
Weekblad voor Berkel-Enschot en Heukelom, jaargang 55, Week 21, 20 mei 2020

DEZE WEEK:
Jongeren en Corona-regels: toch best lastig

Boodschappen doen wordt winkelen bij Keurslager Van Hoof

Heimwee naar Willem II

Goud siert Jan en Ans Hansen

Dorpsbingo Berkel-Enschot voor herhaling vatbaar
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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
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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 
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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 

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

Graag wil ik iedereen bedanken voor de lieve kaarten, briefjes en mooie 
bloemen die ik heb gekregen na het overlijden van mijn man Wim Hill.  
Het heeft mij heel veel kracht en steun gegeven om verder te gaan. 
 
Toos Hill 
Kinderen en kleinkinderen 

 
 
 
 

Bosscheweg 11 • 5056 PP Berkel-Enschot
Gratis parkeren

keuze uit bier, wijn of fris

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

Juni

Soep
Gevogelte bouillon met gerookte eendenborst

Hoofdgerechten
Lamszadel koteletten

Met honingjus en knolselderij mousseline   
of

Gamba’s in knoflookolie
Met parpadelle 

Dessert
Crème Brulee geparfumeerd met Dom Benedictine

Maandmenu
3 gangen & 2 consumpties € 27,50 p.p.
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Hoe gaan de zogeheten ‘hangjongeren’ in Ber-
kel-Enschot om met de geldende maatregelen 
tijdens de Corona-crisis? Houden ze zich aan 
de regels? Jongerenwerker Aldwin Larmonie 
en jeugdtoezichthouder Jarno van Rootselaar 
geven tekst en uitleg.     

Aldwin (34) en twee andere jongerenwerkers wer-
ken nauw samen met de gemeente en de politie. 
Dat gebeurt zowel repressief door bekeuringen uit 
te delen (niet door jongerenwerkers!), als positief 
door de jeugd activiteiten te laten organiseren. 
Daarbij vormde het scoutinggebouw aan de Ge-
neraal Eisenhowerweg in het pre-Coranatijdperk 
het decor voor pannenkoeken eten, bordspelletjes 
of chill-avondjes. ‘Die activiteiten zijn tijdelijk weg-
gevallen. Net als andere evenementen’, geeft Ald-
win aan. ‘We richten ons meer op het straatwerk. 
Vooral de container nabij het terrein van Jong Bra-
bant en het voetbalveldje in de Berkelse Akkers 
zijn trekpleisters voor jeugd. Verder verzorgen we 
online-sessies voor eenzame jongeren. De jeugd 
kan zich ook vermaken met communities voor 
muzikanten en rappers, meiden en gamers.’ 

Clubjes
Aldwin benadrukt dat jongeren zich redelijk goed 
houden aan de geldende Corona-maatregelen. ‘In 
plaats van een vaste kern van ongeveer tien jon-
geren, gaat het nu om kleinere clubjes. Aanvanke-
lijk waren de regels verwarrend voor de jongeren. 
Ze wisten niet wat wel of niet mocht. Toen dat wél 
duidelijk was en sinds er handhaving plaatsvindt, 
is er veel minder sprake van samenscholingen.’   

De jongerenwerkers in Berkel-Enschot namen 
voorheen vooral ‘s avonds poolshoogte. ‘Dat 
doen we nu frequenter en ook overdag’, zegt Ald-
win. ‘Bij meldingen over dealen, samenscholing, 
geluidsoverlast of vernielingen en op andere mo-
menten. Jongeren geven aan dat het wekenlang 
binnen blijven best moeite kost. Ze voelen de be-
hoefte om naar buiten te gaan en face-to-face te 
chillen met hun kameraden.’

‘Jongeren positief benaderen’

Jeugdtoezichthouder Jarno (41) maakt deel uit 
van het JTT-team (Jeugd & Toezicht Tilburg) en 
heeft in die functie veel contact met jongeren. 
‘Ons werk is niet echt veranderd. We geven nu wel 
aan welke regels er gelden, zoals afstand houden, 
niet samenscholen met grote groepen en met niet 
meer dan twee man in de auto. In de toekomst 
gaan we wellicht preventief voorlichting geven op 
scholen en huisbezoeken brengen aan jongeren.’ 
Jeugdtoezichthouders mogen bekeuringen uit-
delen, maar Jarno benadrukt dat dit alleen in het 
uiterste geval gebeurt. ‘De kunst is om de jeugd 
op een positieve manier te benaderen, met humor, 
waarin toch onze boodschap doorklinkt. Dat werkt 
veel beter dan het opgeheven vingertje.’    
Meer informatie is te vinden op 
www.r-newt.nl/corona/

Tekst: Stefan Latijnhouwers
Foto: Bas Haans

JONGEREN EN CORONA-REGELS:  
TOCH BEST LASTIG
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SCHAKELTJESGEVONDEN

SCHAKELTJESVERLOREN

Datum GEVONDEN Vindplaats Telefoon 
 13-5 Zwarte fietssleutel met o.a. naam Senn Raadhuisstraat 06-13733467
  op de hanger
 5-5 Sleutelbos met autosleutel Peugeot Joost van den Vondellaan  06-14685059
 2-5 Zilverkleurige kinderketting Zandpad tussen De Kraan en 06-23821095
   Koningsoord
 1-5 Knuffellapje konijn De Brem 013-5111323
 19-4 Klavertje vier hangertje Beukendreef Berkel-Enschot 06-30198047
 15-4 Knuffel Schaapje wit Winkelcentrum Koningsoord 06-23897971
   voor de HEMA
 12-4 Armband met rode, blauwe en groene kraaltjes Primella 06-16374677
 

Datum VERLOREN Verliesplaats Telefoon 
 17-5 Opgerold plastic tasje met speciale spaken Berkel 013-5339361
  voor rolstoelfiets
 3-5 Pinpas Rabobank Route Koningsoord - Eikenbosch -  06-49755035
   Abdijlaan - Enschotsebaan

ACTIVITEITENKALENDER     Deze week verschijnt geen activiteitenka-
lender omdat alle activiteiten tot 1 juni i.v.m. het Coronavirus zijn geannuleerd.

Oisterwijk Heukelomseweg 26. www.coppelmans.nl
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Portulaca in schaal
Heeft felgekleurde bloemetjes die 
zich overdag openen. In grote 27cm-
pot. 12.99

Hemelvaartsdag 
en zondag open



9|

‘Slagerij Udenhout klaar voor nieuwe tijd’ kopte 
het Brabants Dagblad vorige week woensdag.
En de klanten die sinds de opening van de 
nieuwe winkel al een bezoek gebracht hebben 
aan Keurslager van Hoof aan de Kreitenmolen-
straat in Udenhout, zullen zeker beamen dat 
de slagerij helemaal ‘van deze tijd’ is en dat 
Jan-Karel en Cristel er de komende jaren zeker 
mee vooruit kunnen.
 
