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BE YOUNG  De drie ondernemende studenten achter Snecco Chips

MET PASSIE  Rinus van der Loo: als het maar over de geschiedenis van 

Berkel-Enschot gaat

RECEPT VAN BERKELSE BODEM  Spruitjesstampot



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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Voor maandag 10:00 uur in de week van publicatie.
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Inleveren schakeltjes:
Nu Figlio by Geerts Schoenen gesloten is 
vanwege de lockdown, kunt u uw schakeltje 
per mail aanleveren: info@schakel-nu.nl met 
vermelding van uw contactgegevens. 
U ontvang dan een factuur per mail.

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: 5.510 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 
Fermacell vloeren, nieuwbouw en renovatie. 
Bezoek ons op Facebook. 06-33327330 - 
vancromvoirtafbouw@gmail.com

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

SCHILDERS

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

HERMAN PETERS SCHILDERWERKEN  06-29218145

Marcel Schilders Schilderwerken
marcelschildersschilderwerken.nl / 06-51261453

SCHILDERWERKEN TON VAN DE WOUW
TEL: 06-51108539

COMPUTERHULP EN ELEKTRONICA

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

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

DIERENARTS

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

DORPSRAAD

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

Dorpsinformatiepunt Loket BE 
Voor al uw vragen over zorg – welzijn – wonen – 
maatschappelijke diensten of een hulpvraag.
In verband met coronavirus tijdelijk alleen telefonisch 
op donderdagochtend van 10-12 uur bereikbaar. 
Tel nr. 06-53768978 of 
via e-mail loket-BE@dorpsraadberkel-enschot.nl

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
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

KINDERFYSIOTHERAPIE MOVE-ING
www.move-ing.nl | Tel: 06 18820150

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 Massage, 
Manuele Lymfedrainage en Fysische Vasculaire Therapie. 
Vibeke Madsen, tel. 06-47681061, www.kivemas.nl

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

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

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

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

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

NIEUW



5|

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 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 v/d Lugt | 
Margot Thoene. Acupunctuur | Toegepaste Kinesiologie | 
Coaching | DruYoga/Meditatie
De Zicht 21 | www.centrumdezicht.nl | 013-5332865

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
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 Udenhout 
(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. Heren mogen ook 
zonder 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

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. 

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

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

www.uwverhuiscoach.com
brigitte@uwverhuiscoach.com

Tel. 06 39 51 77 87

Hulp nodig bij het (leeg) opleveren van jouw 
woning of ondersteuning bij een intensief 
verhuistraject? 

Als professional organizer 
- adviseer ik bij het verkoopklaar maken
- help ik in de aanloop naar de verhuizing
- assisteer ik bij opruimwerkzaamheden
- ontzo- ontzorg ik bij het opleveren van jouw
  woning

Kijk eens op mijn website 
of bel voor een vrijblijvend 
kennismakingsgesprek.

Brigitte van Mil

UwVerhuisCoach

6 |
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DE DRIE ONDERNEMENDE 
STUDENTEN ACHTER 
SNECCO CHIPS

BE
YOUNG

SNECCO CHIPS

In de rubriek BE Young zetten we een jongere 
uit Berkel-Enschot in de spotlight. Deze keer 
een portret van dorpsgenoot Wendell Potters 
(19) en zijn studievrienden Nicky Vermeule (20) 
en Niels van Geystelen (21) die samen Snecco 
Chips op de markt brengen. Een verhaal over 
drie jonge en ondernemende studenten, ‘groe-
ne’ chips, doorzettingsvermogen en toekomst-
dromen. 

Thuis aan de eettafel vertelt Wendell samen met 
zijn vrienden en zakenpartners Nicky en Niels hoe 
het allemaal zo gekomen is. ‘We kennen elkaar van 
de opleiding Ondernemerschap en Retailmanage-
ment in Breda. Voor onze opleiding moesten we 
een eigen bedrijfje oprichten. Al brainstormend bij 
een zak chips werd ons idee geboren om Snecco 
op te richten.’ Nicky vult aan: ‘Die lege zak kun je 
niet recyclen en moet je dus bij het restafval gooi-
en, waarna hij wordt verbrand. Konden we niet 
een snack ontwikkelen die ook ecologisch verant-
woord is?’ Met het idee om ‘groenere’ chips op de 
markt te brengen zijn ze vervolgens aan de slag 
gegaan. ‘We hebben een duurzame plastic beker 
ontwikkeld,’ zegt Wendell. ‘Die kun je na gebruik 
een nieuwe bestemming geven. Lukt dat niet, dan 
kan de beker bij het plastic afval. Dan wordt het 
gerecycled tot een nieuw plastic product.’ Niels: 
‘We hebben ook gekeken of we de chips zelf mi-

lieuvriendelijk konden produceren. Door samen 
te werken met een lokale boer en door Hollandse 
aardappelen te gebruiken is dat gelukt.’

Snecco is de beste leerschool 
die je kunt bedenken’

Leerzaam proces
Na een proces van veel gesprekken voeren, val-
len, weer opstaan en continu blijven leren, zijn de 
Snecco Chips nu in zo’n 16 Jumbo supermarkten 
in Brabant te koop. Binnenkort vervullen de drie 
studenten hun stage binnen hun eigen bedrijf. Dan 
zijn ze fulltime bezig met onder andere marketing, 
distributie, sales en PR. Want over toekomstambi-
ties heeft het trio niet te klagen. ‘Mijn vrienden en 
familie kunnen niet wachten tot onze chips ook in 
Zeeland te vinden zijn’ zegt Nicky. ‘En we kunnen 
ervoor zorgen dat Snecco ook bij tankstations of 
bioscopen te koop zal zijn,’ valt Niels bij. ‘Het zou 
mooi zijn als we hiermee uiteindelijk ons brood 
zouden kunnen verdienen’, besluit Wendell. ‘Maar 
voorlopig blijven we met beide voeten stevig op 
de vloer, want we blijven voortdurend leren.’

