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Taxibedrijf Van der Heijden: ‘We blijven te allen tijde positief’

Janny en Rob Zoontjens starten crowdfunding voor studentenhotel

Letterfeest Berkeloo; ‘stoepbezoek’ juff en en blije kindersnoetjes

Afscheid wijkagent Nihat Karacan

Maandpuzzel



Met € 200,- 

korting op je 

advieskosten*

Rabo Samen Online
voor Hypotheken

Het gemak van online, én het persoonlijke van Rabo.
Juist in deze tijd zijn een fijn huis en een passende hypotheek extra belangrijk. Daarom is 
er Rabo Samen Online voor Hypotheken. Daarmee regel je jouw hypotheek gemakkelijk 
online, maar wel samen met een Rabo adviseur. Zo kun je de hypotheek vinden die bij jou past, 
zonder dat je de deur uit hoeft.

*Start op rabobank.nl/hypotheken

de coöperatieve 
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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

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
Stel uw vraag over zorg, welzijn, wonen of andere 
hulpvraag. In verband met Covid-19 tijdelijk alleen 
telefonisch bereikbaar op donderdagochtend van 
10-12 uur. Tel: 06-53768978 of email: 
loket-be@dorpsraadberkelenschot.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.Hier uw bedrijfsgegevens 
voor slechts € 2,50 per regel per week!

mail: info@schakel-nu.nl
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TAXIBEDRIJVEN

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

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

UITVAARTBEGELEIDING

Dorien de Nijs Uitvaartbegeleiding
Leven doe je op je eigen manier, afscheid nemen ook.
www.doriendenijs.nl / 013-8892895. Uitvaartverzorgster
Lilian van Linder woont in Berkel-Enschot. 

Margriet van Ingen Uitvaartzorg
Ieder uniek mens, een bijzondere uitvaart.
06-10917970 / www.margrietvaningenuitvaartzorg.nl

Monique van Houtum Uitvaartbegeleiding
en Het Afscheidshuis: 013-5721822
www.moniquevanhoutum.nl

Uitvaartbegeleiding Harriet van der Vleuten
Iedere uitvaart bijzonder.
013-5920048 of www.harrietvandervleuten.nl

VERZEKERINGEN

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

WELZIJN

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

Eten met Gemak, maaltijd service, vers bereid,
Gevarieerd, en hoge kwaliteit, u kunt zelf samenstellen.
Tel 013-8200954 of mail naar smits@etenmetgemak.nl

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

Gevarieerd, en hoge kwaliteit, u kunt zelf samenstellen.
NIEUW

Denken en doen

T I L B U R G   |   R I J E N   |   R E E S H O F   |   U D E N H O U T
www.dktnotarissen.nl
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‘WE BLIJVEN TE ALLEN 
TIJDE POSITIEF’

Taxibedrijf Van der Heijden:

Taxibedrijf van der Heijden groeide sinds de 
start in februari 2014 uit van één naar zeven wa-
gens. ‘We gaan verder uitbreiden, maar blijven 
een persoonlijk, kleinschalig familiebedrijf’, be-
nadrukt directeur Marco van der Heijden.

‘We zijn een verlengstuk van de zorg’, gaf Marco 
eerder aan in een interview met De Schakel. De di-
recteur-eigenaar en chauff eur van het taxibedrijf uit 
Berkel-Enschot vervoert samen met acht collega’s 
mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) 
en andere personen die extra zorg nodig hebben. 
Waaronder dementerende ouderen naar de dagbe-
steding en leerlingen naar het speciaal onderwijs. 
Marco: ‘De Corona-crisis heeft ons fi nancieel hard 
geraakt. Maar na de moeilijke periode van de eerste 
totale, ‘intelligente’ lockdown van half maart tot half 
juni –toen echt alles helemaal stil lag- pakten we 
de draad weer op. Met horten en stoten. Inmiddels 
draaien we, ondanks ‘Corona’, op volle toeren. We 
blijven te allen tijde positief en slagen erin het hoofd 
boven water te houden. Gelukkig is er geen sprake 
van ontslagen. En de zorg gaat door! Bij ons staan 
de cliënten op één. Daarnaast vind ik het belangrijk 
dat het personeel tevreden is. Daar valt of staat een 
bedrijf mee.’

Airportservice
Een van tegenvallers is het wegvallen van het ver-
voer, van mensen uit alle uithoeken in Brabant, 
naar luchthavens. Marco: ‘Dat doet pijn, want we 
zijn gespecialiseerd in airportvervoer. Ook de rit-
ten naar horecagelegenheden maken nu tijdelijk 
geen deel uit van onze activiteiten. Daar tegenover 
staat dat we met Amarant -grootste zorgverlener 

voor mensen met een verstandelijke beperking, 
autisme of hersenletsel in Noord-Brabant- een 
grote nieuwe opdrachtgever mochten begroeten. 
Sinds kort rijden wij bovendien zogeheten “zittend 
ziekenvervoer” voor diverse zorgverzekeringen, 
waaronder VGZ, ONVZ, ASR en Achmea.’

‘Blijf positief en geniet!’ 

Behalve het personeel houden vooral familieleden 
het taxibedrijf draaiende. ‘Het is ontstaan vanuit 
familie en wordt gedragen door familie. Mijn vader 
Nol, komt nog vaak langs en zorgt voor het onder-
houd van de auto’s’, zegt Marco. ‘Hij sprak mij, 
toen ik het tijdens de eerste lockdown even niet 
meer zag zitten, indringend toe. “Niemand heeft 
hier schuld aan. Je moet hier mee dealen”, zei 
mijn vader. ‘Ga niet mokken, blijf positief en ge-
niet!”. Een hele wijze en goede raad, waar ik mijn 
voordeel mee heb gedaan!’ 

