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Van Antwerpen Elektrotechniek: ‘slimme woning steeds laagdrempeliger’

Ook tijdens verlengde lockdown blijft Eten met gemak thuisbezorgen

Nieuwe rubriek EZELSOREN: Boekentips voor tijdens de lockdown

Van onze schrijvende postbode (deel 9): een ontroerende fooi
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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: “Fixi” (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
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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 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

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

Ook uw bedrijfsgegevens onder
BEDRIJVEN CONTACTEN?
Voor € 2,50 per regel/per week heeft iedereen úw 
telefoonnummer bij de hand. 
Meer informatie of een offerte:
info@schakel-nu.nl       06-207 800 00

VERZEKERINGEN
 
Van den Hoven Assurantiën 
Craenweide 1 Berkel-Enschot   Tel. 013-5339118    
www.vandenhoven.nl 

WELZIJN

ContourdeTwern, voor ondersteuning van bewoners
en vrijwilligers(groepen) & mantelzorgondersteuning,
chantalvandenbroek@contourdetwern.nl 0610932179 

KBO B-E www.kbo-berkelenschot.nl secr. 013-5333162

MAALTIJDENEXPRES & Boodschappenservice
BEL: 013-5442513 voor actueel menuvoorstel

Stichting Hulpcentrale UBE  tel.nr. 013 50 30 919
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Een mijlpaal: Van Antwerpen Elektrotechniek 
bestaat dit jaar 45 jaar. In die jaren groeide het 
familiebedrijf uit van lokaal installateur tot ver-
trouwde schakel voor bedrijven, maar ook voor 
particulieren. Zo neemt de vraag naar huis-
automatisering toe. ‘Het verhoogt het woon-
comfort en het is laagdrempelig en betaalbaar 
geworden’, licht eigenaresse Karin van Ant-
werpen toe. 

Van Antwerpen is dealer van het One smart con-
trol-systeem. ‘Dit systeem maakt gebruik van het 
bestaande elektriciteitsnetwerk in een woning. Je 
kan op een eenvoudige manier starten en steeds 
verder uitbreiden.’ Door middel van een app op je 
smartphone kan je het systeem bedienen en pro-
grammeren. 

Slimme opties 
Zo kan je bijvoorbeeld alle lichtpunten in je huis 
bedienen via de app. ‘Maar het gaat veel verder. 
Je kan ook instellen dat de verlichting automa-
tisch aan gaat bij zonsondergang.’ En wat dacht 
je van opties zoals paniekverlichting of het op af-
stand binnenlaten van bezoek? Het systeem geeft 
ook meer inzicht in je energieverbruik en mogelijke 
besparingen. 

Maar Van Antwerpen richt zich als elektrotech-
nisch partner niet alleen op huisautomatisering. 
‘Zo hebben we dit jaar 200 daken van zonnepa-
nelen voorzien.’ Duurzaamheid wordt steeds be-
langrijker, ook bij de particulier. ‘We krijgen veel 
aanvragen voor het installeren van laadpalen voor 
elektrische auto’s.’ Natuurlijk draait het daarbij 

niet alleen om het plaatsen van de installatie. ‘We 
denken met onze klant mee en bekijken of de me-
terkast wel voldoet.’

Eén aanspreekpunt 
Het team van Van Antwerpen bestaat inmiddels uit 
19 personen. ‘We zijn daarmee groot genoeg om 
alle werken uit te voeren en klein genoeg om per-
soonlijk te kunnen werken.’ Er is sprake van één 
aanspreekpunt. Zelf is Karin al meer dan 22 jaar 
betrokken bij het bedrijf. ‘Het is een heel veelzij-
dig, maar ook essentieel beroep. Dat merk je ze-
ker in deze tijd. Je ziet pas wat er samenhangt met 
de elektriciteit als de stroom uitvalt.’

De coronacrisis maakte dat ook Van Antwerpen 
moest schakelen. ‘Het werk ging gewoon door, maar 
wel met de nodige aanpassingen. Zeker in het be-
gin gingen medewerkers toch de weg op met een 
bepaalde angst, maar het is heel essentieel dat de 
elektriciteit blijft werken en storingen worden verhol-
pen.’ Als Karin terugkijkt op deze periode is zij vooral 
heel trots. ‘We hebben in deze tijd getoond dat we 
als team een hectische tijd kunnen doorstaan.’ 

Tekst: Annebelle Nooteboom
Foto: Bas Haans 

‘SLIMME WONING STEEDS 
LAAGDREMPELIGER’

VAN ANTWERPEN ELEKTROTECHNIEK:

Van Antwerpen Elektrotechniek B.V.
Rhijnkant 12
5056 JH Berkel-Enschot
013-5333012
info@vanantwerpen-elektro.nl
www.vanantwerpen-elektro.nl

BEDRIJF IN BEELD



Wil je aan de slag als Werkvoorbereider/tekenaar?

Schakel - Wegwijzer pakket: € 870,-Schakel - Wegwijzer pakket: € 870,-

De Wegwijzer:
6 x ½ adverten� e
(óf  7 x 1/3 adv.  óf  8 x 1/4 adv.)

€ 420,-

De Schakel:
6 x ½ adverten� e
(óf  7 x 1/3 adv.  óf  8 x 1/4 adv.)

€ 450,- (excl. b.t.w.)

gra� s
'Bedrijf in Beeld'

in beide bladen!

AKTIE
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er dus voor ieder wat wils’, vertelt Marina. ‘En ze 
hoeven de deur er niet voor uit, wij bezorgen de 
maaltijden persoonlijk aan huis.’

Klanten kunnen op Eten met gemak rekenen: 
we blijven bezorgen
De maaltijden worden met de grootst mogelijke 
zorg en onder strenge hygiënevoorschriften be-
reid en vervolgens persoonlijk en op veilige wijze 
thuisbezorgd. Edwin en Marina houden zich hier-
bij aan de landelijke voorschriften en voorzorgs-
maatregelen: ‘Ik zou niet willen dat er iets met de 
klanten gebeurt, veiligheid staat dus voorop. Maar 
we staan klaar voor onze klanten, ook tijdens de 
feestdagen’, sluit Edwin af.
Mocht u meer informatie wensen te ontvangen 
bel naar 013-8200954 of mail naar 
smits@etenmetgemak.nl

Tekst: Redactie Wegwijzer
Foto: FotoGalerie Angelique

Eten met Gemak Smits
Udenhout
013-8200954
smits@etenmetgemak.nl
www.etenmetgemak.nl

‘OOK TIJDENS 
TWEEDE LOCKDOWN 
BLIJFT ETEN MET GEMAK 
MAALTIJDEN 
THUISBEZORGEN’
Naar aanleiding van de recente bericht-
geving rondom het coronavirus, kunnen 
Edwin en Marina van Eten met gemak u 
geruststellen: ‘Wij blijven onze vers ge-
kookte maaltijden thuisbezorgen. Deze 
tweede verlengde lockdown heeft geen 
invloed op onze maaltijden, klanten-
service of bezorging; we staan dan ook 
graag voor onze klanten klaar in deze 
moeilijke periode’, vertelt Edwin.

