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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.
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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

6 |
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UW DROOMPROJECT GEREALISEERD 
ZONDER VERRASSINGEN

Mols Bouwexpertise noemt zichzelf ’geen 
standaard aannemer’. Met brede kennis en 
ervaring kan namelijk ieder project van a tot 
z begeleid worden. Aan de voorkant is er dui-
delijkheid over de invulling van het ontwerp, 
de installatie, het bouwproces en het budget, 
waardoor het eindresultaat geen verrassing is. 

Historie
Sander Mols, 37 jaar, heeft altijd bij (middel)grote 
aannemers gewerkt als werkvoorbereider en pro-
jectleider. Binnen de aannemerswereld heeft hij 
veel kennis en ervaring opgedaan en heeft ook een 
teken/ ontwerp achtergrond. Sander heeft als tus-
senstap een bouwtechnisch ontwerp- en adviesbu-
reau gehad, deed aan- en verkoopkeuringen, maar 
wilde toch heel graag het totaalplaatje kunnen bie-
den en de stap maken naar een eigen aannemers-
bedrijf. Zo ontstond in 2015 Mols Bouwexpertise.  

Start
Het begon allemaal met een succesvolle pilot waar-
bij Sander van tekenen tot vergunningen en het 
werken met ZZP-ers, een unieke split level woning 
heeft neergezet. Vanuit dit project zijn steeds meer 
opdrachten binnen gekomen en is het aannemers-
bedrijf gegroeid. Inmiddels heeft Mols Bouwexper-
tise Martijn, voor het ‘buitenwerk’ en Frank, voor de 
werkvoorbereiding en calculatie in dienst en samen 
dragen zij zorg voor service en kwaliteit.

Visie
Sander vertelt: ‘mensen doen renovatie-, ver-
bouw- of nieuwbouwprojecten vaak maar één, 

misschien twee keer in hun leven. We vinden het 
daarom heel belangrijk dat een klant, die vaak leek 
is in de bouwwereld, meegenomen wordt in het 
hele traject. We zijn het liefst aan de voorkant al 
betrokken, zodat we van a tot z kunnen begelei-
den. Denk aan ontwerp, installatie, duurzaamheid 
en comfort. Als we vooraf meekijken naar het bud-
get, kan er gericht ontworpen en gebouwd wor-
den en komt de klant nooit voor verrassingen te 
staan. Als het nodig is, schakelen we onafhanke-
lijke (energie)adviseurs in en kunnen we opschalen 
met ZZP-ers. Wij sturen het project van binnenuit, 
houden de lead en nemen de klant bij iedere stap 
bij de hand. Op die manier kom je samen tot de 
beste resultaten. Het voordeel voor de klant ten 
opzichte van een traditionele aanbesteding (waar-
bij de afzonderlijke stappen bij verschillende men-
sen liggen en er risico is op onverwachte kosten 
of vertraging in het project) is dat er snel en gericht 
naar het doel gewerkt kan worden; de (ver)bouw 
van dat droomproject!’  

Tekst: Kelly Heijzelaar
Foto: Bas Haans

Mols Bouwexpertise
Rhijnkant 17 
5056 JH Berkel-Enschot
013-5904675
0683659920
info@molsbouwexpertise
www.molsbouwexpertise.nl

BEDRIJF IN BEELD
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Voor de verkoop van horloges en 
sieraden verwijzen wij u naar onze 
Facebook pagina. 
U kunt contact opnemen met ons via: 
info@juwelierweijtmans.nl  

of via tel: 013-5334414 

We zijn geopend: Din t/m Za 10.00 - 17.00. 

Wij zijn geopend 
Voor reparaties en inkoop 

van oud goud

Geopend voor 
reparatie van 
uw sieraden, 

het repareren en 
vervangen van 
horloge 
batterijen

en het 
inwisselen van 
uw oud goud 
tegen contanten.

We i j t m a n s
J U W E L I E R- G O U D S M I D

                                           - S I N D S  1 9 7 9 -
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Ze restylde de Schakel tot een hippe glos-
sy, introduceerde de unieke Schakel Spe-
cials en streeft nog altijd naar mooier en 
meer! De Schakel zou de Schakel niet zijn 
zonder het aanvoerderschap van Elke van 
Dommelen. Een interview met een ambiti-
euze en vernieuwende voorzitter. 

Toen je 25 jaar geleden als Bosschenaar in Berkel-
Enschot kwam wonen, was dat best even wennen, 
vond je. Inmiddels lijk je je plekje hier helemaal te 
hebben gevonden. Je werkt als secretaris van zo-
wel Sint Job als MHCBE, verzorgt de communi-
catie van BUBE (Business Club Udenhout-Berkel-
Enschot), schrijft jaarlijks voor de carnavalskrant 
én bent ook nog eens voorzitter van de Schakel. 
Kortom, een volop ingeburgerd en actief lid van 
onze dorpsgemeenschap!  
‘Ik heb een hart voor ons dorp. Dat voelde ik sterk 
toen ik meewerkte aan het grote jubileumfeest 
“Berkel-Enschot 800-850”, zo’n zes jaar geleden. 
De verbondenheid van onze gemeenschap, dat is 
iets bijzonders. Bovendien heb ik enorm veel ple-
zier met alle voorbereidingen gehad. Maar je weet 
hoe het gaat met die dingen: je werkt er samen 
maanden naar toe, hebt een knaller van een eve-
nement, en het is zomaar weer voorbij. Dit wilde ik 
niet bij iets eenmaligs houden, leerde ik. Voorzit-
ter worden bij de Schakel was het aanbod waar 
ik precies op zat te wachten! Samen met Ingrid 
Roets, met wie ik destijds vaker samenwerkte, 
ging ik het avontuur aan. Zij als hoofdredacteur 
en ik met zaken als marketing, communicatie en 
commercie in mijn portefeuille. Daarnaast heb ik 
nu ook mijn eigen marketing- en communicatie-
bureau en ondersteun ik studenten als coach bij 
Hogeschool Tio. Een lekker druk leven, daar word 
ik alleen maar productief van!’  

