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DEZE WEEK:
Lilian van Linder over afscheid nemen in Coronatijd

Schakelaars achter de schermen: Stefan Latijnhouwers
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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  en  nihat.karacan@politie.nl  
cluster-2.groene-beemden@politie.nl.
 
HUISARTSENPOST  085 – 53 60 300

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

BANKEN
 
Regiobank 
Craenweide 1   Berkel-Enschot    Tel. 013-5339118    
www.vandenhoven.nl

BOUW & AANVERWANTE BEDRIJVEN

Boomrooierij Weijtmans | www.boomrooierijweijtmans.nl
013-5111483 | bomen rooien, snoeien, stronken frezen

Renovatiebedrijf Paul van Rooij
Voor badkamer en keuken, ook voor nieuwbouw en 
algemene renovatie-verbouwingen. 
www.renovatiebedrijf.info of Tel: 06-51017511

STAATS KEUKENS
Telefoon 013-5336643 www.staatskeukens.nl

VAN ANTWERPEN ELEKTROTECHNIEK  Elektra & 
verlichting voor nieuwbouw, onderhoud en renovatie. 
ZONNEPANELEN, 24-uur storingsdienst, verkoop 
elektromaterialen. Rhijnkant 12 Tel.: 013-5333012

Van Cromvoirt Afbouw is gespecialiseerd 
in het realiseren van wanden, plafonds en vloeren, 
nieuwbouw en renovatie. 
Bezoek ons op Facebook. 06-33327330 - 
vancromvoirtafbouw@gmail.com

VU-RIO, riolering ontstoppen, rioolinspectie, opsporen 
stankoverlast. Frans en Drik van Vught, 5333864.
 

SCHILDERS

Gerard van Berkel Schilderwerken
06-52688933 info@vanberkelschilderwerken.nl

HERMAN PETERS SCHILDERWERKEN  06-29218145

Marcel Schilders Schilderwerken
marcelschildersschilderwerken.nl / 06-51261453

SCHILDERWERKEN TON VAN DE WOUW
TEL: 06-51108539

COMPUTERHULP EN ELEKTRONICA

Louis Verstappen Computerhulp aan huis 06-45540629
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CULTURELE INSTELLINGEN & KUNST

Cultureel Centrum de Schalm  Ons Koningsoord
Trappistinnentuin 77 Tel. 013-5331333
info@deschalm.net / www.deschalm.net

DIERENARTS

AniCura Dierenziekenhuis Tilburg
Alle medische zorg voor uw huisdier onder 1 dak
Koningsoordlaan 2, Berkel-Enschot 013-5400215 

DORPSRAAD

DORPSRAAD BERKEL-ENSCHOT
Website: www.dorpsraadberkelenschot.nl 
E-mail: info@dorpsraadberkelenschot.nl

Dorpsinformatiepunt Loket BE 
Voor al uw vragen over zorg – welzijn – wonen – 
maatschappelijke diensten of een hulpvraag.
Donderdagochtend van 9-11 uur in zorgcentrum 
Torentjeshoef. Tel nr. tijdens openingstijden 06-53768978
of via e-mail loket-BE@dorpsraadberkelenschot.nl 

FINANCIELE DIENSTVERLENING

Aciric Financieel Realisten | www.aciric.nl
Advies – Boekhouding – Belasting 

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: “Buitenbeter” (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
3-dees KINDERCOACHING , ondersteuning aan huis 
voor kind en ouder. www.3-dees.nl  T 06-50278012

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

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 ontspanningsmassage, 
sportmassage 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
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Salon Wouw, kapsalon - visagie - pedicure  en 
medisch pedicure. Wendy van Spreuwel 
06-13951265 Baaneind 6 Heukelom.

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 OrigIne voor psychosociale therapie, verlies en 
rouw, trauma, relatietherapie | www.orig-ine.nl | 5333722

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
PAUL VAN DER LUGT | MARGOT THOENE
Acupunctuur | Toegepaste Kinesiologie | Coaching
Re-integratie | Dru Yoga | Dru Meditatie
De Zicht 21| 013-5332865| www.centrumdezicht.nl

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
BG.legal | Den Bosch - Eindhoven - Tilburg
Marc Heuvelmans - Advocaat voor Ondernemers
www.bg.legal | 088-1410807

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 Uden-
hout (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.
Charlotte 06-34089921 (ook via app), 
Mayke, June, Nienke en Lisa. Telefoon: 013-5331561.
Di, Do, Vrij: 9.00-18.00 Wo 9.00-17.00 Zat 9.00-16.00 uur.

ASJA HAIRSTYLING - Klaproosstraat 33, B-E. 
Dames, heren & kinderen. Afspraak: 013-5339830

FABULOUS HAIRDESIGN Dames- en Herenkapper
Kerkstraat 9A B-E 013-5336809. Op afspraak.

KAPPER & CO, dames, heren & kinderen, Koningsoord 
62 Berkel-Enschot, 013-5332756. www.kapperenco.nl

MONIQUE’S HAIRSTYLING, Dom. S Dubuissonstraat 
28a, Tel. 013- 5442832 Behandeling op afspraak.

KINDEROPVANG 

Humankind kinderopvang en -ontwikkeling 
KDV Pepino / BSO Berkeloo (basisschool Berkeloo); 
POV Peuterplaza (basisschool Rennevoirt)
Optimale ontwikkeling voor ieder kind. 
Meer weten? T 073-711400, of www.humankind.nl. 

Kinderopvangorganisatie De Kleine Wereld
Kinderopvang met aandacht, waar kinderen ontmoeten, 
ontdekken en ontwikkelen.
Dagverblijf De Wijde Wereld, Dagverblijf De Speelwereld, 
Dagopvang De Koningswereld, BSO De Toverwereld, 
BSO De Speelwereld en Peuterspeelzaal De Speelwereld.
Informatie: 013-2056010 of www.dekleinewereld.org

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
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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.

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. 

