
Weekblad voor Berkel-Enschot en Heukelom, jaargang 56, Week 11, 17 maart 2021

SPAAK fi etsen & reparatie, eigentijds en groen

René en Mascha Knops in TV-uitzending ‘Ik Vertrek’

Verhalen onder de speciale Kartboom



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

11/21 
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 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

Geldig in week 11
zondag 14 t/m 
zaterdag 20 maart 2021

WEEKENDPAKKERSdo vr za
18 mrt 19 mrt 20 mrt

 Hero Jam
    Alle potten à 270-340 gram   

 Coolbest Sap 
Alle varianten à 330 ml of 1 liter, 
smoothie Alle varianten à 330 ml 
of fruitontbijt 
Alle varianten à 750 ml   

PLUS 
Pitloze rode druiven
Bak 500 gram

1.70 – 1.99

  Per pot

11..-- Alle varianten à 330 ml 

1.29 – 2.09

    Per stuk

11..--
1.99

  Per bak

11..--
TOT 50% KORTING TOT 52% KORTING 50% KORTING 

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

 Campina Yoghurt 

1.19 – 1.89

  Per stuk

11..--  PLUS Snelfi lterko�  e
    Alle pakken à 250 gram   

2.69 – 3.09

  Per pak

11..--
TOT 68% KORTING 

Pepsi, Sisi of Seven up
Alle flessen à 1,5 liter

1.49 - 1.99

Per fl es

11..--

 Alle Lentebok 
    Combineren mogelijk
    2 stuks**
Bijv. Grolsch Lentebok, 
2 sets met 6 flesjes à 30 cl  

13.80       6.90
  De actieprijzen variëren van 0.98 - 6.90 

 Koopmans 
Pannenkoekenmix
    Alle pakken à 400 gram 
M.u.v. glutenvrij   

 Van Gilse 
Schenkstroop
    Origineel of karamel, 
fles 600 gram   

PLUS 
Frambozen
Schaal 125 gram

Per schaal 

    1    1..4949      

19 maart is 
het nationale 

pannenkoekdag!

    Origineel of karamel, 

 1.29 – 1.59

    Per fl es

    1    1..--   Pannenkoekenmix
    Alle pakken à 400 gram 

1.19 – 1.69 
Per pak  

    1    1..--   
 2 2==1   1   

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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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: Bas Haans

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.

ARCHITECT

Ir. Stan Kruijssen | www.stankruijssen.nl
Exterieur & Interieurontwerp | 0617045678

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

NIEUW
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COMPUTERHULP EN ELEKTRONICA

Louis Verstappen Computerhulp aan huis 06-45540629

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

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
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SPAAK FIETSEN & REPARATIE, 
EIGENTIJDS EN GROEN

maar we hebben ook onderhoudsproducten op 
onze eigen merknaam SPAAK’. Wat SPAAK onder-
scheidt	van	de	gangbare	fi	etsenwinkel,	 is	dat	de	
zaak een eigentijdse, industriële inrichting heeft. 
Tevens wordt er bij SPAAK gedacht aan milieu en 
maatschappij; er wordt gewerkt met gerecyclede 
binnenbanden en er worden Roetz bikes verkocht, 
waarbij oude materialen hergebruikt worden door 
mensen op een sociale werkplaats. Mooie rede-
nen om eens een kijkje te komen nemen in deze 
eigentijdse en groene winkel!

Voor reparaties kunnen klanten langs komen, maar 
voor	de	aanschaf	van	een	fi	ets	moet	de	komende	
tijd (vanwege de maatregelen) nog een afspraak 
gemaakt worden. Openingstijden zijn dinsdag t/m 
vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur en op zaterdag van 
9.00 tot 16.00 uur.  

Tekst: Kelly Heijzelaar
Foto: Bas Haans

SPAAK fi etsen & reparatie
Kerkstraat 7F 
5056 AA Berkel-Enschot
06-30619208
dirk@spaak-fi	etsen.nl
www.spaak-fi	etsen.nl

Er is veel liefde en heel wat werk gestopt in 
het industriële pand dat een beetje verscho-
len ligt aan de Kerkstraat. Maar per 1 maart 
2021 was het zover, de nieuwe winkel van 
SPAAK fi etsen & reparatie is geopend!

Achtergrond
Dirk Leijten (32), geboren en getogen in Berkel-
Enschot,	 heeft	 een	berg	aan	ervaring	met	 fi	etsen	
en reparaties daarvan. Dat kan ook niet anders als 
je	al	vanaf	je	12e	jaar	‘in	de	fi	etsen	zit’,	zoals	Dirk	
zegt. Het is ooit begonnen met een bijbaantje en 
het	volgen	van	verschillende	opleidingen	tot	fi	ets-
technicus. Daarna heeft Dirk in twee verschillende 
fi	etsenwinkels	gewerkt,	maar	voelde	toch	de	krie-
bel om voor zichzelf te gaan werken. Sinds 1 janu-
ari 2020 is Dirk zijn eigen bedrijf vanuit huis gestart 
en per 1 maart jl. heeft SPAAK zijn deuren geopend!

De winkel
‘Voordat de winkel geopend werd, waren mensen 
al nieuwsgierig naar de verbouwing en kwamen 
even een kijkje nemen’, zegt Dirk. ‘We zitten wel 
een beetje verstopt, omdat we niet direct aan de 
weg liggen in de Kerkstraat, maar mensen weten 
ons goed te vinden. Er is veel belangstelling voor 
de	terugkeer	van	een	fi	etsenwinkel	hier	in	Enschot,	
na de sluiting van Ben van Iersel. Het zou leuk zijn 
om ook zo’n bekende naam op te kunnen bouwen.’ 