Tekst: Noortje de Kok
Foto: Bas Haans

vlnr: Nicky Vermeule, Wendell Potters, 
Niels van Geystelen



St. Willibrordstraat 6, 5056 HV  Berkel-Enschot
013-533 16 89   www.hobbymix.nl

Bij elke grootverpakking
van BOZITA

een gratis
voorraadton

Bij elke

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  

Zeshoevenstraat 31  |  Udenhout

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

8 |
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RINUS VAN DER LOO:

ALS HET MAAR OVER DE GESCHIEDENIS 
VAN BERKEL-ENSCHOT GAAT

Rinus van der Loo groeide op op de boerderij 
van zijn ouders. Zoals veel jongens ging hij op 
tienjarige leeftijd eens goed om zich heen kij-
ken om te weten te komen hoe de wereld in el-
kaar stak. Hij vond in de grond achter de boer-
derij potscherven. Waar kwamen die vandaan? 
De liefde voor archeologie en Berkel werd ge-
boren en heeft hem nooit meer verlaten.

De Schakel
Marinus Hoogedoorn schreef toentertijd in De 
Schakel over dat soort zaken. Rinus nam contact 
met hem op. Hij wilde meer te weten komen.  Het 
bleef niet bij scherfjes. Ook vond hij later munten 
uit de zestiende eeuw. Ze werden destijds ten-
toongesteld in het gemeentehuis van Berkel. 

Foto’s van het dorp
Scherven en munten in de bodem kunnen alleen 
een rol spelen als je ze vindt. Dat lukt maar zo nu 
en dan. Maar als je dorp belangrijk voor je is, kun 
je ook wat anders gaan bekijken. Foto’s van het 
dorp en de omgeving kregen zijn belangstelling. 
Die geven altijd iets uit het verleden weer. Dus kun 
je op foto’s zien hoe iets vroeger was. Dat gaat 
over mensen, boerderijen, weilanden, optochten, 
noem het maar op.

Krantenberichten
Maar ook krantenberichten geven informatie uit 
het verleden. Rinus heeft tientallen mappen, waar-

in krantenartikelen worden bewaard over zaken 
die in Berkel-Enschot zijn gebeurd. Als je iets wilt 
weten uit het verleden van het dorp, moet je bij 
Rinus te rade gaan. Je krijgt er dan gelijk een lang 
en volledig verhaal van hem bij. Om woorden zit 
hij niet verlegen.

Het woord stadswinkel is een gruwel, 
want Berkel-Enschot is een dorp

Gemeenteraad
‘Wellicht zijn we dat nu een beetje vergeten, maar 
ooit was Berkel-Enschot een eigen gemeente, 
met een eigen burgemeester en met een eigen 
gemeenteraad.’ In de gemeenteraad werden de 
belangrijke zaken van het dorp besproken. Rinus 
heeft geen enkele vergadering overgeslagen. Vaak 
was hij de enige toehoorder, maar hij wilde per se 
weten wat er gebeurde en waarom dat zo was.

Opgravingen
De laatste tijd zijn er enkele opgravingen geweest 
zoals op Rauwbraken en langs de Udenhoutse-
weg. Rinus stond vooraan om te zien wat er al-
lemaal in de grond gevonden werd.

Tekst: Jan van der Straaten
Foto: Peter Timmermans

MET PASSIE
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 Datum GEVONDEN Vindplaats Telefoon
 2-1 Rabo Bankpas t.n.v. C. Vugts-Verhagen Winkelcentrum Koningsoord 06-28478742
 30-12 Nokia 225 Dual Sim (nieuw) Koningsoord voor terras Hemels 06-81483833
 22-12 Huissleutel gebak/ISEO Kreitenmolenstraat (kruispunt 06-21212436
   Heikantsebaan)
 18-12 ABN AMRO Bankpas t.n.v. Zaza Speeltuin met Kabelbaan 06-51802423
 15-12 Oplaadsnoer Acer Laptop voetpad tussen Gezondheidscentrum en  013-5334666
   achterkant Hema 
 15-12 zwarte damesfi ets Basisschool Rennevoirt. Mail naar:  013 533 35 65 
   hans.vandesanden@tangent.nl
 14-12 gehoorapparaat Pandgang 013-5333917 
 14-12 Knuff el Aapje beige Dom. S. Dubuissonstraat 06-22908097
 13-12 Twee sleutels Lifan-Blauw-Electro Voetpad dr. Schaepmanstraat t.o.  06-20711383
   Croon Mondzorg
 9-12 Rabobank pas t.n.v. A. van Berkel Kerkstraat 06-24977767
 7-12 Horloge Apotheek De Lange Stight 013-5408080
 2-12 Knuff el konijn beige. Merk Happy Horse  Durendalweg hoek Kamperfoelielaan 06-44744839 

   
 Datum VERLOREN Verliesplaats Telefoon
 24-12 sleutelbos (4 sleutels in bruin leren hoesje) Winkelcentrum Koningsoord 013-5336923
   (tussen DCO en Jumbo)

SCHAKELTJESVERLOREN

Wanneer kiest u voor Kozion?

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

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

Voor bezoek op zaterdag aan Kozion  
Breda, Eindhoven of ‘s-Hertogenbosch,  
en openingstijden: www.kozion.nl

10 |
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Recept

SPRUITJESSTAMPOT – SPRUITKOOL (SPRUITJES)
Dat 2021 een mooi jaar mag worden!
Nieuwjaar, nieuwe kansen op velerlei gebied. Zo ook met wat ik op mijn moestuin wil gaan zetten, 
ieder jaar weer een kans om het anders te doen en weer iets nieuws te proberen. Als ik nu op mijn 
moestuin kom, zie ik vooral bladeren die de grond bedekken en bloembollen die in de grond wachten 
op de eerste lentezonnestralen, ik kan niet wachten. Natuurlijk heb ik voor de wintermaanden nog wel 
wat dingen op mijn tuin staan. De preien staan nog fi er overeind en ook de boerenkool, palmkool, rode 
kool en spruitkool stellen me niet teleur. Dit keer stelen de spruitjes de show.
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Ingredienten:
o 275 gr schoongemaakte spruiten
o 1 peer
o 1 kleine ui
o (vegetarische) rookworst

o 500 gram bloemkool
o 175 zoete aardappel
o Peper en zout

Zo maak je het
1. Pel de ui en snipper hem. Fruit hem in wat olijfolie. Houd de ui daarna apart.
2. Snijd de bloemkool in roosjes. Schil de zoete aardappel en snijd in stukjes. Doe water in de pan en 

kook daarin de bloemkool met zoete aardappel voor +/- 12 min en leg de rookworst erboven op. 
3. Kook in een andere pan de spruitjes(snijd grote spruitjes in tweeen)  in +/- 10 min gaar.
4. Schil de peer en snijd het vruchtvlees in stukjes.
5. Giet de groenten af en stamp de zoete aardappel met bloemkool fi jn, doe daarna de afgegoten 

spruitjes, peer en gefruite ui erbij. Breng op smaak met peper en zout en serveer de rookworst erbij.

