
Weekblad voor Berkel-Enschot en Heukelom, jaargang 56, Week 07, 17 februari 2021

Schaatsen in Knollevretersgat; een fotoreportage

Nieuwsbrief van de Dorpsraad over recente ontwikkelingen

Knus in geuren en kleuren. Britt Wissink (22) maakt zelf geurkaarsen

Van onze verhalenverteller: Carnaval op de kinderboerderij deel 2



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
18 feb 19 feb 20 feb

Geldig in week 7
zondag 14 t/m 
zaterdag 20 februari 2021

07/21 
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

 Alle PLUS 
Spaanse fuet   

Zespri 
Kiwi green
Los

 PLUS Kipdrumsticks
    Naturel of gekruid, pak 450 gram, 
combineren mogelijk
    2 pakken

6.00   3.00

     Vsoc Platinum label of red label 
proosdijkaas Stuk 250 gram of Paulus 
Abbey Bierkaas 50+ Stuk 180 gram
    Per stuk
    Bijv. Paulus Abbey Bierkaas 50+, stuk 180 gram

3.99   1.99
  De actieprijzen variëren van 1.89 - 2.25 

11++11
GRATIS

 Optimel Drinkyoghurt
    Alle pakken à 1 liter,  uit de koeling   , combineren mogelijk
    2 pakken

2.78     1.39

 Dubbelfrisss of Taksi 
    Alle pakken à 1,5 liter, combineren mogelijk
    2 pakken**
    Bijv. Dubbelfrisss Appel & perzik, 2 pakken à 1,5 liter

3.30     1.65
  De actieprijzen variëren van 1.19 - 1.89 

11+1
GRATIS

11+1
GRATIS11 PLUS Nederlandse 

Aardappelen
Kruimig, vastkokend of vrij vastkokend, zak 2,5 kilo, 
combineren mogelijk
2 zakken**
Bijv. PLUS Kruimige aardappelen, 2 zakken à 2,5 kilo

4.50   2.25
 De actieprijzen variëren van 2.25 - 2.99   

11 11++11
GRATIS

 PLUS Zalmfi let
    Schaal 175 of 275 gram 

 Chocomel of 
Fristi Houdbaar
    Alle pakken à 1 liter   

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

4.90     2.45
11++11
GRATIS

2.60 

  Per 100 gram  

    1    1..9999      
1.35 – 1.99 

  Per pak  

    0    0..9999      
TOT 50% KORTING 

 2.79 – 3.29

    Per stuk

    2    2..1919      
Per 500 gram

11..4949
 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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t.n.v.: De Nieuwe Schakel

COLOFON

ALARMNUMMER  112

Met spoed politie, brandweer en ambulance
0900 - 88 44 voor alle overige politiezaken.
 
WIJKAGENTEN  0900-88 44

Onze wijkagenten zijn bereikbaar via mail: 
goof.van.bragt@politie.nl  
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 

Gastouderbureau Bontekoe gevestigd te Loon op Zand
kinderopvangbrabant.nl 0416-532321 / 06-48948933 

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

 gevestigd te Loon op Zand
NIEUW
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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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Coronatijd onzekerheid. Binnenblijven is voor 
velen het devies, maar voor een enkeling gaat 
er juist nu een deur open. Zoals voor Britt Wis-
sink; zij waagt een sprong in het diepe en be-
gint als 22-jarige Berkel-Enschotse haar eigen 
bedrijfje. Maak kennis met “Knus”, een collec-
tie aan duurzame, handgemaakte geurkaarsen 
uit eigen dorp.

Uitverkocht. Ze hoort het goed. In nog geen twee 
dagen tijd is haar eerste Knus-collectie tot op de 
laatste kaars verkocht. Eigenares Britt Wissink kan 
haar ogen niet geloven. En toch zal ze wel moe-
ten, want aan haar de taak dat de voorraad wordt 
aangevuld. Diezelfde dag nog staat de productie 
van maar liefst vijftig nieuwe geurkaarsen op het 
programma. ‘Dat is nogal wat’, geeft Britt aan, 
die uitlegt dat het zeker een uur duurt om één van 
haar handgemaakte geurkaarsen samen te stel-
len. ‘Maar ik ga op een effi  ciënte manier te werk. 
Na maanden oefenen en experimenteren krijg je 
het wel in de vingers.’ Toch is het allemaal niet 
niks, het managen van een eigen bedrijf zo naast 
een fulltimebaan bij Bosch Rexroth en deelstu-
dietijd Technische Bedrijfskunde. Maar wat Britt 
betreft komt deze kans op het juiste moment op 
haar pad. ‘Sinds de coronacrisis zit ik zo’n beetje 
hele dagen achter een beeldscherm. Ik kan er mijn 
creativiteit niet in kwijt. Toen ik een tijdje terug ook 

nog eens in thuisquarantaine belandde, voelde ik: 
ik ben toe aan iets anders.’   