Voorzitter van de Schakel ben je inmiddels zes 
jaar. Wat hebben de lezers daarvan kunnen mer-
ken?
‘Toen ik me bij het team aansloot, merkte ik dat de 
Schakel behoefte had aan vernieuwing. Ik houd 
van creativiteit en denk graag out of the box. Mijn 
uitdaging bij de Schakel: hoe maken we het blad 
verrassend, zonder dat het haar herkenbaarheid in 
het dorp verliest? Dat laatste is natuurlijk ook be-
langrijk. Laten we niet vergeten dat veel mensen 
waarde hechten aan de vertrouwde Schakel. Toch 

pleitte ik voor een restyling van het blad. Weg met 
de wekelijks dezelfde voorkant, er zijn zoveel leuke 
dingen (en mensen) in Berkel-Enschot om op de 
cover te zetten. Ook introduceerde ik de Specials, 
bijzondere edities die we zo nu en dan uitbrengen.’ 

Hoe zie je je toekomst bij de Schakel voor je? 
‘Met de Schakel hoop ik onze Berkel-Enschotse 
lezers nog lang te inspireren. Het lijkt me mooi om 
eens bij te dragen aan een maatschappelijk initia-
tief, zoals een lokale “Dag van de Schoonmaak”. 
Wat mij betreft past dat goed bij de maatschappe-
lijke functie die de Schakel heeft. En – hoe kan het 
ook anders – ik wil blijven vernieuwen, zowel op 
papier als online. Maar laten we vooral 
niet vergeten hoeveel we 
met de Schakel al hebben 
bereikt! Wanneer ik onze 
ervaringen deel met lokale 
bladen uit de regio, merk 
ik hoe ver we eigenlijk 
zijn. Week op week 
weten we met een 
enthousiast team 
de Schakel met 
mooie inhoud te 
vullen. Iets om 
echt trots op 
te zijn.’ 

Tekst: Sabine 
Doevendans

Foto: 
Bas Haans 

Elke van Dommelen: 
schakel in vernieuwing 
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SCHAKELAARS
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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

Het is erg jammer, maar ook volkomen begrijpe-
lijk. Door de nieuwe lockdown is er tot en met 9 
februari vrijwel geen activiteit in Ons Konings-
oord. Waar mogelijk proberen we de afgelaste 
activiteiten op een later tijdstip te plannen. De 
bibliotheek heeft nog enkele activiteiten online 
weten te plaatsen. Zie hieronder.

Nationale Voorleesdagen van 20 januari t/m 30 
januari in de Bibliotheek
In verband met de verlenging van de lockdown 

moeten we het Voorleesontbijt en de voorstelling 
helaas annuleren. In plaats daarvan hebben we 
wel 2 leuke online activiteiten voor jullie:

Op woensdag 20 januari delen we via de faceboo-
kpagina’s van onze vestigingen een boekproeverij 
van de prentenboeken top 10.
Op woensdag 27 januari delen we via facebook 
een video van Loes Riphagen met voorleestips.

Zie hiervoor ook onderstaande links.
Boekproeverij : https://youtu.be/NpxvvUhNTgk
Voorleestips: https://youtu.be/uNUkVD3LqVI

WORKSHOP HEALTHY LIFE HAPPY MIND   
3 februari van 19:30 tot 21:00 uur (gecanceld)
Deze workshop is in verband met de verlengde 
lockdown helaas geannuleerd. We gaan hiervoor 
een nieuwe datum plannen. Houd hiervoor deze 
pagina en de website van de Bibliotheek www.bi-
bliotheekmb.nl in de gaten.
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Benieuwd hoe dit verhaal afl oopt?
Ga naar onze website www.schakel-nu.nl 

Verhalenverteller: Wim Verbunt
Illustratie: Marjolein Stok

(voor kinderen vanaf groep 2)