Gastvrijheid
Precies in een periode waarin de maatschappij 
zich voortaan op 1,5 meter gaat afspelen, openen 
Jan-Karel en Cristel hun nieuwe winkel, die daar 
al helemaal op ingericht is. “Boodschappen doen 
wordt winkelen!”
De klant loopt een route door de winkel en komt 
onderweg allerlei heerlijke verse producten tegen. 
De eerste vitrine die je tegen komt staat vol met 
kant-en-klare maaltijden en soepen die allemaal in 
eigen keuken bereid zijn. Naast gerechten die we 
kennen uit ‘grootmoeders kookboek’ staan er po-
kebowls en piza’s, die jongere generatie wat meer 
zal zeggen.
Door een van de verkoopsters word je vervol-
gens meegenomen langs het grote assortiment 
aan vleesproducten. Je moet behoorlijk sterk in je 
schoenen staan om niet wat extra’s mee te nemen 
dan datgene wat op je boodschappenlijstje staat.
Maar aan jezelf regelmatig eens culinair verwen-
nen, is nog nooit iemand ongelukkig geworden.
 

BOODSCHAPPEN DOEN 
WORDT WINKELEN!

 

Kwaliteit en ambacht
Ook in de nieuwe slagerij staat de kwaliteit van 
het vlees en alle andere producten voorop. Dat is 
zoals de klanten dat van deze keurslager gewend 
zijn. “Wij kiezen bewust voor een Gildehoen kip 
ipv een plofkip en het varkensvlees komt van een 
Heyde hoeve varkensvlees en het kalfsvlees komt 
van runderen die in diervriendelijke omstandighe-
den opgroeien.”
Eén van de specialiteiten is het in eigen huis ma-
ken van worst, van grill- tot rookworst.
 
Regionale functie
Omdat er in de regio steeds minder slagerijen zijn 
voelt Jan-Karel dat er voor zijn slagerij een mooie 
uitdaging ligt om naast Udenhout ook vanuit de 
omliggende dorpen klanten naar zijn zaak te laten 
komen. En of dat nu voor één ons salami is of voor 
de kant-en-klare maaltijden, dat maakt helemaal 
niets uit.
Mensen komen voor een goed stuk vlees naar ons 
toe. En dat moeten ze dan ook kunnen vinden in 
onze “Lekker eten winkel!”.

Tekst/foto: Pieter Michielsen (De Wegwijzer)
 

JAN-KAREL VAN HOOF, Keurslager
Kreitenmolenstraat 27
Udenhout
013-5111273
www.vanhoofudenhout.keurslager.nl

BEDRIJF IN BEELD
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GIANT STORE VAN BEBBER
Jacques Oppenheimstraat 17 -5042 NM Tilburg -  013 – 5909480
info@giantstore-vanbebber.nl - www.giantstore-vanbebber.nl
Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 09:00 - 18:00 -  zaterdag 09:00 - 17:00

BEL VOOR EEN 
AFSPRAAK!

013 – 5909480

GRATIS HAAL- EN
 BRENGSERVICE

 Dinsdag t/m zaterdag ophalen = de volgende werkdag retour*

•  Repair en Go
 Kleine reparaties worden uitgevoerd terwijl u wacht, onder 

het genot van een kopje koffie.
 

•  Breed assortiment Fietsen  
Stads-, elektrische-, racefietsen, mountainbikes, fietskleding 
en accessoires en ook een ruime collectie tweedehands-
fietsen
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Het is slechts een detail, een voetnootje in 
deze Corona-tijden. Maar onder het motto ‘wie 
het kleine niet eert, is het grote niet weerd’, 
mag het kleine leed van de Willem II-supporter 
ook wel eens aandacht krijgen. 

Berkel-Enschot telt zeker enkele duizenden suppor-
ters van de tricolores uit Tilburg: seizoenclubcard-
houders (mooi scrabblewoord!), fans die regelmatig 
een thuisduel bezoeken én enthousiaste volgers. 
Tot de laatste groep behoren plaatsgenoten die de 
kranten uitpluizen op nieuws over hún cluppie en 
de wedstrijden thuis bekijken. Zoals mijn 83-jarige 
vader. Hij volgt Willem II enthousiast meelevend 
vanuit zijn comfortabele zetel. Toen mijn moeder 
nog leefde, keek ze altijd even mee. Als de span-
ning haar teveel werd, ging ze iets anders doen. 
Zoals ze vroeger met de hond ging wandelen als 
Oranje een zenuwslopende WK- of EK-wedstrijd 
speelde en het hele gezin met klamme handjes en 
de billen tegen elkaar voor de buis zat.

Hondstrouwe supporters
Ik (Stefan Latijnhouwers, zie foto) en mijn 17-jarige 
zoon Lars behoren tot de seizoenclubcardhouders 
die door weer en wind elk thuisduel van de partij 
zijn. Samen met vele andere hondstrouwe suppor-
ters uit Berkel-Enschot. Of ze nou Erwin, Vincent, 
Ad, Coen, Mies Ja, Thomas, Jasper, Renske of 
Marion heten: ze kijken steeds weer uit naar een 
spannende pot van hun favoriete voetballers.

Meest opvallende speler in de selectie van trainer 
Adrie Koster is een Belgische-Burundese balkun-
stenaar en dribbelkoning met de even schitte-
rende als onuitspreekbare naam –een ouderwetse 
tongbreker- Mike Trésor Ndayishimiye; een poten-
tiële topspeler, die het heel ver kan gaan schop-

pen. Het succesteam bestaat verder uit een won-
derlijke mix van spelers uit Zweden, Duitsland, 
Spanje, Griekenland, een Limburgse Marokkaan-
se-Nederlandse middenvelder (Driess Saddiki) en 
twee onvervalste routiniers uit het Brabantse land: 
Jordens Peters (Maaskantje) en Freek Heerkens 
(Heeswijk-Dinther). Met de twee kleine vleugelflit-
sers Mats Köhlert en Ché Nunnely als twee an-
dere blikvangers was Willem II de grote verrassing 
van de door ‘Corona’ helaas voortijdig afgebroken 
voetbaljaargang 2019-2020. 