Britse geurolie  
In Knus vond Britt wat ze zocht: de creativiteit van 
het samenstellen en vormgeven van een geur-
kaars, evenals de vrijheid en zelfstandigheid dat 
ondernemen met zich meebrengt. ‘Het mooie is 
dat je met niets begint en vanuit daar zomaar iets 
opbouwt. En dat helemaal naar eigen wens. Knus 
is echt iets persoonlijks.’ Toch levert een eigen 
bedrijf soms ook stress op, weet Britt inmiddels. 
Ze vertelt: ‘Eindelijk had ik een goede geurolie-le-
verancier gevonden, eentje uit Engeland. En toen 
was daar ineens de Brexit! Met als gevolg dat mijn 
bestellingen niet meer konden worden geleverd. 
Dan zit je als beginnend ondernemer met je han-
den in het haar.’ 

Gelukkig is daar nu geen sprake meer van. Het 
loopt storm op www.knuskaarsen.nl, de webshop 
waarop Britt haar kaarsen verkoopt voor ongeveer 
dertien euro per stuk. Gemaakt van duurzaam so-
jawax, verpakt in een sfeervol bruin glaasje. ‘Ge-
zelligheid in een potje’, zo noemt Britt het. ‘Zeker 
in deze tijd kunnen we dat allemaal wel een beetje 
gebruiken.’ 

Tekst: Sabine Doevendans
Foto: Bas Haans  

KNUS IN GEUREN EN 
KLEUREN 

BE
YOUNG



SCHAKELTJESGEVONDEN
 Datum GEVONDEN Vindplaats Telefoon
 13-2 AirPod doosje Jacob van Ruysdaellaan 06-31673048
 9-2 rode leesbril Koningsoord voor de Hema bij stapstenen 06-23897971
 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 Pieternelle Kloosterstraat 06-20780000
 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 tekst Madeliefstraat 06-45335355
  fl y 747
 24-1 Ring met naam Piet + datum erin Speeltuintje Berkhof 06-14638815

 Datum VERLOREN Verliesplaats Telefoon
 12-2 hoortoestel zilvergrijs merk Signia route Durendaelweg- Berkelseweg-  013-5333554
   Burg. Brendersstraat- Molenstraat- 
   Koningsoordlaan -Koningsoord - 
   Brevierstraat - Eikenboschweg
 11-2 Donkerbruine schaapslederen linker Winkelcentrum Koningsoord 013-5331820
  handschoen
 10-2 Witte envelop, waarin 4 pakjes batterijen  Fietspaden Koningsoord 013-5331404
  hoorapparaat, met mijn naam erop
 9-2 Airpods 2 Ter hoogte Berkelseweg 23-29 06-57542016
   Berkel-Enschot
 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

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

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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(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

VERVOLG VAN CARNAVAL 
OP DE KINDERBOERDERIJ IN 
KNOLLEVRETERSGAT (2) 
Knorretje had het erg 
druk: de getuigen moest 
hij vragen, de boerderij 
versieren en kleding re-
gelen.
Hij vroeg zich wel af wat 
de tweeling Hokketok en 
Hokketoktok besproken 
hadden met ex-Prins 
Jos. Jos wilde er zelf niets over zeggen. 
Snif en Tok waren vereerd dat zij de getuigen 
mochten zijn. 
Kukie, Hokketok en Hokketoktok zouden samen 
met Ekkie de slingers ophangen. 
Ex-Prins Jos had geregeld dat ze van de SOK 
van het Knollevretersgat een boerentrouwpak en 
trouwjurk konden lenen én de versiering. 
De ringen zouden worden aangevlogen door Ekkie. 
Boer Jan had nog een CD met carnavalsmuziek 
en een Cd-speler.
Nu nog regelen dat er lekker wordt gegeten en ik 
ben klaar. Dacht Knorretje!
Maar toen hij bij Ria binnenliep, kreeg hij er gelijk 
heel veel werk bij! 
Ria zei: “Knorretje, ik zou het leuk vinden als ik 
word rondgereden op een kar met Witlokje ervoor. 
Kun jij dat regelen? Jan mag dat niet weten, het 
moet een verrassing zijn!”
“Ria, dat gaan we regelen.”
Daarna liep hij door naar boer Jan, die sprak hem 
aan op fl uister toon: “Knorretje je komt als geroe-
pen, ik wil Ria verrassen. Ik wil haar rondrijden met 
de tractor. Maar mondje dicht, anders is het geen 
verrassing meer. Hij moet nog wel schoongespo-
ten en versierd worden. Kun jij dat regelen? ”
“Jan, dat gaan we regelen.” 
Verdorie, dacht hij, dat wordt nog een probleem 
met het vervoer. Ze willen allebei iets anders! Ik 
moet daar eens goed over nadenken. 