SPAAK; een merknaam
Voor de naam van zijn bedrijf wilde Dirk wel iets 
unieks; met de naam SPAAK gaat hij met de tijd 
mee, maar zet ook echt een “brand” neer. ‘Je kunt 
niet	alleen	fi	etsen	kopen	of	laten	repareren	bij	ons,	
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GEVONDEN
 12-3 Zwart adidas kinderschoentje Rauwbrakenweg 013-5332494
 7-3 Grijze handschoen linkerhand, van Primark Rauwbrakenweg tussen Riddershofpad 06-22335107
   en Koningsoordlaan
 5-3 handschoenen grijs suède met bont. Merk ugs Kamperfoelielaan bij Berkeloo 06-44744839
	 3-3	 Mint	groen	Happy	Horse	knuffelkonijn	 Jonagold	Berkel-Enschot	 06-55798161
	 28-2	 fietssleutel	met	rond	blauw	plaatje	 voor	het	pand	Bosscheweg	72	-	BE		 013-5336923
 26-2 Sleutels Fietspad 06-27472195

 Datum VERLOREN Verliesplaats Telefoon
 1-3 Bril rood/zwart rond montuur Ter hoogte van Gezondheidscentrum/ 06-40427163
   huisartstenpost Berkel-Enschot
 20-2 Roze dopper in roze hoes Tussen ruivenhof en Jong Brabant,  06-10345242
   omgeving Jong Brabant(park)

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

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

WERKPLAATS   |   APK   |   ONDERDELEN NIEUW & 2e HANDS   |   ACCESSOIRES

Groenstraat 31 B
5071 EA  Udenhout

info@jansenlaroparts.nl
+31 13 5115080

F A M I L I E B E R I C H T
Wij voelen ons ontzettend gesteund door de vele warme reacties in de vorm 
van kaarten, met lieve woorden, bloemen en telefoontjes na het overlijden 
van Jos.
Heel hartelijk dank daarvoor.
Het is fijn om te ervaren dat er zo veel mensen met ons meeleven. 

Ria, Roos en Harm Langen
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Zo’n anderhalf jaar geleden verruilden René, 
Mascha, Zoë en Sari Knops Berkel-Enschot 
voor Zuid-Spanje. In de buurt van Málaga be-
gonnen ze een bed & breakfast: Villa Naranja. 
Hoe het hen sindsdien is vergaan, is op 23 
maart a.s. te zien in een afl evering van het tv-
programma Ik Vertrek. ‘Spannend hoor, zegt 
Mascha Knops, ‘want we weten nog niet wat 
er precies te zien zal zijn.’

Spijt van hun vertrek hebben ze in ieder geval niet, 
want als ik Mascha over de telefoon spreek zit ze 
lekker in het zonnetje op haar terras. ‘Het is hier zo 
mooi en zo rustig,’ zegt ze, ‘je hebt hier gewoon 
iedere dag vakantie!’ Toch is niet alles van een 
leien dakje gegaan. ‘Natuurlijk zaten er wel dingen 
tegen. We hebben last gehad van modderstromen 
en de verbouwing van het huis werd vertraagd 
vanwege het Coronavirus. Dat zorgde er ook voor 
dat de inkomsten uit de verhuur van het apparte-
ment weg vielen.’ 

‘Vakantie vieren met een plusje’

Gelukkig	was	 er	 de	 fi	nanciële	 zekerheid	 van	 het	
nieuwe bedrijf van echtgenoot René. ‘Met zijn be-
drijf Pianoles van René geeft hij nu online piano-
lessen,’ vervolgt Mascha. ‘En dat loopt zo goed 

dat we straks ook masterclasses gaan aanbieden 
hier in Villa Naranja. Dat was sowieso al de bedoe-
ling, dat we hier meer gingen doen dan alleen maar 
verhuur van het vakantieappartement. Je kunt bij 
ons ook een vakantie-plus boeken. Zo ervaar je 
het Spaanse leven en krijg je ook iets extra’s in 
de vorm van coaching, begeleide wandel- en/of 
fi	etstochten	of	tapasworkshops.’

Vastleggen 
Ze hebben er bewust voor gekozen om het proces 
rond hun emigratie via een tv-programma vast te 
leggen. ‘We keken altijd al naar Ik Vertrek,’ ver-
telt Mascha. ‘Toen we zelf gingen emigreren wil-
den we aan dit programma meedoen. Bovendien 
heb je later een mooi document in handen, vooral 
ook voor de kinderen. Alles wat er te zien zal zijn, 
is ook echt zo gebeurd. We hebben geen toneel-
stukje opgevoerd.’

Op de vraag of ze Berkel-Enschot mist, is ze reso-
luut: ‘Nee hoor, ik zou het echt iedereen die over 
emigreren nadenkt aanraden. Het is niet ingewik-
keld, je kunt altijd weer terug. Het is een kwestie 
van gewoon doen!’ 

De uitzending met de familie Knops is te zien 
op dinsdag 23 maart om 20.25 uur op NPO 1

Tekst: Noortje de Kok
Foto:  Avrotros

Uitzending 
“Ik Vertrek” 
over 
familie Knops 
uit 
Berkel-Enschot

V.l.n.r.: Zoë, René, Mascha en Sari Knops
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Schakel - Wegwijzer pakket: € 870,-Schakel - Wegwijzer pakket: € 870,-

De Wegwijzer:
6 x ½ adverten� e
(óf  7 x 1/3 adv.  óf  8 x 1/4 adv.)

€ 420,-

De Schakel:
6 x ½ adverten� e
(óf  7 x 1/3 adv.  óf  8 x 1/4 adv.)

€ 450,- (excl. b.t.w.)

gra� s
'Bedrijf in Beeld'

in beide bladen!

AKTIE

ACTIVITEITENKALENDER

MAART

13-3 tot 13-4 www.fotobe.nl 
24 uur/dag Online Foto expositie Foto BE

23-3-21 aanmelden: j.versteijnen@t-heem.nl
10.30-11.30 u. Online Kennismakingssessie 
 herintreders ’t Heem

25-3-21 aanmelden: j.versteijnen@t-heem.nl
15.00-16.00 u. Online Kennismakingssessie 
 zij-instromers ‘t Heem



Beste lezers van de Schakel u zult denken waar-
om al deze commotie en waar gaat dit over. 
Deze kinderen weten dat dit boompje een klein 
natuurlijk monumentje is voor Tessa Steennis Mo-
lenaar. Zij had in 2007 een Kinder Advies Raad 
Tilburg (KARTilburg) opgericht met als doel om 
samen met kinderen gevraagd of ongevraagd in-
stellingen en bedrijven op een onconventionele 
wijze advies te geven. Het zijn grote woorden maar 
met simpele ideeën konden deze instellingen toch 
het verschil maken voor kinderen die bijvoorbeeld 
te maken hebben met armoede. 

Om een paar voorbeelden te geven: 
1. Deze kinderraad heeft het voor elkaar gekregen 

dat er jaarlijks een cadeautje in de maand De-
cember voor de kinderen van de voedselbank 
komt en dan niet alleen voor de allerkleinste, 
maar ook de vaak vergeten groep in de leeftijd 
van 12 tot 18 jaar. 

2.	 Voor	kinderen	die	niet	over	een	fi	ets	beschik-
ken	werden	leenfi	etsen	geregeld	zodat	de	ba-
sisschoolleerlingen toch mee konden doen aan 
de	uitjes	die	per	fi	ets	georganiseerd	werden.	

