
Weekblad voor Berkel-Enschot en Heukelom, jaargang 56, Week 09, 3 maart 2021

Eerste 300 dorpsgenoten krijgen AstraZenica-vaccin; ‘prikken is topsport’

Sjef Coolen Interieur stopt eind maart: opheffi  ngsuitverkoop

Protest actie Ladies Gym: ‘Stil zitten is geen optie’

Recept van Berkelse Bodem: pasta met prei en knofl ookkip



Openingstijden: ma.-do. 8.00 - 20.00 | vrij. 8.00 - 21.00 | za. 8.00 - 20.00 | zo. 8.00 - 20.00

| Plusweg 1 | XXXX XX | Plusstad | T: 0523 65 63 93 |(Naam)
plus.nl

WEEKENDPAKKERSdo vr za
4 mrt 5 mrt 6 mrt

Geldig in week 9
zondag 28 februari 
t/m zaterdag 6 maart 2021

09/21 
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    . ***Voor 2=1 geldt: per combinatie kan de prijs verschillen. Je krijgt 50% korting op de totaalprijs.

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

PLUS 
Nederlandse 
Grove kruimige 
aardappelen

 Mona 
Alle varianten à 450 ml 
of 450 gram, combineren mogelijk  
    2 stuks**
    Bijv. Mona Vanillepudding met 
aardbeiensaus, 2 bekers à 450 ml

2.90   1.45
  De actieprijzen variëren van 1.45 - 1.89 

Alle varianten à 450 ml 
of 450 gram, combineren mogelijk  11++11

GRATIS
PLUS 
Nederlandse 
Grove kruimige 

t/m zaterdag 6 maart 2021

 PLUS Garnalen
    Alle bakjes à 100 gram, 
combineren mogelijk

In Nederland 
gepeld.

Pickwick 
1-Kops thee  Fruit, groen, 
rooibos, kruiden, spices, joy of tea 
of even, doosje 15-20 stuks
of lekker fris 
  Alle doosjes à 10 stuks, 
combineren mogelijk   

 Rivella of 
Royal Club 
    Alle flessen à 1 liter   

 Grolsch, Bavaria 
of Palm Pils of 0.0%
    Alle sets met 6 blikjes à 33 cl, 
combineren mogelijk
    2 sets***
    Bijv. Grolsch Premium pils, 2 sets met 6 blikjes à 33 cl

11.70     5.85
  De actieprijzen variëren van 3.49 - 6.73   

 Grolsch, Bavaria 
of Palm Pils of 0.0%

 Casa 
del Duque 
    Alle flessen à 75 cl   

PLUS 
Nederlandse 
Rode zoete 
trostomaatjes
Schaal 200 gram

 Heks’nkaas 
Origineel
    Emmertje 200 gram

PLUS Groot-
moedersrollade

7.49 

Zak 10 kilo  

    2    2..9999      
60% KORTING 

5.38 – 9.58 

  2 bakjes  

    4    4..4949      
TOT 53% KORTING

2.58 – 4.30 

2 doosjes  

    1    1..9999      
TOT 54% KORTING

1.65 – 1.69 

  Per fl es  

    0    0..9999       22==1   1   

 3.99

    Per fl es

    2    2..9999      trostomaatjes

 Per schaal 

11..9999
    Emmertje 200 gram

 2.85

    Per emmertje

    1    1..9999      moedersrollade

4.99 

  Per 500 gram  

    3    3..4949      

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



BEDRIJVEN CONTACTEN
WEEKBLAD DE SCHAKEL
Informatie en advertentieverkoop:
Bosscheweg 8, 5056 PP Berkel-Enschot
T: 06 - 207 80000
E: info@schakel-nu.nl     www.schakel-nu.nl

Kopij en advertenties:
E: info@schakel-nu.nl 
Voor maandag 10:00 uur in de week van publicatie.
Verschijningsdag: woensdag

Inleveren schakeltjes:
In verband met de lockdown kunt u uw schakeltjes 
alleen via onze website www.schakel-nu.nl en via 
mail aanleveren. Mail uw advertentietekst 
+ contactgegevens (naam, adres, woonplaats en 
telefoonnummer) naar info@schakel-nu.nl 
U ontvangt achteraf een factuur per mail. 
De deadline is maandagochtend 10:00 uur voor 
publicatie op woensdag in dezelfde week.

Activiteitenkalender:
activiteitenkalender@schakel-nu.nl

Hoofdredacteur: Ingrid Roets, tel.: 06 - 207 80000

Correspondenten: Kelly Heijzelaar, 
Jan van der Straaten, Stefan Latijnhouwers, 
Noortje de Kok, Sabine Doevendans

Fotografen: Bas Haans, Coen Brekelmans 
Coverfoto: Elke van Dommelen

Filmers: Marcel Panis, Bart van Rijsewijk, 
André Oude Vrielink

Bezorging: Fam. de Brouwer, tel: 013 - 540 07 41

Oplage: 5.510 exemplaren, 

Druk: Drukkerij ElkaSikkers

Donateursrekening:
NL50RABO 0106847953 
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
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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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Na een jaar in de greep van het coronavirus 
geleefd te hebben, lijkt de bevrijding nabij. Af-
gelopen donderdagmiddag ontvingen bijna 300 
patiënten, Berkel-Enschottenaren van 63 en 64 
jaar, hun eerste vaccinatieprik. Heuse topsport 
van Gezondheidscentrum Koningsoord bij 
sporthal ’t Ruiven. 

Het is donderdagmiddag drie uur en de ‘wed-
strijd’ in ’t Ruiven is in volle gang. Weliswaar niet 
het soort wedstrijd dat je in een sporthal zou ver-
wachten, maar het vaccineren van honderden pa-
tiënten op hoge snelheid blijkt een bijzondere tak 
van sport. Acht prikken zetten in vijf minuten tijd is 
al een prestatie op zich, maar zeker in combinatie 
met het monitoren van iedere patiënt tot vijftien 
minuten na de prik, het bevorderen van de door-
stroom en natuurlijk het behouden van voldoen-
de afstand blijkt het een hele uitdaging. Om nog 
maar te zwijgen over wat Gezondheidscentrum 
Koningsoord voorafgaand heeft moeten regelen 
om de vaccinatiemiddag veilig en soepel te laten 
verlopen. Het moge duidelijk zijn; prikken in coro-
natijd is topsport. 