Els Alessie Uitvaartzorg Midden Brabant 
Vriendelijk, ook voor uw budget! 013 - 203 205 1
www.uitvaartzorg-midden-brabant.nl

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

Monuta Tom van Dijk | De steun bij ieder afscheid
Mét eigen uitvaartcentrum in Tilburg (naast crematorium)
www.monutatomvandijk.nl | (013) 822 65 27 

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 

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

 

Willie’s worstenbrood 
Molenhoefstraat 14 

Udenhout 
013-511 0704 

www.williesworstenbrood.nl 
@williesworstenbrood 

DDeezzee  wweeeekk  iinn  ddee  aaaannbbiieeddiinngg  

10 worstenbroodjes (€ 10,00) 

+ 
4 gesorteerd gebak  

€ 15,00 
Aanbieding geldig van vrijdag 23 en zaderdag 29 oktober 2020 

Alleen geldig in onze winkel 
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AFSCHEID NEMEN
IN CORONATIJD

Dorien de Nijs Uitvaartbegeleiding verzorgt al 
bijna 25 jaar uitvaarten in de regio Tilburg, Den 
Bosch en Waalwijk. Uitvaartbegeleidster Lilian 
van Linder is sinds 2015 de eigenaar, zij woont 
in Berkel-Enschot en heeft hier in de afgelopen 
jaren al veel uitvaarten mogen verzorgen.

‘Het blijft altijd extra bijzonder om in je eigen 
dorp samen met een familie een uitvaart te mo-
gen regelen,’ vertelt Lilian, ‘onze slogan is Le-
ven doe je op je eigen manier, afscheid nemen 
ook, maar de vraag is: hoe neem je nu goed 
afscheid in coronatijd?’

Dorien de Nijs Uitvaartbegeleiding volgt de richtlijnen 
van het RIVM. Lilian geeft aan dat ze merkt dat uit-
vaartondernemingen hier op verschillende manieren 
invulling aangeven. ‘Het is mijn missie om u het maxi-
male te bieden binnen de huidige mogelijkheden.’ 

Onze werkwijze:
• Als u telefonisch contact opneemt om het over-

lijden van uw dierbare te melden dan vragen wij 
altijd of het overlijden met corona te maken heeft 
en of het een overlijden thuis, in het ziekenhuis of 
in een zorginstelling betreft. 

• Als opbaren thuis niet mogelijk of wenselijk is, dan 
kan dit in de rouwkamer bij de Willibrorduskerk in 
Berkel-Enschot of in een uitvaartcentrum in de di-
rectie omgeving. Dorien de Nijs Uitvaartonderne-
ming heeft een eigen Huis van Afscheid in Vught.

• Mits er op het adres geen bewoners in quarantai-
ne of verkouden zijn, is een thuisopbaring altijd 
mogelijk. Dit geldt ook voor mensen die overle-
den zijn aan corona. De verzorging mag ook dan 
in het woonhuis plaatsvinden. Of een thuisopba-
ring in de zorginstelling ook mogelijk is, hangt af 
van de situatie op dat moment. 

• Als de nabestaanden niet in quarantaine zijn en 
niet verkouden zijn, is ook een persoonlijk ge-
sprek bij u thuis om de uitvaart te regelen ge-
woon mogelijk. 

• Er kan altijd een crematie of een begrafenis 
plaatsvinden. Samen met de nabestaanden kij-
ken we op dat moment naar de geldende regels 
en vooral naar wat er wél kan en wél mogelijk is. 

Wilt u meer informatie? U kunt 24/7 kosteloos 
en geheel vrijblijvend contact opnemen met 013-
8892895.

Wat Lilian u vooral wil meegeven als u met een 
overlijden in deze toch al moeilijke tijd te maken 
krijgt, is dat u zich ondanks het verdriet goed ori-
enteert en een uitvaartonderneming kiest die past 
bij uw wensen. Er is namelijk, ook in coronatijd, 
veel meer mogelijk dan u misschien denkt!

Tekst: Redactie 
(Bron: Dorien de Nijs Uitvaartbegeleiding)

Foto: Gijs Moonen
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*deze actie is geldig t/m 31 oktober 2020

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



Stefan Latijnhouwers:

verhalenbezorger
journalistiek verantwoord artikel in ons dorpsblad. 
Zo hebben we toch duidelijkheid weten te schep-
pen over de situatie in Torentjeshoef. Daar is de 
Schakel ook voor.’ 

Hoe zie jij je toekomst als Schakel-correspondent 
voor je?
‘Zolang ik plezier heb in wat ik doe, zit ik bij de 
Schakel helemaal op mijn plek! Tegelijkertijd kost 
schrijven ook veel tijd en ener-
gie. Vaak zit ik nog tot in de 
late avonduurtjes te tikken. 
Natuurlijk geeft het ook 
energie, want als jour-
nalist maak je toch het 
een en ander mee. Als 
je goed kijkt, zit overal 
een verhaal in, groot 
en klein. Dat maakt het 
werken voor de Scha-
kel waard.’ 

Tekst: 
Sabine Doevendans

Foto: 
Bas Haans 

De meeste Schakel-lezers kennen hem 
als de “schrijvende postbode”. Achter dat 
pseudoniem schuilt Stefan Latijnhouwers, 
49 jaar oud en getogen Berkel-Enschot-
tenaar. Een kennismaking met de boom-
lange Schakel-correspondent en postbe-
zorger. 

Het begon ooit met een studie aan de Academie 
voor Journalistiek en Voorlichting. Vervolgens ging 
je als schrijvende journalist aan de slag voor op-
drachtgevers als Omroep Brabant en het Rotter-
dams Dagblad. En nu: je eigen tekstbureau, een 
boek in wording over Willem II en een mooie we-
kelijkse bijdrage aan de Schakel. Beste Stefan, je 
bent een schrijver in hart en nieren! 
‘Dat mag je zeker zeggen! Ik loop over van de 
hobby’s en interesses – ik luister en speel graag 
muziek, houd van een stevige wandeling en volg 
sporten als voetbal en wielrennen op de voet. 
Maar één passie steekt er toch echt met kop en 
schouders bovenuit, en dat is schrijven. Daar kan 
ik mijn ei in kwijt. Zo kwam ik een tijdje terug op 
het idee om mijn werk als postbode met schrijven 
voor de Schakel te combineren. Lekker op mijn 
fietske door het eigen dorp! Als postbode zie en 
hoor je veel: ideaal voor een journalist. En toen 
was daar “de schrijvende postbode”, een rubriek 
waarin ik vertel over mijn indrukken van ons dorp. 
Ik ben gek op creatieve verhalen en de lezers, 
merk ik uit de vele leuke reacties, trouwens ook.’ 