EET SMAKELIJK!

Volgende maand weer een andere groente 
in de hoofdrol in van Berkelse Bodem! 

       Ellen de Visser
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Samen
de Winter

door

Andijviestamp
Boerenkoolstamp 

Hutspot 
Spruitenstamp
Zuurkoolstamp 

Keuze uit 4 soorten vlees: 
2 gehaktballen  •  rookworst  •  2 speklappen  •  verse worst

Extra vlees bestellen? € 3,00 per stuk

€ 9,50 per persoon

DE 
DRUIF
        IN!        IN!

DE 
DRUIF
        IN!        IN!        IN!        IN!        IN!        IN!        IN!        IN!        IN!

5 verschillende stamppotten
met jus, vlees en picalilly of mosterd

3 stokjes varkenssaté met nasi
Spaghetti bolognese 
Erwtensoep 
Erwtensoep compleet
Scampi’s Alioli
Crème Caramel
Chocolade mousse

€ 10,50

€ 8,50

€ 6,50

€ 9,50

€ 12,50

€ 3,75

€ 3,75 Special van de week:
Oliebollen €10,-

12 voor€1,-
per stuk

Hotel de Druiventros  |  Bosscheweg 11  |   Berkel Enschot  |  013 533 91 15

Boomrooierij Weijtmans

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

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

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

Boomrooierij Weijtmans

Bestuur en Medewerkers
Weekblad De Schakel

wensen u een

Gezond
en

Gelukkig 2021
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EEN ZESTIENDE-EEUWS 
VONDSTCOMPLEX TE 
BERKEL (2)

In mijn laatste column van vorig jaar nam ik U mee 
naar een ‘opgraving’ bij mij thuis op de boerderij 
te Berkel. Een kennis van me en ondergetekende 
hadden in augustus 1980 diverse munten, veel 
‘potscherven’  en een ommuurd bakstenen kel-
dervloertje gevonden. Na inschakeling van het be-
voegd gezag werd een onderzoek ingesteld door 
de afdeling archeologie van de gemeente Tilburg. 
Stadsarcheoloog Henk Stoepker tekende en foto-
grafeerde de gevonden fundering en vloertje. De 
bodemvondsten werden verzameld en opgebor-
gen in plastic zakken. Na overleg met de provinci-
aal archeoloog van Noord-Brabant, Pim Verwers, 
werd op 22 augustus een verder onderzoek inge-
steld. Met een graafmachine werd ten noorden 
van de gevonden fundering een vlak van 5 X 20 
m. getrokken. Een daar gevonden waterput opge-
bouwd uit aarden plaggen, een zg. ‘plaggenput’ 
werd minutieus onderzocht. De gevonden ‘pot-
scherven’ werden in overleg met de vinders mee-
genomen naar Tilburg voor verdere determinatie. 
Later in de tijd zijn een aantal objecten gerestau-
reerd op Oudheidkundig Centrum “De Oliemeu-
len” te Tilburg. Dit laatste op voorwaarde dat de 
objecten tentoongesteld zouden worden op een 
openbaar toegankelijke plaats. In 1981 is speciaal 
voor dit project door de gemeente Berkel-Enschot 
een vitrinekast aangeschaft. De munten, twee be-
nen dobbelsteentjes en negen ‘potten’ zijn daarop 
door de vinders in langdurige bruikleen afgestaan 
aan de gemeente voor expositie in het toenmalig 
gemeentehuis. Op de foto zien we v.l.n.r. Kees van 
der Loo met zijn echtgenote Ria en burgemeester 
Jan Meijs bij de vitrinekast.

Tekst en foto: Rinus van der Loo.

HARTELIJK DANK ! 
De speelgoedinzameling voor de 
stichting Het Vierde Geschenk is een 

enorm succes geworden. Op het huisadres van de 
voorzitter van de Zonnebloem is in drie middagen 
maar liefst 60 dozen speelgoed ingeleverd. De to-
tale inzameling heeft ten opzichte van vorig jaar 
25 % meer speelgoed opgeleverd voor kinderen in 
de gemeente Tilburg die onder de armoedegrens 
leven.. Al het ingezamelde speelgoed wordt door 
vrijwilligers gesorteerd, schoongemaakt en zono-
dig gerepareerd. Eind januari zal op voordracht 
van sociale en maatschappelijke organisaties in 
Tilburg het speelgoed, het zogeheten Vierde Ge-
schenk, worden uitgereikt aan eerder genoemde 
kinderen.Het Vierde Geschenk wordt uitgevoerd 
door een gelijknamige stichting. Aan de basis 
daarvan staan vier gerenommeerde organisa-
ties: de Hasseltse Kapel, de Kapel O.L. Vrouw ter 
Nood, Peerke Donders en Rotary Tilburg Leijdal.  
De Zonnebloem in Berkel-Enschot  heeft graag 
haar medewerking aan dit project verleend nu in-
zameling via de scholen i.v.m. corona maatrege-
len  niet mogelijk was.  Namens de stichting Het 
Vierde Geschenk willen wij basisschool Berkeloo 
bedanken voor de publicatie naar de ouders toe 
en de inwoners in Berkel-Enschot  die hebben bij-
gedragen aan het succes van deze inzameling!   

Marij de Corti,     
secretaris de Zonnebloem afd. Berkel-Enschot

Maandpuzzel
De maandpuzzel zal in 
De Schakel van week 2 

geplaatst worden!



