
Weekblad voor Berkel-Enschot en Heukelom, jaargang 56, Week 06, 10 februari 2021

Carnaval in Knollevretersgat: Wat is er dit weekend te doen?

Wie zijn de sponsoren en donateurs van ons dorpse carnaval?

Gezond bewegen kun je leren met Oefentherapie Cesar

Recept Van Berkelse Bodem: Boerenkool in bladerdeeg

Van onze verhalenverteller: Carnaval op de kinderboerderij



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 8 t/m 14 februari 2021.

WINTERPAKKET
1 Brood naar keuze*
4 eierkoeken naturel 
4 worstenbroodjes (kip of vegan) 
2 American cookies
+ gratis
   Vouwtas

8 feb
t/m

14 feb.

9.95
14.39
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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  
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
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Praktijk Oefentherapie Cesar
Pandgang 2
5057 EA Berkel-Enschot
(en vestigingen in Udenhout)
T  013 5116067
E  info@praktijkoefentherapiecesar.nl 
I  www.praktijkoefentherapiecesar.nl 

Zie Bedrijven Contacten/therapeuten voorin de Schakel

Specialisaties
Mirjam is een allround Cesar oefentherapeut maar 
heeft zich in de loop der jaren gespecialiseerd op 
het gebied van bekken(bodem)klachten, slaapoe-
fentherapie en chronische pijnklachten. ‘Ook hier-
bij geldt dat het belangrijk is dat je je eerst bewust 
wordt waar je klachten vandaan komen. Vervol-
gens kijken we samen welke aanpassingen je kunt 
doen,’ legt Mirjam uit. De oefentherapie is niet al-
leen op het fysieke deel gericht. Ook op mentaal 
gebied kun je bepaalde patronen aanpassen. ‘In 
het geval van slaapproblemen is het belangrijk dat 
zowel je hoofd als je lijf ontspannen zijn. Dan kun-
nen ontspanningsoefeningen goed werken.’ Ook 
wanneer de klachten niet geheel weg te nemen 
zijn, kan Mirjam toch helpen. ‘Ik kan iemand leren 
hoe hij het beste met chronische pijn kan omgaan, 
zodat die niet het hele leven gaat beheersen. Dat is 
het mooie aan dit beroep,’ besluit Mirjam. ‘Je werkt 
samen met mensen aan hun klachten en leert hen 
hoe ze zelf hun klachten kunnen managen.’

Tekst: Noortje de Kok
Foto: Bas Haans

GEZOND BEWEGEN 
KUN JE LEREN MET 
OEFENTHERAPIE CESAR 

Mirjam van Riel-van Gorp heeft al ruim 30 jaar 
ervaring als oefentherapeut Cesar. In haar 
praktijk behandelt en adviseert ze mensen met 
bijvoorbeeld rug-, nek-, schouder- en bekken-
bodemklachten. Deze klachten komen meestal 
voort uit een verkeerde manier van bewegen. 
Met gerichte oefeningen en een persoonlijke 
benadering kunnen klachten verholpen én 
voorkomen worden. 

‘Wie de hele dag achter de computer heeft geze-
ten of langdurig in de tuin heeft gewerkt, herkent 
het wel. Je hebt aan het eind van de dag bijvoor-
beeld hoofdpijn of last van je rug,’ vertelt Mirjam. 
‘Maar ook veel alledaagse, kleine bewegingen 
kunnen tot klachten leiden. De manier waarop je 
bukt, tilt of loopt bijvoorbeeld. Als je de oorzaak 
van de problemen aan kunt pakken, werk je aan 
een blijvende oplossing en kun je nieuwe klachten 
voorkomen.’

‘Herstel begint met bewustwording’ 

Spiegels
‘In mijn praktijkruimte werk ik daarom veel met 
spiegels,’ vervolgt Mirjam. ‘Zo kun je zelf zien hoe 
je bijvoorbeeld zit of beweegt. Dat is de eerste be-
langrijke stap in de behandeling: de bewustwor-
ding. Vervolgens geef ik advies hoe je bewegingen 
of je houding kunt verbeteren. Want gezonder be-
wegen kun je leren.’
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Voor elke situatie de 
beste zichtoplossing

Heb je een actieve en sportieve levensstijl, denk dan ook eens aan het 
dragen van lenzen, naast het dagelijks gebruik van je bril. Daarmee heb 
je de voordelen van een bril (snel kunnen gebruiken, modieus) met het 
gemak en vrijheid die lenzen bieden. Zo heb je voor elk moment de beste 
oplossing voor een scherpe wereld om je heen!

Graag tot ziens!

Kom langs 
voor meer 
informatie

Combineer de voordelen 
van een bril en lenzen

Koningsoord 68
5057 DK Berkel-Enschot
013 533 33 77
www.kyckoord.nl

A

T

W
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Recept

BOERENKOOLPAKKETJES MET FETA – BOERENKOOL 
Vaak worden februari en carnaval in één adem genoemd. Mijn zoon is geboren aan het begin van het 
carnavalsweekend en normaal gesproken zou hij nu z’n verjaardag vieren met een carnavalsoptocht 
door het dorp, maar helaas dat zit er dit jaar niet in. Ook op mijn moestuin valt er weinig carnaval te 
vieren, eigenlijk heb ik alleen nog maar prei, spruitjes en boerenkool staan. En dat is toch allemaal vrij 
groen, geen bonte verschijning meer daar. Gelukkig komen m’n bloembollen voorzichtig boven en kan 
ik beginnen met voorzaaien, dus op naar weer meer kleur in de tuin! Deze keer deel ik een recept met 
boerenkool met jullie. Boerenkool is een echte superfood en kan in heel veel gerechten worden gegeten. 
Dit keer een boerenkoolpakketje uit de oven. Serveer hier een salade bij en eventueel wat stokbrood.
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Ingrediënten voor 10 boerenkoolpakketjes (4 
personen)

- 250 gram boerenkool
- 10 plakjes bladerdeeg
- 4 el Griekse yoghurt
- 35 gram rozijnen
- 1 ui

- 50 gram verkruimelde fetakaas
- 1 tl citroensap
- 1 geperst teentje knofl ook
- 1 tl garam masala kruiden
- Olijfolie
- bakpapier

