
Weekblad voor Berkel-Enschot en Heukelom, jaargang 55, Week 44, 28 oktober 2020

Horecacreativiteit in coronatijd: Druif-In bij de Druiventros

EHBO Berkel-Enschot bestaat negentig jaar

Nieuwsfl its Gemeente Tilburg



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

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

WEEKENDPAKKERSdo vr za
29 okt 30 okt 31 okt

Geldig in week 44
zondag 25 t/m 
zaterdag 31 oktober 2020

44/20 
Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.
Om al onze klanten te laten profi teren van onze scherpe aanbiedingen, geldt er een maximum van 5 aanbiedingen per klant (tenzij anders vermeld). 
*De ‘NERGENS GOEDKOPER’ garantie geldt ten opzichte van alle supermarkten in dezelfde vestigingsplaats als jouw PLUS; kijk voor overige voorwaarden op plus.nl/nergensgoedkoper. 
**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

PLUS Nederlandse 
Zoete trostomaatjes
Rood schaal 200 gram
of geel schaal 250 gram

PLUS Roomboter 
appelfl appen  

PLUS Bananen
Los

PLUS Snelfi lter ko�  e
Alle pakken à 500 gram, 
combineren mogelijk

PLUS Zalmfi let 
zonder huid
Schaal 175 of 275 gram

Crystal Clear 
Alle pakken of fl essen à 1,5 liter
Sourcy Vitaminwater Alle fl esjes à 50 cl

Per kilo

0.99

1+1
GRATIS

1+1
GRATIS

Unox Rookworst
Alle varianten à 250-285 gram, combineren mogelijk
2 stuks**
Bijv. Unox Gelderse rookworst, 2 stuks à 285 gram

5.98   2.99
De actieprijzen variëren van 2.99 – 3.95

Iglo Cuisine
Alle pakken à 200-450 gram, combineren mogelijk
2 pakken**
Bijv. Iglo Ocean Cuisine lekkerbekjes traditioneel,
2 pakken à 240 gram

7.10   3.55
De actieprijzen variëren van 2.29 – 5.25

+1GRATISzegel

+1GRATISzegel

 PLUS 
Nederlandse
Kastanjechampignons
    Bak 400 gram, uit de koeling   

1.25 – 1.65

  Per stuk

0.99

6.58 – 10.76

2 pakken

5.99
2.60

Per 100 gram

1.99

2.60
4 stuks

1.99
Per schaal

1.99
Per bak

1.49

+
GRATIS

4.70
  Per 100 gram

3.99
PLUS 
Blonde d’Aquitaine 
Ossenhaas

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

plus.nl Openingstijden: Maandag t/m Zaterdag: 8.00 - 20.00 uur | Zondag: 10.00 - 18.00 uur
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BEDRIJVEN CONTACTEN

WEEKBLAD DE SCHAKEL
Informatie en advertentieverkoop:
Bosscheweg 8, 5056 PP Berkel-Enschot
T: 06 - 207 80000
E: info@schakel-nu.nl
www.schakel-nu.nl

Kopij en advertenties:
E: info@schakel-nu.nl 
Voor maandag 10:00 uur in de week van publicatie.
Verschijningsdag: woensdag

Inleveren schakeltjes:
Op rekening: voor maandagochtend 10:00 uur 
online via www.schakel-nu.nl/advertenties of 
via mail info@schakel-nu.nl.
Contante betaling: voor zaterdag 17.00 uur bij 
Figlio (by Geerts Schoenen), Koningsoord 91.

Activiteitenkalender:
activiteitenkalender@schakel-nu.nl

Hoofdredacteur: Ingrid Roets, tel.: 06 - 207 80000

Correspondenten: Kelly Heijzelaar, 
Jan van der Straaten, Stefan Latijnhouwers, 
Noortje de Kok, Sabine Doevendans

Fotografen: Bas Haans, Coen Brekelmans 
Coverfoto: Bas Haans

Filmers: Marcel Panis, Bart van Rijsewijk, 
André Oude Vrielink

Bezorging: Fam. de Brouwer, tel: 013 - 540 07 41

Oplage: 5.470 exemplaren, 

Druk: Drukkerij ElkaSikkers

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

COLOFON

ALARMNUMMER  112

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

WIJKAGENTEN  0900-88 44

Onze wijkagenten zijn bereikbaar via mail: 
goof.van.bragt@politie.nl  en  nihat.karacan@politie.nl  
cluster-2.groene-beemden@politie.nl.

HUISARTSENPOST  085 – 53 60 300

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

BANKEN

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

BOUW & AANVERWANTE BEDRIJVEN

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

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

RIETVELD BOUW voor al uw timmerwerken 
06-20675222

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

NIEUW
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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 9-11 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 
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 Revalidatie. Akkerweg 2 | 
tel: 013-5333307 | www.topfysiotherapie.nl/berkel-enschot

HUISARTSEN
Huisartsenpraktijk van Veenendaal: T 013 511 12 80
Gespecialiseerd in Wondzorg - Ouderenzorg 
www.huisartsenpraktijkudenhout.nl

MASSAGE
Kivemas Massage. Praktijk voor 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
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Salon Wouw, kapsalon - visagie - pedicure  en 
medisch pedicure. Wendy van Spreuwel 
06-13951265 Baaneind 6 Heukelom.

