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Begeleid wonen in Berkel-Enschot: Rosmolen - De Zicht

Aanleg bodemwarmte-bron appartementen Abdijkwartier – Koningsoord gestart

Omkijken naar het afgelopen jaar met: Lex van de Pol
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COLOFON

ALARMNUMMER  112

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

WIJKAGENTEN  0900-88 44

Onze wijkagenten zijn bereikbaar via mail: 
goof.van.bragt@politie.nl  
cluster-2.groene-beemden@politie.nl.

HUISARTSENPOST  085 – 53 60 300

Werkdagen 17:00-08:00, het weekend en op feestdagen. 
Lage Witsiebaan 2a Tilburg. Op telefonische afspraak.

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

WORD
JIJ

ONZE
NIEUWE

COLLEGA?

Wil je aan de slag als monteur in de woningbouw/utiliteit?

Ga dan naar www.werkenbijzni.nl of neem contact op met blangen@znibv.nl | 013 529 92 00
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In Rosmolen De Zicht wonen 17 mensen in een 
complex voor begeleid wonen van Prisma. Het 
zijn (jong)volwassenen met een verstandelijke 
beperking die graag alleen willen wonen, maar 
niet altijd alleen willen zijn.

Niet iedereen kan het alleen af
De hulp kan op allerlei gebied plaatsvinden. Zo 
kan het zijn dat het moeilijk is om het in huis goed 
te regelen, terwijl dat met wat hulp wel lukt. Maar 
het is ook mogelijk dat mensen op hun werk niet 
goed uit de verf komen. Dan kan begeleiding de 
zaken wat gemakkelijker maken. Soms lukt het 
niet om thuis te wonen en kan iemand tijdelijk te-
recht met wat hulp.

Zelfstandig waar het kan
Margareth Mes werkt al een aantal jaren bij Ros-
molen De Zicht. Zij vindt “het heel belangrijk, dat 
mensen die hulp nodig hebben, zich er echt thuis 
voelen. Dat lukt alleen maar, als je hen zoveel mo-
gelijk zelfstandig laat zijn. Hulp moet je alleen ge-
ven als het nodig is”. Hulp kan volgens haar wel 
net het steuntje zijn dat mensen nodig hebben. De 
Coronaregels worden strikt toegepast en iedereen 
houdt zich daar aan. Je wilt het virus toch wel bui-
ten de deur houden. Tot op heden is dat gelukt en 
iedereen is al één keer ingeënt.

BEGELEID WONEN 
IN BERKEL-ENSCHOT

De omgeving doet mee
Het gebouw staat gewoon in een woonwijk. Het 
staat daar al zestien jaar. Dus weten de bewoners 
van de huizen in de buurt dat er een zorgcomplex 
is. Margareth is “erg content met de houding van 
de buren in de wijk. Wijkbewoners hebben er be-
grip voor dat er in Rosmolen De Zicht mensen wo-
nen, die net even wat anders in het leven staan.” 
Maar het loopt niet altijd gesmeerd.

Afgelopen jaar was een turbulent jaar voor zowel 
de woonvoorziening als voor de buurt. Regelmatig 
heeft de woonvoorziening geluidsoverlast veroor-
zaakt. Maar door met elkaar in gesprek te blijven 
en ondertussen het probleem aan te pakken is de 
rust teruggekeerd. De huidige bewoners vinden 
het heel fi jn om hier te wonen en dragen graag hun 
steentje bij waar ze kunnen. Op dit moment rui-
men een aantal bewoners alle rotzooi in de buurt 
op die er maar te vinden is.

Tekst: Jan van der Straaten
Foto: Bas Haans

Een steuntje in de rug kan net het 
verschil maken
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GEVONDEN
 Datum GEVONDEN Vindplaats Telefoon
 15-3 Eenhoorn zwemband Torenakker 06-21683016
 16-3 Knuff el popje Dom S. Dubuissonstraat tegenover 06-16068676 
   Kampshoff 
 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 knuff elkonijn Jonagold Berkel-Enschot 06-55798161
28-2 fi etssleutel met rond blauw plaatje voor het pand Bosscheweg 72 -  013-5336923
   Berkel-Enschot
 26-2 Sleutels Fietspad 06-27472195

   
 Datum VERLOREN Verliesplaats Telefoon
 22-3 Gouden armbandje Bosscheweg t.h.v. huisnr 106-108-110 06-42148472
 17-3 leren armbandje met 2 blauwe steentjes Route via Caeciliastraat naar Burg.  06-24977767
   Panislaan richting Druiventros
 13-3 wollen mutsje, kleur donker rood Parkeerplaats Bos bij Mie Pieters 013-5335275
 1-3 Bril rood/zwart rond montuur Ter hoogte van Gezondheidscentrum/ 06-40427163
   huisartstenpost Berkel-Enschot

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.zigzag-gordijnen.nl

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

  Vakkundig advies aan huis
  Showroombezoek op afspraak
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In Koningsoord, pal naast het nieuwe Dorps-
hart van Berkel-Enschot, realiseert GAP2 BV 
in samenwerking met de gemeente Tilburg en 
bouwbedrijf Pennings het project Abdijkwar-
tier. Een project waarin veel aandacht wordt 
besteed aan duurzame toepassingen. Zo wordt 
voor de verwarming én verkoeling van de ap-
partementen bodemwarmte gebruikt die met 
behulp van bronnen wordt opgewekt. Het opti-
mum qua duurzaamheid en comfort.