De tweede lockdown heeft een grote impact voor 
iedereen in heel Nederland. Winkels zijn gesloten 
en een bezoekje brengen aan een naaste is niet 
meer zo vanzelfsprekend. Elkaar helpen is be-
langrijker geworden dan ooit tevoren en daarin 
spelen Edwin en Marina een belangrijke rol. De 
maatschappelijke betrokkenheid is voor veel klan-
ten erg belangrijk: ‘Kort vragen hoe het écht met 
iemand gaat of extra maaltijden voor mensen die 
het nodig blijken te hebben. Het zijn maar een 
paar voorbeelden, maar naar elkaar omkijken is in 
deze periode ontzettend belangrijk’, vertelt Edwin 
over zijn rol. Die waardering voor een klein beetje 
extra aandacht wordt door veel klanten ontzettend 
op prijs gesteld: ‘Een grote glimlach of een blik in 
de ogen zegt vaak al genoeg’.

Eten met gemak Smits 
Edwin en Marina bezorgen maaltijden bij klanten 
thuis in de gemeenten Loon op Zand, Tilburg, 
Dongen, Haaren, Heusden, Oisterwijk, Vught en 
Waalwijk.  ‘Klanten kunnen via Eten met gemak 
verse, lekkere en gezonde maaltijden bestellen, 
die ze eenvoudig in de koelkast kunnen bewa-
ren en verwarmen in hun magnetron of oven. Het 
unieke aan onze maaltijden is dat de klant deze 
volledig zelf kan samenstellen uit een groot as-
sortiment van Hollandse, Oosterse, wereldse en 
Italiaanse gerechten en verschillende diëten. Zo is 

BEDRIJF IN BEELD



WWW.JANSENLAROPARTS.NL
Alles voor uw Land Rover van 1948 tot heden

Groenstraat 31 B
5071 EA Udenhout

info@jansenlaroparts.nl
+ 31 13 5115080

WERKPLAATS   |   APK   |   ONDERDELEN NIEUW & 2  HANDS   |   ACCESSOIRESe

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 appel kanjersappel kanje

€ 15,00
appel kanjersappel kanje

€ 15,00€ 15,00€ 15,00€ 15,00
Aanbieding geldig van vrijdag 15 t/m donderdag 21 Januari 2021

Alleen geldig in onze winkel

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  
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Een nieuw jaar is begonnen, maar de lockdown is helaas gebleven. Wie alle kerstfi lms beu is of genoeg 
heeft van schermpjes kijken, kan altijd nog wegduiken in een lekker boek. Even de realiteit achter je 
laten, meeleven met anderen of in je hoofd op reis naar verre oorden. In de boekenrubriek “Ezelsoren” 
deze keer vier leestips voor jong en oud om de lockdown door te komen.  

Schaduwbroer 
Iris Hannema

Wanneer haar broer Alec 
als gevolg van een duikon-
geluk overlijdt, besluit zijn 
zus Hebe in haar eentje op 
reis te gaan naar Japan. Op 
zoek naar antwoorden wat 
er precies gebeurd is en om 
erachter te komen welke be-
langrijke boodschap hij haar 
nog wilde meegeven. Een 
ontroerend verhaal dat ook 

een mooi inkijkje biedt in de Japanse cultuur. Voor 
(jong)volwassenen vanaf 15 jaar.

De Zeven Zussen 
Lucinda Riley

De zeven zussen is een ze-
vendelige serie over liefde, 
verlies en de zoektocht naar 
wie je werkelijk bent. In ieder 
deel speelt één van de zus-
sen een hoofdrol. Tot nu toe 
verschenen er zes delen die 
internationaal een bestseller 
werden. In april zal deel 7 uit-
komen. Stuk voor stuk dikke 
boeken die je meenemen 

naar verschillende plekken op de wereld.

Noortje de Kok

Boekentips voor 
tijdens de lockdown

De Gorgels en de grote operatie
Jochem Myjer

Gorgels zijn kleine wezen-
tjes die mensenkinderen 
beschermen tegen brute-
laars (lees: virussen). In het 
prentenboek De Gorgels en 
de grote operatie krijgen de 
gorgels te maken met ‘De 
Grote Griepgolf’ en is het 
alle hens aan dek om de 
kinderen te beschermen. Je 
zou willen dat er in deze tij-

den voor iedereen een legertje gorgels klaar stond 
om de pandemie te bestrijden. Voor kinderen van 
4 tot 8 jaar.

Het Ministerie van Oplossingen 
Sanne Roosenboom

Een boekenserie met een 
fantastische titel. Want wat 
zou het toch mooi zijn als 
er zoiets bestond als een 
instantie die grote en kleine 
problemen kon oplossen. De 
11-jarige Nina en haar vrien-
den ontdekken het bestaan 
van een geheim genoot-
schap dat anoniem mensen 
helpt. Dat leidt tot spannen-

de avonturen en geheimzinnige mysteries. Voor 
kinderen vanaf 8 jaar. 

Meer weten over deze boekentips? Op www.schakel-nu.nl is meer informatie over deze boeken te vinden.
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SCHAKELTJESGEVONDEN
 Datum GEVONDEN Vindplaats Telefoon
 1-12 Rozenkrans zilverkleurig met Streepstraat 06-10437584
  doorzichtige kralen
 9-1 OV-chipkaart tnv. L. Van den Biggelaar Fietspad bij rotonde Druiventros B-E 06-10437584
  geb.d.d. 12-02-2002
 9-1 Sleutelbos met 2 foto’s van jonge kinderen,  Rauwbrakenweg/Hazennest Oost 06-30914912
  een blauw-grijze tag met initialen JS
 8-1 Kinderfi ets, blauw, staat er al enkele weken Tennispark TVBE 06-41211274
 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.  013 533 35 65 
   Mail naar: hans.vandesanden@tangent.nl
 14-12 gehoorapparaat Pandgang 013-5333917 
 14-12 Knuff el Aapje beige Dom. S. Dubuissonstraat 06-22908097

   
 Datum VERLOREN Verliesplaats Telefoon
 1-12 Rijbewijs Berkel-Enschot 06-36397442

SCHAKELTJESVERLOREN

Ben jij een van de winnaars? Neem dan contact met ons op!