Zo ben je inmiddels alweer bijna een jaar voor de 
Schakel bezig. Wat zijn een paar mooie momenten 
geweest tot nu toe?
‘Naast mijn persoonlijke column ga ik er ook graag 
als journalist op uit. Nieuwswaardige thema’s ver-
kennen die in Berkel-Enschot spelen. Zo was ik 
vorig jaar ter plaatse bij de oplevering van de Ko-
ningsoordlaan, een belangrijke gebeurtenis voor 
het dorp. Op zo’n moment leeft de journalist in 
mij op! Een ander, recenter voorbeeld: het verhaal 
dat ik schreef over besmetting onder cliënten en 
medewerkers van Torentjeshoef in Corona-tijd. Ik 
leerde al snel: hier heb ik een gevoelig onderwerp 
te pakken. Met moeite wist ik enige informatie los 
te peuteren. Wat overigens wel heeft geloond, 
want een week later stond er een informatief en 

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

NIEUW VAN BOZITA

Graanvrij hondenvoer
Uitproberen

1 + 1 gratis
bij een verpakking van 1,1 kg
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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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Speculaasjes

Speculaas staaf
Gevulde speculaasbollet jes

Gevuld speculaastaart je
gevuld met 100% amandelspijs. 6.65

Tilburg Jan Heijnsstraat 14 opent 11 november,

Bredaseweg 269-271, Enschotsestraat 145, Dalempromenade 

35, Danie Theronstraat 2,  Westermarkt 116, Everjachtstraat 47, 

Hertogstraat 60, Wilhelminapark 98, Aabe-straat 3, Wagnerplein 

50b Berkel - Enschot Kerkstraat 32, Koningsoord 127 

Goirle Dorpsstraat 23  Udenhout Slimstraat 27

Aanbieding geldig van 19 okt. tm 1 nov. 2020
Niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen
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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



VERENIGINGSNIEUWS
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UITSLAG 
DE ZONNEBLOEM
LOTERIJ

Op 12 oktober j.l. heeft in Breda de trekking 
plaatsgevonden van de Zonnebloemloterij 2020.
Kijk snel op zonnebloem.nl/loterij of u een van de 
prijswinnaars bent!
Het lot met de hoofdprijs van € 15.000,- is ver-
kocht in deze regio en loten waar andere prijzen 
op zijn gevallen (bv. lot 0404360 € 25,-) zijn ver-
kocht in Berkel-Enschot! 
De opbrengst wordt volledig besteed aan activitei-
ten voor de gasten van de Zonnebloem. 
Namens het bestuur en vrijwilligers bedankt voor 
uw deelname!

EXPOSITIE VRIJ-
HEID
Wat betekent vrijheid voor u? 
Misschien wel zoiets basaals 

als vrij ademen, een geliefde kunnen knuffelen of 
zonder na te hoeven denken over beschermings-
middelen de deur uit kunnen gaan. 
In het voorjaar was Vrijheid het thema waar we als 
fotografen eens op een andere manier mee aan 
de slag gegaan zijn. De opdracht was: waar denk 
jij aan bij vrijheid, zoek hier een gedicht  bij en laat 
je hierdoor inspireren bij het maken van een foto. 

De resultaten hebben even op zich laten wachten, 
helaas juist door onze beperktere vrijheid. Maar de 
komende weken zijn de resultaten, 12 gedichten 
met 12 foto’s, te zien in de serre van de Schalm. 
Wij hopen dat ze u als bezoeker even meenemen 
in heel diverse belevingen van vrijheid.

MEDEDELING
In verband met de aangescherpte 
coronaregels zal het donderdag-
middag Jeu de Boules voor 55 

plussers bij het Gilde Sint Hubertus, tot nader be-
richt niet meer gehouden worden.
Zodra de omstandigheden het toelaten, heten wij 
jullie uiteraard allemaal weer van harte welkom op 
onze Jeu de Boules-banen aan De Kraan.

Met vriendelijke groet
Cie. 55 plus Jeu de Boules

KUNSTWERKEN VAN 
BERKEL-ENSCHOT (18)
Deze week neem ik U mee naar een 

klein landschappelijk gebied wat ligt tussen de 
wirwar van wegen bij knooppunt De Baars, onder 
Enschot. In 2017 schreef de gemeente Tilburg en 
de toenmalige Stichting CuPiDo een ontwerpwed-
strijd uit tussen beginnende ontwerpers voor de 
realisatie van een uitkijktoren bij knooppunt De 
Baars nabij Moerenburg en Koningshoeven. Uit 
de inzendingen werden er 5 genomineerd. De in-
woners uit de gemeente Tilburg mochten kiezen. 
Het ontwerp ‘Lus in het Landschap’ van Elena 
Lledó werd gekozen. Om allerlei redenen haalde 
dit ontwerp uiteindelijk toch niet de eindstreep. De 
opdrachtgevers lieten toen hun keuze op nummer 
2 vallen. Dit ontwerp genaamd: ‘De Nieuwe Herd-
gang’ van architecte en kunstenares Nina Aalbers 
bestaat uit een thermisch verzinkte constructie die 
bekleed wordt met een duurzame houtsoort (Ac-
coya) Zie mijn schetsje.

‘De Nieuwe Herdgang’ verwijst naar de driehoe-
kige pleinen die je bijvoorbeeld ziet in Tilburg als 
daar is de Heuvel met de bebouwing daar om 
heen. De uitkijktoren komt te staan op een plek 
waar je het omliggende landschap kunt overzien, 
in het gras kunt liggen, ook een plek om elkaar te 
zien, te sleeën vanaf de helling en naar een film te 
kijken in de buitenlucht van de zomer.

Vanaf de snelweg ziet de bijzondere  sculptuur 
vanaf elk punt er verschillend uit en is daardoor 
een toevoeging voor de skyline van Enschot en 
oud-Tilburg. De laatste zaken worden nu afge-
werkt om de uitkijktoren te kunnen plaatsen.