Zo maak je het
Verwarm de oven op 200 graden en bekleed de bakplaat met bakpapier
1. Snijd de boerenkool heel fi jn en verwijder harde stelen (natuurlijk alleen als je geen gesneden boeren-

kool hebt)
2. Laat als dat nodig is het bladerdeeg ontdooien.
3. Snijd de ui en bak kort glazig in olijfolie en doe daarna de boerenkool erbij totdat hij fl ink is geslonken.
4. Doe de yoghurt, knofl ook, kruiden, citroensap, rozijnen en feta bij elkaar en roer om. Voeg daarna de 

boerenkool en uitjes bij het mengsel en schep om. 
5. Vul de bladerdeegplakjes met het mengsel en vouw de plakjes dubbel.
6. Leg ze op de bakplaat en bestrijk ze met wat olijfolie. Bak ze in ongeveer 15 minuten totdat ze mooi 

goudbruin zijn. Houd de oven in de gaten.

EET SMAKELIJK!

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

        Ellen de Visser
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SCHAKELTJESGEVONDEN
 Datum GEVONDEN Vindplaats Telefoon
 7-2 Sleutelbos Akkerweg 013-5331539
 7-2 2 sleutels met AH pasje en muntje Torentjeshoef. Gen. Eisenhowerweg 06-48699150
 6-2 OV-chipkaart t.n.v. de heer Pieterselie Kloosterstraat 06-20790000
 3-2 Sleutelring met een italiaans lederen label Tobias Asserlaan 013-5332581
  en een langwerpige stoff en label met 
  ‘crew’. 1 multi-lock sleutel
 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

 Datum VERLOREN Verliesplaats Telefoon
 4-2 Sjaal. Zwart met groen en oranje Winkelcentrum Koningsoord 06-38391828
 4-1 Bril bushalte Eikenbosch 06-28154786
 2-2 Stappenteller/horloge smartband zwart Route Eikenboschweg, Brevierstraat,  013-5333006
  Apotheek, Jumbo Koningsoord
 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

Iets gevonden of verloren? Wij maken de match! 
Mail naar info@schakel-nu.nl of ga naar de website www.schakel-nu.nl en geef uw item op in de rechterkolom

 

RUIMTE TE HUUR NAAST APOTHEEK DE LANGE STIGHT 
PANDGANG 4a (5057EA)  –  BERKEL-ENSCHOT 

 

RUIMTE       OPPERVLAKTE 

Eigen ingang, 2 ruimten, eigen toilet    Totaal 43 m² 

 

DATUM OPLEVERING      BESTEMMING  

Per 01.03.2021       (Gezondheids)zorg  

 

HUURPRIJS        HUURTERMIJN  

Op aanvraag       1 jaar (daarna in overleg)     

  

    PARKEREN       SAMENWERKING 

Gratis         Gezondheidscentrum Koningsoord 

 

MEER INFORMATIE 

Stuur een email naar dls@ezorg.nl of bel de apotheek 013 – 540 80 80 

 en vraag naar dhr. Arts.  (bestemming/werkzaamheden in overleg). 
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Per 01.03.2021       (Gezondheids)zorg  

 

HUURPRIJS        HUURTERMIJN  

Op aanvraag       1 jaar (daarna in overleg)     

  

    PARKEREN       SAMENWERKING 

Gratis         Gezondheidscentrum Koningsoord 

 

MEER INFORMATIE 

Stuur een email naar dls@ezorg.nl of bel de apotheek 013 – 540 80 80 

 en vraag naar dhr. Arts.  (bestemming/werkzaamheden in overleg). 
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(voor kinderen vanaf groep 2)

Benieuwd	hoe	dit	verhaal	afl	oopt?
Ga naar onze website www.schakel-nu.nl 

Knorretje deel 5
Illustraties: Marlolein Stok

Verhalenverteller: Wim Verbunt
Gastrol: Jos van Baast als Ex-prins Jos d’n Irste

Carnaval op de kinderboerderij 
in Knollevretersgat (1)
Ria was bezig om haar slaapkamer een fris kleurtje 
te geven. Van thuis had ze nog een leuk kastje, 
een tafel en een stoel meegenomen. 
Het was al weer een 
maand geleden dat ze 
met haar paard Witlokje 
en ezel Gerrit naar de 
kinderboerderij was ge-
komen.
Ze had met boer Jan af-
gesproken om een die-
renartsenpraktijk bij de 
kinderboerderij te beginnen. Haar praktijk komt 
naast de stallen haar praktijk en daarnaast een 
dierenziekenhuis voor de dieren die in de gaten 
gehouden moeten worden, als ze bijvoorbeeld 
een operatie hebben gehad.
Samen zijn ze gaan praten met de bank voor het 
geld en met een aannemer. 
Boer Jan wilde de speeltuin allang veranderen, 
maar het kwam er maar niet van. Op de plaats 
van de oude speeltoestellen komt een klimtoren, 
een kabelbaan en een heuvel met een glijbaan. Er 
wordt een vijver aangelegd, zodat kinderen in de 
zomer in het water kunnen spelen. Daarnaast een 
trampoline en springkussen en een grote speel-
weide, waar bezoekers kunnen picknicken. Ach-
teraan komt een klein restaurant met een overdek-
te speelruimte. De dieren in de boerderij krijgen 
nieuwe hokken en stallen en er komt een grotere 
ren voor de kippen. In maart gaan ze beginnen 
met de verbouwing.
Zelf waren ze al begonnen met een moestuin voor 
zichzelf, maar ook voor de verkoop. Omdat er 
nog steeds niemand op het terrein van de kinder-
boerderij mocht komen, werd er bij de ingang een 
kraampje gezet met allerlei producten: eieren, sla, 
prei en noten.
De dieren vonden het allemaal geweldig.  Som-
mige dieren hadden al een afspraak gemaakt voor 
het spreekuur van dokter Ria.
Knorretje vond het fi jn dat er geen geldproblemen 
meer waren. Maar hij zat wel met een ander pro-
bleem: sinds Ria er was miste hij zijn kletsuurtje 
met boer Jan. Jan had geen tijd voor hem. Of hij 
was bezig met het opknappen van de boerderij, of 