Afgelopen week was er een belangrijke mijlpaal. 
Bouwbedrijf Pennings startte namelijk met het 
aanleggen van de warmtebronnen in de grond die 
voor de opwekking van warmte (winterperiode) en 
verkoeling (zomerperiode) ten behoeve van de 68 
appartementen in het Abdijkwartier gaan zorgen. 
 

Het Abdijkwartier bestaat naast de 44 apparte-
menten in gebouw Noon (met eigen parkeerter-
rein) en de 24 appartementen in gebouw Comple-
ten (met half verdiepte parkeergarage) ook uit 5 
eengezinswoningen, Vespers genaamd. Ook de 
eengezinswoningen worden gasloos en duurzaam 
uitgevoerd. Voor de eengezinswoningen worden 
zogenaamde luchtwarmte pompen toegepast, 
daarmee wordt warmte uit de omgevingslucht ge-
wonnen.

Het project ligt op 1 minuut lopen van het nieuwe 
Dorpshart met tal van voorzieningen. In en om 
haar sfeervolle winkelstraten vind je supermark-
ten, gezellige boetiekjes en allerlei andere mid-
denstand, maar ook de huisartsen en zorgvoor-
zieningen zijn dichtbij. Om de hoek ligt een grote 
recreatieplas,  één van de drie basisscholen en 
het project ligt op 10 minuten rijafstand van het 
centrum van Tilburg. 

De verkoop is reeds gestart en er zijn nog een 
aantal appartementen en woningen te koop. Meer 
informatie is te vinden op www.abdijkwartier.nl en 
te verkrijgen via de betreffende makelaars (KIN 
Makelaars en Peeters-Bouckaert Makelaars). 

PBn, 16-3-2021
GAP2 BV

Aanleg bodemwarmte-bron appartementen Abdijkwartier - 
Koningsoord gestart!
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ACTIVITEITENKALENDER

MAART

13-3 tot 3-4 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 (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 

Vroege Vogel!!
Wij zijn op zoek naar jou!

voor de verkoop van groente en
fruit op de markt in Berkel-Enschot

Ben jij 16 jaar of ouder en wil je
lekker buiten werken in een leuk team op
donderdag van ± 6.15 tot ± 13.00 uur?

Bel dan naar 06-46 21 84 62
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Lex van de Pol heeft eerst in ontwikkelingslanden 
als Belize en Zambia gewerkt. In 2009 kwam hij 
terug naar Nederland. Hij ging als ICT-specialist in 
Tilburg werken. Hij ontwierp daar databases voor 
websites en back-offi  ces van touroperators. Die 
werden onder andere toegepast op cruisesche-
pen. Toen de coronacrisis uitbrak, liep de omzet 
fors terug door het wegvallen van opdrachten 
vanuit de toeristische sector. Zijn baan werd over-
bodig en hij kreeg zijn ontslag. 

Arbeidsmarkt voor ICT mensen
Zijn ontslag was netjes geregeld met een over-
brugging over een periode van drie maanden. 
Ondanks dat sliep hij de eerste week na zijn ont-
slag niet zo goed. Hij maakte zich zorgen over het 
krijgen van een andere baan en de onzekerheid 
over de gevolgen van het virus gaf onzekerheid. 
Maar omdat hij een brede achtergrond heeft en 
een goede opleiding als econometrist, was het 
voor hem niet moeilijk om een andere baan te vin-
den. Hij kon zelfs kiezen. Zijn keus viel op de bank 
Van Lanschot Kempen in den Bosch. Hij doet daar 
data-management.

De kinderen
Lex is getrouwd en heeft twee kinderen in groep 4 en 
groep 7. De school ging dicht en de kinderen kwa-
men thuis en moesten daar les krijgen. Dat moest 
gebeuren naast zijn normale werk. Tijdens de eerste 
lockdown schoof hij zijn werk aan de kant en be-
steedde veel aandacht aan zijn zoontje Max die le-
zen, schrijven en rekenen onder de knie moest zien 
te krijgen.  ‘Dat vroeg veel aandacht, want zo’n jong 
kind is gauw afgeleid en heeft niet altijd zin om zijn 
sommen te maken’, vertelt Lex. ’s Avonds werkte hij 
tot laat door om zijn eigen werk af te krijgen.
Maar de resultaten waren goed. Misschien ging 
het zelfs nog wel beter dan wanneer Max les in de 
klas had gehad. Thuis kreeg hij eigenlijk privéles. 
Zijn dochter Renske is niet zo snel afgeleid. Ook 
bij haar waren de resultaten goed.
Nicola, Lex zijn vrouw, werkt parttime als fondsen-
werver bij een stichting voor ontwikkelingswerk en 
pakte het onderwijs voor de kinderen op tijdens de 
tweede lockdown. Nu de school weer open is, gaat 
het allemaal wat gemakkelijker. Een hele opluchting.

Tekst: Jan van der Straaten
Foto: Bas Haans

In de nieuwe rubriek OMKIJKEN blikken we terug 
op het afgelopen jaar en wat corona voor invloed 
heeft gehad op ons dagelijks leven. Wil jij jouw 
verhaal delen? Mail info@schakel-nu.nl

Lex van de Pol verloor zijn baan 
door corona

11
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KUNST EN CULTUUR

9.70 - 12.98

2 stuks

88..4949

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
25 mrt 26 mrt 27 mrt

Geldig in week 12
zondag 21 t/m 
zaterdag 27 maart 2021

12/21 
Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.
Om al onze klanten te laten profiteren 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

1+1
GRATIS

Alle 
Maaslander

PLUS 
Smaakselectie Aardbeien
Schaal 400 gram

PLUS Klein gebak
Hazelino crème gebakjes, appelpunten 
of marsepeingebakjes, doos 2 stuks