Tekst en schets: Rinus van der Loo
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Ons basis programma is van hoge kwaliteit

• Wassen + Polish + Drogen

•     KEER velgenreiniging

• GRATIS binnen stofzuigen

5

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

Klanttevredenheid: 98%

GROENE 
CARWASH

GRATIS 
KOFFIE/THEE

GRATIS BINNEN 
STOFZUIGEN

LANGE 
CARWASH

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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Samen
de Winter

door

Andijviestamp
Boerenkoolstamp 

Hutspot 
Spruitenstamp
Zuurkoolstamp 

Keuze uit 4 soorten vlees: 
2 gehaktballen  •  rookworst  •  2 speklappen  •  verse worst

Extra vlees bestellen? € 3,00 per stuk

€ 9,50 per persoon

DE 
DRUIF 
        IN!

DE 
DRUIF 
        IN!

5 verschillende stamppotten 
met jus, vlees en picalilly of mosterd

3 stokjes varkenssaté met nasi
Spaghetti bolognese 
Erwtensoep 
Erwtensoep compleet
Scampi’s Alioli
Crème Caramel
Chocolade mousse

€ 10,50

€ 8,50

€ 6,50

€ 9,50

€ 12,50

€ 3,75

€ 3,75 Special van de week:
Hazepeper €12,50
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Volle doos, 12 stuks. 
In diverse kleuren.

Violen

Oisterwijk Heukelomseweg 26
Elke zondag open
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Onze kerstshow is open!

Alleen door vaklui geplaatst!

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

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

Voor bezoek op zaterdag aan Kozion  
Breda, Eindhoven of ‘s-Hertogenbosch,  
en openingstijden: www.kozion.nl
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trainingen blijven volgen! Neem hiervoor contact 
op met de vereniging via info@white-demons, dan 
leggen we je graag uit hoe we dit voor je regelen. 
Direct na de herfstvakantie starten ook de Try Out 
Sports weer voor kinderen van de basisscholen in 
omgeving Tilburg. Via de website www.tryouttil-
burg.nl kunnen kinderen nog zich nog aanmelden 
voor drie handbaltrainingen in Berkel-Enschot.

In de herfstvakantie zijn er geen trainingen voor de 
teams. Genoeg tijd dus voor onze leden om zich 
op een andere manier voor de vereniging in te zet-
ten. Momenteel lopen diverse acties voor White 
Demons om de clubkas te spekken. Wandel nog 
eens een rondje in de wijk om lootjes te verkopen 
voor de Grote Club Actie. Ruim de kasten op en 
zamel kleding, schoenen, knuffels, oude gordij-
nen, dekbedovertrekken etc in, om in te leveren 
voor de textielactie in november. Of wanneer je lui 
in de bank wat op je telefoon zit te kijken…breng 
dan je stem uit in de Rabobank Clubsupport Actie. 
Dit kan nog t/m 25 oktober. Trommel bovendien al 
je bekenden op om hetzelfde te doen, dan help je 
HV White Demons weer verder.
Voor iedereen een fijne herfstvakantie gewenst. 
Blijf gezond en let goed op elkaar!

EN WEER LIGT
ALLES STIL

Voor de tweede keer dit jaar is de amateursport 
bijna helemaal stilgelegd. De veldcompetitie in het 
korfbal komt er nog betrekkelijk goed van af voor-
lopig. De eerste helft van de veldcompetitie was 
bijna voorbij. dan volgt de herfstvakantie. En dan 
zijn er altijd een paar weken geen wedstrijden voor 
de zaalcompetitie start. Als de lockdown niet langer 
duurt dan de nu geplande vier weken, is er nog niet 
meteen een groot probleem. We wachten in span-
ning af.

U hebt nog een foto van 
een kampioen tegoed. De 
pupillen E2 werden kam-
pioen, zoals we vorige 
week al hebben gemeld. 
Ze zijn in deze veldcom-
petitie ongeslagen geble-
ven en dat is een prima 
prestatie. Hierbij hun kam-
pioensfoto.
Eind van de maand gaat 
de training in de zaal van 

start, al zal dat bij de senioren met veel beperkin-
gen gepaard gaan. Zodra er weer nieuws te melden 
is, hoort u weer van ons.

WHITE DEMONS
Dat was een tegenvaller vorige week. 
Voor de tweede maal werd de handbal-
competitie stilgelegd om de versprei-
ding van het Corona virus te beperken. 

En het is te begrijpen. Handbal is een contactsport 
en afstand houden is geen optie om de sport te 
kunnen beoefenen. We leggen ons erbij neer en 
bekijken wat we als vereniging nog wél kunnen en 
mogen. Volmondig sluiten we ons aan bij de woor-
den van de voorzitter van het NHV; Wij handballen 
waar het kan en stoppen waar het moet.

Voor de seniorenteams is dat voorlopig niet zo 
veel, omdat ook trainen niet meer toegestaan is. 
De jeugdteams daarentegen mogen wel blijven 
trainen. Wil je ontdekken of handbal een sport 
voor je kind is, dan is het nu ook niet mogelijk om 
vrijblijvend  te komen kijken naar een training. Kin-
deren tot 18 jaar mogen echter wel gewoon proef-

Boomrooierij Weijtmans

Handelsweg 18 | 5071 NT  Udenhout
Tel. 013-51114 83 | boomrooierijweijtmans.nl

Boompje groot of klein,
bij Weijtmans moet u zijn!
• Rooien van bomen
• Snoeien van bomen
• Stobben frezen
• In- & verkoop hout
• Afvoeren snoeihout

Wij werken voor: 
• particulieren
• overheid
• bedrijven
• instellingen

Boomrooierij Weijtmans
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ONS KONINGSOORD CULTUREEL is dé cultu-
rele ontmoetingsplek van Berkel-Enschot.
ONS KONINGSOORD CULTUREEL biedt een 
divers cultureel programma voor jong en oud.

ONS KONINGSOORD CULTUREEL BLIJFT 
OPEN
Het kabinet heeft de landelijke coronamaatre-
gelen verder aangescherpt met ingang van 14 
oktober 2020. Wat betekent dit concreet voor 
Ons Koningsoord Cultureel en de georgani-
seerde activiteiten in de Bibliotheek en Cultu-
reel Centrum De Schalm? 