AniCura Dierenziekenhuis Tilburg -   Koningsoordlaan 2 - Berkel-Enschot - 0135400215

Winnaars
Kerstfoto

12 |
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OVER EXTREEM DRUKKE 
POSTDAGEN EN EEN 
ONTROERENDE FOOI

Corona-crisis in Berkel-Enschot (9)

Eindelijk. Er is licht aan het einde van de tun-
nel. Het inenten tegen het Covid-19-virus is in 
volle gang. En echt waar! ‘Corona’ levert ook 
mooie momenten op. Zoals de oprechte waar-
dering van de inwoners van Berkel-Enschot 
voor de postbodes.  

Het was een gebaar dat tijdens deze Corona-crisis 
voelde als een warm deken in een ijskoude nacht: 
de vele verstuurde ‘fysieke’ kerstkaarten. Voor 
de schrijvende postbode en zijn collega’s zorgde 
het in de decembermaand voor veel overwerk 
en –uren. Van ’s morgens vroeg tot de duisternis 
intrad, moesten wij in de vaak bijtende kou, gure 
wind en soms urenlang aanhoudende (mot)regen 
ons werk doen. In de week voor Kerstmis trof ik 
op een dinsdagochtend –voor mijn toch al grote 
wijk- dertien loodzware tassen aan, vol met nau-
welijks te hanteren dikke bundels reguliere post en 
ook nog eens vijf met pakjes en pakketten in alle 
soorten en maten. Tussen de zeventig en tachtig!

Eendrachtige samenwerking
Ik kan de lezers van De Schakel geruststellen: alle 
vaste postbodes, tijdelijke krachten en invallers in 
Berkel-Enschot hebben de bijzonder drukke de-
cembermaand overleefd. In eendrachtige samen-
werking. Waar het kon hielpen we elkaar; ‘With 
a Little Bit Help From Our Friends’, collega’s uit 

omringende dorpen en gemeenten. Achteraf over-
heerste de voldoening hoe we de enorme operatie 
met de codenaam ‘Bezorging Extreem Veel ‘Co-
rona-Post’(zelf verzonnen!) samen tot een goed 
einde brachten.

Grote opsteker en stimulans was de wijze waarop 
de bewoners hun waardering en medeleven toon-
den voor onze inzet. Zo kreeg ik van mijn ‘zwaai-
vriendinnen’ van het bedrijf aan de Calenwiel een 
overheerlijke chocoladeletter. Een jonge vrouw in 
de Lupinestraat gaf mij een doosje ‘Merci’ en van 
een ouder echtpaar ontving ik een fraai notitieboek-
je. Toen moest het mooiste nog komen! Een jonge 
knul wilde mij in de straat Jakobsladder een fooi 
geven van 50 eurocent. ‘Omdat u iedere week de 
Donald Duck bezorgt bij ons’, zei hij daarbij een tik-
keltje verlegen. U mag best weten… Ik schoot bijna 
vol. ‘Dat hoeft echt niet. Maar wat lief dat je aan mij 
gedacht hebt’, zei ik tegen de aardige jongen.

Corona is een rot-virus, absoluut. Omdat we er al-
lemaal mee te maken hebben, brengt het ons wel 
dichter bij elkaar dan ooit. Met die mooie gedach-
te ben ik 2021 ingegaan. Allemaal nog de beste 
wensen en… hou nog even vol!

Tekst: Stefan Latijnhouwers
Foto: Ad Latijnhouwers     
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Beste dorpsgenoten, 

 
Om 2021 goed te beginnen had de Dorpsraad Berkel-Enschot u graag 
uitgenodigd voor onze traditionele nieuwjaarsreceptie. De buurtcontacten gaan 
we verstevigen, dat beloofde ik, Tineke Donga-Freling, u, als voorzitter van de 
Dorpsraad, tijdens de vorige nieuwjaarsreceptie. Niet vermoedend dat Corona op 
ons pad zou komen. Terugkijkend gebeurde helaas eerder het 
tegenovergestelde. Veel evenementen, die wij altijd steunen, omdat jong en oud 
elkaar ontmoeten, gingen niet door. Dat gold ook voor de feestelijke opening van 
ons nieuwe winkelcentrum. Veel inwoners en ook onze ondernemers zijn geraakt 
door dit virus en/of de maatregelen om dit virus te bestrijden.  

Gelukkig hebben we veel dorpsgenoten via de mail kunnen helpen met hun 
vragen. Via beeldbellen hebben we uw belangen bij de gemeente en andere 
partijen kunnen blijven behartigen. Ons loket BE bleef voor uw hulpvragen 
telefonisch en via e-mail bereikbaar.  
 
Ook wethouder Rolph Dols had graag van de gelegenheid gebruik gemaakt om u 
tijdens de nieuwjaarsreceptie een mooi 2021 te wensen. Liever had ook hij het 
anders gezien zoals een jaar geleden toen hij u nog persoonlijk kon treffen. 
Corona heeft veel stilgelegd het afgelopen jaar.  
 
Tegelijkertijd is er in Berkel-Enschot in 2020 juist veel gebeurd. De oplevering 
van het winkelcentrum Koningsoord bijvoorbeeld. Inmiddels een prachtige 
levendige plek die het nieuwe dorpshart is gaan vormen. Waar meer dan 800 
woningen een nieuw thuis voor bestaande en nieuwe inwoners is geworden en 
waar diverse ondernemers inmiddels niet meer weg te denken zijn.  
 
Een resultaat waar ik, wethouder Rolph Dols, samen met velen van u, trots op 
ben en waar u graag komt.  
 
Verandering doet ook altijd een beetje pijn. Want om plek te maken voor wat 
nieuws moet soms iets, wat we van oudsher kennen en waar we aan gehecht zijn 
geraakt, wijken. Of dat nu groen is of een ruimte waar je bridge kunt spelen.  
 
In de afgelopen jaren heeft de aanleg van het winkelcentrum en alle 
werkzaamheden die daarmee gepaard gingen en of gaande zijn ook met 
momenten voor overlast en op sommige plekken voor een gevoel van 
onveiligheid gezorgd. Die signalen nemen we als gemeente en ook als Dorpsraad 
serieus.   
 
Berkel-Enschot is een dorp dat nog steeds in ontwikkeling is. Zo is de wens voor 
een grote zaal nog onverminderd actueel en zoekt gemeente Tilburg samen met 
de Dorpsraad naar mogelijkheden hiervoor. Met de recent gepresenteerde 
plannen voor de nieuwbouw van Rennevoirt en Torentjeshoef maken we die 
ontwikkeling concreet.  
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Voor 2021 en de verdere toekomst gaan we als Dorpsraad voor u aan de slag 
met de uitkomsten van het bewonersonderzoek dat we in juli in Berkel-Enschot 
hebben gehouden.  
   