3. Er is een schoolonderzoek geweest onder alle 
middelbare scholen binnen de gemeentegren-
zen met de vraag welke middelbare school het 
beste vangnet heeft voor de jongeren die te 
maken hebben met armoede. 

Dit zijn zomaar drie voorbeelden uit een lange 
reeks van activiteiten die deze kinderraad gerea-
liseerd heeft. 
Helaas ging in 2017 Tessa de KARTilburg verlaten 
en om een aandenken te geven hebben de KART 
leden, in samenwerking met de gemeente, een 
boom voor Tessa gepland. 
Deze boom staat in Berkel-Enschot op de hoek 
Durendaelweg / Berkelseweg in het plantsoen. 
Jaarlijks kwam men nog bijeen om onder de 
boom naar elkaar te luisteren. Nu zijn het kinde-
ren van Berkel-Enschot die bij goed weer onder 
het boompje gaan zitten of liggen om naar elkaar 
te luisteren. Soms, als ik ze aantref, luister ik ook 
naar hun of vertel ze een verhaaltje. 
De kinderen die bij mij aan de deur stonden weten 
dit. Nadat ik me weer beter voelde ben ik alleen op 
onderzoek uitgegaan en ik kan ze geruststellen. 
Er zijn dode takjes afgebroken misschien wel door 
de wind. 
Ze zijn waarschijnlijk opzoek naar verhalen die je 
onder de Kartboom terugvindt. 
En zo heeft Berkel-Enschot toch een eigen verha-
lenboom. 

Betty Jansen van den Elshout

Speciale 
boom

Op een mooie voorjaarsdag werd er bij mij 
aangebeld. Bij de voordeur stonden 3 kinderen. 
Twee kinderen hadden hun skeelers aan, de ander 
had een plaid onder de arm. Met onthutste ogen 
en met grote verontwaardiging vertelde ze me 
dat er van dat speciale boompje takken waren 
afgebroken. Ze vonden dat dit toch niet zomaar 
kon. Op dat moment voelde ik me te ziek om met 
ze mee te lopen maar ik beloofde hun iets te gaan 
ondernemen, zodra het weer kan. 
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KUNST EN CULTUUR

CULTUUR IN ONS KONINGSOORD 

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

WEBINAR GELUK EN RUST IN JE INTERIEUR
Maandag 22 maart 2021 van 20:00 tot 21:15 uur 
/ online (*)
KennisPlaats Vesper uit Berkel-Enschot organiseert 
op maandagavond 22 maart a.s. een webinar over 
‘Geluk en rust in je interieur’. Het wordt gegeven 
door Carolien Latijnhouwers van Gewooncaat In-
terieur uit Berkel-Enschot. Ze is tevens bestuurslid 
van kenniswerkgroep KennisPlaats Vesper.

Over het webinar
Hoe voel jij je thuis? 
Als je zit in je woon-
kamer. En om je heen 
kijkt.	Voel	 je	 je	fi	jn,	 te-
vreden? Is het gezel-
lig? Of ben je een beet-
je onrustig. Is het niet 
helemaal naar je zin?
Voor veel mensen is het belangrijk dat ze zich thuis 
fi	jn	voelen.	En	ook	de	rest	van	het	gezin.	Want	je	
voelt je beter in een omgeving die je mooi vindt, 
dat super gezellig is.
Maak je huis warmer en gezelliger! Met mooie 
kleuren en een warme sfeer. Je voelt je zoveel be-
ter. Je wordt er blij van, het geeft opluchting. Want 
je hoeft er niet meer aan te denken om dingen te 
veranderen. Het is nu goed. Het geeft echt rust. Je 
geniet. Elke dag weer.
In het webinar krijg je natuurlijk tips hoe jouw huis 
ook gezellig en warm wordt, en hoe je rust krijgt in 
je interieur. Waar je op kunt letten. En wat je beter 
niet kunt doen.
Superleuk als je erbij bent!

Entree:  €12,50 
Tickets zin verkrijgbaar via onderstaande link:
https://www.eventbrite.nl/x/tickets-geluk-en-rust-
in-je-interieur-webinar-door-carolien-latijnhou-
wers-143040960363 

HULP BIJ BELASTINGAANGIFTE
Woensdag 21 april 2021 van 11:00 tot 14:00 uur

Vanaf 1 maart kunnen 
Nederlanders weer di-
gitaal belastingaangifte 
doen. Dit kan soms 
lastig zijn. Experts van 
de Formulierenbrigade, 
de Sociale Raadslie-
den, de Smeetskring 
en zelfstandigen Djo-
line van der Heijden en 
Marietrees Broeren helpen ook dit jaar weer graag. 
Daarom kunnen mensen voor invulhulp en advies 
bij hun particuliere aangifte een afspraak maken bij 
het belastingspreekuur. Hopelijk kan het spreekuur 
gewoon ín de Bibliotheek Berkel-Enschot door-
gaan, zo niet dan wordt de afspraak verzet of de 
hulp telefonisch/digitaal aangeboden. Lid zijn van 
de bibliotheek is niet nodig en hulp is gratis. 
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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 kersenflappen n (met slagroom)lappe

€ 15,00
lappen n (metlappe

€ 15,00€ 15,00€ 15,00€ 15,00
Aanbieding geldig van vrijdag 19 t/m donderdag 25 maart 2021

Alleen geldig in onze winkel

NIEUWSFLITS GEMEENTE TILBURG
Eerste vervolgstap is de uitwerking naar een 
voorlopig stedenbouwkundig plan. Dat plan 
beschrijft waar de woningen en andere gebou-
wen komen, hoe het verkeer gaat rijden, waar 
geparkeerd wordt en hoe de openbare ruimte 
(groen, spelen, waterberging) er grofweg uit 
komt te zien. De ontwikkelende partijen gaan 
hier samen met een planteam mee aan de 
slag. In dit planteam zitten diverse bewoners, 
de dorpsraad en andere belanghebbenden die 
actief betrokken worden bij de uitwerking naar 
een voorlopig stedenbouwkundig plan. 

Het voorlopig stedenbouwkundig plan is 
waarschijnlijk nog voor de zomer van 2021 
klaar voor besluitvorming. Eenmaal vastge-
steld door het college kan de uitwerking naar 
een nieuw bestemmingsplan van start. Waar-
schijnlijk neemt de bestemmingsplanprocedu-
re een klein jaar in beslag. De partijen streven 
ernaar om na de zomer van 2022 te kunnen 
starten met de eerste bouwactiviteiten. 

