
Lokaal shoppen in 
het nieuwe Dorpshart van Berkel-Enschot

Ondernemers Koningsoord 
stellen zich aan u voor!





In maart 2020 was de langverwachte opening van 
winkelcentrum Koningsoord een feit. Het nieuwe 
moderne winkelcentrum staat in een prachtige 
groene omgeving met een rijk verleden. 
Het eeuwenoude klooster vormde de inspiratie 
voor de ontwikkeling van het centrum en de om-
liggende woonwijk. Dat zie je terug in de winkels, 
de woningen en appartementen. Een nieuwe wijk 
geworteld op historische grond.
Wat een voorrecht om hier te ondernemen en u als 
bezoeker gastvrij te mogen verwelkomen.

Met trots presenteren wij u deze informatieve  
Koningsoord Special waarin de ondernemers 
zich voorstellen. We hebben in het nieuwe dorps-
centrum veel te bieden. U kunt bij ons alles  
vinden voor uw dagelijkse boodschappen, maar 
u kunt ook gewoon lekker shoppen. Onze onder-
nemers zijn vakmensen met specialisme, passie 
en helpen u daardoor graag.

Wilt u een fantastische maaltijd op tafel zetten 
met heerlijke groenten, vlees, wijn en kaas? Laat 
u adviseren door de specialisten. Heeft u geen tijd 
of geen zin om te koken? Maak dan gebruik van 
de mogelijkheid om uw maaltijd gewoon lekker 
thuis te laten bezorgen. Laat u verrassen door ons 
mooie en uitgebreide mode- en schoenenaanbod. 
In ons winkelcentrum hebben we voor de dames, 
heren, jongvolwassenen en kinderen alles in huis 
voor een compleet nieuwe outfit. Voor een nieuwe 
‘look’ bent u bij onze kapsalons aan het goede 

adres. Met mooie woonaccessoires, kaarsen, ca-
deauartikelen, bloemen en lekkernijen, maakt u 
het thuis extra gezellig.

Met trots kunnen wij stellen dat u om te shoppen 
en voor uw dagelijkse boodschappen nergens an-
ders heen hoeft dan naar het nieuwe dorpshart. 
Koningsoord is uw winkelcentrum, lekker dichtbij 
en vertrouwd, met ruime gratis parkeergelegen-
heid. Waar specialisten u met passie en kennis 
van zaken graag van dienst zijn.

Tot ziens in Koningsoord.

Namens alle ondernemers,

Berrie Peek,
Voorzitter winkelcentrum Koningsoord

Beste bezoekers van Koningsoord,

VOORWOORD

Onze ondernemers zijn vakmensen 
    met specialisme en passie
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Vormgeving + Druk
Drukkerij ElkaSikkers

COLOFON

Albert Heijn
Koningsoord 137
013-5333484
www.AH.nl

Aldi 
Koningsoordlaan 1
0499-367000
www.aldi.nl

Bailiff Fashion
Koningsoord 128
013-5336101
contact@bailiff-fashion.nl 
www.bailiff-fashion.nl 

Bakkerij Floor van Lieshout
Koningsoord 65
013-3004065
info@bakkerfloorvanlieshout.nl
www.bakkerfloorvanlieshout.nl

De Bloemenkamer
Koningsoord 129
013-5332531
info@debloemenkamer.nl
www.debloemenkamer.nl 
www.boekettenbestellen.nl

BrainWash Berkel-Enschot
Koningsoord 66
06-17147139
www.brainwash-kappers.nl

Cafetaria Eethuis D’n Boom
Koningsoord 126
013-5333420
info@cafetariadnboom.nl
www.caferatiadnboom.nl

D-reizen
Koningsoord 132a
013 5333333
berkelenschot@d-reizen.nl
www.d-reizen.nl

Dierenkliniek Berkel-Enschot 
(DCO – Diergeneeskundig Centrum Oisterwijk)
Koningsoord 67
013-2073034
info@dierenartsenoisterwijk.nl
www.dco.nu

Fellow Fashion
Koningsoord 3
013-5335105
info@fellowfashion.nl
www.fellowfashion.nl

Figlio by Geerts Schoenen
Koningsoord 91
013-5332593
figlio@geertsschoenen.nl
www.figliobygeerts.nl
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Gewoon Lekkerz
Koningsoord 136a
06-24735072
gewoonlekkerz@ziggo.nl
www.gewoonlekkerz.nl

HEMA
Koningsoord 96
013-5336418
www.hema.nl 

Jola Mode
Koningsoord 90
013-5334270
www.jolamode.nl

Jumbo Denissen
Koningsoord 64
013-5336667
bek@jumbo.com 
www.jumbo.com

Kapper & Co
Koningsoord 62
013-5332756
info@kapperenco.nl
www.kapperenco.nl

Kledingreparatie Jakob
Koningsoord 2
013-5902556
www.kledingreparatiejakob.nl

Kruidvat
Koningsoord 130
0318-798000
www.kruidvat.nl

Keurslagerij Hans Mutsaers 
Koningsoord 177
0416-341448 
info@mutsaers.keurslager.nl
www.mutsaers.keurslager.nl

De Kloostertuin landelijk wonen
Koningsoord 70
013-3030355
info@dekloostertuinlandelijkwonen.nl 
www.dekloostertuinlandelijkewonen.nl 

I

Kyckoord Focus op Horen en Zien
Koningsoord 68
013-5333377
info@kyckoord.nl
www.kyckoord.nl

Leo Geerts Bakker
Koningsoord 178
013-8501555
berkel-enschot@leo-geerts.nl
www.leo-geerts.nl

Meesterbakker Van Iersel
Koningsoord 127
013-2070334
vaniersel@meesterbakker.nl 
www.vaniersel.meesterbakker.nl 

Mitra Drankenspeciaalzaak 
Koningsoord 138
013-3004040
berkelenschot@mitra.nl
www.mitra.nl

Olé Kids Shoes
Koningsoord 88
013-3040004
info@olekidsshoes.nl
www.olekidshoes.nl

Primera
Koningsoord 180
013-5332494
koningsoord@primeranet.nl
www.primera.nl
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Qiëlly Kids Fashion/
Boxx Brands Store
Koningsoord 69
013-5339090
info@qielly.nl
www.boxxbrandsstore.nl

Sento Style
Koningsoord 93
06-18821633
info@sentostyle.nl
www.sento.nl

Twinsz IJs & Zo
Koningsoord 125
06-81606998
info@twinsz.nl
www.twinsz.nl 

Weekmarkt Berkel-Enschot
Donderdagochtend

Weijtmans Juwelier Goudsmid
Koningsoord 63
013-5334414
info@juwelierweijtmans.nl
www.juwelierweijtmans.nl

Dé Zeeuwse Vishandel
Koningsoord 176 
06-50580308
bartvdree@hotmail.com
www.dzv-tholen.nl

De Zuivelhoeve
Koningsoord 95 
013-207333
info@berkelenschot.zuivelhoeve.nl
www.zuivelhoeve.nl
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Met de campagnes van Albert Heijn rond het ge-
zin van fi liaalmanager Ilse en moeder van Tom-
mie steekt het bedrijf in op gezond eten, gezel-
ligheid en gemak. Al deze elementen zijn ook 
terug te vinden in de prachtige winkel van Albert 
Heijn in Koningsoord. Onze ‘Ilse’ is fi liaalmana-
ger Bart, die vol trots ‘zijn’ winkel laat zien. Met 
bijna 100 medewerkers, die met elkaar een hecht 
team vormen, kom je binnen in een frisse, ruime 
winkel, met enorm veel verse producten en een 
groot aanbod. 
‘Zeker in deze tijden, waar we meer thuis zitten 
dan ooit, willen mensen het gezellig hebben thuis. 
We zorgen daarom voor voldoende keuzes in pro-
ducten voor de dagelijkse maaltijden, maar ook 
bijvoorbeeld voor de borrelplank. Met de acties 
rondom verse groente en fruit en de spaaractie 
van kwaliteitspannen zorgt Albert Heijn ook voor 
bewustwording van gezonde voeding, bereiding 
en minder verspilling.

Wisselend aanbod
Albert Heijn zorgt voor een groot wisselend aan-
bod en voor veel producten uit het seizoen. Dage-
lijks wordt met man en macht gewerkt om de win-
kel zo optimaal aan te vullen. Tussen half zeven in 
de ochtend kwart over negen in de avond is het 
continu bedrijvigheid. Het winkelen kan nog ge-
woon met afrekenen bij de kassa, of gemakkelijk 

met app of handscanner. ‘Onze teamleden zorgen 
ervoor dat iedereen goed geholpen wordt en met 
een blij gevoel de winkel weer verlaat.’

Streekgerechten en vers van de grill
Uniek in Brabant zijn de producten van Streeck-
genoten. Deze zijn onder andere terug te vinden in 
broodbeleg en vlees. Maar sinds kort ook in verse 
soepen.
Qua verse bereiding wordt aan het einde van de 
week dagelijks drie verse producten op de grill 
gelegd: gehaktballen, kipkluifjes en gegrilde kip.

Feestdagen
‘De feestdagen zullen dit jaar nog uitbundiger zijn 
en qua aanbod in de winkel wordt daar goed op 
ingespeeld. Enerzijds zorgen we dat de hobby kok 
veel keuze heeft in nieuwe en verrassende produc-
ten om zelf een feestelijk diner in elkaar te zetten, 
‘uiteraard met onze Allerhande of recepten via de 
app of website in de hand’. Anderzijds steken we 
ook in op gemaksproducten die zo klaar zijn. Geen 
magnetronmaaltijden, maar kant en klare salades 
of gerechten voor in de oven. En een enorme keu-
ze voor de gourmet. Allemaal vers en vol smaak. 
Zeker nu we zoveel thuis eten, vinden we het be-
langrijk, dat alles van goede kwaliteit is’, zegt Bart. 

Tekst: Elke van Dommelen

DAT IS HET LEKKERE VAN ALBERT HEIJN…
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pen er naast kleding ook sieraden, schoenen en 
tassen. Zo kunnen dames van uiteenlopende leef-
tijden en met verschillende portemonnees altijd 
wel iets van hun gading vinden. 

‘Gezellig winkelen in plaats van 
boodschappen doen’

Rob en Annemieke zijn enorm trots en ze zien 
de toekomst zonnig in. ‘Koningsoord is echt een 

ideale plek, zegt Rob. 
‘Je kunt hier gratis par-
keren en er zijn veel 
verschillende winkels.’ 
Veel klanten uit de re-
gio weten inmiddels 
de weg naar hun win-
kel weten te vinden. 
‘Inderdaad,’ voegt 
Annemieke toe, ‘Je 
komt hier niet meer 
om boodschappen 
te doen, maar om te 
winkelen.’ 

BAILIFF FASHION

AL TWINTIG JAAR 
WINKELEN IN EEN 
GEZELLIGE SFEER

De opening van hun damesmodezaak Bailiff 
in Koningsoord betekende voor Rob en 
Annemieke Kivits in meerdere opzichten een 
feestje. Niet alleen betrokken ze het spik-
splinternieuwe pand, de winkel bestaat dit 
jaar ook nog eens 20 jaar. Reden genoeg voor 
een feestje dus.