Denkt u hierbij aan knelpunten op het gebied van verkeersveiligheid, zoals de 
toegangswegen, spoorwegovergangen en uitdagingen op en rond het 
winkelcentrum. Aan uw veiligheid werken we voortdurend. De definitieve 
inrichting van Eikenbosch staat op de agenda. Wat is er in ons dorp aanwezig en 
wat mist er nog voor onze ouderen om thuis Gezond en Gelukkig Oud te kunnen 
worden? Aan dit Tilburgse project werken we mee als ‘pilotdorp’. Het behoud van 
een dorpskarakter met veel groen staat ook hoog genoteerd op onze agenda. 
Onverminderd brengen we deze punten op tafel bij de gemeente en andere 
stakeholders.  

We gaan door met het samenwerken met inwoners, verenigingen en organisaties 
op diverse terreinen. Zo is er én ontstaat er veel eigen kracht in ons mooie dorp.  

We hopen u in 2021 weer meer ‘in het echt’ te kunnen zien. U hoort in ieder 
geval van ons via onze website, Facebook groep en nieuwsbrieven in de Schakel.  

Er ligt Berkel-Enschot een mooie toekomst in het verschiet. 
Graag maak ik daar als dorpswethouder deel van uit en geeft 
2021 meer ruimte voor ontmoeting!  
Ik wens u alle goeds en een liefdevol 2021  
Wethouder, gemeente Tilburg  
Rolph Dols 
 

Ik wens u en uw naasten namens alle leden van de Dorpsraad 
een gelukkig en bovenal een gezond 2021.        
 
Voorzitter, Dorpsraad Berkel-Enschot 
Tineke Donga-Freling  

 
 
De volledige nieuwjaarspeeches vindt u op onze website 
www.dorpsraadberkelenschot.nl, zie nieuws.   

Hier vindt u ook de nieuwjaarsspeech van Muziekvereniging Concordia.  
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KUNST EN CULTUUR

CULTUUR IN ONS KONINGSOORD 

CULTUUR VOOR JONG EN OUD
CULTUUR VOOR EEN AANTREKKELIJKE PRIJS
CULTUUR VOOR IEDERE SMAAK
… EN VOORAL CULTUUR DICHTBIJ

Nationale Voorleesdagen van 20 januari t/m 30 ja-
nuari in de Bibliotheek

NATIONAAL VOORLEESONTBIJT 
20 januari van 09:30 tot 10:30 uur
Met het prachtige boek 
‘Coco kan het’ duiken 
we in een leuk verhaal 
en maken we gezellige 
muziek. De leesconsu-
lent van de Bibliotheek 
en de muziekdocent van 
het Factorium nemen de 
kinderen met woorden 
én muziek mee in dit mooie prentenboek wat gaat 
over zelfvertrouwen. Na afl oop krijgen alle peuters 
een ontbijtje met lekkers mee om thuis van te ge-
nieten.

THEATERVOORSTELLING ‘COCO KAN HET’ 
DOOR THEATER VAN NIKS & VAN ALLES 
31 januari van 11:00 tot 12:00 uur
Het prentenboek ‘Coco kan het’ is verkozen tot 
peuter/kleuterboek van 2021 en gaat over Coco, 
een jong vogeltje dat wil leren vliegen. Theater Van 
Niks & Van Alles gebruikt prachtige sfeervolle mu-
ziek en warme beelden alsof je zelf in een mens-
hoog boek stapt en door prachtige bloemvelden 
zweeft. Coco maakt nieuwe vrienden, er is veel 
interactie, er is dans, humor en soms is er een 
pleister nodig, want tja...., leren vliegen gaat niet 
altijd vanzelf. Je zit er met je snavel bovenop en 
gaat lekker meedoen! 

Aanmelden is ver-
plicht. Voor in-
formatie en aan-
melden: www.
bibliotheekmb.nl 

Kijk voor enthousiaste leestips, knutseltips en 
voorleesvideo’s op de landingspagina www.biblio-
theekmb.nl/nationale-voorleesdagen 

VAN BACH NAAR DEBUSSY; AAN DE VLEUGEL 
ANGÈLE VAN HAAREN
zondag 24 januari,  aanvang 11.30 uur
Angèle woont sinds kort in ons eigen Berkel-
Enschot. Nu haar compagnon, fl uitist Jean Marc 
Cacchia, niet vanuit de Provence naar hier mag 
reizen, zal zij u solo laten genieten van een aantal 
prachtige klassieke werken. Mozart, Beethoven en 
Schubert staan vrijwel zeker op het programma. 
Dus kom luiste-
ren naar deze er-
varen musicienne 
uit eigen dorp die 
bovendien een 
belangrijk deel 
van het honora-
rium schenkt aan 
villa Pardoes.

Toegang € 10,00 (indien toegestaan: koffi  e of thee 
in de pauze)
Kaartverkoop uitsluitend online via de nieuwe site 
www.onskoningsoordcultureel.nl 

Voor bovenstaande activiteiten geldt: onder voor-
behoud van eventuele verdere maatregelen.

In verband met de aangescherpte co-
ronamaatregelen worden de volgende 
activiteiten naar  een andere datum 
verzet:

WORKSHOP HEALTHY LIFE HAPPY MIND   
Verplaatst naar 3 februari (was 6 januari) van 
19:30 tot 21:00 uur
Waar kun jij de meeste winst halen voor een nog 
gezonder en gelukkiger leven? Leefstijlprofessio-
nals Ingrid Witlox en Heidy Chahid van den Dun-
gen deelden in vijf minicolleges hun kennis, inspi-
ratie en handige tips. 

In deze laatste workshop ga je aan de slag met 
je eigen ‘Gezonde Leefstijl Plan’. Je formuleert 
nieuwe, gezondere gewoonten voor die leefstijl-
gebieden die voor jou het meest relevant zijn. Ook 
maak je een ‘noodplan’ om je gezonde intenties 
ook daadwerkelijk vol te houden.
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FILOSOFIEPODIUM MET JAN-WOLTER BIJLE-
VELD 
Verplaatst naar 6 mei (was 14 januari) van 20:00 
tot 21:30 uur
Op donderdagavond 6 
mei is Jan-Wolter Bijle-
veld te gast bij het Filo-
sofi ePodium. Bijleveld is 
schrijver van de boeken 
Loslaten, Losser werken 
en Losleven, docent bij 
The School of Life en 
in september verschijnt 
zijn nieuwe boek Wat had je dan verwacht?
Tijdens het Filosofi ePodium spreekt Bijleveld over 
het thema ‘verwachtingen’. Meer dan we door-
hebben, vormen verwachtingen vaak een bron 
van onrust. Wat kan die onrust je leren over jezelf 
en jouw verwachtingen van de wereld?
Je kunt het Filosofi ePodium live bijwonen in de 
Bibliotheek Berkel-Enschot, of volgen via een 
livestream.