Basisschool Rennevoirt
Basisschool Rennevoirt krijgt een nieuw 
schoolgebouw met gymzaal voor 500 leer-
lingen. De gemeente stelt aan het school-
bestuur 6,7 miljoen euro beschikbaar voor 
de bouw van de school en de gymzaal. De 
bouwkosten voor het kinderdagverblijf zijn 
voor de samenwerkingspartner van Tangent. 
Het schoolbestuur Tangent gaat zelf de 
bouw aanbesteden en een aannemer kiezen. 
Schoolbestuur Tangent gaat in 2021 op zoek 
naar een samenwerkingspartner voor het re-
aliseren van kinderopvang en buitenschoolse 
opvang in het kindcentrum.
De bouw kan pas starten zodra het bestem-
mingsplan rond is, waarschijnlijk dus na de 
zomer van 2022. Het schoolbestuur en de 
gemeente streven naar oplevering van het ge-
bouw voor de start van het schooljaar 2023-
2024 (augustus 2023). Voor het huidige 

schoolgebouw zijn nog geen plannen bekend. 
De gemeente wil het gebouw graag als locatie 
voor maatschappelijke doeleinden behouden. 

Torentjeshoef
TBV Wonen heeft plannen voor nieuwbouw 
voor Torentjeshoef op de locatie waar voor-
heen het winkelcentrum stond. De bewoners 
verhuizen zodra de nieuwbouw is opgeleverd 
(waarschijnlijk medio 2024). Aansluitend 
wordt het huidige gebouw gesloopt om plek 
te maken voor woningbouw. 

Woningbouw
In het plan komen circa 85 woningen. Om zo 
goed mogelijk aan te sluiten bij de woonbe-
hoefte van Berkel-Enschot komt er een mix 
van verschillende type woningen voor ver-
schillende doelgroepen. Een deel van de wo-
ningen wordt sociale woningbouw. De exacte 
hoeveelheid woningen en het deel sociale 
woningbouw wordt bepaald in de verdere uit-
werking van de plannen. Ook de fasering van 
de bouw wordt dan duidelijk.

Planteam  
Wilt u samen met de ontwikkelende partijen 
in de komende maanden meedenken over de 
uitwerking van de plannen? In het planteam 
Eikenbosch is plek voor enkele bewoners, 
de dorpsraad en andere belanghebbenden. 
De groep komt in de periode januari t/m mei 
2021 ongeveer vier avonden bij elkaar. Uiter-
aard binnen alle geldende Covid-19 maatrege-
len en op 1,5 meter afstand. Heeft u interesse 
om deel te nemen? Dan is uw aanmelding, sa-
men met een korte motivatie uiterlijk 4 januari 
a.s. via mail welkom via koningsoord@tilburg.
nl. Indien de gemeente teveel aanmeldingen 
ontvangt, wordt er in overleg met de dorpsraad 
een selectie gemaakt. Daarbij wordt uiteraard 
gekeken naar een goede vertegenwoordiging 
van alle betrokkenen. 

Start werkzaamheden maandag 29 maart 2021
Maandag 29 maart starten de werkzaamheden 
voor de aanleg van een rotonde op de kruising 
Molenstraat - Koningsoordlaan in Berkel-En-
schot.  Deze rotonde moet er voor zorgen dat 
er minder hard gereden wordt en zorgt voor een 
duidelijke en veilige overgang tussen de verschil-
lende wegen die hier samen komen, ieder met 
een eigen maximum snelheid. Het gaat hier om 
de Molenstraat (30 km/uur), Udenhoutseweg (60 
km/uur) en de Koningsoordlaan (50 km/uur). Op 
deze manier wil de gemeente het aantal klachten 
over rijden met hoge snelheid verminderen en het 
verkeer stimuleren om via de Koningsoordlaan 
te rijden. Zo ontstaat er een meer verkeersluwe 
dorpskern. De werkzaamheden duren naar ver-
wachting tot eind september 2021. 

U vindt het ontwerp van de rotonde op 
www.tilburg.nl/wegwerkzaamheden 
(zoekterm: Molenstraat, Berkel-Enschot)

Tijdelijke verkeersmaatregelen
De aanleg van de rotonde gebeurt in fases. Om 
de overlast voor het verkeer zoveel mogelijk te 
beperken, legt de gemeente een tijdelijke weg 
aan langs het kruispunt. Hierdoor is het bijna al-
tijd mogelijk om de weg te blijven gebruiken. Er 
wordt gestart met het aanleggen van de kabels 

en	 leidingen	 in	de	bermen	en	fi	etspaden.	Hier-
voor is de aansluiting met de Koningsoordlaan 
van dinsdag 6 tot en met donderdag 8 april tij-
delijk afgesloten. Het verkeer kan de rijbaan in 
deze fase normaal gebruiken. 

Eind april wordt de tijdelijke weg aangelegd. 
Daarna start de aanleg van de rotonde. Tijdens 
deze	fase	kunnen	de	fi	etsers	al	gebruik	maken	
van	de	nieuwe	fi	etspaden.	Vanaf	half	juli	zijn	alle	
ondergrondse werkzaamheden klaar en wordt 
de nieuwe rotonde zichtbaar. In september kan 
de nieuwe rotonde gebruikt worden door al het 
verkeer en wordt de tijdelijke weg opgeruimd. 
Het aanplanten van het groen gebeurt in novem-
ber tijdens het plantseizoen.

Fietsers in de voorrang
De	gemeente	Tilburg	heeft	besloten	om	fi	etsers	
op rotondes voorrang te gaan geven, dus ook op 
deze	 nieuwe	 rotonde	 krijgen	 fi	etsers	 voorrang.	
Dit	is	te	zien	aan	het	rode	fi	etspad	dat	doorloopt	
op de rijbaan, de markeringen op de weg en de 
bebording. Ook plaatst de gemeente tijdelijke 
borden automobilisten er extra op te wijzen dat 
fi	etsers	hier	voorrang	hebben.	De	komende	vier	
jaar worden ruim 20 rotondes in de gemeente 
Tilburg worden aangepast aan deze nieuwe 
voorrangsregeling.

AANLEG ROTONDE KRUISING KONINGSOORDLAAN - MOLENSTRAAT



TENNIS / PADEL
10 LESSEN zonder lid 

te worden

AANMELDEN 
KAN T/M
24 MAART

• Jeugd 5 t/m 8 jaar € 45,-
• Jeugd 9 t/m 17 jaar € 60,-
• Volwassenen € 75,-

8 personen / 2 banen / Inclusief materiaalgebruik

START

APRIL 2021

Meer info: www.tvbe.nl @tvbe.nlfacebook.com/TVBE
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VERENIGINGSNIEUWS

JAN SMITS OVERLEDEN
In de vroege ochtend van dinsdag 9 maart 2021 is 
Jan Smits, oprichter, erelid en voorzitter van ons 
St. Willebrorduskoor overleden. Hij werd 87 jaar.
Wij zijn geschokt en wij realiseren ons dat met zijn 
heengaan voor ons koor een tijdperk is afgesloten.

