
Weekblad voor Berkel-Enschot en Heukelom, jaargang 55, Week 10, 4 maart 2020

DEZE WEEK:
Winkelcentrum Koningsoord deel 4: ambacht voor iedereen zichtbaar

Van den Hoven Assurantiën, Makelaardij en RegioBank: actief op veel terreinen

Voor de puzzelliefhebbers: de maandpuzzel!
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BEDRIJVEN CONTACTEN
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online via www.schakel-nu.nl/advertenties of 
via mail info@schakel-nu.nl.
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activiteitenkalender@schakel-nu.nl
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Filmers: Marcel Panis, Bart van Rijsewijk, 
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Bezorging: Fam. de Brouwer, tel: 013 - 540 07 41
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Druk: Drukkerij ElkaSikkers

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

COLOFON

ALARMNUMMER  112

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

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

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

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

BOUW & AANVERWANTE BEDRIJVEN

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

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

STAATS KEUKENS
Telefoon 013-5336643 www.staatskeukens.nl

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

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

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

SCHILDERS

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

HERMAN PETERS SCHILDERWERKEN  06-29218145

Marcel Schilders Schilderwerken
marcelschildersschilderwerken.nl / 06-51261453

SCHILDERWERKEN TON VAN DE WOUW
TEL: 06-51108539

COMPUTERHULP EN ELEKTRONICA

Louis Verstappen Computerhulp aan huis 06-45540629
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CULTURELE INSTELLINGEN & KUNST

Cultureel Centrum de Schalm  Ons Koningsoord
Trappistinnentuin 77 Tel. 013-5331333
info@deschalm.net / www.deschalm.net

DIERENARTS

AniCura Dierenziekenhuis Tilburg
Alle medische zorg voor uw huisdier onder 1 dak
Koningsoordlaan 2, Berkel-Enschot 013-5400215 

DORPSRAAD

DORPSRAAD BERKEL-ENSCHOT
Website: www.dorpsraadberkelenschot.nl 
E-mail: info@dorpsraadberkelenschot.nl

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

FINANCIELE DIENSTVERLENING

Aciric Financieel Realisten | www.aciric.nl
Advies – Boekhouding – Belasting 

GEMEENTE 

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

GEZONDHEID

Apotheek De Lange Stight: T 013 -540 80 80
Informatie: www.delangestight.nl

CHIROPRACTIE 
Promove Rugzorg Björn Denissen | Armhoefse Akkers
Tel: 06-21513717 | www.promoverugzorg.nl

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

EigenWijzer – Praktijk voor kind, jeugd en opvoeders
www.praktijkeigenwijzer.nl  |  06-11151057 

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

FYSIOTHERAPIE
FYSIOTHERAPIE DE HOOGE RIJT (www.dehoogerijt.nl)
Fysiotherapie, manuele therapie, sportrevalidatie,
oedeemtherapie en acupunctuur
Tel 013-5335689, Enschotsebaan 6 Berkel-Enschot 

FYSIOTHERAPIE UDENHOUT / manuele therapie
Kreitenmolenstraat 26F, ook ‘s avonds geopend
Tel: 013-5110097 www.fysiotherapieudenhout.nl

FYSIO OP MAAT Berkel-Enschot, FYSIOTHERAPIE 
Diverse specialisaties, Ruime openingstijden. Meer info:
Eikenbosch 2, tel: 013-3030069, www.fysio-op-maat.nl

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

MASSAGE
Kivemas Massage, Praktijk voor Klassieke Massage en 
meer. Behandeling op locatie is mogelijk. kivemas.nl
Vibeke Madsen, tel. 06-47681061 / 013-5915252

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

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

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

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

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

TANDARTSEN
TANDARTSEN Naaijkens & Maes
Raadhuisstraat 37  /  Tel. 013-5333755
www.mjmnaaijkens.nl
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THERAPEUTEN
Voor psychotherapeut (BIG) www.bonnechance.nl

FONKEL psychosociale therapie www.fonkel.nu
Biezenmortel, lid NVPA/RBCZ, 5333937

Praktijk Oefentherapie Cesar Mirjam van Riel-van Gorp
T: 013-5116067 I: www.PraktijkOefentherapieCesar.nl

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

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

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

Steunkousenadvies 013 – 504 60 58

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

THUISZORG
Thebe wijkverpleging 088-117 67 73

Wijkverpleging Zorgstichting ’t Heem 06 – 2700 3387

JURIDISCHE DIENSTVERLENING

ADVOCATEN
BG.legal | Den Bosch - Eindhoven - Tilburg
Marc Heuvelmans - Advocaat voor Ondernemers
www.bg.legal | 088-1410807

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

VAN RAAK ADVOCATUUR & MEDIATION
mr. dr. Jeannette van Raak-Kuiper, familie- en erfrecht
Udenhout, www.vanraakadvocatuur.nl 013-5908877

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

KAPPERS 

ANTHÉ-KAPPERS, Kerkstraat 25B, Behandeling op 
afspraak. Heren mogen ook ZONDER afspraak. 
Charlotte 06-34089921, Lotte, Mayke, Mara en Monique. 
Algemeen: 013-5331561 
Di, Do,Vrij: 9.00-18.00 Zat: 9.00-16.00uur.

ASJA HAIRSTYLING - Klaproosstraat 33, B-E. 
Dames, heren & kinderen. Afspraak: 013-5339830

FABULOUS HAIRDESIGN Dames- en Herenkapper
Kerkstraat 9A B-E 013-5336809. Op afspraak.

KAPPER & CO, dames, heren & kinderen, Koningsoord 
62 Berkel-Enschot, 013-5332756. www.kapperenco.nl

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

KINDEROPVANG 

Humankind kinderopvang en -ontwikkeling 
KDV Pepino / BSO Berkeloo (basisschool Berkeloo); 
POV Peuterplaza (basisschool Rennevoirt)
Optimale ontwikkeling voor ieder kind. 
Meer weten? T 073-711400, of www.humankind.nl. 

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

MAKELAARDIJ 

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

WitteWoningMakelaar Van Poppel,         013-5715888
Jeroen Boschlaan 39, B-E                          06-28785367

RIJWIELSPECIALIST
 
De Tweewieler Udenhout Kreitenmolenstraat 43 
013-5115990 www.detweewieler.nl

SCHOONHEIDSSPECIALISTEN EN 
HUIDTHERAPIE

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

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

PUUR wellness & massage 06-51225761.

TAXIBEDRIJVEN

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

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

UITVAARTBEGELEIDING

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

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

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

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

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

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

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

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

WELZIJN

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

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

MAALTIJDENEXPRES & Boodschappenservice
BEL: 013-5442513 voor actueel menuvoorstel

Stichting Hulpcentrale UBE  tel.nr. 013 50 30 919

Alles uit handen
 of alles in 

eigen hand?

In alles persoonlijk.

Altijd bereikbaar:
013 572 1822

Oude Lind 35
5043 AL Tilburg

www.moniquevanhoutum.nl  
Voorheen Uitvaartbegeleiding In Harmonie  
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Van den Hoven Assurantiën, Makelaardij en Re-
gioBank is van vele markten thuis. Al ruim veer-
tig jaar lang. De makelaarstak van de onderne-
ming biedt haar klanten een optimale service bij 
het verkopen en kopen van een woning.

Patrick van den Hoven en Edgar Rieff geven graag 
tekst en uitleg over het multifunctionele bedrijf. 
Van den Hoven Assurantiën, Makelaardij en Re-
gioBank is vanuit de drie vestigingen in Berkel-
Enschot, Rijen en Alphen met in totaal negentien 
medewerkers actief op veel terreinen: van hypo-
theek, pensioenen, verzekeringen tot bankzaken 
bij de aangesloten RegioBank. ‘Als enige in de re-
gio bieden we al deze diensten aan. Wij staan met 
Van den Hoven Makelaardij door onze jarenlange 
expertise en ervaring voor kwaliteit, betrouwbaar-
heid, deskundigheid en service’, benadrukt Pa-
trick. 