De Boerenbruiloft.
Iedereen zat klaar: Ex-prins Jos d’n Irste van Knol-
levretersgat als ambtenaar van de onechte burger-
lijke stand, was te zien op het grote beeldscherm. 
Alleen het bruidspaar en Knorretje moesten nog 

komen. Zouden ze nu op de tractor komen of met 
paard en wagen? Niemand wist het.
Knorretje had bruidegom Jan bij de boerderij op-
gehaald, “Boer Jan wat zie je er mooi uit. Zonder 
baard lijk je tien jaar jonger!” 
Boer Jan kon van de zenuwen niets zeggen. Knorre-
tje bracht hem naar de zijdeur van de stal en liet hem 
binnengaan. Hij knorde: “Jan in de stal staat de trac-
tor, ga er maar op zitten, de rest gebeurt vanzelf.” 
Daarna liep Knorretje naar de voorkant van de 
stal. Daar stond Witlokje met bruid Ria en hij knor-
de: “Gerrit, Oink en Pinkie open de staldeuren. 
Ria, pak Witlokje bij de teugels en laat hem maar 
lopen.” Hij gaf Witlokje een knipoog. 

Witlokje hinnikte: “Dat komt dik in orde.”
Witlokje liep naar voren, de grote staldeuren gin-
gen open en de versierde tractor werd door Wit-
lokje uit de stal getrokken met Jan achter het 
stuur. Ria moest lachen en snapte de bedoeling. 
Zij pakte de teugels en ging bij Jan op de tractor 
zitten. Samen reden ze met Witlokje en de tractor 
een rondje om de boerderij.
Toen ze terug waren nam Knorretje het woord: 
“Ik geef nu graag het woord aan ex-Prins Jos d’n 
Irste van Knollevretersgat als ambtenaar van de 
onechte burgerlijke stand.”
“Lief bruidspaar, beste dieren van de kinderboer-
derij. We zijn vandaag bij elkaar om Boer Jan en 
dokter Ria in de onecht te verbinden.
Voor ons staan twee heel bijzondere mensen:
Boer Jan, uit ons eigen Knollevretersgat en Ria, 
helemaal uit Groningen.
Vervolg van dit verhaal staat op onze website!



 

 

 
NIEUWSBRIEF DORPSRAAD   

De Dorpsraad maakt zich hard voor de 
belangen van alle bewoners van ons dorp. 
Hiervoor voert de Dorpsraad overleg en 
participeert wekelijks in gesprekken met de 
eigen leden, met bewoners, bedrijven, met 
de gemeente Tilburg, met organisaties in het 
dorp en/of met projectontwikkelaars. Middels 
deze nieuwsbrief brengen wij u graag op de 
hoogte van recente ontwikkelingen.  

Waar is de Dorpsraad B-E op dit moment 
zoal mee bezig?  

Monitoringsgroep  
De monitoringsgroep is met 14 deelnemers 
uit Berkel-Enschot sinds 18 november aan de 
slag gegaan met de gevolgen voor de 
verkeerontwikkelingen naar aanleiding van 
het openstellen van de Koningsoordlaan en 
wijzigingen bij de spoorwegovergangen “De 
Kraan” en de “Raadhuisstraat”. De 
monitoringsgroep heeft een aantal 
knelpunten geïdentificeerd waar de 
verkeerveiligheid moet worden verbeterd. 
Daar waar de knelpunten vallen binnen de 
scope van de monitoringsgroep zal een 
advies voor oplossing worden opgesteld. 
Overige knelpunten zullen naar de 
respectievelijke afdeling/ambtenaar van de 
gemeente Tilburg worden doorgeleid en 
worden gevolgd. De eerste knelpunten 
waarvoor een advies wordt opgesteld zijn het 
kruispunt Hoolstraat/Heikantse baan en 
Brevierstraat/Eikenboschweg. 

Klankbordgroep tijdelijke inrichting 
voormalig winkelcentrum Eikenbosch 
Met omwonenden van het oude 
winkelcentrum Eikenbosch is in een 
klankbordgroep gesproken over de tijdelijke 
herinrichting van het terrein. Door het 
ontbreken van financiële middelen is besloten 
tot een groenstrook met wandelpaden en een 
fietscrossbaan.  

Na het openstellen bleek de fietscrossbaan 
een geweldig succes waar veel kinderen 
gebruik van maken. Helaas is door de 
veelvuldige regenval het terrein slecht 
begaanbaar en zijn de paden nauwelijks 
terug te vinden. De Dorpsraad zal in overleg 
gaan met de gemeente en Heijmans om, 
zodra het weer het toe laat, de paden te 
verbeteren.  