OPROER OP DE 
KINDERBOERDERIJ
Het was een gezellige eerste kerstdag. Ria had sa-
men met boer Jan gekookt en ze hadden heerlijk 
gegeten. Daarna was het tijd om afscheid te ne-
men. Gerrit en Bor stapten in de trailer die achter 
de auto hing. Ria reed terug naar haar ouders die 
een boerderij in Groningen hadden. Ria is dieren-
arts en moest maandag weer gaan werken. Toen 
ze weg waren was boer Jan wel een beetje stil. 
Knorretje merkte het en ging met boer Jan een 
praatje maken. “Zo boer Jan, de rust is weerge-
keerd.” Boer Jan knikte, “Ja, ik mis nu al de os 
en ezel.”
“Oh, ik dacht dat je Ria zou missen!”
“Ja, Ria ook. Wat kan 
ze goed koken en ze is 
zo gezellig. Ze woont 
alleen zo ver weg, in 
Groningen. Dat is wel 
250 kilometer!“
Knorretje zuchtte eens 
diep en liep naar bui-
ten. Hij zou met Kukkie 
een ommetje gaan maken over het terrein van de 
kinderboerderij. De kinderboerderij is nog steeds 
gesloten. Normaal is het net na Kerstmis heel druk 
op de boerderij. De kinderen en hun ouders ko-
men dan spelen in de speeltuin, drinken een kop 
warme chocomel met koek en verzorgen de die-
ren. Wanneer zou het weer normaal zijn? Dacht 
Knorretje. 
Kukkie stapte op de rug van Knorretje en ze maak-
ten hun ommetje. “Nou Knorretje, de glijbaan mag 
wel een likje verf hebben en de klimtoren moet 
eens nagekeken worden,” kraaide Kukkie. 
“Kukkie, daar heeft boer Jan geen geld voor.”
“Gaan de zaken dan zo slecht?”
Er komt geen geld binnen, maar de rekeningen 

komen wel binnen.”
In de verte zagen ze 
Piepertje lopen. Hij 
liep heel hard hun 
kant op. “Knorretje, 
moet je eens luiste-
ren,” piepte Pieper-
tje. “Boer Jan gaat 
een paar dagen weg. 
Ik hoorde hem bellen 

met Ria. Nu komt de zus van boer Jan naar de 
boerderij om een oogje in het zeil te houden.”
“Wat! Komt Trees naar de boerderij!” knorde Knor-
retje, “Daar heb ik helemaal geen zin in.”
Meestal, als boer Jan op vakantie gaat, komt zijn 
zus oppassen en dat is geen pretje. “Wij mogen 
niets van Trees. We mogen niet in de boerderij ko-
men, we mogen van haar zelfs niet loslopen. Ze 
roept altijd: ”Jullie in je hok en ik in de boerde-
rij. Ieder op zijn eigen plek.” En als wij niet willen 
luisteren dan doet ze de hokken op slot!” knorde 
Knorretje. 
Kukkie kraaide: “Knorretje, je moet met boer Jan 
gaan praten. Als Trees hier komt raken de kippen 
van de leg.”
“Dan ga ik met Jan praten. Spring maar van mijn 
rug af.” Knorretje liep naar de keuken, waar boer 
Jan de aardappelen aan het schillen was.
“Boer Jan, ga je een paar dagen weg?” knorde 
Knorretje.
“Ja, ik ga met de trein naar Groningen, naar Ria. 
Trees komt op jullie passen.”
“Boer Jan, we hebben geen oppas nodig en zeker 
Trees niet!”
“Och Knorretje, zo erg 
is ze toch niet. Probeer 
eens met haar te praten.”
“Nee, sinds die keer dat 
ze ons had opgesloten 
en zij ons een hele dag 
géén eten had gegeven, 
praten wij niet meer met 
haar.”
“Och, het is maar voor eventjes. Ik ben na Nieuw-
jaar weer terug.” 
“Dat is volgend jaar! Wil je me dan de sleutels van 
de hokken geven? Als ze ons weer wil opsluiten 
zorg ik er zelf voor dat iedereen weer vrij komt.”
“Dat is goed en ik zal je ook de laatste pot pinda-
kaas geven. Een boterham met pindakaas krijg je 
van Trees niet. Want die vindt pindakaas zelf zo 
lekker.”
“Dat is een goed idee. Wat ga je bij Ria doen?”
“Ik ga daar naar een kinderboerderij kijken om wat 
ideeën op te doen voor hier.”......



SCHAKELTJESGEVONDEN
 Datum GEVONDEN Vindplaats Telefoon
 12-1 Rozenkrans zilverkleurig met doorzichtige Streepstraat 06-10437584
  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 Kinderfiets, blauw, staat er al enkele weken Tennispark TVBE 06-41211274
 30-12 Nokia 225 Dual Sim (nieuw) Koningsoord voor terras Hemels 06-81483833
 22-12 Huissleutel gebak/ISEO Kreitenmolenstraat (kruispunt 06-21212436
   Heikantsebaan)

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

SCHAKELTJESVERLOREN

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.

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

Bij elke grootverpakking
van BOZITA

een gratis
voorraadton

Bij elke
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“EHBO IN TIJDEN
VAN COVID-19”
De EHBO-vereniging van Berkel-
Enschot doet haar best om door 

deze heftige tijd heen te komen. Allerlei evene-
menten binnen het dorp gaan niet door, en dat 
betekent dat de leden niet kunnen posten voor 
lange tijd. Daarom heeft ook de EHBO-vereniging 
de afgelopen tijd economische schade opgelo-
pen. 
Momenteel worden er geen lessen gegeven, en 
daarom kunnen de leden tijdelijk niet voorzien 
worden van nieuwe kennis en oefeningsmogelijk-
heden. 
De vereniging vertrouwt er uiteraard wel voor 
honderd procent op dat de kennis en ervaring 
die alle leden in de afgelopen jaren hebben op-
gedaan, altijd nog goed toegepast kunnen wor-
den in acute situaties. Ook buiten de evenemen-
ten om hebben onze leden daarom enorm veel 
waarde voor het dorp, zowel in thuissituaties als 
op straat.
Nu is de EHBO-vereniging bezig met het vorm-
geven van aangepaste lessen met 1.5 meter af-
stand én digitaal onderwijs. Zo kunnen de leden 
ondanks de omstandigheden weer oefenen en 
doorleren!