‘Corona-crisis zorgt  
voor veel vragen’

Als nummer vijf van de eredivisie mogen ‘wij’ Eu-
ropa in. Een prachtige beloning voor een geweldig 
seizoen. Hoe het nu verder moet met het betaald 
voetbal in Nederland tijdens de Corona-crisis is 
onduidelijk. Alles is nog onzeker. Bij de suppor-
ters leven vragen als: wanneer mogen we Willem 
II weer live aanschouwen en kunnen we straks wel 
met 12.000 tot 13.000 toeschouwers gemiddeld 
het stadion in? Ons rest niets anders dan (on)ge-
duldig te wachten op de antwoorden…  

Tekst: Stefan Latijnhouwers
Foto: Lars Latijnhouwers

HEIMWEE NAAR 
WILLEM II
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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
21 mei 22 mei 23 mei

Geldig in week 21
zondag 17 t/m 
zaterdag 23 mei 2020

WEEKENDPAKKERS

Appelsientje of Dubbeldrank  
Alle pakken à 1 liter
2 pakken** 
Bijv. Appelsientje Sinaasappelsap met extra vruchtvlees, 
2 pakken à 1 liter

3.44   1.72
De actieprijzen variëren van 1.35 - 1.95

Heineken Pils 
of 0.0% of Brand
Krat 24 flesjes à 30 cl

21/20 
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

1+1
GRATIS

15.49 - 17.19

Per krat

8.99

Alle Sol, Apple Bandit of Jillz  
Per set 
Bijv. Jillz Red, set 6 fl esjes à 23 cl

5.49   2.74
De actieprijzen variëren van 1.79 - 4.26

PLUS Perziken 
of nectarines
Los

PLUS Klaverland 
Graskaas kilostuk
Per kilo

13.59  6.79
Graskaas kilostuk 50%

KORTING

50%
KORTING

OP=OP

PLUS Vers sap, smoothie of fresh lemonade
Alle flessen à 400-500 ml, combineren mogelijk
2 fl essen** 
Bijv. PLUS Vers sap sinaasappel, 2 fl essen à 500 ml

4.00   2.00
De actieprijzen varieren van 1.70 - 2.45

1+1
GRATIS

50%
KORTING

Alle Hero Cassis  
Combineren mogelijk
2 stuks** 
Bijv. Hero Cassis, 2 fl essen à 1,25 liter

3.30   1.65
De actieprijzen variëren van 0.50 - 1.99

PLUS 
Bourgondische appeltaart
Geschikt voor 5 personen
Per stuk

4.09   2.04

50%50%
PLUS Satéschnitzels
Pak 4 stuks 
of runderhamburgers 
Pak 5 stuks, combineren mogelijk

PLUS Hollandse 
Frambozen Lagorai
Extra zoet,
bakje 125 gram

PLUS Satéschnitzels

6.78 - 9.88
2 pakken

5.99
Per bakje

1.69

Per 500 gram

1.49

1+1
GRATIS

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

plus.nl Openingstijden: maandag t/m donderdag: 8.00-20.00 | vrijdag: 8.00-21.00 | zaterdag: 8.00-20.00 | zondag: 10.00-18.00 | Hemelvaart: 8.00-20.00
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Vanwege ‘Corona’ moest er een streep door 
het feest voor ruim tachtig man in Boerderij 
Denissen. Maar Jan en Ans Hansen halen het 
vieren van hun gouden bruiloft zeker in. Vrijdag 
staan ze in kleinere familiekring stil bij deze 
mijlpaal. 

Samen met hun zonen Patrick en Dennis, schoon-
dochters Suus en Janneke en de kleinkinderen Ju-
lian (9), Mats (3) en Stijn (zeven maanden) viert het 
gouden paar dan het huwelijksjubileum in hun huis 
aan de Mgr. Bekkersstraat.  

Verkering
Jan, een geboren en getogen Tilburger, en Ans 
leerden elkaar kennen in 1966. Plaats van han-
deling was danstent ‘De Leren Zool’ in Rijen. Jan 
werkte als dienstplichtig militair op de vliegbasis 
bij het dorp en was met vrienden op stap. ‘Na een 
paar weken kregen we verkering’, vertelt Ans, die 
opgroeide in Rijen. ‘Vier jaar later, op 22 mei 1970, 
zijn we getrouwd. Ik was huisvrouw en hielp Jan 
op zaterdagen met zijn werk als bezorgbakker. La-
ter werkte ik vijftien jaar bij de thuiszorgorganisatie 
Thebe.’

Jan en Ans verhuisden in 1998 van de Griegstraat 
in Tilburg-Noord naar hun huidige woning. ‘Waar-
om Berkel-Enschot? Als bezorgbakker kwam ik 
hier vaak en vond ik het altijd al een mooi dorp’, 
zegt Jan. ‘We wonen met veel plezier in een rusti-
ge buurt. Op een steenworp afstand van de banen 

van tennisclub De Rauwbraken, waar we lid van 
zijn. Met mooie natuurgebieden als de Kampina 
en het Galgeven en Schaapsven praktisch om de 
hoek. Ideale locaties om te wandelen! Dat doen 
we graag, waaronder een paar keer de Nijmeegse 
Vierdaagse. We vinden het ook heerlijk om te fiet-
sen én
met onze caravan een paar maanden per jaar erop 
uit te trekken. Italië is ons favoriete vakantieland.’

 

‘We hebben het heel fijn samen’

Jan en Ans waren jarenlang lid van atletiekver-
eniging Tilburg Road Runners. Jan: ‘Ik liep on-
der meer halve én hele marathons in New York, 
Wenen, Amsterdam en Rotterdam. Een sportief 
hoogtepunt was de tocht van de Franse Pyrenee-
en naar Santiago de Compostella, een wandeling 
van zo’n achthonderd kilometer.’
Jan en Ans vervelen zich op hun ‘oude dag’ geen 
moment. Zo zingt Jan in het gemengd kerkkoor 
Sint-Caecilia en zet hij zich in voor Hulpcentrale 
Udenhout-Berkel-Enschot. Ans is als vrijwilligster 
actief voor De Zonnebloem. Ans: ‘Jan en ik ver-
maken ons prima, Na ruim vijftig jaar hebben we 
het nog heel fijn samen. Dat gaan we vrijdag in 
huiselijke kring gezellig vieren.’ 