 
Klankbordgroep herinrichting voormalig 
winkelcentrum Eikenbosch 
14 mensen hebben zich aangemeld om mee 
te praten in het planteam dat wordt opgezet 
voor de herontwikkeling van het oude 
winkelcentrum Eikenbosch en de locatie 
Torentjeshoef. 

Klankbordgroep Jeroen Boschlaan 
De Dorpsraad zit met een aantal 
buurtbewoners en projectleider van de 
gemeente in de klankbordgroep 
herstructurering Jeroen Boschlaan en 
omgeving. Deze klankbordgroep is op 
verzoek van de buurtbewoners en Dorpsraad 
onlangs opgericht. BrabantWater en Enexis 
gaan mee in de voorgenomen 
herstructureringswerkzaamheden van de 
Gemeente.  Daarover is in de eerste digitale 
bijeenkomst met elkaar gesproken. 

Duurzaamheid: oplaadpuntenbeleid 
De Dorpsraad heeft op 15 december 2020 
deelgenomen aan een informatieavond 
“oplaadpuntenbeleid”. Naar verwachting 
groeit het aantal elektrische voertuigen in 
Nederland richting 1 miljoen in 2025 en naar 
1,9 miljoen in 2030. De gemeente stelt zich 
daarom voor de aankomende beleidsperiode 
(2020-2025) ten doel om tenminste 2.000 
publieke oplaadpunten in haar gemeente te 
hebben. De procedure om een publiek 
oplaadpunt aan te vragen via de website van 
de gemeente: 
https://www.tilburg.nl/inwoners/subsidies/op
laadpunten-voor-elektrisch-vervoer/.   
De gemeente beoordeelt de noodzaak voor 
een nieuw laadstation en hanteert daarbij de 
criteria waaraan voldaan moet worden o.a.: 
Er bevindt zich binnen 150 meter loopafstand 
van de aanvraag geen bestaand publiek 
oplaadpunt(en). Ook is er een centraal e-
mailadres: elektrischvervoer@tilburg.nl 

Binnenkort 
wordt het 
oplaad-
punten-
beleid van 
de gemeente 
Tilburg 

aangepast. Dat kan gevolgen hebben als u 
een volledig elektrische auto heeft of wilt 
aanschaffen. Heeft u vragen over het 
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oplaadbeleid van de gemeente Tilburg, neem 
contact op met De Dorpsraad.  

Duurzaamheid: Energie- en 
warmtetransitie  
Op 26 november 2020 is er een gesprek 
geweest tussen de Dorpsraad, BEC (Berkel-
Enschot Energie Coöperatie) en een 
energieadviseur van de gemeente Tilburg. Dit 
gesprek is tot stand gekomen na een vraag 
over de eventuele rol die de Dorpsraad zou 
kunnen vervullen bij de toekomstige 
maatregelen in de wijken en de dorpen in het 
kader van de energie- en warmtetransitie in 
Tilburg. De gemeente Tilburg heeft intussen 
een aantal stappen gezet om het proces in 
gang te zetten. Zeer recent, 18-11-2020, is 
er een “Concept Marketing Plan 
Energieadviezen’ opgesteld. Dit plan is 
opgesteld door “Hoom”. Hoom ondersteunt 
de gemeente en energiecoöperaties om 
1.050 energieadviezen te realiseren. 
Momenteel loopt er een project van de 
Gemeente Tilburg voor bewoners om advies 
in te winnen over energiebesparing in hun 
eigen huis:  
www.hoom.nl/energieadvies-tilburg/ 

 
Pilot GGoud  
De Dorpsraad en andere partners uit het 
Platform Welzijn werken mee aan het 
uitvoeringsprogramma van de gemeente 
Tilburg Gezond en Gelukkig Oud (GGoud), 
waarvoor ons dorp pilot is. De leefomgeving 
van ouderen staat daarin centraal. Er gaat 
samen met ouderen gekeken worden wat er 
nodig is voor een prettige en veilige 
leefomgeving, die uitnodigt tot beweging en 
ontmoeting. Er is ook een gemeentelijke 
website ingericht voor dit programma.    
https://www.tilburg.nl/stad-
bestuur/stad/gezond-en-gelukkig-oud-in-
tilburg 

 
Onderwerpen wijkagenda   
De Dorpsraad en gemeente zijn in overleg 
over de Dorpsagenda 2022-2025.  
De topics die besproken zijn tijdens de 
Rondetafelgesprekken avond met een 20tal 
verenigingen en stichtingen uit het dorp en 
ook alle reacties gegeven tijdens de 
interviews van de Dorpsraad op de markt en 
winkelcentrum Koningsoord worden 
meegenomen om tot de prioriteitenagenda te 
komen. Bedankt voor ieder zijn inzet en hulp.  