BERICHT VAN 
RENNEVOIRT 

Net als de leerlingen van de hele school, van heel 
Nederland zelfs, werken momenteel ook de leer-
lingen van BB4 thuis. Wat ze daarvan vinden? Dat 
lees je hieronder in een aantal reacties. 
* Thuis werk ik met hetzelfde planblad als in de 

klas. Ik kan dus goed zien wat ik moet doen. 
* Thuis kan ik lekker rustig werken! 
* Elke dag loggen we in bij Teams voor een in-

structie. Dan zie ik de juf en mijn klasgenoten en 
krijg ik uitleg van rekenen of spelling. 

* Mijn mama is heel lief, maar geen goede juf! 
* ’s Middags is de juf online voor een spreekuur. 

Dan mag ik inloggen als ik vragen heb. Dan 
heeft de juf tijd om me te helpen. 

* Mijn broertje maakt heel veel herrie, dan kan ik 
me niet goed concentreren! 

* Wij hadden problemen met de internetverbin-
ding, dat is irritant als je thuis moet werken. 

* Wij werken soms op school, omdat onze ou-
ders niet thuis kunnen werken. Wij vinden het 
op school veel leuker dan thuis, want als je klaar 
bent met je werk mag je op de computer of ta-
feltennissen. We hebben een tafeltennistafel in 
de hal van de school staan! Als je thuis klaar 
bent met je werk heb je niks te doen, daar ben 
je ook helemaal alleen.

URNENVELD AAN 
DE UDENHOUTSEWEG 
TE BERKEL
Triborgh Gebiedsontwikkeling, uit Til-

burg, gaat verdeeld over drie erven 74 woningen 
bouwen aan de Udenhoutseweg te Berkel. Alvo-
rens te kunnen gaan bouwen moet er nagegaan 
worden of er archeologisch nog ‘artefacten’ in de 
grond zitten. Het bureau- en booronderzoek waren 
zo hoopgevend dat er een proefsleuvenonderzoek 
plaats vond in 2019. Op 5 oktober 2020 begon 
opgraafbedrijf Archol uit Leiden met een ‘vlak-
dekkend’ onderzoek in de toekomstige woonwijk 
Berk&Hout. Al in de eerste week werd een boer-
derijplattegrond uit de Romeinse tijd gevonden. 
Vervolgens ging het onderzoek verder naar het 
al eerder gevonden grafveld uit de bronstijd uit-
lopend in de ijzertijd. Toen op 23 november 2020 
het onderzoek ten einde liep waren er 225 cre-
matiegraven gevonden. Het oudste deel van het 
grafveld gaat terug tot rond 1800 en 1100 v. Chr. 
Nabij een gevonden boerderijplattegrond uit de 
bronstijd werden 2 grote restanten van kringgrep-
pelgraven ‘opgespit’. Daarom heen kwam later 
een veel groter net iets jonger urnenveld. De cij-
fers zijn indrukwekkend. Er zijn 30 ‘kringgreppels’ 
en 10 ‘langbedden’ gevonden. Daarnaast nog tig 
zogenaamde ‘vlakgraven’. Het grafveld loopt door 
onder de Udenhoutseweg en mogelijk zelfs in de 
weide aan de overkant. Bij het iets jongere urnen-
veld horen natuurlijk ook boerderijplattegronden. 
Die zijn helaas nog 
niet gevonden. Op 
de foto de aarde-
werk urn (50 bij 50 bij 
25 cm) die gevonden 
is in een kuil van een 
vlakgraf, gedateerd 
1100-800 v. Chr. 

Foto: Archol Leiden.
Tekst: Rinus van der Loo.



Stichting Openbaar Karnaval
Berkel-Enschot,  Heukelom

Dit jaar vieren we geen carnaval in Knollevretersgat 
en Rommelpot, maar samen houden we carnaval 
warm en levendig in onze dorpen. Doe jij ook mee?

Dès Goud, oh nee…..tis koud! Houd je hoofd 
lekker warm met de heerlijke royale dikke en 
warme SOK-muts, voor € 7,50 in de websjop.

Voor meer informatie en nog meer leuks: surf naar 
www.knollevretersgat.nl/websjop

Ga stijlvol op pad met dit uiterst stevige, altijd 
passende, 3 laags katoenen mondkapje met 
uitneembaar filter voor € 5,50 in de websjop.

Gave hoodie in de maten XS t/m XXL. Mate-
riaal 80% katoen/20% polyester. Wasbaar op 
30 graden. Voor € 27,50 in de websjop.

warm en levendig in onze dorpen. 