Tekst: Stefan Latijnhouwers
Foto: Bas Haans

Taxibedrijf van der Heijden
Monseigneur Poelsstraat 1
5056 ET Berkel-Enschot 
013-5333350
taxivanderheijden@gmail.com
Nieuwe website in aanbouw

Foto: Marco van der Heijden met dochter Cheyenne en 
zoontje Daan (2,5 jaar)
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WIJ ZIJN UW BIEFSTUKSPECIALIST!

Jan-Karel van Hoof, keurslager
Kreitenmolenstraat 27, Udenhout
Tel. 013 – 5111273
www.vanhoofudenhout.keurslager.nl

Dit weekend!
(donderdag-vrijdag-zaterdag)

Onze lekkere malse
kogelbiefstuk

2 stuks 595
Ke

urslagerij 

va n  h oofsinds 1965
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Meer informatie vind je hier: https://www.collincrowdfund.nl/studentenhotel-de-postelse-hoeve/

JANNY EN ROB STARTEN CROWDFUNDING 
VOOR STUDENTENHOTEL 

Janny en Rob Zoontjens, eigenaren van hotel 
de Druiventros, zitten niet stil in coronatijd. 
Sinds 2016 huren en exploiteren zij de Postelse 
Hoeve en willen dit deels omtoveren tot stu-
dentenhotel. Op 31 december 2020 sloten zij 
een koopovereenkomst, maar het pand is nog 
niet betaald. Daar hebben zij vier maanden de 
tijd voor. ‘De banken zijn heel voorzichtig in 
deze tijd.’ Daarom is het echtpaar gestart met 
een crowdfundingsactie.

De term crowdfunding is eigenlijk een beetje ver-
warrend. ‘Dan denk je aan iemand die ziek is en 
geld wil inzamelen voor een dure operatie in het 
buitenland.’ Er zijn echter verschillende vormen. 
‘Het gaat hier niet om sponsoring, maar beleg-
ging.’ Wie geld investeert in het project, krijgt zijn 
of haar inleg terug en een fl inke rente. In totaal ho-
pen Janny en Rob 2,5 miljoen euro op te halen. 

Een studentenhotel
Bij het bedrag zit ook een aanzienlijke post om het 
hotel om te toveren tot studentenhotel. ‘We zijn 
benaderd door Tilburg University. Zij zitten met de 
handen in het haar en weten niet meer waar ze 
studenten moeten huisvesten.’Het plan is om de 
zalen en het restaurant om te bouwen tot studen-
tenkamers. ‘In totaal beschikken we straks over 
85 studentenkamers.’

De kamers worden voor één jaar verhuurd aan in-
ternationale studenten. ‘Ondertussen kunnen zij 
zoeken naar een nieuwe woonruimte en komt er 
weer nieuwe aanwas.’ Als er niets tegenzit, hoopt 
Janny in augustus de eerste studenten te ontvan-
gen. Het drempelbedrag voor de crowdfundings-
actie is 1,8 miljoen euro. ‘Dat is het minimale be-
drag wat we op moeten halen.’ 

Het risico 
Op het moment van schrijven is de eerste 270.000 
euro opgehaald. ‘Dat is op basis van voorinschrij-
vingen.’ De échte crowdfunding gaat vandaag, op 
woensdag, online. Het is nu voor iedereen moge-
lijk om te investeren. ‘Voor veel mensen is dit een 
aantrekkelijke manier van beleggen. Als je nu geld 
op de bank hebt staan, moet je er geld bijgeven. 
Op deze manier krijg je rente en is het risico laag.’ 

De actie is ondergebracht bij het Oisterwijkse be-
drijf Collin Crowdfund. ‘Je kan een project niet zo-
maar aanmelden.’ Door een extern bedrijf wordt 
gecontroleerd of alles klopt. Op basis daarvan 
kan het risico voor investeerders bepaald worden. 
‘Omdat je dekking hebt van het pand, is het risico 
heel laag. Ik zou ook niet willen dat zoveel men-
sen risico zouden lopen door ons.’ Investeren kan 
vanaf 500 euro.

Tekst: Annebelle Nooteboom
Foto: Bron De Druiventros

9|



SCHAKELTJESGEVONDEN
 Datum GEVONDEN Vindplaats Telefoon
 25-1 (Fiets)sleutel met sleutelhanger met Madeliefstraat 06-45335355
  tekst fl y 747
 24-1 Ring met naam Piet + datum erin Speeltuintje Berkhof 06-14638815
 17-1 Damesfi ets wit/grijs Madisons advancer Zwaanstraat 06-13520971
 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 Kinderfi ets, blauw, staat er al enkele weken Tennispark TVBE 06-41211274

 Datum VERLOREN Verliesplaats Telefoon
 28-1 Air pods Koningsoord Berkel-Enschot 06-22782040
 15-1 Sleutelbosje met 3 sleutels route De Kraan, Raadhuisstraat,  06-10131497
   Koningsoord
 12-1 Rijbewijs Berkel-Enschot 06-36397442

SCHAKELTJESVERLOREN

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
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LETTERFEEST BASISSCHOOL BERKELOO
Groot feest voor de kinderen van groep 3 van ba-
sisschool Berkeloo. Op Vrijdag 29 januari kregen 
de kinderen onverwacht “stoepbezoek” van hun 
juff en. De kinderen kunnen nu alle letters lezen en 
schrijven en dus was het tijd voor een feestje! Nor-
maal gesproken vindt dit plaats op school samen 
met de ouders, maar vanwege het thuisonderwijs 
en de Corona regels was dit niet mogelijk.
Maar hoe ga je nu een feestje vieren dan? De 
juff en gaan gewoon even bij alle kinderen langs. 
Zelfs de juff en zagen er heel feestelijk versierd uit! 