Tekst: Stefan Latijnhouwers
Foto: Bas Haans

GOUD SIERT 
JAN EN ANS HANSEN 
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Willie’s worstenbrood 
Molenhoefstraat 14 

Udenhout 
013-511 0704 

www.williesworstenbrood.nl 
@williesworstenbrood 

DDeezzee  wweeeekk  iinn  ddee  aaaannbbiieeddiinngg  

10 worstenbroodjes (€ 10,00) 

+ 

4 Kersenflappen met slagroom  
€ 15,00 

Aanbieding geldig van vrijdag 22 t/m donderdag 28 mei 2020 

Alleen geldig in onze winkel 

Alles uit handen
 of alles in 

eigen hand?
Altijd bereikbaar:
013 572 1822

Oude Lind 35
5043 AL Tilburg

In alles persoonlijk. www.moniquevanhoutum.nl  

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
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DORPSBINGO BERKEL-ENSCHOT 

Natascha Brouwers Bingokaarten....check, gezellige mensen.....check, hapje....check, drankje....check.....
laat de ballen maar vallen😃 Heidy van Ommeren - Verhoeven Super leuke avond gehad!   Jozefien Fuch-
ten Hier hebben we genoten. nu deze ochtend verplicht mee doen met zijn zelfgemaakte bingo! 😍 Joyce 
Bell-Pallandt Gezellig, zo’n spelletjes avond met het dorp  Elly Joosen We hebben genoten. Bedankt orga-
nisatie 👍👌 Tanja Schalken-Heijmans Bloedje fanatiek hier😅 vooral bij de bonusballen!  Karlijn Klomp 
In opperste concentratie. Het was top!   Juan Denissen We hebben gelachen en genoten. Super gedaan👍
👍👍 Mirjam Voermans voor herhaling vatbaar!   Est Her van Dijk Was echt super georganiseerd! Wat ons 
betreft doen we dit nog een keer.   Koen Wouters Top gedaan! Bedankt   Gloria de Water Was weer gezellig 
👍#vincentengloria 💏 Rien Joan Van Der Bruggen Het was super leuk vraagt om nog een keer te orga-
niseren 👍👍👍👌 Ineke van de Pas Was leuk en gezellig   Suzanne Bertens-verhoeven Super leuk gehad 
samen!   Willem van Laak Over 2 maanden weer???   Monique Vissers Het was echt heel leuk, bedankt voor 
de organisatie!   Erica Bertens Super leuk   Hannie de Kort Wij hebben ons goed vermaakt met dit kwartet! 
Ze bezorgden ons heel veel pret! 🎉🎱🎉🎱🎉🎱🎉🎱

ONLINE LIVE SHOW
MET GEWELDIGE PRIJZEN

Tekst: Ingrid Roets (Bron: FB Kraanpop)
Foto: Bas Haans

Geweldige presentatoren: Vincent A.K.A The Showmaster, 

Tom A.K.A The Callboy, Jos A.K.A De Ballenjongen 

en Wouter A.K.A Koning Bingo

Powered by Kraanpop Weekend, Zomerleut, 

De Grote online Bingo Show

Lekker smullen: Bingo Borrelplanken by Catering Wolfs, 

Eetcafé Vos, D’n Boom, Boerderij Denissen, Eeterij De Bron, 

Prijzen mensen! Prachtige Prijzen! 

Geen Bingo zonder prijzen. 

De Tweewieler Vught en Udenhout, Wijffels, 

Tuincentrum Coppelmans Oisterwijk, 

Catering Wolfs en een hele grote stapel 

prachtige prijzen van de lokale ondernemers 

en horeca in Berkel-Enschot.

Locatie: Van Opstal 
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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

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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Pennenstreek
Sinds enige tijd is Jan Robben verhuisd naar 
Torentjeshoef. Zijn vrouw heeft hulp en zorg no-
dig en Jan besluit: “Ik laat mijn vrouw niet in de 
steek. We gaan samen”. Van deze kleurrijke fi-
guur zijn vele verhalen bekend. Reden waarom 
ik hem en de lezers van de Schakel, het vol-
gende verhaal niet wil onthouden.

Het is nazomer 1970, ik heb in het voorjaar ons 
huis aan de Bosscheweg 6 gekocht, dat al een 
jaar leegstond. s’Avonds na het werk rijd ik 
daar even naar toe, er is nauwelijks toezicht op 
dit verlaten pand, de wijken hier achter moeten 
nog ontwikkeld gaan worden. 
Jan van Broekhoven uit Berkel, de voormalige 
hulp van de eigenaresse, hij is sleutelhouder, 
fietst er wel eens naar toe, maar hij kan geen 
narigheid voorkomen.

Op mijn weg over het Enschotsbaantje, een 
enorme donkere rookpluim halverwege rechts.
Een varkensschuur in de hens en dat trekt volk. 
De vrijwillige brandweer is volop aan het blus-
sen, regelen, varkens redden, die het maïsveld 
in worden gejaagd, achter de schuur. Dit is voor 
Berkel-Enschot een enorme brand en daar kun-
nen veel inwoners ‘n handje helpen. 

Plotseling komt onder het treintunneltje met veel 
lawaai een brandweerwagen uit de Gemeente Til-
burg. Jan Robben, commandant en chauffeur op 
onze vrijwillige brandweerauto, roept vertwijfeld 
naar collega Frans Traa: “Wie hee Tilburg gewa-
orschauwd?” Hij voegt er meteen aan toe: “dees 
is onzen braand en Tilburg blèèft van de plots! We 
zetten onzen auto dwars op den ingang”.

Hans van Poppel

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
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De Dorpsraad maakt zich hard voor de belangen 
van alle bewoners van ons dorp. Hiervoor voert 
de Dorpsraad overleg en participeert wekelijks in 
gesprekken met de eigen leden, met bewoners, 
bedrijven, met de gemeente Tilburg, met organi-
saties in het dorp en/of met projectontwikkelaars. 
Middels deze nieuwsbrief brengen wij u graag op 
de hoogte van recente ontwikkelingen. 

Nieuwe leden Dorpsraad Berkel-Enschot
Met de start van 2020 zijn er twee nieuwe leden uit 
ons dorp als vrijwilliger gestart om zich in te zet-
ten voor u. Wilma van Geel en Anja Vermeer. Deze 
leden zijn ter vervanging van Hanny Robben die 
zich acht jaar heeft ingezet binnen de Dorpsraad 
en Irene Granneman die vier jaar actief is geweest. 
Ontzettend bedankt voor al jullie inzet, positieve 
energie en zeker ook gezelligheid. 

Wilma van Geel 
Op 1 januari ben ik gestart in de 
Dorpsraad. Na 33 jaar betaald 
werk in het bedrijfsleven, ligt die 
levensfase achter mij. Ik vind het 
leuk om nieuwe mensen en orga-

nisaties te leren kennen en deze via een luisterend 
oor met elkaar te verbinden. Naast andere vrijwil-
ligersactiviteiten, hoop ik in de Dorpsraad mijn 
steentje te kunnen bijdragen op het gebied van 
zorg en welzijn.

Anja Vermeer 
Tineke Donga-Freling, voorzitter 
van de DR, heeft mij in februari 
2020 gevraagd om de Dorpsraad 
te versterken. Na een gezellige 
kennismaking ben ik nu met veel 

plezier secretaris van de Dorpsraad. Ongelooflijk 
wat ze allemaal doen. Zoveel werkgroepen, com-
missies, contacten met de gemeente en instel-
lingen en evenzoveel boeiende vragen van be-
trokken bewoners van Berkel-Enschot. Sommige 
zaken zijn nieuw voor mij, maar dat maakt het leer-
zaam en uitdagend! 