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

THERAPEUTEN
Voor psychotherapeut (BIG) www.bonnechance.nl

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

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

Praktijk 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

Thebe Begeleiding/Maatsch.Steunsysteem 088-117 53 01

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, Dames, heren en 
kinderen behandeling op afspraak.
Charlotte 06-34089921 (ook via app), 
Mayke, June, Nienke en Lisa. Telefoon: 013-5331561.
Di, Do, Vrij: 9.00-18.00 Wo 9.00-17.00 Zat 9.00-16.00 uur.

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

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

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

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

KINDEROPVANG 

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

SCHOONHEIDSSPECIALISTEN EN 
HUIDTHERAPIE

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

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

PUUR wellness & massage 06-51225761.

TAXIBEDRIJVEN

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

TAXIBEDRIJF VAN DER HEIJDEN 013-5333350
We rijden ziekenvervoer voor o.a VGZ, UNIVE, IZA enz.

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
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Met de aangescherpte maatregelen van de over-
heid, waarbij horecagelegenheden vanaf 14 okto-
ber voor vier weken dicht moesten, zullen horeca-
ondernemers creatief moeten zijn om inkomsten te 
blijven vergaren en hun klanten van lekkere gerech-
ten te blijven voorzien. De Druiventros heeft een 
leuke oplossing bedacht; welkom bij de Druif-In!

Janny
Sinds haar 3e jaar woont Janny Zoontjens, direc-
trice van Hotel de Druiventros, in het dorp. Als 
Berkel-Enschotse in hart en nieren vindt zij het dan 
ook pijnlijk om te zien dat de horecaondernemers 
in de deze crisis opnieuw zo hard moeten werken 
om het hoofd boven water te houden. ‘Natuurlijk 
is het heel fi jn als mensen aan ons denken, maar 
ik gun het iedereen hier in het dorp’. 

Druif-In elke dag 
van 16:00 tot 21:00 uur

Druif-In
Het idee voor een drive-in had Janny al langer. 
Toen het restaurant voor de tweede keer moest 
sluiten, pakte zij de koe bij de horens en creëerde 
de gevatte “Druif-In”. Bij aankomst met de auto 
wordt je bestelling opgenomen, mag je een rond-

Horecacreativiteit in coronatijd: 

DRUIF-IN BIJ DE DRUIVENTROS

je rijden en aansluiten om zo’n tien minuutjes te 
wachten tot je bestelling (lekker warm en gemak-
kelijk verpakt) weer door je raampje meegegeven 
wordt. Verschillende stamppotten, spaghetti bo-
lognese, maar ook scampi’s; ‘er is voor iedereen 
wel iets waar die zin in heeft’, zegt Janny. Met Rob 
de Groot, die al 13 jaar als kok voor het restaurant 
werkt, kun je van een smakelijke maaltijd op aan. 

Wintersfeer
‘In de horeca is contact heel belangrijk’ zegt Jan-
ny. ‘Door corona is het zonder de activiteiten in 
het dorp maar afstandelijk. Daarom vind ik het zo 
gezellig dat ik nu allemaal bekenden zie die langs-
komen voor iets lekkers! Ik zie vaste klanten, maar 
bijvoorbeeld ook de buurman of mensen van de 
fi tness. Het is leuk om elke dag even bij te klet-
sen!’ De Druif-In is aangekleed in wintersfeer met 
lichtjes, kerstbomen en een vuurkorf. Je kan er 
elke dag van 16:00 tot 21:00 uur terecht voor lek-
kere gerechten (en een gezellig babbeltje). 

Een warm hart
Janny en de Druiventros dragen het dorp een 
warm hart toe; ‘dus mensen, bestel je eten lekker 
bij de ondernemer zelf, die hebben het nodig en 
Iedereen werkt er hard zat voor! Tot gauw!’ 

Tekst: Kelly Heijzelaar
Foto: Bas Haans
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Werken 
aan de ontwikkeling 

van je leiderschap 
in de natuur

Bernadette van de Laak
www.vlinder-en-blauw.nl

Ons basis programma is van hoge kwaliteit

• Wassen + Polish + Drogen

•     KEER velgenreiniging

• GRATIS binnen stofzuigen

5

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

Klanttevredenheid: 98%

GROENE 
CARWASH

GRATIS 
KOFFIE/THEE

GRATIS BINNEN 
STOFZUIGEN

LANGE 
CARWASH
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Van links naar rechts: Mark van Son, Chantal Koster, 
Helmut ter Beek, Sep Raben (boven), Tom Nijkamp 
(onder), Tijmen de Baar, Vanessa Timmer.

Berkel-Enschot heeft een rijk verenigingsleven. 
Als een vereniging een evenement organiseert
waarvoor een vergunning nodig is, stelt de 
gemeente vaak als voorwaarde dat er enkele 
EHBO-ers aanwezig moeten zijn. Men komt dan 
al gauw bij de EHBO-Berkel Enschot terecht.

Inmiddels bestaat EHBO Berkel-Enschot negentig 
jaar. In het begin was het niet moeilijk om vrijwilli-
gers te vinden. Er was niet veel te doen in het dorp, 
dus helpen bij de EHBO was niet zo’n punt. Voor-
zitter Sep Raben vertelt “dat veel bedrijven belang 
bij de EHBO hadden. Als er op werkvloer een paar 
EHBO-ers rondliepen, konden die goed bijspringen 
als dat nodig was. Bedrijven stimuleerden hun per-
soneel om een EHBO-cursus te volgen.” 