Ieder kind heeft 2 diploma’s gekregen; een schrijf-
diploma en een letterdiploma. Om het nog feeste-
lijker te maken was er voor elk kind ook een zakje 
met letterkoekjes. Ook voor de juff en was het een 
feestje om al die verbaasde, en blijde gezichtjes 
van de kinderen te zien. ‘Wij zijn super trots op al 
deze leeskanjers!’ 
Het was een zeer geslaagd “letterfeest/stoepbe-
zoek”. 

Team Berkeloo
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Stichting Openbaar Karnaval
Berkel-Enschot,  Heukelom

Dit jaar vieren we geen carnaval in Knollevretersgat en 
Rommelpot, maar samen houden we samen carnaval warm 
en levendig in onze dorpen. Doe jij ook mee? Deze week 
met de glossy en de ‘bedenkjijhetnieuwemotto’-wedstrijd!

‘We vatten d’r intje’, ’Ziegut te maoke’ en ‘goed 
vûr mekaor’ waren de motto’s van de afgelopen 
jaren en nu is het ‘Dès goud’. Bedenk jij het
motto voor 2022? Stuur het voor 8 februari in 
naar info@knollevretersgat.nl en wie weet 
wordt jouw motto gekozen. 

saamhorigheid koesteren en trots zijn op 
Berkel-Enschot & Heukelom

!

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

Aankomende zaterdag valt de bijzondere en unieke 
glossy op de mat. Geen editie van carnaval, maar 11 
portretten van dorpsgenoten die verbinding hebben 
met ons dorp, de saamhorigheid koesteren en trots 
zijn op Berkel-Enschot & Heukelom. Veel leesplezier!

Dorp versierd…check; straten versierd…check; je huis 
versierd…check; en jezelf gehuld in geel/blauw…check.  Mis 
je nog de vlag, versiering voor in je huis, een warme sjaal of 
muts of een heerlijke hoodie? Check dan de websjop van 
Knollevretersgat.nl/websjop.

Stichting Openbaar Karnaval
Berkel-Enschot,  Heukelom

Dit jaar vieren we geen carnaval in Knollevretersgat en 
Rommelpot, maar samen houden we samen carnaval warm 
en levendig in onze dorpen. Doe jij ook mee? Deze week 
met de glossy en de ‘bedenkjijhetnieuwemotto’-wedstrijd!
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MAANDPUZZEL

HORIZONTAAL
1. koning van Zweden; 7. van binnen niet hol; 12. bloei-
wijze; 13. het uitscheidingsproduct van de nieren; 14. 
haarkrul; 15. voorzetsel; 17. hemellichaam; 19. leiband 
(leidsel); 21. Plan Nederland (afk.); 22. Europese re-
keneenheid (afk.); 24. hoofdstad van Zweden; 27. een 
onaangenaam gevoel van koude; 28. plaats in Dren-
the; 30. vlaktemaat; 31. boomsoort; 32. familielid; 33. 
hoogste gedeelte van een hellend dak; 35. oculeren; 
37. grote platte schaalvormige mand; 38. algemene 
toejuiching (applaus); 41. een bepaalde hoeveelheid; 
42. van het leven beroofd; 44. waarvan geen tweede 
is (uniek); 46. loon; 47. ontwerp; 48. citadel (slot); 49. 
lichtblauw paars; 50. opening in een vestingmuur; 52. 
boodschapper; 54. nachtroofvogel; 56. vochtig; 58. ie-
mand die een peiling uitvoert; 61. Ierse verzetsorgani-
satie (afk.); 62. man (vent); 64. een zekere 65. bekende 
Zweedse oud-tennisspeler; 67. voor (in samenstelling); 
68. waterloop; 70. zwemvogel; 72. int. autokenteken 
Suriname; 73. land ten westen van Zweden; 76. her-
tensoort; 77. muzieknoot; 78. kort spits stootwapen; 
79. voorgedragen lyrisch-dramatisch zangstuk; 81. 
oosterlengte (afk.); 82. spinnenwebweefsel; 83. boven 
het genoemde (bijkomend); 84. griezelig; 86. bevallig 
(sierlijk); 87. bekende Zweedse voetballer die bij Fey-
enoord heeft gespeeld.

VERTICAAL
1. plaats in Gelderland; 2. Salvation Army (afk.); 3. 
hoop (stapel); 4. geneesheer; 5. geweldige bijval oog-
sten; 6. blauwachtig-wit metaal; 7. grote ronde sap-
pige vrucht; 8. schrander (uitgeslapen); 9. noodsein 
(afk.); 10. persoonlijk voornaamwoord; 11. land ten 
oosten van Zweden; 16. voor (in samenstelling); 18. 
Baskische afscheidingsbeweging (afk.); 20. ivoor; 21. 
jongensnaam; 23. na het genoemde of bedoelde; 25. 
oud Nederlands betaalmiddel; 26. deel van voet; 27. 
klein smal sportvaartuigje; 29. plaats in Zweden; 32. 
Zweedse prinses; 34. deel van gelaat; 36. gehakte 
biefstuk. 37. straat (laan); 39. Zweeds automerk; 40. 
boomvrucht; 42. gang van het paard; 43. dun rond 
wafeltje; 45. brandstof; 46. gemeentelijk energiebe-
drijf (afk.); 51. meisjesnaam; 53. rivier in Engeland; 
54. wintersportattribuut; 55. titel waarmee men een 
koning aanspreekt; 56. naar beneden; 57. ver (in sa-
menstelling); 59. gelooide huid; 60. met een slede 
langs een hellende weg naar beneden glijden; 62. 
gebakken snack; 63. bij de wet toegelaten (wettig); 
66. familielid; 67. aardkluit; 69. roem (aanzien); 71. 
nieuw (in samenstelling); 73. lekkernij; 74. elektrische 
eenheid van vermogen; 75. inwendig orgaan; 78. deel 
van week; 80. meisjesnaam; 82. muzieknoot; 85. ge-
deputeerde staten (afk.).

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 Kyckoord 
horen en zien, 
Koningsoord 68.