Dorpsraad in gesprek met verenigingen en 
stichtingen uit ons dorp
Op 30 januari 2020 vond de 1e rondetafel-bijeen-
komst plaats, waarbij de Dorpsraad in dialoog ging 
met ruim 20 verschillende verenigingen en stichtin-

gen uit ons dorp. De Dorpsraad wil dichtbij onze 
inwoners staan, wil weten wat er speelt en wat 
er voor de toekomst opgepakt moet worden. Een 
succesvolle avond waarbij we veel tips kregen voor 
onze toekomstagenda met onze overlegpartners, 
zoals de gemeente. Ook kregen we mooie verbe-
tertips voor onszelf, waaronder ook deze nieuws-
brief. Als vervolg hierop wilden we een aantal in-
woners interviewen op het winkelcentrum, wat we 
door de COVID-19 hebben moeten opschorten.   

Overlast van afval 
Afval hoort thuis in de daarvoor bestemde contai-
ners en afvalbakken. Grofvuil gaat naar de stort en 
wordt niet gedumpt ergens in het dorp. De Dorps-
raad verzoekt u om onregelmatigheden, waaronder 
zwerfafval via de Buitenbeter app bij de gemeente 
Tilburg te melden. Via deze app, kunnen ook an-
dere onregelmatigheden gemeld worden. Denk bij-
voorbeeld aan kapotte straatverlichting / zwerfvuil / 
verstopte riolering / losse tegels / een omgewaaide 
boom of andere meldingen en/of tips.

Fietspaden langs de Koningsoordlaan
Het fietspad tussen de Raadhuisstraat en de ro-
tonde bij Koningsoord wordt verbreed om een vei-
liger tweerichtingsverkeer op het fietspad mogelijk 
te maken. Als de bouwactiviteiten klaar zijn moeten 
er aan beide zijden van de Koningsoordlaan tus-
sen de Raadhuisstraat en de rotonde fietspaden 
liggen. Tussen de rotonde en “De kraan” wordt aan 
de spoorzijde geen fietspad aangelegd, daar komt 
een retentievijver. Aan de dorpszijde komt na afloop 
van de bouwactiviteiten wel een fietspad. Tussen 
“De Kraan” en de Brevierstraat wordt het zandpad 
tijdelijk verhard om een betere fiets- en wandelver-
binding te maken. Als de huizenbouw in dat deel-
gebied van koningsoord klaar is, komt er een weg 
tussen de Kraan en de Brevierstraat.

Herontwikkeling oude winkelcentrum 
“Eikenbosch” in 2 fases
Twee leden van de Dorpsraad gaan meedenken bij 
de plannen die worden ontwikkeld op het terrein 
van het oude winkelcentrum “Eikenbosch”. 

Dorpsraad werkt door tijdens de crisis, 
voor de inwoners van Berkel-Enschot 
Ondanks de beperkende maatregelen door de 
“Corona-crisis”, probeert de Dorpsraad haar werk 

NIEUWSBRIEF DORPSRAAD MEI 2020 
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te doen. De vergaderingen worden gehouden via 
“Skype”,  en zo bijvoorbeeld ook een overleg met 
onze gesprekspartners van de gemeente. Ook is 
er nu alle tijd om vragen van bewoners te beant-
woorden. Wenst u iets te bespreken? Contact de 
DR: info@dorpsraadberkelenschot.nl. 
Verslagen van het werkoverleg van de Dorpsraad 
en BOG vindt u op onze website evenals het jaar-
verslag van 2019. 
www.dorpsraadberkelenschot.nl. 

BOG interessant voor u!
De BOG, “Bewonersoverleggroep” is een commis-
sie van de Dorpsraad Berkel-Enschot die bestaat 
uit betrokken bewoners uit ons dorp, die ongeveer 
5 tot 6 keer per jaar bij elkaar komen om zaken uit 
het dorp te bespreken. De afgelopen jaren hebben 
zij veel bereikt op het gebied van uw leefomge-
ving. Zoals nieuwe speelplekken, veilige verkeers-
situaties, de JongerenOnmoetingsPlek(JOP) en 
buurtpreventie. Projecten en aanvragen uit het 
buurtbudget, worden samen met de bewoners 
uitgewerkt tot een goede oplossing. Zo worden 
de sociale veiligheid, verkeersveiligheid en/of de 

leefbaarheid verhoogd. De voorzitter van de BOG 
leidt de vergaderingen van de BOG. Daarnaast 
sluiten een of meer afgevaardigden van de Dorps-
raad aan en is meestal de wijkregisseur van ge-
meente Tilburg aanwezig. De vergaderingen zijn 
openbaar, dus u bent van harte welkom. De data 
van de vergaderingen van de BOG staan in De 
Schakel en op de website van de Dorpsraad. 

Vindt u het leuk om mee te denken over en mee 
te werken aan de sociale veiligheid en het verho-
gen van de leefbaarheid in Berkel-Enschot? Meld 
u dan aan bij ons. De Dorpsraad zoekt nog leden 
voor de BOG.
Aanmelden kan via info@dorpsraadberkelenschot.nl  
Heeft u interesse om de Dorpsraad te versterken? 
Neem ook dan contact met ons op. De Dorpsraad is 
op zoek naar nieuwe bestuursleden i.v.m. bestuurs-
leden die na hun zittingstermijn zullen aftreden.

...nu als heerlijk frietje 
op uw bord

B U R G E M E E ST E R  B R E N D E R S ST R A AT  5   |   B E R K E L  -  E N S C H O T
0 1 3 - 5 3 3 1 6 9 5

W I J  Z I J N  G E O P E N D  V A N  D I N S D A G  T / M  Z O N D A G  V A N  1 6 : 0 0 - 2 0 : 0 0

CCaaffeettaarriiaa  
DDee  OOuuddee  RRaaaaddsskkeellddeerr

Vanmorgen nog 
    een aardappel... 

AMBACHTELIJKE
HUISGEMAAKTE VERSE FRIET
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Wanneer:
Van 18 mei t/m 6
juli.
Ma t/m vr.
15:00 - 18:00.
Weekend
10:00 - 21:00
Waar:
Rauwbrakenweg
44, 5056 EJ
Berkel-Enschot

Hoe werkt het?
Je schrijft je in door de QR-code te
scannen of via de website en krijgt van ons
per mail de instructies hoe het reserveren
van een baan in zijn werk gaat.