Een echte teamprestatie
Dat ondervond dan ook praktijkmanager Susanne 
van der Aa, die het draaiboek in elkaar zette. Iets 
wat in korte tijd moest gebeuren, vertelt ze. ‘Am-
per een week geleden hoorden we dat het Astra-

Zenica-vaccin aan de huisartsen in onze provincie 
zou worden geleverd. Vier dagen later staan we te 
prikken. Je moet snel handelen en met alles reke-
ning houden.’ Gelukkig is vaccineren in coronatijd 
een sport die je samen beoefent. Op de dag zelf 
draagt dan ook elke teamgenoot van Gezond-
heidscentrum Koningsoord zijn of haar steentje 
bij. ‘Ik ben trots op ons team. Uiteindelijk hebben 
we het samen gefl ikt, ehh geprikt.’  

Bevrijdende prik
Ook vele Berkel-Enschotse patiënten halen na 
deze donderdagmiddag opgelucht adem. De 
tweede prik moet weliswaar nog worden gezet, zo 
halverwege mei, maar de spanning lijkt er voor de 
meesten nu wel vanaf. ‘Toen ik vanmorgen wak-
ker werd voelde ik me eigenlijk best een beetje 
nerveus’, bekent Annie. ‘Je hebt uiteindelijk geen 
idee van wat zo’n vaccin met je gaat doen.’ Ge-
lukkig lijkt het kort na de prik goed met haar te 
gaan. Zo ook met Berkel-Enschottenaren Theo en 
Jessie, die toch een dubbel gevoel hadden bij wat 
hen vandaag te wachten stond. Ondanks hun on-
zekerheid houden ze na vandaag toch vooral ver-
trouwen: ‘als onderwijzers staan we nu met een 
veel fi jner gevoel voor de klas. Deze prik brengt 
ons een vrijer leven.’  

Tekst: Sabine Doevendans
Foto: Bas Haans 

PRIKKEN IS TOPSPORT! 
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GEVONDEN
 Datum GEVONDEN Vindplaats Telefoon
 28-2 fi etssleutel met rond blauw plaatje voor het pand Bosscheweg 72 -  013-5336923
   Berkel-Enschot
 26-2 Sleutels Fietspad 06-27472195
 15-2 zwarte kunststof armband De Hemeltjes 06-43010228
 13-2 AirPod doosje Jacob van Ruysdaellaan 06-31673048
 9-2 rode leesbril Koningsoord voor de Hema bij stapstenen 06-23897971
 7-2 Grijze brillenkoker van Eyes+More met Dom S. Dubuissonstraat 06-40960024
  zwarte bril met rode binnenkant
 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 en Tobias Asserlaan 013-5332581
  een langwerpige stoff en label met ‘crew’. 1 multi-lock sleutel 

 Datum VERLOREN Verliesplaats Telefoon
 20-2 Roze dopper in roze hoes Tussen ruivenhof en Jong Brabant,  06-10345242
   omgeving Jong Brabant (park)
 12-2 hoortoestel zilvergrijs merk Signia route Durendaelweg- Berkelseweg-  013-5333554
   Burg. Brendersstraat- Molenstraat- 
   Koningsoordlaan -Koningsoord - 
   Brevierstraat - Eikenboschweg
 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

VERLOREN

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

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 framboos gebakgebak

€ 15,00
os gebakgebak

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

Alleen geldig in onze winkel
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SJEF COOLEN INTERIEUR 
STOPT EIND MAART
SJEF COOLEN INTERIEUR 
STOPT EIND MAART
Sjef en Janneke Coolen van Interieurspeciaal-
zaak Sjef Coolen aan de Sint Willibrordstraat 
sluiten na ruim 26 jaar de deur van hun winkel. 
Sjef gaat eind maart met pensioen. De ophef-
fi ngsuitverkoop is in volle gang. ‘We stoppen 
op ons hoogtepunt.’  

Het runnen van de interieurwinkel ging gepaard 
met pieken en dalen. Sjef (66) en Janneke (61) 
kijken aan het eind van de ‘rit’ met een voldaan 
gevoel terug. Janneke: ‘We kampten in de periode 
voor het zilveren jubileum in oktober 2019 met li-
chamelijke ongemakken. De laatste jaren verkeren 
we in goede gezondheid en draaiden we als een 
tierelier.’ Sjef: ‘We komen om in het werk. Dat blijft 
zo totdat we defi nitief de deur achter ons dicht 
doen. Heel prettig dat we er in fi nancieel opzicht 
na enkele topjaren een punt achter kunnen zetten. 
We stoppen op het hoogtepunt. De verkoop van 
het pand is op 31 maart. Dan moeten de winkel en 
het magazijn leeg zijn.’

‘Niks mooiers dan een tevreden 
klant’

De opheffi  ngsuitverkoop is voor het echtpaar een 
fl inke uitdaging.  Janneke: ‘Dat komt omdat we de 
winkel half december vanwege Corona moesten 
sluiten. De mensen kregen niet de kans om hier 
rond te kijken en in alle rust een keuze te maken 

uit het aanbod. Daarom gebeurt de verkoop de 
laatste maanden telefonisch. Vanaf 3 maart mo-
gen winkels open op afspraak; ook bij ons. Aan 
belangstelling is overigens geen gebrek. We ver-
trouwen erop dat het goed komt.’

Sinds 2010 is Sjef Coolen Interieur gevestigd aan 
de Sint Willibrordstraat. Met binnen-zonwering, 
gordijnen en pvc-vloeren als specialisaties. Sjef: 
‘Janneke regelde de zaken in de winkel. Ik kwam 
bij de mensen thuis voor het ophangen van raam-
decoratie, vloeren leggen of andere klussen. Ik 
deed het allemaal even graag.’