Samen
de Winter

door

DE 
DRUIF
        IN!        IN!

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

Hotel de Druiventros  |  Bosscheweg 11  |   Berkel Enschot  |  013 533 91 15 | www.druiventros.nl

€ 9,50 per persoon

Scampi’s Aioli
Rundercarpaccio
Spaghetti bolognese

Erwtensoep compleet
Erwtensoep
Varkenshaassaté
Lekkerbekje 
Spareribs 
Stoofvlees 
Kipkrokantjes (12 stuks)

€ 4,50

Stamppot 
met jus, vlees & picalilly of mosterd

Hutspot
Boerenkoolstamp

Keuze uit 4 soorten vlees: 
2 gehaktballen • 2 saucijsen

2 speklappen  • rookworst
Extra vlees bestellen? € 3,00 per stuk

€ 6,50

€ 13,00

€ 6,50

€ 8,50

€ 12,50

€ 7,00

€ 7,50

Crème caramel
Chocolade mousse

€ 3,75

€ 3,75

Bestel ook een lekker bijgerecht, zoals een portie:

Stokbrood
Friet
Rijst

Rauwkost
Aardappelsalade
Cole slaw

€ 1,00
€ 1,50
€ 1,50

€ 1,25
€ 1,50
€ 1,50

€ 4,50

€ 6,50
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MAANDPUZZEL

PUZZEL & WIN:
Eén prijs van E 20,00.
Eén prijs van E 10,00.

Meedoen?
Stuur een oplossing van 
de puzzel, voorzien van 
naam en adres, in een 
e-mail naar: 

puzzel@schakel-nu.nl 
of inleveren bij Figlio 
(by Geerts Schoenen), 
Koningsoord 91 
Berkel-Enschot.

De prijswinnaars worden 
bij de volgende puzzel 
bekend gemaakt.

HORIZONTAAL
1. onverhard weggetje; 7. stellig; 12. pulverig; 13. 
positieve elektrode; 14. kever; 15. Amsterdams peil 
(afk.); 17. betrekkelijk hoge temperatuur; 19. Grieks 
snaarinstrument; 21. langspeelplaat (afk.); 22. lijm; 
24. groot muziekinstrument; 27. dierenverblijf; 28. 
listig; 30. gietvorm; 31. nachtroofvogel; 32. Franse 
schrijver; 33. getemd; 35. afdruk (duplicaat); 37. 
koeienmaag; 38. van de lading ontdoen; 41. deel 
van gelaat; 42. godvruchtig; 44. Frans modehuis; 
46. honingdrank; 47. hemellichaam; 48. deel van 
een paardenhoofdstel; 49. kermislekkernij; 50. 
smeervloeistof; 52. deel van een stoel; 54. klein 
oorlogsschip; 56. rond voorwerp; 58. ijsstadion in 
Heerenveen; 61. scheepsvloer; 62. bedehuis; 64. 
snijwerktuig; 65. onwrikbaar; 67. Raad voor Eco-
nomische Aangelegenheden (afk.); 68. vreemd; 70. 
ontkenning; 72. rekenopgave; 73. hoog lichtbaken 
aan de kust; 76. insect; 77. in memoriam (afk.); 
78. dunne twijg; 79. koraaleiland; 81. drugs ano-
nymous (afk.); 82. Sociaal Economisch Raad (afk.); 
83. dopheide; 84. smalle ondiepte in zee; 86. reu-
zenhagedis; 87. eerbied (ontzag).

VERTICAAL
1. poedervormig houtafval; 2. nummer (afk.); 3. por; 
4. kleefstof; 5. Amsterdamse beurs; 6. klimtolletje; 
7. Europees land; 8. koppel; 9. oude lap; 10. titel 
(afk.); 11. buffet in een café; 16. aardkluit; 18. ver-
tragingstoestel; 20. tenger; 21. plezier; 23. hoofd-
deksel; 25. uurwerk; 26. gecastreerde hengst; 27. 
houten blaasinstrument; 29. huishoudelijk appa-
raat; 32. telwoord; 34. bloeimaand; 36. festival bij 
Landgraaf; 37. energiezuinig lampje; 39. marterach-
tig waterdier; 40. nimmer; 42. bewaarplaats voor 
goederen; 43 gestold dierlijk vet; 45. gordijnrail; 
46. klap; 51. glansverf; 53. eenheid van elektrische 
weerstand; 54. versteend overblijfsel van plant of 
dier; 55. plaats in Noord-Holland; 56. staaf van 
goud; 57. bouwsteentjes voor kinderen; 59. levens-
lucht; 60. iemand met veel verbeeldingskracht; 62. 
deel van huis; 63. onderwijzer; 66. jongensnaam; 
67. grote toeloop; 69. klein paardje; 71. explosie-
ven opruimingsdienst (afk.); 73. Nederlandse om-
roep; 74. gaard; 75. onaardig; 78. mannetjeshond; 
80. deel van mond; 82. soortelijk gewicht (afk.); 85. 
ijzer (scheik. afk.).
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EEN ZESTIENDE-EEUWS 
VONDSTCOMPLEX TE 
BERKEL (SLOT)

In mijn twee vorige colums nam ik U mee naar 
een ‘opgraving’ bij mij thuis op de boerderij. Be-
gin augustus 1980 vonden een kennis en onder-
getekende diverse munten, potscherven en een 
bakstenen keldervloer met ommuring uit de zes-
tiende eeuw. Stadsarcheoloog Henk Stoepker, uit 
Tilburg, tekende en fotografeerde de gevonden 
kelder. In overleg met provinciaal archeoloog Pim 
Verwers werd op 22 augustus een nader archeo-
logisch onderzoek ingesteld ten noorden van de 
kelder. Diverse vondsten werden na restaura-
tie in het gemeentehuis tentoongesteld. Medio 
1981 volgde opnieuw een opgraving geleid door 
Stoepker. Tijdens het werk zijn voor het NCRV-
programma Stedenspel opnamen gemaakt. 
Daarbij ontmoette ik Fred Benavente, bekend 
van het satirische programma Farce Majeure. In 
het stedenspel gingen Leerdam en Berkel-En-
schot de strijd met elkaar aan op 20 november 
1981. Wij wonnen nipt. Medio 1983 heb ik nader 
archeologisch onderzoek gedaan.
Bij het saneren van een 
ondergrondse olietank 
in 1992, nabij ons voor-
malig bakhuis, werden 
door mij diverse restau-
rabele objecten gevon-
den stammend uit de 
vijftiende tot en met de 
achttiende eeuw. Op de 
foto staat een steengoed 
kan, geproduceerd te 
Langerwehe, met een 
hoogte van 38,5 cm 
en een datering tussen 
1400 en 1500 na Chr. Hij 
is gevonden tijdens de 
tanksanering. Nadat het voormalig gemeentehuis 
een andere bestemming kreeg bleek bij de ontrui-
ming van de vitrinekast een zeldzame zestiende-
eeuwse zilveren munt gestolen te zijn. Een scha-
devergoeding volgde.