PLUS Blonde 
d’Aquitaine 
Ossenhaas

PLUS Blonde 

4.70

Per 100 gram

33..9999
PLUS Rundersteak superieur 
of Blonde d’Aquitaine 
Entrecôte of ribeye

PLUS Rundersteak superieur 

5.50 – 7.50

Per 250 gram

33..9999
2.50 – 3.50

Per doos

11..9999
Per schaal

11..9999

+2GRATISzegels

WEEKENDPAKKERS

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

3.30   1.65
De actieprijzen variëren van 1.57 - 1.89

PLUS 
Snoeptomaten
Doos 1 kilo

Almhof Yoghurt
Alle bekers à 450 of 500 gram

Douwe Egberts 
Aroma rood snelfilterkoffie 
Alle enkelpakken à 500 gram,
koffiebonen Alle zakken à 500 gram,
koffiepads Alle zakken à 54 stuks
of oploskoffie Alle potten à 200 gram, 
combineren mogelijk
M.u.v. aroma variaties en D.E. café

El Descanso 
Reserva
Alle flessen à 75 cl, 
combineren mogelijk
2 flessen

14.98   7.49

1.31 - 1.72
Per 100 gram

00..9999

Dubbelfrisss 1Dubbelfrisss 

+1GRATISzegel

Almhof YoghurtAlmhof Yoghurt

1.17 – 1.75

Per beker

00..9999

Per doos

22..9999

22==11

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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CULTUUR IN ONS KONINGSOORD 

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

MEDIA UKKIE DAGEN; VAN 26 MAART T/M 2 
APRIL 
Jonge kinderen weten de weg in de ‘digitale we-
reld’ razendsnel te vinden. Ze swipen op de ta-
blet of smartphone zo naar hun favoriete fi lmpje 
of app. Kinderen beleven hier veel plezier aan en 
voor ouders geeft het af en toe een momentje voor 
jezelf. Maar dreumesen, peuters en kleuters zijn 
nog te klein om er wijs mee om te gaan en bege-
leiding van ouders en verzorgers is nodig.

Wist je dat door het samen kijken van een fi lmpje 
of samen spelen van een online spelletje een kind 
er ook echt iets van opsteekt? En dat de afwis-
seling met andere activiteiten, zoals buitenspelen, 
belangrijk is? In het mediagebruik van het kind ligt 
meer dan wat je als ouder misschien op het eerste 
oog ziet. Het is onderdeel van de opvoeding. Door 
samen van media te genieten kunnen kinderen 
volop de kansen van media benutten en blijven de 
risico’s beperkt. Het thema van de Media Ukkie 
Dagen 2021 is daarom: Ik zie, ik zie wat jij niet ziet.

Van 26 maart t/m 2 april 2021 besteedt de biblio-
theek aandacht aan mediawijsheid in de opvoe-
ding van kinderen van 0 tot 6 jaar. 

Tijdens de Media Ukkie Dagen krijg je elke dag een 
tip om een Mediamomentje te creëren met je kind. 
De tips zijn laagdrempelig en gelijk toepasbaar.

Of wil je jouw kinderen helpen in de online wereld? 
Ga dan samen met je kind in gesprek over leuk en 
veilig mediagebruik in Het Mediagesprek.

Kijk voor meer informatie, fi lmpjes en tips op:
https://www.bibliotheekmb.nl/media-ukkie-
dagen.html 

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  

KUNST EN CULTUUR



NIEUWSFLITS KONINGSOORD

Werkzaamheden Canonstraat en groenstrook Dr. Schaepmanstraat

Vanaf 17 maart tot en met 31 maart 
2021 is de Canonstraat op werkdagen 
tussen 07.00 en 17.00 uur afgesloten 
vanwege werkzaamheden. De straat 
blijft voor bewoners en ander bestem-
mingsverkeer gewoon bereikbaar.

De Canonstraat is een doodlopende 
straat in het nieuwe deelgebied 
Mariënkroon. Omdat de straat ook vrij 
smal is bleek het in de praktijk lastig voor 
het autoverkeer om te keren. Op 15 
december jl. organiseerden Heijmans en 
de gemeente Tilburg een bewonersover-
leg waarbij bewoners van de Canonstraat 
en de omliggende straten aanwezig 
waren. Dit overleg heeft geleid tot een 
nieuw ontwerp met meer openbare par-
keerplaatsen en passeerstroken. Verder 
wordt er een calamiteitendoorgang naar 

de Dr. Schaepmanstraat gemaakt voor 
de hulpdiensten. Deze doorsteek kan 
ook door ander verkeer gebruikt worden 
maar dan alleen om te keren. Verder 
worden de schelpenpaden voltooid en de 
groenstrook opgeknapt.

In de groenstrook tussen de Canonstraat, 
de Dr. Schaepmanstraat en de Dr. Ariëns-
straat komen doorgangen waar fietsers 
en voetgangers de groenstrook kunnen 
passeren. Hetzelfde wordt gedaan tussen 
de Laudenstraat en het Eikenlaantje langs 
de Brevierstraat. Ook hier komen twee 
schelpenpaden. Aan iedereen het vrien-
delijke verzoek om alleen de schelpenpa-
den te gebruiken om de groenstrook te 
doorkruisen om te voorkomen dat schade 
aan de nieuwe beplanting ontstaat. 

Directe verbinding van de Koningsoordlaan naar parkeerterrein 
‘Ons Koningsoord’

Tot voor kort konden de parkeerplaatsen 
voor de Aldi en Ons Koningsoord alleen 
bereikt worden via de centrale toegang 
van het ‘grote parkeerterrein’ vanaf de 
Proosdijstraat. Door velen werd deze 
route ‘als een onlogische omweg ervaren. 
Ook omdat auto’s vanaf de rotonde niet 
linksaf mogen’.