Jan en zijn echtgenote 
Netje vestigden zich in 
1961 in Berkel-Enschot.
Hij maakte daar in de St. 
Willibrorduskerk van Ber-
kel al gauw kennis met 
wat er nog restte van een 
voormalig mannenkoor. 
Uiteindelijk kon hij de uit-
drukkelijke uitnodigingen 
van de toenmalige pas-
toor van de Ven, die hij nog kende uit zijn schooltijd 
in Oss, niet langer weerstaan en nam hij de leiding 
van dat koor op zich.

Hij nam uitgebreider muzieklessen. Het kleine koor 
groeide snel en al in 1965 kwam er een uitbreiding 
tot een gemengd koor dat verder uitgroeide tot 
een ledenbestand van ruim 40. 

Jan begon met de opbouw van nieuw repertoire, 
dat gaandeweg werd uitgebreid met o.a. missen 
van Mozart, Caldara, Bruckner, Charpentier en 
met vele meerstemmige motetten. Met de man-
nen van het koor hield hij de traditie van de Gre-
goriaanse gezangen in stand, opdat die geen 
museumstukken zouden worden. Het repertoire 
van het koor omvat thans een respectabel aantal 
muziekstukken die regelmatig worden uitgevoerd.

Jan was niet alleen onze dirigent, maar met name 
bij de Caeciliafeesten óók producer, acteur en re-
gisseur bij de opvoering van de meest uiteenlo-
pende stukken variërend van Griekse tragedies tot 
komische opera’s.
Tot de hoogtepunten in het bestaan van ons koor 
behoren de lustrumfeesten en de culturele reizen 
onder zijn leiding naar zijn geliefde Frankrijk, met 
bezoeken aan kerken en kathedralen, historische 
plaatsen en musea. Hij was daarbij steeds onze 
bezielende gids, die er geen moeite mee had zijn 
toehoorders te boeien. Hij was erudiet en iemand 
met een brede kennis op het gebied van kunst en 
cultuur en bovenal een leraar.

Voor	zijn	niet-afl	atende	bezieling	en	zijn	langjarige	
belangeloze inzet ten dienste van de parochie en 
het koor, werd Jan benoemd tot Lid in de Orde van 
Oranje Nassau en ontving hij de Pauselijke onder-
scheiding	Pro	Ecclesia	et	Pontifi	ce.

In 2006 droeg hij het dirigentschap over aan onze 
huidige dirigent Peter van Aerts. Dat betekende 
voor hem geen afscheid van het koor maar een 
overgang naar een plaats bij de zangers. Bij die 
gelegenheid benoemde het koor hem met alge-
mene stemmen tot erelid. Om te illustreren met 
welk een enthousiasme hij, ondanks het grote 
aantal dienstjaren, nog steeds betrokken was bij 
het koor, stelde hij zich enkele jaren geleden nog 
kandidaat voor het voorzitterschap. Ook die rol 
pakte hij weer met passie op.

En nu is hij ons dus ontvallen; op zaterdag 13 
maart hebben we afscheid van hem genomen. 
Voor ons St. Willebrorduskoor is het tijdperk ‘Jan 
Smits’ afgesloten. Wij en heel de voormalige St. 
Willibrordusparochie zullen ervaren van welke be-
tekenis Jan en mèt hem zijn vrouw Netje, voor de 
Berkelse geloofsgemeenschap zijn geweest

Adieu Jan. We zullen je niet vergeten en we gaan 
óók in deze veranderende tijden proberen gaande 
te houden wat jij  bent begonnen.

Namens het bestuur van het 
St. Willebrorduskoor

Frans van Breugel, Vice-voorzitter

HALLO ALLEMAAL, 
Over ruim 2 weken is het alweer Pa-
sen! Daar horen natuurlijk Paaseieren 
bij. We hadden heel graag met jullie 

weer naar de Pierenberg gegaan om deze te gaan 
zoeken maar dat is helaas nog niet mogelijk door 
de regels die nu gelden om Corona te bestrijden.

Maar…..we willen toch kijken of we iets gezelligs 
in het dorp kunnen brengen. In navolging van de 
beren en gluurpieten wandelingen zouden we het 
geweldig vinden als we dit nu doen met Paaseie-
ren voor de raam. Wat is nou leuker om lekker te 
wandelen en elkaars creaties te bekijken ? En 10 
hele mooie geknutselde Paaseieren worden be-
loond met een Paaslekkernij.
Meerdere kinderen in huis, dan mogen er natuurlijk 
ook meerdere Paaseieren voor de raam. Net voor 
Pasen zullen onze Paashazen een rondje door het 
dorp maken om de mooie eieren te bekijken. Heb 



je een Paaslekkernij
gewonnen, dan vind 
je een briefje in je 
brievenbus waar op 
staat waar je deze op 
zaterdag 3 april  kunt 
gaan halen.

Dus, knutsel een gezellig 
Paasei en zet deze zo snel 
mogelijk voor je raam zodat wandelaars het kun-
nen zien als ze langskomen. Meldt even onder het 
originele bericht op onze Facebookpagina waar 
de eieren te vinden zijn in het dorp dan weet men 
waar gewandeld kan worden om de Paaseieren te 
bekijken. Heb je geen Facebook of lukt dit niet, je 
mag het ook altijd doormail naar info@jeugdwerk-
berkelenschot.nl dan zetten wij het erop voor je.
Veel knutsel en wandelplezier !