Het begon twintig jaar geleden in het pandje te-
genover de bibliotheek. ‘Die veertig vierkante me-
ter was al gauw te klein’, vertelt Annemieke. ‘Ge-
lukkig konden we met Bailiff verhuizen naar een 
ander pand. Op de plek tussen bloemenwinkel en 
reisbureau in konden we weer even vooruit.’ Tot-
dat de winkel ook daar uit zijn jasje begon te groei-
en. Rob: ‘Toen wisten we al dat we er op termijn 
uit moesten vanwege de komst van het nieuwe 
winkelcentrum. We kregen toen de kans om het 
pand van Bagatelle te huren.’ Deze tweede win-
kel, Liff geheten, bood ruimte voor nieuwe merken 
en een schoenenlijn. Annemieke herinnert zich dat 
dit er regelmatig ‘gependeld’ werd tussen de 
twee winkels. ‘Dat was wel komisch. Dan 
paste de broek uit Bailiff bijvoorbeeld per-
fect bij een bloesje dat bij Liff hing. Dan 
liepen de klanten met het ene kledingstuk 
op de arm dwars door het winkelcentrum 
naar de andere winkel.’

Alles onder één dak
Dat pendelen is in het nieuwe pand niet 
meer nodig. Het is ruim, modern en smaak-
vol ingericht. Rob en Annemieke hebben 
nieuwe modemerken aan de collectie toe-
gevoegd en hopen op die manier nog meer 
keus te bieden aan hun klanten. Ze verko-

ideale plek, zegt Rob. 
‘Je kunt hier gratis par-
keren en er zijn veel 
verschillende winkels.’ 
Veel klanten uit de re-
gio weten inmiddels 
de weg naar hun win-
kel weten te vinden. 
‘Inderdaad,’ voegt 
Annemieke toe, ‘Je 
komt hier niet meer 
om boodschappen 
te doen, maar om te 
winkelen.’ 

dit er regelmatig ‘gependeld’ werd tussen de 

vol ingericht. Rob en Annemieke hebben 
nieuwe modemerken aan de collectie toe-
gevoegd en hopen op die manier nog meer 
keus te bieden aan hun klanten. Ze verko-

Tekst: Noortje de Kok
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Bijna 100 jaar geleden, in 1922, werd Bakkerij 
Floor van Lieshout opgericht. Kleinzoon Floor, 
van oprichter Harrie van Lieshout, heeft inmid-
dels 15 winkels in en rond Tilburg. Ambachte-
lijkheid, liefde en passie voor het bakkersvak 
en eigen receptuur zorgen voor de uniekheid 
van de producten.
Er wordt alleen met verse ingrediënten ge-
werkt. Overdag, maar zeker ook in de nacht, 
werken ca 100 medewerkers met ziel en za-
ligheid aan de overheerlijke broden, gebak en 
lekkernijen.

Van generatie op generatie
Inmiddels zijn de vier broers Lars, Max, Jan-Wil-
lem en Floris werkzaam in de bakkerij, zij zijn de 4e 
generatie van de familie Van Lieshout. Floris van 
Lieshout, zoon van Floor, legt het uit: ‘Wij maken 
alles iedere dag vers. En gebruiken dus ook alleen 
verse ingrediënten. Bijvoorbeeld van de worsten-
broodjes maken wij zelf het gehakt, volgens tra-
ditionele receptuur uit de familie. Ook het enorm 
populaire abdijbrood maken wij volgens een eigen 
(geheim) recept, verscheidene bakkers proberen 
het tevergeefs na te maken maar ons abdij brood 
blijft het enige echte. De smaak van verse ingre-
diënten en de liefde en passie voor het vak ko-
men volledig tot zijn recht en zorgen ervoor dat 
mensen, soms ook generatie op generatie, bij ons 
blijven kopen.
Wij werken nauw samen met lokale fruittelers 
voor het verse gebak en kopen het unieke spelt-

meel van de Kerckhovense molen uit Oisterwijk. 
De meeste ingrediënten komen ook van lokale 
ondernemingen, en vervolgens maken wij iedere 
dag vers brood, broodjes en gebak. Ook voor de 
speciale feestmaandproducten als marsepein en 
amandelstaven maken we alles zelf en daarmee 
proef je ook de puurheid en de echte smaak van 
amandelen. Wij verheugen ons nu al weer op de 
feestmaanden. 

Online bestellen
Voor mensen die het in deze tijden lastig vinden 
om naar de winkel te komen is er de mogelijkheid 
een bestelling te doen, die we vanaf een bepaald 
bedrag ook gratis thuisbrengen. Voor de komende 
feestmaanden werken we veel op bestelling en 
kan het in de zaak worden afgehaald.

100 jarig bestaan
‘In 2022 bestaat Bakkerij Floor van Lieshout 100 
jaar. Ook al duurt dat nog even, we zijn nu al aan 
het nadenken hoe we dit kunnen gaan vieren. 
Ondanks dat tijden veranderen blijven we vast-
houden aan eigen receptuur en tradities en dat is 
wat ons en onze producten zo geliefd maakt. Wij 
hopen dat veel mensen nu eens komen kennisma-
ken met onze bakkerij. Zij zullen verrast zijn van de 
volle smaak van onze producten.’

Bakkerij Floor van Lieshout, 

MET LIEFDE BEREID 
IN EIGEN BAKKERIJ

Tekst: Elke van Dommelen
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De Bloemenkamer is al bijna 15 jaar een vertrouwd adres voor verse 
snijbloemen, boeketten en planten in Berkel-Enschot. Met een ruim 
assortiment, kwaliteit, service en vakmanschap levert de bloemist een 
fl eurige bijdrage aan het winkelaanbod op Koningsoord.  

Leen en Ester Bakker begonnen in 2006 op winkelcentrum Eikenbosch een 
nieuwe vestiging van hun bloemenzaak. Op dat moment waren er al twee 
winkels in Sprang-Capelle en Loon op Zand. In 2015 volgde een vierde ves-
tiging in Goirle. Leen is erg tevreden op de nieuwe plek op Koningoord. ‘Op 
het oude winkelcentrum zaten we een beetje weggedrukt in een hoekje. Hier 
zitten we op een mooie locatie. De winkel is qua volume niet groter gewor-
den, maar door de hoge plafonds en een andere uitstalling van de bloemen 
oogt het wel ruimer.’

Ruim assortiment
‘De hoofdmoot bestaat toch voornamelijk uit verse snijbloemen. Dat is 
wat hier in Berkel-Enschot het meeste verkocht wordt,’ vertelt Bakker. 
‘Wat dat betreft zie je wel verschillen tussen de verschillende winkels. In 
Sprang-Capelle verkopen we bijvoorbeeld veel meer vaste planten dan 
hier.’ Naast mooie boeketten, planten, potterie, glaswerk en decoraties 
hebben ze bij De Bloemenkamer ook een kleine selectie cadeauartikelen 
en een huisparfumlijn. ‘Dit soort artikelen liggen wel in lijn met de verkoop 
van bloemen. Want dat blijft toch altijd onze basis.’

Alles wat met bloemen te maken heeft

In de winkel en online
Over klandizie hebben ze bij De Bloemenkamer gelukkig niet te klagen. Vlak 
na de verhuizing was het door de Corona-uitbraak even wat stiller in de 
winkel, maar al snel nam de vraag naar bloemen weer toe. ‘Mensen willen 
elkaar met bloemen een hart onder de riem steken,’ aldus Leen. ‘En nu er 
meer thuis wordt gewerkt, kopen mensen ook meer bloemen en planten 
om het thuis wat gezelliger te maken. Je ziet trouwens wel dat er steeds va-
ker online bloemen besteld worden. Via onze website of via Fleurop.’ Maar 
gelukkig komen er ook nog steeds klanten naar de nieuwe winkel om een 
bloemetje uit te zoeken. ‘Daar staat dan een enthousiast en vakbekwaam 
team voor hen klaar, zodat de klant met een tevreden gevoel én een mooie 
bos bloemen weer naar buiten gaat.’
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KLEUR, GEUR 
EN VAKMANSCHAP 
BIJ DE BLOEMENKAMER

Tekst: Noortje de Kok

10



Sinds half oktober geldt een (gedeeltelijke) 
lockdown vanwege de tweede besmettingsgolf 
van het Corana-virus: onder meer voor hore-
cabedrijven. Toch biedt Cafetaria Eethuis D’n 
Boom de klanten in het fraaie nieuwe pand in 
Winkelcentrum Koningsoord de mogelijkheid 
van een afhaalservice. 

‘We zijn tijdens de gedeeltelijke lockdown ge-
opend op de normale openingstijden.  Klanten 
mogen in de zaak komen om eten te bestellen. 
Eigenlijk opereren we nu tijdelijk als een winkel’, 
vertelt Claudia Boom, samen met haar man en 
mede-eigenaar Henk al jarenlang het gezicht van 
het bekende cafetaria. 

‘We volgen de landelijke richtlijnen’, vervolgt 
Claudia. ‘Dus met markeringen op de vloer om 
de bezoekers te herinneren aan het bewaren van 
anderhalve meter afstand. Daarnaast dragen de 
(meeste) klanten net als het personeel mond-
kapjes. De zitruimte heeft nu de functie van een 
wachtruimte. Klanten ontvangen een buzzer of 
‘piepschijf’, die afgaat als de bestelling klaar is. 
Omdat er maar een beperkt aantal mensen in de 
zaak mag, kunnen bezoekers eventueel buiten of 
in de auto wachten op het bestelde eten.’

Even wennen
Na bijna twintig jaar in het voormalige Winkelcen-
trum Eikenbosch, openden Henk en Claudia begin 
maart het nieuwe Cafetaria Eethuis D’n Boom in 

Koningsoord. Op het uitgebreide menu staan be-
halve friet, sauzen en snacks ook burgers, scho-
tels, salades, zachte broodjes met koud of warm 
beleg, frisdranken en ijs. ‘Wij zitten hier prima op 
de hoek van een gezellige winkelstraat. In het be-
gin moesten we nog een beetje wennen, nu voelen 
Henk en ik en onze negen medewerkers ons hier 
als een vis in het water. Het werken in deze zaak is 
heel prettig’, benadrukt Claudia. 

‘Schouders eronder en doorgaan!’

De afkondiging van de eerste lockdown, eind 
maart, kort dus na de opening van het cafetaria, 
betekende een fi kse tegenvaller. Claudia: ‘Daar 
speelden we toen op in met een bezorgservice. 
Vanaf 1 juni mochten onze zaak en terras weer 
open. De maanden daarna verliepen heel positief, 
waarbij we ook veel nieuwe klanten mochten be-
groeten. Het blijven voorlopig spannende, vreem-
de en vooral onzekere tijden. Maar het virus is er 
nou eenmaal, we gaan zeker niet bij de pakken 
neerzitten. Integendeel! Gewoon de schouders 
eronder zetten en doorgaan. We vertrouwen erop 
dat alles goed komt.’ 