Mede op initiatief van de dorpsraad is 
in overleg met Heijmans en de gemeen-
te naar een andere oplossing gekeken. 
Deze is gevonden in het openstellen van 
de bestaande bevoorradingsroute van 
de Jumbo en Aldi voor alle autoverkeer. 
Hiermee kunnen auto’s vanaf de Konings-
oordlaan direct naar het parkeerterrein 
voor de Aldi en Ons Koningsoord rijden. 
Deze route is opengesteld in eenrichting, 
zowel in de huidige (tijdelijke) situatie van 
de bouw van omliggende woningen als in 

de definitieve situatie. Auto’s kunnen ver-
volgens terug naar de Koningsoordlaan 
rijden via de Proosdijstraat. De verwach-
ting is dat dit een verschil gaat uitmaken 
in het ‘dolend’ verkeer op het ‘grote 
parkeerterrein’ voor het winkelcentrum. 

Het openstellen van de nieuwe route naar 
het parkeerterrein van ‘Ons Koningsoord’ 
voor auto’s, blijkt in de huidige tijdelijke 
situatie mede vanwege de aanwezigheid 
van bouwverkeer onveilig om’ te 
combineren met fietsers en voetgangers. 
Daarom is de route vanaf heden ver-
boden voor voetgangers en fietsers. De 
bebording is daarop aangepast en er is 
een alternatieve route aangegeven.’
In de definitieve situatie als de bouw van 
omliggende woningen is afgerond wordt 
de weg wel weer toegankelijk voor voet-
gangers en fietsers. 
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NIEUWS VAN DE MONITORGROEP

Op advies van de monitorgroep verkeer 
wordt de kruising Hoolstraat/Heikantse-
baan binnenkort aangepast en het wegdek 
van de Hoolstraat waar nodig verbeterd. 
Ook pleit de groep voor een verbetering 
van de verkeerssituatie op de Brevierstraat/
Eikenboschweg. Deze locatie is ingewikkel-
der en vraagt meer studie. 

Op de Hoolstraat constateert de moni-
torgroep een toegenomen verkeersdruk 
(van 300 naar 400 voertuigen per etmaal), 
verslechtering van het wegdek en drie 
aanrijdingen op de kruising Hoolstraat/
Heikantsebaan. Op basis van deze situatie 
adviseert de monitorgroep om maatregelen 
te nemen in de Hoolstraat en de kruising van 
de Hoolstraat met de Heikantsebaan veiliger 
te maken. Ze adviseert om de Hoolstraat 
verkeersluw te maken, de snelheid te be-
perken tot 30 kilometer per uur, het wegdek 
(de kinderkopjes en klinkers) te herstellen, 
waarschuwingsborden ‘gevaarlijke kruising’ 
met onderbord ‘Let op! Hier heeft rechts 
voorrang’ bij de kruising te plaatsen én in 
de binnenbocht van de Hoolstraat met de 
Heikantsebaan verharding aan te brengen. 

De gemeente gaat de maatregelen bij de 
Heikantsebaan uitvoeren en het wegdek van 
de Hoolstraat herstellen op de punten waar 
het niet aan het vastgestelde onderhoudsni-
veau voldoet. Het verkeersluw maken of de 
snelheid remmen op de Hoolstraat, vindt de 
gemeente niet nodig vanwege de aard van 
de weg (kasseien) en het beperkte aantal 
voertuigen dat er dagelijks overheen rijdt. 
De plaatsing van onderborden is naar haar 
idee ook niet nodig, omdat de plaatsing 
van waarschuwingsborden voldoende om 
extra oplettendheid vraagt. Ook over de 
situatie bij de Brevierstraat en de kruising 
van de Brevierstraat met de Eikenboschweg 
heeft de monitorgroep advies gegeven. De 
monitorgroep constateert dat de Brevier-

straat druk en onveilig is en dat de kruising 
onoverzichtelijk is, met name voor voetgan-
gers en fietsers. Deze wegen zijn momenteel 
de hoofdroute vanuit het dorp naar Konings-
oord. Toekomstige ontsluitingen vanuit De 
Kraan zijn nog niet klaar, maar de monitor-
groep vindt de situatie dusdanig ernstig dat 
zij adviseert om zowel de Brevierstraat als 
de kruising Brevierstraat/Eikenboschweg nu 
toch al opnieuw te bekijken. Zij denkt bij de 
kruising aan de aanleg van een rotonde of 
een gelijkwaardige kruising, het verbreden 
van voetpaden en het aanleggen van een 
natuurlijk fietspad naast het Eikenlaantje. 
De gemeente bekijkt het advies nu. 

Eerdere aanpassingen
Mede op advies van de monitorgroep is 
de fiets-oprit naar de spoorwegovergang 
Raadhuisstraat inmiddels aangepast door 
de gemeente. Daarmee wordt voorkomen 
dat automobilisten tóch denken vanuit de 
Raadhuisstraat rechtdoor het spoor over te 
kunnen steken.