aan het werk in de 
moestuin, of hij was 
bij Ria.
Knorretje dacht: Als 
ik niet met boer Jan 
kan praten, dan ga 
ik maar naar het 
spreekuur van dok-
ter Ria. 
Toen hij bij dokter Ria was vroeg ze: “Dag Knor-
retje, wat scheelt er aan?” 
“Nou, met mij gaat alles best, maar ik mis mijn 
praatje met boer Jan. Dus dacht ik, dan maak ik 
maar een afspraak met dokter Ria.”
“Boer Jan heeft het erg druk nu met alle nieuwe 
dingen die er aankomen. Dat vind je toch wel 
leuk?” 
“Ja, super. Ik heb boer Jan nog nooit zo vrolijk ge-
zien sinds corona. Meestal lag hij de helft van zijn 
tijd in zijn stoel te slapen, maar nu is hij de hele 
tijd druk bezig. Zullen we nu dan maar beginnen?”
“Dat is goed.”
“Ria, hoe gaat het met jou, vind jij het hier leuk?”
“Ik vind het heel leuk hier, gezellig met de dieren 
en het maken van plannen voor het dierenzieken-
huis. En ik hou van Brabant. Bij ons in Groningen 
is het altijd zo winderig en koud. En hier wordt er 
echt carnaval gevierd, dat wil ik wel eens meema-
ken.” 
“Ria, je weet toch wel dat er dit jaar géén carnaval 
wordt gevierd!”

“Ja, dat weet ik. Maar 
mogen wij niet een 
klein beetje carnaval 
vieren?”
“Dat is een goede 
vraag, daar zal ik eens 
over nadenken. Dan 
ga ik maar weer eens. 
Dag dokter, u hebt me 
weer helemaal beter 
gemaakt.” 



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

Geen feest, 
wel voordeel!

Let op! De gehele krokusweek geopend!

Aanbiedingen zijn geldig van 
15 t/m 21 februari 2021!

Onze carnavalskrakers
Gepaneerde schnitzels
4 stuks  695

Gehaktballen
4 stuks  500

Shoarmapakket  
500 gram vlees, 5 broodjes en 
de lekkerste knofl ooksaus 795

Pizza naar keuze
2 stuks samen  895

Uit eigen keuken

Beker soep naar keuze
2 stuks samen  495
(uitgezonderd vissoep)

13|



                                                                              

                                                                              

                                                                              

José Den Turck-Sparidaens
en Luca 

echtgenoot van

c Tilburg, 25 januari 20215 Oisterwijk, 18 april 1953

Harrie Den Turck

Met al zijn levenslust en wilskracht heeft hij deze strijd niet kunnen winnen. 
Na alle fijne jaren die wij met hem mochten beleven, hebben wij met veel verdriet 

en veel te snel afscheid moeten nemen van mijn lieve man, vader en opa.

Ik heb het leven liefgehad,
u allen evenzeer.

Graag had ik hier nog wat vertoefd,
helaas, dat mocht niet meer.

Wanneer er iemand aan mij denkt,
dan zonder veel verdriet.

Bedenk het leven is maar kort,
dus is mijn wens: geniet!

Torenakker 73, 5056 LM Berkel-Enschot

Joyce en Richard
     Shirley en Stijn
     Wesley en Fleur
     Yoëll
     Laika   

Sabine en Willian

Wij willen iedereen bedanken voor het medeleven en condoleances tijdens het afscheid van Harrie.

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

Groenstraat 31 B
5071 EA Udenhout

info@jansenlaroparts.nl
+ 31 13 5115080

WERKPLAATS   |   APK   |   ONDERDELEN NIEUW & 2  HANDS   |   ACCESSOIRESe
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Coronavalpakket 
Ook MHCBE verwarmt het dorp 
met een heerlijke actie: een halve 
liter snert en 4 worstenbroodjes 
te bestellen à € 11,11 (tot en met 
vandaag op 06-55113143) en 
afhalen op 11 en 12 februari bij 
het clubhuis van de hockey. 
Betalen gaat via Tikkie.

Carnaval in Knollevretersgat en Rommelpot: geen spetterende opening, geen 4 rijen dik staan bij 
Boerderij Denissen tijdens de optocht, geen evenementen…maar wel een aantal leuke initiatieven 
want het geel-blauwe hart in ons dorp klopt en samen houden de dorpsgenoten carnaval warm.

Carnavalsweekend Carnavalsweekend Carnavalsweekend met leuke
met leuke
met leuke

initiatieven
initiatieven
initiatieven
initiatieven
initiatieven
initiatieven
initiatieven
initiatieven
initiatieven

Knollensoep
De Stichting Openbaar Karnaval heeft met Cate-
ring Wolfs en Boerderij Denissen een aanbod voor 
een liter overheerlijke en oer traditionele knollen-
soep voor € 5, te bestellen (tot en met 12 februari) 
via de websjop van de SOK en in het weekend van 
13 en 14 februari af te halen bij de Boerderij. Ook 
in dit weekend daar per mok af te halen.

Carnaval Drive By
Van Opstal en De Bron gaan dit 
weekend los met de Carnaval 
Drive By. Op zaterdag gaan zij 
tussen 12 en 19 uur het hele 
dorp door voor het afl eve-
ren van de bestelde kids en 
18+pakketten. Met een auto vol 
muziek en carnaval sfeer wor-
den de pakketten coronaproof 
thuis afgeleverd. 



Stichting Openbaar
Berkel-Enschot

Dit jaar vieren we geen carnaval in Knollevretersgat en Rommelpot, 
maar samen houden we samen carnaval warm en levendig in onze 
dorpen. Deze week aandacht voor onze donateurs en sponsoren

Carnaval in Knollevretersgat vieren we samen. Dat kan niet zonder onze sponsoren. 
Hun bijdrage maakt dat we veel activiteiten heel toegankelijk kunnen organiseren. 
Zeker in deze bijzondere tijden koesteren we onze sponsoren die ons trouw zijn 
gebleven en verwelkomen we zelfs 2 nieuwe. Graag stellen we ze aan jullie voor.