Dès Goud, oh nee
lekker warm met de heerlijke royale dikke en 
warme SOK

warm en levendig in onze dorpen. 
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Voordelig energieadvies in 
Berkel Enschot

ISOLEREN VOOR EEN GROTER 
WOONCOMFORT
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 
energieadviseurs die hun eigen ervaringen met 
vloer-, gevel en dakisolatie graag met jou de-
len. 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 
met besparen. Tot 31 maart 2021 is het tarief hier-
voor bijzonder gunstig. 

De juiste keuzes voor jouw huis
Piet van Dooren is energieadviseur. In zijn eigen 
huis liet hij de verouderde vloerverwarming ver-
vangen door een systeem dat meer rendement 
levert. Ook voorzag hij alle lampen van ledverlich-
ting. De dubbele beglazing uit de jaren ’80 maakte 
plaats voor HR++ glas. ‘Veel mensen weten niet 
hoe ze de isolatie van hun huis aan moeten pak-
ken. Dat is logisch want er zijn veel methoden en 
technieken. Een energieadviseur kan je helpen 
de juiste keuzes voor jouw huis te maken. Ben je 
handig, dan kun je een zolder vrij eenvoudig zelf 
isoleren met een folie. Als je er daarna gipsplaten 
tegenaan zet, ziet dat er prima uit.’ Van Dooren 
verduurzaamde zijn huis omdat hij wil dat zijn kin-
deren ook fi jn kunnen leven. ‘Wij mogen niet alle 
fossiele brandstoff en opmaken. Slim besparen is 
hard nodig.’ 

De uitdaging van enkelsteensmuren
De Tilburgse energieadviseurs kunnen aan het 
bouwjaar en de bouwtekeningen van jouw huis 
zien in welke mate er isolatie aanwezig is. Nico-
lien van Dongen is energieadviseur en werkt als 
werkvoorbereider bij een groot aannemersbedrijf. 
‘Ik vind het leuk om mijn bouwkundige kennis te 
delen met particulieren.’ Ze is in staat om tech-
nische informatie te vertalen naar praktische op-
lossingen. Het verduurzamen van oude huizen 
spreekt haar aan. ‘Woningen van voor 1925 heb-

ben meestal enkelsteensmuren. Zeker in de winter 
is het wooncomfort in deze huizen niet zo groot.’ 
Je kunt dit soort muren aan de binnen- of buiten-
kant isoleren. ‘Aan de buitenkant is dat niet altijd 
eenvoudig, omdat het dak vaak in de weg zit. Bij 
binnen isoleren, raak je binnenruimte kwijt en dat 
is in kleinere woningen niet altijd wenselijk. Ik vind 
het comfort verbeteren van vooral oude woningen 
maar ook nieuwe woningen erg belangrijk en in-
teressant.’

Stappenplan voor verduurzaming
De gemeente Tilburg werkt samen met de ener-
giecoöperaties van de Blaak (ECDB), de Reeshof 
(CDER), Berkel-Enschot (BEC), Udenhout (ECU) 
en met Energiefabriek013. Elke coöperatie heeft 
minimaal één energieadviseur. Alle adviseurs zijn 
onafhankelijk en professioneel opgeleid. Samen 
met een adviseur kun je een stappenplan opstel-
len 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.aandeslagmetjehuis.nl Tot en met 31 
maart 2021 betaalt de gemeente Tilburg 
het grootste deel van de kosten. Een on-
lineadvies kost tot die datum €20 in plaats 
van €90.

• Wil je een bezoek aan huis van een ener-
gieadviseur? Ook dit kun je plannen via 
www.aandeslagmetjehuis.nl Dankzij de 
bijdrage van de gemeente Tilburg betaal je 
hiervoor €65 in plaats van €210. 

Adverteren?
Bekijk onze 

voordelige tarieven
schakel-nu.nl
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Heerlijk wonen met 24-uurszorg bij Samenthuis in Udenhout

Regie over de zorg in eigen hand
In het Samenthuis-huis in Udenhout wonen 6 jongvolwassenen met een ernstige 
(meervoudige) beperking. Zij krijgen er 24-uurszorg van een vast team van 9 
medewerkers. Samenthuis is een ouderinitiatief. De ouders van de bewoners 
van Samenthuis hebben zich verenigd in een stichting. En borgen samen met de 
medewerkers een warm, veilig en gezellig thuis voor hun kinderen. Door wonen en 
zorg gescheiden in te kopen, behouden de ouders voor een groot stuk de regie. 
En kunnen zij blijven meedenken over de beste zorg voor hun kinderen.

Medewerkers met een warm hart
Samenthuis staat voor fijn en veilig leven met professionele, liefdevolle zorg en 
begeleiding. Ons vaste team van 9 medewerkers heeft oog, hart en handen voor
het welzijn van het individu en de groep. Samenthuis is zorg vanuit het hart.

Bij Samenthuis beleef je een fijne dag!
Op doordeweekse dagen gaan de bewoners naar de dagbesteding. Tal van 
dagbestedingsmogelijkheden liggen letterlijk bij het Samenthuis-huis om de hoek.
Het Samenthuis-huis ligt op loopafstand van de gezellige dorpskern van Udenhout. 
En omdat we allemaal zo genieten van buitenzijn, gaan we dagelijks samen op pad. 
Voor een wandeling in de natuur of een boodschap in het dorp. 