Aanpak kruising Hoolstraat/Heikantsebaan op advies monitorgroep 

De monitorgroep Verkeer adviseert sinds 
eind 2020 de gemeente over verkeersknel-
punten. De monitorgroep richt zich op de ef-
fecten van de aanleg van de Koningsoordlaan 
en de veranderingen aan de spoorwegover-
gangen. Daarvoor zijn ook verkeerstellingen 
en snelheidsmetingen gedaan. Die tellingen 
en metingen helpen om te beoordelen of 
de wegen in het dorp de verkeersstromen 
aan kunnen. De groep bestaat uit negen 
bewoners plus twee vertegenwoordigers uit 
de dorpsraad. De volledige adviezen van de 
monitorgroep, het monitoringsplan en het 
overzicht van locaties waarover de groep 
adviseert zijn te bekijken op de site van de 
Dorpsraad (www.dorpsraadberkelenschot.
nl). Als u de monitorgroep iets wilt vragen of 
wilt melden, dan kunt u mailen naar 
monitorgroepverkeer@dorpsraadberkelen-
schot.nl.
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VERENIGINGSNIEUWS

WINTERFOTOGRAFIE
Wat hebben we dit jaar geboft met de 
winter! Er lag volop sneeuw en ijs. Niet 

verwonderlijk dat veel mensen erop uit trokken om 
dicht bij huis van de winter te genieten. Behalve met 
schaatsen of een slee kun je ook winterpret beleven 
met de camera. Het winterlandschap levert naast 
actiefoto’s ook vaak serene, verstilde plaatjes op. 
Of vervreemdende, zoals het beeld van Mirjam van 
Vooren. ‘Strangers in the snow’ is het getiteld. Deze 
vreemde ‘wezens’ waren te vinden in de landerijen 
van Baarschot. Ze bleven slechts enkele dagen, 
daarna waren ze weer opgelost. 

Vindt u het leuk om naast deze Foto van de Maand 
nog meer mooie foto’s te zien? Bezoek dan eens 
onze online expositie op www.fotobe.nl.

ROOTVEN TE BERKEL (1)
Deze week neem ik U mee naar een 
‘bosje’ met water dat rechts achter het 
pand Hoolstraat 9 ligt. Een met gras 

begroeid zandpad voert naar de houtopstand en 
loopt daarop dood. Op de minuutplans van het 
kadaster 1832 laat de bewuste plek te Berkel een 
ven zien met daarom heen een moerasgebied (zie 
grafic). Het ven groot 2980 m2 en moeras groot 
9440 m2 waren in eigendom bij de in Udenhout 
wonende landbouwer Willem Pijnenburg. Een 
naam voor het gebied ben ik nooit tegen geko-
men. Echter Piet van Rijswijk, geboren aan de 
Hoolstraat 8 in 1912, heeft me eens verteld dat 
hij in een ‘oud geschrift’ de naam Rootven was 
tegen gekomen. Het Rootven ligt op de rand 
van het gebied De Heuters. In mijn jeugd droeg 
de toegangsweg naar de houtopstand de naam 
Vennelaan en kwam uit op de Kreitenmolenstraat, 
te Udenhout. Aan de laan stonden nog net onder 

Berkel twee arbeiderswoningen onder één kap. 
Met de grondruilverkaveling van rond 1968, te 
Berkel, zijn de huisjes en het zandpad vanaf het 
ven tot de Kreitenmolenstraat geamoveerd. In 
mijn prille jeugd was het voorste deel van het ge-
bied, gezien vanaf de Hoolstraat, in bezit bij Hein 
van Rijsewijk en het achterste deel in eigendom 
bij Peer Robben. Beide boeren woonden aan de 
Hoolstraat op respectievelijk de nummers 10 en 
8. Heden ten dage is het gebiedje in eigendom bij 
een kleinzoon van Peer Robben.

Grafic: Wim de Bakker
Tekst: Rinus van der Loo



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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WEER MEEDOEN IN DE MAAT-
SCHAPPIJ MET ANWB AUTO-
MAATJE
Vervoer in Udenhout, Berkel-Enschot en Biezen-
mortel voor mindermobiele inwoners.
Nederland telt ruim vier miljoen ouderen. Een 
kwart daarvan voelt zich weleens eenzaam. Oude-
ren raken steeds meer geïsoleerd van de buiten-
wereld omdat hun mogelijkheden om naar buiten 
te gaan, bijvoorbeeld door leeftijd of gezondheid, 
steeds beperkter worden. Zelf met de auto rijden 
zit er vaak niet meer in en steeds een beroep doen 
op hun naasten is moeilijk. 

Bij ANWB AutoMaatje vervoeren plaatsgenoten 
met hun eigen auto minder mobiele mensen die 
niet meer zelf voor vervoer kunnen zorgen of las-
tig van de bestaande vervoersdiensten gebruik 
kunnen maken. Door ANWB AutoMaatje toe te 
voegen aan het bestaande plaatselijke vervoers-
netwerk kunnen ook deze mensen weer deel uit-
maken van het sociale en maatschappelijke leven. 

Hoe werkt het?
Wie gebruik wil maken van ANWB AutoMaatje belt 
uiterlijk twee werkdagen van tevoren met ANWB 
AutoMaatje. De planner voert de rit in en koppelt 
de deelnemer aan een van de beschikbare chauf-
feurs bij hen in de buurt. Een dag(en) voor de rit 
wordt de deelnemer teruggebeld en vertelt welke 
chauff eur beschikbaar is en wat de kosten zijn. De 
chauff eur komt op het afgesproken tijdstip voor-
rijden. De deelnemer rekent na afl oop contant af 

met de chauff eur op basis van de gereden kilo-
meters. Hiervoor wordt 30 cent per kilometer ge-
rekend.

Soort ritten:
I.v.m. covid-19 rijdt AutoMaatje op dit moment 
alleen noodzakelijke ritten. Een ritje naar o.a. het 
ziekenhuis, tandarts contactberoep of vaccinatie-
locatie.
Als de maatregelen versoepelen kunt u ook weer 
sociale ritten boeken naar o.a. een activiteit, een 
clubje, een boodschapje doen, maar ook weer 
lekker op de koffi  e bij een vriendin. Na aanmelding 
ontvangt elke deelnemer een deelnemerskaart, in-
formatiefl yer en het coronaprotocol. 

