
Weekblad voor Berkel-Enschot en Heukelom, jaargang 55, Week 19, 7 mei 2020

DEZE WEEK:
Corona-virus krijgt Louis Geerts niet klein

Ondernemers Koningsoord steunen elkaar; nieuwe schoenen voor de kapper

Alle evenementen afgelast. We maken er het beste van!

Kolonie Oeverzwaluwen in onze nieuwbouwwijk

Van onze verhalenverteller: Els en het vinkje



Kijkt u al uit naar de zomer? Onze nieuwe zonnebrilcollectie is binnen! 
Als u nu een zonnebril op sterkte aanschaft, krijgt u één glas cadeau!

Kom snel langs voor ons uitgebreide assortiment zonnebrillen.

Graag tot ziens!

Koningsoord 68
5057 DK Berkel-Enschot
013 533 33 77
www.kyckoord.nl
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Eén glas cadeau bij een 
zonnebril op sterkte

Zonnebrillenactie!
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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 ontspanningsmassage, 
sportmassage en Fysische Vasculaire Therapie. 
Vibeke Madsen, tel. 06-47681061, www.kivemas.nl

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

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

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

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



5|

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 



6 |

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

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

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

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

 

Willie’s worstenbrood 
Molenhoefstraat 14 

Udenhout 
013-511 0704 

www.williesworstenbrood.nl 
@williesworstenbrood 

DDeezzee  wweeeekk  iinn  ddee  aaaannbbiieeddiinngg  

10 worstenbroodjes (€ 10,00) 

+ 

Moederdagvlaai  
€ 15,00 

Aanbieding geldig van vrijdag 8 t/m donderdag 14 mei 2020 

Alleen geldig in onze winkel 
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Hij kroop door het oog van de naald. Het Co-
rona-virus werd Louis Geerts bijna fataal, maar 
hij kan het gelukkig nog navertellen. ‘Mijn bood-
schap: je kan genezen van deze levensgevaar-
lijke, gemene ziekte. Ik ben daar het bewijs van.’

Louis (82) –voormalig vice-voorzitter van de KBO 
én Stichting Welzijn Ouderen, oud-preses van de 
volkstuinvereniging De Kraan, lid van het koor van 
de Sint-Willibrorduskerk en fietsclub Tempo 13- 
werd op 20 maart met hoge koorts opgenomen 
in het Tilburgse Elisabethziekenhuis; als een van 
de eerste Corona-patiënten uit Berkel-Enschot. ‘Ik 
was helemaal van de wereld en kan me niets her-
inneren van de eerste vijf dagen. Daarna werd ik 
overgebracht naar het Radboudziekenhuis in Nij-
megen, waar ik intensief behandeld ben van 25 tot 
en met 30 maart.’ 

Pas toen de oud-docent wiskunde van het Cob-
benhagenlyceum verhuisde naar Dekkerswald in 
Groesbeek knapte hij zienderogen op. Louis: ‘In 
een voormalig pand van het Radboudziekenhuis 
werd binnen enkele dagen een vleugel ingericht 
voor Corona-patiënten. Met een bijbehorend me-
disch team. Daar mocht ik oefeningen doen en 
voelde ik me weer mens. Volgens de artsen heb 
ik ontzettend veel geluk gehad. Ik ben dagenlang 
beademd en moest een zuurstofmasker dragen. 
Toen het zuurstofgehalte toenam en ik zelfstandig 
kon ademen, mocht ik op 7 april naar huis.’ 

Gifbeker
De gifbeker was helaas voor Louis nog niet hele-
maal leeg. De eerste avond na thuiskomst maak-
te hij een flinke smak van de trap, waar hij een 
flink gekneusde rug en een hernia aan overhield. 
‘Wellicht dat de nasleep van het Corona-virus mij 
parten speelde. Ik viel achterover met mijn hoofd 
tegen een ruit, die helemaal aan diggelen lag. 
Gelukkig had ik geen last van mijn hoofd. Des te 
meer van mijn rug. Daar heb ik nu veel meer hinder 
van dan van het virus.’ 

‘Corona hoeft niet het einde te zijn’

Alle pech en Corona-ellende kregen Louis uitein-
delijk niet klein. Wel is hij nog snel vermoeid, wat 
kortademig en vergeetachtig. ‘Dat hoort er alle-
maal mij. Ik blijf vechten om er zo goed mogelijk 
bovenop te komen.’ 
Louis is blij met de steun die hij ontving van vele 
dorpsgenoten. ‘Telefonisch en via vele kaartjes en 
bloemen. Dat was echt hartverwarmend en deed 
me ontzettend goed. Iedereen hartelijk bedankt. 
Wat ik de mensen vooral wil meegeven en bena-
drukken, is dat Corona niet het einde hoeft te zijn.’ 

Tekst: Stefan Latijnhouwers
Foto: Bas Haans

CORONA-VIRUS KRIJGT 
LOUIS GEERTS NIET KLEIN
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Figlio by Geerts Schoenen
Koningsoord 91
Berkel-Enschot

Net als team Kapper & Co een
paar Maruti sneakers?
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In de schoenenwinkel van Figlio by Geerts leek 
het even of de kapsters van Kapper en Co let-
terlijk stonden te trappelen van ongeduld om 
weer aan de slag te kunnen. De dames waren 
in de schoenenzaak om hun nieuwe gespon-
sorde sneakers te passen. Op deze manier wil-
de Harm Geerts zijn collega-ondernemer Mari-
elle van Hamond en haar team een hart onder 
de riem steken.

‘De meeste ondernemers kunnen in deze tijd hun 
winkel met de nodige aanpassingen openhouden,’ 
vertelt Harm. ‘Behalve de kappers. Die moesten 
noodgedwongen hun salon sluiten.’ En dat zat 
hem dwars. ‘Je gaat je bijna schuldig voelen als 
je ’s morgens je winkel opent, terwijl je weet dat 
je collega dat niet mag. Dus ik wilde graag iets 
doen.’ Hij zocht daarom contact met leverancier 
Maruti. ‘Daar reageerden ze heel enthousiast op 
mijn idee om de kapper te sponsoren. Ze gaven 
meteen aan dat ze de schoenen gratis beschik-
baar wilden stellen. Een fantastisch gebaar!’

En zo stonden er dus vijf schoenendozen klaar 
voor het team van Kapper en Co. Terwijl de dames 
enthousiast hun nieuwe schoenen passen, vertelt 
eigenaresse Mariëlle hoe ze reageerde toen ze 
hoorde van het bijzondere initiatief van Harm. ‘Dat 
kwam natuurlijk wel even binnen. We zitten al heel 

NIEUWE SCHOENEN 
VOOR DE KAPPER

wat weken in de “wachtstand”. Het is onzeker 
wanneer en hoe we weer open mogen. Totdat we 
groen licht krijgen, mogen en kunnen we letterlijk 
niets. En als je dan hoort dat een collega-onderne-
mer zo met je meeleeft en dan met zo’n bijzonder 
initiatief komt, dan doet dat écht iets met je.’

Kapsters blij met hippe sneakers

Startblokken
Ondertussen lopen Isabelle, Sylvia, Jessica en Eva 
een proefrondje op de nieuwe sneakers. En het 
bevalt blijkbaar goed: ‘Het lijken wel raceschoe-
nen,’ zegt Sylvia. ‘Daarmee kunnen we straks na-
tuurlijk extra hard werken!’ Wanneer dat “straks” 
precies is, blijft afwachten. ‘Voorlopig gaan we 
uit van 20 mei,’ zegt Mariëlle. ‘We zijn achter de 
schermen met de voorbereidingen bezig, zodat 
we verantwoord aan de slag kunnen als de deuren 
weer open mogen.’ Het team van Kapper en Co 
is er dus klaar voor. En op hun spiksplinternieuwe 
witte Maruti’s komen ze straks ook stilistisch ver-
antwoord uit de startblokken.  