Edgar vult aan: ‘Wij bieden huizen aan in alle prijs-
klassen. De woonwens van de klant staat centraal. 
Die vertalen we naar een concrete, snelle en suc-
cesvolle actie. We zijn niet alleen de makelaar, 
maar bovenal adviseur met persoonlijke aandacht. 
‘Sterk punt is dat we de klanten totaal ontzorgen. 
We begeleiden hen tijdens het gehele proces, tot 
en met de notariële overdracht.’

Lid van NVM en ERA
Van den Hoven kent de markt goed. De onderne-
ming is lid van NVM, de grootste brancheorgani-
satie in Nederland, en ERA: een samenwerkings-
verband van makelaars. ‘NVM makelaars voldoen 
aan strenge eisen. Kwaliteit is gegarandeerd’, 
vervolgt Edgar. ‘Het verkopen van een huis is een 

bijzondere gebeurtenis. Het is elke keer een uit-
daging dat dit goed gebeurt, met de beste zorg 
voor de klant én plaatsing op de huizensite Funda. 
Samen bepalen we de beste verkoopstrategie.’

‘Zorgen dat klant geen kat in de zak 
koopt’

Edgar is ook als aankoopmakelaar van het bedrijf 
al sinds 1999 actief in de regio Tilburg. ‘Wij ge-
ven een helder en eerlijk advies. Wij beoordelen 
de woning objectief op basis van de vraagprijs, de 
bouwkundige staat en eventuele juridische aspec-
ten. En zorgen dat de klanten geen kat in de zak 
kopen.’

Van den Hoven begeleidt en adviseert kopers en 
verkopers ook bij taxaties, bouwkundige keurin-
gen en afsluiten van een hypotheek. Edgar: ‘Wij 
werken op basis van “no cure no pay”. Klanten 
betalen alleen bij een succesvol resultaat. Als dat 
lukt, geeft dat heel veel voldoening. Daarom is dit 
zo’n leuk en mooi vak.’

Tekst: Stefan Latijnhouwers
Foto: Bas Haans

Van den Hoven Makelaardij 
Craenweide 1
5056 BW Berkel-Enschot
013-5339118
makelaardij@vandenhoven.nl 

Van den Hoven Makelaardij:

‘DIT IS EEN MOOI VAK’
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‘Als ik ’s ochtends de deur open, ruik ik de geur 
van eikenhout.’ Voor mij staat Geert Weijtmans 
en hij snuift nog eens met zijn neus in de lucht. 
Hij straalt van trots als hij me zijn nieuwe win-
kel laat zien. ‘Supermooi, chique, robuust, in-
dustrieel ontwerp, sfeervol en prettig’, somt de 
eigenaar van de juwelierszaak de reacties van 
klanten op. Aan zijn zijde staan partner Marij 
en zijn zoon Chris. 

Nostalgie
Geert zit al ruim veertig jaar in het vak. Chris We-
ijtmans haalt een oude foto in posterformaat van 
de wand. Daar zat hij als peuter op de grond in 
de werkplaats van zijn vader in een schuur aan de 
Patrijsstraat. Via de Sint Willibrordstraat en Eiken-
bosch, gaat de familie nu een nieuw avontuur aan 

in Koningsoord. Chris heeft het vakmanschap van 
zijn vader geleerd. Dat blijkt als een klant met een 
ring de winkel in komt. Hij kijkt door een loepje, die 
hij tegen zijn oog drukt, aandachtig naar de steen 
in de ring om te beoordelen of het een briljant is. 
Voor hem staat de vlam in de soldeerbrander aan. 
Vader Geert legt uit dat deze continu aan staat. Als 
hij gaat solderen zorgt extra zuurstof voor een gro-
tere vlam en temperatuur. Dan is het edelmetaal te 
bewerken. Ook vijlen met houten handvatten en 
het blokje hout met gebruikerssporen dat vastzit 
aan de werkbank, ademt nostalgie. In een aparte 
ruimte is de polijsterij. ‘Hier geven we alles glans’, 
geeft Geert aan. 

Aan de overkant van de straat kijk je ook het ate-
lier in van Kyckoord (nieuwe naam van Bersselaar 

VAKMANSCHAP IN KONINGSOORD
Ik ontdek ambachten en het mooie is dat die nu voor iedere bezoeker zichtbaar zijn. 



9|

Oogzorg). Hier zie je hoe de glazen in een montuur 
gemeten worden met behulp van een slijpmachine. 
‘Daar komt veel arbeid bij kijken. Op deze manier 
laten we een stukje vakmanschap zien’, zegt Chris-
tian Ermes. Hij heeft hypermoderne instrumen-
ten aangeschaft voor oog- en oormetingen. Om 
het gehoor te testen is er een aparte geïsoleerde 
ruimte van meer dan 10m2, voor geluiden onder de 
35 decibel. Ook de impressionist is nieuw. Dat is 
een meetzuil met spiegels waarin een persoon met 
bril op kijkt. ‘Technische tekeningen worden direct 

digitaal gekoppeld, om het hoogste rendement te 
halen uit het glas en het montuur. Scherper zien 
en een hoog kijkcomfort zijn het resultaat’, vertelt 
Christiaan gepassioneerd over zijn vak. Merkbrillen 
die met de hand gemaakt worden, krijgen een nog 
mooiere uitstraling door het paneel waarop ze uit-
gestald zijn. ‘Er zijn hybride wanden, die de moge-
lijkheid geven om elke keer andere merken, visueel 
te presenteren. Beleving, passie en vakmanschap’, 
zijn de woorden waarmee hij zijn onderneming Ky-
ckoord beschrijft. 

Blij met ons straatje
Van pop up stores is absoluut geen sprake, echter 
de winkels in het nieuwe winkelcentrum Konings-
oord poppen als paddenstoelen uit de grond. Ook 
Fellow! Fashion & Accessoires is van Eikenbosch 
naar Koningsoord verhuisd. Met de roze-witte 
ballonnen voor de ingang, word je getriggerd om 
naar binnen te lopen.  Belinda Schoenmakers (28 
jaar) startte ruim vijf jaar geleden haar winkel. Nu 
heeft ze 20 m2 meer aan ruimte. ‘Ook de smal-
lere etalageruiten over de gehele breedte van het 
pand geven me mogelijkheden om op een speelse 
manier te etaleren’, vertelt de jonge eigenaresse.  
‘Er is ruimte voor een tweede paskamer en ook 

de merkproducten van Janzen kan ik nu duidelijk 
uitstallen. De vaste klanten weten me ook hier te 
vinden en ik zie ook nieuwe gezichten. Voorname-
lijk van de bewoners van de appartementen in de 
omgeving van Koningsoord. Het is gewoon een 
heel leuk straatje en daar ben ik blij mee.’ In haar 
winkel zijn het zitje, de toonbank met de grote 
vaas bloemen en de robuuste lampen de grote 
sfeerbepalers. Dat de ondernemers van Konings-
oord elkaar steunen, blijkt wel. ‘Die mooie lampen, 
heb ik van de winkel hier op de hoek.’