EHBO-vrijwilligers 
zijn een noodzaak in het dorp

Tijden veranderen
Maar de tijden zijn veranderd. De toestroom van 
EHBO-ers vanuit bedrijven naar de EHBO in het 
dorp is opgedroogd. Vrijwilligers die tientallen ja-
ren geleden zijn begonnen, worden ouder en dan 
houdt het een keer op. Daarnaast is het moeilijk 
om jongere mensen zover te krijgen dat ze als vrij-
williger gaan meewerken. Veel verenigingen heb-
ben er moeite mee om mensen voor een langere 
tijd en op afgesproken tijden aan zich te binden. 
Het gevolg is volgens Sep Raben, “dat EHBO 

Berkel-Enschot te weinig vrijwilligers heeft. Totaal 
kunnen er ongeveer dertig vrijwilligers worden in-
gezet en dat is te weinig.”

Bestuur
Maar er zijn niet alleen vrijwilligers nodig. Er moet 
ook bestuurd worden. En ook daar zijn mensen 
voor nodig. Op dit moment heeft men dringend 
een paar nieuwe bestuursleden nodig. Wie een in-
teressante uitdaging zoekt, kan contact opnemen.

Evenementen afgelasten?
Als er te weinig vrijwilligers zijn voor de EHBO, dan 
ontkom je er op den duur niet aan om een keer 
nee te zeggen als er bij een bepaald evenement 
een verzoek voor vrijwilligers wordt gedaan. En 
hoe moet het dan als in de vergunning staat dat 
er EHBO-ers bij het evenement aanwezig moeten 
zijn? Het evenement afgelasten is het laatste wat 
je wilt. Maar hoe voorkom je dat?

Aanmelden
Ouders brengen hun kind zaterdags wel naar het 
sportveld, maar ze zouden ook kunnen overwe-
gen om wat tijd in de EHBO te steken. Ga naar 
https://www.ehbo-be.nl/contact en vul het con-
tactformulier in.

Tekst: Jan van der Straaten
Foto: EHBO

EHBO BERKEL-ENSCHOT 
BESTAAT INMIDDELS 
NEGENTIG JAAR



10 |

Trappesti nnentuin 77  |  Berkel-Enschot

Afslankcoach
Danielle

Lekker in je vel zitt en, meer energie en 
overtollige kilo’s kwijt? 

Graag ga ik samen met je aan de slag 
om jouw doelen te bereiken met PowerSlim.

www.afslankcoachdanielle.nl/afspraak
info@afslankcoachdanielle.nl
Tel: 06-18575029

De komende periode wordt gewerkt aan het 
bouwrijp maken van deelgebied 9. Dit is het 
gebied tussen De Kraan, de Koningsoordlaan, 
het nieuwe winkelcentrum en de Proosdijstraat. 
Als onderdeel hiervan worden er riolerings-
werkzaamheden uitgevoerd onder een gedeelte 
De Kraan. Daarom wordt de Kraan tussen de 
aansluiting op de Koningsoordlaan en de uitrit 
van de fietstunnel tijdelijk afgesloten voor al 
het verkeer. Fietsers en voetgangers worden 
omgeleid via de fietstunnel naar De Kraan aan 
de andere zijde van het spoor.

De werkzaamheden worden uitgevoerd van 
maandag 19 oktober tot en met vrijdag 27 
november 2020. Daarna wordt dit gedeelte 
van de Kraan weer opengesteld.

NIEUWSFLITS GEMEENTE TILBURG
Omleiding fietsers De Kraan ter hoogte Koningsoordlaan

Fietstunnel
Fietstunnel

Fietspad afgeslotenFietspad afgesloten

Omleidingsroute fietsersOmleidingsroute fietsers
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VERRASSING VOOR 
ZONNEBLOEMGASTEN
Door de corona maatregelen zijn de 

vnl. ouderen gasten veelal aan huis gekluisterd 
maar de Zonnebloem vergeet ze niet! Onze vrijwil-
ligers zullen hun komend bezoek vergezeld laten 
gaan van een box met heerlijke chocolaatjes!
Een kopje koffie drin-
ken met onze gasten 
wordt zo extra feestelijk 
en zorgt  voor een ont-
spannend momentje die 
helaas buiten de deur 
nog niet mogelijk is. 
Onder de noemer ‘We’ll 
meet again’ heeft de 
Zonnebloem in Berkel-
Enschot een program-
ma opgesteld om haar 
gasten regelmatig te contacten/ verblijden om zo 
de corona periode wat te verzachten.
In september werden de gasten verrast met een 
fraaie zonnebloem en een puzzelboekje en dan nu 
met een heerlijke traktatie! 
 
Informatie over de Zonnebloem: 
marijdecorti@hotmail.nl of kijk op de website
www.zonnebloem.nl/berkel-enschot

GRAFSTEEN 
JOS DENISSEN 

GEMEENTELIJK MONUMENT
Gisteren 76 jaar geleden werd Berkel-Enschot be-
vrijd van de Duitse bezetting. 27 Oktober is daarom 
altijd een dag om even stil te staan bij de herwon-
nen vrijheid en bij de oorlogsslachtoffers uit onze 
gemeenschap. Eén van hen was de dienstplichtig 
sergeant Jos Denissen, een jongeman van 20 jaar 
die opgeroepen was om het vaderland te verdedi-
gen tegen het oprukkende Duitse leger. Hij sneu-
velde in de meidagen van 1940. Op 12 mei, om 
precies te zijn, overleed hij in het ziekenhuis te Go-
rinchem nadat hij de dag tevoren in Alblasserdam 
door een vijandelijk mortierschot was geraakt. Jos 
werd op 4 juni begraven op het kerkhof te Berkel. 
De gemeente Berkel-Enschot schonk de grafsteen, 
de familie plaatste er een liggend kruis bij en zijn 
mede-strijdmakkers schonken de plaquette.