Tekst: Noortje de Kok
Foto: Bas Haans

Ondernemers Koningsoord steunen elkaar; 

Vlnr: Harm Geerts, Mariëlle van 
Hamond, Eva, Isabelle, Jessica en Sylvia.
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ACTIVITEITENKALENDER

Deze week verschijnt geen 
activiteitenkalender omdat alle 
grote evenementen tot 1 juni i.v.m. 
het Coronavirus zijn geannuleerd.
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Oist Exclusief maakt uw favoriete stoel, bankstel 
en kussens weer als nieuw! Modern of klassiek, in 
stof of leer en voor zowel bedrijven als particulieren. 
Kom vrijblijvend langs of maak een afspraak.

STOF TOT NADENKEN

Spoorakkerweg 4B • Udenhout • T 013 - 528 86 51 • www.Oist.nl
Bezoek ons van maandag t/m donderdag tussen 9.00 - 12.00 uur of op afspraak.

Ki jk op 
OIST.NL

voor meer 
ideeën

Oist Exclusief maakt uw favoriete stoel, bankstel  maakt uw favoriete stoel, bankstel 
en kussens weer als nieuw! Modern of klassiek, in en kussens weer als nieuw! Modern of klassiek, in 
stof of leer en voor zowel bedrijven als particulieren. stof of leer en voor zowel bedrijven als particulieren. 
Kom vrijblijvend langs of maak een afspraak.Kom vrijblijvend langs of maak een afspraak.

STOF TOT NADENKENSTOF TOT NADENKEN

Spoorakkerweg 4B • Udenhout • T 013 - 528 86 51 • www.Oist.nl
Bezoek ons van maandag t/m donderdag tussen 9.00 - 12.00 uur of op afspraak.

Ki jk op 
OIST.NL

voor meer 
ideeën

Kijk op 
OIST.NL

voor meer 
ideeën

Tip de redactie!
Een spraakmakend verhaal of iemand die 

in het zonnetje gezet moet worden?
Stuur een mail naar info@schakel-nu.nl
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Van een fanatieke wielerronde op “kermis-
maandag” tot het muzikaal inluiden van het 
zonseizoen bij Zomerleut: een zomer in Berkel-
Enschot zoals we die kennen. Dit jaar zit de eve-
nementenpret er helaas niet in. Aan het woord: 
drie organisatoren over een jaargetijde zonder 
dorpsfestiviteiten en creatieve alternatieven. 

Bij de persconferentie van 21 maart zit Berkel-
Enschottenaar Fons van Reisen op het puntje 
van zijn stoel. Een “kermismaandag” zonder de 
bekende Dikke Banden Race, de organisator kan 
het zich eigenlijk niet voorstellen. ‘Die hebben we 
in 68 jaar nog nooit overgeslagen. Dat het dit jaar 
wel eens zou kunnen gebeuren is volstrekt uniek.’ 
Natuurlijk hoopt Van Reisen op het tegendeel: ‘De 
Wielerronde van juni, ditmaal als bevrijding van 
het dorp’. Helaas weet hij nu: Berkel-Enschot zal 
nog even op die verlossing moeten wachten. 

1,5 meter werkt niet
Voor de jeugd geldt: een zomer zonder hun ge-
liefde kindervakantiewerk. Wat een pech, ook voor 
het voorbereidingsteam, dat al kort na de vorige 
keer aan de slag ging met de nieuwe editie. ‘Het 
draaiboek was zo goed als af. Er werd zelfs al het 
een en ander geknutseld’, aldus een spijtige voor-
zitter Martijn Baarendse. ‘Kindervakantiewerk op 
anderhalve meter is geen doen. Misschien is het 
virus dan wel niet schadelijk voor kinderen, maar 

wat dacht je van onze meer dan honderd begelei-
ders?’ Diezelfde afweging maakte de organisatie 
van Zomerleut, met alle gevolgen van dien. ‘Zelfs 
Kraanpop in september loopt nog risico.’ 

Creatieve alternatieven
Veel mag en kan in deze tijd dus niet, maar met 
een beetje creativiteit kom je al een heel eind, be-
wijzen onze Berkel-Enschotse organisatoren maar 
weer. Zo organiseert Van den Brand een online 
bingoavond op zaterdag 16 mei, inclusief pre-
sentatoren, cabaret en muziek. ‘De bingo-prijzen 
hebben we veelal aan de ondernemers van ons 
dorp te danken’, verklaart hij. Ook Baarendse van 
kindervakantiewerk belooft de Berkel-Enschotse 
jeugd een verrassing. Organisator Van Reisen van 
de Wielerronde roept zijn sporters op om vooral te 
blijven trainen. ‘Dat ze volgend jaar dubbel zo hard 
de finish over mogen trappen.’

Naast deze drie zijn er meer Berkel-Enschotse 
evenementen die door het coronavirus zijn getrof-
fen, van Sint Job tot de Galgenloop. De organi-
satoren danken hun vrijwilligers en sponsoren die 
zich blijven inzetten om van iedere editie een suc-
ces te maken. Hun hoop – en de onze – is geves-
tigd op volgend jaar!

Tekst: Sabine Doevendans
Foto: Twan van den Brand

EVENEMENTEN MAKEN ER HET BESTE VAN
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SCHAKELTJESGEVONDEN

SCHAKELTJESVERLOREN

Datum GEVONDEN Vindplaats Telefoon 
 2-5 Zilverkleurige kinderketting Zandpad tussen De Kraan en 06-23821095
   Koningsoord
 26-4 Knuffeldoekje aapje bruin, voorzien van Klaproosstraat 06-49803315
  naam Lux
 19-4 Klavertje vier hangertje Beukendreef Berkel-Enschot 06-30198047
 18-4 Meisjesjas Bankje Weidemolen 013-4634584
 15-4 Knuffel Schaapje wit Winkelcentrum Koningsoord 06-23897971
   voor de HEMA
 12-4 Armband met rode, blauwe en groene Primella 06-16374677
  kraaltjes
 9-4 Sleutelbos met o.a autosleutel Toyota,  Vlierlaan in de buurt van nr. 53 013-5331630
  huissleutel en fietssleutel
 

Datum VERLOREN Verliesplaats Telefoon 
 3-5 Pinpas Rabobank Route Koningsoord - Eikenbosch -  06-49755035
   Abdijlaan - Enschotsebaan

Wil je aan de slag als Technieker / Tekenaar?
Ga dan naar www.werkenbijzni.nl of neem contact op met blangen@znibv.nl | 013 529 92 00

WORD JIJ ONZE NIEUWE COLLEGA?
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NATUUR IN DE 
NIEUWBOUWWIJK

Toen Hannie Nilsen van de Vogelwerkgroep IVN-
Oisterwijk vorige week over de Koningsoordlaan 
fietste, zag ze bij de rotonde flink wat zwaluwen 
rondvliegen. Waar kwamen die vandaan? Toen ze 
beter keek, zag ze dat het oeverzwaluwen waren. 
Die broeden normaliter in steile wanden. In een 
grondhoop naast de rotonde bleken uiteindelijk 
ongeveer vijftig paar hun nestgangen te hebben 
gegraven.