Zoek je een fijne woonplek voor je zoon of dochter?
In het Samenthuis-huis is nog woonplek vrij voor een jongvolwassene tussen de 18 en 
35 jaar (5VG of hoger, geen gedragsproblematiek). Kijk voor meer informatie op 
www.samenthuiszijn.nl of stuur een berichtje naar liesbeth@samenthuiszijn.nl
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ENERGIECOACHES IN 
BERKEL-ENSCHOT
Vanaf september zijn er vier ener-
giecoaches actief. Ze helpen de 

inwoners van de gemeente Tilburg bij het be-
sparen van energie in huis. In vanaf eind janu-
ari tot en met maart zijn de energiecoaches in 
Berkel-Enschot. De bijna 2000 inwoners die in 
aanmerking komen voor het advies van de ener-
giecoach ontvangen een brief van de gemeente 
of hun woningbouwcorporatie Tiwos en kunnen 
zich gratis aanmelden.

Energiebox
De meest een-
voudige manier 
om energie te be-
sparen, is door 
je gedrag aan te 
passen. Daarvoor 
hoeven bewoners 
geen grote inves-
teringen te doen 
in huis. Met het 
aanpassen van 
het gedrag en het 
juiste gebruik van 
apparaten kan 
een huishouden 
zonder veel moeite gemiddeld 130 euro per jaar 
besparen op de energierekening. De coaches ma-
ken een afspraak met de bewoner voor een telefo-
nisch advies vanwege de coronamaatregelen. De 
coach komt bovendien een gratis Energiebox afle-
veren. Daarin zitten producten die helpen energie 
te besparen in huis. Zoals een ledlamp, radiator-
folie, stekkerdoos en een tochtstrip. Ze sturen, na 
je gesproken te hebben, het adviesrapport naar je 
op. Afhankelijk van de samenstelling van het huis-
houden en de woonsituatie vertellen ze waar je 
energie op kan besparen. 

Aanmelden en meer informatie
Inwoners die een brief hebben gehad kunnen 
zich aanmelden op www.tilburg.energiebox.org of 
bellen naar 013-30 341 86. De andere geïnteres-
seerden kunnen voor nu de website bekijken voor 
meer informatie over het project en zelf al aan de 
slag met energie besparen. Woningeigenaren die 
al aan de slag willen met isoleren van de woning 
kunnen kijken op www.aandeslagmetjehuis.nl.

GEERT VAN IERSEL
16 augustus 1944 - 1 januari 2021

 

Hartelijk dank voor alle

lieve reacties na het

overlijden van Geert

 

                  Josje, 

                  Jessica en

                  Mathijs
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JAKOB KLEDINGREPARATIE

KONINGSOORD 2   |   5057 DK  BERKEL-ENSCHOT   |   TEL. 06-37228372

Wij zijn open
kledingreparatie & stomerij 

Openingstijden:
Ma: Gesloten
Di: 09:00 - 17:30 uur
Wo: 09:00 - 17:30 uur
Do: 09:00 - 17:30 uur
Vr: 09:00 - 17:30 uur
Za: 09:00 - 17:30 uur
Zo: Gesloten

Aangepaste openingstijden

in coronatijd:

Di. t/m Za.: 10:00 - 16:30 uur

Bomen rooien met aandacht 
voor natuur, mens en omgeving

Wij werken voor 
particulieren, bedrijven, 
instellingen en de 
overheid.

Handelsweg 18 Tel. 013-511 14 83
5071 NT  Udenhout boomrooierijweijtmans.nl

Alleen door vaklui geplaatst!

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



19|

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
Aangeraakt
Hoewel de kern dezelfde blijft, is de dooppraktijk 
in enkele tientallen jaren nogal veranderd. Waar 
mijn ouders bijvoorbeeld nog gedoopt werden 
op hun geboortedag of uiterlijk de dag erna, daar 
werd ikzelf gedoopt op de zondag na mijn geboor-
tedag. De foto’s tonen dat mijn peettante mij ten 
doop hield, want mijn moeder rustte nog uit in het 
kraambed – ook alweer vreemd tegen de achter-
grond van de praktijk van nu. 
Nu worden kindjes meestal gedoopt op een leef-
tijd van een maand of drie. Moeder kan er dan 
gelukkig wel bij zijn. Tja, en omdat tijdens de 
eerste coronagolf niet gedoopt kon worden, wa-
ren de dopelingen het afgelopen half jaar enkele 
maanden ouder. Een enkeling kon al lopen, en dat 
hebben we in enkele vieringen – tot hilariteit – ook 
kunnen zien. 
Toch komt het ook voor dat mensen op latere leef-
tijd gedoopt worden. Vaak omdat men ontdekt dat 
men op een of andere manier aangetrokken wordt 
tot die Kerk, door de stilte van een kerkruimte, de 
geur van wierook, de kunst, de muziek, de verha-
len, de begeestering van mensen of de spirituali-
teit. Vaak is het niet zo eenvoudig aan te geven en 
voor eenieder is dat ook anders. 
Enkele malen heb ik mensen die op latere leef-
tijd om het doopsel vroegen, mogen begeleiden. 
Steeds weer een geweldig traject om samen na 
te denken over geloof, over bidden, over de Bij-
bel, over heiligen en mensen die minder heilig 
waren, kortom over persoonlijk geloof en leven 
vervlechten. 
Het is bemoedigend te zien dat God steeds met 
mensen bezig is en op weg gaat. Velen zijn in onze 
tijd zoekende, maar – zo vul ikzelf aan – liefdevol 

aangeraakt door God die mensen raakt, ook als zij 
niet, of nog niet, de weg naar de Kerk vonden. Ge-
lukkig blijft Hij zorg hebben voor ons, zijn creaties, 
in welke levensfase ook, zelfs voorbij kerkelijke 
kaders. Dat stemt dankbaar en geeft vertrouwen 
voor de toekomst. 