PRIJSWINNAARS KLEURPLAAT EN 
PUZZELS UIT KERST SPECIAL
Van harte gefeliciteerd!  De prijswinnaars ontvangen persoonlijk bericht en de cadeaubon wordt 
   thuisgestuurd.

Kleurplaat : Mick van Beurden, 8 jaar
 : Sjors van Asten, 4 jaar

Logo puzzel   : Annemiek Pijnenburg, Heukelomseweg 23
 : M. Weijters, Torenpad 10

Woordzoeker : Wiesce van Riel-de Winter, Kruisakker 27
 : Conny van Gorp, dr. Tombrocklaan 6

Maandpuzzel : 1. Rein Weers, Bosscheweg 57-56
   2. Jacqueline Sneijders, Juttepeer 10
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VERVOER MINDER 
MOBIELE OUDEREN

De werkgroep Vervoer van Platform Welzijn in Ber-
kel-Enschot heeft gezocht naar mogelijkheden van 
vervoer in Berkel-Enschot voor de oudere, minder 
mobiele bewoners die niet meer zelf auto kunnen 
rijden en daardoor afhankelijk zijn van anderen als 
men b.v. op familiebezoek wil gaan, naar een arts, 
ziekenhuis, kapper, vriendin, schouwburg of als 
men boodschappen wil doen of andere activiteit.
In Berkel-Enschot en Udenhout bestaat al de 
Hulpcentrale die hierin beperkt voorziet maar om 
meer mogelijkheden te bieden heeft de werkgroep 
contact gezocht met Automaatje, wat in Tilburg 
en in heel het land een succes is. Om dit ook in 
Berkel-Enschot en Udenhout van de grond te krij-
gen hebben we vrijwilligers nodig die willen rijden. 
Hopelijk kunnen we zo weer wat meer mogelijk-
heden bieden om zo lang mogelijk zelfstandig te 
blijven en toch nog onder de mensen te komen en 
niet vereenzamen. Vandaar onderstaand bericht:
ANWB AutoMaatje is op zoek naar vrijwilligers in 
Udenhout en Berkel-Enschot.
Nederland telt ruim 4 miljoen ouderen. 25 procent 
daarvan voelt zich eenzaam. Dat komt vooral om-
dat ze niet meer mobiel zijn. Ook in Udenhout en 
Berkel-Enschot raken steeds meer mensen geïso-
leerd van de buitenwereld omdat hun mogelijk-
heden om naar buiten te gaan, bijvoorbeeld door 
leeftijd of gezondheid, steeds beperkter worden. 
Met ANWB AutoMaatje kunnen zij weer meedoen 
in de maatschappij. 
Vrijwilligers van ANWB AutoMaatje vervoeren met 
hun eigen auto minder mobiele mensen. Zo kan 
men weer naar de kapper, een activiteit, maar ook 
weer lekker op de koffie gaan bij vrienden. 
Om dit project tot een succes te kunnen maken 
zijn wij op zoek naar chauffeurs. Heeft u een eigen 
auto? En heeft u tijd en zin om met een plaatsge-
noot op pad te gaan? Dan zijn wij op zoek naar u. 
Voor het project hebben we een poule met chauf-
feurs nodig die dit project kunnen gaan uitvoeren. 
Als vrijwillige chauffeur krijgt u een onkostenver-
goeding van €0,30 per kilometer plus eventuele 
parkeerkosten. Deze vergoeding wordt betaald 
door de deelnemer. Uw auto moet een geldige 
APK keuring en minimaal een WA-verzekering met 
inzittenden dekking hebben. Chauffeurs moeten 
jonger zijn dan 75 jaar en er wordt u gevraagd een 
Verklaring Omtrent Gedrag af te geven. U bepaalt 
zelf hoe vaak u wilt rijden.
Wat mag u van ons verwachten: 
- protocol om tijdens corona veilig te kunnen 

rijden

- beschermingsmiddelen zoals handschoenen, 
mondkapjes en desinfectiemiddelen 

- ondersteuning en begeleiding
- vergoeding van de verklaring omtrent gedrag 
- Deskundigheidsbevordering 
- elk jaar een leuk presentje en bedankmomentje. 

Contact 
Wilt u zich aanmelden als vrijwilliger? Of wilt u 
meer informatie? Dan kunt u contact opnemen 
met Pascalle van Poppel, coördinator ANWB Au-
toMaatje Tilburg, op 06-81330298 of 
pascallevanpoppel@contourdetwern.nl

STICHTING 
HULPCENTRALE UBE
Stichting Hulpcentrale UBE is in 2003 

opgericht met als doel inwoners te helpen met het 
oplossen van kleine dagelijkse problemen.
Omdat we misschien nog niet bij iedereen bekend 
zijn, willen we ons werk graag weer eens onder uw 
aandacht brengen.
Elke inwoner van Berkel-Enschot, Udenhout en 
Biezenmortel kan, ongeacht leeftijd, een beroep 
doen op de Hulpcentrale voor incidentele hulp. 
Denk daarbij bij voorbeeld aan :
- vervoer van en naar ziekenhuis, huisarts, fysio-

therapeut enz.
- kleine karweitjes rondom huis
- boodschappen doen als u voor korte tijd immo-

biel bent
- advies en verwijzing.
U kunt ons op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 
uur altijd bereiken op 013 50 30 919. Dit nummer 
vindt u ook onder het kopje “Welzijn” in De Schakel.
Onze telefoonwacht bespreekt met u wat de moge-
lijkheden zijn, en als wij u kunnen helpen schakelt zij 
een van onze vrijwilligers in. Die neemt vervolgens 
met u contact op om de afspraak verder te regelen. 
Voor vervoer binnen onze dorpen betaalt u de vrijwil-
liger € 3,50, daarbuiten € 7,50 plus parkeerkosten.
Twijfelt u of we u van dienst kunnen zijn, bel altijd 
even, want mocht uw hulpvraag buiten ons bereik 
liggen, dan kunnen we u altijd doorverwijzen naar 
een andere instantie. We kunnen al jaren rekenen 
op een schare trouwe vrijwilligers, waar we heel 
erg dankbaar voor zijn. Maar zeker nu ons werk-
gebied groter wordt, doen we graag een beroep 
op u: hebt u wat tijd over, of beschikt u over een 
auto, of bent u een handige klusser, dan verwel-
komen we u graag in ons team! Via bovenstaand 
telefoonnummer kunt u zich aanmelden
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KBO Berkel-Enschot verraste haar leden voor de feestdagen 
Nu de jaarlijkse kerstviering en nieuwjaarsbijeenkomst vanwege corona geen doorgang 
konden vinden heeft de KBO haar leden in Berkel-Enschot verrast met een kerst-attentie. 