Iedereen mag  GRATIS vrij
komen tennissen. Daag een
vriend(in) of familielid uit om
te gaan tennissen. Schrijf je
nu in via onderstaande QR
code of ga
naar www.tcderauwbraken.nl

Friends
&

Family
YOU'RE INVITED

Coronaproof
sporten
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OJC’98 NIEUWS
Sinds een paar weken zijn de korf-

baltrainingen (onder strenge Corona-voorwaar-
den) weer hervat. Eerst voor de jongste kinderen, 
daarna voor de oudere jeugd en inmiddels trainen 
ook de senioren weer, twee keer per week. Het 
gaat best goed met die aangepaste oefenavon-
den, en dat stemt to tevredenheid. De trainers, de 
leden en ook de ouders houden zich goed aan de 
opgestelde regels. hartelijk dank daarvoor.
Een nieuwtje in dit verband: op verzoek van de ge-
meente mogen ook niet-leden bij de jeugd voorlo-
pig meetrainen. Wel vooraf opgeven bij de trainer 
en natuurlijk: iedereen dient zich aan het protocol 
te houden. ieder kind dat wil meetrainen is dus 
vanaf nu van harte welkom.
Tot nog toe had ik nog niet vermeld dat ons eerste 
in principe in de zaal is gepromoveerd. De zaal-
competitie is niet afgemaakt, maar de tussen-
stand is tot eindstand verklaard en daarin stond 
onze ploeg tweede. De nummers een en twee pro-
moveren. In de nieuwe zaalindeling staat OJC’98 
dan ook in een derde klasse ingedeeld. Nu alvast 
flink trainen, is dus op de lange duur heel verstan-
dig. De veldcompetitie wordt als niet gespeeld 
beschouwd en daarbij verandert er voor volgend 
seizoen dus niks.
Een tweede nieuwtje. Onlangs is ons clubgebouw 
via een gemeentelijke regeling bouwkundig en 
qua installaties via een smartscan gekeurd. Het 
resultaat is zonder meer positief en dat is voor de 

toekomst een prima basis. vooral ook omdat we 
wat zonnepanelen en ledverlichting betreft al de 
juiste maatregelen hebben getroffen.

TRAININGEN WHITE 
DEMONS WEER GESTART
Sinds maandag 11 mei zijn de jeugd-

trainingen weer gestart voor onze leden. Wed-
strijden zijn de komende tijd nog niet toegestaan. 
Maar wat is het fijn dat onze (jeugd)leden weer in 
actie mogen komen op sportpark De Rauwbraken! 
Voor ieders veiligheid is een protocol opgesteld 
voor de handbalvereniging dat nageleefd moet 
worden. Dit houdt onder meer in dat sporters 
vanaf 13 jaar 1,5 meter afstand moeten houden 
tot alle andere personen, dus ook tot trainers en 
andere sporters. Voor sporters t/m 12 jaar is deze 
afstandsbeperking onderling niet aan de orde. Ui-
teraard gelden ook de algemene hygiëneregels, 
dus blijf thuis als je een van de volgende (ook mil-
de!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, 
benauwdheid of koorts. Verder moeten onze leden 
in sportkleding naar de training komen. De kleed-
kamers zijn namelijk gesloten. Je kan dus ook niet 
douchen of naar het toilet. We vragen iedereen om 
niet eerder dan 10 minuten voor aanvang naar de 
training te komen en direct naar het veld te gaan 
waar je je trainer ziet staan. Als ouder/verzorger/
begeleider heb je geen toegang tot de sportloca-
tie. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de training 
van jouw kind(eren). Het volledige protocol is te 
lezen op onze website.
Veel sportplezier! Blijf veilig en gezond!
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OOK BIBLIOTHEEK 
BERKEL-ENSCHOT 

WEER OPEN VOOR LENERS
Goed nieuws: Premier Rutte maakte bekend dat 
bibliotheken weer beperkt open mogen voor be-
zoekers. Vanaf maandag 18 mei openen de deu-
ren van de Bibliotheek Berkel-Enschot. Dit bete-
kent dat leden ook in deze bibliotheekvestiging, 
op aangepaste openingstijden, weer terecht kun-
nen voor het lenen en inleveren van materialen. 
Bij het voorbereiden van de heropening van de 
bibliotheek, staat veiligheid voor bezoekers en 
medewerkers voorop. Er is hard gewerkt om deze 
bibliotheekgebouwen aan te passen, zodat ze vol-
doen aan de protocollen die landelijk zijn opge-
steld en goedgekeurd door het RIVM.  
 
Steeds meer Bibliotheken open
In steeds meer vestigingen van de Bibliotheek 
Midden-Brabant kunnen leden weer terecht voor 
het gericht lenen of inleveren van materialen weer 
terecht. De bibliotheken LocHal, Wagnerplein, 
Heyhoef, Udenhout, Berkel-Enschot, Waalwijk, 
Sprang-Capelle, Waspik, Kaatsheuvel, Loon op 
Zand, Hilvarenbeek, Goirle en Oisterwijk zijn tij-
dens aangepaste openingstijden open. 
Directeur-bestuurder Bibliotheek Midden-Brabant, 
Peter Kok: “Ook onze overige bibliotheekvestigin-
gen in Midden-Brabant openen zo spoedig mo-
gelijk hun deuren. Veiligheid staat daarbij voorop. 
We bekijken per vestiging zorgvuldig de (on)mo-
gelijkheden, ook samen met gebouwbeheerders 
en ‘medebewoners’”. Tot ook deze deuren open 
gaan, kunnen leden terecht in onze andere biblio-
theken met een beperkte openstelling.” 
 
De Boeken Bezorgservice blijft voorlopig actief 
voor leden van 70 jaar of ouder die aan huis ge-
bonden zijn. Ook de e-books en luisterboeken van 
de online Bibliotheek blijven gewoon beschikbaar 
voor alle leden van de Bibliotheek.

‘In kleine stapjes weer open’
Peter Kok: “We kijken er ontzettend naar uit om 
in kleine stapjes weer open te gaan voor bezoe-
kers. Onze bibliotheken vervullen lokaal een maat-
schappelijke rol: we delen kennis en verhalen en 
zijn een belangrijke ontmoetingsplek. Nu we al-
leen nog open mogen voor het uitlenen van boe-
ken, kunnen we hier maar beperkt invulling aan 

geven. Het is bijvoorbeeld nog niet mogelijk om in 
de bibliotheken te lezen, werken of studeren, deel 
te nemen aan een workshop of vragen te stellen 
bij een spreekuur. Wél kan jong en oud deelnemen 
aan allerlei online activiteiten; van voorlezen, leren 
programmeren tot een online talkshow. Uiteraard 
hoop ik dat we binnenkort, eventueel door off- en 
online mogelijkheden te combineren, weer volle-
dig invulling kunnen geven aan de essentiële rol 
van de Bibliotheek.”