 

Loket BE is verhuisd 
Op  20 januari j.l. is loket BE verhuisd van 
Torentjeshoef naar Koningsoord. Helaas is 
deze locatie voorlopig nog gesloten als 
gevolg van de RIVM maatregelen. U kunt het 
loket echter wel telefonisch bereiken op 
donderdag tussen 10.00-12.00 uur op 
telefoonnummer: 06-537 68 978. Ook kunt u 
een mail sturen naar: 
loketbe@dorpsraadberkelenschot.nl 

De vrijwilligsters vinden het erg fijn als u met 
hen contact op neemt. U kunt bij hen terecht 
met allerlei vragen op het gebied van zorg, 
wonen, welzijn en maatschappelijke 
diensten. Ook wanneer u graag iets voor een 
ander wilt doen, kunt u met hen contact 
opnemen om te horen wat er zoal mogelijk 
is.  

Bijeenkomsten Dorpsraad  
Door de RIVM maatregelen rond het COVID-
19 virus heeft Dorpsraad B-E helaas de 
traditionele nieuwjaarsreceptie moeten 
annuleren. Om u toch een heel mooi, 
gelukkig, gezellig en bovenal gezond nieuw 
jaar te wensen hebben de voorzitter van de 
Dorpsraad Tineke Donga-Freling, 
dorpswethouder Rolph Dols en voorzitter van 
de muziekvereniging Concordia Lex Emmen 
een persoonlijke videoboodschap voor u 
opgenomen. Deze kunt u beluisteren door 
naar nieuwpagina op de website van de 
Dorpsraad te gaan. 
www.dorpsraadberkelenschot.nl  
zie tab nieuws.  

In het werkoverleg van februari hebben we 
helaas ook de beslissing moeten nemen dat 
we ook in april of mei nog geen 
gedecoreerden bijeenkomst kunnen 
organiseren. Wij zullen alle mensen die dit 
jaar een lintje of andere onderscheiding 
ontvangen in ons dorp op een passende 
manier benaderen. Dit geldt ook voor de 
gedecoreerden van het afgelopen jaar. We 
duimen er samen hard voor dat we volgend 
jaar weer enigszins terug kunnen naar het 
oude “normaal” zodat we deze mooie, 
bijzondere gebeurtenissen weer gezamenlijk 
mogen vieren.   

Houd vol, steun elkaar en blijf gezond! 
Namens alle bestuursleden van Dorpsraad 
Berkel-Enschot.  
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Een uitverlichte knol en een blauw-geel dak 
op Boerderij Denissen. Hier en daar wappert 
een blauw-gele vlag en zijn toch huizen ver-
sierd. Carnaval is gelukkig niet helemaal stille-
tjes voorbijgegaan. De voorzitter van de SOK 
gaf offi  cieel het startsein met een bescheiden 
muzikale omlijsting. Bij de fervente carnavals-
vierders kon je de gedachten van het gezicht 
afl ezen: Carnaval in Knollevretersgat wordt dui-
delijk gemist! Een feestelijke Drive By Carnaval 
trok door het dorp om bestelde carnavalspak-
ketten thuis te bezorgen; op veel plekken werd 
carnaval in kleine kring gevierd! 
Met man en macht is gewerkt aan het schaats-
baantje in het Burg. Brenderstraatje. Het har-
de werken werd beloond met een weekend 
schaatsplezier voor met name de kleintjes. Ook 
op andere plekken in het dorp werd het ijs en 
sneeuw opgezocht. Voor de winterwandelaars 
was een leuke wandeling uitgezet langs de ho-
recagelegenheden waar een lekker drankje of 
hapje kon worden meegenomen. Onze foto-
graaf Bas Haans ging op pad om de winterse 
sfeer in Knollevretersgat vast te leggen. 

SCHAATSEN IN KNOLLEVRETERSGAT

|12
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Energieadvies op maat
speciaal voor Berkel-Enschot en Udenhout

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

Optie 1: Concrete vraag, 
stel ‘m telefonisch!  

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

Telefoonnummer: 
088-00 62 013.