Deelnemer of vrijwilliger worden?
Inwoners van Udenhout, Berkel-Enschot en Bie-
zenmortel die graag deelnemer of vrijwilliger willen 
worden kunnen contact opnemen met:
AutoMaatje Tilburg
Tel: 013 762 06 40 (ma tot vrij van 9.00 tot 12.00 
uur)
Mail: automaatje@contoutdetwern.nl

AutoMaatje Tilburg is een samenwerking tus-
sen Gemeente Tilburg, KBO, ContourdeTwern 
en de ANWB. 

DE LUISTERLIJN TILBURG 
BEREIKBAAR OP NIEUW 
TELEFOONNUMMER 088 0767 000
Vanaf nu is de Luisterlijn bereikbaar via het nieuwe 
telefoonnummer 088 0767 000. Dat meldt de orga-
nisatie, die alle inwoners van Nederland emotione-
le ondersteuning op afstand biedt. Het nummer is 
dag en nacht bereikbaar voor mensen die nergens 
met hun verhaal terechtkunnen of behoefte heb-
ben aan een vertrouwelijk gesprek. Door te luis-
teren helpen 1.500 professioneel getrainde vrijwil-
ligers mensen om zorgen, pijn en verdriet (even) 
het hoofd te bieden.



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
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SAMEN TOT HET LAATST
Dit is het verhaal van Jan en Mien*. 
Zij leerden elkaar kennen in 1945 aan het einde 
van de oorlog. Jan was 18 en Mien was 16 jaar 
oud. Ze werden verliefd, verloofden zich na 2 jaar 
en na 5 jaar (zo ging dat in die tijd) zijn ze op 24 
mei 1950 getrouwd.

In 1953 kregen ze een zoon, Jan junior en in 1960 
een dochtertje: Jolanda.
Het was een gelukkig gezin dat eenvoudig leefde 
in de traditie van die jaren. Jan werkte hard bij de 
posterijen en Mien was huisvrouw en moeder. 

De kinderen hebben het fi jn thuis, het is een warm 
nest waarin iedereen altijd welkom is en mee-eten 
altijd kan… Mien kookt voor een ‘weeshuis’ zoals 
ze zelf altijd zegt….
Jan en Mien worden later de trotse opa en oma 
van 7 kleinkinderen!
Een rol waarin ze zich helemaal storten want wàt 
is dat fi jn… Ze wonen allemaal in Tilburg, dus zien 
ze kinderen en kleinkinderen heel regelmatig. En 
altijd is het motto: aanschuiven maar, er is genoeg!

Dan wordt in 2002 Mien ziek. Ernstig ziek… Be-
handelingen volgen en ze knapt wat op. Maar ze 
wordt nooit meer de oude, blijft tobben met haar 
gezondheid.
Jan zorgt voor haar met alle liefde die hij voor haar 
heeft, hij leert zelfs koken, zodat hij haar kan ver-
lichten want hun huis moet de zoete inval blijven… 
daar geniet Mien ontzettend van.

Maar dan krijgt Jan in 2010 een hartaanval en 
moet geopereerd worden. 
En als dan in dezelfde maand ook de ziekte van 
Mien weer de kop op steekt, besluiten ze te ver-
huizen naar een aanleunwoning. Dat was wel even 
wennen.

Zo wordt het 24 mei 2020… Jan en Mien zijn 70 
jaar getrouwd, maar helaas kan het door de pan-
demie niet uitgebreid gevierd worden… maar kin-
deren en kleinkinderen hebben toch wel wat gere-
geld: een aubade, mooie kaarten en bloemen, een 
grote taart… het was toch wel een feestelijke dag 
daar bij Jan en Mien…

Lees verder op de website: www.schakel-nu.nl

Monique van Houtum, Uitvaartleidster
* alle namen zijn gefi ngeerd

PROJECT
MIDDELEEUWEN

Deze week zijn we op Rennevoirt gestart met het 
project middeleeuwen. We leren hoe de ridders 
en jonkvrouwen vroeger hebben geleefd. Onze 
school veranderd de komende weken in Koninkrijk 
Rennevoirt. Elke klas ontwerpt een eigen kasteel 
of middeleeuws dorp binnen dat Koninkrijk. Zo 
proberen we in deze coronatijd toch de gezamen-
lijke verbinding op te zoeken in onze school nu we 
geen gezamenlijke vieringen hebben. De kinderen 
zijn enthousiast en zitten vol ideeën!

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 Cappucino gebakjesjesappucino gebak

€ 15,00
appucino gebakappucino gebak

€ 15,00€ 15,00€ 15,00€ 15,00
Aanbieding geldig van vrijdag 26 t/m donderdag 1 april 2021

Alleen geldig in onze winkel
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VANAF 26 MAART ZIJN ALLE DIGITALE 
VERKOOPSTUKKEN TE VINDEN OP

WWW.HIERWONEN.NL
OF HAAL DAARNA DE BROCHURE OP BIJ HET 
MAKELAARSKANTOOR M&S MAKELAARS!

Wonen in een ruime en groene Wonen in een ruime en groene 
omgeving, pal naast winkels en omgeving, pal naast winkels en 
voorzieningen: dat is wonen in voorzieningen: dat is wonen in 
Koningsoord. Op locatie de Kraan Koningsoord. Op locatie de Kraan 
komen in totaal 21 koopwoningen komen in totaal 21 koopwoningen 
met een divers programma. met een divers programma. 