Materialen lenen en inleveren: richtlijnen voor 
het bibliotheekbezoek   
De bibliotheken zijn zo ingericht dat bezoekers al-
tijd 1,5 meter afstand kunnen houden van elkaar 
en van de bibliotheekmedewerkers. Denk bij-
voorbeeld aan vaste looproutes en een maximum 
aantal bezoekers dat tegelijkertijd de Bibliotheek 
in mag. Ook gelden er richtlijnen voor het biblio-
theekbezoek. Zo vragen we bezoekers, helemaal 
tegen onze gewoonte in, een bezoek aan de Bi-
bliotheek zo kort mogelijk te houden en thuis voor 
te bereiden door enkele titels en hun vindplaats te 
noteren. Houd er ook rekening mee dat de horeca 
en de toiletten in alle Bibliotheken nog gesloten 
zijn. De inleverdatum voor boeken is automatisch 
verlengd naar 15 juni 2020. Boeken inleveren mag 
dus weer in de vestigingen met een beperkte 
openstelling, maar heeft geen haast.

Meer info  
Via www.bibliotheekmb.nl houdt de Bibliotheek 
Midden-Brabant je op de hoogte van het laatste 
ontwikkelingen. Bekijk hier ook de openingstijden 
per vestiging, de richtlijnen voor een bibliotheek-
bezoek, veelgestelde vragen en de groeiende aan-
bod aan online activiteiten.

HET BELANG VAN 
STRUWELEN.

In de Nieuwe Warande stonden in het verleden her 
en der prachtig uitgegroeide Braamstruwelen. In 
de loop der jaren zijn er steeds meer verdwenen 
door het klepelen van deze struiken door gebrui-
kers van deze landbouwpercelen. Laatst nog een 
midden in het broedseizoen. De natuurwaarde van 
b.v. deze braamstruwelen zit hem onder andere in 
de talrijke bloemen en hun vruchten. Ook vormen 
ze een prima broed- en schuilplek voor diverse 
soorten zangvogels. Zelfs de stengels worden 
door bv Maskerbijen gebruikt om nestcelletjes in 
te bouwen. Struweelhagen vormen vaak de laat-
ste stukjes leefgebied voor aan struwelen en zo-
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men gebonden flora en fauna in het cultuurland-
schap. Ze zijn ook van belang ter oriëntatie voor 
vleermuizen en als verbindingszone voor kleine 
dieren als hazen, konijnen en muizen. Een stru-
weel biedt ook dekking (vluchtplaats) voor vogels 
als Ringmus, Geelgors en Keep bij naderend ge-
vaar als een Sperwer, Havik of Blauwe Kiekendief. 
Al deze dieren komen voor in de Nieuwe Warande 
en zijn belangrijk voor de biodiversiteit in het ge-
bied. Daarnaast zijn braamstruwelen, samen met 
andere kleine landschapselementen zoals bomen-
rijen of kleine bosjes, belangrijke vormers van de 
kwaliteit van het landschap. Door het verdwijnen 
van bijna al deze landschapselementen in het bui-
tengebied zijn inmiddels de patrijzen verdwenen 
en ook het broedgebied voor roodborsttapuit, 
kneu en b.v. grasmus wordt steeds kleiner zo, zij 
broeden in dit soort struwelen. Wij willen dan ook 
met nadruk de natuur- en landschapswaarden be-
noemen en hopen dat die in in het gebied behou-
den blijven. Stichting Nieuwe warande maakt zich 
sterk voor meer van deze landschapselementen. 

Foto: Pieter Adriaansen
Opmerkingen, vragen, ideeën. 
E-mail: stichtingnieuwewarande@gmail.com

KUNSTWERKEN VAN 
BERKEL-ENSCHOT (9)
Uit een oude bewaard gebleven En-

schotse dorpsrekening uit 1732 blijkt dat er aan 
Matthijs Huijbergen voor zijn koster- en school-
meesterschap tractement uitbetaald is. Er is dan 
ook sprake van een “schoolhuijsinge”. Dit gebouw 
stond ten zuidwesten van de Oude Toren. Welke 
naam deze school aan het Torenpad droeg is on-

bekend. In 1955 werd er verhuisd naar een nieuw 
schoolgebouw aan de Kerkstraat 6. Door de tijd 
heen werd de St. Caeciliaschool uitgebreid tot in de 
Klaproosstraat. In de week van 29 mei tot en met 
3 juni 1989 vierde de school haar 60-jarig bestaan. 
Ter blijvende herinnering aan dit jubileum werd op 3 
juni 1989 op de speelplaats een kunstwerk onthuld 
met de sprekende naam: DE KIP. De oudste leerling 
(Michael Brouwers) en de jongste (Twan Segers) 
onthulden het beeld. Het werk verwijst naar kake-
lende en rondscharrelende kinderen op het school-
plein. Kunstenares was de in 1945 in de Enschot-
sebaan 4 geboren schoolmeestersdochter Mariette 
van Berkel. Het op een betonnen sokkel geplaatste 
beeld is gehouwen uit muschelkalksteen.
Na het afstoten van de schoollocatie aan de Kerk-
straat bleef men nog onderwijzen aan de Klap-
roosstraat. In 2013 werd na de herfstvakantie een 
multifunctioneel nieuw gebouw betrokken aan de 
Schoolmeesterstraat 2. Pas in januari 2018 was 
de verhuizing van basisschool St. Caecilia volledig 
afgerond. Toen kwamen het kunstwerk en enige 
speeltoestellen die ook op de oude schoollocatie 
achtergebleven waren naar de Schoolmeester-
straat. 
De oud Caeciliaschoolleerlinge Mariette van Ber-
kel woont en werkt momenteel te Oirschot.

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

ZONNEBLOEMWED-
STRIJD OSSEWEIDE 
EN CRAENWEIDE
In 2 straten in Berkel-Enschot 

zijn bewoners druk met het kweken van de aller-
hoogste zonnebloem. Emma (12) heeft namelijk 
een zonnebloemwedstrijd georganiseerd.
Door het Coronavirus merkte Emma dat mensen 
minder contact met elkaar hadden. Om iedereen 
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en de hoogste wint een bon van Twinz IJs Enzo. 
Er zijn zo’n dertig enthousiaste deelnemers, men-
sen praten erover met elkaar, en, ook belangrijk, 
de eerste plantjes zijn al snel aan het groeien. Om-
dat Emma zelf een enthousiaste scout is, was niet 
moeilijk het doel te kiezen om het overgebleven 
geld te doneren: natuurlijk scouting Berkel Enschot.

 

Helemaal op maat gemaakt!