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

KERSTATTENTIES 
VOOR GASTEN VAN 
DE ZONNEBLOEM

Vrijdag 18 december werden kerstattenties opge-
haald door 25 vrijwilligers om te bezorgen bij de 
gasten van de Zonnebloem. Deze attentie is mede 
mogelijk gemaakt door de ministerie van VWS en 
Nationale Vereniging de Zonnebloem onder de 
noemer #eenkleingebaar
De gasten waren 
blij verrast en von-
den het fi jn om een 
praatje te maken 
tijdens het overhan-
digen van de atten-
tie. Naast een fraaie 
kerstplant werden de 
gasten verblijd met 
een rijk gevuld feest-
brood, een handver-
vaardigde kerstkaart 
en mooi kerstver-
haal.
Ook de vrijwilligers kregen deze kerstattentie. Tij-
dens dit bijzondere jaar zijn ze in contact gebleven 
met de gasten of hebben zich op andere wijze in-
gezet voor de Zonnebloem. We hebben het samen 
gedaan!!
Wij wensen iedereen een goed en gezond nieuw-
jaar toe en kijken er naar uit om in 2021 weer 
mooie activiteiten te kunnen organiseren!
mage.png

Marij de Corti,
secretaris de Zonnebloem in Berkel-Enschot 

TRADITIES
Het clubjaar van FotoBE besluiten we 
traditiegetrouw met de clubwedstrijd. 

Dit jaar was het thema hierbij ‘architectuur bij 
avond/nacht’. In coronatijd kwam dit thema ei-



Geldig in week 2 zondag 10 t/m zaterdag 16 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

WEEKENDPAKKERSdo vr za
14 jan 15 jan 16 jan

1+1
GRATIS

plus.nl

 PLUS 
Runderriblappen   

 Liefmans 
    Alle flesjes of blikjes à 25 cl   

PLUS 
Midi Bossche 
bollen, bananensoezen, appel-
punten of mini puddingbroodjes 
Doos 4 stuks 

3.00 – 3.50

Per doos

    2    2..4949   
PLUS 
Nederlandse Witlof
   Los   

Per 500 gram

    0    0..7979   
1.10 – 1.31

Per stuk

    0    0..9999   
10.26 - 11.80 

Per kilo

    7    7..4949   
VOORDEELVERPAKKING

Hak 
Appelmoes of groente 
   Alle potten à 330-370 gram, 
combineren mogelijk
    2 potten**
   Bijv. Hak Appelmoes extra kwaliteit, 
2 potten à 360 gram  

    2.38   1.19
 De actieprijzen variëren van 1.09 – 2.19    

Douwe Egberts Aroma 
rood snelfi lterko�  e 
Alle enkelpakken à 500 gram,  
 ko�  ebonen Alle zakken à 
500 gram,   ko�  epads  Alle zakken à 54 stuk s
of oplosko�  e   Alle potten à 200 gram, 
combineren mogelijk,     M.u.v. aroma variaties en D.E. café     

Chocomel of 
Fristi Houdbaar 
   Alle pakken à 1 liter    

Alle Milner Kaas 
stukken of plakken
   Combineren mogelijk
    2 pakken**
   Bijv. Milner Kaas jong belegen 30+ plakken, 2 pakken à 175 gram

5.38   2.69
De actieprijzen variëren van 2.49 - 6.41   

PLUS 
Roerbakgroenten
   Alle zakken à 400 gram, uit de 
koeling, combineren mogelijk
    2 zakken**
   Bijv. PLUS Roerbakgroenten 
Oosterse stijl witte kool & taugé, 2 zakken à 400 gram

3.98   1.99
 De actieprijzen variëren van 1.89 - 2.79 

10.46 – 12.98 

2 stuks

    7    7..9999      

11++11
GRATIS

11++11
GRATIS

1.35 – 1.99 

Per pak

    0    0..9999      
TOT 50% KORTING 

+1GRATISzegel

 Alle Amstel, A�  igem 
of Brand 0.0% 
   Combineren mogelijk
2 stuks  **
   Bijv. Amstel Radler 
citroen 0.0%, 2 sets met 6 flesjes à 30 cl  

    8.38    4 .19
 De actieprijzen variëren van 0.52 – 16.29    

11++11
GRATIS

02/21 
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). 
*De ‘NERGENS GOEDKOPER’ garantie geldt ten opzichte van alle supermarkten in dezelfde vestigingsplaats als jouw PLUS; kijk voor overige voorwaarden op plus.nl/nergensgoedkoper. 
**Voor 1+1 gratis geldt: per combinatie kan de prijs verschillen. Je krijgt 50% korting op de totaalprijs. 

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

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

plus.nl Openingstijden: maandag t/m zaterdag: 8.00 - 20.00 uur | zondag: 10.00 - 18.00 uur
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Adverteren?
Bekijk onze 

voordelige tarieven
schakel-nu.nl

genlijk prima gelegen: fotograferen veelal in de 
buitenlucht, op tijdstippen dat het lekker rustig is. 
Berdi Venhuizen heeft de wedstrijd gewonnen met 
deze prachtige foto van een fietsbrug bij Eindho-
ven. Opvallend zijn natuurlijk de mooie kleuren en 
de symmetrie. 
Bij aanvang van een nieuw clubjaar is het hou-
den van een expositie de traditie. Ook nu zijn alle 
voorbereidingen al getroffen. Het is helaas nog 
even afwachten wanneer we deze expositie pre-
cies kunnen houden. Zodra we weten wanneer de 
Schalm weer open is voor publiek, laten we dit via 
de Schakel weten. 