De prijswinnaars worden 
bij de volgende puzzel 
bekend gemaakt.



  Praktijk Ammoniet    of      DO-TE
      praktijkammoniet     of       dote.com_

In samenwerking met DO-TE bieden wij 
verschillende ‘Brievenbus geluk’ pakketten aan. 
Speciaal voor Valentijn hebben wij drie 
pakketten samen gesteld:

Valentijn small
Valentijn medium
Valentijn plus

Voor meer informatie/bestellingen stuur een 
berichtje naar 06 446 974 64 of een mail naar 
info@praktijkammoniet.nl

Gratis bezorging binnen een straal van 7 km vanuit 
Praktijk Ammoniet.

#STEUNDELOKALEKLEINEONDERNEMER

Iemand verrassen om te 
laten weten dat je aan 
hem/haar denkt. Voor 
Valentijn, een verjaardag 
of gewoon omdat je 
super blij bent met deze 
persoon. Diverse 
mogelijkheden vanaf 
€14,95

Praktijk Ammoniet T   06 446 974 64
Jonagold 35 E  info@praktijkammoniet.nl
5056 DK Berkel-Enschot I   www.praktijkammoniet.nl

‘BRIEVENBUS GELUK’
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AFSCHEID WIJKAGENT 
NIHAT KARACAN
Vanaf 2017 ben 
ik wijkagent 
geweest in het 
mooie dorp 
Berkel-Enschot. 
Ik had daarvoor 
voornamelijk 
in ‘het’ stadse 
Tilburg gewerkt, 
maar de tijd was 
gekomen om in 

een dorp te werken. Dat zou voor mij wel even 
wennen worden, dacht ik! Maar dat viel reuze 
mee. Ik had letterlijk snel de weg gevonden in het 
dorp en ook de samenwerking met de partners 
verliep prettig. Wat een wezenlijke verschil was, 
was dat in Berkel-Enschot het veel gemoedelijker 
en gemakkelijker was om contact te maken met 
de inwoners dan in Tilburg. De samenwerking 
met mijn directe collega Goof van Bragt (geen 
onbekende voor de meesten) beviel mij ook 
erg goed. Samen hebben wij vele zaken mogen 
draaien en vele zaken ook opgelost of verholpen. 
Helaas is voor mij de tijd gekomen om afscheid 
te nemen als wijkagent van Berkel-Enschot. 

In overeenstemming met mijn leidinggevenden 
heb ik per 1 januari 2021 een andere wijk onder 
mijn hoede gekregen. Ik ga naar Hilvarenbeek. 
Deze wisseling is tot stand gekomen omdat er 
nieuwe wijken, zoals Haaren en Biezemortel, zijn 
toegevoegd binnen ons team. Daardoor moest er 
ook een wisseling plaatsvinden binnen de groep 
wijkagenten. Ik heb deze functie aanvaard, omdat 
deze functie bij mij als persoon past en het een 
volgende stap is binnen mijn carrière. 
Ik geloof dat ik in Hilvarenbeek net zo naar mijn zin 
zal gaan hebben als in Berkel-Enschot, maar ik zal 
de samenwerking met de inwoners, vrijwilligers, 
buurtpreventie en vele anderen waar ik een band 
mee opgebouwd zeker gaan missen. Ik ben blij dat 
ik mijn bijdrage heb geleverd om Berkel-Enschot 
veiliger te maken en velen heb kunnen helpen. 
Gelukkig hoef ik geen afscheid te nemen, want 
ik blijf binnen het team Groene Beemden, waar 
Berkel-Enschot ook onder valt, werken. Daarom 
zal ik nog geregeld te zien zijn in het mooie dorpje 
Berkel-Enschot. De nadruk zal toch uitgaan naar 
mijn nieuwe wijk binnen de gemeente Hilvarenbeek. 
Dus bedankt allemaal en “tot snel” niet ”tot ziens”. 

Nihat Karacan

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 Hazelnoot gebakHazelnoot gebakHazelnoot gebak

€ 15,00
Hazelnoot gebakHazelnoot gebak

€ 15,00€ 15,00€ 15,00€ 15,00
Aanbieding geldig van vrijdag 5 t/m donderdag 11 februari 2021

Alleen geldig in onze winkel
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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

DE BIBLIOTHEEK TIJDENS DE LOCKDOWN; 
AFHAALBIEB EN RESERVEREN
Vanwege het ver-
lengen van de lock-
down zijn al onze 
Bibliotheken tot en 
met 9 februari 2021 
gesloten. Maar on-
line blijven we open 
natuurlijk! Zo kun 
je via onze website 
een boekenpakket 
aanvragen, vanuit 
huis genieten van de 
mooiste e-books en 
luisterboeken of deelnemen aan een van de on-
line activiteiten en cursussen. Of probeer nu onze 
nieuwste app, de TijdschriftenBieb. Hiermee lees 
je tijdelijk maar liefst 16 online tijdschriften gratis, 
zoals ‘Margriet’, ‘Happinez’, ‘Vrij Nederland’ en 
‘Autoweek’.
Heb je het liefst een fysiek boek in handen en laat 
je je graag verrassen? Maak dan gebruik van de 
Afhaalbieb en reserveer een boekenpakket voor 
jezelf of je kinderen. Op basis van jouw voorkeu-
ren stellen we dan een verrassingspakket samen. 
Dit kun je vervolgens ophalen bij ons ophalen.
www.bibliotheekmb.nl/diensten/afhaalbieb.html

Wil je tijdens de lockdown materialen reserveren 
en ophalen bij de bibliotheek. Dat gaat als volgt 
in zijn werk:
Via onze website of de app plaats je jouw reserve-
ring. Als het materiaal voor je klaarstaat, krijg je via 
e-mail eerst een afhaalbericht. Daarna kun je zelf 
een afhaalafspraak inplannen voor het ophalen 
van je reservering via: https://www.bibliotheekmb.
nl/diensten/afhaalafspraak.html
We zorgen dan dat jouw reserveringen al voor je 
klaar staan bij de ingang wanneer je deze komt 
ophalen.