Voor meer informatie en nog meer leuks: surf naar 
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Karnaval
Heukelom

www.knollevretersgat.nl en www.knollevretergat.nl/websjop

Club van 111
Naast het gouden, zilveren en bronzen sponsorschap voor bedrijven en de ‘SOK-
Ophouwers’ voor donateurs is er nu ‘de club van 111’. Als lid van de Club van 111 krijgt 
je een unieke Club van 111 – medaille (mét ieder jaar een nieuw jaarplaatje)! Verder 
wordt de volledige lijst van ‘Club van 111’–leden op onze website getoond én op een 
banner die te zien zal zijn bij de diverse SOK-activiteiten. En met alle ‘Club van 
111’–leden zullen we jaarlijks gezamenlijk proosten tijdens de ‘Club van 111 - Borrel’. 
Maar het állerbelangrijkste...; met een gedeelte van de Club van 111 – bijdragen 
zullen we jaarlijks een specifiek SOK-doel of -activiteit sponsoren!

Hebt je interesse, wil jij zelf of met een groepje lid worden van de club van 
111? Meld je dan aan via clubvan111@knollevretersgat.nl. Je gaat dan een contract 
aan die jaarlijks opzegbaar is. De bijdrage is € 111,- (per jaar). Voor verdere 
vragen over de Club van 111 kun je ook bellen met 06 – 227 19 555.

SOK-ophouwer

Wij zijn trots op onze grote groep donateurs die sinds jaar en 
dag op persoonlijke titel het carnaval in Knollevretersgat 

financieel ondersteunen. SOK donateur worden kan al voor € 15,-
per jaar. Iedere donateur ontvangt het eerste jaar de onder-
scheiding met jaarplaatje en daarna elk jaar het bijbehorende 
jaarplaatje. Ondersteun Knollevretersgat en treedt toe tot de 

donateursclub! Interesse ? Laat het ons weten via 
info@knollevretersgat.nl.
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De Laatste Brouwers
Zin in wat nieuws? De Berkelse ‘De laatste Brouwers’ heb-
ben een speciaal quadrupel bier gebrouwen. Het heet ‘Er 
staat GEEN paard in de gang’ (maar wel een paars biertje 
op de tafel). Het speciale biertje is onder andere verkrijg-
baar bij Mitra en Jumbo Denissen en Jumbo Udenhout.

Het grote Kruiken-knollen
Kènder Fist
Zondagmiddag tussen 15-16.30 uur 
kunnen de kids online meedoen met het 
Kruiken Knollen Kènder Fist. Via de site 
van Van Opstal kun je je hier nog voor 
aanmelden.

De grote ût jeugdcarnaval 
Live Show
Op zaterdagavond vanaf 19.30 uur is er 
een grote online live show vol muziek, 
spelletjes en prijzen, georganiseerd door 
Stichting Jeugdwerk en Van Opstal. Je 
kunt je nog steeds hiervoor aanmelden.

Carnavalsweekend Carnavalsweekend Carnavalsweekend met leuke
met leuke
met leuke
met leuke
met leuke
met leuke
met leuke
met leuke
met leuke

initiatieven
initiatieven
initiatieven
initiatieven
initiatieven
initiatieven



Ons basis programma is van hoge kwaliteit

• Wassen + Polish + Drogen

•     KEER velgenreiniging

• GRATIS binnen stofzuigen

5

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

Klanttevredenheid: 98%

GROENE 
CARWASH

GRATIS 
KOFFIE/THEE

GRATIS BINNEN 
STOFZUIGEN

LANGE 
CARWASH

Voor de aanvulling op ons team zijn we per direct op zoek naar een 
 
 
 

Bouwkundig engineer/ontwerper 
 

Wie zoeken we: 
• Iemand met een open houding die een 

goede samenwerking met zowel collega’s 
als met externe partijen hoog in het vaandel 
heeft staan; 

• De communicatieve vaardigheden heeft om 
het bureau te vertegenwoordigen; 

• Zelfstandig kan werken en altijd gemotiveerd 
is het beste resultaat te bereiken; 

• Bekend is met Adomi-ASD en sketchup of 
bereid zich dit eigen te maken; 

• De Nederlandse taal vloeiend beheerst en 
kennis heeft van Nederlandse 
bouwregelgeving; 

• Passie voor architectuur; 
• Een afgeronde HBO-opleiding Architectuur 

of Bouwkunde.  
 
 
 

Wat ga je doen: 
• Opzetten ontwerp van bestaand tot definitief 

ontwerp; 
• Maken van 3D visualisaties; 
• Technisch tekenwerk t.b.v. de aanvraag 

omgevingsvergunning 
alsmede voor de uitvoering; 

• Overleg met opdrachtgevers, overheid, en 
de verschillende externe partijen die bij elk 
project betrokken zijn. 

 
Wat bieden we:  
• Een fulltime positie (32 – 40 uur per week); 
• Afwisselende projecten van verschillende 

schaalniveaus; 
• Ruimte voor de uitdieping van persoonlijke 

interesses tijdens projecten; 
• Salaris en arbeidsvoorwaarden conform cao 

voor architectenbureaus.  

Heb je interesse om te solliciteren, stuur dan een e-mail naar info@bureaubroeders.nl met je motivatie, cv en 
eventueel portfolio. Nog vragen? Neem contact met ons op via 0416-36 51 40. Meer informatie over ons 

bureau kun je vinden op www.bureaubroeders.nl 
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Het begin is gemaakt!
We mogen weer “open” 
voor afhalen.

We hebben onze klanten en 
winkels enorm gemist en zijn 
blij dat we weer gedeeltelijk 
open mogen voor 
afhalen aan de deur.

Neem eventueel contact op met uw 
indivduele winkelier voor de mogelijkheden.

Volg
ons op

✰✰✰✰✰

Uiteraard doen we er alles aan zodat u zowel gezellig als 
veilig kunt winkelen. We handhaven de richtlijnen van het RIVM.

 U toch ook? U kunt gratis parkeren bij Koningsoord.

blij dat we weer gedeeltelijk 

afhalen aan de deur.

Neem eventueel contact op met uw 

WEES
LOYAAL
SHOP
LOKAAL!
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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 lockdown zorgt ervoor dat 
De activiteiten van De Schalm en stichting 

Expo tot en met 
Twee maart zijn afgelast/uitgesteld. 