De Wet Natuurbescherming
De Wet Natuurbescherming stelt dat de nesten 
van vogels in de broedtijd niet mogen worden ver-
stoord. Nu had de aannemer Heijmans die hoop 
grond daar niet gedeponeerd om er oeverzwa-
luwen in te laten broeden; men had er eigenlijk 
nooit bij stil gestaan, dat er wel eens vogels zo’n 
grondhoop als nestplaats zouden kunnen uitzoe-
ken. Maar nu ze er eenmaal zitten, moeten ze wel 
worden beschermd.

Hannie Nilsen: “Fantastisch toch 
zo’n kolonie in een nieuwbouwwijk”

Bescherming
De wet mag voorschrijven dat zo’n kolonie oever-
zwaluwen beschermd is, maar het moet wel gere-
geld worden. De gemeente Tilburg werd ingeseind 
en de stadsecoloog Rob van Dijk ging zich er mee 

bemoeien. Cees Pasmans van de Omgevings-
dienst Brabant-Noord/ Samen Sterk in Brabant 
werd er bij betrokken. Die dienst regelt in dit soort 
gevallen voor gemeenten en waterschappen de 
handhaving. En tenslotte was er uiteraard ook nog 
de aannemer; de hoop grond was van Heijmans. 
Voor de aannemer brengt zo’n nieuwe situatie al-
tijd extra kosten met zich mee, maar men werkte 
vlot mee om bescherming mogelijk te maken. Er 
werd een hoog hek om de kolonie geplaats, zodat 
verstoring achterwege bleef en Hannie plaatste 
er een informatiebord bij, waarin wordt uitgelegd, 
wat de bezoeker hier kan zien. Cees Pasmans en 
de boa’s van de gemeente Tilburg houden toe-
zicht op de kolonie om verstoring te voorkomen. 

Oeverzwaluwen
Oeverzwaluwen zijn in Nederland niet zeldzaam. 
Het aantal broedparen schommelt tussen 20.000 
en 30.000. Dat aantal wisselt nogal omdat dit aan-
tal sterk afhankelijk is van de beschikbaarheid van 
nestelgelegenheid. De dichtstbijzijnde bezette ko-
lonie ligt in de Reeshof. Daar is een zogenaamde 
kunstmatige oeverzwaluwenwand gemaakt. Na de 
broedtijd zou je van de zomer hier ook zo’n wand 
kunnen maken. Dat zou fantastisch zijn. Vanaf de 
parkeerplaats heb je prachtig zicht op de wand en 
de rondvliegende oeverzwaluwen. Ga kijken, maar 
niet allemaal tegelijk!

Tekst: Jan van der Straaten
Foto: Bas Haans
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Proeven?
3 maaltijden 

€15,-*

Stel zelf uw versgekookte gerechten samen

3 maaltijden proeven voor maar €15,-

Diverse diëten en voedingsgewoonten, geen toeslag

Flexibel in bezorgmoment, avondbezorging mogelijk

Geen abonnement en veilig & gemakkelijk betalen 
bij bezorging aan de deur

Geniet van een heerlijke maaltijd, die u zelf naar 
eigen wens samenstelt. Persoonlijk bezorgd in uw regio.

Edwin&Marina
Uw lokale 
contactpersonen:

Edwin & Marina Smits 
Tel.: 013-82 00 954 
WhatsApp: 06-29220296

smits@etenmetgemak.nl
De Wouwerd 39,
5071 VZ Udenhout
www.etenmetgemak.nl

* Eenmalig per adres, gratis thuis bezorgd

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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Benieuwd hoe dit verhaal afloopt?
Ga naar onze website www.schakel-nu.nl 

Verhalenverteller: Wim Verbunt
Illustratie: Karen Slangen

JEUGD  (10-11 jaar)

ELS EN HET VINKJE

Wat was Els het binnenblijven beu. Heel soms 
mocht ze buitenspelen. Ze mocht niet naar 
school, maar wel thuis huiswerk maken! Ze mocht 
niet naar oma en opa, ook niet om paaseieren te 
zoeken! Allemaal door die stomme corona. Vorige 
week was minister president Rutte op televisie. 
Hij vertelde dat de scholen en de sportclubs weer 
opengaan. En ook dat kinderen weer buiten mo-
gen spelen. 
Els was er helemaal blij mee. Ze heeft de afge-
lopen week al veel met haar vriendjes buiten ge-
speeld. Volgende week gaat ze weer naar school, 
eindelijk! 

Het is zaterdagmorgen. Het eerste wat Els doet als 
ze wakker wordt is haar gordijn openschuiven en 
kijken of de zon er is. 
Ja hoor, vandaag is de zon er. De zonnestralen 
komen zo haar slaapkamer binnen.  Ze krijgt hier 
meteen goede zin van. Eerst wassen en aankle-
den en dan naar buiten!
Maar mama roept haar terug: “Els, eerst een bo-
terham eten, dan kun je naar buiten!”
“Ja, maar straks is de zon weer weg!”
Els komt toch naar binnen en eet haar boterham 
op. Als ze daarna naar buiten gaat, ziet ze in de 
tuin dat alles in bloei staat. De bomen krijgen weer 
bladeren. Het wordt vandaag een vrolijke dag. 
Ze begroet iedereen: “Goedemorgen meneer, 
goedemorgen mevrouw, het is lente!” 
De mensen knikken vriendelijk terug: “Ja, het is 
lente!”
Els ziet haar vriendjes Sanne, Anne, Zoë en Bram 
verstoppertje spelen. Bram roept: “Hee Els, doe 
je mee?” 
Dat wil Els wel en ze verstopt zich achter een grote 
struik.
Sanne telt af: “Honderd! Ik kom, wie niet weg is, is 
gezien, ik tel tot tien, 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10.”

Dan gaat ze zoeken. Els houdt zich muisstil. Zij 
kijkt voorzichtig om het hoekje en ziet dat Sanne, 
Zoë heeft gevonden: “Ja, Zoë achter de grote 
boom!” 
Els kijkt door de struik en ziet dan een vogeltje op 
de grond liggen met een blauw kopje. Ze tikt het 
vogeltje aan om te kijken of het nog leeft. 
Ja, het beweegt nog. 
Ze pakt het vogeltje 
voorzichtig van de 
grond. In haar hand 
voelt ze het hartje 
van het vogeltje heel erg te keer gaan. 
Dan hoort ze: “Ja Els, achter de struik!” Ze staat 
voorzichtig op met het vogeltje en loopt naar Zoë 
en Sanne: “Kijk eens wat ik gevonden heb!” 
Ze laat het vogeltje aan de anderen zien. 
Bram en Anne komen uit hun verstopplaats om te 
kijken wat er aan de hand is. 
“Wat een mooi vogeltje. Zijn kopje is blauw, boven 
zijn snavel zwart, en witte strepen over zijn vleu-
gels,” zegt Anne. 
“Is die dood?” vraagt Bram.
“Nee,” zegt Els, “ik voel zijn hartje heel snel klop-
pen.”
“Zijn rechtervleugeltje hangt er maar slap bij. Zou 
die gebroken zijn?” vraagt Sanne.
“Dat weet ik niet,” zegt Els, “Ik ga ermee naar Ani-
Cura, het dierenziekenhuis bij Koningsoord. Mis-
schien kunnen zij het vogeltje helpen.” 
Bram gaat mee naar het dierenziekenhuis. Hij mag 
niet mee naar binnen. Els loopt alleen verder met 
het vogeltje. Dierenarts Claudia helpt haar. Het vo-
geltje opent voor het eerst zijn oogjes en maakt 
een piepend geluid. De dierenarts neemt voor-
zichtig het vogeltje over van Els. Ze zegt: “Wij be-
handelen eigenlijk geen vogeltjes. Ik zal kijken wat 
ik voor je kan doen. Dit is een vink, een mannetje. 
Ik zie dat hij zijn rechtervleugeltje heeft bezeerd. 
Maar zo te zien heeft hij niets gebroken.”
Zij houdt het vinkje bij een schoteltje water en hij 
begint gelijk te drinken.
“Els, je kunt hem naar de vogelopvang brengen. 
Of wil jij hem zelf verzorgen?” 
“Ik wil zelf voor hem zorgen.” 
“Dan zal ik hem een pijnstiller geven.”
Claudia legt aan Els uit hoe je het beste voor het 
vinkje kunt zorgen: “De komende dagen in een 
donker hoekje op wat lapjes laten liggen. Niet te 
veel naar gaan kijken... 
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Keurslager
jan Karel van Hoof
bouwt aan de toekomst!