Groetjes van het Paasteam
Stichting Jeugdwerk Berkel-Enschot

GRAAD DE KUIPER
Veertien dagen geleden nam ik U mee 
naar een onbekende boer uit Berkel-
Enschot. Heden denken we te weten 

dat het Graad Kuijpers beter bekend onder de 
naam; ‘Graad de Kuiper’, is. Gerardus Kuijpers 
werd op 1 januari 1889 geboren aan de Heun-
eindseweg te Berkel. Zijn ouders waren landbou-
wer Hendrikus Kuijpers en Anna Maria Vermeer. 
In totaal kregen zij vijf kinderen. Graad heeft een 
aantal jaren als inwonend boerenknecht gewerkt 
te Udenhout en Berkel-Enschot. De familie Kuij-

pers-Vermeer is op 
enig moment ver-
huisd naar de Bur-
gemeester Bren-
dersstraat 8, alhier. 
Wanneer is niet 
precies bekend. 
Zeker is dat het 
echtpaar in de Bur-
gemeester Bren-
dersstraat op 3 mei 
1927 zijn gouden 
bruiloft heeft ge-
vierd. Graad Kuij-
pers is na werk-
zaamheden bij 
boeren weer gaan wonen bij zijn ouders. Met in-
gang van 11 mei 1925 werd hij door de gemeente 
aangenomen als ‘losse arbeider op de gemeente-
wegen’. In 1928 kwam Graad er in vaste dienst. 
Per 1 januari 1954 kreeg Kuijpers eervol ontslag 
wegens het bereiken van de pensioengerechtigde 
leeftijd. Tot op hoge leeftijd hield hij in de Burge-
meester Brendersstraat onder andere een koe en 
wat konijnen. Graad was lid van het schuttersgilde 
Sint Hubertus en EHBO-vereniging St. Alphonsus. 
Op 1 januari 1989 werd Graad Kuijpers 100 jaar 
wat uitbundig gevierd is in Verzorgingstehuis To-
rentjeshoef alwaar hij sinds 1981 verbleef. ‘Graad 
de Kuiper’ stierf in Torentjeshoef op 29 mei 1989. 
Hij werd met gilde-eer begraven. Zijn graf te Ber-
kel is helaas al geruimd.

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

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  
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DE IK KAN HET!
DOBBELSTEEN

Wij hebben een dobbelsteen gemaakt. Wij dobbe-
len één keer voor we de CITO gaan maken.
En wat we dobbelen dat zeggen we tegen ons 
zelf. En dat helpt ons 
met de CITO.
Want we hebben 3 we-
ken CITO-toetsen.
En	dan	 is	het	fi	jn	dat	 je	
soms kan dobbelen.
En je krijgt er meer zelf 
vertrouwen door.
Groetjes Middenbouw 4

Energieadvies in Berkel-
Enschot nu extra voordelig

VERDUURZAMEN MET DE HELE 
STRAAT
Je eigen huis verduurzamen hoef je niet alleen te 
doen: Energiecoöperatie BEC en de gemeente 
Tilburg helpen je graag op weg met een voorde-
lig energieadvies. Dat scheelt geld en energie! 
Verspreid door de gemeente wonen energiead-
viseurs die hun eigen ervaringen met bijvoor-
beeld HR++ glas en aluminium puien graag met 
je delen. Zo maken we ook Berkel Enschot sa-
men stap voor stap duurzamer.

Iedereen met een eigen huis in Berkel-Enschot 
kan via www.aandeslagmetjehuis.nl een afspraak 
maken met een energieadviseur. Tot 31 mei 2021 
is het tarief hiervoor bijzonder gunstig. Energie-
adviseurs hebben kennis over kleine maatregelen 
zoals het dichten van kieren en over ingrijpender 
verduurzamingsopties zoals isoleren, zonneboi-
lers	en	van	het	gas	af	gaan.	Ook	over	het	eff	ect	
van beglazing weten ze van alles.

Eerste generatie dubbelglas
De meeste huizen van dertig tot veertig jaar oud heb-
ben ruiten van dubbel glas. Dat dubbel klinkt goed, 
maar deze eerste generatie dubbele beglazing haalt 
het niet bij latere varianten. Als je het laat vervan-
gen door HR++-glas dan stijgt het comfort in je huis 
fl	ink	terwijl	het	gasverbruik	daalt.	HR-glas	staat	voor	
hoogrendementsglas. Vaak zit het eerste generatie 
dubbele glas in aluminium puien zonder thermische 

onderbreking dus dragen ze de kou van buiten over 
naar binnen. De nieuwste generaties aluminium pui-
en houden een deel van de kou buiten. 

Doe het samen dan ben je goedkoper uit
Energieadviseur en architect Peter van Hoogmoed 
woonde tot voor kort in een monumentaal huis in 
de Tilburgse binnenstad. ‘Daar heb ik voorzetra-
men voor het glas-in-lood geplaatst, omdat ik dat 
graag wilde behouden.’ Hij liet het dak en de vloer 
isoleren en de muren voor zover dat kon. Ook liet 
hij een WTW-installatie plaatsen. ‘Dubbel glas dat 
maximaal twintig jaar oud is, kun je laten zitten.’ 
Als Peter energieadvies geeft aan een eigen huis-
bezitter, probeert hij altijd de straat of buurt erbij te 
betrekken. ‘Als je met meerdere huizen de begla-
zing laat vervangen, ben je vaak goedkoper uit.’ 

300 euro per jaar
Vereniging Eigen Huis meldt dat het vervangen van 
dubbelglas door HR+ of HR++-glas alleen renda-
bel is als de kozijnen vervangen moeten worden 
of de bestaande ruiten lek zijn. Maar doe je het 
om het binnenklimaat te verbeteren dan is het de 
investering zeker waard. Ga je van enkelglas naar 
HR++-glas dan bespaar je rond de 300 euro per 
jaar op de energierekening. Dit geldt voor een ge-
middelde tussenwoning (bron: Milieu Centraal). 

Tip
Nog geen budget om alle ruiten te vervangen? 
Kies dan eerst voor nieuwe beglazing in de koud-
ste gevel van je huis. 

Ook aan de slag met verduurzamen? 
Plan een afspraak met een energieadviseur
Wil jij ook aan de slag met het verduurzamen 
van jouw huis, onze energieadviseurs staan 
voor je klaar. 
•	Concrete	vragen	kun	je	elke	werkdag	tussen	

13 en 17 uur stellen via: T 088-00 62 013.
•	Vraag	een	online	check	aan	via	www.aande-

slagmetjehuis.nl Tot en met 31 maart 2021 
betaalt de gemeente Tilburg ongeveer 75 pro-
cent van de kosten. Een onlineadvies kost tot 
die datum €20 in plaats van €90.

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

•	Word	 je	 lid	 van	BEC	dan	krijg	 je	 hierop	nog	
eens de helft van dit bedrag teruggestort (zie 
www.b-ec.nl).



BESTE (OUD)LEDEN EN (OUD)SPONSOREN VAN TVBE

Onze vereniging bestaat dit jaar 50 jaar. Dit willen we vieren met een lustrumjaar. 
We starten eind oktober. De bedoeling is om een Glossy uit te brengen met daarin 
foto’s en verhalen van onze (oud)leden en (oud)sponsoren. De Glossy zal een blij-
vend aandenken zijn van onze vereniging en Berkel-Enschot! We vragen iedereen 
om verhalen en foto’s met ons te delen zodat de Glossy voor iedereen herkenbaar 
is en iedereen een mooi aandenken kan ontvangen. 