KERKZAAL EN KAPITTELZAAL CC DE SCHALM
Culturele ac-
tiviteiten gaan 
door binnen de 
maatrege len : 
maximaal 30 
bezoekers, 1,5 m 
afstand tussen 
bezoekers uit 
verschi l lende 
huishoudens, vooraf kaarten bestellen en ver-
plichte registratie bij binnenkomst, mondkap-
jes volgens geldende regelgeving. 

BIBLIOTHEEK MIDDEN-BRABANT
Activiteiten en 
cursussen gaan 
zoveel moge-
lijk door: on-
line activiteiten, 
kleinschalige ac-
tiviteiten en cur-
sussen. Als een 
geplande activiteit moet worden aangepast, 
ontvang je hierover bericht.
In de Bibliotheken kun je gewoon blijven bin-
nenlopen om boeken te lenen of in te leveren. 
De werk- en studieplekken, leestafels en com-
puters zijn op dit moment helaas niet beschik-
baar.
Heb je nog vragen? Kijk dan ook even bij de 
veelgestelde vragen op www.bibliotheekmb.nl

HEALTHY LIFE HAPPY MIND
Woensdag 21 oktober van 19:30 tot 20:30 uur

Tijdens het derde minicollege in deze reeks 
gaan we praten over ‘Beweging’. Nu meer dan 
ooit belangrijk om in tijden van Corona lekker 
in beweging te blijven.
Ingrid Witlox geeft je fijne tips om fit te blijven. 

Entree:  € 5,00
Natuurlijk even aanmelden via: https://www.
eventbrite.nl/e/tickets-healthy-life-happy-
mind-119531864023

FILMCAFÉ – INSTINCT
Woensdag 28 oktober, inloop 19:15 uur, aan-
vang 19:30 uur

In twee za-
len tegelijk, 
voor de film-
liefhebbers 
van Berkel-
Enschot: de 
99 minuten 
durende film 

INSTINCT, het regiedebuut van actrice Halina 
Reijn. Carice van Houten en Marwan Kenzari 
spelen de hoofdrollen, twee inmiddels ook in-
ternationaal doorgebroken acteurs….. 

Entree: € 8,00
Bestellen: info@deschalm.net (nog een be-
perkt aantal plaatsen beschikbaar)

EXTRA FAMILIEVOORSTELLING
DUO LANG EN GELUKKIG: ANDERHALVE PETER
zondag 1 november 2020, 11.30 uur

Een korte familievoorstelling voor kinderen 
vanaf zes jaar, hun ouders en/of hun opa’s en 
oma’s!
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In een vlot tempo en met veel humor behandelt 
het duo Lang en Gelukkig de ongemakken die 
deze Corona-maanden met zich meebrengen, 
door de ogen van ‘een groot kind’, zonder de 
geleden pijn te vergeten. Peer de Graaf is als 
geen ander in staat om zijn publiek te bespe-
len, Michael Breukers ondersteunt bekwaam 
vanachter de piano. Dat zorgt voor een soepele 
presentatie van teksten en liedjes, met ruimte 
voor inbreng van jong en oud. Het vermaarde 
duo viert dit jaar zijn dertigste verjaardag en 
nodigt u uit om dit op 1 november in De Schalm 
te komen meebeleven.
Entree: € 5,00 
Bestellen: info@deschalm.net

FILOSOFIE in ONS KONINGSOORD
Beste filosofieliefhebber,
Door de huidige omstandigheden voelde het 
niet goed om de Filosofische Avond met Sinan 
Çankaya op woensdag 14 oktober jl. door te la-
ten gaan. Voornaamste reden: ieders gezond-
heid. De geplande Filosofische Verdiepings-
avond op 29 oktober aanstaande komt hiermee 
ook te vervallen. 

Ondertussen zitten we niet stil en is de filoso-
fiecommissie van de Bibliotheek druk met de 
invulling van een nieuw programma voor 2021.
Vooralsnog gaat de Filosofische én Literaire 
Avond met Stine Jensen op woensdag 18 no-
vember WEL door. U bent van harte welkom 
om met Stine in gesprek te gaan. 
Graag aanmelden via: https://de-bibliotheek-
ingesprekmet-stinejensen.eventbrite.nl

ZET ALVAST IN JE AGENDA:

Zondag 08-11 
ELCKERLYC SPEELLIEDEN gratis toegang

Woensdag 18-11 
IN GESPREK MET STINE JENSEN  € 10 

Zondag 22-11 KIDSCINEMA 8+: 
MIJN BIJZONDER RARE WEEK MET TESS € 5

GORD I JNEN  &  RAAMBEKLED ING

Rian van de Wouw • Transportweg 4 • Udenhout • T: 013 - 511 99 31 • M: 06 - 21 43 60 67
www.zigzag-gordijnen.nl

Gordijnen • Jaloezieën • Facette
Rolgordijnen • Vouwgordijnen

• Vakkundig advies aan huis
• Showroombezoek op afspraak
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ACTIVITEITENKALENDER

NOVEMBER

21-10-20 Ons Koningsoord 19.30-20.30 uur Healthy Life, Happy Mind mini college

28-10-20 Ons Koningsoord 19.30 uur Filmcafé: Instinct

29-10-20 Bibliotheek 9.30-12.00 uur Schrijfatelier

01-11-20 Schalm 11.30 uur Duo Lang en gelukkig fam. Voorstelling “anderhalve 
Peter” , Stg. EXPO

01-11-20 Pastorie St. Caeciliakerk 15.00-16.30 uur Boekgesprek “Houd afstand, raak me aan” 
   H3 wat mogen we hopen?
15-11-20 Pastorie St. Caeciliakerk 15.00-16.30 uur Boekgesprek “Houd afstand, raak me aan” 
   H4 wat moeten we doen?
19-11-20 Ons Koningsoord 20.00 uur BewonersOverlegGroep aanmelden via 
   bog@dorpsraadberkelenschot.nl
29-11-20 Schalm, Kerkzaal 11.30 uur Ebonit saxophone Quartet klassiek met eigen arrange-
   menten, Stg. EXPO

OKTOBER
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13 NIEUWE WONINGEN 
IN BERKEL-ENSCHOT
Berkel-Enschot wordt verrijkt met 

nieuwe woningen op de locatie waar momenteel 
Café ’t Raadhuis en garagebedrijf Transocar ge-
vestigd zijn. Met dit nieuwbouwplan is een her-
ontwikkeling gevonden en wordt er achter het 
Rijksmonument ’t Oude Raadhuis gebouwd. Naar 
verwachting start binnenkort de verkoop van deze 
13 semi-bungalows. “Inschrijven is vanaf heden 
mogelijk”, stelt Shelley Schellekens, van NEXT 
Nieuwbouwmakelaars, verantwoordelijk voor de 
verkoop van de woningen.  