Optie 2: Een online check 
van jouw huis  

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

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

Optie 3: Een bezoek 
aan huis voor een 
onafhankelijk advies  

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

Maak een afspraak via: 
www.aandeslagmetjehuis.nl

Afspraak
plannen voor een
energieadvies? :

www.aandeslagmetjehuis.nl 

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

In samenwerking met:

www.aandeslagmetjehuis.nl

speciaal voor Berkel-Enschot en Udenhout

Hallo, mijn naam is Joep van Laarhoven

Joep van Laarhoven,  
Joep van Laarhoven, 

Energieadviseur Berkel
Energieadviseur Berkel__Enschot Enschot 

en Udenhout 
en Udenhout 
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CULTUUR IN ONS KONINGSOORD 

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

DE BIBLIOTHEEK ONLINE GEOPEND 
VOOR AFHAALBIEB EN RESERVEREN
Nederland zit, helaas, nog steeds in een strenge 
lockdown. Door deze lockdown zijn onze Biblio-
theken gesloten tot nader order. Online zijn we na-
tuurlijk wel open en kun je terecht voor e-books, 
luisterboeken en cursussen. 
Lees je liefst van papier en laat je je graag verras-
sen? Reserveer dan boeken voor jezelf of je kinde-
ren via de Afhaalbieb. Op basis van jouw voorkeu-
ren stellen we dan een verrassingspakket samen. 
Dit kun je vervolgens 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 reservering. 
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: 
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.

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

KUNST EN CULTUUR

UNDEONTWERP&BOUWKUNDEONTWERP&BOUWKUNDEONTWERP&BOUWKUNDEONTWERP&BO
SBVBUREAUBROEDERSBVBUREAUBROEDERSBVB

www.bureaubroeders.nl

‘uw partner in ontwerp en advies’
 

Kijk op onze site voor inspiratie
of

neem contact op voor een vrijblijvend gesprek.
 

www.bureaubroeders.nlwww.bureaubroeders.nl
info@bureaubroeders.nl

T. 0416 36 51 40  

www.bureaubroeders.nl info@bureaubroeders.nl
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VERENIGINGSNIEUWS

VALENTIJN VERRASSING 
VAN DE ZONNEBLOEM
Ondanks een gure wind, gladde we-

gen en 6 graden vorst gingen de vrijwilligers van 
de Zonnebloem op pad om hun gasten te verblij-
den met een lief Valentijn presentje.
Met heerlijke fairtrade chocolaatjes voor bij de 
koffi  e of thee en een kaartje ‘Nog Efkes Volhou-
wen!’ ‘werden alle gasten t.g.v. van Valentijnsdag 
bezocht.
Het bezoek werd bijzonder gewaardeerd al was 
het maar om de lange, vaak eenzame dagen te 
doorbreken. Want een ieder kijkt uit naar versoe-
pelingen van de corona maatregelen zodat.
activiteiten van o.a. de Zonnebloem weer kunnen 
worden bezocht. Maar zoals het Valentijnskaartje 
vermeldt: ‘Nog Efkes Volhouwen‘ en daar helpt 
zo’n lekkernij ongetwijfeld bij! 
Op de foto’s een blij verraste mevrouw van der 
Heijden (85) en mevrouw Strijbosch (94) aan de 
koffi  e met chocolaatje! 

Trix Boendermaker en Claudie de Leijer
De Zonnebloem afd. Berkel-Enschot                                                            

Marij de Corti, secretaris

HISTORIE VLASHOF-
SCHOOL TE BERKEL 
(SLOT)

In de jaren ‘70 der vorige eeuw groeide Berkel-En-
schot enorm. Na de Vlashofschool werden de Dol-
fi jnschool (aan de Beukendreef) en de Vlierakker-
school (Hazelaarlaan) gebouwd. In 1985 kwam de 
Wet op het basisonderwijs en werden kleuterscho-
len en lagere scholen samengevoegd. De naam 
van ‘t Kakelhofje verdween en de kleuters en juff en 
maakten deel uit van de Vlashofschool. In 1996 hield 
de Vlashofschool op te bestaan. De Vlashofschool, 
de Vlierakkerschool en de Willibrordschool werden 

samen één nieuwe school: “Berkeloo” in de gebou-
wen van de Vlierakkerschool en de Willibrordschool 
(voorheen Heilig Hartschool). De Vlashofschool had 
precies 25 jaar bestaan. Het jubileum, dat helaas 
tevens een afscheid was, is uitbundig gevierd. Op 
een grote reünie in De Druiventros kwamen hon-
derden oud-leerlingen en (oud)-leerkrachten bijeen. 
Het schoolgebouw werd grondig verbouwd en in 
gebruik genomen door Kinderdagopvang ‘Pepino’ 
van Humanitas. Zij vertrokken uit het gebouw van 
de Vlierakkerschool om daar plaats te maken voor 
de kinderen van de oude Vlashofschool. Beide ge-
bouwen van de oude Vlashofschool zijn tot 23 juni 
2017 door Humanitas gebruikt. Daarna vestigden 
ze zich in Berkeloo (voorheen Vlierakkerschool) 
onder de naam: ‘Pepino kinderopvang- en ontwik-
keling’ van Humankind. De Vlashofschool wordt nu 
gesloopt om huizenbouw mogelijk te maken. “Jam-
mer van het gebouw. Als ik er langs fi ets, kijk ik nog 
met veel plezier terug op die mooie tijd. Maar als 
het gebouw verdwenen is, hangt het naambord van 
de Vlashofschool nog steeds bij mij op zolder”, al-
dus Jan van Esch.

