoppen om 
ca. twee uur en hopen dat u dan met een voldaan 
gevoel naar huis gaat.
Tot ziens op donderdag 11 juli in Berkel

Werkgroep SocMa
KBO/SWO

PREVIEW WEEK TEGEN 
EENZAAMHEID
 

Als foto van de maand is afgelopen keer een foto 
van Jan van Esch gekozen. In het kader van de 
Week tegen eenzaamheid in september, maken 
we in samenwerking met de bibliotheek nieuwe 
covers voor een boek of tijdschrift over eenzaam-
heid. Jan maakt een cover voor een boek over een 
jongen die de Holocaust heeft overleefd. Het mo-
del, Logan Potters heeft zich met behulp van Jan 
en zijn moeder Monique van Opstal helemaal in 
kunnen leven in deze rol. Zo heeft Jan een hele 
mooie serie foto’s kunnen maken. Benieuwd naar 
de uiteindelijke cover? Breng dan in oktober een 
bezoekje aan de expositie in de Schalm.
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KERMIS BERKEL-
ENSCHOT VAN 
21 TOT EN MET 
25 JUNI

Wilhelminaplantsoen 5 dagen lang
kermisterrein
Van vrijdag 21 tot en met dinsdag 25 juni is het ker-
mis in Berkel-Enschot. De kermis begint op vrijdag 
om 16.00 uur. Ook dit jaar is het Wilhelminaplant-
soen de locatie. Donderdag 20 juni starten de op-
bouwwerkzaamheden van de eerste attracties. De 
kermis wordt op woensdag 26 juni weer afgebroken.

Seniorenmiddag
Op maandag 24 juni van 14.00 tot 16.00 uur worden 
de senioren in het zonnetje gezet met een speciaal
programma met onder andere muziek van het seni-
orenorkest en een loting.

Verkeersmaatregelen
Op zondag 23 juni en op maandag 24 juni tijdens 
het seniorenprogramma is de Raadhuisstraat ter 
hoogte van het Wilhelminaplantsoen voor alle ver-
keer afgesloten.

Overlast
Het is mogelijk dat u, als omwonende van het Wilhel-
minaplantsoen, tijdens de kermisperiode en tijdens 
de open afbouwwerkzaamheden enige (geluids)
overlast ondervindt. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Meer informatie
Hebt u nog vragen naar aanleiding van deze brief, 
dan kunt u contact opnemen met Jet van Baast 
van de gemeente Tilburg. Zij is bereikbaar via te-
lefoonnummer 06 - 51 57 41 75 of per e-mail jet.
van.baast@tilburg.nl.

GEMEENTENIEUWS

VERZAMELAARSVERENIGING 
“DE TORENHOEK” 
Op zondag 16 juni heeft verzamelaarsvereniging 
“DE TORENHOEK” weer een ruilbeurs in Ons Ko-
ningsoord, Cultureel Centrum “De Schalm”, Trap-
pistinnentuin 77, 5057 DJ Berkel-Enschot. Wij zit-
ten in de foyer. Van 10.00 tot 13.00 uur kan men er 
terecht voor het ruilen van postzegels, bierviltjes, 
suikerzakjes en balpennen. 

Bestuur verzamelaarsvereniging 
“DE TORENHOEK”.
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architectenburo frans van roy
www.architectenburofransvanroy.nl

Als het in januari dondert over de bouw, komt er later grote kou.

Zeevogels op de bouw, het weer blijft getrouw.

WEERSPREUK

Jean-Paul Korst, weerstation Berkel-Enschot
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BASISSCHOOL 
RENNEVOIRT 

Wij in onderbouw 3 zijn druk bezig met het thema 
‘mijn buurt’. We bouwen, knutselen en schilderen.
Op vrijdag 21 juni sluiten we dit gave project af 
met een vossenjacht door de wijk.

Onderbouw 3
Basisschool Rennevoirt

LANDSCHAPSPARK 
PAUWELS
Medio 2018 kwam onder re-
gie van rijksbouwmeester 
Berno Strootman het plan 
voor landschapspark Pau-

wels tot stand waar het gebied van de Nieuwe 
Warande deel van uitmaakt.
De naam Pauwels is ontleend aan de Hollandse 
edelman Pauwels van Haestrecht die in 1387 in 
bezit kwam van de heerlijkheid Venloon, tevens 
werd hij heer van Tilburg – Goirle en Drunen. Hij 
nam zijn intrek in een van de voorlopers van het 
witte kasteeltje in Loon op Zand, dat zelf in zijn 
huidige vorm rond 1830 gereed is gekomen.
Dit nieuwe park moet een verbindingszone vor-
men tussen de stad Tilburg, Nationaal Landschap 
het Groene Woud en Nationaal Park De Loonse- 
en Drunense Duinen.  In feite ligt het park tussen 
Tilburg Noord en Loon op Zand en heeft het al 
een aantal bestaande natuurgebieden binnen die 
grenzen: Huis ter Heide, Noorderbos en de Brand. 