Tekst: Stefan Latijnhouwers

Cafetaria Eethuis D’n Boom

BIEDT UITGEBREID MENU 
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D-REIZEN 
BERKEL-ENSCHOT

Tekst: Kelly Heijzelaar

Waarom het reisbureau?
Linda vindt de stijgende trend in het boeken bij 
reisbureaus goed te verklaren. ‘Dat komt doordat 
wij het totaalplaatje bieden. Er is veel online aan-
bod en soms zie je door de bomen het bos niet 
meer. We nemen, als je wilt, alles voor je uit han-
den en je bent er in allerlei gevallen (denk aan een 
uitgevallen vlucht of problemen met een visum) 
zeker van dat het door ons wordt geregeld en op-
gelost. Die service vinden mensen fi jn en kunnen 
daardoor ontspannen op vakantie’. Het reisbureau 
houdt haar kennis goed op peil, organiseert “inspi-
ratie avonden” en heeft ervaring en plezier in het 
ontzorgen van je vakantie.

In het nieuwe winkelcentrum Koningsoord 
is nu ook het reisbureau D-reizen te vinden. 
Het lijkt allemaal heel nieuw, maar wat trouwe 
klanten al wisten; Linda Verhagen is met haar 
vertrouwde team van VakantieXperts op het 
winkelcentrum Eikenbosch, eigenlijk alleen 
maar verhuisd!  

Team
Manager Linda Verhagen en haar twee collega’s 
Angelique Bertens-IJsenbrant en Mascha van Bla-
del, werken allemaal al lang (20+ jaar) in de reis-
branche. Het leuke en hechte team dat ze nu heb-
ben begon bij VakantieXperts op winkelcentrum 
Eikenbosch. De verhuizing naar het nieuwe win-
kelcentrum bracht ook de naamsverandering naar 
D-reizen met zich mee, ‘maar achter de schermen 
is het allemaal één bedrijf (de DRT groep) en zijn 
wij nog gewoon het vertrouwde team dat mensen 
van ons gewend zijn!’ zegt Linda.

Vaste klanten
Ze hebben veel reclame gemaakt voor het reis-
bureau, ‘maar het nieuws voor de opening werd 
snel genoeg rond gekletst door onze vaste klan-
ten’ lacht Linda. Die vaste klanten hebben ze o.a. 
opgebouwd doordat klanten uit andere ‘postco-
degebieden’ naar de winkel komen als hun vaste 
reisbureau (bijvoorbeeld in Udenhout of Goirle) 
dicht gaat. ‘Jong en oud, vriendjes, vriendinne-
tjes, opa’s en oma’s… hele gezinnen komen bij 
ons boekingen doen’. 
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Van het maken van online afspraken tot een 
spreekuur speciaal voor katten. Dit en nog veel 
meer bij Dierenkliniek Berkel-Enschot, de ves-
tiging van Diergeneeskundig Centrum Oister-
wijk (DCO) in het hart van het dorp. 

Midden in de coronatijd is Dierenkliniek Berkel-
Enschot van start gegaan en daar bleek zij in een 
grote behoefte te voldoen. Ruim een half jaar 
verder draait ook deze vestiging van het DCO op 
volle toeren mee.
Veel van onze oude en nieuwe dierenbaasjes ko-
men uit Berkel-Enschot, en kunnen met hun vier-
voeter nu naast plaatsen als Udenhout en Oister-
wijk, ook gewoon om de hoek, in Koningsoord 
terecht. Een moderne en kleinschalige dierenkli-
niek met een vast team van bekende gezichten. 
Zo kun je er 5 dagen per week terecht voor de 
behandeling van je huisdier bij dierenartsen Sanne 
Witteveen en Bettina Donders en assistentes Adri-
enne Diepenhorst, Els Smit en Kim Nikijuluw. 

Kat vriendelijk
Vanaf de opening hebben we het zogeheten “kat-
tenspreekuur” ingevoerd. Katten raken gemakke-
lijk in de stress door drukke en snuffelende hon-
den. Door ze gescheiden van elkaar te houden 

DIERENKLINIEK 
BERKEL-ENSCHOT

V.l.n.r. Martin van der Weele, Kim Nikijuluw, Bettina Donders, Els 

Smit, Sanne Witteveen, Adriënne Diepenhorst

voorkom je dat probleem: fi jner voor het dier, het 
baasje en de dierenarts.

24/7 
Dierenkliniek Berkel-Enschot kan rekenen op alle 
expertise, specialisme en 24/7 dienstverlening 
van de hoofdvestiging Diergeneeskundig Centrum 
Oisterwijk wanneer dat nodig mocht zijn. We zijn 
dan ook altijd bereikbaar, ook ’s nachts en in het 
weekend.

De openingstijden:
maandag, woensdag, vrijdag 13.30 – 17.30
dinsdag donderdag  15.00 – 17.00 en 18.00 – 19.00  

Actuele tijden vindt u op onze website 
www.dco.nu of bel 013 – 207 30 34.
Spreekuren volgens afspraak. Binnenkort kun je 
ook online afspraken boeken.

Wil je een keer een kijkje komen nemen, loop dan 
gerust eens bij ons binnen. Tot binnenkort!

Tekst: Sabine Doevendans

BERKEL-ENSCHOT



Welkom bij Fellow, de dameskledingzaak van 
Belinda Schoenmakers in het dorpshart van 
Berkel-Enschot. Met de merken Vero Moda, 
Only en sinds kort Lofty Manner, shop je in deze 
gemoedelijke winkel altijd de laatste trend voor 
een leuke prijs! 

Als klein meisje wilde Belinda (28) haar eigen 
winkel runnen. ‘Ik ben altijd met mode bezig en 
vind het leuk om mensen aan te kleden. Ik ben 
zo blij dat ik op winkelcentrum Eikenbosch heb 
kunnen starten. Daar kon ik rustig kijken of mijn 
wens realiseerbaar en haalbaar was.’ Vorig jaar 
vierde Fellow haar eerste lustrum. ‘Ik heb vijf fi jne 
jaren gedraaid en een lieve, vaste klantenkring 
opgebouwd van dames uit Berkel-Enschot en 
de omliggende dorpen. Met veel spanning heb 
ik uitgekeken naar de verhuizing naar winkelcen-
trum Koningsoord. Ik ben zó trots op deze mooie 
nieuwe winkel met veel presentatieruimte!’ vertelt 
de jonge onderneemster enthousiast. 

De vijf etalageruiten zijn speels ingericht volgens 
de laatste modetrend. Naast de kledingmerken 
Vero Moda en Only hangt sinds kort Lofty Man-
ner in de rekken. ‘Lofty Manner is een merk dat ik 
al langer op het oog had, maar dat ik pas in deze 
ruimere winkel kon presenteren. Het is een vlot en 
betaalbaar jong modemerk dat aansluit op de hui-
dige collectie en prijscategorie.’ 

Maandelijks en zelfs wekelijks komen er nieuwe 
items binnen. ‘Leuk voor de klant, want als ze bin-
nenlopen, is er altijd iets nieuws te vinden in alle 
maten van xs t/m xl, soms zelfs met uitbreiding van 
xxs naar xxl. Het leuke van een eigen dorpswinkel 
is, dat je je klanten kent en dat je de collectie op 
hun wensen kunt afstemmen. Mijn klantenkring 
bestaat uit twintigers, dertigers en veertigers. Daar 
reken ik de vijftigers ook onder, want vijftig is nu 
het nieuwe veertig!’ lacht ze. 

DE LAATSTE TRENDS 
VOOR EEN LEUKE PRIJS!

Accessoires
Een nieuwe outfi t maak je compleet met sierraden 
van My Jewellery en een leren tas van het merk 
DSTRCT. Ook leuk als cadeautje, de home en 
body lijn van Janzen. Elke maand heeft Janzen 
een nieuwe actie: in de maand november is de 
combideal shampoo + conditioner 25% korting.
‘We hebben ook een webshop, maar veel liever 
ontvang ik de mensen in de winkel, waar ze veel 
meer keuze hebben en naar harte lust kunnen kij-
ken, passen, combineren en kiezen’, besluit Bel-
inda uitnodigend.

Tekst: Ingrid Roets
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Eigenaar Harm Geerts van Figlio by Geerts 
Schoenen is in zijn nopjes met de nieuwe zaak 
in Winkelcentrum Koningsoord. ‘Een prachtige 
locatie bij het voormalige klooster en een heel 
prettige ruimte. Het werkt hier fantastisch en 
naar volle tevredenheid.’  

Harms’ vader Jan en moeder Han Geerts, die in fe-
bruari 2016 overleed, openden familiezaak Geerts 
Schoenen in het voormalige winkelcentrum Eiken-
bosch op 28 april 1972. ‘Destijds waren zij de eer-
ste middenstanders die in Eikenbosch begonnen’, 
zegt Harm. ‘Ik hielp sinds eind jaren negentig mee 
en nam de zaak over in 2002. Mijn vader is altijd 
betrokken gebleven bij de winkel en assisteert mij 
nog steeds regelmatig.’ 

Harm bleef tot het einde actief in Eikenbosch en 
maakte als enige van de oude garde de overstap 
richting Koningsoord. De schoenenwinkel bleef na 
de uitbraak van het COVID-19 virus in maart ‘ge-
woon’ open. Harm: ‘Toen was het wekenlang heel 
rustig in het nieuwe winkelcentrum, toch trok onze 
nieuwe zaak al redelijk veel nieuwsgierige bezoe-
kers. Ik krijg veel positieve reacties van het pu-
bliek over het interieur en de toegenomen ruimte, 
waaronder van veel nieuwe klanten. De loop zit er 
nu goed in.’ 

Vreemde start
Het eerste seizoen op de nieuwe locatie is bijna 
voorbij. Harm: ‘Na een vreemde start vanwege 
Corona, maken we ons op voor de laatste maan-
den van 2020. We bieden een diverse en hippe 
collectie dames- (Gabor, Paul Green, Ecco, Ma-
ruti, Caprice, Red Rag en herenschoenen (Floris 
van Bommel, Ecco, Jenszen, Cat, O’Neill, Berkel-
mans) en daarnaast sokken van Sock My Feet én 
ondergoed van Untouched underwear. Voor het 
onderhoud van de schoenen verkopen wij hoog-
waardige producten van Collonil.’ 

‘Doe dit werk met veel plezier’ 

Welke schoenen staan nu volop in de picture? 
‘Onder meer de make-over van de stoere boots 
voor dames doet het goed. De western style, zo-
wel hoge als lage varianten, heeft een prominente 
plek veroverd in het modebeeld. Verder is er volop 
keuze uit loafers, pumps en korte laarsjes. Vergeet 
de sneaker niet, nog steeds een populair artikel! 
Voor de heren bepalen vooral de boots het beeld. 
Gevette suedes geven een rijke uitstraling’, vertelt 
Harm enthousiast. ‘Ondanks de beperkingen door 
het COVID-19-virus, doe ik dit werk met onver-
minderd veel plezier.’   