Tekst: Ellen van Slooten
Foto: Bas Haans

Julia Geers (l) en eigenaresse Belinda Schoenmakers (r)
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SCHAKELTJESGEVONDEN

SCHAKELTJESVERLOREN

Datum GEVONDEN Vindplaats Telefoon 
 28-2 Konijnenknuffel Apotheek De Lange Stight 013-5408080
 20-2 2 sleutels aan een sleutelring Apotheek De Lange Stight 013-5408080
 23-2 twee sleutels aan een ring, beetje verroest.  Jong Brabant in de bosjes 013-5334289
  (Zie foto Schakel APP)
 20-2 Knuffel appelgroen vierkant met roze hartje en Zijkant Berkeloo 06-44744839
  clownshoofdje
 17-2 versterker voor een hoorapparaat: pen aan Parkeerplaats St. Caeciliakerk 06-10174477
  touwtje. (Zie foto Schakel APP)
 13-2 Bijtring in de vorm van een giraf, genaamd Winkelcentrum Koningsoord 06-44744839
  Sophie La Girafe
 6-2 bruine suede handschoenen met namaakbont Raadhuisstraat 013-5333131
  gevoerd
 4-2 Jongensfiets (zie foto APP) Parkeerterrein v.v. Jong Brabant BE 06-19500828
 2-2 Damesfiets, rood frame, blauwe voorband.  Parkeerterrein Berkel-Enschot 06-19500828
  (Zie foto APP)

Datum VERLOREN Verliesplaats Telefoon 
 1-3 Ronde gouden oorbel omgeving Eikenbosch 013-5334165
 25-2 Autosleutel (Mazda) met 3/4 andere sleutels Berkel-Enschot 06-54761174
 18-2 Sleutelbos rondom Albert-Heijn 06-21997478

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

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

puzzel@schakel-nu.nl 
of inleveren bij Figlio (by 
Geerts Schoenen), 
Koningsoord 91 
Berkel-Enschot.

De prijswinnaars worden bij 
de volgende puzzel bekend 
gemaakt.

MAANDPUZZEL

HORIZONTAAL
1. trap waardoor de bal voor het vijandelijke doel komt; 
7. stripfiguur (gebakje); 12. meisjesnaam; 13. dun schijfje 
chocolade; 14. Organisatie van Amerikaanse Staten (afk.); 
15. laatstleden (afk.); 17. etagewoning; 19. stootwapen met 
metalen punt; 21. rivier in Italië; 22. duinvallei; 24. tijdschrift 
dat elke maand verschijnt; 27. rivier in Engeland; 28. be-
kende bloemsoort; 30. tentoonstellingsgebouw in Amster-
dam; 31. rivier in Utrecht; 32. deel van gebit; 33. familielid; 
35. inwendig orgaan; 37. teer (mager); 38. rode vrucht; 41. 
gymnastiektoestel; 42. Hollandse nieuwe; 44. rijstbrande-
wijn; 46. toegang tot een huis; 47. boomvrucht; 48. ser-
geant belast met de kleding en uitrusting; 49. geneesheer; 
50. klei-achtige grondsoort; 52. spleet; 54. drukte (herrie); 
56. paragraaf (afk.); 58. jong van hoenders; 61. alleen-
staande minderjarige asielzoeker (afk.); 62. grondvlak; 
64. vogeleigenschap; 65. eetbare knol; 67. gemetselde of 
beschoeide waterkant; 68. droog (kaal); 70. binnenwater 
van enige omvang; 72. rivier in Oostenrijk; 73. behande-
ling van spraakstoornissen; 76. niet-zoet (van wijnen); 77. 
burgerlijke stand (afk.); 78. huidsmeer; 79. uitgestorven 
vogel (walgvogel); 81. muzieknoot; 82. aangesloten bij een 
vereniging; 83. kleine groep van voorname mensen; 84. 
Engels bier; 86. persoon die etalages inricht; 87. vloeistof 
waarmee de leidingen van een remsysteem gevuld zijn.

VERTICAAL
1. wielerwedstrijd op een terrein met natuurlijke hindernis-
sen; 2. ondernemingsraad (afk.); 3. lange smalle diepte in 
zee; 4. vis die tegen de stroom inzwemt; 5. alles bijeen-
geteld (het geheel); 6. glibberig; 7. deel van breuk; 8. deel 
van gelaat; 9. stap; 10. trekdier; 11. binnen korte tijd; 16. 
jongensnaam; 18. bloeiwijze; 20. oude vochtmaat van vier 
ankers; 21. schrijfgerei; 23. traag (lusteloos); 25. inwendig 
orgaan; 26. smal stromend water; 27. Spaanse schilder; 
29. zuinige verlichting; 32. glazen kastje voor hagedissen 
en slangen; 34. bloeiwijze; 36. schennis van verschul-
digde trouw; 37. International Astronomical Union (afk.); 
39. gezongen toneelspel; 40. meubelstuk; 42. klimop; 43. 
besef (begrip); 45. vaatwerk; 46. scheepsvloer; 51. East 
Africa Airways (afk.); 53. Europa (afk.); 54. Noord-Ameri-
kaans rendier; 55. betrekking (job); 56. balsport te paard; 
57. toespraak; 59. deel van gebit; 60. iemand in slaap 
brengen voor een operatie; 62. modder dat van onder wa-
ter wordt opgehaald; 63. slijk (drek); 66. meisjesnaam; 67. 
schapenproduct; 69. plaats in Brazilië (afk.); 71. belofte; 
73. opbergruimte; 74. bouwafval; 75. plaats in Noord-Hol-
land; 78. duivenhok; 80. openbaar lager onderwijs (afk.); 
82. muzieknoot; 85. oude lengtemaat.
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ACTIVITEITENKALENDER

MAART

04-03-20 Café Mie Pieters 19.30 uur Rik- en Jokerconcours, Gilde St. Joris/St. Sebastiaan
04-03-20 Pepino Kinderdagverblijf 19.45-21.45 uur Thema-avond voor ouders met jonge kinderen ‘In 

verbinding groeien’, i.s.m. GGD en TOF Pedagogiek
04-03-20 Parochiezaal Berkel 20.00 uur Informatieavond met Parochie Johannes XXIII naar 

Jacobus
05-03-20 Bibliotheek 9.30-12.00 uur Schrijfatelier
05-03-20 CC de Schalm, Kapittelzaal 14.00-16.00 uur Themalezing KBO/SWO over notariële zaken
05-03-20 CC de Schalm, foyer 9.30-16.45 uur  Voorronde 26e KBO-De Schalm biljarttoernooi
05-03-20 Eeterij De Bron 17.30 uur Samen uit Dineren senioren B-E KBO/SWO
05-03-20 CC de Schalm, Kapittelzaal 20.00 uur Heemkundekring de Kleine Meijerij, Lezing Simon 

van Wetten normen en waarden Middeleeuwen
06-03-20 Bibliotheek/Kerkzaal 9.30-10.30 uur Workshop Letters & Liedjes
07-03-20 Manege de Kraan 10.00-20.00 uur Felix Juristen cup pony dressuur & KNHS-Witte van 

Moort Para-Dressuur
08-03-20 Manege de Kraan 10.00-16.00 uur FINALE Tobroco-Giant Dressage Team Challenge 
08-03-20 Café Mie Pieters 15.00 uur Optreden Bleu Sox: Rhithm en Blues
10-03-20 CC de Schalm, foyer 13.00-16.45 uur Voorronde 26e KBO-De Schalm biljarttoernooi
11-03-20 CC de Schalm, foyer 9.30-16.45 uur  Voorronde 26e KBO-De Schalm biljarttoernooi
11-03-20 Bibliotheek/Kerkzaal 10.00-10.30 uur Peutervoorlees-halfuurtje
11-03-20 Bibliotheek/Werkplaats 13.30-15.00 uur In de Werkplaats - Maak je eigen VR wereld
11-03-20 CC de Schalm 20.00 uur Lezing 150 jaar Bels Lijntje, Stg. Expo
12-03-20 CC de Schalm, foyer 9.30-16.45 uur  Voorronde 26e KBO-De Schalm biljarttoernooi
12-03-20 Bibliotheek 14.00-17.00 uur Belasting spreekuur
12-03-20 Bibliotheek/Kerkzaal 20.00-22.30 uur KennisPlaats Versper - Vergroot je zichtbaarheid met 