Pastoor Marcel Dorssers

TER NAGEDACHTENIS
In de St. Lambertuskerk hebben we met een ker-
kelijke uitvaart afscheid genomen van Noud de 
Groot, 86 jaar.

VORMSEL 2021
Het zijn onzekere tijden. Juist daarom kunnen kin-
deren aan het eind van de basisschool wel wat 
hulp van de Heilige Geest gebruiken. Ook in 2021 
zal deken Jeroen Miltenburg het Vormsel komen 
toedienen, hopelijk in mei of juni. Om hiervoor 
goed voorbereid te zijn is er een catechesetraject 
gepland.
Er zijn bijeenkomsten voor de vormelingen op zater-
dagen van 16.00 tot 18.00 uur: 23 januari, 27 febru-
ari, 27 maart, 24 april, 22 mei, 26 juni. De ouders 
worden verwacht op 23 januari, 22 mei en 26 juni. 
Daarnaast worden de vormelingen (en hun ouders) 
uitgenodigd bij gezinsvieringen en andere parochie-
activiteiten, Power of Fire en Nacht zonder Dak.
Aanmelden kan via de website.

WIJ ZIJN OP ZOEK
In verband met het verlopen van de grafrechten op 
begraafplaats ‘De Oude Toren’ in Enschot zijn wij 
op zoek naar familieleden of bekenden van: Cor 
en Jan Denissen, graf L-11-01; Jacqueline Tim-
mermans-van Pelt, graf M-04-12; Wim Vugs, graf 
M-08-10; Grasveld en J. Klip, graf M-11-01 en Sjef 
en Lina Pessers, graf R-02-23. Indien u informatie 
heeft, wilt u dan contact opnemen met het paro-
chiesecretariaat, tel. 013-5331215.

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Zaterdag 23 januari:
19.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looijaard en diaken van Kuijk.

Zondag 24 januari:
09.30 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers en p.w. Hendriks.
Intentie: Fransje Fischer-van de Ven.
10.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looijaard en diaken van Kuijk.
11.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
Voorganger: pastoor Dorssers en p.w. Hendriks.
Intentie: Mien van Gennip.
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Boxtelsebaan 28 • 5061 VD Oisterwijk
Tel.: 013 - 528 21 62 • www.marcovandenberg.nl

DOELENSTRAAT 76 - HILVARENBEEK - VANGOOLSPORT.NL

BEL OF APP BESTELLINGEN: 013-5055981
EN WIJ BEZORGEN GRATIS AAN HUIS!

VAN GOOL SPORT STOPT IN UDENHOUT...
...MAAR GAAT DOOR IN HILVARENBEEK!

Wij willen al onze klanten bedanken 
voor het vertrouwen en we hopen 

dat jullie de moeite nemen om onze 
mooie winkel in Hilvarenbeek te ont-
dekken.Onze winkel in Hilvarenbeek 

ligt op slechts 15 minuten rijden van-
uit Udenhout, waar dezelfde kennis, 
glimlach en service voortgezet wordt.

Van Gool Sport is bereikbaar per 
telefoon en WhatsApp: 013-

5055981. Ook in de regio Udenhout 
komen wij jullie sportartikelen gratis 

bezorgen, graag zelfs. 

Rob van Gool en Team Van Gool Sport



Vrijdag 29 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.

Maandag 25 januari: 
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Avondgebed.
Coördinator: p.w. Hendriks.

Dinsdag 26 januari:
09.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looijaard.
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers en p.w. Hendriks.

Woensdag 27 januari:
09.00 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers en p.w. Hendriks.

Donderdag 28 januari:
09.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looijaard.

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 Tompoucen Tompoucen Tompoucen met slagroomTompoucen 

€ 15,00
Tompoucen Tompoucen met slagroommet slagroomTompoucen Tompoucen met slagroommet slagroom

€ 15,00€ 15,00€ 15,00€ 15,00
Aanbieding geldig van vrijdag 22 t/m donderdag 28 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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SCHAKELTJES
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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. 

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! 

Een seizoen zonder onkruid op verhardingen en 
halfverhardingen? T 0627621476 

Wij willen graag in contact komen met mede 
aspirant-kopers van woningen Achter het Raadhuis. 
Mogelijk kunnen we wat gedachten uitwisselen. 
Ons email adres: nextRaadhuis@kpnmail.nl 
Graag uw bouwnummer vermelden. 

Opslagruimte te huur, 50 – 100 m2, toegankelijk 
via automatische roldeur. Inrijden met bestelbus 
mogelijk. 06-53144387.

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

Online boekhandel De BoekWandelaar in Berkel-
Enschot. Romans * Wandelboeken * Legpuzzels
* Kinderboeken * Tweedehands. 
Bestel online: www.deboekwandelaar.nl 
Gratis bezorging in Berkel-Enschot! 