Sjef en Janneke willen hun klanten graag bedan-
ken Sjef: ‘Ik werd altijd heel hartelijk door de men-
sen ontvangen. Niks mooiers dan een tevreden 
klant!’ Janneke: ‘Voor ons stond het leveren van 
kwaliteit en service, advies en persoonlijk con-
tact voorop. Het sociale aspect maakt dit werk 
zo mooi. Het liefste nemen we afscheid van onze 
klanten in de winkel met een hapje en een drankje. 
Vanwege Corona kan dat nu helaas even niet. Wie 
weet mag het eind maart weer wél. Dat zou ge-
weldig zijn!’

Sjef Coolen Interieur is voor afspraken over 
de opheffi  ngsuitverkoop bereikbaar via 

013-5331556 en info@sjefcooleninterieur.nl

Tekst: Stefan Latijnhouwers
Foto: Bas Haans
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WE ZIJN WEER 
“GEOPEND!”

OP AFSPRAAK
VANAF 3 MAART

MAAK UW AFSPRAAK VANAF 3 MAART!

 ⛳ Kreitenmolenstraat 3   |   Udenhout

Wij blijven u van dienst zoals 
u gewend bent, op een 

aangepaste manier! 
Op afspraak kunnen wij u 

1 op 1 adviseren.

013 - 511 15 25
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Stil zitten
is geen optie
Misschien heb je meegekregen dat er zaterdag 
jl. (27 februari) door de brancheorganisatie 
VER een landelijke actie georganiseerd werd 
onder de naam “Stil Zitten Is Geen Optie”. Met 
deze actie is aangeven dat sporten ontzettend 
belangrijk is en dat het goed is als er gekeken 
wordt hoe ook sportscholen langzaamaan weer 
veilig open kunnen. Het team van Ladies Gym 
staat hier volledig achter en daarom orga-
niseerde de sportschool geheel volgens de 
coronaregels een sportochtend. Buiten op de 
parkeerplaats van Ladies Gym werd in kleine 
groepjes, 1 instructrice op 2 leden, gesport in 
de buitenlucht.

11|



V
A

N
 

B
ER

K
EL

S
E 

B
O

D
EMEnergieadvies 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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Recept

PASTA MET PREI EN KNOFLOOKKIP - PREI
Wat een wintermaand hebben we achter de rug, met veel sneeuw, ijspret, maar ook ineens de lente die 
zich liet zien. Ik had mijn bovenkomende bloembollen nog even voor de ergste kou met een bladerendek 
bedekt, maar de rest en dan vooral de groente had ik aan z’n lot overgelaten. Dat was wel een beetje te 
zien toen de sneeuw weg was en de zon zich heerlijk liet zien.  Maar gelukkig zijn de preien taaie jongens 
en meisjes! Er kan dus nog prima van worden gegeten. Vandaar dat ik in dit recept met prei werk. Prei 
is familie van de ui en knofl ook en heeft dus ook een licht pittige smaak. Zowel het witte als het groene 
gedeelte ervan kan gegeten worden. Het groene gedeelte is wat taaier en heeft een minder sterke uien- 
en knofl ooksmaak dan het witte deel.
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- 2 teentjes knofl ook
- 1 el olijfolie
- 6 takjes peterselie
- ½ el mosterd
- 2 dl kippenbouillon
- 500 gram prei

- 150 (volkoren) pasta
- 200 gram kipfi let
- 1 el kappertjes
- Peper en kerrie

Hoe maak je het:
1. Pers de knofl ooktenen uit en bak in olie zacht. Schep de knofl ook uit de olie(bewaar de pan met olie) 

en pureer samen met de peterselie, mosterd en 1 dl kippenbouillon tot een saus.
2. Snijd de prei in ringen en kook de prei in de overige kippenbouillon beetgaar.
3. Kook de pasta in ruim water.
4. Snijd de kipfi let in stukjes en bestrooi met wat kerrie en peper. Bak de kip in de knofl ookolie.
5. Giet de pasta en prei af.
6. Meng de saus, prei, kip en de kappertjes door de pasta. 

Serveer eventueel met wat stukjes ananas. En wil je het vegetarisch maken, gebruik wat cashewnoten 
i.p.v. kip.

EET SMAKELIJK!

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

Ellen de Visser

Ingrediënten voor 2 personen:



WIJ ZIJN UW BIEFSTUKSPECIALIST!

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

Dit weekend!
(donderdag-vrijdag-zaterdag)

Onze lekkere malse
kogelbiefstuk

2 stuks 595
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MAANDPUZZEL

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

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

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

De prijswinnaars worden 
bij de volgende puzzel 
bekend gemaakt.

HORIZONTAAL
1. uitroep van afschuw; 7. arbeidsorganisatie; 12. 
stoot (slag); 13. land in Zuid-Amerika; 14. verwaande 
houding; 15. gedeputeerde staten (afk.); 17. uiting van 
blijdschap; 19. hoofdkaas; 21. de onbekende (Lat. 
afk.); 22. Japanse munt; 24. glazen bak voor reptielen; 
27. afslagplaats bij golf; 28. Noorse boze geest; 30. la-
ger agrarisch onderwijs (afk.); 31. sterk ijzerhoudende 
grondsoort; 32. tooi (opsmuk); 33. dwaas; 35. zware 
vierkante hamer; 37. gesloten; 38. vrouw van adel; 41. 
drinkbeker; 42. plaats in Duitsland; 44. eikenhout van 
schors ontdoen; 46. jong dier; 47. knevel; 48. schen-
den van een eed; 49. verpakking voor vloeistoffen; 50. 
deel van een pet; 52. smal en diep water; 54. tropi-
sche vrucht; 56. brood van fijn roggemeel; 58. jeugdig 
persoon; 61. vierhandig dier; 62. kookgerei; 64. werk-
schuw; 65. brievensnoer; 67. kooppoging; 68. vertra-
gingstoestel; 70. strook; 72. omheinde ruimte (tuin); 
73. gummiknuppel; 76. meisjesnaam; 77. voorvoeg-
sel; 78. snaarinstrument; 79. wastobbe; 81. koninklijke 
landmacht (afk.); 82. heidemeertje; 83. Nederlandse 
prinses; 84. soort dakbedekking; 86. deel van de 
week; 87. rond verkeersplein.