Social Media
15-03-20 CC de Schalm, foyer 10.00-12.30 uur Ruilbeurs, Verzamelingsver. De Torenhoek
15-03-20 Bibliotheek/Kerkzaal 14.00-15.30 uur (on)gelukscollege
17-03-20 CC de Schalm, foyer 13.00-16.45 uur Vervolgronde 26e KBO-De Schalm biljarttoernooi
18-03-20 CC de Schalm, foyer 9.30-16.45 uur  Vervolgronde 26e KBO-De Schalm biljarttoernooi
18-03-20	 Bibliotheek/Kerkzaal	 20.00-21.30	uur	 Literaire	&	filosofisch	avond	met	Stine	Jensen
19-03-20 Bibliotheek 9.30-12.00 uur Schrijfatelier
19-03-20 CC de Schalm, foyer 9.30-16.45 uur  Vervolgronde 26e KBO-De Schalm biljarttoernooi
19-03-20	 CC	de	Schalm,	foyer	 13.30-17.00	uur	 KBO	-	De	Schalm	Riktoernooi	finale
19-03-20 Café Mie Pieters 19.00 uur Grenzenloos eten
21-03-20 Manege de Kraan 10.00-17.00 uur Horsefood Dressuur Talent selectie
22-03-20 Manege de Kraan 10.00-17.00 uur Horsefood Dressuur Talent selectie
23-03-20 Bibliotheek/Kapittelzaal 14.00-16.00 uur Nieuwe Donorwet informatie bijeenkomst
24-03-20	 CC	de	Schalm,	foyer	 13.00-16.45	uur	 Halve	finale	26e	KBO-De	Schalm	biljarttoernooi
25-03-20	 CC	de	Schalm,	foyer	 9.30-16.45	uur		 Halve	finale	26e	KBO-De	Schalm	biljarttoernooi
25-03-20 Druiventros 14.00-16.00 uur Parkinsoncafé Midden-Brabant, Sonja van Gils: ge-

avanceerde behandelingen bij Parkinson
25-03-20 Bibliotheek/Kerkzaal 19.30-22.30 uur Filmcafé met “Girl” 
26-03-20 CC de Schalm, foyer 13.00-16.00 uur Finalewedstrijden 26e KBO-De Schalm biljarttoer-

nooi met prijsuitreiking
27-03-20 Café Mie Pieters 20.00 uur Pubquiz
28-03-20 van Opstal 19.00-22.00 uur Smashfestival (disco avond 9 t/m 13 jaar)
29-03-20 Manege de Kraan 10.00-17.00 uur FINALE Horsefood Dressuur Talent
29-03-20 CC de Schalm 11.30 uur Vijf !, Stg. Expo
29-03-20 De Druiventros 14.00 uur Voorjaarsconcert - “Die Walddrum Musikanten”
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KUNST EN CULTUUR

Stichting EXPO presenteert op woensdag 11 
maart 2020 in C.C. De Schalm in Berkel - En-
schot, 20.00 uur, entree € 6,- (inclusief koffie, 
thee of fris in de pauze)

150 JAAR BELS LIJNTJE: OVER 
TOPPEN EN DALEN

In anderhalve eeuw van grote belofte naar een 
rustiek internationaal fietspad
Op 1 oktober 1867 opende het Bels Lijntje de der-
de spoorverbinding tussen België en Noord-Bra-
bant: nu ruim 150 jaar geleden! Als achter Tilburg 
straks Den Bosch ook zou worden aangesloten, 
dan was het Bels Lijntje de kortste verbinding tus-
sen Amsterdam en Parijs, zo schreef de krant De 
Tijd in 1867! Ja ja….  Het viel nog niet mee: ge-
doe met onteigening, de lastige aanleg door ven-
nen het zoeken naar geschikte stationschefs. Hoe 
legde men toen eigenlijk een spoorlijn aan? En 
hoe hard reed zo’n treintje toen? Daarover gaan 
we het allemaal hebben! Ook over de neergang 
en afbraak van het Bels Lijntje tot aan de transitie 
naar een mooi fietspad nu….

In een powerpoint-presentatie van 2 x 45 minuten 
laat Jan van Eijck – al vanaf 1974 besmet met het 
BL-virus – u proeven van het verleden van het Bels 
Lijntje. Vooral met veel anekdotes en sterke verha-
len, die allemaal echt gebeurd kunnen zijn. Kom, 
nog éénmaal het fluitje van de conducteur, het sis-
sen van de stoomlocomotief; de rookwolken zul-
len kringelen in de lucht….!  Bon Voyage zeggen 
we dan, want de spoortaal was Frans!

Expositie van Eric Swart
van  3 maart tot 10 mei 2020.
In de gangen van het souterrain van Cultureel 
Centrum De Schalm in Ons Koningsoord.

MIJN NAAM IS ERIC SWART.

Sinds januari 1992 teken ik wereldberoemde voor-
gevels van gebouwen over de hele wereld met 
behulp van een architectuurprogramma op de 
computer. Ik ben een autodidact, geboren in Am-
sterdam. Het was begonnen als een experiment 
met het kasteel Heeswijk in Heeswijk-Dinther, 
maar werd al snel een passie. Ik portretteer o.a. 
één van de grootste kunstvormen van de wereld, 
architectuur. Een bezoek aan nieuwe steden waar 
ik een bijzonder gebouw zie, bijvoorbeeld de Sa-
grada Familia in Barcelona welke ik ook heb ge-
tekend, is een emotioneel proces. Er hebben al 
meerdere tentoonstellingen plaatsgevonden.
Op diverse plaatsen in de wereld heb ik mogen 
exposeren, zoals in Amsterdam, Kopenhagen, 
Beijing en New York.
Het werk werd geprezen om de unieke combinatie 
van de historische benadering van de architectuur 
en dit uit te breiden tot een (digitale) architectoni-
sche vorm, met een specifieke artistieke uitstra-
ling.
Mijn nieuwste werken, welke onder anderen be-
staan uit dieren en symbolen, worden ook met 
het digitale architectuurprogramma ontworpen.                                                                                                   
De collectie is te zien op www.ericswart.com

Openingstijden expositie:
Maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 21.00 uur
In het weekend van 11.00 tot 21.00 uur. (Let op: 
afhankelijk van de activiteiten, feestdagen en het 
seizoen kan de openings- en sluitingstijd wijzigen).
Cultureel Centrum de Schalm/Ons Koningsoord
Trappistinnentuin 77 5057 DJ Berkel-Enschot 
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Oisterwijk Heukelomseweg 26. Elke zondag open
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Hortensia
Heeft 5 tot 9 bloemschermen. 
Leuk voor in huis en daarna in 
de tuin. Diverse kleuren, 
in 13cm-pot. 
8.99

4.99
NATUURSTEEN | KEUKENS

KERAMISCHE TEGELS | MAATWERK

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
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STICHTING 
JEUGDWERK
Afgelopen week heeft de jeugd van 
Berkel-Enschot weer carnaval gevierd 

bij Ût Jeugdcarnaval georganiseerd door Stich-
ting Jeugdwerk Berkel-Enschot. Het waren weer 
erg leuke en gezellige avonden met elk een eigen 
thema. 
Elke avond was er een photo booth aanwezig 

 

Willie’s worstenbrood 
Molenhoefstraat 14 

Udenhout 
013-511 0704 

www.williesworstenbrood.nl 
@williesworstenbrood 

DDeezzee  wweeeekk  iinn  ddee  aaaannbbiieeddiinngg  

10 worstenbroodjes (€ 10,00) 

+ 

Kersenvlaai 
€ 15,00 

Aanbieding geldig van vrijdag 6 t/m donderdag 12 maart 2020 

Alleen geldig in onze winkel 

6 p. 
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waarin kinderen een mooie foto konden laten ma-
ken. We willen deze foto’s graag versturen naar de 
kinderen die deze foto’s willen hebben. Daarom 
willen we vragen een mail te sturen naar carna-
val@jeugdwerkberkelenschot.nl 
Dan zorgen wij ervoor dat de foto’s gemaild wor-
den. 
Met carnavaleske groet, 
De vrijwilligers en de voorbereidingsgroep van ût 
Jeugdcarnaval 
Onderdeel van Stichting Jeugdwerk Berkel-En-
schot
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St. Willibrordstraat 32a      |      5056 HW Berkel-Enschot      |      Telefoon: 013 - 533 1556

Wegens vakantie zijn wij gesloten van 7 maart t/m 17 maart a.s.