Jan-Karel van Hoof, keurslager
Kreitenmolenstraat 27, Udenhout
Tel. 013-5111273
www.vanhoofudenhout.keurslager.nl

Keurslager
f

Nog 1 week

Van 14 april t/m 9 mei staan 
wij voor u klaar in onze 

verkoopwagen bij de winkel

Keurslagerij 

va n  h o o f

sinds 1965

LET OP! Maandag 11 mei en dinsdag 12 mei de gehele dag gesloten
Woensdag 13 mei grandioze opening!
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Jan-Karel van Hoof, keurslager
Kreitenmolenstraat 27, Udenhout
Tel. 013-5111273
www.vanhoofudenhout.keurslager.nl

Keurslagerij 

va n  h o o f

sinds 1965

Bestel telefonisch of via de website en haal uw bestelling op bij ons Pick up Point

•  4 moederdagsteaks
•  4 kip op stok
•  4 hamburger Pigalle

samen voor 1950

samen 325
samen 495

500 gram 380
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Dit zijn onze aanbiedingen 
in de winkelwagen

100 gram 
gebraden 
kipham    
+ 100 gram 
boterham-
worst  

Bakje 
gerookte 
kipsalade    
+ bakje 
zalmsalade    

Woensdag & donderdag 

Gekruid 
gehakt 

in de winkelwagen
5 mei zijn wij gesloten!
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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

do vr za
7 mei 8 mei 9 mei WEEKENDPAKKERS

Geldig in week 19
zondag 3 t/m 
zaterdag 9 mei 2020

19/20 
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). 
**Voor 1+1 gratis geldt: per combinatie kan de prijs verschillen. Je krijgt 50% korting op de totaalprijs. 

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

Ola Magnum IJs
Alle pakken of bekers, 
combineren mogelijk
2 stuks** 
Bijv. Ola Magnum IJs almond, 
2 pakken à 6 stuks

8.50   4.25
De actieprijzen variëren van 3.14 - 5.75

1+1
GRATIS Coca-Cola  

Alle flessen à 1,5 liter, 
combineren mogelijk

zaterdag 9 mei 2020

Coca-Cola  
Alle flessen à 1,5 liter, 
combineren mogelijk

PLUS 
Rundergehakt

•  PLUS Frambozen 
Bak 250 gram

•  Joya Handappels 
Schaal 6 stuks

•  PLUS Watermeloen 
Eetrijp, per stuk 

Combineren mogelijk

•  PLUS Frambozen •  PLUS Frambozen 

PLUS Ko�  epads
Alle zakken à 36 stuks, 
combineren mogelijk

Unox Soep in zak
Alle zakken à 570 ml, 
combineren mogelijk

PLUS Aardbeien
Bak 400 gram

Per bak

1.99

Zondag 10 mei
Moederdag!Moederdag!Moederdag!Moederdag!Moederdag!Moederdag!Moederdag!Moederdag!

PLUS 
Aardbeienvlaai met slagroom
Geschikt voor 10 personen

Droste 
Geschenkverpakking assortis
Doos 200 gram

Jan Hartjes po� ertjes
Zak 36 stuks

WEEKENDPAKKERS

8.48 - 8.96

4 fl essen

5.99
2 stuks

4.99
KIES & MIX

6.49

Per kilo

4.99

VOORDEELVERPAKKING

4.90

2 zakken

3.99
4.38 - 6.58

2 zakken

3.99

11.99

Per stuk

8.99
2.59

Per zak

1.99

OP=OP
2.87

Per doos

1.99

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
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SPREEKUUR 
WETHOUDER
Wethouder Rolph Dols is dorps-
wethouder voor Berkel-Enschot. 

Dinsdag 19 mei 2020 houdt hij  van 17.30 tot 18.30 
uur spreekuur voor inwoners en ondernemers uit 
Berkel-Enschot. Vanwege de Coronamaatregelen 
kan dat helaas niet in Berkel-Enschot plaatsvin-
den. Afhankelijk van uw eigen voorkeur wordt u 
gebeld of wordt een videoverbinding gemaakt.
U kunt met de wethouder in gesprek over aller-
lei onderwerpen die Berkel-Enschot of uzelf aan-
gaan. Wilt u gebruik maken van het spreekuur? 
Dan kunt u een afspraak maken via Marc van Ak-
keren van de gemeente 
Tilburg. Hij is bereikbaar 
via telefoonnummer 
013 - 542 90 77 en per 
e-mail marc.van.akke-
ren@tilburg.nl. Om de 
tijd goed te gebruiken 
vragen we u om bij het 
maken van de afspraak 
al duidelijk te maken 
waar het gesprek over 
zal gaan.

Denken en doen

T I L B U R G   |   R I J E N   |   R E E S H O F   |   U D E N H O U T
www.dktnotarissen.nl
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DE BRON LIVE
Zaterdag 2 mei was het zover. Na een blik-sem overleg met 4 partijen die elkaar alleen oppervlakkig kennen en nog nooit wat geza-menlijk hebben georganiseerd, stond er ineens een wervelende online show. Deze startte om 21.00 uur met een stream vanuit Eeterij de Bron waar Ferry van de Zaande een program-ma presenteerde rondom een live optreden van feestband Frappandt die optraden in cul-tuurfabriek the hall of fame in Tilburg. Er kwam een quiz, een veiling en grappige dialogen en lekkere stevige muziek voorbij onder het mom 

van als de gasten die in de corona tijd niet naar de Bron kunnen komen dan komt de Bron naar jullie.
De stream werd verzorgd door AVemotion die een huzarenstukje leverde in wat misschien wel het nieuwe vermaak zal worden in deze moei-lijke tijden. Het werd een onvergetelijke mijlpaal in 25 jaar Bron die we niet snel gaan vergeten. De uitzending is terug te kijken op de facebook pagina van Eeterij de Bron. De veiling heeft 350 euro opgeleverd voor KIKA door Restorations Nederland die het hoogste geboden heeft op een ludiek bierpakket.

‘DRIVE THRU’ VOOR DE JONGERE DANSERS 

Het dansseizoen was ineens voorbij. Geen 

danslessen meer, geen diplomadansen meer, 

geen grote theatershow meer. 