VERTICAAL
1. bang (verschrikt); 2. Amsterdams peil (afk.); 3. heks; 
4. verpakking voor flessen; 5. lichte huidwond;  6. 
blauwpaars; 7. deel van geweer; 8. bedaard; 9. mond-
stuk van een paard; 10. ondernemingsraad (afk.); 11. 
een warme maaltijd gebruiken; 16. Sociaal Economi-
sche Raad (afk.); 18. gevangenverblijf; 20. deel van et-
maal; 21. ontkenning; 23. lekkernij; 25. zuivelproduct; 
26. kraaiachtige vogel; 27. plaats in Gelderland; 29. 
boterhambeleg; 32. voorzegger bij toneelstukken; 34. 
zacht keelgeluid; 36. kameraadje (vriend); 37. ogen-
blik; 39. limonadesiroop; 40. met de hand vastgrij-
pen (pakken); 42. student aan de militaire school; 43. 
iemand van adel; 45. namaak (onecht); 46. spie; 51. 
stuk doek of stof; 53. nachtroofvogel; 54. hoofddek-
sel; 55. middenstuk van een wiel; 56. honingdrank; 57. 
boomvrucht; 59. inwendig orgaan; 60. schorrie mor-
rie (tuig); 62. eigenwijs; 63. deel van een woord; 66. 
elektrisch geladen materieel deeltje; 67. drankbuffet; 
69. afgemat; 71. boomsoort; 73. stenen afscheiding; 
74. familielid; 75. Schotse rok; 78. boerenkiel; 80. jon-
gensnaam; 82. Verenigde Naties (afk.); 85. voorzetsel.



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

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  

Alles uit handen
of alles in 

eigen hand?
Altijd bereikbaar:
013 572 1822

Oude Lind 35
5046 AL Tilburg

In alles persoonlijk. www.moniquevanhoutum.nl  

UITSLAG MAANDPUZZEL

Onder de vele goede oplossingen van de puzzel van de maand februari zijn de volgende prijswin-
naars getrokken:

1e prijs: Waardebon € 20,-   Ria van de Kam-Stroot, De Kraan 66 in BE

2e prijs: Waardebon € 10,-   A.van Rijen, Koningsoord 59 in BE

De prijswinnaars kunnen deze waardebonnen afhalen bij: Figlio (by Geerts Schoenen), Koningsoord 
91 in Berkel-Enschot (geldig legitimatiebewijs meebrengen).

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

Uitslag maandpuzzel februari: ACHTERGRONDMUZIEK.

16 |



17|

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

GEEN BOEKENWEEK, MAAR WEL 
EEN WEEK VOL BOEKEN: 6 T/M 14 
MAART
De Boekenweek gaat voor het eerst in 75 jaar niet 
door in maart, maar niet getreurd: uitstel is geen 
afstel. We gaan de Boekenweek - het grootste 
boekenfeest van het jaar - in de zomer groots 
inhalen zodra de boekhandel haar deuren weer 
volledig mag openen. De Boekenweek vier je ten-
slotte in de boekhandel, mét het geschenkboekje 
van Hanna Bervoets en mét het essay van Roxane 
van Iperen.
Omdat wij vinden dat je het boek nooit genoeg 
kunt vieren en jouw favoriete boekhandel ook de 
komende maanden alle steun kan gebruiken, or-
ganiseren we vanaf 6 maart Het voorwoord van de 
Boekenweek, waarin we terugblikken op de rijke 
historie, maar ook inspireren en vooruitkijken. 

Onze collectioneur, Leonoor van Dam, geeft hier-
onder alvast wat boekentips;

Confrontaties - Simone Atangana Bekono
Salomé Atabong zit vast in een jeugddetentiecen-
trum. Hoe komt ze daar terecht? En wat heeft haar 
tot haar daad gedreven? ‘Confrontaties’ is een 
adembenemend debuut over het wonen in een 
klein dorp, haat, liefde en je altijd een beetje een 
vreemdeling en buitenstaander voelen.

Schuim der aarde - Roxane van Iperen & Alles 
wat er was – Hannah Bervoets
Nu de Boekenweek is uitgesteld, moeten we ook 
langer wachten op het Boekenweekgeschenk, 
deze keer geschreven door Hannah Bervoets, en 
het Boekenweekessay geschreven door Roxa-
ne van Iperen. Kan je niet wachten? Lees dan 
‘Schuim der aarde’, de debuutroman van Roxane 
van Iperen. Een aangrijpend verhaal dat zich af-
speelt in de sloppenwijken van Rio de Janeiro. 
Liever een boek van Hannah Bervoets? Kies dan 

bijvoorbeeld voor ‘Alles wat er was’, een spannen-
de roman over acht mensen die na een apocalyp-
tische knal voor langere tijd in een schoolgebouw 
opgesloten zitten.

De vervlogen helft – Britt Bennet
De lichtgetinte tweeling Desiree en Stella ont-
vluchten in de jaren ‘50 hun geboortedorp in Lou-
isiana om een nieuw bestaan op te bouwen. Ze 
maken daarbij allebei hun eigen, opvallende keu-
zes. Indrukwekkende roman over ras, het lot en de 
bijzondere band tussen tweelingzussen.

De dood van Murat Idrissi - Tommy Wieringa
Twee Marokkaans-Nederlandse vrouwen laten 
zich tijdens een vakantie in Marokko overhalen om 
een jongeman als verstekeling mee te nemen naar 
Spanje. Dit besluit heeft noodlottige gevolgen.