De woningen zijn ontworpen door 
LSWA-Architecten uit Oirschot en 
beschikken elk over een tuin met 
eigen achterom en minimaal één 
parkeerplaats op eigen terrein. 

EEN NIEUW STUKJE KONINGSOORD
- LOCATIE DE KRAAN-

START VERKOOP
26 MAART

10 SEMI-BUNGALOW TWEEKAPPER
- VANAF € 442.500,- V.O.N. -

2 SEMI-BUNGALOW VRIJSTAAND
- VANAF € 510.000,- V.O.N. -

4 TWEEKAPPER LANGSKAP
- VANAF € 495.000,- V.O.N. -

2 TWEEKAPPER DWARSKAP
- VANAF € 535.000,- V.O.N. -

3 VRIJSTAANDE WONINGEN
- VANAF € 627.500,- V.O.N. -

MEER INFO: WWW.HIERWONEN.NL/
BERKEL-ENSCHOT-KONINGSOORD

INSCHRIJVEN IS MOGELIJK VAN INSCHRIJVEN IS MOGELIJK VAN 
26 MAART T/M 9 APRIL - 12.00 UUR26 MAART T/M 9 APRIL - 12.00 UUR
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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
Wie komt er op bezoek?
Door de coronacrisis en de lockdown zijn meer 
mensen in een sociaal isolement terechtgekomen. 
En er waren al zorgen over groeiende eenzaam-
heid. Zwaarmoedigheid ligt bij velen op de loer. 
Geen vrolijk beeld, maar wat kunnen we eraan 
doen? Een kaartje sturen? Een keer bij iemand 
op bezoek gaan? Dat zijn mooie initiatieven, maar 
lossen ze eenzaamheid op? 
Eenzaamheid lijkt niet zozeer een gebrek aan con-
tact. De een is alleen, maar voelt zich daar prima 
bij. De ander is omringd door familie en vrienden 
en voelt zich ellendig en eenzaam. 
Eenzaamheid is -denk ik- het beste te vergelijken 
met een ziekte, zoals corona. Niet iedereen is er 
even vatbaar voor, maar toch kan het ons allemaal 
overkomen. Je kunt je er niet volledig tegen wape-
nen, maar er zijn wel zaken die je beter wel of niet 
kunt doen. 
Contact hebben met anderen is iets wat toch wel 
kan helpen. Het maakt je niet immuun voor een-
zaamheid, maar geeft kansen. Met anderen iets 
ondernemen, al is het maar wat klussen voor de 
kerk. En vooral op bezoek gaan of iemand thuis 
ontvangen. Dat zorgt ervoor dat je jezelf en je huis 
nog eens kritisch bekijkt: is het toonbaar? Bezoek 
maakt dat je je verhaal kwijt kan en het geeft weer 
nieuwe inzichten, om over na te denken. Bezoek 
geeft je het gevoel dat je gezien wordt. Het kan 
ook samen zwijgen zijn, of een spelletje doen.
Maar wie komt er dan op bezoek? Soms zeggen 
mensen: “Er komt hier nooit iemand.” Dat is niet 
leuk om te horen, maar valt er helemaal niets aan te 
doen? Als er te weinig mensen over de vloer komen, 
ga dan zelf op bezoek. Dat hoeft niet meteen aan de 
andere kant van het dorp te zijn. Als iedereen toch 
een keer per jaar zijn buren uit zou nodigen…
Of anders wil iemand van de bezoekgroep van de 
parochie graag langskomen. En ook onze pasto-

res zijn beschikbaar voor een telefoongesprek of 
huisbezoek. Het kan gaan om een goed gesprek, 
een vraag, samen bidden of zomaar een praatje.
Wie nodigt u uit?

p.w. Frits Hendriks

AVOND VAN BARMHARTIGHEID
Om ons goed voor te bereiden op het komende 
Paasfeest houden we in onze parochie op dins-
dag 30 maart een Avond van Barmhartigheid. Deze 
avond is bedoeld om in de hectiek van de Goede 
Week tot rust te kunnen komen. En om zaken die niet 
helemaal lekker gaan, waar we de verkeerde keuzes 
gemaakt hebben, waar we hebben gezondigd, te-
gen het licht te houden en bij God te brengen.
Om 19.00 uur is er een Eucharistieviering; aanslui-
tend begint de Eucharistische aanbidding, waarbij 
iedereen stil kan bidden. Elk half uur is er een Bij-
bellezing en doorlopend is er biechtgelegenheid 
bij pastoor Dorssers. Vanwege de avondklok slui-
ten we om 20.30 uur de avond af. Tijdens de aan-
bidding kan iedereen komen en gaan naar eigen 
behoefte. Deze avond wordt gehouden in de Sint-
Willibrorduskerk in Berkel. Op woensdag 31 maart 
is er in Udenhout om 19.00 uur een Boeteviering.

INZAMELING VOEDSELBANK
Elk jaar is er in onze parochie een collecte in na-
tura op Witte Donderdag. We zamelen dan tijdens 
de eucharistievieringen geen geld in, maar houd-
bare etenswaren voor de voedselbank. Collecte en 
kerkbezoek liggen wat moeilijker in deze tijd. Toch 
willen we ook in deze vastenperiode onze naasten 
steunen. Daarom zullen er vanaf Palmzondag 28 
maart tot en met Witte Donderdag 1 april in onze 
kerken kratten en manden staan. Hier kunt u vóór 
een viering of overdag als de kerk geopend is uw 
bijdrage achterlaten. Alle soorten lang houdbaar 
voedsel zijn welkom, bijvoorbeeld pasta, rijst, sui-
ker, koffie, thee, of ingeblikte groenten.
De eerste-communicanten doen ook mee door 
een paasdoos te maken. Zij vullen een mooi ver-
sierde schoenendoos met (kleur)boekjes, schrijf-
waren, een stukje speelgoed en een leuk kaartje 
voor een leeftijdsgenootje die het minder heeft.
Zo kunnen we met iedereen samen op weg naar 
het Paasfeest.