Er werden creatieve ideeën bedacht met online 

lessen en op social media ‘live’ te volgen dans-

workshops. Hartstikke leuk natuurlijk, maar het 

persoonlijk contact, werd enorm gemist. Om 

toch het dansseizoen persoonlijk af te sluiten, 

besloten we een ‘Drive Thru’ te organiseren in 

de Burgemeester Brendersstraat.

We hadden drie stoppunten voor de dans-

school gemaakt. Bij het eerste stoppunt kregen 

ze uit handen, oftewel visnet,  van de leraren 

een mooie oorkonde/diploma. Bij het tweede 

stoppunt een #SamenSterk gadget, en bij het 

derde stoppunt nog wat lekkers. 

Het was zo FIJN om onze kids, young-teenz en 

hun ouders weer te zien, en een kort gesprekje 

te kunnen voeren.

Wij hebben genoten. Het waren gezellige dagen 

met gepaste ‘afstand’.  

Wij wilden de dansers op deze manier toch een 

aandenken geven, maar wat werden wij ver-

wend met lieve kaartjes, cadeautjes, tekenin-

gen, knutseltjes en presentjes.

Nu het is toegestaan om buiten te sporten voor 

de kinderen <12 en 13 t/m 18 jaar, gaan we bin-

nenkort buiten dansworkshops geven. Inmid-

dels hebben we toestemming van de gemeente 

gekregen en mogen we hiervoor de particuliere 

‘ijsbaan-wei in de Burg.Brendersstraat’ voor 

gaan gebruiken. 

CoronActiviteiten
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Heb jij een creatieve activiteit of actie in deze Corona-tijd bedacht? 
Stuur een mail naar info@schakel-nu.nl

EERSTE VOELWARMERS NAAR TORENTJESHOEF

Begin dit jaar zijn we bij Gittepetit gestart met 

het haken en breien van voelwarmers voor 

mensen met dementie. Voelwarmers zijn een 

soort polswarmers waar je fijn mee kunt frie-

melen en aan kunt voelen. En soms zelfs mee 

kunt rammelen.

Afgelopen woensdag brachten we de eer-

ste lichting van ruim vijftig voelwarmers naar 

woonzorglocatie Torentjeshoef. Wat werden 

we hartelijk ontvangen. Inmiddels hebben we 

al op foto’s gezien dat ook de bewoners heel 

blij zijn met de voelwarmers. En daar worden 

wij dan weer blij van.

Omdat we momenteel helaas niet bij elkaar 

kunnen zijn tijdens het creatief café bij Gitte-

petit, wil ik via deze weg een oproepje doen. 

We willen namelijk nog veel meer mensen blij 

maken met een mooie voelwarmer. 

Dus vind je het leuk om te haken of breien 

voor dit mooie doel, kom dan langs bij Git-

tepetit voor een patroon en benodigdheden. 

We hebben garen , lintjes en knopen voor je 

klaarliggen om te gebruiken. Je kunt dit (gratis) 

komen ophalen om aan de slag te gaan voor 

mensen met dementie. 

Je kunt terecht op woensdagen van 12:00-

16:00 uur en elke donderdag, vrijdag en zater-

dag van 10:00-16:00 uur. Wolwinkel By Philon 

is dan open en Saskia helpt je graag. Uiteraard 

gelden de voorschriften van het RIVM.

Gittepetit- creatief ontmoeten

Molenstraat 24 in Berkel-Enschot

Het lekkerste cadeau dat je kunt geven! 
Macarons, in 23 verschillende smaken.  
20 - 15 - 12 - 9 - 6 stuks in een mooi doosje 

Of ga voor de moederdag actie: 9 mini donuts  nu voor € 7,50 

Wil jij je moeder  

in het zonnetje  

zetten 10 mei?

Twinsz, de nieuwe ijssalon van Berkel-Enschot 
Berkel-Enschot - Koningsoord 125 - www.twinsz.nl
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Boxtelsebaan 28 • 5061 VD Oisterwijk
Tel.: 013 - 528 21 62 • www.marcovandenberg.nl

Tilburg heeft een nieuwe villawijk. Buitengoed Nieuwe Warande, dat is landelijk wonen met uw persoonlijke 
signatuur. Inmiddels zijn deelplan 1 en 2 uitverkocht. In deelplan 3 en 5b zijn nog enkele kavels beschikbaar. 
Deelplan 5a bestaat uit 10 exclusieve bouwkavels van ca. 700 m2 tot ca. 2.000 m2. De kavels zijn beschikbaar 
vanaf € 289.000,- von. Kijk voor meer informatie op uwbuitengoed.nl of neem contact op met de makelaar. 
U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met Marij-Ellen Smits 
T 073-2202 101.

Lelieveld Makelaardij T 013-521 02 22    Van de Water Groep T 013-595 29 52

B U I T E N G O E D

N I E U W E  WA R A N D E
LANDELIJK WONEN MET UW PERSOONLIJKE SIGNATUUR

UWBUITENGOED.NL

TILBURG HEEFT
EEN NIEUWE VILLAWIJK

Er zijn 10 bouwkavels beschikbaar

RUIM 95 KAVELS
VERKOCHT daar kun je op bouwen



VERENIGINGSNIEUWS
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THEATERS TILBURG 
EN CORONA
Aan de deelnemers en aspirant-deel-

nemers van de Theaters Tilburggroep
Door maatregelen van de overheid om de versprei-
ding van het coronavirus zo veel mogelijk te beper-
ken zijn alle voorstellingen, concerten en andere bij-
eenkomsten bij Theaters Tilburg vanaf half maart tot 
en met 31 augustus 2020 geannuleerd. Een groot 
deel van onze deelnemers werd daardoor getroffen.
Zij zijn intussen persoonlijk geïnformeerd. Meer 
uitgebreide informatie is te vinden op de website 
www.bewaarjeticket.nl.
Theaters Tilburg zoekt naar passende oplossingen 
voor deze annuleringen, waarbij men zich allereerst 
inzet om zoveel mogelijk nieuwe data te vinden voor 
de voorstellingen en concerten die nu geen door-
gang kunnen vinden. Als dit niet lukt, dan wordt het 
desbetreffende evenement definitief afgelast.
Theaters Tilburg heeft ons per e-mail laten weten 
dat twee weken voordat de deuren weer open mo-
gen men ons zal informeren over verplaatsingen, 
annuleringen en restitutie. 

Er is nog veel onduidelijk. Zo weten we niet of er b.v. 
nog een programmagids voor het nieuwe theatersei-
zoen komt en hoe mensen keuzes kunnen maken.
We moeten een en ander afwachten. We houden 
u op de hoogte.

KBO-werkgroep Theaters Tilburg

THEMA VRIJHEID 
Bij FotoBE stond voor deze periode het 
thema Vrijheid op het programma. De 

foto’s zouden i.s.m. de bibliotheek geëxposeerd 
worden bij de 
Schalm. Helaas 
komt dit thema nu 
ook in een ander 
daglicht te staan. 
De clubavonden 
liggen even stil, 
we zijn niet vrij om 
overal te fotograferen en een expositie zit er ook 
even niet in. Henk Schoenmakers heeft nog voor 
ons ‘huisarrest’ dit mooie beeld gemaakt: gevan-
genschap met uitzicht op een vrije wereld. Ook na 
4 en 5 mei zeer toepasselijk. 
Gefeliciteerd Henk met je Foto van de Maand!