We geven je ook graag wat tips met ‘troostboe-
ken’ in deze coronatijd:
Kinderen – 0 t/m 6 jaar
• Jij bent de liefste - Hans en Moniek Hage. ik 

zoek een woord een heel nieuw woord een 
woord dat niemand kent ik zoek een woord dat 
zeggen wil dat jij de liefste bent.

• Altijd dichtbij – Mark Jansen. Troostrijk en hoop-
vol verhaal over gemis en verlies

• Een boom vol herinneringen – Britta Teckentrup. 
Over een oude vos die te moe is geworden om 
verder te leven, maar door alle prachtige herin-
neringen voor altijd een rol zal blijven spelen in 
het leven van zijn vrienden. 

• Wat ik mooi vind – Milja Praagman. Hartverwar-
mend prentenboek over je tijd nemen om ergens 
rustig over na te denken en over de verrassende 
gedachten die hieruit ontstaan

Kinderen – pakket 6 t/m 8 jaar
• Samen hier – Oliver Jeff ers. De wereld kan een 

verwarrende plek zijn. Maar eigenlijk is het ook 
heel simpel: je hoeft alleen maar aardig te zijn.

• Troostfi losofi e – Stine Jensen. Voor iedere dag 
een inspirerende gedachte. 

• Winnie de Poeh - A.A. Milne. Als de persoon 
met wie je praat ogenschijnlijk niet luisteren, 
wees dan geduldig. Misschien heeft hij gewoon 
een stofje in zijn oor.

Kinderen – pakket 8 t/m 12 jaar
• Neem mijn hand – Kate Dicamillo. Ontroerend 

verhaal over vriendschap
• Sophie op de daken – Katherine Rundell. Maar 

‘bijna onmogelijk’ betekent ‘nog mogelijk’, vindt 
Sophie. Een meeslepend verhaal over doorzet-
tingsvermogen.

Jongeren 12+
• De appeltaart van hoop: er is altijd een kruimel 

over... - Sarah Moore Fitzgerald. Oscar (14) 
heeft een bijzonder talent: hij bakt appeltaarten 
die hoop geven.

Jongeren 16+
• De bijzondere woorden van Gioia - Enrico Gali-

ano. De 17-jarige Gioia Spada is slim, verlegen 
en met heel andere dingen bezig dan haar klas-
genoten. Zo verzamelt ze bijzondere, onvertaal-
bare buitenlandse woorden.

• Ze dachten allemaal : verhalen over de krekel en 
de andere dieren - Toon Tellegen

Volwassenen
• Houden van dingen die niet perfect zijn : com-
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passie voor jezelf en anderen - Haemin Sunim. 
Inspirerende levenslessen van een zenmonnik 
over compassie voor jezelf en anderen, wan-
neer het gaat over imperfecties van jezelf en van 
anderen in alledaagse kwesties.

• De jongen, de mol, de vos en het paard - Charlie 
Mackesy. Bijzonder beeldverhaal met universele 
levenswijsheden over vriendschap, liefde en le-
venskunst.

• Pessimisme kun je leren! - Lévi Weemoedt. 
Ondanks de titel zorgen deze versjes van Wee-
moedt voor een lach op je gezicht.

• Verdriet is het ding met veren - Max Porter. Een 
jonge vader verliest plotseling zijn vrouw, zijn 
zoontjes verliezen hun moeder. De avond na de 
begrafenis vliegt een kraai hun huis binnen en 
die laat weten te zullen blijven totdat ze hem niet 
meer nodig hebben.

Op de volgende dagen en tijden kun je bij de Bi-
bliotheek Berkel-Enschot terecht voor afhalen en 
inleveren van materialen:
Dinsdag, woensdag en vrijdag van 13:00 tot 16:00 uur
Zaterdag van 13:00 tot 15:00 uur

Wanneer kiest u voor Kozion?

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

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

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

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



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
4 feb 5 feb 6 feb

Geldig in week 5
zondag 31 januari t/m 
zaterdag 6 februari 2021

PLUS Pizzadeeg 
  Pak 385 gram  
    2 pakken

4.26   2.13

11++11
GRATIS

05/21 
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 
Nederlandse Trostomaten 
Los 

 Heks’nkaas 
Origineel XL
   Emmer 275 gram  

  PLUS 
Magere varkensrollade   

Per 500 gram

00..9999
12.22

Per kilo

    6    6..9999      
4.11

Per emmer

    2    2..9999   
OP=OP

Alle Dubbelfrisss, 
Taksi of Appelsientje Mini-pakjes 
   Combineren mogelijk
    2 sets**
   Bijv. Dubbelfrisss Framboos & cranberry, 
2 sets met 6 pakjes à 200 ml  

4.58    2.29
 De actieprijzen variëren van 2.15 - 2.59  

Iglo Cuisine 
   Alle pakken à 200-380 gram, combineren mogelijk
    2 pakken**
   Bijv. Iglo Ocean Cuisine lekkerbekjes traditioneel, 
2 pakken à 240 gram  

6.90    3.45
 De actieprijzen variëren van 2.99 - 5.25    

Alle Robijn 
Wasmiddel of wasverzachter 
   Combineren mogelijk
    2 stuks**
   Bijv. Robijn Wasmiddel klein & krachtig color,
2 flacons à 20 wasbeurten  