Tekst: Stefan Latijnhouwers

Figlio by Geerts Schoenen: 

DIVERSE EN HIPPE COLLECTIE  
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Toine en Annet van Rijen verkopen sinds no-
vember 2018, toen in winkelcentrum Eiken-
bosch en nu in het nieuwe Koningsoord, aller-
lei lekkers zoals koffi e, thee en zoetigheden in 
hun winkel Gewoon Lekkerz. Daarnaast verko-
pen zij cadeau-artikelen en woonaccessoires; 
‘Ideaal om je huis knus te maken’.  

Specialiteitenwinkel
Zowel Annet als Toine hebben ruime ervaring op-
gedaan in de detailhandel en vonden het leuk om 
gehoor te geven aan de interesse voor een deli-
catessenwinkel in Berkel-Enschot. Ze wisten van 
het nieuw te bouwen winkelcentrum Koningsoord, 
maar hebben toch gekozen om alvast in het oude 
winkelcentrum Eikenbosch te starten als een spe-
cialiteitenwinkel op houdbaar gebied. ‘Dat is goed 
geweest’ zegt Toine, ‘want op die manier hebben 
we in één jaar tijd een naam kunnen opbouwen in 
het dorp en is het fi jn dat we nu vaste, terugke-
rende klanten hebben’. 

De kracht van cadeautjes
De kracht van de winkel zit volgens Toine in het 
goed luisteren naar wat de klant wil en de produc-
ten vervolgens leuk inpakken. ‘De vraag van een 
klant kan zowel food als non-food zijn en daar-
mee wordt ons assortiment ook steeds ruimer.’ Er 
zijn naast thee, koffi e en zoete lekkernijen inmid-
dels ook wat biertjes of speciale port en servies te 
koop en zo langzamerhand begint de winkel zich 
ook meer op kinderen te richten. ‘Zo hebben we 
bijvoorbeeld spellen te koop voor jong en oud.’ 
‘Wat mensen zo leuk vinden aan de winkel is dat 

ze zelf hun cadeautjes kunnen samenstellen en 
er iets écht persoonlijks van wordt gemaakt in de 
winkel’, zegt Annet.

Lekker snuffelen
Toine benadrukt dat iedereen welkom is. ‘Mensen 
denken soms wanneer ze een winkel als deze bin-
nenlopen: “dan moet ik toch iets kopen!” maar we 
zijn gastvrij en je mag altijd vrijblijvend even bin-
nenwandelen om te snuffelen!’

Tekst: Kelly HeijzelaarTekst: Kelly Heijzelaar

GEWOON LEKKERZ 
BERKEL-ENSCHOT
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‘Mocht een artikel ook online uitverkocht zijn,’ ver-
volgt ze, ‘dan is er altijd nog de mogelijkheid om 
het vanuit een ander fi liaal te laten komen. Over-
en-weerartikelen noemen we dat.’ Berkel-Enschot 
is een van de vijf winkels die onder dezelfde fran-
chise vallen. ‘We kunnen zien wat er bij andere fi -
lialen op voorraad is,’ legt John uit. ‘Ik reis regel-
matig tussen de vestigingen en kan dus makkelijk 
klantenbestellingen meenemen.’

Gezellige sfeer
Het gratis parkeren en de gezellige sfeer in het 
nieuwe winkelcentrum hebben een grote aantrek-
kingskracht op mensen uit het dorp en de directie 
omgeving. Zo komen er ook veel mensen uit Til-
burg Noord en Oisterwijk naar de winkel. Tevreden-
heid dus bij John en Corrine. Vooral de damesmo-
de gaat als een speer. ‘Soms gaat het zo snel dat 
kledingstukken al verkocht worden, nog voordat ze 
in het rek hangen,’ lacht Corrine. John wijst tot slot 
nog even op een van de nieuwste ontwikkelingen 
binnen de HEMA: ‘Sinds kort vind je ook een kleine 
selectie van dagelijkse HEMA-producten in een 
speciale display bij de Jumbo.’ En daarmee is de 
HEMA nu eigenlijk een dubbel zo vertrouwd beeld 
op winkelcentrum Koningsoord. 

De HEMA vormt al vele jaren een vertrouwd beeld in menig winkel-
straat en uiteraard heeft Berkel-Enschot ook een vestiging van het 
populaire warenhuis. Bedrijfsleider John van de Langenberg en 
fi liaalleidster Corrine Denissen zijn trots op de nieuwe winkel. 
‘Mensen komen hier graag winkelen.’

HEMA, VERTROUWDE KWALITEIT 
OP EEN NIEUW ADRES

‘We hebben lang moeten wachten voordat we 
eindelijk over konden naar Koningsoord,’ vertelt 
John. ‘Maar nu hebben een mooie nieuwe winkel 
op een prachtige locatie.’ De winkel is niet groter 
dan die op Eikenbosch. ‘Een grotere vestiging be-
tekent dat je ook bijvoorbeeld een vleeswaren- en 
broodafdeling erbij krijgt. Met drie supermarkten 
en drie bakkers om de hoek is dat niet rendabel. 
Bovendien hebben we hier een geweldig groot as-
sortiment.’ Hij doelt daarmee op de online aanko-
pen via de website van de HEMA. ‘We kunnen hier 
natuurlijk niet alles uitstallen,’ vult Corrine aan. 
‘Daarom vertellen we klanten ook altijd dat ze het 
online kunnen bestellen. Je kunt je bestelling hier 
in de winkel afhalen en betalen. Steeds meer men-
sen maken daar gebruik van.’ 

‘Het grootste assortiment 
HEMA-artikelen’

Tekst: Noortje de Kok
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Leather-look, Pied-de-poule prints, fi jne coltruien 
en warme vesten voor jou! In de omschakeling van 
het seizoen biedt onze collectie alles wat je nodig 
hebt. Bij ons combineer je items op een stijlvolle 
manier. En niet te vergeten, tegen onze vertrouwde 
betaalbare prijs! Dat maakt shoppen leuk. Zo zijn 
de nieuwste trends en najaarskleuren, fi jn draag-
baar op jouw manier. Dankzij onze verschillende 
merken, pasvormen en stijlen, slaag jij voor iets 
wat echt bij je past! 

Naast kleding voor dames, shop je bij ons voor 
heel het gezin! Zo hebben we een uitgebreide 
baby, kinder- en herencollectie. Met te gekke 
prints, stoere uitvoeringen passend bij hun levens-
fase.

Bij ons reserveer je je kleding gemakkelijk in de 
juiste maat online op www.jolamode.nl, haal af in 
de winkel. Let bij het bezoek aan onze winkels op 
de aangegeven maatregelen.  

DE NAJAARSCOLLECTIE
VAN JOLA MODE
MAG JE NIET MISSEN  

NIEUW! 

Wij hebben iedere week een nieuwe week-
aanbieding! Hier krijg je in die week, korting 
op geselecteerde items.
*via online reserveren werkt dit ook, korting 
wordt verrekend bij de kassa.

Graag tot ziens bij Jola Mode
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de medewerkers. ‘Je merkt dat ze echt trots zijn 
op de winkel.’ 

Een groot deel van de ruimtewinst is voor de klant 
echter niet direct zichtbaar. De magazijnruimte is 
namelijk ook veel groter geworden. ‘De vracht-
wagens die ons komen bevoorraden, kunnen hier 
zo naar binnen rijden en dus overdekt laden en 
lossen.’ Buck wijst ook op de moderne koel- en 
vriescellen. ‘De warmte die vrijkomt bij het koelen 
van producten wordt hergebruikt om het pand te 
verwarmen.’

‘Een supermarkt met buurtfunctie’ 

Bij het fi liaal werken zo’n 160 medewerkers. ‘Dat 
is veel meer dan mensen vaak denken,’ zegt Ha-
mers. ‘Een heel groot deel daarvan bestaat uit 
scholieren die hier na winkeluren de vakken ko-
men vullen. Het is hun eerste stap op de arbeids-
markt en wij proberen ze daarbij zo goed mogelijk 
te begeleiden. Veel jongeren uit het dorp hebben 
bij ons een bijbaantje. Dus we hebben ook op dat 
gebied een sterke buurtfunctie.’

JUMBO DENISSEN, 
EEN RUIME EN SFEERVOLLE SUPERMARKT

Tekst: Noortje de Kok

Bij supermarkt Jumbo waren ze blij toen de 
langverwachte verhuizing naar Koningsoord 
eindelijk een feit was. ‘Het gaf ons de kans om 
een heleboel zaken meteen goed aan te pak-
ken,’ aldus bedrijfsleider Buck Hamers. ‘Er 
staat nu een moderne, grote en vooral sfeer-
volle nieuwe winkel. En daar zijn we met zijn 
allen trots op.’  

In het oude pand op Eikenbosch was het vaak wat 
behelpen. ‘De ruimte was klein en het pand had 
zijn beste tijd wel gehad. Hier kregen we de kans 
om in één keer veel zaken aan te pakken,’ aldus 
Hamers. ‘We hebben nu bijna twee keer zoveel 
ruimte. De gangpaden zijn veel breder, het assor-
timent is uitgebreider en we hebben nu meer plek 
om bijvoorbeeld themapleinen te creëren.’ 

Themapleinen en meer ruimte
‘Heb je geen inspiratie wat je die dag moet ko-
ken? Dan hebben we een recept voor een gezon-
de maaltijd voor je klaarliggen,’ vervolgt Hamers. 
‘En om het makkelijk te maken, hebben we alle 
ingrediënten er ook alvast bij gelegd. Maar er is nu 
ook meer ruimte om producten mooi te etaleren. 
Dan we maken we bijvoorbeeld een tapas-display 
met bijpassende wijnen. Deze themapleinen zor-
gen meteen voor veel meer sfeer in de winkel.’ Dat 
er nu meer mogelijk is, heeft ook zijn weerslag op 
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Wie de kapsalon van Kapper & Co binnenstapt, 
ziet het meteen: dit is een hippe, moderne zaak 
waar je voor meer komt dan alleen een snelle 
knipbeurt. Eigenaresse Mariëlle van Hamond 
is met recht trots op haar nieuwe salon. ‘He-
lemaal 2020’, zegt ze. ‘Maar natuurlijk wel met 
behoud van de oude vertrouwde service en 
kwaliteit.’

‘Door de verhuizing naar Koningsoord konden 
we het gelijk goed aanpakken,’ zegt Mariëlle. De 
klanten willen tegenwoordig wat anders dan twin-
tig jaar geleden, meer toeters en bellen.’ Voor de 
inrichting van het nieuwe pand nam ze een des-
kundige in de arm. ‘Guy Sarlemijn is een gerenom-
meerd ontwerper die zich heeft gespecialiseerd in 
kapsalons. Hij weet precies waaraan een moderne 
salon moet voldoen. We zijn eigenlijk begonnen 
met een blanco canvas. Het moest mooi worden, 
het liefst met gouden kranen heb ik geroepen. The 
sky is the limit.’ 