In de dagen voor kerst hebben de bezorgers van de vereniging, soms vergezeld door 
kleinkinderen, en enkele bestuursleden bij ieder lid in Berkel-Enschot een tablet chocolade 
bezorgd, totaal circa 1600 stuks. Bij diverse leden is even aangebeld om het persoonlijk te 
overhandigen en een kort praatje te maken. Soms is het samen met het Maandblad ONS 
van KBO-Brabant en het eigen KBO Nieuws in de brievenbus bezorgd.  

Getuige de vele reacties en dankbetuigingen waren de leden ingenomen met de actie. Een 
bezorger meldde: “Alleen maar leuke, blije en verbaasde reacties. Heel positief. Als ik aan 
alle verzoeken om binnen te komen had voldaan, dan zou ik heeeeel lang onderweg zijn 
geweest.” En een lid liet weten: “Dit vind ik een superleuk idee. Dankjewel KBO ! Het viel met een 
klap in de brievenbus en bleef toch heel !” En een ander lid: “Het is leuk om in een tijd van mondkapjes, 
lockdown en minder contact door corona een attentie te ontvangen. Ik heb dat zeer gewaardeerd. 
Hartelijk dank daarvoor.” 

De actie kon mede plaats vinden dankzij een bijdrage van KBO Kring Tilburg en een subsidie via KBO-
Brabant door sponsoring van de fondsen Sluyterman van Loo, RCOAK en Een klein gebaar. Heel veel 
dank daarvoor ! 

 

 

 

   www.kbo-berkelenschot.nl 
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DIVERSEN
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Voordelig energieadvies in 
Berkel-Enschot.

BEZITTERS EIGEN 
HUIS ONDERSCHATTEN EFFECT 
VAN TOCHT
Je eigen huis verduurzamen hoef je niet alleen te 
doen. De gemeente Tilburg helpt je op weg met 
een voordelig energieadvies. Dat scheelt geld en 
energie! Verspreid over de gemeente wonen ener-
gieadviseurs die op verschillende manieren een 
einde maakten aan tocht in hun huis. Ze delen hun 
ervaringen graag met jou. Zo maken we Tilburg 
samen stap voor stap duurzamer.

Iedereen met een eigen huis in de gemeente Til-
burg kan via www.aandeslagmetjehuis.nl een af-
spraak maken met een energieadviseur voor een 
advies op maat. Hiermee kun je direct aan de slag 
om slim energie te besparen. Tot 31 maart 2021 is 
het tarief hiervoor bijzonder gunstig. 

Het trekt wel wat
‘Ja, het trekt wel wat’, zeggen veel mensen die te 
maken hebben met tocht in huis. ‘Het eff ect van 
tocht op energieverbruik wordt erg onderschat’, 
constateert energieadviseur Jeroen Jansen. ‘Ter-
wijl het comfort enorm toeneemt als je een einde 
maakt aan die tocht.’ In zijn huis dichtte hij alle 
kieren die hij kon vinden en plaatste hij tochtstrips 
bij de deur naar de hal, de garage en de voordeur. 
‘Ook hebben we de brievenbus dichtgemaakt met 
PUR-schuim en buiten een losse brievenbus op-
gehangen.’ Pas daarna ging hij aan de slag met 
isoleren. ‘Ventilatieroosters dichtplakken moet 
je trouwens nooit doen, want die zijn nodig voor 
luchtverversing.’  

Blijf ventileren 
Ook ramen in wat oudere kozijnen zijn veroorza-
kers van tocht. ‘Of dit in jouw huis het geval is, 
kun je zelf zien’, legt energieadviseur Bas Hofman 
uit. ‘Zit er viezigheid tussen het raam en het kozijn, 
dan sluit het niet goed af. Wil je verduurzamen, 
start dan met kierdicht maken; met tochtstrips kan 
er al veel.’ Bij het afdichten van tochtige plekken in 
huis hoort wel een waarschuwing. Energieadviseur 
Ton Kuijpers: ‘Je moet kunnen blijven ventileren 
want anders krijg je binnen een vochtprobleem. 
Dus zet regelmatig de ramen op een kier of beter 

nog: zorg voor ventilatieroosters.’ Na een bezoek 
van een energieadviseur heb je een stappenplan 
waarmee je je huis tochtdicht kunt maken. Daarna 
volgen stappen als isoleren en energie opwekken. 
In stappen verduurzamen
De gemeente Tilburg werkt samen met onder an-
dere energiecoöperatie Berkel-Enschot (BEC) en 
de energie-adviseurs Joep van Laarhoven en Je-
roen Jansen. Deze adviseurs zijn onafhankelijk en 
professioneel opgeleid. Samen met een adviseur 
kun je een stappenplan opstellen om je huis te 
verduurzamen.   

Afspraak maken met een energieadviseur?
Wil jij ook aan de slag met het verduurzamen van 
jouw huis, onze energieadviseurs staan voor je 
klaar. 
• Concrete vragen kun je elke werkdag tussen 13 

en 17 uur stellen via: T 088-00 62 013 Of stuur 
een e-mail naar energieadviestilburg@hoom.nl. 
Je krijgt op werkdagen binnen 24 uur antwoord.

• Vraag een online check aan via www.aandeslag-
metjehuis.nl Tot en met 31 maart 2021 betaalt 
de gemeente Tilburg het grootste deel van de 
kosten. Een onlineadvies kost tot die datum €20 
in plaats van €90.