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

een beetje op te vrolijken, heeft ze een zonne-
bloemwedstrijd georganiseerd in haar straat. Op 1 
september worden de zonnebloemen opgemeten 
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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
Deze periode, het “Corona-tijdperk” waarin we 
ons nu bevinden, heeft tal van veranderingen te-
weeggebracht. Veranderingen in het leven van de 
kerk, maar ook in de maatschappij in zijn geheel. 
Veel moet noodgedwongen anders zodat we de 
persoonlijke verantwoordelijkheid die we dragen 
voor de gezondheid van anderen goed kunnen 
nemen. Tegelijkertijd met deze mondiale verschui-
vingen in het dagelijks leven hebben we in de Jo-
hannes XXIII Parochie te maken met personeels-
wisselingen in het pastorale team. Sinds 1 mei 
hebben we een nieuwe pastoor, Marcel Dorssers, 
die het stokje overneemt van Juan van Eijk die 
wegens gezondheidsklachten medio november 
het dienstwerk in de parochie moest neerleggen. 
Vorige week werd bekendgemaakt dat ikzelf per 
1 september voltijd aan de slag zal gaan in de H. 
Willibrord Parochie in Loon op Zand. Dit alles bij 
elkaar, het kerkelijk leven tijdens Corona en de ko-
mende en gaande collegae in het team, levert de 
indruk op dat veel verandert en weinig hetzelfde 
blijft, met alle gevoelens van dien.
Over het algemeen neemt de mens een ambivalen-
te houding aan ten aanzien van verandering. Als je 
het gevoel hebt dat het slecht met je gaat, dan snak 
je meestal naar verandering. Als het goed met je 
gaat en je op wolken loopt, wil je over het algemeen 
dat alles blijft zoals het is. Grote veranderingen in 
ons leven geven van tevoren vaak onrust en weer-
wil. Toch is verandering een van de grote zekerhe-
den in het leven. Niets is zo zeker als het continue 
veranderen van de wereld, van ons lichaam, van 
onze innerlijke beleving. Zonder verandering zou 
er geen verbetering van omstandigheden zijn, geen 
levenservaring, geen opgedane wijsheid, geen zich 

verdiepende relaties en vooral geen vooruitgang. 
Als christenen willen we bovendien hier en nu al 
meewerken aan de komst van het Koninkrijk, en als 
we om ons heen kijken moeten we bekennen: we 
moeten nog heel veel veranderen aan onszelf en 
aan de wereld voor het Koninkrijk zich in alle glorie 
in ons midden kan manifesteren.
Kortom, veel is deze dagen aan verandering onderhe-
vig, maar wees daar vooral optimistisch over. Ik ben 
ervan overtuigd dat onze parochie een mooie toe-
komst tegemoet gaat. We kunnen ons laten inspireren 
door de woorden van Winston Churchill, die in een 
debat met Philip Snowden in 1925 zei: “Verbeteren is 
veranderen, dus perfect zijn is vaak veranderd zijn.”   

Diaken A. Szejnoga

AANSTAANDE BENOEMING OUD-PASTOOR 
JUAN VAN EIJK TE NIJMEGEN. 
Monseigneur Gerard de Korte heeft onze oud-
pastoor Juan van Eijk met ingang van 1 juni 2020 
benoemd tot kapelaan van de parochie H. Stefa-
nus te Nijmegen. Pastoor Van Eijk is na de vie-
ringen op zondag 17 november met ziekteverlof 
gegaan vanwege burn-out verschijnselen. Wij zijn 
erg blij dat het genezingsproces zodanig is gevor-
derd dat hij weer pastorale activiteiten kan uitvoe-
ren. We hopen dat een frisse start in een nieuwe 
omgeving hem goed zal doen. Wij wensen hem 
daarbij alle succes toe en Gods zegen. 
Vanwege de wettelijke coronamaatregelen is het op 
dit moment nog niet bekend op welke wijze oud-pas-
toor Van Eijk afscheid zal nemen van onze parochie. 
Namens het parochiebestuur, 

Pastoor Marcel Dorssers, voorzitter
Johan Elshof, vicevoorzitter 

TER NAGEDACHTENIS
In de St. Lambertuskerk hebben we met een ker-
kelijke uitvaart afscheid genomen van Janske van 
Breugel-van Lier, 98 jaar.

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.
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Dagelijks gestoken ASPERGES, evt geschild. 
Verkoop ma t/m vrij en zondag 10-18 uur, zat 
9-10 uur. HEMELVAARTSDAG geopend van 
10-18 uur. Aspergekwekerij Schuurmans, 
Hoog Heukelom 3, Heukelom tel 013-5334720  
06-15361043 

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 

Iedere dag vers gestoken ASPERGES en dage-
lijks geschilde ASPERGES De boerderijwinkel is 
elke dag open vanaf 9.00 uur. 
Aspergeboerderij van Iersel Schoorstraat 63 
Udenhout tel: 013 5113404 

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 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 

Koel de zomer door!! Wij hebben weer 
airco’s op voorraad inclusief montage. 
Voor meer informatie bel of mail 
Loodgietersbedrijf Weijters. 
Tel. 013-5333517/06-83771659. 
Mail: info@loodgietersbedrijf-weijters.nl 





ELKE DAG EURO’S GOEDKOPER

Geldig van wo 20 mei t/m di 16 juni 2020

2e halve prijs: 25% korting op de totale prijs van 
2 producten. Alle combinaties mogelijk.

2 halen 1 betalen: 50% korting op de totaalprijs 

*

 Jumbo Denissen, Berkel Enschot, Koningsoord 64

DANIO VEGAN  
OF KWARK
2 verpakkingen à 350-450 gram

2 VOOR

3.–
a3,50 - a5,98

ZALMFILET MET HUID
Schaal 2 stuks

550
a6,50

OLA WATERIJS
Alle soorten 
2 verpakkingen

2e
HALVE
PRIJS*

CONIMEX KROEPOEK
2 zakken à 73-75 gram

2 VOOR

2.–
a2,26 - a2,58

Geen 18, geen alcohol

2 HALEN
1 BETALEN*

ALLE RADLERS, CORONA 
OF DESPERADOS
2 multipacks à 30-35,5 cl, losse flessen  
à 30-35,5 cl of losse blikken à 33-50 cl

JUMBO BASIS 
MAALTIJDSALADES, 
GROENE OF 
LUNCHSALADES
2 schalen à 350-450 gram

2 VOOR

5.–
a5,38 - a7,46

VERSE LA PLACE OF JUMBO 
PASTA OF VERSE JUMBO 
PASTASAUS
Alle soorten 
3 verpakkingen

2+1
GRATIS*

KIES & MIX FRUIT
Blauwe bessen bakje à 125 gram, frambozen 
bakje à 125 gram, druiven rood of wit pitloos  
bak à 500 gram of galiameloen per stuk

 3 VOOR

499