Het bloemenmeisje - Anya Niewierra
Als een vrouw ontdekt dat zij een tweelingzus 
heeft, duiken beiden in het verleden van hun ver-
moorde moeder. Wat is er in heeft zich allemaal in 
het bizarre verleden van hun moeder afgespeeld? 
En waarom zij de twee bij de geboorte geschei-
den? Een spannende thriller vol plotwendingen. 
Winnaar van de Hebban Thrillerprijs 2020

AFHAALBIEB STILT LEESHONGER 
TILBURGSE INWONERS
De deuren van de Bibliotheek Berkel-Enschot blij-
ven helaas nog even dicht, maar mogen ‘op een 
kier’ voor mensen die boeken willen ophalen. Van 
die service wordt door inwoners dankbaar gebruik 
gemaakt: via de afhaallocaties van de Bibliotheek 
Midden-Brabant zijn afgelopen jaar al meer dan 
26.000 boeken uitgeleend. “We krijgen veel en-
thousiaste reacties, ook over de verrassingspak-
ketten die we samenstellen.” Voor wie online wil 
lezen of leren, heeft de bibliotheek ook een ruim 
aanbod aan e-books, cursussen en activiteiten

Zo werkt de Afhaalbieb 
Via de website van de bibliotheek kunnen mensen 
zelf boeken reserveren of een verrassingspakket 
aanvragen voor zichzelf of hun kind. Wie een ver-
rassingspakket wil, geeft ook door welke genres 
hij graag leest. Op basis van iemand persoonlijke 
voorkeuren stellen bibliotheekmedewerkers dan 
een pakket samen met vijf boeken. Klanten krijgen 
via e-mail bericht zodra de boeken klaarliggen. Ze 
kunnen dan ook weer via de website een afspraak 
maken voor het afhalen van de boeken. Bij de Bi-



Open Dag basisscholen
Helaas zullen we de open dagen dit jaar anders vorm moeten geven dan we 

doorgaans deden. We begrijpen dat u graag voordat u een keuze maakt meer 
informatie over de verschillende basisscholen wil verkrijgen. U kunt daarvoor 
terecht op de verschillende websites van de scholen. Daarnaast is het bij de 

scholen mogelijk om een (online) afspraak te maken voor een informatief gesprek. 
Wij vragen aan alle ouders van kinderen die tussen 1 augustus 2017 en 1 

augustus 2018 geboren zijn om hun kind voor 1 mei 2021 in te schrijven bij de 
basisschool naar keuze.

    
Berkeloo

Hazelaarlaan 32 
Tel. 013-5331144
www.berkeloo.nl

info.berkeloo@tangent.nl

St. Caecilia
Schoolmeesterstraat 2

Tel. 013-5331360
www.bs-caecilia.nl

Info.caecilia@tangent.nl

Rennevoirt
Antonie van Dijcklaan 1

Tel. 013-5333565
www.rennevoirt.nl

info.rennevoirt@tangent.nl

Open Dag basisscholen
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doorgaans deden. We begrijpen dat u graag voordat u een keuze maakt meer 
informatie over de verschillende basisscholen wil verkrijgen. U kunt daarvoor 
terecht op de verschillende websites van de scholen. Daarnaast is het bij de 

scholen mogelijk om een (online) afspraak te maken voor een informatief gesprek. 
Wij vragen aan alle ouders van kinderen die tussen 1 augustus 2017 en 1 

augustus 2018 geboren zijn om hun kind voor 1 mei 2021 in te schrijven bij de 
basisschool naar keuze.

    
Berkeloo

Hazelaarlaan 32 
Tel. 013-5331144
www.berkeloo.nl

info.berkeloo@tangent.nl

St. Caecilia
Schoolmeesterstraat 2

Tel. 013-5331360
www.bs-caecilia.nl

Info.caecilia@tangent.nl

Rennevoirt
Antonie van Dijcklaan 1

Tel. 013-5333565
www.rennevoirt.nl

info.rennevoirt@tangent.nl
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bliotheek Berkel-
Enschot kan dat 
afhalen op 
dinsdag-, woensdag
en vrijdag van 
13:00 tot 16:00 uur 
en op zaterdag van 
13:00 tot 15:00 uur.

Online lezen en 
leren 
Voor wie graag leest 
op zijn telefoon, 
tablet of laptop, is er 
de online Bibliotheek en de TijdschriftenBieb. Via 
deze apps kunnen leden gratis e-books, luister-
boeken en tijdschriften lezen. Het aantal uitlenin-
gen hiervan steeg fl ink tijdens de lockdowns: zo 

leenden leden afgelopen jaar 65% meer e-books 
dan het jaar ervoor.
Online biedt de bibliotheek ook allerlei activiteiten. 
Zo wordt er een kindercollege opgenomen over 
Corona in je brein en is er deze maand een online 
talk door schrijver Tommy Wieringa. Volwassenen 
kunnen zich ook volop ontwikkelen met het nieuwe 
aanbod van 160 online cursussen, die leden via de 
Bibliotheek gratis kunne volgen. Ook dit aanbod 
is te vinden via de website www.bibliotheekmb.nl 
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kleuradvies | interieurontwerp 

Carolien Latijnhouwers
www.gewooncaat.nl
info@gewooncaat.nl
06-1319 6001

in 2 uur
 kleur-en 
interieur

advies

ONLINE BESTELLEN & LATEN 
BEZORGEN

WIJ VRIJWEL ALTIJD MET DE AUTO
BEZORGEN

WIJ ALTIJD MET MAAR ÉÉN BESTELLING 
TEGELIJK RIJDEN 

WIJ ER HIERDOOR VOOR KUNNEN ZORGEN 
DAT UW BESTELLING VAAK AL BINNEN 30 

MINUTEN WARM OP TAFEL STAAT

WIST U DAT ;

Boxtelsebaan 28 • 5061 VD Oisterwijk
Tel.: 013 - 528 21 62 • www.marcovandenberg.nl

verf- en behangspeciaalzaak
Marco van den Berg

whats-appen
betalen en

DIRECT AFHALEN
Gedurende de lockdown

kunt u bestellen via whats-app 
nr. 06-82 61 03 51 (alleen berichten)

of bestel via de webshop

www.marcovandenberg.nl
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VERENIGINGSNIEUWS

DE EERSTE FOTO VAN 
DE MAAND IN 2021
Sommige dingen gaan ook dit club-
jaar weer gewoon door, zoals de ver-

kiezing van de Foto van de Maand. Via Flickr kan 
ieder clublid maandelijks één foto inzenden om 
mee te dingen naar deze titel. Enige voorwaarde is 
dat de foto gemaakt is in de betreffende maand. Uit 
de inzenders van januari is de foto van Huub van 
Turnhout als winnaar uit de bus gekomen. De foto 
heeft hij de titel Geheimzinnig meegegeven. Mis-
schien net zo leuk om u als kijker dit keer zelf te 
laten fantaseren wat u in dit mysterieuze beeld ziet!