• Wil je een bezoek aan huis van een energiead-
viseur? Ook dit kun je plannen via www.aande-
slagmetjehuis.nl Dankzij de bijdrage van de ge-
meente Tilburg betaal je hiervoor €65 in plaats 
van €210. 

www.b-ec.nl

PATER POELS
Namens Pater Poels, Angelique, het bestuur en 
ondergetekenden willen wij u enorm bedanken 
voor alle lieve donaties en producten die wij ont-
vangen hebben. Hierdoor hebben wij 250 mooie 
kerstpakketten en 50 rugzakken kunnen maken 
voor de gezinnen en daklozen in Tilburg, die het 
zeer goed kunnen gebruiken. Op 4 en 5 december 
hebben wij bij AH en de Jumbo gestaan waar ie-



dereen een boodschappenlijstje kreeg waaruit ze 
een keuze konden maken om iets te kopen. Ook 
dankzij de st. Caeciliaschool hebben wij enorm 
veel opgehaald. Op 19 december hebben wij deze 
in aanwezigheid van Pater Poels en Angelique 
uitgedeeld in het “Poels Hofje” aan de Lambert 
de Wijsstraat, de nieuwe locatie van Pater Poels. 
Wij zijn dankbaar dat door uw lieve hulp deze 
kerstactie een groot succes is geworden. Door 
alle gulle giften hebben we het boodschappen-
lijstje aan kunnen vullen met o.a. badhanddoeken, 
washandjes, tandenpasta, tandenborstel, douche 
crème, thermo ondergoed en handschoenen (voor 
de daklozen) e.d.. Om dit te kunnen kopen ging de 
extra wens van Pater Poels en Angelique in vervul-
ling. Deze actie hadden wij niet kunnen doen zon-
der de hulp van alle lieve vrijwilligers die ons ge-
holpen hebben waarvoor nogmaals onze enorme 
dank! Wij hopen volgend jaar weer een mooie ac-
tie te organiseren en hopen dan weer op uw hulp 
te mogen rekenen. Wij wensen u een liefdevol en 
gezond 2021 toe! Anja, Quirine en Letty

UITSLAG 
KLEURWEDSTRIJD 
STUURGROEP 
KERSTTOCHT

Veel kinderen zaten op zaterdag 19 december in 
spanning. “Zal de jury in mijn straat langs komen 
en is mijn tekening dan het mooist gekleurd?”
Angela Janssen (ontwer-
per van de tekening) was 
het jurylid van Berkel-
Enschot. Peter Vervloed 
(schrijver – tekenaar, 
voorheen leerkracht van 
de Wichelroede) ging op 
zoek naar mooie kleurpla-
ten in Udenhout en Bie-
zenmortel. De juryleden 
hadden tevoren een lijstje 
met straten gekregen, dat 
door loting tot stand ge-
komen was. Niet in alle 
straten hingen kleurplaten, maar dan waren er 
weer andere straten aan de beurt.
Op zaterdag, zondag en maandag bezochten An-
toon Witlox en Jan van Esch van de Stuurgroep 
Kersttocht alle prijswinnaars. Geweldig leuk om 
kinderen zo blij en enthousiast te zien als ze hun 
prijsje in ontvangst mochten nemen. Alle 10 kin-
deren kregen een cadeaubon van Kids Cadeau.

De prijswinnaars in Berkel-Enschot zijn:
Jet Hendriks,  Mgr.Mutsaersstr.,  8 jaar
Raff Schilders,  Dom.S.Dub.straat, 5 jaar
Joep Hanson,  Heiakkerstraat,  6 jaar
Lente van Heeswijk, Dr.Tombrocklaan, 5 jaar 
Linn Nijland,  St.Jobstraat,  8 jaar
De prijswinnaars in Biezenmortel zijn:
Juul Maas,  Capucijnenstraat,  9 jaar
Jasper van Zon,  De Reijt,  6 jaar
De prijswinnaars in Udenhout zijn:
Guus Broos,  Blesterd,   4 jaar
Marlot Appels,  Zeshoevenstraat,  7 jaar
Joep Verbunt, Tuinstraat,  5 jaar                         

Van harte gefeliciteerd met jullie prachtige kleur-
platen en je prijs.
Dank aan de scholen en onze anonieme sponsor 
voor hun medewerking.
De Stuurgroep Kersttocht wenst iedereen een 
goed en gezond 2021 en hoopt u te mogen ver-
rassen met een sfeervolle Kersttocht op zaterdag 
18 december 2021 in Biezenmortel.

EEN UITVAART IN 
DE LAATSTE DAGEN 
VAN HET JAAR

Het is oktober wanneer Jan samen met zijn part-
ner Piet vertrekken voor een lange vakantie naar 
Thailand. Ze zullen daar enkele maanden verblij-
ven om de kille en donkere dagen in Nederland te 
ontvluchten. Omdat ze pas in maart terugkomen 
wordt kerst niet in Nederland gevierd. Jan vindt 
het wel jammer om dit thuis te moeten missen, 
maar de warmte die daarvoor in de plaats komt, 
is natuurlijk ook fijn.
Maar lang konden ze niet genieten van hun va-
kantie. Op 17 december sloeg het noodlot toe. 
Jan kreeg, terwijl hij samen met Piet op een terras 
in de zon zat te genieten, een hartstilstand. Hulp 
kwam te laat en Jan overleed ter plaatse. 
Een dierbare verliezen is al zwaar, maar om dit ook 
nog eens te moeten meemaken in een vreemd 
land waar je onbekend bent, moet vreselijk zijn. 
Gelukkig kwam Piet via de verzekering met ons in 
contact. De terugreis van Piet werd geregeld en 
drie dagen later was hij al in Nederland om samen 
met de broers en zussen van Jan en met mij de 
uitvaart te bespreken. Piet wilde heel graag dat de 
uitvaart vóór de kerst zou plaatsvinden. Maar of 
dit kon, hing af van wanneer Jan terug in Neder-
land zou zijn. Uiteindelijk kwam het verlossende 
telefoontje: Jan kon op 22 december in Nederland 