De salon is groter geworden en er zijn meer stoe-
len. Er is een aparte wasruimte gecreëerd waar 
massagestoelen staan. Zo kun je tijdens een was-
beurt echt ontspannen. ‘Een bezoek aan de kap-
per is meer dan alleen knippen. Het is een bele-
ving geworden. Daarom hebben we ook een ronde 
tafel midden in de salon staan. Hier kun je, terwijl 
de haarkleuring inwerkt, met een tijdschrift in de 
hand genieten van bijvoorbeeld een heerlijke latte 
of cappuccino. Want ook dat hoort er tegenwoor-
dig allemaal bij.’

‘Een bezoek aan de kapper is 
een beleving geworden.’

Modern en vertrouwd
Mariëlle begon haar carrière in 1990 bij kapper 
Van Diessen, een kapperszaak die al sinds 1972 
in het dorp zat. In 2006 nam ze de salon over. Nog 
steeds weten veel klanten uit die begintijd de weg 
naar Kapper & Co te vinden. Maar daarmee is de 
salon zeker niet ouderwets. Ook jongeren zijn van 
harte welkom. ‘We werken met luxe merken van 
Kérastase en L’Oréal Professionnel en sinds kort 
met de volledige lijn van ELEVEN Australia. Die 
is helemaal hip en happening onder de jeugd. De 
salon is nieuw, maar wij blijven wie we zijn. Met 
volop aandacht en tijd voor onze klanten en uiter-
aard met de juiste voorzorgsmaatregelen. En wie 
benieuwd is naar die gouden kranen, moet maar 
eens een kijkje nemen bij het toilet.’ 

KAPPER & CO, 

VERTROUWDE SERVICE 
EN KWALITEIT 
IN EEN NIEUW JASJE 

Tekst: Noortje de Kok
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DE PIETEN
Bezoeken Koningsoord 

op woensdag 2 december 
tussen 13.30 en 17.00!

Vanaf 25 november kun je 
een rebus ophalen bij de 
deelnemende winkeliers 
die je mag inleveren bij 

de pieten.

Deze festiviteiten zijn onder voorbehoud 
i.v.m. het wijzigende corona-beleid. We handhaven

de richtlijnen van het RIVM.



Hij komt! Hij komt! Veel inwoners van Berkel-
Enschot kijken er al enige tijd reikhalzend naar 
uit: de dag dat keurslager Hans Mutsaers zijn 
nieuwe winkel opent in Winkelcentrum Ko-
ningsoord. Op woensdag 11 november is het 
zover.

Koningsoord herbergt vanaf komende week een 
zelfstandige (keur)slagerij. In het voormalige Win-
kelcentrum Eikenbosch kon het publiek terecht 
bij Gildeslager Veenstra, nu dus bij Keurslagerij 
Mutsaers. Hans Mutsaers brengt zijn vlees aan de 
man in het pand op de hoek van de straat, na-
bij het parkeerterrein, waar onder meer ook su-
permarkt Jumbo en Primera gevestigd zijn. Een 
ruimte van in totaal 120 vierkante meter; de winkel 
op de begane grond en de etage daarboven, die 
onder meer een magazijn en kantine voor de elf 
personeelsleden herbergt. 

Waalwijk
Mutsaers runde meer dan 26 jaar een slagerij in 
Waalwijk. ‘Afscheid nemen van mijn vaste klanten 
is moeilijk. Die mensen ga ik zeker missen. Onze 
nieuwe winkel Berkel-Enschot is voor mij als on-
dernemer een prachtige uitdaging om me verder 
te ontwikkelen. In Waalwijk komt ook een nieuw 
winkelcentrum, maar dat laat nog een tijdje op 
zich wachten. Ik wil vooruit. Koningsoord gaf me 
meteen een goed gevoel. Een winkelcentrum met 
veel potentie.’

Mutsaers hanteert de slogan “Verstand van lekker 
eten!” ‘Onze Keurslagerij is onze trots’, benadrukt 
de keurslager. ‘Wij gebruiken altijd verse ingredi-
enten om de mooiste ambachtelijke producten te 
bereiden: vleeswaren en worst, vleesspecialiteiten 
die we zelf ontwikkelen, maaltijden en broodjes. 
Er bestaat geen mooier vak dan het slagersvak. 
Onze passie proef je terug in onze producten. 
Rundvlees is één van onze specialiteiten. Ons 
kalfsvlees, uit Hollandse weiden, staat garant voor 
uitstekende kwaliteit. Het varkensvlees is van het 
’t wroetvarken.’ 

Mutsaers biedt elke dag een ‘keur’ aan verse vlees-
waren. ‘Van verse slagerssnijworst tot onze veel 
verkochte eigen grillworst. Veel producten maken 
wij zelf, al hebben we ook buitenlandse speciali-
teiten in huis. Ik ontvang de inwoners van Berkel-
Enschot en omgeving vanaf komende week graag 
in onze nieuwe winkel. We kijken er enorm naar uit 
om in Koningsoord aan de slag te gaan.’

Tekst: Stefan Latijnhouwers

KEURSLAGERIJ HANS MUTSAERS 
OPENT 11 NOVEMBER
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Je kunt met gemak vier of vijf keer door de 
winkel van Francisca Adams lopen en steeds 
weer iets nieuws ontdekken. Een mooie vaas, 
een brocante kastje, een stoere lamp of een 
echte eyecatcher voor in je interieur. In De 
Kloostertuin Landelijk Wonen vind je een keur 
aan unieke en bijzondere artikelen die zorgen 
voor sfeer in je huis.

De winkel van Francisca vormt een mooie aanvul-
ling op de overige winkels in Koningsoord. In De 
Kloostertuin komen de klanten niet voor hun we-
kelijkse boodschappen, maar om te snuffelen, te 
struinen en om inspiratie op te doen. ‘Veel men-
sen komen vaak eerst kijken wat er allemaal is,’ 
vertelt Francisca. ‘Soms komen ze alleen om een 
gezellig praatje maken. Ik hou van dit persoonlijke 
en warme contact met mensen. Ik laat ze rustig 
ideeën opdoen of geef ze advies. Vaak komen ze 
op een later moment weer terug om iets te kopen.’

Passie voor stoere, 
landelijke woonstijl

Zo’n twee keer per jaar verandert ze het assorti-
ment in de winkel om plaats te maken voor nieuwe 
artikelen. ‘In het voorjaar zie je vooral lichte kleu-
ren en artikelen voor in de tuin en in de herfst is 
er meer vraag naar warmere kleuren, sfeervolle 
lampen, kaarsen en kussens. En natuurlijk is de 
kerstperiode voor ons heel belangrijk.’ 

Unieke en doorleefde artikelen
De woonaccessoires en artikelen die Francisca ver-
koopt zijn zeker niet massaal geproduceerd. ‘Som-
mige spullen komen uit India of binnenlanden van 
China,’ zegt ze. ‘Bijvoorbeeld oude lemen visman-
den of steenmallen. Deze oude gebruiksartikelen 
krijgen hier een nieuwe bestemming en de mensen 
daar ontvangen er een eerlijke prijs voor. Unieke en 
eerlijke artikelen dus.’ Uniek zijn zeker ook de bro-
cante artikelen die uit Frankrijk komen en de zelfge-
maakte accessoires zoals lampen. Sinds kort ver-
koopt ze ook een klein assortiment verse bloemen.

Voordat ze haar winkel opende, verkocht Fran-
cisca haar spullen al via haar webshop. Op die 
manier bouwde ze al een fl inke klantenkring op. 
De webshop wordt binnenkort nog verder gepro-
fessionaliseerd. Maar Francisca heeft nog meer 
plannen: ‘We willen straks ook workshops gaan 
verzorgen. Dan kun je met een klein gezelschap 
bijvoorbeeld een bloemstuk, krans of zeep maken 
of een oud kastje restylen.’

DE KLOOSTERTUIN: 

BIJZONDERE EN UNIEKE 
WOONACCESSOIRES 

Tekst: Noortje de Kok
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Optiekbedrijf Kyckoord opende 19 februari een 
nieuwe, grotere vestiging in het Winkelcentrum 
Koningsoord. De winkel van eigenaar Christian 
Ermes onderging een metamorfose. Met nog 
meer ‘oog’ voor de klant, kwaliteit, service en 
maatwerk-producten.

Christian kijkt ondanks de Corona-crisis met een 
goed gevoel terug op de afgelopen acht maanden. 
Het team van Kyckoord bestaat uit drie opticiens, 
waaronder een contactlenzen-specialist, een sty-
list en een optometrist en een audicien. ‘Het be-
valt ons hier prima. We zijn er enorm op vooruitge-
gaan. De uitbraak van het COVID-19 virus viel ons 
wel koud op het dak. Dat had veel impact, onder 
meer doordat mensen de aankoop van een bril 
voor zich uit schoven’, geeft Christian aan. ‘Maar 
het virus is er. We houden ons aan de richtlijnen 
van het RIVM en vragen bezoekers om bij binnen-
komst de handen te ontsmetten met desinfecte-
rende gel. Wij dragen mondkapjes en werken met 
beschermende handschoenen en schermen.’

‘Oogzorg nemen wij heel serieus’

Professionele aandacht
Kyckoord zet ‘Corana-proof’ de vertrouwde, 
hoogstaande, reguliere oogzorg voort. De veel-
zijdige optiekzaak is op toonaangevende en on-
derscheidende manier actief in de regio. Christian: 
‘Iedere klant krijgt bij ons professionele aandacht 

en ontvangt de hoogst mogelijke service en vak-
bekwaamheid. Oogzorg nemen wij heel serieus. 
We bieden de nieuwste glazen, lenzen en coatin-
gen aan. Door ons continu vernieuwende assor-
timent zijn wij helemaal up to date op het gebied 
van oogmode en daarnaast specialist in gehoor-
apparaten en lenzen: dag-, maand- en nachtlen-
zen en harde lenzen.’

De nieuwe winkel herbergt een cabine voor hoor-
testen. Met de zogeheten DNEye-scanner, een 
revolutionair meetinstrument, is Kyckoord in staat 
25 keer nauwkeuriger te meten. Christian: ‘Groot 
voordeel is dat we nu nog dichter bij de huisart-
senpost gevestigd zijn. Klanten kunnen aanslui-
tend aan hun afspraak bij de huisarts bij ons te-
recht. Om afwijkingen aan de ogen te constateren, 
werken we nauw samen met de huisartsen. Onze 
optometrist Niels is hierbij nauw betrokken. We 
verlenen eerstelijns oogzorg, waarvoor mensen 
normaal naar het ziekenhuis moeten en beschik-
ken over de benodigde instrumenten hiervoor. 
Ook op die manier staan we garant voor een opti-
male dienstverlening op het hoogste niveau.’

Tekst: Stefan Latijnhouwers

KYCKOORD 
FOCUST OP HOREN EN ZIEN
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BAKKERIJ LEO GEERTS

Van Leo Geerts die sinds 1961 zelf met 
zijn bakfi ets brood rondbracht, tot een 
familiebedrijf met inmiddels vier winkels 
in de regio. Bakkerij Leo Geerts brengt 
ambachtelijke, verantwoorde en prijs-
winnende producten naar winkelcentrum 
Koningsoord. 