De bibliotheek blijft tijdens 
De lockdown beperkt actief. 

Bekijk hieronder de activiteiten online.

Vanwege het verlengen van de lockdown zijn al 
onze Bibliotheken nog een aantal weken gesloten 
en kunnen dus activiteiten in de Bibliotheek niet 
doorgaan. Maar online valt er nog genoeg te bele-
ven! Zo kun je via onze website video’s terugkijken 
van bijv. de KennisMakerijRevue, de Covid-dialo-
gen of boekentips bekijken van gastcollectioneurs:  

Om in coronatijd de Bibliotheek LocHal in jouw 
huiskamer te laten komen, zijn er wekelijkse online 
talks: de KennisMakerijRevue. Met sprekers die 
vertellen over bijzondere, uiteenlopende, relevante 
onderwerpen.  
In de Covid-Dialogen gaan we in gesprek met 
mensen van verschillende generaties over corona. 
Hoe heeft het virus hun dagelijks leven veranderd? 
En wat heeft het betekent voor de band met hun 
familie?
Op uitnodiging van de Bibliotheek Midden-Bra-
bant stellen deskundigen en bekendheden een 
gastcollectie samen rond een thema. Een aantal 
van hun kijk- en leestips lichten ze toe in een video. 
De meest recente is gemaakt door Kluun die tipt 
welke titels hem inspireerden bij het schrijven van 
zijn nieuwe boek.

Ook de kinderen hoeven zich thuis niet te verve-
len! Ze kunnen bijvoorbeeld online leren hoe ze 
een game maken, meer te weten komen over fi lo-
sofi e of luisteren naar een mooi verhaal:

Elke week gaan Joep en Sjors van het Digilab aan 
de slag om iets te maken op de computer. Games, 
verhalen, levels, 3D-modellen: noem maar op! 
Ze leggen alles stap voor stap voor je uit. 
Tijdens onze Kindercolleges gaan we op reis om 
te ontdekken hoe de wereld in elkaar zit. Ieder 
maand met een andere reisgids, die je wegwijs 
maakt in het onderwerp waarin hij/zij expert is. 
Kinderen hoeven hun favoriete voorleesuurtje
niet te missen, want onze Spoorleesconducteur 
Marja heeft een heleboel leuke video’s gemaakt. 
Plof dus samen neer en geniet van de mooiste 
Spoorleesavonturen. Ook aan de allerkleinsten
wordt gedacht! Marja heeft aan een heleboel gas-
ten gevraagd of ze een mooi verhaal voor peu-
ters willen vertellen zodat jullie samen genieten 
van de leukste verhaaltjes. Ga er dus maar even 
goed voor zitten en luister mee. 

Kijk voor meer online activiteiten en tips op onze 
website:
https://www.bibliotheekmb.nl/diensten/tips-
voor-thuisblijvers.html

Kies voor 60 plus hypotheek!

60plushypotheek.nl

www.60plushypotheek.nl • T 013 591 0020

Zet uw overwaarde om in euro s’

• Zonder Einddatum 
• Zonder risico

• Extra bestedingsruimte 
• Geen aflossingsverplichting

Het begin is gemaakt!
We mogen weer “open” 
voor afhalen.

We hebben onze klanten en 
winkels enorm gemist en zijn 
blij dat we weer gedeeltelijk 
open mogen voor 
afhalen aan de deur.

Neem eventueel contact op met uw 
indivduele winkelier voor de mogelijkheden.

Volg
ons op

✰✰✰✰✰

Uiteraard doen we er alles aan zodat u zowel gezellig als 
veilig kunt winkelen. We handhaven de richtlijnen van het RIVM.

 U toch ook? U kunt gratis parkeren bij Koningsoord.

WEES
LOYAAL
SHOP
LOKAAL!



Een mooi afscheid zorgt voor  jne herinneringen. Bij ‘t Seuverick DELA kunt 
u rekenen op een luisterend oor voor ieders verhaal. We helpen het afscheid 
altijd persoonlijk en bijzonder te maken. Een waardig afscheid is bij DELA 
ook zonder verzekering mogelijk, zelfs met een klein budget.

Ook in Oisterwijk en omgeving staat ons team klaar om u te helpen. 
Voor leden en ieder ander. Want bij coöperatie DELA geloven we dat we 
er zijn voor elkaar.

‘t Seuverick

‘Wij staan altijd voor u klaar.’

Meer informatie of een persoonlijk 
gesprek? Ons ervaren team helpt u 
graag. Ga naar dela.nl/oisterwijk of 
bel 013 205 57 30. 

Eelco Verheijke van ‘t Seuverick DELA
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VERENIGINGSNIEUWS

HISTORIE VLASHOF-
SCHOOL TE BERKEL (1)
Begin januari 1971, precies 50 jaar ge-

leden, werd de Vlashofschool aan de Durendae-
lweg 4 te Berkel, feestelijk geopend. De school 
was bestemd voor leerlingen uit de nieuwe wijken 
die rondom Boerderij Denissen gebouwd werden. 
Voor die tijd waren er in het kerkdorp Berkel twee 
scholen in de Sint Willibrordstraat: voor de meisjes 
de Heilig Hartschool (later Klein Berkeloo) en voor 
de jongens de Willibrordusschool (op het huidige 
terrein van Hubo-Multimate). Met ingang van het 
schooljaar 1970-1971 werden beide scholen ge-
mengd. Het nieuwe schoolbestuur nam de beslis-
sing en iedereen nam daar genoegen mee.
Alle kinderen uit Berkel gingen naar de Heilig Hart-
school en alle kinderen uit de nieuwere wijken gin-
gen naar de Vlashofschool (de grens lag midden 
in de Dom S. Dubuissonstraat). De leerkrachten 
van de jongensschool gingen mee naar de nieuwe 
school. Meneer Van de Wijngaart was toen het 
hoofd van de school, Jan van Esch was een van 
de leerkrachten. Naast het gebouw van de Vlas-
hofschool werd ook een nieuwe kleuterschool ge-
bouwd (Durendaelweg 2), genaamd: ‘t Kakelhofje. 
Er waren goede contacten tussen beide scholen, 
maar het bleven afzonderlijke scholen.