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

Dit clubjaar is er ook weer plaats vrij gekomen 
voor nieuwe leden. Dus heb je zin om in clubver-
band met je fotografie bezig te zijn? Neem dan 
contact op: zie www.fotobe.nl.
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Energieadvies op maat
speciaal voor Berkel-Enschot en Udenhout

Hallo, mijn naam is Joep van Laarhoven. Ik ben energieadviseur voor Berkel-Enschot en 
Udenhout. Graag denk ik met jou mee over het verduurzamen van je huis. Met kleine 
maatregelen kun je al veel besparen, denk bijvoorbeeld: aan het monteren van een extra 
pompschakelaar op je vloerverwarmingsverdeler, het plaatsen van een slimme radiator-
ventilator in convectorputten en onder radiatoren en het overgaan op led-verlichting. 
Ik help je graag goed op weg bij het verduurzamen van je huis via onderstaande drie opties:

Optie 1: Concrete vraag, 
stel ‘m telefonisch!  

We zijn elke werkdag 
bereikbaar van 13 tot 17 uur 
en zijn met 10 adviseurs.

Telefoonnummer: 
088-00 62 013.

Optie 2: Een online check 
van jouw huis  

De eigen bijdrage voor 
deze online check is 
€20 (voor een advies 
ter waarde van €90). 

Vraag een online 
check aan via: 
www.aandeslagmetjehuis.nl

Optie 3: Een bezoek 
aan huis voor een 
onafhankelijk advies  

De eigen bijdrage voor 
deze live check is €65 
(voor een advies ter 
waarde van €210).

Maak een afspraak via: 
www.aandeslagmetjehuis.nl

Afspraak
plannen voor een
energieadvies? :

www.aandeslagmetjehuis.nl 

Meer weten wat wij doen? Kijk op: www.b-ec.nl

In samenwerking met:

www.aandeslagmetjehuis.nl

speciaal voor Berkel-Enschot en Udenhout

Hallo, mijn naam is Joep van Laarhoven

Joep van Laarhoven,  
Joep van Laarhoven, 

Energieadviseur Berkel
Energieadviseur Berkel__Enschot Enschot 

en Udenhout 
en Udenhout 
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DIVERSEN
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BOMEN GEZOCHT 
VOOR EENWOUD

Wat is jouw favoriete boom? Met die vraag roept 
kunstenaar Lobke Meekes bomenliefhebbers op 
om samen te bouwen aan een levend netwerk voor 
toekomstige generaties. De nazaten van deze voor-
gedragen bomen wortelen bij Landpark Assisië in 
Biezenmortel, waar bomen en mensen samenwer-
ken om duizend jaar te (over)leven. Ze groeien sa-
men op en vormen een geheel, Eenwoud. 

Bomen aandragen
U kent ongetwijfeld een boom in de buurt waar-
mee u een bijzondere band heeft. Een rimpelige 
oude baas of eentje met een stam van ongekende 
omvang. Draag deze boom voor op www.een-
woud.nl en bouw mee aan Eenwoud. ‘De nazaten, 
de nakomelingen, met allemaal een eigen verhaal 
groeien samen in Eenwoud, bij Landpark Assisië 
tot een netwerk voor toekomstige generaties’, legt 
Meekes uit. 

Bomenverhalen  
‘Eenwoud is een groen hart van rust en ruimte. 
Een plek waar bezoekers, wandelaars en ook be-
woners van het landpark kunnen samenkomen 
om, net als de bomen, stil te staan. Om te kijken 
wat wij van de bomen en elkaar kunnen leren om 
samen te (over)leven’, illustreert Meekes. ‘Een 
plek ook om, tussen de bomen, nieuwe verhalen 
te maken. 

Landpark Assisië 
Landpark Assisië in Biezenmortel, tussen Tilburg 
en ’s-Hertogenbosch, is de ultieme locatie voor 
Eenwoud. Het werd begin 1900 gesticht door 
de broeders Penitenten, die in dit park met ziel 
en zaligheid zorg, onderwijs en onderdak boden 

aan mannen met een verstandelijke beperking. 
Meekes: ‘Mensen en bomen leven als samenle-
ving, en hebben elkaar nodig om te overleven. Als 
onderdeel in de strijd tegen de klimaatproblema-
tiek, als blik op de toekomst in een gebied waar de 
natuur al ruim 100 jaar centraal staat en als plek 
van tijd, rust en ruimte.’ Draag uw boom voor op 
www.eenwoud.nl en bouw mee aan Eenwoud.

Sponsoractie voor 
Inloophuis Midden-Brabant 

RED DE PSYCHSOCIALE ZORG 
BIJ EN NA KANKER
KWF Kankerbestrijding organiseert landelijk deze 
sponsoractie voor de IPSO Inloophuizen. 
Voor de inwoners van Berkel-Enschot is het In-
loophuis Midden-Brabant, Wilhelminapark 29 in 
Tilburg de dichtstbijzijnde locatie.

Net als iedereen hebben óók de Inloophuizen last 
van de coronacrisis en hebben het daardoor op 
dit moment helaas financieel zwaar. Acties en 
evenementen worden uitgesteld, sponsoren en 
donateurs zijn soms genoodzaakt hun financiële 
bijdrage aan het Inloophuis bij te stellen. 
Aangezien het Inloophuis Midden-Brabant volle-
dig afhankelijk is van sponsoring en donaties is 
deze actie van en met KWF méér dan welkom. De 
“vaste maandelijkse lasten” gaan nl. gewoon door. 

Het Inloophuis Midden-Brabant is voor velen een 
onmisbare en een fijne plek om te komen. Daar 
waar het ziekenhuis zich richt op het fysieke herstel 
en “overleving”, zorgt het Inloophuis voor de emo-
tionele nazorg. Het is een plek om thuis te komen, 
een plek waar je je verhaal kunt delen en een luiste-
rend oor en steun (of wat fijne afleiding) kunt vinden 
als je (in je omgeving) getroffen bent door kanker. 
Inloophuis Midden-Brabant is een onmisbare plek 
voor mensen die te maken hebben met kanker. 