Op 12 oktober jl. wees het Tilburgse college van 
B&W op voordracht van heemkundekring De Klei-
ne Meijerij en de familie Denissen de grafzerk aan 
als gemeentelijk monument. Tevens zegde zij een 
subsidie toe voor het herstel van de grafsteen. 
Een belangrijk besluit want hierdoor wordt een 
tastbaar en origineel object dat herinnert aan de 
impact van de meidagen van 1940 op de toenma-
lige dorpsgemeenschap beschermd tegen verder 
verval en blijft het verhaal daarover levend voor 
toekomstige generaties. 
Wie meer wil lezen verwijs ik naar het artikel over 
Jos Denissen in het tijdschrift De Kleine Meijerij 
van maart 2020. 

Illustraties: collectie Jan Denissen.
Tekst: Anton van Dorp.

GEBRUL
Waar doe je inspiratie op voor het maken 
van foto’s? Soms combineer je een wed-

strijd met een hobby. In het geval van Toon Fou-
chier de fotowedstrijd ‘Gestreept’ van Burgers Zoo 
met zijn liefhebberij om dierenportretten te maken. 
Zo legde hij deze twee spelende ringberen vast. 
Het geluid moet je er zelf bij bedenken maar dat is 
wel heel voorstelbaar. 
Of de plaat in de prijzen is gevallen bij de wedstrijd 
van de dierentuin, is nog onbekend. Hij is bij FotoBE 
in ieder geval wel Foto van de maand geworden.
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Genieten met de feestdagen van onze heerlijke producten 
In onze winkel kunt u het bestelformulier ophalen van onze producten zoals macarons, 
cannoli’s, ijscannoli's en onze heerlijke handgemaakte ijstaarten voor 8 personen. 
Formulier dient voor 1 december ingeleverd te worden bij Twinsz. 

yoghurt amarena italian macaron    koffie hazelnoot progress    chocolade shock

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

Cannoli's in 6 smaken  
IJscannoli's in 4 smakenKoningsoord 125, Berkel-Enschot

IJSTAARTEN
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STIJLVOLLE MONDKAPJES MET 
PERSOONLIJKE OPDRUK
Voorlopig is het mondkapje nog niet uit het straat-
beeld verdwenen. Hoe fi jn is het dat je voor je 
bedrijf, je medewerkers of voor jezelf een mond-
kapje kunt laten bedrukken met een persoonlijke 
opdruk. Of het nu met jouw bedrijfslogo is, of een 
speciale tekst heeft…. er is heel veel mogelijk. Het 
3-laags mondkapje heeft een uitsparing voor een 
koolstoffi lter, voor optimale bescherming. Het ma-
teriaal (katoen) zit aangenaam, is wasbaar en is er 
in veel warme basistinten.
Je kunt je persoonlijke 
mond-neuskapje al vanaf 
5 stuks bestellen en 
onbedrukt vanaf 2 stuks.
Bovendien worden de 
mondkapjes gratis be-
zorgd in Berkel-Enschot.
Meer informatie: www.tjooz.com / info@tjooz.com
Bestel nu ook het speciale Knollevreter mondkap-
je, zodat je kunt laten zien dat je een echte Knol-
levreter bent.
Prijs: € 5,50 en bestelbaar via 
www.knollevretersgat.nl/websjop

3 LAAGS MOND-NEUSMASKER
NIET-MEDISCH, HERBRUIKBAAR EN WASBAAR

Optionele filters

Zwart

Grijs

Bordeaux Indigo

Kaki

Wit

Navy

Rood

MET EN ZONDER OPDRUK

UW
 O

PD
RU

K

Verstelbaar Koolstof filter

2 stuks 
of meer

5,74p/st.

10 stuks 
of meer

4,55 p/st.

50 stuks 
of meer

4,09 p/st.

100 stuks 
of meer

3,72 p/st.

ONBEDRUKT

5 stuks 
of meer

6,94 p/st.

25 stuks 
of meer

5,95 p/st.

50 stuks 
of meer

5,45 p/st.

100 stuks 
of meer

4,96 p/st.

BEDRUKT

zonder BTWzonder BTW
Gratis bezorgd in Berkel-Enschot

Interesse? 
info@tjooz.com / 06-30123391

Oisterwijk Heukelomseweg 26. Elke zondag open
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3.99

Bergthee XL
Of Gaultheria zit vol rode bessen en is winter-
hard. In 17cm-pot. 5.99

3.99

Onze kerstshow is open!
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CULTUUR VOOR JONG EN OUD

CULTUUR VOOR EEN AANTREKKELIJKE PRIJS

CULTUUR VOOR IEDERE SMAAK

… EN VOORAL CULTUUR DICHTBIJ

GEANNULEERD - OUDERS 
MEET-UP
Donderdag 5 november 2020 van 20:00 tot 
21:30 uur

We hebben helaas deze activiteit moeten annule-
ren in verband met de nieuwe meldingen betreft 
het Corona-virus.
Deze avond wordt verzet naar volgend voorjaar 
2021. Houdt deze pagina in de gaten voor de 
nieuwe datum.