Gebieden die vallen onder de gemeenten Tilburg 
en Loon op Zand.  
Het moet een natuurlijke overgang gaan vormen 
tussen de stedelijke omgeving en de genoemde 
natuurgebieden. 
Het plan omschrijft hoe landschap, cultuurhistorie, 
natuur, duurzame landbouw, water én recreatie 
gezamenlijk versterkt kunnen worden.
In samenwerking met een groot aantal partners 
gaat er de komende jaren invulling gegeven wor-
den aan het landschapspark.
In Februari 2019 heeft de gemeenteraad van Til-
burg zijn goedkeuring gegeven aan dit plan.
De stichting Nieuwe Warande is wat betreft de in-
vulling van de Zwaluwenbunders een van de ge-
sprekspartners van de gemeente. 
De stichting heeft, en velen met ons, protest aan-
getekend tegen de plannen tot vestiging van XXL 
- distributiecentra in de Zwaluwenbunders. De be-
slissing hierover is met een jaar uitgesteld.
Verder zijn leden van de stichting o.a. in gesprek 
over de aanleg van een netwerk van wandelpa-
den, het verwezenlijken van bloemenrijke akker-
randen en het treffen van snelheid beperkende 
maatregelen in de Quirijnstokstraat.

Opmerkingen, vragen, ideeën. 
Ga naar: https://stichtingnieuwewarande.nl 

Molenstraat 14   5056 JC 
06 - 22907596  www.rijani.nl 

Voor al uw interieur op maat

Winkel-, kantoor- en woninginrichting
keukens - kasten - meubels

Berkel-Enschot
info@rijani.nl
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Openluchtmis. 
Komt u ook?

Op zondag 23 juni zullen we met Pastoor Juan van Eijk op het terrein van 
Koningsoord eucharistie vieren. De viering zal muzikaal opgeluisterd 
worden door jongerenkoor Pippijn en kinderkoor Eigen-Wijs. Het is 
tevens de terugkomviering van de eerste communicanten. Het belooft een 
feestelijke viering te worden ter ere van Sacramentsdag en wij hopen 
jullie allemaal te mogen ontmoeten bij Koningsoord! Wilt u verzekerd 
zijn van een zitplaats neem dan uw eigen (klap)stoel mee. De regulieren 
missen in de kerken van Berkel-Enschot komen die dag te vervallen.

Buitenmis Johannes XXIII Parochie.
23 juni, aanvang 11.00 uur.
In de prachtige tuinen van het oude klooster 
Koningsoord, naast restaurant Hemels 
(adres: Trappistinnentuin 76, Berkel-Enschot).
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Bereikbaarheid:
Voor een spoedgeval kunt u bellen met: 
pastoor Van Eijk: 06-12849284
pastor Looyaard: 06-51110960
diaken Szejnoga: 06-24397932 
Voor alle andere gevallen die niet spoedeisend
zijn vragen wij u tijdens kantooruren contact op
te nemen met het parochiesecretariaat: 
Berkel:013-5331216, Enschot: 013-5331215,
Udenhout 013-5111215 of via: 
info@johannesxxiiiparochie.nl

TER NAGEDACHTENIS
In de St. Lambertuskerk hebben we met een ker-
kelijke uitvaart afscheid genomen van Harrie van 
Dijk, 78 jaar.

UITNODIGING
Plechtige eucharistieviering bij de sluiting van de 
parochiekerk St. Joseph. 
Na bijna 100 jaar wordt de St. Josephkerk geslo-
ten. Voor het laatst willen wij samen met u de Eu-
charistie vieren op zondag 07 juli 2019 om 11.00 
uur. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwe-
zig te zijn. Evenals bij het samenzijn na afloop 
van de viering in Beukenhof. Torengroep Biezen-
mortel, Pastoraal team en Parochiebestuur Jo-
hannes XXIII parochie.

AGENDA
St. Willibrorduskerk:
Maandag 17 juni 20.00 uur:
Bijeenkomst Parochiebestuur.
Vrijdag 21 juni 15.45 uur:
Bijeenkomst communicanten.
St. Caeciliakerk:
Dinsdag 18 juni 20.00 uur:
Bijeenkomst ‘Als God renoveert’. 
St. Lambertuskerk:
Dinsdag 18 juni 19.30 uur:
Korenrooster samenstellen.
Zondag 23 juni 13.00-17.40 uur: Zomerakkoord.