Toekomstbestendige woningen, passend in het 
straatbeeld
Met deze herontwikkeling wordt gehoor gegeven 
aan de visie van de gemeente Tilburg. De gelijk-
vloerse woningen, zogenaamde nul-treden wo-
ningen, waarbij het complete woonprogramma 
zonder drempels en op één niveau gebouwd 
wordt, zijn uitermate geschikt voor medioren en 
senioren binnen het dorp. Tevens zijn de wonin-
gen gedeeltelijk voorzien van een verdieping, waar 
bijvoorbeeld een extra bad- en slaapkamer of een 
hobbykamer gerealiseerd kan worden. Schelle-
kens: “De 13 semi-bungalows krijgen een bad- en 
slaapkamer op de begane grond, worden voorzien 
van een tuin en een tweede bad- en slaapkamer 
op de verdieping. De bungalows, met een woon-

oppervlakte van circa 130 m², passen met een ja-
ren ’20/30 stijl en dorpse uitstraling perfect in de 
omgeving. Vanzelfsprekend zijn alle hedendaagse 
voorzieningen opgenomen in het plan. Elke wo-
ning krijgt energielabel A, inclusief warmtepomp 
en zonnepanelen”. 

Start bouw in de zomer van 2021
De bouw van deze toekomstbestendige woningen 
staat in de zomer van 2021 gepland. “Via de web-
site www.achterhetraadhuis.nl kan men zich aan-
melden voor de informatieve nieuwsbrief, de ver-
koop zal dit najaar starten”, besluit Schellekens.

EN TOEN ...

Afsluiting project En toen…/Amerika 
Zoals jullie gelezen en gezien hebben zijn de kin-
deren de afgelopen weken druk bezig geweest 
met de verschillende projecten. Het was jammer 
dat we dit keer geen externen in huis konden ha-
len. Daardoor is de afsluiting van het project van 
de onder en middenbouw anders verlopen. Dit 
jaar geen opa’s en oma’s in de school die hun ver-
halen vertelden, maar waren het de bovenbouw 
kinderen die kwamen voorlezen. Ook erg leuk! 

Nieuw project: Energie 
Na de herfstvakantie gaan we starten met het pro-
ject Energie. Hier gaan we met alle groepen mee 
aan de slag. Ook nu is het helaas niet mogelijk om 
externen in de school te halen. Gelukkig gaan wel 
alle kinderen van school naar het ontdekstation. 
Hierover zult u komende weken vast nog meer lezen. 

Breng uw stem
uit voor de 

Rabo ClubSupport

Stem op: 
Weekblad

De Schakel



22 |

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

Rundvlees uit Twente 
Blonde D ‘Aquitaine
Een korte keten in eigen hand. Met de hoogst 
mogelijke zorg voor dierenwelzijn. Voor een puur 
stuk rundvlees, mals en heerlijk van smaak.

Kip 
100% antibiotica-vrije kip 
100% antibiotica vrij, alle Gildehoen kippen 
zijn opgegroeid. De Gildehoen is een duurzaam 
stukje pluimveevlees voor de consument die 
bewust voor beter voedsel kiest. De Gildehoen 
kippen zijn plezierig opgegroeid zonder 
antibiotica. Met de Gildehoen koopt u een puur 
pluimveeproduct, gezond, zeer smaakvol en 
volledig antibioticavrij kippenvlees. Iets duurder 
maar toch vriendelijk geprijsd.

Een eerlijk product

Kalfsvlees 
Weivlees uit Cromvoirt 
van boer van Rooij
Ons kalfsvlees is puur natuur en dat proeft u! 
Onze kalveren blijven ca. 5 maanden bij de 
koeien zogen en daarna krijgen ze krachtvoer 
speciaal voor vleeskalveren. De kalveren lopen 
in de zomer buiten en in de winter staan ze in 
ruime hokken op stro. Door de natuurlijke en 
diervriendelijke opfok is het kalfsvlees heerlijk 
van smaak en botermals. De natuurlijke groei 
geeft het kalfsvlees een mooie rose kleur.

Varkensvlees 
Heyde Hoeve Duroc-varken
Verkozen tot beste varken van Nederland, op 
smaak van duurzaamheid. Gemarmerd vlees, 
mals en sappig. Voldoende licht en een goed 
klimaat in de stal. En gunstig voerverbruik met 
minder belasting voor de aarde.

verdient een 
goed verhaal!
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KERKBERICHTEN

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

OPSTEKERTJE
Vastzitten
Beste lezer, het zit allemaal vast tussen mijn schou-
ders en nek. Hoe dat komt? Door een werkhouding 
van uren, maanden, jarenlang achter twee beeld-
schermen. Dat vastzitten sluipt er langzaamaan in. 
Je hebt het niet zo in de gaten. Totdat je merkt: hé, 
het zit niet allemaal goed, het zit vast. Zo lijkt het in 
de parochie ook wel eens. Alles hebben we altijd al 
zo gedaan en daarom blijven we het maar zo doen. 
Mensen zijn vast komen te zitten in gewoontes en 
gebruiken. Toch is het vasthouden aan gewoon-
tes en gebruiken niet altijd verkeerd. Er zitten ook 
goede kanten aan. Bijvoorbeeld op zondag naar de 
mis gaan in je eigen parochiekerk. In die kerk kom 
je al jaren, soms al je leven lang. Je hebt een vaste 
plek waar je altijd gaat zitten, je weet vooraf waar je 
aan toe bent, je weet wat er komen gaat. Dat geeft 
een bepaalde rust en het voelt vertrouwd. Maar het 
laatste half jaar is daar behoorlijk wat in veranderd. 
Vanaf begin maart tot begin juni mochten we niet 
gaan door de maatregels rondom de lockdown. 
Daarna mochten we met een beperkt aantal men-
sen in één kerkgebouw en op afstand van elkaar. 
Je vaste plek van vroeger was geen vanzelfspre-
kendheid meer. Afgelopen zomervakantie waren de 
regels versoepeld. We kwamen wat minder vast te 
zitten door coronamaatregels. Nu echter, gaat het 
toch weer de verkeerde kant op. Het lijk of alles 
weer meer vast komt te zitten. Helaas kunnen we 
daar niets aan doen. Gelukkig is er die Ene God 
die je nooit vastzet. Hij probeert wel om ons in zijn 
liefde vast te houden. Soms lukt dat en soms gaat 
dat wat minder. Maar ik ben wel blij dat Hij er is, die 
liefdevolle God die is Vader – Zoon – H. Geest. Bij 
Hem vind ik het niet erg om ‘vast te zitten’. Laten 