Vanaf woensdag 18 maart zijn we weer aanwezig.

Wanneer je binnen de huishoudelijke dienst 
werkzaam bent, verricht je schoonmaak- 
werkzaamheden en andere huishoudelijke taken 
bij cliënten binnen de zorglocatie. 

Wanneer je op dit moment een opleiding volgt 
tot verzorgende of verpleegkundige, dan kun 
je direct aan de slag en meehelpen in de zorg 
en ondersteuning van cliënten. Welke taken je 
mag doen is afhankelijk van je opleidingsjaar en 
eventuele (stage) ervaring. 

Daarnaast kun je werken in de restaurants van 
onze locaties. Je hebt een pré wanneer je horeca- 
ervaring hebt of een opleiding volgt in de  
horeca (niveau 1 of 2).

Wij zijn op zoek naar:

vakantiekrachten!
Ben je 16 jaar of ouder en 
heb je interesse? Wij hebben 
diverse mogelijkheden!

Bij de afdeling PO&O kun je via e-mail secretariaat@ 

t-heem.nl een formulier voor vakantiewerk  

opvragen. Afhankelijk van de periode waarin je 

beschikbaar bent, kunnen we je indelen binnen  

één van onze zorglocoaties.

www.t-heem.nl
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Met een eigen, geheel vernieuwd uitvaartcentrum aan 
de Karel Boddenweg 7 in Tilburg (naast het crematorium).

Tom van Dijk

“Tom, die alles op zich nam, 
deed dit op zo’n warme,
liefdevolle wijze. Veel steun 
aan gehad. Ook de ontvangst 
in het uitvaartcentrum was 
steeds weer hartelijk.”

T: (013) 822 65 27 | www.monutatomvandijk.nl

Iedere dag van de week hemels genieten
Hemels eten & drinken - Trappistinnentuin 76 - 013-210 02 00 - horeca@onskoningsoord.nl

maandag & dinsdag woensdag & donderdag
Spareribsnight Steaknight
€ 15,50 p.p € 15,50 p.p

uitsluitend in de maanden januari en februari

WEGENS SUCCES VERLENGD
WEGENS SUCCES VERLENGD
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Denken en doen

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

Slimstraat 14 - Udenhout | 0683205558 | info@echtwelmode.nl

10 euro korting
bij aankoop van een sport BH

- AA t/m H cup
- Voorgevormd en 
soft cup

- Veel verschillende 
kleurenDeze actie geldt ook

op bestellingen 

en t/m 07-03-‘20
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VOLLE BUIT VOOR JONG 
BRABANT IN ALPHEN: 0-1
Met vele nieuwe en jonge gezichten, 

als gevolg van met name diverse blessures, wist 
Jong Brabant verdiend te winnen van Viola. Een 
knappe prestatie van zo’n ‘nieuw’ team met ook 
Lucas van Nieuwamerongen weer in de gelede-
ren en met een goed debuut van jeugdspeler Atse 
van Rijsewijk. Zonder bijster goed te spelen was 
Jong Brabant toch de betere partij in Alphen. Zo 
kan het gaan tegen een wat lager geklasseerde 
tegenstander. Toch bleef het lang een ongezellige 
0-0, totdat in de 82 ste minuut een goed opge-
zette aanval door jeugdspeler Tim Suos beheerst 
werd afgerond na goed aangeven van Tom Bas-
tings: 0-1. Daarmee was tevens het hoogtepunt 
van de wedstrijd bereikt. Slim werd vervolgens de 
winst over de eindstreep getrokken, al werd het 
nog een enkele keer gevaarlijk voor het Jong Bra-
bant-doel. Ook nu hielden de solide verdediging 
en keeper Floris Jonkers goed stand en kon heel 
tevreden de kleedkamer opgezocht worden. Een 
goede overwinning en goed om te weten dat Jong 
Brabant qua spelers ook in de breedte mogelijk-
heden heeft! Komende zondag gaat Jong Brabant 
zich in Goirle meten met koploper GSBW.Redactie 
Jong Brabant

WHITE DEMONS
Uitslagen afgelopen weekend:
Maandag 17 februari

White Demons DMW 2 - 
United Breda/Orion R DMW1 13-19
Programma aankomend weekend:
Woensdag 4 maart 
21:00 uur H.V.M. DMW1 - Wh. Demons DMW 2
Zaterdag 7 maart 
09:00 uur Elshout F1 - White Demons F1
09:00 uur Elshout F2 - White Demons F2
09:30 uur White Demons D2 - Avanti D2
10:30 uur White Demons D1 - 
 RED-RAG/Tachos D1
11:15 uur GHV E1 - White Demons E1
15:40 uur Orion R HC1 - White Demons HC1
19:25 uur Goodflooring/H.M.C. R’donksveer HS2 - 
 White Demons HS3
20:35 uur Goodflooring/H.M.C. R’donksveer DS2 - 
 White Demons DS1
20:50 uur Bedo HS1 - White Demons HS1

Zondag 8 maart 
10:00 uur White Demons DB1 - GHV DB1
11:10 uur White Demons HB1 - GHV HB1
13:30 uur HBS HS1 - White Demons HS2
16:00 uur Groene Ster DS2 - White Demons DS2

Voor meer informatie kan je terecht op de website: 
www.white-demons.nl

Schaken

VOLOP SPANNING BIJ DE 
OUDE TOREN
Schaken houdt niet alleen het brein 

scherp, het versterkt bovendien de mentale weer-
baarheid. Tenminste, als de schaker tegen verlies 
kan. Bij winst overigens kan men lang nagenieten. 
Dat gold afgelopen donderdag in ieder geval voor 
Egidion Hernando, die fraai winst boekte op  een 
van de koplopers, nl. Marcel Strik. Evenals voor 
Frans Deckers, Leo Elias en Rene van den Bosch, 
die allen winst boekten. Koen Robben veroverde 
weer de koppositie, na winst op Gerrit Bout.
Volgende week vindt de laatste ronde voor de 
beker plaats. Nog 5 schakers kunnen de fel be-
geerde beker winnen. Zaterdag zal het 1e achttal 
thuis Schaakhuis 2 uit Den Haag ontvangen. Een 
club met een gemiddeld hoge rating. Donderdag 
12 maart zal de laatste ronde voor de interne com-
petitie worden gespeeld, daarna zal een herinde-
ling van de groepen plaatsvinden.

BESTE (OUD)LEDEN VAN 
TC DE RAUWBRAKEN,
Tijdens de Huis & Hypotheek Clubkampioen-
schappen vieren we op de finaledag ons 40-jarig 
bestaan.
Jullie zijn allemaal van harte welkom!
De finales worden om 16.00 en 17.30 u gespeeld.
Om 19.00 u Jong ontmoet Oud  en Oud ontmoet 
Jong!
De feestavond begint om 20.30 u.
Rond 21.30 u zullen alle clubkampioenen gehul-
digd worden.