EXPOSITIE  FOTOCLUB BER-
KEL-ENSCHOT 
In de “serre” van Cultureel Centrum de Schalm 
zijn de komende weken binnen het thema Vrijheid 
12 gedichten met 12 foto’s te zien. De fotografen 
van Fotoclub Berkel-Enschot kregen als opdracht: 
waar denk je aan bij vrijheid, zoek hier een gedicht 
bij en laat je hierdoor inspireren bij het maken van 
een foto. 
Bezoek de tentoonstelling en bekijk de verschil-
lende belevingen van vrijheid!

“AL KAARTEN BESTELD VOOR 
DE EXPO-VOORSTELLING
“ANDERHALVE PETER”? 
Zondag 1 november 2020 11.30 uur

Vermakelijk familie-uitje voor het hele gezin.
entree: € 5,00
bestellen: via info@de schalm.net

EXPOSITIE ANTON VAN 
TILBORG
3 november 2020 – 10 januari 2021
Ons Koningoord Cultureel presenteert in de expo-
sitieruimte van Cultureel Centrum De Schalm de 
werken van Anton van Tilborg. Ditmaal verrast hij 
bezoekers met onder andere eigen impressies van 
het werk van een van zijn idolen, Piet Mondriaan.
Momenteel is hij het meest trots op zijn “Victory” 
Boogie-Woogie.
Anton is autodidact en heeft het schilderen en 
tekenen na zijn pensioen weer opgepakt. Hij be-
steedt veel tijd aan het onderzoeken van de stij-
len van andere schilders en vindt het geweldig om 
steeds weer nieuwe ontdekkingen te doen.  

ELCKERLYC SPEELLIEDEN
zondag 8 november 
Ze ontbreken ook dit winterseizoen niet in het 
programma van Ons Koningsoord Cultureel: de 
Elckerlyc-speellieden uit Oisterwijk. Speellieden 
vermaakten al in de Middeleeuwen samen met 
vedelaars, zangers en andere muzikanten ‘het 
volk’ met hun gezellige liedekens, verhalen en in-
strumentale deunen. Op zondag 8 november in de 
foyer van Cultureel Centrum De Schalm: Goeien 
aard met muziek!
Vanwege de coronamaatregelen zijn er twee op-
tredens van een uur: 14.30-15.30 uur en 16.00-
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17.00 uur. Zo zorgen we er voor dat heel wat in-
woners kunnen genieten van deze muziek. Lukt 
het niet om erbij te zijn, dan misschien wel als zij 
terugkomen bij Ons Koningsoord Cultureel op 31 
januari en 14 maart 2021.
Reserveren is verplicht bij info@deschalm.net on-
der vermelding van eerste of tweede optreden. De 
toegang is gratis, maar de speellieden vragen na 
afl oop een vrijwillige bijdrage.

ZET ALVAST IN UW AGENDA:
Woensdag 18 november van 20:00 tot 21:30 uur

Filosofi sche en literaire avond:
In gesprek met Stine Jensen: omgaan met onze-
kerheden in tijden van Corona

Zondag 29 november 2020, 11.30 uur: 
EXPO- TOP-concert door het “Ebonit Saxophone 
Quartet”  

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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ACTIVITEITENKALENDER

28-10-20 Ons Koningsoord 19.30 uur Filmcafé: Instinct
29-10-20 Bibliotheek 9.30-12.00 uur Schrijfatelier
01-11-20 Schalm 11.30 uur Duo Lang en gelukkig fam. Voorstelling “anderhalve 

Peter”, Stg. EXPO
01-11-20 Pastorie St. Caeciliakerk 15.00-16.30 uur Boekgesprek “Houd afstand, raak me aan” H3 wt 

mogen we hopen?
15-11-20 Pastorie St. Caeciliakerk 15.00-16.30 uur Boekgesprek “Houd afstand, raak me aan” H4 wat 

moeten we doen?
19-11-20 Ons Koningsoord 20.00 uur BewonersOverlegGroep aanmelden via bog@dorps-

raadberkelenschot.nl 
29-11-20 Schalm, Kerkzaal 11.30 uur Ebonit saxophone Quartet klassiek met eigen arran-

gementen, Stg. EXPO

OKTOBER / NOVEMBER

Willie’s worstenbrood
Molenhoefstraat 14

Udenhout
013-511 0704

www.williesworstenbrood.nl
@williesworstenbrood

Deze week in de aanbiedingg

10 worstenbroodjes 10 worstenbroodjes (€ 10,00)(€ 10,00)10 worstenbroodjes 
++

4 Chocolade bollenn Chocolade bolleChocolade bolle
€ 15,00€ 15,00

Aanbieding geldig van vrijdag 30 oktober t/m donderdag 5 november 2020

Alleen geldig in onze winkel

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

Tom van Dijk

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

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



DIVERSEN
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DE RAUWBRAKEN-
WEG (1)