AVONDVIERDAAGSE 
BERKEL-ENSCHOT 
We hebben de beslissing lang 

voor ons uitgeschoven; wel een Avond4Daagse of 
geen Avond4Daagse. Helaas hebben we moeten 
besluiten ook dit jaar geen Avond4Daagse te or-
ganiseren.

De afgelopen tijd hebben we als bestuur regelma-
tig contact gehad. We hebben altijd hoop gehad 
dat we het wandelevenement in ons dorp kon-
den organiseren. Nadat de regering wederom de 
maatregelen verlengde, hebben we contact gehad 
met de wandelbond. Zij gaven aan dat bijna alle 
evenementen in mei geannuleerd zijn. Met deze 
informatie zagen wij geen andere mogelijkheid 
dan onze 50ste editie nog een jaar op te schuiven.

Voor ons als bestuur van de Avond4Daagse Ber-
kel-Enschot is het niet mogelijk om in september 
een 4-daagse te organiseren. Onze deelnemers 
zijn voornamelijk kinderen. In de maand na de zo-
mervakantie gaat de zon te vroeg onder om de 
veiligheid van de kinderen te garanderen.

Na deze tegenslag blijven we positief en richten 
we ons op een Avond4Daagse in 2022. Noteer je 
alvast 7, 8, 9 en 10 juni 2022 in de agenda?

Blijf veilig en blijf gezond.
Het bestuur 

Avond4daagse Berkel-Enschot

WIE HERKENT DEZE 
PERSOON?
In de jaren ’60 of ’70 van de vorige 

eeuw fietste de Tilburgse fotograaf Jan van Oe-
velen langs de Bosscheweg en hij zag een boer 
bezig met het omgooien van gras/hooi. Hij vroeg 
toen of hij van hem foto’s mocht maken. Dat was 
geen probleem. Het werd een hele serie. Graag 
zou hij deze serie aan de familie van deze boer ter 
beschikking willen stellen. Hij weet echter niet wie 
die boer was. Wie herkent hem? Meld uw reactie 
aan mamvanderloo@tele2.nl

Foto: Jan van Oevelen
Tekst: Rinus van der Loo



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

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

www.zigzag-gordijnen.nl

  Vakkundig advies aan huis
  Showroombezoek op afspraak
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FIETSNETWERKER 
WORDEN?
FietsForum Tilburg is een vrijwilligers-

organisatie die de gemeente Tilburg gevraagd en 
ongevraagd adviseert over het fi etsbeleid: nieuwe 
fi etsroutes, fi etsparkeren, fi etsstraten. Alles dus 
wat met de fi ets te maken heeft. Bovendien pro-
beert het Forum het fi etsen te bevorderen, want 
fi etsen is plezierig en ook nog eens gezond, veilig, 
en goed voor het milieu.
Een belangrijk project van het FietsForum is de 
groep fi etsnetwerkers: meer dan 100 fi etsers die 
de ogen en oren van de stad en de dorpen zijn en 
die melden als er problemen zijn met het fi etsnet-
werk  of die ideeën hebben ter verbetering.
Wij denken dat er ook in Berkel-Enschot fi ets-
netwerkers te vinden zijn: mensen die regelmatig 
door  het dorp en de omgeving fi etsen en die wat 
over fi etsmogelijkheden, fi etsgevaren, fi etsproble-
men en fi etsroutes kunnen vertellen.
Eigenlijk is Berkel-Enschot al een ideaal fi etsdorp: 
alles is op fi etsafstand te bereiken, een deel van 
de bebouwde kom is ingericht als 30 km-gebied, 
de fi etspaden liggen er tamelijk verzorgd bij. Maar 
er zijn altijd verbeteringen mogelijk. En dat geldt 
ook voor de nieuwe woonwijken.
Het FietsForum bespreekt 4 maal per jaar met de 
verantwoordelijke ambtenaren de binnengekomen 
meldingen en vaak wordt er vervolgens actie onder-
nomen of komt een oplossing op het meerjarenplan.
Meer informatie over het FietsForum vind je op 
onze website www.fi etsforumtilburg.nl
Het contactadres is fi etsnetwerkers@fi etsforumtil-
burg.nl 

Problemen in de omgeving die makkelijk en snel 
op te lossen zijn, kunt je beter melden via de app 
FIXI. Even installeren op de smartphone dus.