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



Bomen rooien met aandacht 
voor natuur, mens en omgeving

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

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

Alleen door vaklui geplaatst!

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

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

Voor bezoek op zaterdag aan Kozion  
Breda, Eindhoven of ‘s-Hertogenbosch,  
en openingstijden: www.kozion.nl
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VOGELS IN DE 
NIEUWE WARANDE (2)

Aansluitend op het vorige artikeltje over vogels in 
de Nieuwe Warande, een laatste bijdrage op basis 
van waarnemingen door Ad Kolen. De laatste keer 
zijn wij geëindigd met enkele veel voorkomende 
soorten. Dit keer komen enkele soorten aan bod 
die je normaal gesproken in open landbouwgebie-
den niet of nauwelijks (meer) ziet maar die op de 
wisselende plekken die de Nieuwe Warande biedt, 
een leef plekje gevonden hebben. Op dit moment 
zie je regelmatig groepen Canadese, grauwe en 
nijlganzen foerageren op de maisstoppelvelden en 
weilanden in het gebied. Vaste bewoners zijn er 
ook. Kneuen doorkruisen in wisselende groepen 
het gebied. Onder andere onder Vijfhuizen in een 
perceel ‘kerstbomen’ zijn ze dit jaar tot broeden 
gekomen.

De Hazennest met zijn percelen bos is voor zoog-
dieren, spechten en andere boombewoners een 
geschikt leefgebied.

Verder prijken op de lijst van waargenomen vogel-
soorten bijvoorbeeld buizerd, sperwer, scholek-
ster, torenvalk, koekoek, wulp en kievit. De minder 
intensief bemeste weilanden rondom Vijfhuizen en 
de Quirijnstokstraat zijn in trek bij ooievaars.

Ook de biologische bedrijven in het gebied vor-
men de plek waar veel vogels zich thuis voelen. 
De biologische tuinderij aan de Zwaluwsestraat 
bood in het voorjaar van 2020 een onderkomen 
aan een paartje patrijzen met drie jongen. Jaren-
lang niet meer waargenomen in het gebied. Het 
achterwege laten van insecten en onkruidbestrij-
ders samen met de bloemrijke akkerranden biedt 
het geschikte voedsel (insecten) voor de jonge 
patrijsjes. De graslanden van het aangrenzende 
biologische melkveebedrijf bevatten geen Engels 
raaigras maar veel klaver, boterbloem en cichorei. 
Deze planten bieden een ideaal biotoop voor de 
gele kwikstaart, een typische weidevogel.

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

BOZITA unieke Zweedse smaakvarianten 
voor uw kat

Introductieprijs € 9,95 / 12 zakjes

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

Introductieprijs € 9,95 / 12 zakjesIntroductieprijs € 9,95 / 12 zakjesIntroductieprijs € 9,95 / 12 zakjesIntroductieprijs € 9,95 / 12 zakjesNIEUW



KERKBERICHTEN
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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
Is vasten een uitdaging?
Het is mooi om te zien dat vasten in Nederland 
aan populariteit wint. Zelfs zonder uitbundig Car-
naval gáán veel mensen ervoor om veertig dagen 
zonder alcohol te leven. En met Dry January zijn 
ook al velen die uitdaging aangegaan. Er was zelfs 
een wedstrijd tussen Nijmegen en Tilburg; al weet 
ik niet wie er gewonnen heeft. Het is goed dat 
mensen minderen, zeker als het daarvoor teveel 
was. Ook ik kan daar wel wat van gebruiken.
Maar toch zit me dat moderne vasten niet hele-
maal lekker. Als we er een challenge, een uitda-
ging van maken, minderen we dan wel? We bren-
gen juist meer competitie binnen in een leven dat 
toch al van de concurrentiestrijd aan elkaar hangt. 
Burn-out en depressie zijn volksziektes geworden.
Toch kan zo’n uitdaging wel helpen. Een stappen-
teller brengt mij ertoe om elke dag een minimum 
aantal passen te maken. Een taalprogramma laat 
het me weten als ik vandaag nog niet geoefend 
heb. En dat werkt. Ik ga na een bericht trouw aan 
de wandel of studie. Ik wil de langlopende reeks 
niet onderbreken; dan moet ik weer van voren af 
aan beginnen. Er hangt veel vanaf.
Dat zou in de vastentijd anders moeten zijn. Ja, 
deze periode kan een oefenruimte zijn om minder 
te drinken, meer te sporten en studeren. Maar om 
echt te kunnen oefenen moet je niet bij elke fout 
worden afgerekend. Deze tijd zou juist de moge-
lijkheid om te experimenteren moeten geven, om 
eens rustig na te denken en nieuwe gewoontes uit 
te proberen. Daar kan een project als 40 dagen 40 
vragen mee helpen. Het gaat niet om zoveel mo-
gelijk goede antwoorden. Nee, je krijgt elke dag 
een vraag; denk er gewoon eens over na. Of lees 
een vastenboek, vol aandacht gedurende 40 da-
gen één boek lezen. En als je het uit hebt, begin 
je maar weer van voren af aan. Het gaat niet om 
de prestatie.