Familiebedrijf
Filiaalmanager Tom Leijten vertelt wat over de 
geschiedenis van de bakkerij. ‘In 1961 begon 
Leo Geerts met een kleine bakkerij en bracht het 
brood met een bakfi ets rond. Iedereen was heel 
blij met zijn brood, dus het bedrijf groeide gestaag 
door met een SRV-wagen, een winkel in Biezen-
mortel, Udenhout, Berkel-Enschot en ten slotte in 
Loon op Zand’. Inmiddels wordt het bedrijf geleid 
door dochter Hélène, haar man Kees en zoon Tijs 
Evers. ‘Het familiegevoel zit er echt in en als je hier 
werkt maak je daar deel van uit. We hebben een 
fi jne samenwerking, goed en open contact onder-
ling en die Brabantse gezelligheid en nuchterheid’, 
lacht Tom.

Ervaring en ambacht
‘De nieuwe winkel is fi jn ingericht’, zegt Tom. ‘Je 
kunt zelf je winkeltempo bepalen doordat er een 
zelfbedieningsgedeelte is’. In de winkel vind je 
ambachtelijk bereidde producten, waarover het 

ervaren personeel je alles kan vertellen. ‘Het voor-
deel van een ambachtelijke bakker in eigen beheer 
is dat we veel uitleg kunnen geven over bijvoor-
beeld ingrediënten en herkomst’. Alle broden zijn 
lactosevrij en de worstenbroodjes worden met de 
hand gevouwen. Omdat het brood “verantwoord” 
is (40% minder zout dan een gemiddeld brood) en 
de bakkerij het hoogst haalbare hygiënecertifi caat 
heeft, leveren zij ook aan ziekenhuizen en zorgin-
stellingen. 

Gouden kroontje is voor de klant

Een klantvriendelijke, prijzenwinnende bakkerij
Met de afbakbroodjes, oliebollen en progresgebak 
is Leo Geerts in de prijzen gevallen bij het Neder-
lands Bakkers Centrum (“Bekroond met Goud”). 
Maar dat gouden kroontje is eigenlijk voor de klant, 
vindt Tom. ‘Iedere klant is even belangrijk. Of je nu 
één of honderd broden bij ons haalt, wij zullen ie-
dereen met evenveel liefde en passie helpen!’ 
De klantvriendelijkheid zie je ook terug in de rui-
me openingstijden. De winkel is zeven dagen per 
week geopend (op zondag tussen 9.00 en 13.00). 

Tekst: Kelly Heijzelaar
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Een bakkerswinkel binnenkomen is altijd een 
klein feestje. Schappen vol met goudgele en 
knapperend verse broden en in de vitrines 
kleurrijk en feestelijk banket. En overal die 
geur van versgebakken brood. ‘Precies zoals 
een winkel moet zijn,’ zegt Sjaak Bosch van 
Meesterbakker Van Iersel. ‘Intiem en sfeervol.’

‘Bij het inrichten van het nieuwe pand wilden we 
een sfeer creëren van ambacht en gezelligheid,’ 
vertelt Sjaak. Als de ambiance en de kwaliteit van 
je producten goed is, dan merken je klanten dat 
meteen en dan is 1 en 1 al gauw 3!’ De winkel 
op Koningsoord is de veertiende vestiging van het 
familiebedrijf. Er was al een bakkerswinkel aan de 
Kerkstraat. ‘Die heeft een eigen trouwe klanten-
kring in de wijk,’ aldus Sjaak. ‘Hier in Koningsoord 
komen weer andere klanten. Het dorp is fl ink ge-
groeid en ook het gratis parkeren voor de deur 
maakt dat mensen ons hier weten te vinden.’ 

Bosch praat met veel enthousiasme over de bak-
kerij. ‘De dynamiek van een bakkerswinkel is 
prachtig. We spelen in op seizoenen en gebeur-
tenissen. In de winter met bijvoorbeeld speculaas 
en chocola en in de zomer knalt het rood van de 
aardbeien je tegemoet. Als bakker ben je met je 

producten eigenlijk altijd aanwezig bij belangrijke 
momenten in het leven. Een broodje bij de lunch, 
een taart bij een verjaardag of iets lekker voor bij 
de koffi e. Ja,’ concludeert hij, ‘bakker zijn is echt 
een vak om verliefd op te zijn!

‘Een vak om verliefd op te zijn’

Jubileum
Bakkerij Van Iersel bestaat volgend jaar 75 jaar. 
‘We hadden al plannen klaarliggen om dat fees-
telijk te gaan vieren, maar veel festiviteiten kunnen 
met de huidige maatregelen helaas niet doorgaan. 
Onze drukbezochte open dag bijvoorbeeld. We 
laten dan zien hoe we onze producten maken en 
wat er allemaal nog meer bij komt kijken voordat 
iets in de schappen van de winkel ligt.’ Er wordt 
nu fl ink nagedacht over alternatieven. ‘Het jubile-
um wordt hoe dan ook gevierd volgend jaar,’ zegt 
Sjaak. ‘Want het is fantastisch om mensen wat 
van die magie mee te laten beleven.‘

Tekst: Noortje de Kok

MEESTERBAKKER VAN IERSEL,

AL BIJNA 75 JAAR VAKMANSCHAP 
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Het bevalt ons prima in Winkelcentrum Ko-
ningsoord.’ Eigenaar Berrie Peek van Mitra 
Drankenspeciaalzaak kijkt met een goed ge-
voel terug op de afgelopen negen maanden. 
Begin februari stapte hij met zijn nieuwe ves-
tiging in het vacuüm dat Gall & Gall achterliet.  

De franchisewinkel van Berrie opende donderdag 
6 februari: anderhalve maand voordat premier 
Mark Rutte vanwege de uitbraak van COVID-19 
de intelligente lockdown afkondigde in Nederland. 
‘Daardoor was onze start in Koningsoord een 
beetje raar’, vertelt Berrie. ‘De Corona-crisis had 
voor- en nadelen. Omdat mensen minder de deur 
uitgingen, dronken ze thuis vaker een borreltje. 
Aan de andere kant waren er door het virus min-
der feestjes en partijen, wat ons qua inkomsten 
parten speelde. Maar je hoort ons niet klagen. We 
zijn tevreden en hebben in Berkel-Enschot inmid-
dels een vaste klantenkring opgebouwd.’      

Ruim assortiment
Mitra behoort tot een van de grootste drankenspe-
ciaalzaken van Nederland, met een ruim assorti-
ment. De slijters beschikken over veel kennis van 
dranken en culinaire combinaties. Óok voor rela-
tiegeschenken of een op maat gemaakt cadeau is 
het publiek bij Mitra aan het goede adres. Boven-
dien profi teren klanten als Mitra Member van extra 
voordelen en zijn ze als eerste op de hoogte van 

nieuwe acties. Daarnaast sparen klanten als Mem-
ber voor persoonlijke kortingsvouchers. 
Berrie exploiteert ook drie vestigingen van de dran-
kenspeciaalzaak in Tilburg. Samen met zoon Bram 
(26) verhuurt hij daarnaast onder de naam huureen-
tapje.nl online taps. ‘Bijna negen jaar geleden jaar 
geleden nam Gall & Gall de plek van Mitra over in 
het voormalige Winkelcentrum Eikenbosch, begin 
dit jaar was het dus andersom. Veel van onze vaste 
klanten kwamen al uit Berkel-Enschot.’ 

‘Koningsoord is ontmoetingsplek’

De drankenspeciaalzaak onderscheidt zich vol-
gens Berrie op verschillende manieren. ‘We verko-
pen onder meer honderdvijftig whiskey’s, driehon-
derd speciaalbieren en wijnen uit de hele wereld. 
Beleving staat centraal in onze winkels. Het pu-
bliek kan whiskey proeven en één keer per jaar 
houden we in Tilburg de zogeheten Whiskey Xpe-
rience & More, dit jaar op zaterdag 28 november.’ 

Berrie is zelf regelmatig aanwezig in de nieuwe win-
kel, samen met de vaste medewerkers Anouschka 
Moerman, Irene Hinnen en zijn vrouw Colette. Ber-
rie: ‘We voelen ons hier helemaal thuis. Konings-
oord is een ontmoetingsplek voor de inwoners van 
Berkel-Enschot. Een dorp in een dorp.’ 

MITRA DRANKENSPECIAALZAAK
THUIS IN KONINGSOORD

Tekst: Stefan Latijnhouwers
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Saturday night 
Christmas shopping

zaterdag 19 december 
winkels open tot 20:00

VOLG ONS
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Bij de opening van het nieuwe winkelcentrum 
Koningsoord, waren Stephanie en Marcel de 
Kok onder de indruk van hoe mooi het allemaal 
is geworden. Wel miste er in hun ogen nog een 
toffe winkel voor kinderschoenen. Et voilà, 
daar ontstond het idee voor Olé Kids Shoes!

Samenwerking
Marcel en Stephanie hebben elkaar leren kennen 
in de private label mode-accessoire business. 12 
jaar lang hebben zij samengewerkt in die branche 
en zo heel wat ervaring opgedaan. Marcel startte 
in 2016 een eigen bedrijf, maar omdat het samen-
werken altijd zo goed ging en zij het miste om sa-
men te ondernemen, werd het idee voor Olé Kids 
Shoes geboren.

Olé Kids Shoes
‘We zijn een echte gezinsonderneming’, zegt 
Stephanie. De oudste meiden, Valerie (14) en Sop-
hie (17) zijn in de weer met het beheren van het 
Instagram account. En alhoewel de twee jongste 
meiden nog niet actief kunnen helpen, hebben zij 
bij kunnen dragen aan de naam van de onderne-
ming. Olé is een samentrekking van de namen 

Olivia, 10 maanden oud en Leah, 4 jaar oud. Het 
kroontje op de naam in het logo (bedacht door de 
ontwerper) is een knipoog naar de naam van het 
winkelcentrum “Koningsoord”.

De winkel
‘De ruim opgezette, lichte winkel is precies ge-
worden zoals ik het in mijn hoofd had’ zegt Step-
hanie trots. ‘Zij is vooral degene die in de winkel 
staat, ik heb ook nog mijn andere bedrijf lopen’, 
zegt Marcel. ‘Ja, ik voel me hier helemaal thuis’, 
lacht Stephanie. ‘Aangezien het een kinderwinkel 
is moeten zij zich hier thuis voelen, vandaar dat 
er altijd een leuke Disneyfi lm op de achtergrond 
speelt, zodat er rustig gepast kan worden. Ook 
wordt er uitgebreid tijd besteed aan het opme-
ten van de voeten. Er is een ruim aanbod aan 
merkschoenen, zoals Tommy Hilfi ger, Munich, 
Shoesme, Clic!, Vans, Philippe Model, Liu Jo en 
Nik&Nik. Dit in de maten vanaf 16 t/m 41. Voor 
elk wat wils, dus ook voor tieners.  Stephanie: 
‘Het is leuk om kids lachend de deur uit te zien 
huppelen!’ 