Stuur je verhalen en foto’s vóór 1 april  naar: Lustrum@TVBE.nl 
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St. Willibrordstraat 32a      |      5056 HW Berkel-Enschot      |      Telefoon: 013 - 533 1556

Laatste 10 dagen nu met extra veel koopjes
- Gordijnstoff	en	vanaf	€1,-	per	meter	bij	afname	van	een	volle	rol
- Nog enkele vloerkleden
- Winkel inventaris
- Complete lichtlijn met spots
- Kassa, lampen en deurmatten
- Garen en ritsen met korting
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DE BRONSTIJD 
IN DE NIEUWE 
WARANDE (2)

Bij het leven in de bronstijd hoort natuurlijk ook 
de dood en de manier waarop daar in die tijd mee 
werd omgegaan. In dit tweede artikeltje in deze 
reeks gaat daar wat verder op ingegaan worden.

In de Nieuwe Warande zijn bij archeologische op-
gravingen twee graven ontdekt. Een graf bevond 
zich op de plek van het huidige retentiebekken 
tussen het Rauwbrakenpad en het spoor bij de 
daar ontdekte nederzetting uit de bronstijd. Over 
deze nederzetting gaat de volgende keer bericht 
worden. Een tweede graf bevond zich bij de aftak-
king Rauwbrakenweg naar de Nieuwe Warande. 
Op de afbeelding is het blootgelegde graf te zien 
(foto RAAP).

Het betreft hier een crematiegraf van een volwas-
sene dat stamt uit de het midden van de bronstijd 
(1500 v. C.). In deze tijd, en ook later nog, was 
het gebruikelijk dat lijken werden gecremeerd en 
dat delen van de crematieresten in een doek wer-
den gewikkeld of in een urn gestopt, die in een 
graf werd geplaatst. In dit geval gaat het om in 
een doek gewikkelde resten die binnen een uitge-
graven cirkelvormige ondiepe greppel werden ge-
plaatst. Het doek werd daarna afgedekt met gras- 
of heideplaggen, waardoor er een klein heuveltje 
ontstond. Dit type graf noemt men een kringgrep-
pelgraf. De ondiepe cirkelvormige greppel diende 
waarschijnlijk als afscheiding van de ‘wereld van 
de doden’ van de ‘wereld van de levenden’. Verder 
diende het graf als markering van het leefgebied 
van de verderop gelegen nederzetting.

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

AD KRIJNEN (1934-2021): ZIJN 
BETEKENIS VOOR ONS DORP 
Tijdens de uitvaart van 
Ad Krijnen in de Willibror-
duskerk van Berkel werd 
vooral stilgestaan bij wie 
Ad was als mens en gelo-
vige. Hier wil ik aandacht 
besteden aan zijn bete-
kenis voor ons dorp.
Toen Ad en zijn vrouw 
Margriet in 1970 in Berkel-
Enschot kwamen wonen, 
werkte Ad als socioloog bij het Provinciaal Opbouw-
orgaan Noord-Brabant (PON), een onderzoeks- en 
adviesorgaan op sociaal-maatschappelijk gebied. 
Een van zijn aandachtspunten betrof het biblio-
theekwezen. Het zal mede om die reden geweest 
zijn dat hij door de Stichting Openbare Bibliotheek 
Berkel-Enschot gevraagd werd om lid te worden van 
het bestuur. Ad heeft 15 jaar in het bibliotheekbe-
stuur gezeten, waarvan 13 jaar als voorzitter. Bij zijn 
aftreden in 1990 werd hij benoemd tot erelid. 
Onder zijn voortvarende en deskundige leiding 
kwam de nieuwbouw van de bibliotheek op het 
Eikenbosch tot stand, geopend in 1981. Dat resul-
taat was mede te danken aan de goede samen-
werking en vele uren overleg met de gemeente 
Berkel-Enschot en het architectenbureau. Het 
waren ook de jaren dat het accent binnen de bi-
bliotheek ging verschuiven van recreatie (boeken 
uitlenen) naar informatie(verstrekking). Het moge 
duidelijk zijn dat de sloop van ‘zijn bibliotheek’ 
begin 2020 door Ad als zeer pijnlijk werd ervaren.

Daarnaast is Ad Krijnen twee periodes (1993-
2001) vicevoorzitter geweest van het kerkbestuur 
van de Willibrordusparochie in Berkel. Het waren 
de jaren van toenemende samenwerking tussen 
de parochies van Berkel, Enschot en Udenhout. 
In die tijd ontstond ook de zeer populair geworden 
kersttocht.
En tot slot: Ad is als vader van een verstandelijk 
gehandicapt kind jarenlang actief geweest in de 
familievereniging van Vincentius in Udenhout en 
had van daaruit zitting in de bouwcommissie van 
deze instelling.
Ad Krijnen is op 27 januari jl. begraven op het 
kerkhof van Berkel, naast zijn dochter Barbara.

Theo Schepens
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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
Omgang
Nu ik bijna een jaar zit te thuiswerken in mijn 
seculiere baan moet ik concluderen dat de om-
gang met mensen dichtbij of wat verder van mij 
af, een stuk stiller is geworden. De meeste ont-
moetingen voor mijn werk zijn telefonisch of via 
een of ander digitaal platform. Ook mijn werk als 
onbezoldigd diaken in de parochie H. Johannes 
XXIII is een stuk stiller dan voor de uitbraak van 
de coronapandemie. Nu ik dit opstekertje schrijf, 
realiseer ik me dat dit jaar toch weer snel is voor-
bijgegaan. Het lijkt wel of de tijd steeds sneller 
gaat. Misschien heeft dat ook wel met leeftijd te 
maken. Ik hoor onze kinderen wel eens zeggen 
dat ouderen weinig geduld hebben, maar dan 
bedoelen ze meestal mij. Wanneer ik wat verder 
nadenk over omgang, stilte en geduld, dan komt 
de gedachte op dat de Veertigdagentijd alweer 
half is voorbijgegaan. Wie heb ik mogen ontmoe-
ten in de afgelopen periode en met wie heb ik 
een echt persoonlijk contact gehad tijdens deze 
ontmoetingen? Of is het veelal oppervlakkig ge-
bleven? Zo al nadenkend, denk ik terug aan de 
vele jaren dat ik heb deelgenomen als pelgrim 
aan de Stille Omgang te Amsterdam. Maar ook 
dat evenement wordt nu voor het tweede jaar 
oprij	 getroffen	door	de	coronapandemie	en	kan	
in de gebruikelijke vorm geen doorgang vinden. 
Er zullen wel enige activiteiten plaatsvinden die 
via digitale media zijn te volgen. Op internet is 
hierover informatie te vinden. Voor degenen die 
de Stille Omgang niet kennen: De Stille Omgang 
is een door katholieken uitgevoerde devotionele 
nabootsing in stilte en zonder uiterlijk vertoon 
van de middeleeuwse processie ter herdenking 
van het Amsterdamse hostiewonder uit 1345. 
Deze stille tocht wordt elk jaar in de nacht van 
zaterdag op zondag na de 15e maart gelopen in 