DE BRONSTIJD 
IN DE NIEUWE 
WARANDE (1) 

Naar de aanleg van een nieuwe woonwijk wordt 
niet alleen door toekomstige bewoners maar ook 
door historici en archeologen reikhalzend uitge-
zien. Sinds 1992 is het namelijk verplicht om op 
een terrein waar toekomstige bouwactiviteiten ge-
pland zijn, archeologisch (voor)onderzoek te laten 
plaatsvinden. Dit onderzoek verricht tussen 2010 
en 2018 leverde een keur aan bewoningssporen 
op uit met name de bronstijd, de periode tussen 
2000 en 800 v.C. Paalsporen van verschillende 
woningen, restanten van waterputten en afvalkui-
len, fragmenten van aardewerken urnen alsmede 
crematiegraven kwamen daarbij tevoorschijn. Zo’n 
3500 jaar geleden hebben hier mannen, vrouwen 
en kinderen geleefd, gewerkt en zijn er overleden.  
In een drietal artikeltjes gaat hierover bericht worden. 
In het toegevoegde kaartje zijn de bronstijdvind-
plaatsen gemarkeerd. 
De mensen die zich hier toentertijd gevestigd heb-
ben waren boeren die op bescheiden schaal aan 
akkerbouw deden. Peulvruchten en granen als 
spelt, eenkoorn en emmertarwe werden verbouwd 
op kleine akkertjes, die bewerkt werden met het 
eergetouw, een primitieve soort ploeg, getrokken 
door ossen. Na verloop van tijd werden de akkers, 
die niet of nauwelijks bemest werden, verlaten om 
verderop een nieuw stuk bos te ontginnen en een 
nieuwe boerderij te bouwen. Op deze manier ver-
plaatsten de nederzettingen zich door het land-
schap. Gedomesticeerde dieren als varkens, gei-
ten, schapen en runderen werden gehoed in de nog 
alom aanwezige bossen. Zij zorgden voor vlees op 
het waarschijnlijk karige menu en leverden de wol 
en de huiden die verwerkt werden tot kleding en 
allerlei gebruiksartikelen. De kleine boerengemeen-
schappen waren volledig zelfvoorzienend. 

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



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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LOOP EENS LANGS 
DE MINIBIEB
Je ziet ze her en der steeds vaker in het straat-
beeld verschijnen: kleine kastjes gevuld met boe-
ken, wachtend om meegenomen en gelezen te 
worden: een minibieb.
Berkel-Enschot is sinds eind februari een minibieb 
rijker. In de voortuin van De Ploegschaar 142 staat 
tussen de voorjaarsbloemen een roodgekleurd 
kastje met daarin zo’n 30 boeken en tijdschriften. 
Passanten worden van harte uitgenodigd om vrij-
blijvend een boek te pakken, te ruilen, te lenen of 
te geven. Nieuwe boeken zijn welkom, zolang ze 
maar in het kastje passen. Er is voor ieder wat wils.
Het minibiebje is eigendom van bewoonster Jes-
sica en voorzien van een natuurlijk groen sedum-
dak, wat gedoneerd is door de firma Groendak-
coach.
Jessica: “Behalve lezen, ben ik dol op de natuur 
en ben me bewust van mijn eigen invloed daarop. 
Met een groen tuintje geef je insecten de ruimte 
en lok je vanzelf mooie vogeltjes naar je huis. Het 
is niet moeilijk en niet veel werk om je tuin wat 
groener te maken. Met bijvoorbeeld een groen dak 
draag je daaraan bij en dat wil ik graag laten zien.”  
In de minibieb komt binnen afzienbare tijd ook een 

geocache voor men-
sen, die graag geo-
cachen in hun vrije 
tijd. (Red.: Geoca-
ching is een wereld-
wijde schattenzoek-
tocht waar digitaal 
en de real world el-
kaar tegenkomen. 
Geocachen is een 
schatzoektocht op 
basis van GPS co-
ordinaten. www.geo-
cachen.nl)
“In deze tijd zie je veel mensen wandelen. Loop 
gerust door De Ploegschaar en neem een kijkje in 
de minibieb. Ik wens je veel leesplezier!” 
Jessica

Adverteren?
Bekijk onze 

voordelige tarieven
schakel-nu.nl

Wanneer kiest u voor Kozion?

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

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

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

Denken en doen

T I L B U R G   |   R I J E N   |   R E E S H O F   |   U D E N H O U T
www.dktnotarissen.nl
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KERKBERICHTEN

Bereikbaarheid:
Voor een spoedgeval kunt u bellen met: 
pastoor Dorssers: 06-19843922
pastoor Looijaard: 06-51110960
Voor alle andere gevallen die niet spoedeisend 
zijn vragen wij u tijdens kantooruren contact op te 
nemen met het parochiesecretariaat: Berkel: 013-
5331216, Enschot: 013-5331215, Udenhout 013-
5111215 of via: info@johannesxxiiiparochie.nl.

OPSTEKERTJE
Niet zonder de ander
We kunnen niet zonder de ander. Dat blijkt de laat-
ste tijd overduidelijk, nu we gedwongen worden 
om het aantal contacten te beperken. Middelbare 
scholieren missen hun klasgenoten. Studenten, 
opgesloten in hun studentenkamer en de hele dag 
achter de computer, raken in een depressie. Oude-
ren vereenzamen in verpleeghuizen. We missen het 
café, het terras, de voetbalwedstrijd, het feestje: al-
lemaal plekken waar we anderen tegenkomen. 
We kunnen niet zonder een ander of anderen, of 
het nou een partner is, familie, vrienden of colle-
ga’s. Dat lijkt zo vanzelfsprekend, maar vaak wordt 
het tegendeel beweerd. Denk maar aan uitspraken 
als: ‘ik heb een ander niet nodig’, ‘dat maak ik zelf 
wel uit’, ‘dat kan ik zelf wel’, ‘eigen baas’ en denk 
maar aan idealen als zelfstandigheid, vrijheid, zelf-
redzaamheid, autonomie e.d. We denken zonder 
de ander te kunnen, maar nu we daar door corona 
in hoge mate toe gedwongen worden, kwijnen we 
weg, vergaat ons de lust, verpieteren we en vinden 
we er niets meer aan.
Wat voor het maatschappelijk en sociale leven 
geldt, geldt ook voor het geloofsleven en voor een 
parochie. Ook al hoor je vaak het tegenoverge-
stelde, zonder anderen zou je niet eens tot geloof 
kunnen komen en zonder het geloof met anderen 
te beleven en te vieren zou het wegkwijnen. Zoals 
jij anderen nodig hebt om in je geloof gesteund te 
worden, zo hebben anderen jou nodig. Want zon-
der geloof is er geen hoop en zonder hoop geen 
leven. En daar hebben we elkaar bij nodig. Ook 
een parochie kan niet zonder mensen die zich 
daarbij betrokken voelen en die zich voor haar 
inzetten. Zoals je ook niet zonder die plaatselijke 
geloofsgemeenschap kunt om te blijven geloven, 
om geestelijk gevoed te worden, te worden uitge-
daagd en gespitst te blijven. Daarom verlang ik er-
naar dat we na de lockdown weer met velen naar 

de kerk kunnen, dat we voluit kunnen zingen en 
dat we na afloop weer samen koffie kunnen drin-
ken en elkaars verhalen kunnen delen. 