OLÉ KIDS SHOES

Tekst: Kelly Heijzelaar
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De verhuizing van winkelcentrum Eikenbosch 
naar Koningsoord heeft Primera geen windei-
eren gelegd. Eigenaar Stefan Michielse is een 
kleine negen maanden na de opening van het 
nieuwe pand een tevreden man. Ondanks de 
verwarrende Corona-tijden…

Primera is een in 1991 opgerichte Nederlandse 
winkelketen die zich vooral specialiseert in tabak 
en rokersbenodigdheden, tijdschriften en dagbla-
den, wens- en cadeaukaarten, postzegels, kan-
toorartikelen en loterijen. Primera, ook wel om-
schreven als ‘gemakswinkel’, is een coöperatieve 
onderneming.

Lichtpuntjes
De Corona-crisis hakt er voor iedereen fl ink in, 
zeker ook voor winkeliers. Stefan, geboren en 
getogen in Berkel-Enschot, ziet toch lichtpuntjes. 
Voor hem is het glas halfvol. ‘We waren gewoon 
geopend tijdens de intelligente lockdown. De loop 
zat en zit er hier goed in. Positief is ook dat het 
aantal vaste klanten is toegenomen. Niet alleen uit 
Berkel-Enschot, maar ook uit Tilburg, Oisterwijk 
en Udenhout.’
Stefan vervolgt: ‘Tegenover minder inkomsten 
voor bepaalde productgroepen als cadeaukaarten 
en gifts, staat een toename van het aantal wens-
kaarten, kantoorartikelen, (leer)boeken en tijd-
schriften. De verkoop daarvan liep prima tijdens 
de lockdown, waarschijnlijk omdat veel mensen 
thuis waren.’

Meer ruimte
De winkelruimte is fl ink toegenomen. ‘Dat is echt 
een verbetering en werkt veel prettiger. We willen 
vooruit en hier kan dat. We volgen de nieuwste 
ontwikkelingen op de voet, bijvoorbeeld op het 
gebied van telecom’, benadrukt Stefan. ‘De boei-
ende aspecten van deze job? De afwisseling in de 
werkzaamheden, het feit dat je veel mensen ont-
moet en veel leuke een-op-een contacten hebt. 
Het samenwerken met een enthousiast team van 
vijf medewerkers is een sterk punt van ons. We 
besteden veel aandacht aan het verlenen van ser-
vice. Gelet op de vele positieve reacties van het 
publiek, slagen we daar goed in.’

Het assortiment in de Primera-winkel is uitgebreid. 
Stefan: ‘Er zijn nu onder meer dus ook gifts, waar-
onder woonaccessoires. We onderscheiden ons 
als enige winkel in de omgeving met een PostNL-
punt, pasfotoservice en stomerij. Bovendien zitten 
we hier op een mooie locatie, zo recht tegenover 
de Jumbo, in een winkelstraat met veel passan-
ten. Mede door het gratis parkeren komen meer 
mensen van buiten Berkel-Enschot boodschap-
pen doen in Koningsoord. De verhuizing heeft ons 
dus echt goed gedaan.’

Tekst: Stefan Latijnhouwers

PRIMERA OP Z’N PLEK 
IN KONINGSOORD
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Nadat ze al vier keer met haar kledingwinkel 
Qiëlly is verhuisd, hoopt eigenaresse Mariëlle 
Snoeren dat het nu wel even klaar is. Ze is erg 
tevreden met haar winkel op Koningsoord. Sa-
men met Boxx Brand Store biedt de winkel een 
breed assortiment van baby-, kinder-, dames- 
en herenkleding.

‘Ik begon destijds op Eikenbosch tegenover de 
bibliotheek. Daarna volgde een verhuizing naar 
de hoek bij de Jumbo en daarna naar het pand 
tegenover de Kruidvat. Hier blijf ik voorlopig lek-
ker zitten,’ lacht Mariëlle. In oktober vierde ze het 
25-jarig bestaan van haar winkel. ‘Dat lijkt heel 
lang, maar de tijd is eigenlijk zo omgevlogen. Veel 
kinderen die in de begintijd in de winkel kwamen, 
hebben nu zelf een gezin en gaan op hun beurt 
weer met de kinderen hier winkelen. Ik ben dus 
eigenlijk met hen meegegroeid,’ vertelt ze. 

‘De kinderen van toen, 
zijn de ouders van nu’ 

Het is dan ook niet verwonderlijk dat Mariëlle heel 
veel van haar klanten goed kent. ‘Maar er zijn ook 
steeds meer nieuwe gezichten,’ vervolgt ze. ‘Er 

komen ook gezinnen vanuit Tilburg om hier te win-
kelen. Dat is mooi om te zien. Hopelijk zijn straks 
ook alle panden gevuld. Dan wordt het hier nog 
bedrijviger en gezelliger.’ Koningsoord is volgens 
haar erg belangrijk voor de sfeer en de leefbaar-
heid in Berkel-Enschot. ‘Ik merk gelukkig dat veel 
mensen lokaal komen winkelen. Die saamhorig-
heid past echt bij het dorp.’

Qiëlly en Boxx
De naam van haar winkel is ontstaan door een 
schoolopdracht waarbij Mariëlle een logo moest 
ontwerpen. ‘Ik wilde iets met mijn naam doen en 
ik vond de letter q ook wel mooi. Door die zaken 
te combineren ontstond Qiëlly. Toen ik begon met 
mijn winkel, moest alles snel geregeld worden, en 
toen kwam die naam weer bovendrijven.’ 
Dochter Bo Vriens treedt inmiddels in de voetspo-
ren van haar moeder. Binnen de muren van het 
winkelpand van Qiëlly runt zij Boxx Brands Store 
dat zich richt op kleding voor volwassenen, vanaf 
maat XS. Beide collecties vullen elkaar mooi aan. 
Qiëlly en Boxx: één adres voor het hele gezin. 

Tekst: Noortje de Kok

MODE VOOR 
HET HELE GEZIN
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Stijlvol
Lucy vindt het heerlijk om steeds een verrassende 
collectie samen te stellen. ‘Ik wil mijn persoonlijke 
stijl uitdragen en voer dus alleen maar merken 
waar ik me prettig in voel. Ik kies voor elegante en 
stijlvolle kleding. Voorwaarden zijn duurzaamheid 
en kwaliteit. Het moet voor mij kleding zijn met 
een verhaal én met een toekomst! In mijn keuze 
houd ik natuurlijk rekening met mijn doelgroep van 
dames tussen de 30 en 60 jaar. Ik ben trots op 
de uitgebreide shop in shop van Yaya met steeds 
de nieuwste mode en daarnaast biedt Sento Style 
merken als JcSophie, Penn & Ink, Denim Hunter, 
Co’couture, Aimee the Label Est’seven, Zoso, en 
Mac broeken. Binnenkort komen daar Pom Am-
sterdam en Les Favorites bij. Het assortiment 
wordt steeds aangevuld met accessoires, zoals 
sierraden van het merk Fagoso en schoenen en 
slippers van Ilse Jacobsen. Ik heet iedereen van 
harte welkom in de winkel!’

Tekst: Ingrid Roets

SENTO STYLE
GEVOEL VOOR MODE

Sento is Italiaans voor ‘gevoel’ en dat is pre-
cies waar alles om draait volgens Lucy Roks. 
Gevoel voor styling en gevoel voor persoon-
lijk advies, in haar modeboetiek Sento Style 
op Koningsoord combineert Lucy haar jaren-
lange ervaring. Eerst als stylist voor opticiens 
en later als verkoopadviseuse in een mode-
zaak, om klanten zo goed mogelijk te advise-
ren. ‘Mijn langgekoesterde droom om zelf een 
modezaak te beginnen is hier op Koningsoord 
werkelijkheid geworden’, vertelt Lucy enthou-
siast. 

Eenvoud siert
‘Ik houd van minimalisme, elegante eenvoud. Less 
is more.’ Dat eenvoud siert, komt tot uiting in de 
inrichting van de winkel en de collectie. De winkel 
straalt rust en luxe uit en is licht, ruim opgezet en 
stijlvol ingericht met industriële elementen. Afhan-
kelijk van de collectie kan Lucy de winkel zelfs an-
ders indelen met de verschuifbare stellingkasten. 
‘Mijn etalage is nooit drie dagen hetzelfde, de col-
lectie is steeds vernieuwend, waardoor ik de klan-
ten blijf verrassen. De kracht van onze collectie is 
dat je veel items kunt combineren. Ik vind het leuk 
om dat te laten zien in de etalage en in de winkel. 
Dames vragen soms speciaal naar een mooie out-
fi t die op een pop staat.’
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IJSSALON
TWINSZ:
IEDERE

LEKKERNIJ
EEN FEESTJE

Tweeling Kyara en Yanick Beekman kreeg de 
kans om in ons nieuwe winkelcentrum een on-
derneming te beginnen. Het moest uniek zijn 
voor het winkelcentrum en het dorp. Samen 
bedachten ze het concept IJs & Zo, een am-
bachtelijke ijssalon in het hart van Konings-
oord. En zo opende Twinsz in het voorjaar haar 
deuren. Met niet alleen de mogelijkheid om 
een ijsje te halen maar ook om een ijscoupe, 
taartje of broodje te eten in het zitgedeelte of 
terras. Met een prachtig voorjaar en dito zomer 
stond het soms rijen dik voor de deur. Iedereen 
vond de weg wel naar de ijsjes, macarons, (ijs)
cannoli’s, koffi e en andere heerlijke versnape-
ringen. ‘Nu we ons horecagedeelte voorlopig 
weer even dicht moeten houden, kan iedereen 
toch van de lekkernijen to go blijven genieten.’

Kyara studeert Small Business & Ondernemerschap 
bij Avans en Yanick doet bedrijfskunde in Nijmegen. 
Het ondernemersbloed stroomt bij beiden door de 
aderen. Kyara vertelt vol trots over het proces van 
het bedenken van het concept en van ontwerp tot 
uitkiezen van het interieur, kleuren en inrichting. ‘We 
willen uniek zijn in assortiment en smaak. Het ijs 
wordt door ons zelf gemaakt. Je kunt in de zaak ook 
het proces van ijs maken zien. Daarnaast verkopen 
we donuts, die we zelf dippen, en ook de ijscan-
noli’s en ijstaarten worden zelf gemaakt. Alles is in 

onze winkel te koop, maar straks ook te bestellen 
via de website voor bijvoorbeeld feestjes en speci-
ale gelegenheden. Ook ijs voor thuis in de vriezer.’

Najaars- en winterlekkernijen
Deze zomer waren er maar liefst 26 verschillende 
smaken ijs, nu kun je nog kiezen uit 12. En om-
dat het kouder wordt zijn er ook warme producten 
verkrijgbaar, zoals warme Brusselse wafels, mug 
cake, muffi ns en worstenbroodjes. En ook heerlij-
ke koffi e of chocomel to go. Nieuw zijn de Italiaan-
se lekkernijen voor thuis. Befaamd zijn inmiddels 
de macarons; handgemaakt en in 23 verschillende 
smaken. Niet alleen lekker voor jezelf, maar ook 
leuk om cadeau te geven.
Twinsz werkt vanuit duurzame oplossingen. Zo 
zijn bakjes, papier en servetten gemaakt van bio-
logisch afbreekbaar materiaal en wordt er alleen 
met natuurlijke ingrediënten gewerkt. 