Nodig vooral ook je oude tennismaatje(s) uit om 
gezellig herinneringen op te halen. In de vergader-
ruimte kan iedereen die wil onder het genot van 
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                           IETS VOOR JOU? 
 

 
                     Verzorgende IG  

voornamelijk nachtdiensten 
 
Ben jij een zorgprofessional, ligt je hart bij de ouderenzorg en heb je een 
groot verantwoordelijkheidsgevoel? Dan zoeken wij jou! 
 
Wij zoeken per direct versterking, voornamelijk in de nacht, voor ons klein, 
gezellig en betrokken zelfsturend team. De uren zijn bespreekbaar en je bent 
bereid om in noodgevallen ingezet te worden in andere diensten. 
 
Een nieuwe uitdaging om binnen Haarensteyn in Haaren ons enthousiaste team 
te versterken. Eén ding staat voor ons bovenaan: de beste zorg voor de cliënt! 
 
Wat verwachten wij van jou? 
Natuurlijk ben je gediplomeerd Verzorgende IG (niveau 3) en heb je affiniteit met 
ouderen. Je werkt zelfstandig binnen de kaders die je worden aangegeven. Je bent 
empathisch en hebt een flexibele houding met betrekking tot taakinhoud en 
rooster. Je beschikt over goede mondelinge, schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid 
en sociale vaardigheden. 
 
Voldoe jij aan bovenstaand profiel? Dan heb jij jouw nieuwe baan gevonden! 
 
Wat kun je bij ons verwachten? 
Een afwisselende en uitdagende baan in een fijne en leerzame omgeving.  
Je maakt deel uit van een hecht team, met collega’s die bereid zijn een stapje extra 
voor elkaar te zetten. Daarnaast zijn er opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden 
voor je.  
 
Dit alles natuurlijk in combinatie met een marktconform salaris en prima secundaire 
arbeidsvoorwaarden. De functie is ingedeeld in functiegroep 35 conform de CAO 
VVT. Een verklaring omtrent het gedrag (VOG) is een vereiste voor deze functie.  
 
Ben je geïnteresseerd in deze functie, stuur je reactie dan naar het secretariaat van 
’t Heem, Postbus 62, 5070 AB Udenhout, e-mail secretariaat@t-heem.nl. 
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een hapje en een drankje rustig bijpraten.
In het paviljoen zal een DJ de feestelijke sfeer ver-
der verhogen.
Tot 28 maart.
Met sportieve groet,
TC de Rauwbraken

Bosscheweg 11 • 5056 PP Berkel-Enschot
Gratis parkeren

keuze uit bier, wijn of fris

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

Maart

Soep
Bospaddenstoelensoep met bosuitjes

Hoofdgerechten
Scampi’s in look

Geroosterde groenten in tomatensaus

of
Gegrilde Iron steak

Rode paprikasaus • Gekarameliseerde witlof  

Dessert
Parfait van bloedsinaasappel en witte chocolademousse

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

 

 

 

 

HUISMEESTER GEZOCHT 

In verband met pensionering van onze huidige huismeester zoeken wij per 1 april a.s. 
een nieuwe collega voor deze functie. 

Functie-eisen zijn technisch inzicht,  twee rechterhanden en affiniteit met het repareren en oplossen  
van uiteenlopende huis-tuin- en keukenklussen. 

Service en dienstverlening staan hoog in het vaandel. 
 

Burghtweide biedt een goed salaris, afwisselend werk in 24 uur per week, met de mogelijkheid tot 
uitbreiding naar 32 uur per week.  

 
 Inlichtingen en sollicitaties  met c.v naar : 

marthawijten@burghtweide.nl 

Esschebaan 60, 5062 BD Oisterwijk 

Tel. 013-5233703 
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GEOPEND

DE MEESTE  
WINKELS ZIJN

Maak nu kennis met Koningsoord 
het nieuwe dorpshart van  

Berkel Enschot.



DIVERSEN
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HERDENKINGSBOMEN
7. BERKEL-BOOM.
In de gemeenteberm bij woonboerde-
rij Hoog Loo, Heikantsebaan 8a, staat 

de Berkel-boom. Op 31 december 1996 plantte 
ondergetekende, met toestemming van het be-
voegd gezag, een treurwilg in zijn buurtschap 
Den Berkelschen Heikant. Die 31ste december 
was de laatste dag van de zelfstandige gemeente 
Berkel-Enschot. Dit na een heftige maar vergeef-
se strijd om de herindeling tegen te houden. De 
dorpsdelen Berkel en 
Enschot gingen naar 
Tilburg, Heukelom 
naar Oisterwijk De 
treurwilg was ech-
ter geen lang leven 
beschoren. In mijn 
kwekerijtje had ik 
nog een zaailing-
linde staan die ik ge-
vonden had op het 
kerkhof van Berkel. 
Nadat er zekerheid 
was over het defi-
nitief aanslaan van 
deze linde heb ik een paal voor de boom gezet 
met daarop een plaquette met de tekst BERKEL-
BOOM - 1214 T/M 1996 - VAN BUURTSCHAP - 
DEN BERKELSCHEN - HEIKANT.
De eerste keer dat Berkel in geschriften werd ver-
noemd was in 1214. Hendrik I, hertog van Bra-
bant, schenkt een derde van de tiende van Berkel 
(Bercle) aan de kapel van de Heilige Maria en Sint 
Willibrord aldaar. Historici nemen aan dat die kapel 
heeft gestaan ter plaatse van de huidige Berkelse 
Kerk. Te Berkel woonden al mensen in de ijzertijd. 
In de wijk Berkelse Akkers vond ik in 1992 hun 
bewoningssporen in de vorm van een grafveld. 
Woonhuisplattegronden werden helaas toen niet 
gevonden. Mogelijk liggen die aan de zuidkant van 
de Berkelseweg.
Recent is de Berkel-boom toegevoegd aan de ge-
meentelijke bomenmonumentenlijst.

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

Marieke van den Broek uit Berkel-Enschot

GENOMINEERD VOOR BESTE 
SCHOONHEIDSSPECIALISTE 
VAN HET JAAR
Marieke heeft een salon in Vught, Vissers Beauty, 
en is uiteraard trots op de nominatie: “Ik ga en 
sta voor kwaliteit en dat mag de wereld zien. Het 
feitelijk winnen van de award zou fantastisch zijn 
maar voor mij is de nominatie al een kroon op mijn 
werk.” 

De vakwedstrijd
De Beauty Award is dé vakwedstrijd voor schoon-
heidsspecialisten. De Beauty Awards zijn prijzen 
die door een onafhankelijke vakjury uit de profes-
sionele beautybranche worden gegeven aan de 
beste schoonheidsspecialisten en schoonheids-
salons van Nederland. Een Beauty Award winnen 
is een droom van veel beautyprofessionals: het 
laat zien dat je over vele vaardigheden beschikt, 
buiten je vak techniek. Denk bijvoorbeeld aan PR/
marketing, ondernemen, organisatievermogen, 
bedrijfsvoering en commercieel inzicht.