De Rauwbrakenweg, die loopt van De Kraan in 
Berkel-Enschot tot de Hazennest-Oost en waar-
aan het strandbad zijn naam ontleend, herinnert 
aan vervlogen tijden. Het gebied ten westen van 
de weg, dat zich uitstrekte tot het Wilhelminaka-
naal in Tilburg, droeg in de 19e eeuw de naam ‘ 
Ruwe Braken’. 
Het was een ruig gebied met akkertjes, weilanden, 
heide, leemputten en perceeltjes bos. 
De naam heeft te maken met een oude landbouw-
methode waarbij op de heide kleine perceeltjes 
grond werden ontgonnen, een aantal jaren in cul-
tuur gebracht, totdat ze uitgeput waren. Daarna 
liet men de grond braak liggen.
Deze situatie duurde min of meer tot het einde van 
de 19e eeuw. Toen vestigden zich twee steenfa-
brieken aan de Tilburgse kant van de Rauwbra-
ken: de firma’s Claessens en co en Stevens en 
co. Vanaf 1922 begonnen zij met het systematisch 
winnen van leem in de Rauwbraken en de Nieuwe 
Warande. 
De gegraven leemputten boden ontspanningsmo-
gelijkheden voor de Tilburgse jeugd. In de zomer 
kon men er zwemmen en vissen en in strenge win-
ters was er het schaatsplezier. Het vertier was er 
niet geheel zonder gevaar. Regelmatig duiken er 
in de krant berichten op van kinderen en volwas-
senen die omkomen door verdrinking.
Al voor de Tweede Wereldoorlog ontstonden er 
binnen de gemeente Tilburg plannen om de gron-
den ten oosten van het Wilhelminakanaal te be-
stemmen voor ‘Handel en Nijverheid’. 
In 1964 is het zover, dan begint de gemeente met 
de aanleg van het huidige industrieterrein Loven. 
Dit wordt in 2016 uitgebreid met Loven-Noord op 
het grondgebied van de voormalige gemeente 
Berkel-Enschot.

Het enige dat nog resteert van het eertijds woeste 
gebied is het bosje dat zich bevindt op de hoek 
Rauwbrakenweg – Hazennest Oost.

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

Kies voor 60 plus hypotheek!

60plushypotheek.nl

www.60plushypotheek.nl • T 013 591 0020

Zet uw overwaarde om in euro s’

• Zonder Einddatum 
• Zonder risico

• Extra bestedingsruimte 
• Geen aflossingsverplichting
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Een mooi afscheid zorgt voor  jne herinneringen. Bij ‘t Seuverick DELA kunt 
u rekenen op een luisterend oor voor ieders verhaal. We helpen het afscheid 
altijd persoonlijk en bijzonder te maken. Een waardig afscheid is bij DELA 
ook zonder verzekering mogelijk, zelfs met een klein budget.

Ook in Oisterwijk en omgeving staat ons team klaar om u te helpen. 
Voor leden en ieder ander. Want bij coöperatie DELA geloven we dat we 
er zijn voor elkaar.

‘t Seuverick

‘Wij staan altijd voor u klaar.’

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

Eelco Verheijke van ‘t Seuverick DELA
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KERKBERICHTEN

Bereikbaarheid:
Voor een spoedgeval kunt u bellen met: 
pastoor Dorssers: 06-19843922
pastoor Looijaard: 06-51110960
Voor alle andere gevallen die niet spoedeisend
zijn vragen wij u tijdens kantooruren contact op te 
nemen met het parochiesecretariaat: 
Berkel: 013-5331216, Enschot: 013-5331215, 
Udenhout 013-5111215 of via: 
info@johannesxxiiiparochie.nl.

OPSTEKERTJE
Wat zit je hier te vissen?
Als je een vraag stelt aan een ander, moet je ‘m 
ook zelf willen beantwoorden. Dus toen ik laatst 
aan de zondagse kerkgangers vroeg om te mijme-
ren over “Waarom ga ik eigenlijk naar de kerk?” 
had ik kunnen verwachten dat ze mij na de dienst 
vroegen: “En wat is daarop jouw antwoord?”
En ik moest dat eigenlijk schuldig blijven. Tijdens 
de vieringen was er wel mijmertijd geweest, maar 
ik had toen alleen maar kunnen denken: “O, wat 
is dit fijn, om rustig te kunnen zitten, zonder dat 
er iets moet, zonder dat iemand iets van mij vindt, 
denken over wat zin geeft.” Maar is dat een ant-
woord? Had ik niet iets moeten zeggen over con-
tact met God en zo?
Een tijd geleden kwam ik regelmatig langs een 
viswater. Daar zaten wat oudere mannen op een 
krukje, maar ook jonge jongens. En dat had ik niet 
verwacht. Keurige jongens met een Volkswagen 
Golf. Ze leken op profvoetballers, maar dan zon-
der tatoeages. Waarom zaten die daar? Ik kreeg 
de wildste ideeën. Waren ze misschien pakketjes 
drugs aan het opvissen? 
Op een dag heb ik het maar aan zo’n jongen ge-
vraagd. Hij moest lachen om mijn criminele ver-
moedens en legde het me graag uit. “Het is zo 
druk in mijn hoofd de hele dag, met werk, een 
cursus, mijn ouders, de vriendin. Ik kan daar niet 
tegen. Op school was ik ook altijd helemaal gaga. 
Hier aan de waterkant vallen alle stukjes van mijn 
leven weer op hun plek. Het gaat er niet om dat 
ik iets vang. Ik vind het zelfs een beetje zielig. Af 
en toe iets aan de haak is leuk genoeg. Dat geeft 
drive om terug te komen. Maar eigenlijk draait het 
om de rust, dat ik gewoon mezelf kan zijn.”

Daarom pakte hij steeds weer zijn hengel. Daarom 
ga ik naar de kerk. En u?