de oude binnenstad van Amsterdam. In stilte een 
omgang met elkaar en een omgang met God be-
leven, dat was – is voor mij de Stille Omgang. 
De pelgrimage in de busreis naar Amsterdam en 
weer terug, de pelgrimage van de tocht door het 
centrum van Amsterdam en dat alles in gebed en 
in stilte. Maar in al deze ontmoetingen, of ze nu 
fysiek of digitaal zijn mogen wij ons samen ge-
meenschap voelen. We zijn als gedoopten allen 
in Christus verbonden. Ik wens u, op weg naar 
Pasen, allen een goede omgang toe met elkaar 
en met God.

Diaken Ton.

TER NAGEDACHTENIS
In de St. Willibrorduskerk hebben we met een ker-
kelijke uitvaart afscheid genomen van Jan Smits, 
87 jaar.

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

Zondag 21 maart: Vijfde zondag van de Veer-
tigdagentijd.
09.30 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looijaard en p.w. Hendriks.
Intenties: Lou God (1e jrgt.); Ivo Panis (1e jrgt.); 
Henk Sebregts (1e jrgt.).
10.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers.
11.00 uur St. Willibrorduskerk: Woord en Com-
munieviering.
Voorganger: p.w. Hendriks.
Intentie: Annie van Gorp-van Rijsewijk.

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

Dinsdag 23 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 24 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 25 maart:
09.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looijaard.
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Avondgebed.
Coördinator: p.w. Hendriks.

Vrijdag 26 maart:
09.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistievie-
ring.
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: 013-5331215.

Voor wie?
Zij-instromers en herintreders.

Ontdek
Op de website ontdekdezorgweek.nl vind je 
data en tijden van de landelijke webinars, 
waarin je tips en tools krijgt die jou verder 
wegwijs maken in de zorgsector.

Match
Via de website van www.ontdekdezorg-
brabant.nl/ontdekdezorgweek kun je je 
inschrijven voor één van onze kennis-
makingsmomenten. Ga met ons in gesprek 
om te ontdekken of je met 't Heem de match 
kunt maken!

Ontdekdezorg
week
van 22 t/m 27 maart 2021

Overweeg jij een overstap 
naar de ouderenzorg? 
In deze week kun je de 
mogelijkheden ontdekken en 
praktische informatie krijgen 
over leren en werken in de 
zorgsector.

www.t-heem.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
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SCHAKELTJES
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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

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

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

Gezocht voor gezin: Tijdelijk huurhuis per mei / 
juni in Berkel-Enschot. Voor meer informatie: 
mail naar femke.broeders@ziggo.nl 

Pedicurepraktijk Pescura, voetbehandeling op 
afspraak, ook voor huisbezoek. Tel 06- 83117741

Van harte gefeliciteerd...
Bent u trots op iemand die geslaagd of af ge stu deerd is? Laat het ons even we ten!

Thomas Straatman bachelor Bedrijfseconomie Universiteit Tilburg.

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



Iets anders in gedachte? 
Op www.cateringwolfs.nl/pasen vind u tal van andere lekkere mogelijkheden.
U mag ons natuurlijk ook even bellen om uw wensen te bespreken, 013 533 26 92.

Berkelseweg 10-02 - Berkel-Enschot  •  013 533 26 92  •  info@cateringwolfs.nl  •  cateringwolfs.nl

Bestellingen kunt u afhalen op 3, 4 en 5 april.  
Bestellen kan in de webshop www.cateringwolfs.nl/bestellen

Paas-tafelbrunch voor 4 (€89,50) 
of 6 personen (€129,50) 

Soepen  
Aspergesoep met gegrilde beenham en room en/of gebonden tomaten crème soep 

met zongedroogde tomaatjes, prei en runderballetjes 

Hartige gerechten  
Gravad lax • gerookte forelfilet • in look gemarineerde scampi’s • Kempische ham 
en Serranoham met meloen • gevulde eitjes  • romige brie • vleessalade • russisch 
ei  • rundercarpaccio met truffelmayonaise • wraps gevuld met old Amsterdam en 
mosterd dille • teriyaki kipspiesjes • gehaktballetjes in zoetzure grillsaus • pulled 

porc • vitello tonato • gegrilde beenham • gerookte kipfilet

Broodjes 
Vers afgebakken luxe broodjes (harde en zachte) en croissants

Warm gerecht met pasteibakjes 
Kippenragout van dijvlees of visragout met warm gerookte zalm

Zoete gerechten 
Aardbeien met slagroom • kersen in advocaat • chocolade krullen • macarons • 

aardbeienconfituur • muffins • donuts

Drank
Vers geperste jus d’orange

Roomboter en margarine



Geldig t/m di 23 maart 2021

ELKE DAG EURO’S GOEDKOPER

1+1 gratis: 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

GRATIS BIJ

PUNTEN
250

Jumbo groenterijst 
of -pasta
Schaal 400 gram

GRATIS BIJ

PUNTEN
295

Jumbo 
gewassen spinazie
Zak 600 gram

GRATIS BIJ

PUNTEN
375

Jumbo verse 
pizzabodem
Verpakking 530 gram

RUNDERGEHAKT OF 
BIOLOGISCH RUNDERGEHAKT
2 schalen rundergehakt à 500 gram of 
biologisch rundergehakt à 300 gram

 2 VOOR

5.–
a6,38 - a7,38  3 VOOR

5.–
a6,45 - a7,95

UNOX SOEP IN BLIK
3 blikken à 800 ml

LUXE DUBBELE TULPEN
Rechtstreeks van de kweker
Per bos

a3,99

349349

Rechtstreeks van de kweker

JUMBO
SNELFILTERMALING 
OF KOFFIEPADS
2 verpakkingen à 36-56 stuks
of 250-500 gram

1+1
GRATIS*

 Jumbo Denissen, Berkel Enschot, Koningsoord 64