Over Marieke
“Al van jongs af aan wil ik 
mensen mooi(er) maken, 
dat heb ik ook jaren ge-
daan in dienst van diverse 
privéklinieken. Dit met 
belangrijke noot dat ik ie-
der mens mooi vind. Ieder 
mens is uniek. Maar ik zie 
direct voor me hoe iemand 
nog mooier kan worden. Ik 
kijk altijd naar huidverbete-
ring en huidverjonging. En 

dan gaan voor het meest optimale resultaat, het 
liefst zonder cosmetische ingrepen. Wat mij be-
treft is verzorging de beste foundation. Enkel dan 
kan de natuurlijke schoonheid optimaal tot bloei 
komen. Sinds januari 2019 mag ik mezelf Am-
bassadeur van Dermalogica noemen. Iedere keer 
opnieuw als ik blije gezichten van klanten zie, die 
trouw mijn regime opvolgen, dan ben ik oprecht 
gelukkig.” Info: www.vissers-mv.nl

Marieke dingt mee naar de award ‘beste schoon-
heidsspecialist regio Zuid’. De winnaars van de 
Beauty Award worden tijdens een spectaculaire 
gala-avond op zondag 19 april a.s. bekend ge-
maakt.
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in onze nieuwe winkel

Een nieuwe naam en nieuwe winkel, maar dezelfde vertrouwde aandacht 
en expertise die u van ons gewend bent. U vindt onze prachtige nieuwe 
winkel in het nieuwe Winkelcentrum Koningsoord. 

We hopen u snel te mogen verwelkomen!

Graag tot ziens!

U bent 
van harte 
welkom!

Bersselaar Oogzorg 
heet vanaf nu Kyckoord!

Koningsoord 68
5057 DK Berkel-Enschot
013 533 33 77
www.kyckoord.nl

A

T

W
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Volg ons ook op Facebook

www.facebook.com/
schakelberkelenschot/

STICHTING HARAPAN
AH Heuneind Berkel-Enschot: statiegeldactie voor 
gehandicapte- en weeskinderen in Indonesië 
De stichting Harapan zet zich al vele jaren in voor 
kansarmen in Indonesië met als thema: Ontwik-
kelingswerk aan de basis. De projecten die altijd 
in samenwerking met ter plaatse actieve organi-
saties worden gesteund bevinden zich op de ei-
landen Sumatra, Flores en West-Timor. Harapan is 
een actieve vrijwilligersorganisatie met bestuurs-
leden en medewerkers (sters) uit Best, Oirschot, 
Eersel, Veldhoven, Knegsel en Wintelre. 

De steun aan het revalidatiecentrum Harapan 
Jaya, het weeshuis Pius IX op Sumatra en het 

centrum Hidup Baru op West-Timor behoren ook 
in 2020 tot de speerpunten  Op West-Timor gaat 
het vooral om kinderen met oogproblemen en 
verwaarloosde gehandicapten. Op Sumatra om 
jongeren die verder willen studeren op de hoge 
school of universiteit en waarvoor geen of onvol-
doende geld beschikbaar is. Een belangrijke bron 
van inkomsten om de projecten te kunnen steu-
nen zijn de statiegeldacties die in diverse super-
markten in de regio georganiseerd worden. Hara-
pan is daarom blij met de medewerking van de 
Albert Heijn supermarkt in Berkel-Enschot.  U kunt 
daar vanaf 1 maart het tegoed van uw statiegeld 
doneren voor gehandicapte- en weeskinderen in 
Indonesië. De opbrengst wordt bestemd voor ge-
noemde speerpunten. Voor verdere informatie zie 
https://harapan.dse.nl   en   www.facebook.com/
StichtingHarapan    

Ons basis programma is van hoge kwaliteit

• Wassen + Polish + Drogen

•     KEER velgenreiniging

• GRATIS binnen stofzuigen

5

Geminiweg 39, 5015BP Tilburg  •  Tel. (013) 59 02 222  •  www.carwash-tilburg.nl

Klanttevredenheid: 98%

GROENE 
CARWASH

GRATIS 
KOFFIE/THEE

GRATIS BINNEN 
STOFZUIGEN

LANGE 
CARWASH

Haans Carwash Loven hodn Carwash Tilburg Loven.
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TENNIS / PADEL
10 LESSEN zonder lid 

te worden

OPEN DAG 
Zondag 22 maart 
10.00 - 13.00 uur

• Jeugd 5 t/m 8 jaar € 35,-
• Jeugd 9 t/m 17 jaar € 50,-
• Volwassenen € 75,-

8 personen / 2 banen / Inclusief materiaalgebruik

START
APRIL 2020

Meer info: www.tvbe.nl @tvbe.nlfacebook.com/TVBE



KERKBERICHTEN
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Bereikbaarheid:
Voor een spoedgeval kunt u bellen met: 
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.

OPSTEKERTJE
Oud en vertrouwd
Wij mensen hebben het oude en vertrouwde nodig 
om ons leven structuur te geven. Als alles nieuw 
is, raak je gemakkelijk gedesoriënteerd, omdat er 
niets herkenbaars meer is. Daar worden mensen 
onrustig van. Telkens merken we dat het oude en 
vertrouwde mensen dierbaar is en dat ze dat maar 
met moeite loslaten. In de dagelijkse praktijk van 
het werken in de parochie zijn er veel voorbeel-
den te vinden. Dat gaat van moeite hebben met 
een andere formulering van de voorbede tijdens 
de zondagsviering tot initiatieven om de parochie 
nieuw leven in te blazen. Mensen zijn soms moei-
lijk te bewegen tot vernieuwing. We hebben het 
altijd zo gedaan; daar is toch niets mis mee? is 
een veel gehoorde opmerking. Het vraagt grote 
behoedzaamheid om nieuwe dingen te beginnen. 
Hebben we aandacht voor de onrust en onzeker-
heid die het nieuwe bij mensen teweeg brengt? 
Zij die verder willen, hebben daar soms weinig 
aandacht voor. Ze vergeten gemakkelijk dat zij 
al een heel denkproces achter zich hebben, dat 
bij anderen nog op gang moet komen. Dit is wel 
eens lastig, maar uiteindelijk kom je met geduld 
en goed overleg wel verder. Iets anders wordt het 
als we ons vastklampen aan het verleden, omdat 
we niet kunnen of willen loslaten. Hoe vaak zien 
we niet dat mensen ooit onenigheid hebben ge-
had en dat niet meer kunnen vergeven? Bij het 
voorbereiden van uitvaarten stuit je op dit soort 
situaties. Soms gaat het zelfs zo ver dat mensen 
niet eens meer weten waar het conflict over ging, 
maar toch blijven ze de ander mijden of met de 
nek aankijken. “Zij moet maar naar mij toekomen 
om het goed te maken”. Jammer, want we kunnen 

elkaar veel leed besparen als we de moed heb-
ben een streep onder het verleden te zetten. Dat 
we zo op weg mogen gaan naar Pasen, liefdevol 
voor onszelf, liefdevol naar anderen, open voor het 
nieuwe dat God met ons begonnen is.

Pastoor Godfried B.M.Looijaard

VASTENACTIE - Werken aan je toekomst
De Vastenactie 2020 is van start gegaan. De 
campagne van Vastenactie in de veertigdagentijd 
2020 – van 26 februari tot en met 12 april – staat in 
het teken van beroepsonderwijs en ondernemer-
schap in ontwikkelingslanden. Met een gedegen 
opleiding zijn mensen namelijk beter in staat een 
redelijk inkomen te verdienen en eventueel een 
eigen bedrijf op te zetten. Op donderdag 2 april 
vindt om 17:30 uur een meditatieviering plaats in 
de kapel van de Vuurhaard. Aansluitend wordt dan 
een solidariteitsmaaltijd gehouden. Opgeven kan 
tot vrijdag 27 maart bij Ria Dieden 013-5113216 
(bdieden@home.nl) of Joke de Berk 013-5332663 
(joke.deberk@home.nl)

Stichting MOV Johannes XXIII

DE KRUISWEG BIDDEN
Ook dit jaar zullen we in de Veertigdagentijd de 
kruisweg bidden, telkens op de vrijdagen om 15.00 
uur in de Willibrorduskerk in Berkel. De eerste keer 
is vrijdag 6 maart. De kruisweg is een oude devo-
tie, maar beslist niet verouderd. Drie lijnen komen 
erin samen: het lijden van Jezus, lijden en nood van 
onze medemens (dichtbij en ver weg) en onze eigen 
houding tegenover het lijden. Aan elk van die drie 
besteden we bij het bidden van de kruisweg aan-
dacht. Zo brengen we verleden en heden samen. 
Méér zelfs, want als gelovigen mogen we leven met 
de hoop op de eeuwige heerlijkheid (Kol. 1,27). Ver-
leden, heden en toekomst dus: als dat niet actueel 
is! Voorganger bij het bidden van de kruisweg is 
emeritus pastoraal werker Theo Schepens.