Frits Hendriks, pastoraal werker

GRAVEN ZEGENEN
Allerzielen is een belangrijke dag in het kerkelijk 
jaar. We herdenken de mensen die ons ontvallen 
zijn en bidden voor hun zielenheil. Een mooie dag 
om met de familie bij elkaar te komen, in dank-
baarheid en verdriet. 
Maar zoals alles dit jaar is ook Allerzielen anders 
dan we gewend zijn. We moeten afstand houden. 
Daarom kunnen we als parochie niet met alle na-
bestaanden en medeparochianen in de kerk een 
herdenkingsviering houden. Moeten we dan alles 
afzeggen? Wat kunnen we, rekening houdend met 
de steeds aanscherpende maatregelen, nog wel? 
Na lang overleg heeft het pastoraal team besloten 
om op elke begraafplaats de graven te zegenen. 
Dat is buiten en er is de mogelijkheid om voldoen-
de afstand te houden. Er is geen gezamenlijk ge-
bedsmoment en men kan binnen het aangegeven 
half uur verspreid komen en gaan. Per graf kunnen 
er volgens de richtlijnen drie nabestaanden met 
mondkapjes aanwezig zijn. 
Berkel, Biezenmortel en Enschot: zondag 1 no-
vember 14.00-14.30uur
Udenhout: maandag 2 november 19.00-19.30uur

TER NAGEDACHTENIS
In de St. Lambertuskerk hebben we met een ker-
kelijke uitvaart afscheid genomen van Jeanne van 
de Ven-de Vos, 79 jaar.

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Zaterdag 31 oktober:
19.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looijaard en p.w. Hendriks.

Zondag 1 november: Hoogfeest van Allerheiligen.
09.30 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers en diaken van Kuijk.
Intenties: Els Maas- Boom (1e jrgt.); overl. leden 
K.B.O.
10.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looijaard en p.w. Hendriks.
11.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
Voorganger: pastoor Dorssers en diaken van Kuijk.
Intenties: Pastoor van Rijckevorsel.
14.00-14.30 uur Begraafplaats Berkel: Graven 
zegenen.
14.00-14.30 uur Begraafplaats Biezenmortel: 
Graven zegenen.
14.00-14.30 uur Begraafplaats Enschot: Graven 
zegenen.
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SCHAKELTJESGEVONDEN

SCHAKELTJESVERLOREN

 Datum GEVONDEN Vindplaats Telefoon

     

Datum VERLOREN Verliesplaats Telefoon
 1-10 Blauwe (zeil/regen)jas Tussen BE-Udenhout route 06-19418429
   Bosscheweg-De Kraan

Alles uit handen
of alles in 

eigen hand?
Altijd bereikbaar:
013 572 1822

Oude Lind 35
5046 AL Tilburg

Alles uit handen

In alles persoonlijk. www.moniquevanhoutum.nl  

Wil je aan de slag als Werkvoorbereider/tekenaar?
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Maandag 2 november: Allerzielen
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Avondgebed.
Coördinator: p.w. Hendriks. 
19.00-19.30 uur Begraafplaats Udenhout: Gra-
ven zegenen.

Dinsdag 3 november:
09.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looijaard.
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers en p.w. Hendriks.

Woensdag 4 november:
09.00 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers en p.w. Hendriks.

Donderdag 5 november:
09.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looijaard.

Vrijdag 6 november:
09.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers en p.w. Hendriks.

Vanwege de aangescherpte maatregelen om het 
coronavirus te bestrijden mogen maar 30 perso-
nen bij een viering aanwezig zijn en er wordt drin-
gend geadviseerd een mondkapje te dragen.
Het is noodzakelijk om u voor de weekendvierin-
gen vooraf aan te melden. Dat kan via www.johan-
nesxxiiiparochie.nl/reserveren.
Als u geen internet heeft, kunt u zich telefonisch 
aanmelden.
Voor de vieringen in de St. Caeciliakerk en de St. 
Willibrorduskerk: 013-5331215. Voor de vieringen 
in de St. Lambertuskerk: 013-5111215.

Met grote bewondering en respect 
hebben wij je afstand zien nemen  

van alles wat je dierbaar en lief  was.  
Je was gewoon bijzonder, een heel 

bijzondere man, vader en opa.

JAN BAKERMANS
 Eindhoven, l0 april 1931

† Berkel-Enschot, 15 oktober 2020

echtgenoot van Elly de Leest

Elly, kinderen en kleinkinderen

Vanwege de omstandigheden hebben wij 
op 21 oktober jl. in besloten kring 

afscheid genomen.

Correspondentieadres:
Varikstraat 3, 5036 SR  Tilburg

Doei lieve opa 

JAN BAKERMANS 
Een dikke knuffel van 

Marloes & Irene

Sinds dit seizoen is Jong 
Brabant in het bezit van 
een mascotte. Alle pupil-
len zijn uitgedaagd om 
een naam voor de mas-
cotte te bedenken. Super 
om de betrokkenheid van 
alle teams te zien. De mi-
ni’s bedachten de meest 
passende naam. Zij heb-
ben op zaterdag 17
oktober van de mascotte 
hun attentie ontvangen 
en samen nog een bal-
letje getrapt. Hierbij laten 
we jullie allemaal kennis 
maken met onze 12e man 
Bertje de Vos.
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Pasfoto’s voor offi ciële documenten kunt u 
zonder afspraak laten maken bij een vakfo-
tograaf. ERKEND RDW fotograaf, ook voor 
digitaal aanvragen rijbewijs. FotoGalerie 
Angelique, Kreitenmolenstraat 34, Udenhout, 
ingang achterom. 013-5111324. 
www.fotogalerie-angelique.nl

Loodgietersbedrijf Weijters voor al uw 
Dakwerk • zinkwerk • sanitair • cv-installatie 
• airco’s. 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 !