Lente van Heeswijk
(5 jaar)
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aankomen, maar helaas was het niet mogelijk om 
de uitvaart voor kerst uit te voeren. Het afscheid 
werd gepland een dag na kerst op 27 december.
Jan werd overgebracht naar Het Afscheidshuis en 
in overleg met Piet, vrienden en familie werd beslo-
ten dat tweede kerstdag samen met Jan “gevierd” 
moest worden. De huiskamer was, zoals altijd in 
deze tijd van het jaar, gedecoreerd met kerstversie-
ring. Maar nu werd ook de kamer van Jan in kersts-
feren gebracht, niks ontbrak: kerstboom, zingende 
kerstmannen, nepsneeuw en veel, heel veel kerst-
verlichting. Op 26 december zijn er veel mensen bij 
Jan geweest die rond de vuurkorven in onze tuin 
glühwein of warme chocolademelk dronken en aten 
van het kerstbuff et dat binnen stond opgesteld. Uit 
de muziekinstallatie klonken kerstliedjes en als je 
niet beter wist, was het een “gewoon” kerstfeest. 
Alleen werd er op deze feestdag niet alleen warmte 
en liefde met elkaar gedeeld maar ook herinnerin-
gen aan Jan en veel tranen. 

Een dag later vond de uitvaart plaats. Ook deze 
had een zeer persoonlijke invulling en schetste 
een goed beeld van Jan: levenslustig met veel 
(vrolijke) foto’s, fi jne muziek en verhalen. 
Piet en ik keken na de uitvaart terug op de dagen 
daarvoor en konden concluderen dat het een  bij-
zondere kerst was. Piet gaf aan dat - naast natuur-
lijk het verdriet - het ook wel heel mooi was om op 
deze manier kerst tóch samen met Jan te vieren.
En, ik dacht, zoals zo vaak: “Wat is het bijzonder 
en dankbaar, dat wij dit kunnen bieden aan nabe-
staanden.”

Ik wens iedereen, ook namens al mijn collega’s, 
een goed, liefdevol en vooral gezond 2021.
Monique van Houtum 

De gebruikte namen zijn om privacyredenen 
gefi ngeerd.

In de nieuwe rubriek BE Young ze� en we een jongere 
uit Berkel-Enschot in de spotlight

Ben jij of ken jij iemand die we in de Spotlight kunnen zetten? 
Tip de redactie! info@schakel-nu.nl

BE
YOUNG
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Denken en doen

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

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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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
Opnieuw beginnen
Het nieuwe jaar 2021 is begonnen. In het bedrijfs-
leven staan alle tellers weer op nul. De targets voor 
dit jaar zijn gesteld en de eerste bijeenkomsten 
hebben alweer plaats gevonden. De ‘beste wen-
sen’ zijn uitgesproken naar elkaar toe. Bij de een 
in een rechtstreekse persoonlijke ontmoeting en 
bij de ander in een virtuele ontmoeting via teams – 
zoom of een ander digitaal platform. Hoe gaat het 
coronavirus dit jaar de resultaten nog beïnvloeden, 
dat is de vraag die velen stellen. Aan het begin van 
het nieuwe jaar zijn er normaliter gesproken vele, 
vaak drukbezochte Nieuwjaarsbijeenkomsten. Dit 
nieuwe jaar 2021 zal het anders gaan, vanwege 
de lockdown. Hoe doen we het nu, elkaar allerlei 
goede wensen toebedelen? Wensen die goed kun-
nen doen, wensen die een opsteker kunnen zijn, 
wensen die deugd kunnen doen. Velen zijn gewend 
om tegen elkaar te zeggen: ‘De beste wensen’. En 
weer anderen zeggen tegen elkaar ‘De allerbeste 
wensen’. Zelf probeer ik om consequent te zeggen: 
‘Zalig Nieuwjaar’. Maar dat wordt lang niet meer 
door iedereen verstaan. In gedachten verzonken, 
stel ik mijzelf de vraag: ‘Waarom niet? Waar is de 
tijd gebleven dat het heel normaal was om elkaar 
een Zalig Nieuwjaar toe te wensen?’ En waarom 
wordt de term ‘zalig’ door velen niet meer verstaan 
in deze postmoderne tijd? Wanneer je ‘zalig’ op-
zoekt in een woordenboek, dan staat er onder an-
dere: Het eeuwige heil deelachtig, Van het verderf 
gered; In de hemelse zaligheid opgenomen; Heil-
zaam, Gelukkig; Heerlijk, Aangenaam. Je wenst 
met een ‘Zalig Nieuwjaar’ voor iemand dus veel 
goeds en vanuit een katholiek gelovig standpunt 
zelfs over dit aardse leven heen. Daarom wil ik ie-
dereen toewensen: ‘Zalig Nieuwjaar’.

Diaken Ton.

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Zaterdag 9 januari:
19.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looijaard en diaken van Kuijk.

Zondag 10 januari:
09.30 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers en p.w. Hendriks.
Intenties: Overl. fam. Van Esch-van Rijswijk: Els 
Maas-Boom (verj.).
10.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looijaard en diaken van Kuijk.
11.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers en p.w. Hendriks.
Intentie: Elly den Teuling-Hol.
11.45 uur St. Lambertuskerk: Doopviering van 
Kaat van Laarhoven.
13.00 uur St. Lambertuskerk: Doopviering van 
Niene Vorstenbosch.

Maandag 11 januari: 
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Avondgebed.
Coördinator: p.w. Hendriks.

Dinsdag 12 januari:
09.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looijaard.
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers en p.w. Hendriks.

Woensdag 13 januari:
09.00 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers en p.w. Hendriks.

Donderdag 14 januari:
09.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looijaard.

Vrijdag 15 januari:
09.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers.

Vanwege de maatregelen om het coronavirus te 
bestrijden mogen maar 30 personen bij een vie-
ring aanwezig zijn en er wordt dringend geadvi-
seerd 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.
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INLEVEREN SCHAKELTJES
Nu Figlio by Geerts Schoenen gesloten is 
vanwege de lockdown, kunt u uw schakeltje 
per mail aanleveren: info@schakel-nu.nl met 
vermelding van uw contactgegevens. 
U ontvang dan een factuur per mail.