we proberen om in deze moeilijke tijden de liefde 
voor God en elkaar vast te houden, dan zal God 
ons zeker blijven vasthouden.
Diaken Ton. 

TER NAGEDACHTENIS
In de St. Caeciliakerk hebben we met een kerke-
lijke uitvaart afscheid genomen van Jan Baker-
mans, 89 jaar.

PAROCHIECENTRA GESLOTEN
In verband met de aangescherpte coronamaatre-
gelen zijn de parochiecentra gesloten. We blijven 
bereikbaar op bovengenoemde telefoonnummers.
Houd de website van de parochie in de gaten voor 
de laatste mededelingen. 

WIJ ZIJN OP ZOEK
In verband met het verlopen van de grafrechten zijn 
wij op zoek naar familieleden of bekenden van:
Reintje van Drecht, (gehuwd met Andela), Graf C 
121; Augustinus Surtel (gehuwd met Antonetta 
Mutsaers), Graf B 184; Antoon de Vries, (gehuwd 
met E. van Enthoven), Graf A 306 en A 307; Johan-
nes van de Mierde (gehuwd met Mien van Lier), graf 
A 317; Christiaan de Jong, Graf C 36; C. Roesten-
berg, Graf U 7; Anna Klijsen-Akinie, Graf U 8.
Indien u informatie hebt gelieve contact op te ne-
men met de kerkhofbeheerder van de begraaf-
plaats van de St. Willibrorduskerk Dhr. J. Roosen 
06-13609622.

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Zaterdag 24 oktober:
19.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looijaard en diaken van Kuijk.

Zondag 25 oktober:
09.30 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers en p.w. Hendriks.
Intenties: Overl. fam. Van Laarhoven; Fransje Fi-
scher-van de Ven; Overl. fam. Huijben-van Kasteren.
10.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looijaard en diaken van Kuijk.
11.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistievie-
ring.
Voorganger: pastoor Dorssers en p.w. Hendriks.
Intenties: Sjaak van der Poel (jrgt.); An Kuijpers-
Erkens.
13.00 uur St. Caeciliakerk: Doopviering van Jens 
Wouters.

Maandag 26 oktober:
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Avondgebed.
Coördinator: p.w. Hendriks.
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WEEKENDPAKKERSdo vr za
22 okt 23 okt 24 okt

Geldig in week 43
zondag 18 t/m  
zaterdag 24 oktober 2020

43/20 
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.

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

Campina Langlekker melk
Alle losse pakken à 1 liter, combineren mogelijk
2 pakken** 
Bijv. Campina Langlekker halfvolle melk, 2 pakken à 1 liter 

2.58   1.29
De actieprijzen variëren van 1.25 – 1.39 

Hak Appelmoes of groente
Alle potten à 330-370 gram, combineren mogelijk
2 potten** 
Bijv. Hak Appelmoes extra kwaliteit, 2 potten à 360 gram

2.78   1.39
De actieprijzen variëren van 1.05 - 2.15

1+1
GRATIS

1+1
GRATIS

PLUS  
Stamppotgroenten
Andijvie grof zak 400 gram, 
boerenkool zak 300 gram,  
hutspot zak 1 kilo of 
groene kool gesneden  
zak 400 gram, uit de koeling

Blue Band  
Goede start of  
halvarine Kuip 500 gram
of vloeibaar 
Alle flessen à 500 ml

Nescafé  
Dolce Gusto
Alle pakken à 16 stuks, 
combineren mogelijk

50%
KORTING

OP=OP

Edet Toiletpapier
Comfort 3-laags pak 32 rollen of  
ultra soft 4-laags pak 24 rollen
Per pak
Bijv. Edet Toiletpapier comfort 3-laags, pak 32 rollen

15.95   7.97
De actieprijzen variëren van 7.97 - 8.74

Stoney Creek Premium
Chardonnay of Shiraz Viognier, fles 75 cl
Per fles 

8.99   4.49 Paturain  
Alle kuipjes à 90-185 gram

50%
KORTING

PLUS  
Blonde d’Aquitaine Hamburgers
Pak 4 stuks 

PLUS  
Nederlandse Frambozen lagorai
Bak 125 gram

1.75 - 2.05
Per kuipje

0.99

TOT 52% KORTING

Per bak

1.49
3.86

Per pak

2.49

Per zak

0.99
1.35 - 2.01

Per stuk

0.99

TOT 51% KORTING
14.07 - 14.46

3 pakken

8.99

3043_20_wk_43_A3 STAAND_WEEKEND.indd   1 07-10-20   14:59
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plus.nl Openingstijden: maandag t/m zaterdag: 8.00-20.00 uur | zondag: 10.00-18.00 uur | vrijdag: 20.00 uur gesloten i.v.m. RIVM-maatregel
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Dinsdag 27 oktober:
09.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looijaard.
18.40 uur St. Willibrorduskerk: Rozenkransgebed.
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers en p.w. Hendriks.
19.00 uur St. Caeciliakerk: Rozenkransgebed.

Woensdag 28 oktober:
09.00 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers en p.w. Hendriks.

Donderdag 29 oktober:
09.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looijaard.
19.00 uur St. Caeciliakerk: Rozenkransgebed.