17.90   8.95
 De actieprijzen variëren van 3.09 - 15.29  

PLUS Nederlandse 
Handappels Jonagold 
of Handperen Conference 
Los 

Alle PLUS 
Klaverland Kaas 
plakken 48+
   M.u.v. geitenkaas 

Senseo 
Ko�  epads 
   Alle zakken à 36 stuks, 
combineren mogelijk    

   Bijv. Iglo Ocean Cuisine lekkerbekjes traditioneel, 
2 pakken à 240 gram  

6.906.90    3.45
 De actieprijzen variëren van 2.99 - 5.25    

Handappels Jonagold 

Per kilo

00..9999
2.45 – 3.31 

  Per 180 gram  

    1    1..9999      
11.85 – 12.57 

  3 zakken  

    8    8..9999      

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
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VERENIGINGSNIEUWS

DRIE JUBILARISSEN 
BIJ DE ZONNEBLOEM
Bij de Zonnebloem zijn maar liefst 
drie jubilarissen in het zonnetje 

gezet. 10 jaar vrijwilliger bij 
de Zonnebloem was Claudia 
de Leijer in augustus 2020, 
Leny van de Ven in novem-
ber 2020 en Jan Simons in 
januari 2021. Door de corona 
maatregelen is van een fees-
telijke bijeenkomst met alle 
vrijwilligers nog niets geko-

men maar het bestuur wilde 
hen de prachtige erespeld, 
oorkonde en het prachtige 
boeket van Oleander niet 
langer onthouden. Voorzit-
ter Ruud Brugmans sprak op 
hun huisadressen lovende 
woorden voor hun jarenlan-
ge inzet en betrokkenheid bij 

het werk van de Zonnebloem. De jubilarissen ho-
pen, met de overige vrijwilligers, dat weer spoedig 
met de activiteiten kunnen 
worden gestart. Activitei-
ten waar de gasten van de 
Zonnebloem veelal met een 
fysieke beperking, zo naar 
uitkijken. Bestuur en vrijwil-
ligers sluiten zich graag aan 
bij de felicitaties en hopen 
nog lange tijd van hun inzet 
gebruik te mogen maken.

Bestuur en vrijwilligers de Zonnebloem
Marij de Corti, secretaris

DE ZONDERLINGE 
VISCHVANGST 
(OP HET SCHEPERSVEN 
TE ENSCHOT)

In de Nieuwe Tilburgsche Courant van 15 juni 
1929 vond ik het volgende verhaal:
“‘t Was heerlijk zomersch warm op een Zondag-
middag in September van het jaar 1868, toen een 
stelletje Tilburgsche wevers met Kees Gabriëls [ge-
boren te Berkel-Enschot] aan ‘t hoofd in de richting 
van de Rauwbraken trok om te visschen. Ze waren 

echter niet met hengel, vischemmertje of peurtob-
be gewapend, doch droegen scheppen, spaden, 
emmers en ander schepmateriaal. Wat waren ze 
dan van plan? Wel, ze hadden het stoute voorne-
men opgevat om een ven leeg te ‘euzen’ [=hoo-
zen] en zoodoende alle visch te bemachtigen. Het 
Schepersven moest er aan gelooven, dat onder En-
schot lag. De Zondagmiddag en - avond en ook de 
Maandag hadden ze aan het leegscheppen ijverig 
gewerkt na vooraf afvoerslooten gegraven te heb-
ben, teneinde het overbodige water gemakkelijk te 
doen afvloeien. Doch Dinsdags kwam een stelletje 
Berkelschen om hen te verjagen. Het dreigde een 
formeele vechtpartij te worden die tenslotte tegen 
de avond luwde door het aftrekken der Tilburgers. 
Deze gaven echter geen kamp en Woensdag werd 
het verlaten terrein herwonnen. Na veel moeiten 
en hard werken had men eindelijk het doel bereikt, 
doch...... tegen den avond trok men met het vracht-
je van slechts een pond of vier niet al te zegevie-
rend huiswaarts. De tongen waren echter in beroe-
ring gekomen door deze vischpartij van vier dagen, 
die Zóó zelfs dat schoolmeester Drabbe van den 
[Tilburgse] Heikant er het volgende versje op maak-
te, dat langen tijd met graagte aan het weef getouw 
gezongen werd. Als de spoel heen en weer schoot, 
leende de melodie er zich goed toe”.
Vervolg zie op website van De Schakel.

Tekstverwerking: Rinus van der Loo.



WIJ HEBBEN AL 
VOOR U GEKOOKT!

Bij aankoop van

2 menuutjes à 725
een beker soep (500 ml) 
uit eigen keuken GRATIS
(vissoep uitgezonderd).

Elke dag bereiden we diverse kant-
en-klare Keurslager Culinair maaltijden 
in eigen keuken. Ervaar het gemak van 
het royaal wisselende aanbod van onze 
maaltijden. Heeft u ze al geproefd?  
Onze keukenbrigade presenteert elke 
week wisselend 4 nieuwe menu’s! 
Sinds kort hebben we ook een 
vegetarisch menu en vegetarische lasagne uit eigen keuken. 
Voor ieder wat wils dus. Probeer het zelf en pro� teer van onderstaande 
speciale aanbieding.

Vers voor u bereid, vanzelfsprekend goed!
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Jan-Karel van Hoof, keurslager
Kreitenmolenstraat 27, Udenhout
Tel. 013 – 5111273
www.vanhoofudenhout.keurslager.nl

Ke

urslagerij 

va n  h oofsinds 1965
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NIEUWS VAN OJC ‘98
Vanaf vrijdag  5 januari gaat OJC 

‘98 - nu de zaalcompetitie is afgelast - met de 
jeugd weer buiten trainen.
De tijden zijn:

2021
Een nieuw jaar 

waarin we 
allemaal leuke 

nieuwe dingen op 
de planning 

hebben staan! 
Blijf op de hoogte 
via social media.

Yes! We hebben ons 
enthousiasme de laatste 
weken gestoken in het 
ontwikkelen van onze 

eigen stoofvleeskroket. 
Een feestje om te 

maken en ook zeker om 
te proeven! Bestel hem 

nu!