Dat het Inloophuis moet blijven bestaan, staat als 
een paal boven water. En daar kunnen we alle hulp 
bij gebruiken! 
Samen kunnen we het verschil maken voor alle 
mensen die te maken hebben met kanker. Wellicht 
wilt u het Inloophuis steunen met een donatie? 
Iedere donatie is welkom, groot of klein. Ga daar-
voor (en voor meer informatie) naar: www.inloop-
huismiddenbrabant.nl
Bedankt namens alle gasten en vrijwilligers! 
info@inloophuismiddenbrabant.nl 013 785 16 81

Foto: Jostijn Ligtvoet



24 |

HARTVERWARMEND
Nooit hadden we durven dromen, toen we op 15 
december 2020 van start gingen met onze crowd-
funding voor mijn behandeling om de MS te stop-
pen, dat het streefbedrag 3 weken later bereikt 
zou zijn. Mijn vrouw, kinderen en ik willen dan ook 
iedereen die gedoneerd heeft vanuit de grond van 
ons hart bedanken. 
Ook ontvingen we on-
telbare lieve berichten 
op alle mogelijke ma-
nieren. We werden en 
worden aangesproken 
op straat en in de win-
kels en telkens weer 
horen we hoe ieder-
een met ons meeleeft en hoe blij men is dat het 
gelukt is. Hartverwarmend. 
Op 15 maart word ik verwacht in Moskou voor de 
stamceltransplantatie en rond 14 april zal ik weer 
terug zijn in Nederland, waar ik een lange periode 
zal moeten revalideren. 
Mocht u willen weten hoe het verder met mij gaat 
dan kunt u dit volgen op de Facebook pagina 
“Geef Richard een nieuwe start”.

Richard, Mariëlle, Leanne, Stef & Gijs

Ons basis programma is van hoge kwaliteit

• Wassen + Polish + Drogen

•     KEER velgenreiniging

• GRATIS binnen stofzuigen

5

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

Klanttevredenheid: 98%

GROENE 
CARWASH

GRATIS 
KOFFIE/THEE

GRATIS BINNEN 
STOFZUIGEN

LANGE 
CARWASH

Kies voor 60 plus hypotheek!

60plushypotheek.nl

www.60plushypotheek.nl • T 013 591 0020

Zet uw overwaarde om in euro s’

• Zonder Einddatum 
• Zonder risico

• Extra bestedingsruimte 
• Geen aflossingsverplichting
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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
Gaf de boom hoop?
In de kersttijd stond voor al onze kerken een Boom 
van Hoop. Volgehangen met kerstballen, transpa-
rante van plastic, papieren en houten. Op zondag 
20 december hebben we de bomen ‘ingewijd’. 
Eerste Communicanten en zondagse kerkgangers 
hingen er hun wensen en kreten van hoop in. Mooi 
geschreven en vaak met creatieve versiering.
De volgende dag regende het heel hard. Veel van 
de teksten op de ballen liepen uit; een van de bo-
men kreeg kortsluiting in de verlichting. Hoe hoop-
vol was dat? Ik werd er zelf een beetje moedeloos 
van. Maar toen de zon weer scheen en de verlich-
ting weer was hersteld, bleken de meeste spreuken 
nog altijd te lezen. Bovendien had ik intussen be-
dacht: een kaarsje dat iemand opsteekt verdwijnt 
ook. Daarmee is het gebed van die persoon nog 
niet weg, maar het is opgenomen, in onze gemeen-
schap met God. Zou dat niet ook zo zijn met deze 
kerstballen? Al is de viltstift uitgewist, de hoop is 
niet onopgemerkt gebleven, maar gehoord.
En gezien, want veel mensen zijn een kijkje gaan 
nemen bij de Boom. Alleen dat al toverde vaak een 
lach op gezichten. En discussies. Zo had iemand de 
hoop opgeschreven dat er weer dinosauriërs zou-
den komen. Volgens een jongeman was dat echter 
onzinnig. Dat zou nooit meer gebeuren. Maar wat 
hoopte híj dan? Het bracht gesprekken op gang 
waarvan ik niet wist dat ik ze ooit zou voeren.
Individuele mensen werden gemeenschap rondom 
de Boom van Hoop. Het is belangrijk om samen te 
blijven komen vanuit positiviteit en enthousiasme, 
niet alleen om te klagen. De Kerk wil daar graag 
aan bijdragen. Onze rol is anders dan vijftig jaar ge-
leden. Sommige mensen vinden dat jammer. Maar 
laten we niet in het verleden leven. Laten we vooruit 
kijken. Dat is wat hoop betekent. Erop vertrouwen 

dat de toekomst ook goede dingen brengt. Anders 
dan wat we hadden, maar ook goed. Die hoop heb-
ben veel mensen in onze gemeenschap uitgespro-
ken. Soms onder tranen vanwege corona-lijden, 
soms neerslachtig omdat het maar niet ophoudt. 
Maar in het geloof: Het wordt weer goed. 

Frits Hendriks, pastoraal werker.

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Zaterdag 16 januari:
19.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers en p.w. Hendriks.

Zondag 17 januari:
09.30 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looijaard.
10.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers.
11.00 uur St. Willibrorduskerk: Woord- en Com-
munieviering.
Voorganger: p.w. Hendriks.

Maandag 18 januari: 
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Avondgebed.
Coördinator: p.w. Hendriks.

Dinsdag 19 januari:
09.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looijaard.
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers en p.w. Hendriks.

Woensdag  20 januari:
09.00 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers en p.w. Hendriks.

Donderdag 21 januari:
09.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looijaard.

Vrijdag 22 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.



SCHAKELTJES
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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.

Loodgietersbedrijf Weijters voor al uw Dakwerk
zinkwerk • sanitair • cv-installatie • airco’s. 
Renoveren of verbouwen badkamer vraag 
vrijblijvend een off erte aan tel. 013-5333517/
06-83771659. Ook voor cv-onderhoud. Wij 
rekenen geen voorrijkosten in Berkel-Enschot! 

Pasfoto’s voor offi  ciële documenten kunt u 
zonder afspraak laten maken bij een vakfotograaf. 
ERKEND RDW fotograaf, ook voor digitaal 
aanvragen rijbewijs. FotoGalerie Angelique, 
Kreitenmolenstraat 34, Udenhout, ingang 
achterom. 
013-5111324. www.fotogalerie-angelique.nl

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. 

Praktijkruimte te huur voor coaching e.d.
0638307523. 

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.

GGrraattiiss bbeezzoorrggeenn && ppaasssseenn aaaann hhuuiiss 
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Complete bril voor € 179

Dat een mooie bril niet duur hoeft te zijn bewijst Kyckoord; 
een complete enkelvoudige bril al vanaf € 179 (montuur incl. glazen). 
Voor multifocaal vraag naar de mogelijkheden. Kom eens langs 
om ons uitgebreide assortiment monturen te bewonderen. 
Onze medewerkers staan voor u klaar om u te adviseren.

Graag tot ziens!

Brillen
actie

De mooiste monturen 
voor ieder budget

Koningsoord 68
5057 DK Berkel-Enschot
013 533 33 77
www.kyckoord.nl
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gRaTiS BoOdScHaPpEn,
dE HoOgStE KoRtInG Op dAgJeS

uIt eN NoG VeEl mEeR ExTrA’s
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