Vasten zou geen challenge moeten zijn, maar juist 
rust en ruimte, zonder druk, zonder vooraf be-
paald doel. Gun jezelf die rust. Ik daag je uit.

Frits Hendriks, pastoraal werker.

40 DAGEN 40 VRAGEN
Elke dag een nieuwe vraag over de liefde, voor 
God, de naaste of onszelf. Meld je aan voor de 
dagelijkse e-mail of lees elke dag de vraag op 
www.40dagen40vragen.nl.

PRESENTATIE COMMUNICANTEN
In alle drie de kerken stellen de kinderen zich voor 
die dit jaar hun Eerste Communie willen doen. Als 
fleurige papieren bloemen staan ze stevig in de 
aarde. De voorbereidingsbijeenkomsten zijn steeds 
doorgegaan, aangepast, digitaal of met voldoende 
maatregelen, maar een gezamenlijke viering in de 
kerk is er nog niet van gekomen. Als de corona-
beperkingen zijn opgeheven, zullen we als paro-
chiegemeenschap samen Eucharistie vieren. 

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Zaterdag 20 februari:
19.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers.

Zondag 21 februari: Eerste zondag van de 
Veertigdagentijd.
09.30 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looijaard en p.w. Hendriks.
Intentie: Jan van de Wiel (jrgt.).
10.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers.
11.00 uur St. Willibrorduskerk: Woord- en Com-
munieviering.
Voorganger: p.w. Hendriks.

Maandag 22 februari: 
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistische 
aanbidding.
Voorganger: diaken van Kuijk.

Dinsdag 23 februari:
09.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looijaard.
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistievie-
ring.
Celebrant: pastoor Dorssers en p.w. Hendriks.

Woensdag 24 februari:
09.00 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers en p.w. Hendriks.
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Avondgebed.
Coördinator: p.w. Hendriks.



Donderdag 25 februari:
09.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looijaard.
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Avondgebed.
Coördinator: p.w. Hendriks.

Vrijdag 26 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.johan-
nesxxiiiparochie.nl/reserveren.
Als u geen internet heeft, kunt u zich telefonisch 
aanmelden.
Voor de vieringen in de St. Caeciliakerk en de St. 
Willibrorduskerk: 013-5331215.
Voor de vieringen in de St. Lambertuskerk: 013-
5111215.

www.zigzag-gordijnen.nl
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SCHAKELTJES
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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! 

‘Graveren op hout’ maakt unieke tapasplanken 
met tekst geheel naar u wens. 
Mail voor de mogelijkheden naar: 
graverenophout@outlook.com of 0615944725. 
Op insta te vinden onder de naam: houtencadeaus

Zoek je een gastouder of wil je gastouder
worden, bel dan met gastouderbureau 
Bontekoe 0416-532321/06-48948933 of 
kijk op www.kinderopvangbrabant.nl

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

Garagebox te huur in Berkel-Enschot. 
Nabij Pieter de Hooghlaan. Maten: L6.00 x B3.00. 
Tel: 06-17222242 

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 Peren gebakgebakgebak

€ 15,00
gebakgebakgebak

€ 15,00€ 15,00€ 15,00€ 15,00
Aanbieding geldig van vrijdag 19 t/m donderdag 25 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  



GEZOCHT:
SHOWROOMHULP
(MINIMAAL 18 JAAR OUD / BIJ VOORKEUR MET RIJBEWIJS)

Voor onze showroom in Tilburg zijn we op zoek naar een vlotte zaterdaghulp. 
Je ontvangt klanten als onze verkopers bezig zijn. Je zorgt ervoor dat alle brochures 
worden aangevuld en dat de showroom en koffiecorner er netjes uit zien. 
Je hebt bij voorkeur je rijbewijs zodat je ook af en toe een boodschap kunt doen. 

Ben jij van al deze markten thuis? Stuur dan een mailtje naar 
wesley@goedbeterbertens.nl waarin je vertelt waarom jij onze 
beste showroomhulp bent.

Kapitein Hatterasstraat 21  |  Tilburg  |  T 013 - 542 30 30



Tot wel
80% korting op jouw

chicste bestek.chicste bestek.