Sinds enkele weken 
hebben wij een nieuwe 

website, waar u online uw 
bestelling kunt plaatsten 

en op de door u 
aangegeven tijd kunt 

afhalen en laten 
bezorgen! Neem een 

kijkje voor al ons lekkers.WW
W.
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vrijdag 19.00 - 20.00 uur: junioren en aspiranten B
zaterdag 11.00 - 12.00 uur: aspiranten C, pupillen 
D, E en F plus kangoeroes
De bijzondere regels blijven gelden: dus: thuis om-
kleden, geen ouders op het terrein, clubhuis is niet 
toegankelijk.
Deze regeling geldt tijdelijk, totdat er weer meer 
mogelijk is.

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  



Bekijk onze
collecties in
de etalage
en online

www.sentostyle.nl

Koningsoord 93
5057DK Berkel-Enschot
whatsapp 0618821633

I n d e r e g i o b e z o r g e n w e a a n h u i s
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VOGELS IN DE 
NIEUWE WARANDE (1)

De afgelopen drie jaar heeft Ad Kolen ten behoeve 
van de Stichting Nieuwe Warande de vogels in het 
gebied geïnventariseerd. Hij heeft daarbij een aan-
tal onverwachte ontdekkingen gedaan. Hij heeft 
het 570 ha. grote gebied, minstens eenmaal in de 
maand, soms ook meerdere malen, doorkruist per 
fiets. Hij heeft zich op deze manier een globaal 
beeld kunnen vormen van de waarde van het ge-
bied voor vogels. In twee artikeltjes volgt hier een 
verslag van zijn wederwaardigheden.

Een eerste blik op het gebied lijkt het beeld te 
bevestigen van een intensief gebruikt agrarisch 
gebied met maisvelden, boomkwekerijen en wei-
landen zoals wij dat in grote delen van Brabant 

zien. Een gebied dat gewoonlijk niet zo interessant 
is voor vogels. Echter op verschillende plekken 
bevinden zich stukken die afwijken van het groot-
schalige, eentonige patroon. Dat zijn o.a de plek-
ken waar struiken en braamstruwelen groeien en 
waar in overleg met de stichting Nieuwe Warande 
door de gemeente bloemrijke akkerranden en per-
celen zijn ingezaaid. Deze maatregelen tonen di-
rect een positief effect. Niet alleen verschijnen bij-
en en vlinders, maar ook vogels gaan er broeden. 
De roodborsttapuit heeft zich in het voorjaar van 
2020 op zes geschikte plekken in de Nieuwe Wa-
rande gevestigd en zich weten voort te planten. 
Het is duidelijk dat het gebied met verdergaande 
ingrepen aantrekkelijk gemaakt kan worden voor 
lokale flora en fauna.
De drie jaren onderzoek hebben 82 verschillende 
vogelsoorten op geleverd.

Natuurlijk zijn de veel voorkomende soorten als 
houtduif, zwarte kraai, kauw en spreeuw in gro-
ten getale aanwezig. Ze vinden er voedsel en rust. 
Maar er is meer, veel meer. Daarover gaat de vol-
gende keer bericht worden.

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

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

Bij elke grootverpakking
van BOZITA

een gratis
voorraadton

Bij elke

Adverteren?
Bekijk onze 

voordelige tarieven
schakel-nu.nl



VERKOOP GESTART!

KIN Makelaars
013 - 5 339 339

berkelenschot@kinmakelaars.nl 

Peeters Bouckaert Makelaars
013 - 5 114 888

info@p-bmakelaars.nl

WWW.ABDIJKWARTIER.NL

68 APPARTEMENTEN & 
5 EENGEZINSWONINGEN 

TE BERKEL-ENSCHOT, KONINGSOORD
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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
2 februari Maria Lichtmis
Op het feest van Maria Lichtmis worden twee per-
sonen, in hoofdstuk twee, verzen 22-32 van het 
Evangelie van Lucas, heel duidelijk voor ons uitge-
tekend: Maria, die de tempel van Jerusalem bin-
nenkomt met haar kind: Jezus, dragend op haar 
armen. De tweede persoon die onze aandacht 
vraagt, is de oude Simeon, die Jezus uit de handen 
van Maria neemt. Terwijl hij dit kind mag dragen, 
prijst hij dit kind dat gekomen is als een licht voor 
alle mensen. En zo is Maria geworden een Moeder 
die niet alleen het Licht liet geboren worden - 40 
dagen geleden - maar hetzelfde Licht ook door-
geeft aan elke mens die zich daarvoor open stelt. 
De brandende kaars is in ons geloofsleven steeds 
het symbool van Hem, die door de oude Simeon 
het Licht van deze wereld werd genoemd. Het licht 
van de kaars speelt daarom een grote rol in ons 
geloofsleven. We worden als het ware met het licht 
van de kaars begeleid: licht op de dag van de doop, 
licht op de adventskrans, licht bij huwelijksviering 
[huwelijkskaars]. licht bij de paaswake [paaskaars], 
licht ook op het einde van onze levensweg als er 
nogmaals een kaars ontstoken wordt als een lamp 
voor onze voeten, als een belofte dat wij zullen ont-
waken in het eeuwig Licht van Christus zelf.
Kaarsen, het symbool van Christus. Maar, zij mo-
gen ook het symbool zijn van ons leven. Wanneer 
zo’n kaars brandt wordt zij, terwijl zij licht en warmte 
geeft, steeds kleiner. Zij geeft zichzelf helemaal. Zo 
zou iedere mens, in navolging van het Licht Jezus 
Christus, zichzelf klein moeten maken en wegschen-
ken aan die mensen, die hunkeren naar wat licht en 
warmte in onze soms zo donkere en koude wereld. 
Moge er vele, vele lichtdragers komen om onze don-
kere en koude wereld te verlichten en te verwarmen 
op voorspraak van Maria, de schenkster en geefster 
van het licht, vooral in deze dage van Corona.