Incidenteel een werkplek nodig?
Ons Koningsoord biedt uitkomst met een 
passende ruimte op een prachtige locatie. 
Informeer bij Cultureel Centrum De Schalm 
013-5331333 of info@deschalm.net 

Stadspost Oisterwijk vraagt POSTBEZORGERS
in Berkel Enschot voor enkele uurtjes per week 
voor informatie 06-50950015 of 013- 5335246. 

Gastouderbureau Bontekoe, voor de beste 
gastouderopvang!
Ga naar www.kinderopvangbrabant.nl voor meer 
info of bel 0648-948933.

Ben je zzp-er, fl exwerker of freelancer en werk 
je liever buiten de deur, ook in coronatijd?
Voor een klein prijsje heeft Cultureel Centrum 
De Schalm een ideale ruimte voor je in Ons 
Koningsoord! 013-5331333 of info@deschalm.net 

Kapsalon Simba. Herenkapsalon voor alle 
leeftijden! Wagnerplein 94 - Tilburg. Gevestigd 
aan de buitenzijde tussen AH en Nettorama. 
Afspraak maken? Bel 06-25121495 of bezoek 
facebook.com/kapsalon.simba voor informatie.  

Bloemenatelier Extra Vita houdt grote Reorgani-
satie Uitverkoop!!! Bijna alles met 50% Korting.
Komende vrijdag en zaterdag van 9.00 u tot 
17.00 u. St. Willibrordstraat 5 achterom. 06-
22114370 Facebook en Instagram

GRATIS INLOOP SPREEKUUR Om u ook in 
de avond van dienst te kunnen zijn, is er iedere 
dinsdagavond van 18.00 – 19.00 uur een gratis 
spreekuur. Van Raak Advocatuur, Udenhout, 
013-5908877 www.vanraakadvocatuur.nl 

Verkoop kinderkleding – NU 25% korting op 
ieder 2e artikel. Open: wo, vr, za 13-17 uur. 
Grip! Kidswear, St. Willibrordstraat 32, BE. 

Plantaardig vormgever Extra Vita. Zo. en ma.
1 en 2 nov. is het Allerheiligen en Allerzielen. 
Gedenk uw geliefde met een prachtig bloemwerk. 
Bestelling op 06-22114370 of 
extravita.corrie@gmail.com
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De horeca is gesloten maar wilt u toch heerlijk genieten thuis? Zonder uren in de keuken te hoeven staan? Dan vindt u 
bij Hemels een ruim assortiment van diverse gerechten! 
Speciaal voor de komende tijd heeft Hemels  een aantal mooie gerechten samengesteld die u thuis eenvoudig en snel 
kunt serveren.  U hoeft de bakjes alleen in een pan met heet water 10  minuten te verwarmen.

Soepen per pot van 570 ml 
Erwtensoep Op grootmoederswijze      € 4,50
Tomatencrème soep € 4,50
Chinese tomatensoep € 4,50
Ossenstaartsoep € 4,50
Bospaddenstoelensoep € 4,50
Groentesoep € 4,00

Voorgerechten
Terrine van Wild      € 9,50
Palingmouse met gerookte zalm € 11,50

Hoofdgerechten
Hazenpeper  ouderwets lekker 350 gram € 7,75
Konijn in eigen jus 350 gram      € 7,25
Kip in ketjapsaus 350 gram € 6,50
Varkenshaas champignonsaus 350 gram € 7,25
Berkels stoof 350 gram € 7,25
Hachee 350 gr € 7,25
Hertenstoof 350 gram € 7,75
Fazantenstoof 350 gram € 7,75
Parelhoenderbout Gekonfijt  € 7,75
Eendenboutje Langzaam gegaard € 7,75

Bijgerechten
Rodekool  met appel 350 gr € 3,25
Aardappelgratin 500gr € 5,50
Appelcompote in pot € 3,75
Stoofperen  in pot 350 gram € 3,75
Tutti frutti in pot 350 gr € 3,75

Dessert Bavarois 480 ml 
Ananas € 3,50
Appel-kaneel € 3,50
Braam-framboos € 3,50
Stoofperen € 3,50

Dessert 
Abrikoos- Passievrucht dessert € 8,50
Drie soorten chocolade € 8,80

Extra sauzen per 400 gram
Truffelmayonaise € 5,95
Bier-mayonaise € 5,95
Hemelse saus € 5,50

Kruidenboter (100% roomboter) 100gr € 2,50

Aantal Aantal

U kunt gewoon binnenlopen of u bestelling doorgeven via EFood: 
www.e-food.nl/berkel-enschot/hemels-eten--drinken
of telefonisch tijdens onze openingstijden via 013 210 02 00

Openingstijden:
Donderdag met de markt vanaf 9.00 uur  tot 19.30 uur
Vrijdag 15.00 tot  19.30 uur
Zaterdag 15.00 tot 19.30 uur
Zondag 15.00 tot 19.30 uur

TRAITEURLIJST
Hemels eten en drinken



De Echte Bakker
Jan Swaanen

Elke maandag, dinsdag en woensdag 

voordeel op alle hele broden van Echte

Bakker Jan Swaanen. Alleen bij Jumbo

Berkel-Enschot.  

3 halen 2 betalen

Brood
voordeel