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Zaterdag 15 juni: 
19.00 uur St. Josephkerk: Eucharistieviering.

Celebrant: pastoor van Eijk.
19.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Cantoreskoor.
Celebrant: pastoor Looijaard.

Zondag 16 juni: 
9.30 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering 
mmv samenzang.
Celebrant: pastoor van Eijk.
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.
10.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Dameskoor.
Afscheid Dameskoor na 55 jaar dienstbaarheid, 
zij zullen deze zondag hun laatste viering zingen.
Celebrant: pastoor Looijaard.
11.00 uur St. Willibrorduskerk:  Eucharistievie-
ring mmv Gemengd koor.
Celebrant: pastoor van Eijk.
Intenties: Albert van de Wiel (1e jaargetijde); Fam. 
Willems; Sjef Pigmans; Leo van Kempen; Sjef 
van de Pas (jrgt. en verj.).
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.

Maandag 17 juni:
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

Dinsdag 18 juni:
09.00 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.

Donderdag 20 juni: 
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

Vrijdag 21 juni: 
09.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
19.00 uur St. Josephkerk: Vormselviering mmv 
Pippijn.
In deze viering zullen 13 jongeren van onze 
Johannes XXIII Parochie gevormd worden door 
Deken J. Miltenburg.
Intentie: Opa Kees van den Hurk.

PROTESTANTSE
GEMEENTE 
OISTERWIJK C.A.

Kerkgebouw: Kerkstraat 64 Oisterwijk
Predikant: Ds. Winanda de Vroe. e-mail wdevroe@
pkn-oisterwijk.nl, telefoon 013-5282175
(niet bereikbaar op woensdag)
Scriba: Marjan van Wijngaarden, e-mail scriba@
pkn-oisterwijk.nl, telefoon 013-5332129 
Ontmoetingscentrum De Voorhof, Kerkstraat 62
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PROFESSIONELE

Deze actie loopt van woensdag 22 mei tot en met 10 september 2019. 
Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je gratis één messenzegel. 
Bij één volle spaarkaart + bijbetaling ontvang je een mes naar keuze (of de schaar).

Kijk voor meer informatie en alle actievoorwaarden op www.jumbo.com/messen Jumbo Geert Denissen, Berkel Enschot, Elkenbosch 17

26553-6524-Berkel enschot-Messenactie.indd   1 05-06-19   12:27
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Voor gebruik: Jan van Ekris, e-mail: janvanekris@
home.nl, telefoon 013-5211057 

Zondag 9 juni: Oecumenische Pinkst 
Het is Pinksteren! We vieren dat de Heilige Geest 
neerdaalde uit de hemel op de apostelen en op 
andere aanwezige gelovigen. Voorganger in deze 
dienst is dominee Winanda de Vroe. Sopraan Kathe-
lijn van Dongen, pianist Rick Schilders en een gele-
genheidskoor onder leiding van Maria Zijlmans ver-
lenen hun medewerking aan deze dienst. Het thema 
is ‘Lopend Vuur’. Iedereen, jong en oud, is van harte 
welkom om dit Pinksterfeest mee te vieren.
Het adres van het Natuurtheater is Gemullehoe-
kenweg 147 in Oisterwijk.

Agenda
8 juni 19.30:  Club 412
12 juni 14:30: Gespreksgroep
 Verhalen rond de Bijbel

Over alle activiteiten van onze kerk leest u meer 
op onze website: www.pkn-oisterwijk.nl

 

Kies voor 60 plus hypotheek!

60plushypotheek.nl

www.60plushypotheek.nl • T 013 591 0020

Zet uw overwaarde om in euro s’

• Zonder Einddatum 
• Zonder risico

• Extra bestedingsruimte 
• Geen aflossingsverplichting

16 |

St. Willibrordstraat 32a      |      5056 HW Berkel-Enschot      |      Telefoon: 013 - 533 1556
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www.heleenmulder.nl
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Uitpuilende kasten?
Bomvolle garage, berging of kelder?

Rondslingerende kleding ?
Styling van je woning?

Thingstodolijsten die maar niet slinken?

Eikenbosch 12    Berkel Enschot

Altijd

Ook voor een aromatisch kopje
Blanche Dael Koffie of een heerlijk 
geurend kopje Treasure Tea kunt u 
nu ook bij GewoonLekkerz terecht. 

Uiteraard vergezeld van een lekkernij 
uit ons Bonbon- of koekassortiment.

Ook To Go is mogelijk.