Pastoor Godfried B.M. Looijaard

DIGITALE KINDERVIERING VRIENDSCHAP
Op zaterdagavond 6 februari houden we vanaf 
18.30 uur weer een gezinsviering via Microsoft 
Teams. Het thema is vriendschap, naar aanleiding 
van het Bijbelverhaal van Zacheüs, de man die 
in een boom klimt om Jezus te kunnen zien. Zijn 
dorpsgenoten vinden Zacheüs geen leuke man, 
maar toch zegt Jezus dat hij juist met hem vrien-
den wil zijn. We vieren de vriendschap met Jezus, 
met God en met elkaar. Het is noodzakelijk om via 
de website aan te melden.

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Zaterdag 6 februari:
18.30 uur digitaal: Kinderviering Vriendschap.

Zondag  7 februari:
09.30 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers en p.w. Hendriks.
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: Overl. leden van de KBO.

Maandag 8 februari: 
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Avondgebed.
Coördinator: p.w. Hendriks.

Dinsdag 9 februari:
09.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looijaard.
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers en p.w. Hendriks.

Woensdag 10 februari:
09.00 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers en p.w. Hendriks.

Donderdag 11 februari:
09.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looijaard.

Vrijdag 12 februari:
09.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers.

Vanwege de maatregelen om het coronavirus te 
bestrijden mogen maar 30 personen bij een viering 
aanwezig zijn en er wordt dringend geadviseerd 
een mondkapje te dragen. Het is noodzakelijk om u 
voor de weekendvieringen vooraf aan te melden via 
www.johannesxxiiiparochie.nl/reserveren. Als u geen 
internet heeft, kunt u zich telefonisch aanmelden.
Voor de vieringen in de St. Caeciliakerk en de 
St. Willibrorduskerk: 013-5331215.
Voor de vieringen in de St. Lambertuskerk: 
013-5111215.
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UITSLAG MAANDPUZZEL

Onder de vele goede oplossingen van de 
puzzel van de maand januari zijn de 
volgende prijswinnaars getrokken:

1e prijs: 
Waardebon E 20,-
Sanne Takkenberg, Trappistinnentuin 94 BE

2e prijs:
Waardebon E 10,-
J. v.d. Bergh, Dom. S. Dubuissonstr. 2A BE

De prijswinnaars kunnen deze waardebon-
nen afhalen bij: Kyckoord horen en zien, 
Koningsoord 68 in Berkel-Enschot (geldig 
legitimatiebewijs meebrengen).

Deze waardebonnen zijn uitsluitend te 
besteden op het Winkelcentrum.
Prijswinnaars van harte gefeliciteerd.

Uitslag maandpuzzel januari:
BELASTINGAANGIFTE

GLAZENWASSER voor buiten en binnen. Ook 
reinigen wij Uw dakkapel, zonnepanelen en goten. 
vandenheuvelglazenwasserij@gmail.com 
Tel: 06-24136243 

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. 

Pasfoto’s voor officiële 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

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

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.



Tilburg Bredaseweg 269-271, Enschotsestraat 145, Dalempromenade 35, 

Danie Theronstraat 2, Westermarkt 116, Everjachtstraat 47, Hertogstraat 60, 

Wilhelminapark 98, Aabe-straat 3, Wagnerplein 50b, Jan Heinsstraat 14

Berkel - Enschot Kerkstraat 32, Koningsoord 127  Goirle Dorpsstraat 23

Udenhout Slimstraat 27

vaniersel.meesterbakker.nl

*m.u.v. luxe gevuld- en desembrood. Aanbieding geldig van 1 t/m 7 februari 2021.

WINTERTAS
1 Brood naar keuze*
8 Witte- of bruine puntjes 
6 Rozijnenbollen 
1 Suikerbrood
+ gratis
   Bigshopper

1 feb
t/m

7 feb.

9.95
13.38



ELKE DAG EURO’S GOEDKOPER

Geldig t/m di 2 maart 2021

2+1 gratis: 33,34% korting op de totaalprijs van 3 producten. Alle combinaties 
mogelijk
1+1 gratis: 50% korting op de totaalprijs van 2 producten. Alle combinaties 
mogelijk.

*

KIES & MIX FRUIT
Pink lady schaal 4 stuks, Conference peren bak 1 kilo, 
rode druiven bak 500 gram, blauwe bessen bakje 125 
gram of frambozen bakje 125 gram

3 VOOR

 499

BEENHAM
Naturel, honing mosterd, 
Amerikaans of Italiaans
Per 500 gram

a5,25

475
Kiloprijs 9,50

KIES & MIX GROENTEN
2 zakken sperziebonen à 500 gram, 
snijbonen à 400 gram,
trostomaten schaal 5 stuks of 
zoete puntpaprika’s zak 500 gram

 2 VOOR

3.–

UNOX OF CONIMEX 
SOEP IN ZAK
3 verpakkingen

 3 VOOR

6.–
a7,95 - a10,17

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

EXCELLENCE WIJNEN
3 flessen à 750 ml

 3 VOOR

10.–
a14,97

MILNER OF PARRANO
3 verpakkingen à 80-450 gram

2+1
GRATIS*

JUMBO GROOTVERPAKKING 
KIPKROKANT-SCHNITZELS, 
GEHAKTBALLEN 
OF SAUCIJZEN
Kipkrokantschnitzels, slagersgehaktbal, 
slagersgehaktbal gepaneerd of saucijzen
Schaal 600-840 gram

4.–
a4,50 - a6,00

Schaal 600-840 gram

SUN, DREFT OF FINISH 
VAATWASTABLETTEN
M.u.v. SUN Classic en 
SUN All-In-One Nature 
2 verpakkingen

1+1
GRATIS*

 Jumbo Denissen , Berkel Enschot, Koningsoord 64