Oisterwijk Heukelomseweg 26. www.coppelmans.nl
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Reuze vlijtige lies
Of Impatiens Walleriana, is 
verkrijgbaar in diverse kleuren. 
2.49 Zondag 10 mei 

Moederdag open 
van 11 tot 17 uur

Boomrooierij Weijtmans

Handelsweg 18 | 5071 NT  Udenhout
Tel. 013-51114 83 | boomrooierijweijtmans.nl

Boompje groot of klein,
bij Weijtmans moet u zijn!
• Rooien van bomen
• Snoeien van bomen
• Stobben frezen
• In- & verkoop hout
• Afvoeren snoeihout

Wij werken voor: 
• particulieren
• overheid
• bedrijven
• instellingen

Boomrooierij Weijtmans
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VRIJ PADELLEN
VRIJ TENNISSEN

12 T/M 31 MEI
VRIJ TENNISSEN 
EN PADELLEN

Voor jeugd onder 18 jaar. 
(OOK voor niet leden, leenrackets beschikbaar)

Vanaf 12 mei t/m 31 mei 
elke dinsdag en donderdag van 17.00-19.00 uur 

en iedere zondag van 10.00-12.00 uur.
Er is begeleiding aanwezig.

activiteiten@tvbe.nl

NEEM JE EIGEN 

RACKET MEE

Meer info: www.tvbe.nl

Meld je een dag van te voren aan via:

@tvbe.nlfacebook.com/TVBE

202005 A5_Inlegvel_Schakel 1-zijdig.indd   1202005 A5_Inlegvel_Schakel 1-zijdig.indd   1 04-05-20   11:2104-05-20   11:21
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DE JEUGD MAG DE 
BAAN WEER OP!
Vanaf deze week mag er bij TVBE door 
de jeugd tot 19 jaar onder begeleiding 
vrij getennist en gepadeld worden.

Elke dinsdag en donderdag van 17.00 tot 19.00 en 
op zondagochtend van 10.00 tot 12.00. De club 
zorgt voor begeleiding.
Ook op deze momenten volgen we de richtlijnen 
van de KNLTB en RIVM.
Deze staan ook op de website van TVBE: 
www.tvbe.nl
Kinderen die geen lid zijn zijn ook welkom en mo-
gen komen tennissen en padellen. Voor hen zijn 
rackets en ballen aanwezig en het is gratis.
 
Als je mee wilt doen moet je je aanmelden door 
minimaal een dag van tevoren een mail te sturen 
naar activiteiten@tvbe.nl.

OJC’98 NIEUWS
Een leven zonder sport, wie had 

ooit gedacht dat we dat zouden meemaken? Maar 
hopelijk hebben we het ergste gehad. Op vrijdag 2 
mei was er op Sportpark de Rauwbraken een eer-
ste training voor de kangoeroes (de korfballende 
kleuters), de twee e- pupillenteams van OJC’98 
en het D-pupillenteam. Omgeven door allerlei vei-
ligheidsmaatregelen van het Corona-protocol dat 
in samenwerking met het KNKV is opgesteld en 
goedgekeurd door de gemeente, leek het even of 
er niks meer aan de hand was.
Na deze training worden voor komende week 
de maatregelen zo nodig aangepast en wordt er 
voorzichtig gekeken of we ook de trainingen voor 
de aspirantenteams en de junioren weer kunnen 
opstarten.
Een sportvereniging is natuurlijk pas een vereni-
ging als de leden bij elkaar kunnen komen om hun 
sport te beoefenen. Clubs worden dus in het hart 
geraakt nu. Stiekem hopen we dat we na 1 juni in 
elk geval een seizoensafsluiting kunnen houden. 
Maar voorlopig zijn we al een beetje blij dat er 
voorzichtig weer geoefend kan worden.

Helaas gaat onze befaamde 
Ronde van Berkel op 22 juni niet door 

Het is voor het eerst in 68 jaar dat onze traditionele dikke 
bandenrace niet doorgaat. We vinden het ongelofelijk 

jammer dat dit sportieve dorpsfeest, dat ieder jaar 
gemaakt wordt door vele deelnemers, sponsors, 

de horeca en het publiek niet plaats vindt. 
Corona dwingt ons ertoe om een jaartje over te slaan.

 
Maar de Ronde stopt natuurlijk niet. Volgend 

jaar gaan we weer vol enthousiasme een 
prachtige nieuwe editie organiseren. 

Iedereen heeft dus de mogelijkheid om extra 
lang te trainen.

 
Blijf allemaal gezond, blijf onze sponsoren steunen 

door lokaal te kopen en blijf vooral fietsen!

Heel graag tot volgend jaar!
Het Wielercomité van de Ronde van Berkel
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MAANDPUZZEL

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.

HORIZONTAAL
1. een ander iets om of iets benijden (afgunstig); 7. zeeman 
van de laagste rang; 12. katholiek militair tehuis (afk.); 13. 
jaargetijde; 14. mannelijk schaap; 15. krachteenheid (afk.); 
17. meisjesnaam; 19. deel van geweer; 21. titel (afk.); 22. 
boomsoort; 24. boomsoort; 27. omslag voor papieren; 28. 
plaats in Gelderland; 30. rustplaats; 31. roem (aanzien); 
32. kroeg; 33. lidwoord; 35. telwoord; 37. loopvogel; 38. 
vierkante rugzak voor soldaten; 41. deel van hals; 42. on-
derkledingstuk voor vrouwen; 44. boerenplaats; 46. bin-
nenwater van enige omvang; 47. ingeving (vondst); 48. 
eertijds (voorheen); 49. brandstof; 50. familielid; 52. spijs-
kaart; 54. tropische cycloon; 56. karaat (afk.); 58. schou-
dersieraad als onderscheidingsteken; 61. paling; 62. zuid-
vrucht; 64. Sociaal Economische Raad (afk.); 65. vreemd; 
67. keukengerei; 68. glansverf; 70. klei-achtige grondsoort; 
72. priem; 73. voorraden inslaan ten tijde van schaarste; 
76. rivier in Utrecht; 77. lengtemaat (afk.); 78. strook grond 
langs de aardebaan van een weg; 79. hetzelfde (Lat.); 81. 
lidwoord; 82. sprookjesfiguur; 83. leer van het heldendicht; 
84. knaagdier; 86. aan droefheid of smart uiting geven; 87. 
domoor (sukkel).

VERTICAAL
1. de grootste planeet van ons zonnestelsel; 2. maanstand 
(afk.); 3. familielid; 4. vulkaan op Sicilië; 5. zich te bed ter 
ruste begeven; 6. rap (vlug); 7. grote saprijke vrucht; 8. 
slaginstrument; 9. vlug (snel); 10. openbaar ministerie (afk.); 
11. misbaksel (mispunt); 16. steen; 18. Nederlandse poli-
tiebond (afk.); 20. gehoororgaan; 21. Nederlands automerk; 
23. wortel; 25. lusthof; 26. smal stromend water; 27. sap-
pig; 29. schuin blad waarop in de kerk het misboek ligt; 32. 
draai-, mallemolen met houten paarden; 34. vangwerktuig; 
36. onderlegd (geletterd); 37. garde; 39. inheemse gifslang; 
40. lawaai (herrie); 42. draaien; 43. kleine groep van voor-
name (bevoorrechte) mensen; 45. grond rond boerderij; 46. 
elk van de borsten van een zogende vrouw; 51. Eastern Air 
Lines (afk.); 53. landtong; 54. al wat onrechtvaardig of on-
billijk is; 55. zuivelproduct; 56. waarschijnlijkheid (gok); 57. 
ver (in samenstelling); 59. deel van trap; 60. pandjeshuis; 
62. denksport; 63. zomergroene naaldboom; 66. berg-
weide; 67. voertuig met twee wielen; 69. klein paardje; 71. 
plechtige belofte; 73. gentleman; 74. gaard (hof); 75. blad-
ader; 78. er meer dan genoeg van hebben; 80. gek (mal); 
82. ferrum (scheik. afk.); 85. voorzetsel.