Vrijdag 30 oktober:
08.40 uur St. Willibrorduskerk: Rozenkransgebed
09.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers.

Vanwege de aangescherpte maatregelen om het 
coronavirus te bestrijden mogen maar 30 perso-
nen bij een viering aanwezig zijn en er wordt drin-
gend geadviseerd een mondkapje te dragen.
Het is noodzakelijk om u voor de weekendvierin-
gen vooraf aan te melden. Dat kan via 
www.johannesxxiiiparochie.nl/reserveren.
Als u geen internet heeft, kunt u zich telefonisch 
aanmelden.
Voor de vieringen in de St. Caeciliakerk en de St. 
Willibrorduskerk: 013-5331215. Voor de vieringen 
in de St. Lambertuskerk: 013-5111215.

SCHAKELTJESGEVONDEN

SCHAKELTJESVERLOREN

 Datum GEVONDEN Vindplaats Telefoon
19-9  Enveloppe t.a.v. een opa Pandgang, Van Raadhuisstraat 06-10171177
   naar Koningsoord 
11-9  Knuffel roze aapje Dom S Dubuissonstraat  06-44744839
   vóór Raadhuisstraat 

     
 
Datum VERLOREN Verliesplaats Telefoon
1-10  Blauwe (zeil/regen)jas Tussen BE-Udenhout  06-19418429
   route Bosscheweg-De Kraan 
25-9  sleutelbos aan blauwe druppel AH - Winkelcentrum Koningsoord 06-52221101
25-9  display (computertje) Elektrische fiets Voetpad Mgr. Poetsstraat  06-36093512
   tussen huisnummer 28 en 43 

WEERSPREUK

Jean-Paul Korst, weerstation Berkel-Enschot

Oktober brengt ons wijn en zonnige dagen,
maar ook verkoudheid en andere plagen.

Vrijdagse nieuwe maan (23 oktober),
 periode met goed weer komt eraan.



SCHAKELTJES
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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 

GRATIS INLOOP SPREEKUUR Om u ook in 
de avond van dienst te kunnen zijn, is er iedere 
dinsdagavond van 18.00 – 19.00 uur een gratis 
spreekuur. Van Raak Advocatuur, Udenhout, 
013-5908877 www.vanraakadvocatuur.nl 

Stadspost Oisterwijk vraagt POSTBEZORGERS 
in Berkel Enschot voor enkele uurtjes per week 
voor informatie 06-50950015 of 013- 5335246. 

Kom tot Rust met een Abhyanga - Ayurvedische 
massage of Diepe Ontspanning op de klanken 
van Klankschalen. Meer informatie via: 
www.nyaveda.nl of maak een afspraak via: 
info@nyaveda.nl

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

Sjef Coolen Interieur is woensdag 28 oktober 
gesloten. St. Willibrordstraat 32a Berkel-Enschot

Voor al graafwerkzaamheden. Inrit uitgraven, tuin 
spitten, levering zand en puin. Tevens container-
verhuur 10m3. Mark van der Loo tel 06-20429682

Gastouderbureau Bontekoe, voor de beste 
gastouderopvang! Ga naar www.kinderopvang-
brabant.nl voor meer info of bel 0648-948933.

Te huur: riante, vrijstaande woonboerderij in 
Berkel-Enschot op loopafstand van dorpskern 
Koningsoord. Tevens goede aansluiting met 
omringende dorpen en Tilburg. Kortom, een 
heerlijk (gezins)huis met veel ruimte, privacy 
en gebruiksmogelijkheden met voorzieningen 
‘om de hoek’. Interesse? Neem contact op met 
06-11296505. 

FOTOWEDSTRIJD “MOOISTE KERN VAN BRABANT” VAN START
Veel inwoners in Brabant vinden hun dorp enigszins gevoed door 
een vorm van gepast chauvinisme “de mooiste kern van Brabant”. 
En met recht natuurlijk want waarom zou je niet trots zijn op je eigen 
dorp. En om die woorden kracht bij te kunnen zetten, start vanaf 
heden de fotowedstrijd “mooiste kern van Brabant”onder de dorps-
raden en inwoners uit de kernen van Brabant. De stichting Kleine 
Kernen roept de bewoners op om de mooiste foto’s van hun dorp in 

te zenden. Uit de inzendingen zal een deskundige jury de mooiste foto’s gaan kiezen. De foto’s van de 
12 mooiste kernen worden verwerkt in een kalender die voor het jaar 2021 zal worden uitgegeven. En 
wie wil zijn of haar dorp nou niet op zo’n kalender hebben staan?
 
Wat moet je doen?!
Heel mooi natuurlijk en zeker een reden om aan de fotowedstrijd mee te doen.
Stuur je mooiste foto (foto’s) naar de redactie. Onderwerpen voor mooie foto’s zouden kunnen zijn: 
natuur, zorg, dorpsgezichten, leefbaarheid, voorzieningen, woningbouw. Eigen invulling van het beeld 
is uiteraard ook prima.
De foto’s kunnen worden aangeleverd via het e-mailadres info@kleinekernen.nl. Je kunt foto’s voor de 
wedstrijd inzenden tot en met dinsdag 17 november. Bij de foto’s in het kort aangeven:
- Wat staat er op de foto?
- Door wie is de foto gemaakt?

Foto’s dienen rechtenvrij te zijn. Eventuele personen op de foto moeten hebben ingestemd het gebruik 
hiervan voor de foto. Door foto’s op te sturen geef je toestemming om deze te mogen delen. Veel ple-
zier bij het foto’s maken of het thuis verwerken van de gemaakte foto’s van uw kern!





 Deze Seizoensaanbieding kan per Jumbowinkel verschillen.  
Kijk voor de deelnemende biermerken in jouw winkel of op  
Jumbo.com/bieraanbieding.
Alle combinaties mogelijk. Max. 8 kratten per transactie.

Geen 18, geen alcohol
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GROLSCH, BAVARIA  
OF JUPILER 
Alle combinaties mogelijk 
Grolsch 24 x 30 cl, 
Grolsch beugel 16 x 45 cl, 
Bavaria 12 x 30 cl of  
Jupiler 24 x 25 cl

2e
HALVE
PRIJS*