Theo Schepens,
emeritus pastoraal werker

TER NAGEDACHTENIS
In de St. Lambertuskerk hebben we met een ker-
kelijke uitvaart afscheid genomen van Anneke van 
Balkom-van den Langenberg, 93 jaar.

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Zondag 7 maart: Derde zondag van de Veertig-
dagentijd.
09.30 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers en p.w. Hendriks.
Intentie: Overl. fam. Van Esch-van Rijswijk.
10.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looyaard en diaken van Kuijk.
11.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers en p.w. Hendriks.
Intentie: Truus Latijnhouwers (1e jrgt.).

Maandag 8 maart: 
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistische 
aanbidding.
Voorganger: diaken van Kuijk.

Dinsdag 9 maart:
09.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looijaard.
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistievie-
ring.
Celebrant: pastoor Dorssers en p.w. Hendriks.

Woensdag 10 maart:
09.00 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers en p.w. Hendriks.
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Avondgebed.
Coördinator: p.w. Hendriks.

Donderdag 11 maart:
09.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looijaard.
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Avondgebed.
Coördinator: p.w. Hendriks.

Vrijdag 12 maart:
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.
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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: 013-5331215.
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SCHAKELTJES
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Personeel gevraagd Aspergeboerderij van Iersel 
is op zoek naar personeel voor in onze boerderij-
winkel en voor allerlei zaken rondom de asperges 
zoals sorteren en schillen. Ben je minimaal 16 jaar 
en ben je een of meerdere dagen in de week of in 
het weekend beschikbaar gedurende de maanden 
april, mei en juni. Reageer dan via de mail naar 
info@aspergeboerderijvaniersel.nl 

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

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

Energiecoöperatie BEC stimuleert duurzame 
woningen: vraag daarom met subsidie een energie-
advies aan via: www.aandeslagmetjehuis.nl
of bel tussen 13 en 17 uur met het energieloket: 
088-0062013. 

Gezocht: Betrouwbare schoonmaakster voor 
woning in Berkel-Enschot. Het gaat om 1 ochtend 
in de week gedurende 3 uur. Dag in onderling 
overleg. Meer informatie: Marc 06-51144162 

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

Wij zijn op zoek naar medewerkers vanaf
17jaar. Ben je op zoek naar een bijbaantje? 
Dan is dit misschien iets voor jou! Stuur een 
mailtje of bel en dan kunnen we iets afspreken
om een keer mee te draaien met ons om te 
kijken of je het leuk vindt. De uurtjes en dagen 
altijd in overleg. Cafetaria van Riemsdijk 
Berkel-Enschot vanriemdijkchrist@gmail.com
0655165122 0135332972

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



We zijn blij dat we weer open
mogen op afspraak en er
kan uiteraard ook nog 
worden afgehaald!

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.

We mogen weer open!

kan uiteraard ook nog kan uiteraard ook nog 

WEES
LOYAAL

SHOP
LOKAAL!

Neem contact op met uw individuele winkelier 
voor de mogelijkheden of kijk op de nieuwe website 
www,winkelcentrumkoningsoord.nl voor meer informatie

VOLG ONS 
OP FACEBOOK

EN INSTAGRAM



ELKE DAG EURO’S GOEDKOPER

Geldig t/m di 23 maart 2021

2 halen 1 betalen: 50% korting op de totaalprijs van 2 producten. Alle 
combinaties mogelijk.

*

KIES & MIX FRUIT
Kanzi verpakt 1 kilo, mandarijnen net 1 kilo, 
Zespri kiwi’s verpakt 3 stuks, witte druiven 500 gram 
of blauwe bessen bak 125 gramof blauwe bessen bak 125 gram

3 VOOR

 499

Geen 18, geen alcohol

MONTAIGNAN WIJNEN
Land van herkomst: Frankrijk
2 flessen à 750 ml

2 HALEN
1 BETALEN*

Geen 18, geen alcohol

Land van herkomst: Frankrijk

2 HALEN
1 BETALEN*

JUMBO TOILETPAPIER
Pak 16 rollen 4-laags of
20 rollen 3-laags papier

499
a5,61 - a5,86

GOUDEERLIJK BOLLEN
Alle soorten
Zak met 4, 6 of 8 stuks

149
a1,85 - a1,89

1.–

DIVERSE SOORTEN VLEES
Schaal met 2 stuks kipkrokant- of 
boerengehakt- schnitzels, kipburgers, 
saucijzen, grillburgers of boomstammetjes 
of schaal 1 stuk biologische tartaar

a1,90 - a2,50

WAPENAER STUKKEN KAAS
Stuk circa 500 gram

25%
KORTING
25%
KORTING

CHIO CHIPS OF NOTEN
M.u.v. Party- en Multipacks
Alle soorten
2 verpakkingen

 2 VOOR

2.–
a2,34 - a3,98

 2 VOOR

3.–
a3,16 - a4,98

JUMBO KOELVERSE GROENTE, 
GESNEDEN WITTE CHAMPIGNONS 
OF DUOPAK AARDAPPELEN
2 verpakkingen broccoli- of bloemkoolroosjes, 
bloemkool/broccoli roosjes mix, spitskool, 
groentemix, pompoenblokjes, snijbonen, prei 
of geschoonde spruitjes à 400 gram, gesneden 
witte champignons à 250 gram of duopak 
aardappelschijfjes/krieltjes à 2x 350 gram

 Jumbo Denissen, Berkel Enschot, Koningsoord 64