Prijswinnaars 

maandpuzzel april 

worden volgende week 

bekend gemaakt.
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Bibliotheek 
Midden-Brabant biedt

TELEFONISCH SPREEKUUR 
VOOR DIGITALE VRAGEN
Nu we door de coronamaatregelen zo veel mo-
gelijk thuis moeten blijven, is contact via internet 
extra fijn. Wie digitaal vaardig is, kan vanuit huis 
internetten, appen, beeldbellen, onlineshoppen of 
digitaal de nodige zaken regelen met de overheid. 
Sommigen mensen kunnen juist nu wel wat com-
puterhulp gebruiken. Omdat de Bibliotheken ge-
sloten zijn, computercursussen en spreekuren niet 
doorgaan helpt de Bibliotheek Midden-Brabant 
‘op afstand’ bij digitale vragen. Er is daarom een 
speciaal telefoonnummer: 013 464 8577 geopend 
voor digitale vragen.

Computerhulp op afstand 
Het is niet voor iedereen vanzelfsprekend om een 
e-mail te sturen of te whatsappen met familie. 
Sommige mensen kunnen juist nu wel wat com-
puterhulp gebruiken. Ook bijvoorbeeld bij het 
online bekijken van een video, iets (ver)kopen via 
Marktplaats of inloggen met jouw DigiD. Daarom 
beantwoordt onze specialist basisvaardigheden 
Tessa Persijn op maandag en woensdag tussen 
9.00 en 11.00 uur telefonisch digitale vragen. Zij 
is bereikbaar via telefoonnummer: 013 464 8577. 
Tessa helpt graag ‘op afstand’ bij vragen over de 
computer, internet of websites van de overheid. 
Ook een mail sturen naar: tessapersijn@biblio-
theekmb.nl is mogelijk.  

Oefenen op afstand 
Digitaal vaardiger word je door te doen. Ook thuis 
kunnen mensen oefenen met de computer, inter-
net of websites van de overheid. Via de online tool 
‘Digisterker door te doen’ leer je bijvoorbeeld stap 

voor stap hoe je zaken met de overheid digitaal re-
gelt. Op de website oefenen.nl leer je werken met 
de computer; typen, e-mailen en internetten.

Kijk voor meer informatie over het telefonisch spreek-
uur, de online tool én mogelijkheden om thuis te oe-
fenen op: www.bibliotheekmb.nl/basisvaardigheden. 

JAGERS-
VERZAMELAARS AAN 

HET SCHEPERSVEN
Het Schepersven (ook wel Schaapsven genoemd) 
ligt weggedrukt tussen de Burgemeester Becht-
weg en het industrieterrein Loven-Noord aan de 
Schepersvenweg die de toegang vormt tot de 
woonwijk Nieuwe Warande. Het ven heeft drin-
gend behoefte aan een opschoonbeurt. Opgaan-
de bomen en struiken moeten hoognodig verwij-
derd worden om het ven weer zichtbaar te maken.
Ondanks de verwaarloosde aanblik die het ven op 
dit moment biedt is het bij de aanleg van bedrij-
venterrein Loven-noord bewust gespaard geble-
ven. De historische en ecologische waarden van 
het ven en zijn omgeving werden door de plan-
nenmakers hoog aangeslagen.
Archeologisch gezien is dit een unieke locatie.
Tegen het einde van de laatste ijstijd zo’n 14.000 
jaar geleden, verschijnen de eerste mensen in dit 
gebied. Aanvankelijk gaat het om rondtrekkende 
jagers-verzamelaars die de rendiertrek volgen en 
die hier, rond het Schepersven, hun zomerkamp 
opslaan. De groepen waren meestal niet groter 
dan 20 tot 25 mannen, vrouwen en kinderen. Van-
uit tijdelijke onderkomens van met dierenhuiden 
bedekte hutten werd de omgeving bejaagd en be-
vist; bessen, wortels, hazelnoten en andere plan-
ten werden verzameld om de mensen tot voed-
sel te dienen. Huiden werden bewerkt tot kleding 
en van het meegebrachte vuursteen werden de 
noodzakelijke werktuigen gemaakt.  Vondsten van 
vuurstenen voorwerpen als pijlpunten, schrapers 
en (gepolijste) bijlen, gedaan bij de aanleg van het 
bedrijventerrein, getuigen daarvan.
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Het gebied moet toentertijd een toendra achtig 
uiterlijk hebben gehad. Vanaf 10.000 v. C. is de 
koude periode definitief voorbij, wordt het klimaat 
langzaam vergelijkbaar met dat van nu en raakt 
het gebied weer bebost. Wonen rond het Sche-
persven, op het terrein van het huidige bedrijven-
park, blijft nog duizenden jaren populair bij groe-
pen jagers-verzamelaars. 

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

KUNSTWERKEN VAN 
BERKEL-ENSCHOT (8)
In het Nieuwsblad van het Zuiden van 1 

juli 1957 vond ik een artikel met als kop: “Berkel-
Enschot. Zegening beeld van St.-Cecilia”. Dit is 
het kunstwerk waar ik U deze week mee naar toe 
wil nemen. In de Kerkstraat te Enschot staat op 
nummer 6 een gemeentelijk monument. Het is de 
voormalige St. Caeciliaschool, waarvan de bouw 
begon in juli 1954. Bij de inzegening van de lagere 
school op 12 september 1955 beloofde L. Swa-
gemakers, toenmalig eigenaar van Villa De Lange 
Akker, het schoolbestuur dat “een beeld van sint 
Caecilia zou sieren deze school die zowel als kerk 

en gehele parochie 
bijzonder is toegewijd 
aan deze Heilige”. In 
mijn vorige kunstco-
lumn (16 april) heb ik 
het gehad over de be-
genadigde kunstena-
res zuster Oda Swa-
gemakers. Het zal U 
daarom niet verbazen 
dat L. Swagemakers 
zijn dochter; zuster 
Oda, opdracht gaf een 
‘schoon beeld’ te ma-
ken. Het devote ontwerp is gebaseerd op de le-
gende die zich om Sint Cecilia heeft gevormd. Het 
natuurstenen beeld werd geplaatst op een bakste-
nen sokkel. Op 29 juni 1957 vond voor de school 
de plechtige overdracht en zegening plaats. Pas-
toor Daniëls aanvaardde de schenking van het 
beeld door de familie Swagemakers. Een aantal 
jaren geleden heeft de school haar oorspronkelijke 
functie verloren en zijn er woningen in gekomen. 
Het H. Ceciliabeeld is nu in particuliere handen en 
staat in de tuin bij het pand Kerkstraat 6d.

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

Alleen door vaklui geplaatst!