“Het is net een huiskamer. Door 
de gemoedelijke sfeer voelde ik 
me er meteen thuis.”

In ons eigen, geheel vernieuwde 
uitvaart centrum aan de Karel 
Boddenweg 7 in Tilburg (naast het 
crematorium) neemt u op úw manier 
en in uw eigen tempo afscheid.

T: (013) 822 65 27
www.monutatomvandijk.nl
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Fotografie: Debby Lutter, KIK Media

IMPRESSIE BOUW WINKELCENTRUM 
KONINGSOORD-BERKEL-ENSCHOT



SCHAKELTJES
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GRATIS INLOOPSPREEKUUR Om u ook in 
de avond van dienst te kunnen zijn is er iedere
 dinsdagavond van 18.00 uur tot 19.00 uur een
 gratis inloopspreekuur. Van Raak Advocatuur,
 Slimstraat 8a, Udenhout. 
www.vanraakadvocatuur.nl. 013-5908877.  

Pasfoto’s voor officiële documenten kunt u zon-
der afspraak laten maken. FotoGalerie Angelique, 
Kreitenmolenstraat 34, Udenhout, ingang achter-
om. 013-5111324. www.fotogalerie-angelique.nl 

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

VADERDAG, Verwen vader met een lekker asper-
gemaal want liefde gaat door de maag Dagelijks 
verkoop van vers gestoken asperges, vers ge-
schilde ASPERGES. Op zoek naar een origineel 
Vaderdag cadeau? Asperges in cadeauverpak-
king. Aspergeboerderij van Iersel Schoorstraat 
63 Udenhout tel 013-5113404 

Afscheid moeten nemen van iemand die u dier-
baar is, brengt verwarring, verdriet met zich mee. 
En juist in deze periode moeten er veel besluiten 
worden genomen, daar help ik u graag bij. Mar-
griet van Ingen Uitvaartzorg, Tel: 06-10917979. 
24/7 bereikbaar. 

Huishoudelijke hulp gezocht in Berkel-Enschot, 
bij voorkeur per 1 juli 2019. 
Info: soho601@hotmail.com

Voor alle elektrische installatie werkzaamheden en 
reparatie van al uw apparatuur. Bel Electro Service 
van Laarhoven 06-51323167. 
Heidestraat 4 Udenhout www.electroservice.nl  

Altijd al een keer mee willen doen aan de  
Dikke Bandenrace? Op maandag 24 juni wordt  
de RONDE VAN BERKEL weer gereden. 
Geef je voor woensdag 19 juni (20 uur) op via 
www.rondevanberkel.nl 

De Smaak van Heukelom; de lekkerste zuivel-
producten uit de streek. Eerlijke zuivelproducten 
zonder kleur- en smaakstoffen, minder toege-
voegde suiker én in de glazen fles. Verkrijgbaar bij 
Landwinkel De Bollekens of bij de Piet van Mein-
tjeshoeve in Heukelom. (donderdag 17-19 uur 
of zaterdag 9.30-16.30 uur, Hoog Heukelom 11) 
www.desmaakvanhier.nl 

Gezocht: leuke gezinswoning, min. 3 slpk, bij 
voorkeur BE, max. €280.000. Tips: 06-22109633 
(graag na 17 uur) of inge.tilburg@gmail.com 

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

Nette ervaren huishoudelijke hulp gezocht voor 
2 à 2,5 uur per week. Eerst voor 6 weken daar-
na mogelijk voor vast. €12,50 per uur in Berkel- 
Enschot 0628438161 

Stadspost Oisterwijk zoekt extra postbezor-
gers voor Berkel Enschot en Udenhout, voor info 
06 50950015

hans michels
bouwkundig teken- en adviesbureau

Löblaan 15
5056 NN Berkel-Enschot
Tel.: 013 533 26 65
www.hansmichels.nl

Hier wordt gebouwd naar ontwerp van:



Assurantiën
Van den Hoven

U kunt bij ons terecht voor 
een hypotheek bij o.a.:

Onze vestigingsadressen:
Craenweide 1, 5056 BW  Berkel-Enschot, T (013) 533 91 18

Stationsstraat 81, 5121 EC  Rijen, T (0161) 22 32 67
Willibrordplein 7, 5131 AV  Alphen, T (013) 508 29 14



Korting o
p je

hypothe
ek*

Duurzaam wonen
in jouw
nieuwbouwhuis
Met een nieuwbouwwoning maak je een
duurzame keuze. Je bent dus klaar voor de
toekomst. Dat belonen wij met een
duurzaamheidskorting op je
hypotheekrente.

*Meer informatie en voorwaarden op de website.

Rabobank.nl/nieuwbouw