In 1975 werd Jan van Esch benoemd tot school-
hoofd van de Vlashofschool. Hij was pas 25 jaar 
oud en toch de oudste van het team van leer-
krachten. Jan zegt hierover: ,,Als ik daar aan te-
rugdenk, verbaas ik me er over dat ouders dat 
prima vonden en hun kinderen toevertrouwden 
aan dit jonge team.”

Tekst: Rinus van der Loo.
Fotoreproductie: Jan van Esch.

VIND JIJ HET OOK ZO 
JAMMER DAT CARNAVAL 
DIT JAAR NIET DOORGAAT?

Gelukkig organiseert Stichting Jeugdwerk Ber-
kel-Enschot op zaterdag 13 februari DE GROTE 
ÛT JEUGDCARNAVAL LIVESHOW om toch nog 
een beetje carnaval te vieren. 
Het is een online show vol met leuke spelletjes, 
veel leuke prijzen en muziek verzorgd door de eni-
ge echte DJ Luca Jay. 

Volg ons op Facebook of op Instagram (@stich-
tingjeugdwerkbe). Hierop staan een aantal chal-
lenges die je uit kan voeren om alvast in de car-
navalssfeer te komen. Uiteraard kun je hier leuke 
prijzen mee winnen! De prijzen zijn onder andere: 
een JBL speaker, een ringlamp, een bioscooppak-
ket, een led strip en nog veel meer!

Er zitten geen kosten aan verbonden, iedereen is 
welkom om mee te kijken en mee te doen! 
De link om deel te nemen aan de show zal op za-
terdag 13 februari verschijnen op onze Facebook 
en Instagram pagina. De show staat gepland om 
te beginnen om 19:30. Wanneer de avondklok ver-
lengt wordt zal dit verschoven worden naar 14:30. 
Hou onze sociale media in de gaten voor actuele 
informatie rondom de tijd. 
We zien jullie allemaal tijdens de liveshow!

Met carnavaleske groet,
De voorbereidingsgroep van ût Jeugdcarnaval 
Onderdeel van Stichting Jeugdwerk Berkel-Enschot

DE ZONNEBLOEM  
BRENGT U NAAR EEN 
PRIKLOCATIE !

Nu de vaccinaties tegen het coronavirus op diver-
se locaties zijn gestart blijkt het voor veel ouderen 
niet mogelijk deze priklocaties te bezoeken.
Zij zijn alleenstaand, rijden geen auto (meer) of zijn 
door een fysieke beperking erg afhankelijk van an-
deren.
Als directe hulp ontbreekt dan wil de Zonnebloem 



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
11 feb 12 feb 13 feb

Geldig in week 6
zondag 7 februari t/m 
zaterdag 13 februari 2021

06/21 
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). 

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

Per bak

22..8989
4.79

Per pakje

    2    2..9999      

6.24 

  Per 500 gram

    3    3..9999      

PLUS 
Lang gesneden Noorse zalm
  Pakje 100 gram  

 Bienvenido 
Rosé, brut of brut proost, fles 75 cl  
    Per fles
Bijv. Bienvenido Cava brut, fles 75 ml  

    7.49 3.74
  De actieprijzen variëren van 3.74 – 3.99   

PLUS 
Smaakselectie aardbeien 
Bak 400 gram 

 PLUS 
Valentijnsgebak
    Per doos
    Bijv. PLUS Valentijnschnitte

5.99  2.99
  De actieprijzen variëren van 1.50 – 3.99   

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

Nescafé  
Dolce Gusto
    Alle doosjes à 16 stuks,
combineren mogelijk   

zaterdag 13 februari 2021

PLUS Sperziebonen
Los

 PLUS 
Spareribs
    Indisch of piri piri 

 Karvan Cévitam 
    Alle bussen à 75 cl, 
combineren mogelijk   

 Heineken Pils of 
0.0% of Brand Pils
    Krat met 24 fl esjes à 30 cl

12.84 – 13.50 

  3 doosjes  

    8    8..9999      
2.38 – 3.70 

2 stuks  

    1    1..9999      
Per 500 gram  

    1    1..1919      

5.98 

2 bussen  

    4    4..9999      
15.49 – 17.29 

Per krat  

    9    9..9999      

 50%  50% 
    KORTING   

 50%  50% 
    KORTING   

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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helpen. Een team van vrijwil-
ligers is bereid mensen met 
een oproep voor een vaccinatie 
naar en van een priklocatie te 
vervoeren.
Corona proof, met mondkapje 
en desinfectiemiddelen wordt u 
gratis vervoerd naar de locatie 
en weer thuisgebracht.
U hoeft geen gast van de Zon-
nebloem te zijn om van deze 
dienst gebruik te kunnen maken. 

Wil je aan de slag als Werkvoorbereider/tekenaar?

Heeft u een oproep ontvangen en ontbreekt di-
recte (vervoer)hulp neem dan contact op met het 
coördinatieteam prikhulp van de Zonnebloem in 
Berkel-Enschot 06 21811340 en wij zorgen dat u 
goed beschermd de lente tegemoet kan gaan! 

De Zonnebloem... er kan zoveel meer dan je denkt!

de Zonnebloem afd. Berkel-Enschot
Marij de Corti
secretaris

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.
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Eigen huis verduurzamen,
start klein 

VOORDELIG ENERGIEADVIES IN 
BERKEL ENSCHOT
Je eigen huis verduurzamen hoef je niet alleen 
te doen. De gemeente Tilburg helpt je graag op 
weg met een voordelig energieadvies. Dat scheelt 
geld en energie! Verspreid door de gemeente wo-
nen energieadviseurs die hun eigen ervaringen 
met bijvoorbeeld led-verlichting en het dichten 
van kieren graag met jou delen. Zo maken we Til-
burg 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. Tot 31 
maart 2021 is het tarief hiervoor bijzonder gunstig. 

Advies op maat
Als een energieadviseur langskomt voor een ad-
vies dan loopt hij of zij de hele woning door. Er 
wordt gekeken naar ramen en kozijnen, de instal-
laties voor verwarming en ventilatie en naar ap-
paraten zoals de droger en wasmachine. Aan de 
hand van het bouwjaar van jouw huis weet de 
adviseur of vloeren, gevels en het dak tijdens de 
bouw al geïsoleerd zijn. Jullie gaan in gesprek 
over jouw wensen en daarna krijg je een advies 
op maat. 