Topdrukte
Afgelopen voorjaar en zomer hebben we topdruk-
te gehad. Door de huidige coronamaatregelen 
denken we nu weer in andere oplossingen. Er is 
veel bij ons verkrijgbaar en af te halen, ook met 
het oog op de komende feestdagen. U bent van 
harte welkom.

Tekst: Elke van Dommelen
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We doen graag iets extra’s voor u!
Daarom krijgt u van ons een

SHOPPER
CADEAU!

GRATIS SHOPPER

Lever onderstaande bon in bij een winkel van 
winkelcentrum Koningsoord (m.u.v. supermarkten.)

OP=OP!

Lever deze bon in bij een winkel van winkelcentrum Koningsoord (m.u.v. supermarkten). 
1 shopper per bon. Het is niet toegestaan om een kopie van deze bon in te leveren.

✂



Juwelier Goudsmid Geert Weijtmans is een 
familiebedrijf met ruim veertig jaar ervaring in 
het ontwerpen en repareren van sieraden. Alle 
werkzaamheden vinden plaats in het eigen 
atelier. Geert opende zijn fris ogende nieuwe 
winkel begin maart in Winkelcentrum Konings-
oord.  

Goud- en zilversmid Geert Weijtmans begon met 
zijn familiebedrijf in 1979. In eerste instantie van-
uit een kleine werkruimte achter zijn woning op 
de grens van Berkel-Enschot en Udenhout. ‘Het 
werk bestond toen uit het repareren van gouden 
en zilveren sieraden’, vertelt Geert. ‘Al snel kregen 
ik en mijn vrouw Marij behoefte aan meer ruimte. 
Daarom verhuisden we naar een pand in de Sint-
Willibrordstraat, waar we konden wonen en wer-
ken, met een kleine winkel aan huis. Toen we daar 
ook uit ons jasje groeiden en een groter atelier 
nodig was, betrokken we in 1995 een pand in het 
voormalige Winkelcentrum Eikenbosch.’ 

Nieuwe winkel
Geert voelt zich helemaal senang in Koningsoord. 
‘We zitten hier in een moderne, transparante en 
laagdrempelige winkel met een open atelier. Met 
een mooiere presentatie en betere verlichting. Op 
een mooie locatie bovendien, in een drukke win-
kelstraat, vlakbij de Jumbo en tegenover Primera.’ 
Hij vervolgt: ‘Hier werken we aan nieuwe creaties, 
voeren we reparaties uit en bieden we onze ruime 
collectie sieraden in goud en zilver en horloges 
van diverse merken aan. Wij maken ontwerpen 
voor geboorten, jubilea en huwelijken, Daarnaast 
adviseren we over de verkoop en reparaties van 
gouden en zilveren sieraden en horloges.’ 

Juwelier Goudsmid Geert Weijtmans is een 
familiebedrijf met ruim veertig jaar ervaring in 
het ontwerpen en repareren van sieraden. Alle 
werkzaamheden vinden plaats in het eigen 
atelier. Geert opende zijn fris ogende nieuwe 
winkel begin maart in Winkelcentrum Konings-

GERENOMMEERD 
FAMILIEBEDRIJF

Atelier
Ambacht is de basis van het atelier in de nieuwe 
zaak. ‘Wij zijn in staat elk sieraad te vervaardigen 
of te repareren en een nieuwe uitstraling te geven. 
Daarnaast taxeren we de sieraden ook. Sinds de 
opening van de nieuwe zaak in Koningsoord ma-
ken naast vaste ook veel nieuwe klanten gebruik 
van onze diensten’, benadrukt Geert. ‘Ze komen 
overal vandaan: behalve uit het eigen dorp bij-
voorbeeld ook Tilburg, ’s-Hertogenbosch, Haaren, 
Biezenmortel, Moergestel en Loon op Zand. Meer 
klanten dus. Heel prettig. Hoewel het Corana-virus 
zeker impact heeft en voor veel onzekerheid zorgt, 
kijken we toch met een voldaan gevoel terug op 
afgelopen acht maanden. We zijn er echt op voor-
uitgegaan.’    

zeker impact heeft en voor veel onzekerheid zorgt, 
kijken we toch met een voldaan gevoel terug op 
afgelopen acht maanden. We zijn er echt op voor-
uitgegaan.’    

Tekst: Stefan Latijnhouwers
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DÉ ZEEUWSE VISHANDEL 
ZORGT VOOR VERSE VIS

Bart van der Ree van Dé Zeeuwse Vishandel 
heeft in Berkel-Enschot twaalf jaar met zijn 
viskar en zijn viswinkel op Koningsoord vis ver-
kocht. Zijn viskar stond destijds bij het oude 
winkelcentrum en nu kijkt hij vanuit zijn winkel 
uit op de parkeerplaats van Koningsoord.

Kwaliteit is het belangrijkste
“Bij vis is een goede kwaliteit het allerbelangrijk-
ste” vertelt Bart van der Ree. “Veel mensen zien 
het verschil niet zo tussen de ene en de andere vis. 
Maar als je goed kijkt is het zo te zien. Bovendien 
ruikt verse vis naar verse vis”. Hij woont op Tholen 
en weet als geen ander waar je op de visafslag de 
beste vis kunt kopen. Hij koopt geen vis van een 
visboot die acht dagen buitengaats is geweest. Hij 
zoekt er één uit die na drie dagen weer aan de wal 
is. “Dan heb je tenminste verse vis”. 

Vissen en de consument
Dé Zeeuwse Vishandel verkoopt alleen maar vis 
die voorzien is van het Marine Stewardship Coun-
cil (MSC) label. Dat label is door de VN erkend als 
hét label van duurzaam gevangen vis. Dat bete-
kent dat de vis wordt gevangen met de best be-
schikbare hulpmiddelen en dat de populatie van 
de vissen in stand wordt gehouden. Vis is goed 
voor hart en bloedvaten door de aanwezigheid 

van onverzadigde vetten. En wat is er lekkerder 
dan een goed bereide vis. Het is een plezier om 
dat voor jezelf en anderen klaar te maken.

Sla en vis eet men zoveel er is 
(Oude Tilburgse zegswijze)

Het winkelcentrum
Het was voor Bart even wennen om niet meer met 
een viskar ’s morgens vroeg vanuit Tholen naar 
Berkel-Enschot te rijden. Aan de viskar verkoop 
je gemakkelijker aan de toevallige voorbijganger: 
een haring of een portie kibbeling gaat snel even 
naar binnen. Bij een viswinkel ligt dat even anders. 
Maar er zijn ook veel nieuwe klanten die juist graag 
in de winkel komen. In de winkel heb je ook meer 
mogelijkheden van opslag. Bart verkoopt niet zo 
gauw nee. 

Tekst: Jan van der Straaten
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Voor veel mensen is vooral de yoghurt van de Zuivelhoeve 
bekend. Maar in deze uitnodigende winkel met de mooie 

markies, vind je een breed assortiment Hollandse en 
buitenlandse kazen, vers gebrande noten en de lekkerste 

tapas en zuidvruchten. Een winkel waar doorgewinterde 
manager Roy met recht trots op is!

Roy Verkuijl
7 april 2020 opende de Zuivelhoeve en in mei werd Roy 
Verkuijl de eigenaar. Hij heeft 17 jaar lang bij de Jumbo 
gewerkt op verschillende locaties, waarvan de laatste 8 
jaar als fi liaalmanager. Toen een ondernemer werd ge-
zocht werd voor een kaaswinkel, leek Roy dit ‘heel gaaf 
om te doen’. Hij wil graag nog 15 á 20 jaar gelukkig zijn 
in wat hij doet, dus vroeg Roy, voor hij iets besloot, zijn 
vrienden of het passend was. ‘Het zou me op het lijf 
geschreven zijn’, vertelt Roy. ‘Klanten en ondernemers 
kenden me al en ook de oprichtster van de Zuivelhoeve 
was enthousiast’. Roy is ambitieus; hij is nu nog verko-
per, maar wil kaasspecialist worden.

De winkel
‘Een winkel als dit is super uitnodigend’ zegt Roy, ‘maar 
het heeft voor veel mensen ook het imago dat het te duur 
is’. Daar wil Roy de speciaalzaken graag vanaf helpen. 
‘Doordat er o.a. een heel stuk logistiek uit de keten wordt 
gehaald, kunnen wij de mooiste kazen, direct van de boer, 
voor een eerlijke prijs aanbieden. Het verschil in kwaliteit 
proef je’. ’We branden we iedere dag zelf verse noten’. Er 
is tevens een webshop en pakketten voor speciale gele-
genheden of bedrijven kunnen worden samengesteld en 
bezorgd. Ook zijn er af en toe kaas- en wijnproeverijen.

Trots
Roy is trots op de winkel en zijn zes medewerkers. ‘Er ligt niets 
in de winkel dat ik niet verkoop, we staan achter de kwaliteit 

(omdat iedereen op dezelfde manier werkt), het personeel krijgt 
gevoel voor de producten en we weten er steeds meer over te 

vertellen. Zo kunnen wij iedereen het beste stuk kaas en de beste 
nootjes (gratis) adviseren voor iedere gelegenheid’. 
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kenden me al en ook de oprichtster van de Zuivelhoeve 
was enthousiast’. Roy is ambitieus; hij is nu nog verko-
per, maar wil kaasspecialist worden.

De winkel
‘Een winkel als dit is super uitnodigend’ zegt Roy, ‘maar 
het heeft voor veel mensen ook het imago dat het te duur 
is’. Daar wil Roy de speciaalzaken graag vanaf helpen. 
‘Doordat er o.a. een heel stuk logistiek uit de keten wordt 
gehaald, kunnen wij de mooiste kazen, direct van de boer, 
voor een eerlijke prijs aanbieden. Het verschil in kwaliteit 
proef je’. ’We branden we iedere dag zelf verse noten’. Er 
is tevens een webshop en pakketten voor speciale gele-
genheden of bedrijven kunnen worden samengesteld en 
bezorgd. Ook zijn er af en toe kaas- en wijnproeverijen.

Trots
Roy is trots op de winkel en zijn zes medewerkers. ‘Er ligt niets 
in de winkel dat ik niet verkoop, we staan achter de kwaliteit 

(omdat iedereen op dezelfde manier werkt), het personeel krijgt 
gevoel voor de producten en we weten er steeds meer over te 

vertellen. Zo kunnen wij iedereen het beste stuk kaas en de beste 
nootjes (gratis) adviseren voor iedere gelegenheid’. 

ZUIVELHOEVE

Tekst: Kelly Heijzelaar
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OOK VOOR AL UW (ZAKELIJKE)FEESTEN, PARTIJEN EN HUWELIJKEN. 
WWW.HEMELSETENENDRINKEN.NL - 013 210 02 00 - Berkel-Enschot

7 dagen per week open 
vanaf 11:00 uur 

voor lunch, diner en borrel.