Hoi! Wij zijn op zoek naar een woning in Berkel-
Enschot.
Bent u van plan binnenkort uw huis te verkopen? 
Laat het ons dan weten via 06-36124017. 
Groetjes, Tom, Loes en Job 

Bloemen en Plantaardig vormgever Extra Vita.
Voor bedrijven en particulieren. Werk op bestelling.
06-22114370. St. Willibrordstraat 5 achterom.

Energiecoöperatie BEC stimuleert duurzame 
woningen: vraag daarom met subsidie een energie-
advies aan via: www.aandeslagmetjehuis.nl
of bel tussen 13 en 17 uur met het energieloket: 
088-0062013. 

Gratis coaching op leefstijl (proefcliënt voor 
opleiding)
Interesse in een gezonde start van 2021? 
Stuur een e-mail naar miekeloo@home.nl 

Nieuwe snoeischaar nodig? 
SNOEISCHAARSTORE is de webwinkel in 
kwalitatief snoeigereedschap.
Bestel snel via WWW.SNOEISCHAARSTORE.NL

Bloemen en Plantaardig vormgever Extra Vita
wenst u alle goeds voor 2021

Ook als u niet of elders 
verzekerd bent.

Monuta 
Karel Boddenweg 7, Tilburg
T 013 - 822 65 27
E tilburg@monuta.nl
I monuta.nl/tilburg

Monuta is
er voor u.
Ook in Tilburg.

Willie’s worstenbrood
Molenhoefstraat 14

Udenhout
013-511 0704

www.williesworstenbrood.nl
@williesworstenbrood

Deze week in de aanbiedingg
10 worstenbroodjes 10 worstenbroodjes 10 worstenbroodjes (€ 10,00)(€ 10,00)10 worstenbroodjes 

+
4 Gevulde bolussen

€ 15,00
Gevulde bolussen

€ 15,00€ 15,00€ 15,00€ 15,00
Aanbieding geldig van vrijdag 8 t/m donderdag 14 Januari 2021

Alleen geldig in onze winkel



Geldig in week 1 zondag 3 t/m zaterdag 9 januari 2021

Let op!
Ik zwenk uit.

PLUS AGFPLUS AGF

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

01/21 
Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.
Om al onze klanten te laten profi teren van onze scherpe aanbiedingen, geldt er een maximum van 5 aanbiedingen per klant (tenzij anders vermeld). 
**Voor 1+1 gratis geldt: per combinatie kan de prijs verschillen. Je krijgt 50% korting op de totaalprijs.

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

WEEKENDPAKKERSdo vr za
7 jan 8 jan 9 jan

 PLUS of Bio+ 
Vriesvers fruit
    Alle pakken à 225-300 gram, 
combineren mogelijk
    2 pakken**
Bijv. PLUS Mango, 
2 pakken à 250 gram  

    3.38   1.69
  De actieprijzen variëren 
van 1.25 - 2.63   

11++1
GRATIS

1++1
GRATIS

1+11
GRATIS

plus.nl

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

    4.90   2.45

 Alle PLUS Klaverland Kaas 
stukken of plakken 35+
    Combineren mogelijk
    2 stuks**
    Bijv. PLUS Klaverland Kaas 35+ jong 
belegen, 2 stukken à 500 gram

    14.79   7.39
  De actieprijzen variëren 
van 7.39 - 8.23 per kilo 

 Alle PLUS Klaverland Kaas 

 Campina Yoghurt 
Alle pakken à 1 liter 
of kwark 
Alle bekers à 500 gram   

zondag 3 t/m zaterdag 9 januari 2021

 Campina Yoghurt 
Alle pakken à 1 liter 

+1GRATISzegel

+1GRATISzegel

 Alle Vivera 
Vleesvervangers
    Combineren mogelijk
    2 pakken**
    Bijv. Vivera Kaasschnitzel, 
2 pakken à 2 stuks

    4.78 2.39
  De actieprijzen variëren 
van 1.79 - 3.99 

11++11
GRATIS

11++11
GRATIS

PLUS  
•  Pers- of 

handsinaasappels 
Net 2 kilo 

•  Mandarijnen Net 1 kilo 
•  Citroenen Net 500 gram 
Combineren mogelijk
2 netten** 
Bijv. PLUS Mandarijnen, 
2 netten à 1 kilo

3.78 1.89
De actieprijzen variëren 
van 1.29 - 2.99

KIES & MIX

Alle PLUS Halve 
raster- of kruimelvlaaien
Geschikt voor 5 personen

Alle PLUS Halve 

PLUS Mango

Martini 0.0%
Floreale of vibrante, fles 75 cl
Per fles

9.99   4.99

PLUS 
Blonde d’Aquitaine 
Hamburgers
Pak 4 stuks

1.19 – 1.85 

Per stuk

    0    0..9999      

3.49

Per stuk

11..9999
Per stuk

00..9999 50%50%
KORTING

3.86

Per pak

22..9999

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



Wapenaer 
k� spla� en
Verpa� ingen à 
175-230 gram

Lipton Ice-Tea 
of B-Be� er
Fles 1,5 liter of pak 750 ml

Lipton Ice-Tea Lipton Ice-Tea Lipton Ice-Tea 
Fles 1,5 liter of pak 750 mlFles 1,5 liter of pak 750 mlFles 1,5 liter of pak 750 ml

Dreft 
O  ginal
 Flacon 1 liter

Douwe Egbe� s
snelfiltermaling
Pak 500 gram

Goud� rlijk br� d
 H� rlijk vers

Manda  jnen
 Net 1 kilo

Diverse abdij- 
en bokbieren
2 lo� e of mulitverpa� ingen
blikjes/flesjes à 30-50 cl

Stam� ot-
groente
Verpa� ingen 150-500 gram
m.u .v. v� rd� lverpa� ing

Diverse 
s� � en vl� s
Sch� l 180-220 gram

56%

60%

*

* 65%Geen 18, geen alcohol

Jumbo Denissen, Berkel Enschot, Koningsoord 64

Geldig t/m di 19 januari 2021
* 50% korting op de totaalprijs van 2 producten.