AGENDA
St. Willibrorduskerk:
Maandag 9 maart 20.00 uur: bijeenkomst Paro-
chiebestuur.
St. Lambertuskerk:
Zaterdag 7 maart 13.00 uur: 4e kinderbijeenkomst 
communicanten.
Dinsdag 10 maart 20.30 uur: doopvoorbereiding.

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Zondag 8 maart: Tweede zondag van de 40-da-
gentijd.
09.30 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering 
mmv Gemengd Koor.
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Een mooi afscheid zorgt voor  jne herinneringen. Voor sommigen is dat intiem 
en bescheiden, voor anderen juist uitbundig. Denk hierbij aan een speciale 
locatie, uw favoriete catering of een bijzonder vervoersmiddel. Wilt u graag op 
een buitengewone manier afscheid nemen? Door onze brede kennis en ervaring 
is enorm veel mogelijk. U heeft intensief contact met ons team om alle wensen 
tot in detail uit te voeren. We helpen u zo het afscheid altijd persoonlijk en 
bijzonder te maken.

Samen met u geven we graag invulling aan alle wensen. Ook in Oisterwijk en 
omgeving staat ons team klaar om u te helpen. Voor leden en ieder ander. 
Want bij coöperatie DELA geloven we dat we er zijn voor elkaar.

‘t Seuverick

‘Wist u dat er zoveel mogelijk is?’

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

Verzorgd naar wens door Eelco Verheijke van ‘t Seuverick DELA
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Celebrant: pastor Smulders en diaken van Kuijk.
Intenties: overl. ouders van Esch-van de Wiel; Ja-
nus van Dorp.
Na de viering bent u van harte welkom op de kof-
fie.
10.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Cantoreskoor.
Celebrant: pastoor Looijaard.
11.00 uur St. Willibrorduskerk: Gezinsviering 
mmv Eigen-Wijs.
Celebrant: pastor Smulders en diaken van Kuijk.
Intenties: Maria Voermans-Robben (jrgt.).
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.

Maandag 9 maart:
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistievie-
ring.

Dinsdag 10 maart:
09.00 uur St. Caeciliakerk: Lauden.
Aansluitend bent u welkom op de koffie.

Woensdag 11 maart.
09.00 uur St. Willibrorduskerk: Lauden.
Aansluitend bent u welkom op de koffie.

UITSLAG MAANDPUZZEL

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

1e prijs: 
Waardebon E 20,-
Suzanne van Vugt, Madeliefstraat 10 in BE

2e prijs:
Waardebon E 10,-
Jacqueline van der Wiel, Heuneind 45 in BE

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

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

Uitslag maandpuzzel februari:
KOFFIEZETAPPARAAT

T 06 - 53 276 621     E info@pw-electro.nl pw-electro.nl

Patrick de Waal 
  

electromonteur

ELECTRA _
DATANETWERKEN _

BEVEILIGING _
ZONNEPANELEN _

VERLICHTINGSPLANNEN _Ook voor storingen!



SCHAKELTJES
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Loodgietersbedrijf Weijters voor al uw dakwerk
• zinkwerk • sanitair • cv-installatie • airco’s 
• zonnepanelen. Renoveren of verbouwen 
badkamer vraag vrijblijvend een offerte aan 
tel. 013-5333517/06-83771659. Ook voor 
cv-onderhoud. Wij rekenen geen voorrijkosten 
in Berkel-Enschot! 

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

Pasfoto’s voor officiële documenten kunt u 
zonder afspraak laten maken bij een 
vakfotograaf. ERKEND RDW fotograaf, 
ook voor digitaal aanvragen rijbewijs. FotoGalerie 
Angelique, Kreitenmolenstraat 34, Udenhout, 
ingang achterom. 013-5111324. 
www.fotogalerie-angelique.nl 

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

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

Parttime verkoopmedewerkster gezocht voor
ongeveer 15 uur per week. Ben jij spontaan, 
enthousiast en gek op mode? Kun je werken 
op woensdag en af en toe op zaterdag, stuur dan 
een mail met CV en foto naar info@loonz.nl 

Ben jij op zoek naar ‘n leuk bijbaantje? 
In de bediening of afwas? Bel dan naar café 
MIE PIETERS en kom ons gezellig team 
versterken! 013-5331313 (vanaf 15 jaar)

BIJLES voor basisschoolkinderen!!! 
Voor informatie gaat u naar: www.bijellie.nl 
of belt u met Ellie Bankers 0610649579.



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

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

WEEKENDPAKKERSdo vr za
5 mrt 6 mrt 7 mrt

Geldig in week 10
zondag 1 t/m 
zaterdag 7 maart 2020

10/20 
Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.
Om al onze klanten te laten profi teren van onze scherpe aanbiedingen, geldt er een maximum van 5 aanbiedingen per klant (tenzij anders vermeld). 
*De ‘NERGENS GOEDKOPER’ garantie geldt ten opzichte van alle supermarkten in dezelfde vestigingsplaats als jouw PLUS; kijk voor overige voorwaarden op plus.nl/nergensgoedkoper.

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

Alle Glorix of Andy
M.u.v. Glorix Toiletblok duopak
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HANDDOEK

ZEGEL

Dubbelfrisss, Taksi 
of Appelsientje 
Mini-pakjes
Set 6 of 10 mini-pakjes à 200 mlSet 6 of 10 mini-pakjes à 200 ml

1.99 - 2.59

Per set

1.-
1.35 - 3.19

Per stuk

1.-
1.69 - 1.79

Per kilo

1.-
TOT 61% KORTING TOT 69% KORTING 

PLUS  
Handappels Elstar of 
handperen Conference
Los

PLUS Culinaire 
varkenshaas
Naturel of mediterraans

1.64

Per 100 gram

1.- Alle Maaslander

1.40 - 1.64

Per 100 gram

1.- Crystal Clear  
Alle flessen of pakken à 1-1,5 literAlle flessen of pakken à 1-1,5 liter

1.35 - 1.65

Per stuk

1.-

PLUS Vers gesneden fruit
Alle bakjes à 175-250 gram, 
combineren mogelijk

PLUS Halve luxe vlaaien
Appelcitroen-, Zwitserse room- of Wener kersenvlaai, 
geschikt voor 5 personen

PLUS Ovenschotel 
met varkensvlees of kip
Alle schalen à 350 gram

PLUS Moment 
Gerookte Noorse zalm
Pak 100 gram

5.99

Per stuk

3.99
4.79

Per pak

2.99
4.99

Per schaal

3.99
4.00

2 bakjes

3.-

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

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



4 maart opening Koningsoord Berkel-Enschot

FEESTELIJKE AANBIEDINGEN

5 Bolussen
Rond of lang 4.15

2.95

Progrestaart
ca. 6 pers. 9.75 5.95

10 Worstenbrood
Onze specialiteit! 12.75 7.95

Alle aanbiedingen + 
GRATIS BIGSHOPPER

Aanbiedingen geldig van 4 t/m 8 maart 2020. OP=OP
Alleen geldig in onze winkel in winkelcentrum Koningsoord te Berkel-Enschot

15.95
26.65