LET OP: RESERVEREN VOOR VIERINGEN
In verband met de coronamaatregelen is het 
noodzakelijk om een plaats te reserveren voor de 
weekendvieringen. Er kunnen immers maar 30 
personen toegelaten worden.
Tot nu toe kunt u reserveren via de website, of, als 
u geen internet heeft, telefonisch.



Met ingang van 1 april is reserveren via de website 
niet meer mogelijk. U kunt dan op werkdagen tus-
sen 10 en 15 uur reserveren via het secretariaat: 
013-5331215 en 013-5111215 .

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Zaterdag 27 maart:
18.30 uur St. Willibrorduskerk: Gezinsviering.
Voorgangers: pastoor Dorssers en p.w. Hendriks.
19.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looijaard en diaken van Kuijk.

Zondag 28 maart: Palmzondag
09.30 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers en p.w. Hendriks.
Intenties: Gonny Laro-de Jong (1e jrgt.); Fransje Fi-
scher-van de Ven; Mieke Roorda-Schonk (1e jrgt.).
10.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looijaard en diaken van Kuijk.
11.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
Voorganger: pastoor Dorssers en p.w. Hendriks.
Intentie: Ria Duzee (1e jrgt.): Lena Soons- Braber(jrgt.)

Maandag 29 maart: 
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistische 
aanbidding.
Voorganger: diaken van Kuijk.

Dinsdag 30 maart:
09.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looijaard.
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers en p.w. Hendriks.

Woensdag 31 maart:
09.00 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers en p.w. Hendriks.
19.00 uur St. Lambertuskerk: Boeteviering.
Voorganger: pastoor Looijaard.

Donderdag 1 april: Witte Donderdag
19.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looijaard en diaken van Kuijk.
19.00 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers en p.w. Hendriks.

Vrijdag 2 april: Goede Vrijdag
09.00 uur St. Willibrorduskerk: Kruisweg
Voorganger: pastoor Dorssers.
15.00 uur St. Lambertuskerk: kruisweg voor ge-
zinnen.
Voorganger: p.w. Hendriks.
19.00 uur St. Caeciliakerk: Kruishulde
Voorgangers: pastoor Dorssers, p.w. Hendriks en 
diaken van Kuijk.

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
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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

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

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. 

Te koop: Rolls Motion zwart  rollater/rolstoel. 
Makkelijk inklapbaar. Nieuw prijs € 750,00. Prijs € 
450,00. Voor verdere info 06-18139952 

GEZOCHT: betrouwbare hulp voor in de huishou-
ding. Dagen/tijden in goed overleg. Meer info: bel/
app 06-48230960.

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! 

Kies voor 60 plus hypotheek!

60plushypotheek.nl

www.60plushypotheek.nl • T 013 591 0020

Zet uw overwaarde om in euro s’

• Zonder Einddatum 
• Zonder risico

• Extra bestedingsruimte 
• Geen aflossingsverplichting

Adverteren in 
de PAAS SPECIAL?
Op 31 maart verschijnt de 
gezellige Paas special van 

Weekblad de Schakel. 
Wilt u ook deelnemen met 
een advertentie of met een 

leuke lezersaanbieding?

Neem dan deze week nog 
contact op met 

advertenties@schakel-nu.nl



AFSPRAAKLIJN
013-5442006

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

Rob
Pascalle

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

Wij maken
graag kennis

met u!

IN SAMENWERKING MET



ELKE DAG EURO’S GOEDKOPER

Geldig t/m di 20 april 2021

2e halve prijs: 25% korting op de totale prijs van 2 producten. Alle combinaties mogelijk.*

KIES & MIX FRUIT
Witte of rode pitloze druiven bak 500 gram, 
Mango per stuk, conference peren bak 1 kilo of 
perssinaasappelen net 1,5 kilo

2 VOOR

3,-

399
a4,49

GEROOKTE ZALM 
Pak 200 gram

2e
HALVE
PRIJS*

JUMBO CARPACCIO 
Alle soorten van de vleeswaren 
bedieningsafdeling
2 verpakkingen circa 120-143 gram

HERTOG IJSSALON
2 bakken à 900 ml

a5,92 - a8,78

2 VOOR

5.–

VOORJAARSWIJNEN 
Villebois Petit Sauvignon, Signe Bourgogne
Chardonnay, Mezzacorona Pinot Grigio Riserva,
Winzer Krems Gruner Veltliner, Freixenet Cava
Cordon Negra Brut, Mezzacorona Rose,
Terre di Faiano Primitivo of Trentham
Estate Pinot Noir
3 flessen à 750 ml

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

a17,97 - a25,62

3 VOOR

15.–

KARVAN CÉVITAM
2 flesjes à 48 ml of blikken à 500-750 ml

a5,82 - a6,92

2 VOOR

499

BIEFSTUK 
Schaal 3 stuks

a7,50

6.–

VARKENSHAAS CULINAIR 
Naturel, gemarineerd of gekruid
Per 500 gram

a5,99 - a8,45

499
Kiloprijs 9,98

 Jumbo Denissen, Berkel Enschot, Koningsoord 64