Heb je het gevoel vast te lopen in je leven, 
dan kan een mediumconsult jou helpen.  
www.mariontooten.com 

Woonruimte te huur in Berkel-Enschot voor 1 per-
soon. Medio februari/maart. Telnr: 06-21989890

www.zigzag-gordijnen.nl

Transportweg 4  Udenhout   |   T: 013 - 511 99 31   |   M: 06 - 21 43 60 67

  Vakkundig advies aan huis
  Showroombezoek op afspraak



Geldig in week 3 zondag 17 t/m zaterdag 23 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
21 jan 22 jan 23 jan

1++1
GRATIS

plus.nl

03/21 
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

PLUS 
Shoarma of gyros

 Grand Sud 
    Alle flessen à 1 liter   

 PLUS 
Schnitte
    Aardbei, mokka of slagroom, 
geschikt voor 5 personen   

PLUS
Paprikamix 
Zak 3 stuks 

6.50 – 8.08

Per 900 gram

    4    4..9999   
5.99

Per stuk

    3    3..9999   
Per zak

    1    1..1919   
4.99

Per fl es

    3    3..9999   

Crystal Clear 
   Alle pakken of fl essen à 1,5 liter, 
combineren mogelijk
    2 stuks**
   Bijv. Crystal Clear Lemon koolzuurhoudend, 2 fl essen à 1,5 liter

2.90 1.45
 De actieprijzen variëren van 1.45 – 1.65    

Alle PLUS 
Verse pizza
   Per stuk
   Bijv. PLUS Verse pizza 
4 formaggi, per stuk

5.99 2.99
 De actieprijzen variëren 
van 2.49 – 2.99    

Unox Soep in zak
   Alle zakken à 570 ml, 
combineren mogelijk
    2 zakken**
   Bijv. Unox Hollandse Erwtensoep, 2 zakken à 570 ml

5.58 2.79
 De actieprijzen variëren van 2.59 – 3.49   

Gijs Verse rookworst
   Fijn, grof, runder of kip, 
per stuk 250 of 280 gram, 
combineren mogelijk
    2 stuks**
Bijv. GIJS Verse fi jne rookworst, 2 stuks à 280 gra m

6.38 3.19
 De actieprijzen variëren van 3.19 – 3.49   

 50%50% 
    KORTING   

Alle Uniekaas 
Stukken of plakken 
   Combineren mogelijk
    2 stuks**
   Bijv. Uniekaas Plakken jong 
belegen 48+, 2 pakken à 165 gram  

    4.38  2 .19
 De actieprijzen variëren van 2.09 – 5.89    

Alle Knorr 
Wereldgerechten 
   Combineren mogelijk
    2 pakken**
   Bijv. Knorr Wereldgerechten 
Mexicaanse burritos, 
2 pakken à 228 gram  

    6.18  3 .09
 De actieprijzen variëren van 2.99 – 4.35    

+1GRATISzegel

11++11
GRATIS

11++11
GRATIS

11++11
GRATIS

11++11
GRATIS

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



ELKE DAG EURO’S GOEDKOPER

Geldig t/m di 2 februari 2021

1+1 gratis: 50% korting op de totaalprijs van 2 producten. 
Alle combinaties mogelijk.

*  Jumbo Denissen, Berkel Enschot, Koningsoord 64

KIES & MIX FRUIT
Tessa appels verpakt zak 1 kilo, witte druiven bak 500 
gram, blauwe bessen 125 gram of mango per stuk

3 VOOR

 499 499

Tessa appels verpakt zak 1 kilo, witte druiven bak 500 
gram, blauwe bessen 125 gram of mango per stuk

TULPEN
Diverse soorten met Kies & Mix sticker 
2 bossen

a6,58

 2 VOOR

5.–

JUMBO KOELVERSE GROENTE
2 zakken geschoonde spruitjes, 
bloemkoolroosjes, broccoliroosjes, snijbonen, 
mini wortelen of spitskool à 350-500 gram

1+1
GRATIS*

Geldig van wo 20 januari t/m di 2 februari 2021

DR. OETKER 
CASA DI MAMA
2 dozen à 390-435 gram

a5,92 - a8,90

 2 VOOR

5.–

CHOCOMEL OF FRISTI
Houdbaar
2 pakken à 1 liter

a2,58 - a3,58

 2 VOOR

2.–

Geen 18, geen alcoholGeen 18, geen alcoholGeen 18, geen alcoholGeen 18, geen alcoholGeen 18, geen alcoholGeen 18, geen alcohol

 3 VOOR

10.–
a11,97

JEAN BALMONT WIJNEN
Land van herkomst: Frankrijk
3 flessen à 750 ml

Geen 18, geen alcohol

KIPBLOKJES
Naturel, tandoori, saté of kippendij
2 schalen à 220-350 gram

 2 VOOR

5.–
a5,50 - a7,50

 2 VOOR

PANGASIUSFILET, 
PANGASIUSHAAS OF 
TILAPIAFILET
Pangasius naturel, sweet peper, italiaans, 
pangasius haas of heekfilet mediterraans 
2 schalen à 260-310 gram

a8,00 - a9,00

 2 VOOR

7.–

2 schalen à 260-310 gram

 2 VOOR

C-00007