Showroom: Magazijnweg 11 Udenhout (ma t/m vr 9.00-17.00)

Kozion biedt u kunststof kozijnen, 
ramen, deuren, schuifpuien en 
dakkapellen van hoge kwaliteit. 
Ze worden vakkundig gemon-
teerd door eigen, zeer ervaren 
montageteams. Kan Kozion voor 
uw woning iets betekenen? 
Bel dan voor een vrijblijvende offerte 
013-5110411

Voor bezoek op zaterdag aan Kozion  
Breda, Eindhoven of ‘s-Hertogenbosch,  
en openingstijden: www.kozion.nl
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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 
Vrijheid
Vrijheid is een groot goed. Op vijf mei vieren we dit 
jaar dat wij vijfenzeventig jaar geleden bevrijd zijn 
van de Duitse bezetting in de Tweede Wereldoor-
log. Vanwege de maatregelen om het coronavirus 
te bestrijden, zijn er dit jaar op ‘Nationale Bevrij-
dingsdag’ geen Bevrijdingsfestivals. 
Het coronavirus is wereldwijd en beperkt de vrij-
heid van mensen. Totale lockdown, intelligente 
lockdown of helemaal geen lockdown, hoe je het 
coronavirus ook wil bestrijden, het heeft invloed 
op ons leven en onze vrijheid. Hoe gaan wij hier 
als samenleving mee om? Hoe gaan wij als paro-
chiegemeenschap hier mee om? We hebben een 
samenleving waarin anderhalve meter afstand de 
norm is geworden en grote groepen van mensen 
niet mogen samenkomen. Als parochiegemeen-
schap betekent dit concreet: geen vieringen van 
de eucharistie, afscheid nemen van overledenen 
met een beperkte groep van maximaal 30 per-
sonen enz. Wij zijn in Nederland zoveel vrijheid 
gewend dat de vrijheidsbeperkende maatregelen 
als zwaar worden ervaren. Voor ieder persoon 
is deze ervaring weer anders omdat we als indi-
vidu allemaal anders zijn. Toch hebben we ook 
veel gemeenschappelijk. In onze parochies zijn 
we gewend om op zon- en feestdagen en bij bij-
zondere gelegenheden eucharistie te vieren. We 
zijn gewend om onze zieke medemens, familie te 
bezoeken in het ziekenhuis of verpleeghuis. We 
willen opa en oma bezoeken. We willen gezellig 
barbecueën of een biertje drinken met kennissen 
en vrienden.  Nu kan dat niet vanwege de coro-
namaatregels. Het gewone leven dat wij gewend 
zijn lijkt een beetje te zijn stilgevallen. Toch worden 

er allerlei dingen bedacht om mensen meer nabij 
te kunnen zijn, om toch contact te hebben, ook 
al is het op de minimale afgesproken afstand. En 
als gelovige christenen hebben wij allemaal een 
geestelijk leven. En hierin bestaat geen afstand. 
Jezus Christus is ons nabij, nu in deze moeilijke 
tijd misschien wel meer dan ooit. De Heer leeft in 
ons hart en inspireert ons. Er is geen steen voor 
de deur tenzij wij er die zelf voor hebben gelegd. 
Wij hoeven niet bang te zijn want het coronavirus 
zal worden overwonnen, daarvan ben ik overtuigd. 
En dan zal alles weer terugkeren tot het normale 
leven waarin we elkaar dichter nabij mogen zijn. 
Waarin we weer bij elkaar op bezoek gaan, elkaar 
een knuffel of schouderklopje mogen geven. Een 
leven waarin we weer samen eucharistie mogen 
vieren. Samen vieren dat de Heer naar ons toe-
komt onder de gedaante van brood en wijn, Li-
chaam en Bloed van Christus. Mag dat verlangen 
naar nabijheid groeien, in deze tijd van afstand 
houden, tot het werkelijk zo ver is. Want op een 
dag zal het zover zijn: dat is Pasen.

Diaken Ton.

MAATREGELEN OMTRENT UITVAARTEN
In geval van overlijden is het alleen mogelijk om in 
besloten kring een uitvaartdienst te houden in de 
vorm van een woord- en gebedsviering. Voor een 
uitvaart of ziekenzalving kunt u contact opnemen 
met pastoor Looyaard of diaken Szejnoga: zie be-
reikbaarheid hierboven.
 
VIERINGEN
Vanwege het coronavirus zijn er tot en met 31 mei 
geen vieringen in de kerken van de Johannes XXIII 
Parochie. De Mariakapellen van alle 3 de kerken 
zijn gewoon open, evenals het Mariakapelletje aan 
de Schoorstraat in Udenhout.

Hulp vragen, daar help 
je ons allemaal mee.
Heb je behoefte aan hulp? Vraag vooral. We weten dat dat niet 
makkelijk is. Toch doen. Want we helpen graag en staan met 
duizenden vrijwilligers, ook bij jou in de buurt, voor je klaar. Zo 
letten we een beetje op elkaar.

Bel de Rode Kruis Hulplijn: 070-44.55.888
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Van plan om uw HUIS te VERKOPEN en zoekt u
een FOTOGRAAF? Neem dan contact met me op! 
Barbara de Kort van De Fotobar: 06-12775638 / 
defotobar@ziggo.nl

Pasfoto’s voor officiële documenten kunt u 
zonder afspraak laten maken bij een vakfoto-
graaf. ERKEND RDW fotograaf, ook voor digi-
taal aanvragen rijbewijs. 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 
Tel: 06-24136243 

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! 

2,5 jaar wolwinkel By Philon FEEST! Cadeau 
voor elke klant. Haak een sjaal en maak kans op 
leuke prijzen! Ook Moederdagcadeau’s voor jouw 
creatieve mama. Molenstraat 24 Berkel-Enschot 
www.byphilon.nl 

Woodwick kaarsen; Geur van de maand 
25% korting. De gezellige kaars die knispert! 
Ook leuk buiten op de tuintafel. 
FotoGalerie Angelique (ingang achterom) 

Met MOEDERDAG lekker tafelen met ASPERGES
Met de door ons geschilde asperges hebt u in een 
mum van tijd een feestelijke en gezonde maaltijd 
op tafel. Op zoek naar een leuk Moederdag 
cadeautje. Asperges in cadeauverpakking. 
Aspergeboerderij van Iersel Schoorstraat 63 
Udenhout tel 013-5113404 

GRATIS INLOOPSPREEKUUR Iedere dinsdag-
avond hebben wij een gratis inloopspreekuur van 
18.00 uur tot 19.00 uur. I.v.m. het coronavirus kan 
dit alleen op afspraak. Van Raak Advocatuur, 
Slimstraat 8a, Udenhout, 
www.vanraakadvocatuur.nl 013-5908877 

Wespen of ander ongedierte www.OBenP.nl 
06-42000073 Giel Brekelmans 

MOEDERDAG, verwen haar met VERSE 
ASPERGES. Dagelijks vers gestoken, geschild 
en meerdere extra produkten voor een lekkere 
maaltijd. Verkoop ma t/m vrij, en zondag 10.00-
18.00 en zaterdag 9.00-18.00 uur. Aspergekwe-
kerij Schuurmans, Hoog Heukelom 3, Heukelom 
0135334720 0615361043 

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  



Tilburg Bredaseweg 269-271, Enschotsestraat 145, 
Dalempromenade 35, Danie Theronstraat 2, 
Westermarkt 116, Everjachtstraat 47, Hertogstraat 60, 
Wilhelminapark 98, Aabe-straat 3, Wagnerplein 50b
Berkel - Enschot Kerkstraat 32, Koningsoord 127 
Goirle Dorpsstraat 23  Udenhout Slimstraat 27

vaniersel.meesterbakker.nl



KIES & MIX 
BARBECUE
4 bakjes vlees, vis, vega  
of groente met de sticker  
‘kies & mix barbecue’

ELKE DAG EURO’S GOEDKOPER
Geldig t/m di 22 september 2020

 4 VOOR

10,-

 
 

 Jumbo Denissen, Berkel Enschot, Koningsoord 64