Direct aan de slag
Energieadviseurs geven ook inzicht in de eenvou-
dige besparingsmaatregelen die je kunt nemen. 
Een greep uit hun tips: zet elektrische apparaten 
uit als je ze niet gebruikt, vervang halogeenlampen 
door led, plaats profielen op kierende buitendeu-
ren, hang ventilatortjes aan radiatoren en in con-
vectorputten. Allemaal maatregelen die eenvoudig 
en zonder hoge kosten zijn uit te voeren. Hiermee 
kun je direct aan de slag. Hans Jager is energiead-
viseur. ‘Veel huizen hebben een open verbinding 
vanaf de hal tot op zolder. Hierdoor vliegt warmte 
naar boven. Je kunt kiezen voor een drastische 
oplossing zoals het plaatsen van een deur, maar 
een gordijn doet ook al veel.’ Daarnaast kun je 
door bewuster om te gaan met energieverbruik 
ook veel bereiken. Douche iets korter, zet lampen 
uit in ruimtes waar niemand is en draai de thermo-
staat een halve graad terug. Trek een warme trui 
aan, dan merk je hier niets van terwijl de gasreke-

ning wel daalt. Een slimme manier van besparen. 
Ook over ingrijpender aanpassingen zoals het (bij)
isoleren van (spouw)muren, daken en vloeren heb-
ben de energieadviseurs veel kennis. 

Stel een stappenplan op 
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 onlineadvies 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.

HERSENSTICHTING 
COLLECTEWEEK VAN HUIS-
AAN-HUIS NAAR ONLINE!

Afgelopen week (1 t/m 6 februari) vond de 25e 
Hersenstichting collecteweek plaats. 
Vanwege de huidige situatie in Nederland door 
het coronavirus en de verlenging van de lockdown 
had de Hersenstichting besloten om nu niet huis-
aan-huis te collecteren, maar de collecte volledig 
online te laten verlopen. De gezondheid van ieder-
een staat nu voorop. 

1 op de 4 mensen heeft een hersenaandoening. 
Een hersenaandoening, zoals een hersenbloeding, 
zet het leven op zijn kop. Van patiënten, maar óók 
van de mensen in hun omgeving. En waar de Her-



senstichting zich echt zorgen om maakt: hersen-
aandoeningen zijn hard op weg de grootste ziekte 
van Nederland te worden. Ruim 4 miljoen mensen 
hebben een hersenaandoening, denk aan dementie, 
Parkinson, een beroerte, depressie of hersenletsel 
na een ongeluk. En het aantal mensen met een her-
senaandoening zal tot 2040 explosief stijgen. Samen 
kunnen we het stoppen. De Hersenstichting zet alles 
op alles voor gezonde hersenen voor iedereen. We 
investeren in veelbelovende en baanbrekende op-
lossingen om hersenaandoeningen te voorkomen, 
af te remmen of te genezen. Helpt u mee?

Doe een donatie in de online collectebus van de 
vrijwilligers coördinator van de Hersenstichting in 
Berkel-Enschot (Berrie Zoontjens): 
https://hersenstichting.digicollect.nl/berrie-zoontjens
of de online collectebus van de Hersenstichting.
https://hersenstichting.digicollect.nl/hersenstichting-
nederland

Meehelpen kan door zelf online collectant te wor-
den en een collectebus aan te maken.
Meer informatie vindt u op www.hersenstichting.nl 
Ook is het mogelijk om een gift over te maken 
t.n.v. Hersenstichting in Den Haag
NL18 INGB 0000 000 860
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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
Leegte
Januari was een zeer drukke periode op mijn 
werk. Ik moest een begroting maken voor de re-
novatie van de complete elektrotechnische instal-
latie van een AWZI, dat betekent afvalwaterzuive-
ringsinstallatie. Door allerlei zaken, kon ik pas laat 
beginnen aan deze klus. Heel weinig tijd dus, om 
alles goed voor te bereiden en te tellen. Gelukkig 
is voorbereiding in het liturgisch jaar van de katho-
lieke kerk wel goed geregeld. Zoals bijvoorbeeld 
binnenkort de voorbereiding op weg naar Pasen 
in de Veertig Dagentijd. Deze voorbereiding is in fi-
guurlijke zin een complete renovatie van ons inner-
lijke zelf. Renovatie, in de betekenis van proberen 
meer de mens te gaan worden zoals God wil dat 
ik ben. In die periode van renovatie probeer ik na 
te denken over allerlei zaken. Zaken die mij bezig 
houden als persoon, zaken die zich voordoen op 
mijn werk of in het gezin, zaken die zich voordoen 
in de parochie. En bij al dat nadenken, komen din-
gen boven drijven die wellicht niet zo goed zijn of 
zijn geweest. En weer kom ik op dat beeld van 
de AWZI, om uit al het afvalwater dat geprodu-
ceerd wordt weer schoon water te maken dat kan 
terugvloeien in het oppervlaktewater, een stukje 
van de natuur en daarmee een stukje van Gods 
schepping. En dat is belangrijk, want als christe-
nen hebben wij de opdracht om ervoor te zorgen 
dat de natuur, het milieu, schoon blijft. Daarvan is 
het zuiveren van afvalwater een onderdeel. Alle 
mensen van goede wil hebben de opdracht goed 
voor deze wereld te zorgen, niet alleen christenen. 
Paus Franciscus heeft hierover geschreven in zijn 
encycliek Laudato si’, die in het Nederlands gratis 
online is te lezen op: https://www.rkdocumenten.
nl/. Het bevat mooie inzichten en is prima te le-

zen voor een leek! Nu weer even terug naar mijn 
persoonlijke AWZI en het ‘afval’ in mij. Dat mag 
ik laten uitzuiveren in dat mooie sacrament van 
boete en verzoening, om daarna mijzelf helemaal 
(terug) te geven aan God. Het is een laatste stap 
in een innerlijk zuiveringsproces op weg naar …. 
Zo gezuiverd, is er in mij een overblijvende ‘leegte’ 
die gevuld kan worden met Gods liefde. Ik gun ie-
dereen die wil en hiervoor openstaat, een innerlijk 
zuiveringsproces met een overblijvende ‘leegte’ 
die gevuld kan worden met Gods liefde.

Diaken Ton.

HULDE VOOR GODFRIED VAN HELMOND
Het heeft de bisschop van ‘s-Hertogenbosch 
behaagd om Godfried van Helmond te onder-
scheiden met de H. Johannes-Evangelistpenning. 
Jarenlang heeft Godfried veel taken op zich geno-
men in met name de Willibrorduskerk. In al deze 
taken blonk hij uit in toewijding, vakmanschap, 
dossierkennis en accuratesse. Vele, vele uren 
heeft hij zich belangeloos en onbezoldigd ingezet 
voor de parochie.
Van harte gefeliciteerd met deze welverdiende on-
derscheiding.

ACTIE KERKBALANS
In de komende weken worden de enveloppen voor 
de jaarlijkse actie Kerkbalans door onze parochie-
vrijwilligers bij u thuis bezorgd. Graag nodigen wij 
u uit onze parochie weer financieel te ondersteu-
nen door middel van uw bijdrage aan deze actie.

HOE GAAT U ZICH BEZINNEN TIJDENS DE 
VASTEN?
Het is alweer bijna veertigdagentijd, een tijd van 
vasten, van inkeer en bezinning. Dit jaar niet voor-
afgegaan door een uitbundig Carnaval, maar wel-
licht is het daarom juist goed om eens extra de 
nadruk te leggen op deze bezinningstijd.
Onze parochie wil daarin helpen door het pro-
ject 40 dagen 40 vragen. Elke dag van de 
week krijgen deelnemers een vraag toegemaild 
over de liefde, de liefde tot God, tot de naaste 
of tot onszelf. Meer informatie is te vinden op 
www.40dagen40vragen.nl.
Ook bestaat er de traditie van het vastenboek, is 
er een digitale geleide retraite van de jezuïeten en 
heeft het Nederlands Bijbelgenootschap een veer-
tigdagenproject met medewerking van onze eigen 
pastoraal werker Frits Hendriks. Meer informatie is 
te vinden op de website. Denkt u er eens over na. 
Bij vragen kunt u altijd contact opnemen met een 
lid van het pastoraal team. 



VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Zaterdag 13 februari:
19.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looijaard en diaken van Kuijk.

Zondag  14 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: Nel van Breugel-Bouquet.

Dinsdag 16 februari:
09.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looijaard.

Woensdag 17 februari: Aswoensdag.
Vasten en onthoudingsdag.
18.30 uur: Digitale Gebedsviering voor gezinnen.
U kunt zich hiervoor aanmelden via onze website.
Voorgangers: pastoor Dorssers en P.W. Hendriks.
19.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looijaard en diaken van Kuijk.

19.30 uur St Caeciliakerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers en p.w. Hendriks.

Donderdag 18 februari:
09.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looijaard.

Vrijdag 19 februari:
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.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.

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

29|



SCHAKELTJES

30 |

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

Bij Kapper & Co kun je je favoriete producten 
van Kérastase, L’Oréal Professionnel en ELEVEN 
ook bestellen en afhalen. 
Kijk even op www.kapperenco.nl, onze Facebook-
pagina óf bel 013-5332756 voor onze fi jne acties!

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

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

Willie’s 
worstenbrood

Molenhoefstraat 14
Udenhout

013-511 0704
www.williesworstenbrood.nl

@williesworstenbrood

Dit weekend in de aanbiedingweekend in de aanbiedingweekend in de aanbieding
De Zotste
 ZZoottttee TTaass 

Boordevol lekkers voor deze “Carnaval”Boordevol lekkers voor deze “Carnaval

€€ 1155,00
Carnaval”

0 
Aanbieding geldig vrijdag 12 en zaterdag 13 februari 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  



AFSPRAAKLIJN
013-5442006

Wij helpen u graag...
n gratis kennismakingsgesprek
n volledige financiele begeleiding bij aankoop woning
n meer dan 40 geldverstrekkers
n oversluitservice huidige hypotheek / laagste rente
n seniorenhypotheek
n starterslening

Rob
Pascalle

Wij staan
voor u
klaar!

Maud

Toine

Maud

Eikenbosch 2
5056 GB Berkel-Enschot
T: 013 4400260
wonen@gerritsemakelaardij.nl
www.gerritsemakelaardij.nl

IN SAMENWERKING MET



ELKE DAG EURO’S GOEDKOPER

Geldig t/m di 2 maart 2021

2 halen 1 betalen: 50% korting op de totaalprijs van 2 producten. Alle 
combinaties mogelijk.
2e halve prijs: 25% korting op de totale prijs 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

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

ALPACA WIJNEN
2 flessen à 750 ml

2 HALEN
1 BETALEN*
2 HALEN
1 BETALEN*

 2 VOOR

350

LAYS, DORITOS, 
CHEETOS OF DUYVIS
2 zakken Lays à 335 gram, Doritos à 272 gram, 
Cheetos à 150-170 gram of Duyvis à 275 gramCheetos à 150-170 gram of Duyvis à 275 gram

JUMBO SPEKREEPJES 
OF -BLOKJES
2 verpakkingen à 250 gram

2e
HALVE
PRIJS*
HALVE

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

a5,25

475
Kiloprijs 9,50

JUMBO STAMPPOTGROENTE 
OF AARDAPPELEN
M.u.v. kruimige aardappelen à 
200 gram en 800 gram 

2 verpakkingen boerenkool, andijvie, 
andijvie fijn, hutspot, zuurkool, 
koolraap, stamppot met spruit en prei, 
pompoenhutspot, stamppotaardappelen of 
kruimige aardappelen à 150-1000 gram

2e
HALVE
PRIJS*

kruimige aardappelen à 150-1000 gram

HALVE

DUBBELFRISSS OF 
BUBBELFRISSS
3 pakken of flessen à 1,5 liter

 3 VOOR

3.–
a4,44 - a5,67

UNOX OF CONIMEX 
SOEP IN ZAK
3 verpakkingen

 3 VOOR

6.–
a7,95 - a10,17

 Jumbo Denissen, Berkel Enschot, Koningsoord 64


