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DEZE WEEK:
Nieuwenhuizen Udenhout: specialist in natuursteen | keramiek | keukens

25 jaar Qiëlly Kids Fashion, twee dagen feest

Anne krijgt een taart! Een kleurrijk prentenboek over voedselallergie

Monitorgroep Verkeer signaleert knelpunten Berkel-Enschot



Jaartje ouder?
 

Met ouderdom komen ook meer gezondheidsproblemen. Hoe eerder
we deze opsporen hoe beter ze vaak te behandelen en/of te
voorkomen zijn.
 
In de maanden oktober en november bieden we seniorenchecks aan
tegen een actietarief. Tijdens deze check word je huisdier uitgebreid
onderzocht en voeren we bloed- en urineonderzoeken uit.

Senioren
maanden
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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

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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NIEUWENHUIZEN UDENHOUT: 
SPECIALIST IN NATUURSTEEN/
KERAMIEK/ KEUKENS 

Nieuwenhuizen Udenhout is expert op het ge-
bied van natuursteen, keramiek en keukens. 
Het aanbod in de showroom (1.250 vierkante 
meter) aan de Handelsweg op de begane grond 
en eerste etage is indrukwekkend. 

Keukens in verschillende stijlen, materialen en 
prijsklassen. Met bovendien eindeloos veel soor-
ten natuursteen en keramiek (op de eerste etage 
van de showroom) uit alle werelddelen. Nieuwen-
huizen is al dertig jaar specialist in natuursteen. 
‘De zaken lopen goed, maar we gaan zeker niet op 
onze lauweren rusten. Integendeel. We willen en 
kijken altijd vooruit’, benadrukt directeur-eigenaar 
Alexander van den Nieuwenhuizen (43), die de 
zaak in juni van dit jaar overnam van vader Henk. 
‘Mijn vader is in totaal 42 jaar actief geweest in 
de wereld van natuursteen. In 1988 startte hij met 
het bedrijf Nieuwenhuizen Natuursteen. Als man-
neke van 13 jaar liep ik al mee en verrichtte ik al-
lerlei hand- en spandiensten. Typisch een geval 
van met de paplepel ingegoten. Ik sta inmiddels 
22 jaar officieel op de loonlijst en heb nu dus het 
stokje overgenomen van mijn vader. De overdracht 
was een proces van tien jaar. In die periode ben ik 
klaargestoomd voor deze functie.’

Eigen zagerij
Het bedrijf aan de Handelsweg herbergt naast een 
showroom ook een eigen zagerij van 500 vierkan-
te meter. ‘Daarmee leveren we maatwerk, perfect 
tot in de kleinste details. Denk daarbij bijvoorbeeld 

aan wastafels, aanrechtbladen en vensterbanken’, 
vervolgt Alexander. ‘Stilstand is achteruitgang. 
Vandaar dat er nu in de showroom werkzaamhe-
den plaatsvinden. We streven er altijd na de laat-
ste ontwikkelingen op het gebied van natuursteen 
keukens en keramiek te tonen aan onze klanten. 
We zijn sinds tien jaar dealer van diverse hoog-
waardige keramische tegelmerken. Uiteraard 
zorgvuldig geselecteerd en perfect te combineren 
met natuursteen en keukens.’ 

Nieuwenhuizen Udenhout biedt dus een divers en 
uitgebreid assortiment in natuursteen. Alexander: 
‘We hebben hier natuursteen in huis voor binnen-
vloeren, wandbekleding, drempels, dorpels, (binnen)
zwembaden, tuintegels en nog veel meer. We profi-
teren nu van het feit dat er momenteel veel bouwac-
tiviteiten plaatsvinden. Het is gelukkig gewoon druk. 
Zo hoort het ook. Hoe drukker, hoe beter.’

Tekst: Stefan Latijnhouwers
Foto: Bas Haans

Nieuwenhuizen Udenhout 
Keukens en Vloeren 
Handelsweg 1, 5071 NT Udenhout
013-5114140
info@nnbv.nl  -  www.nh-udenhout.nl
 

‘Stilstand is achteruitgang’

BEDRIJF IN BEELD



8 |



25 JAAR QIËLLY KIDS FASHION, 
TWEE DAGEN FEEST 

Kleurige ballonnen, een rode loper en als hint 
een grote 25 in de etalage. Het was duidelijk 
feest bij kledingwinkel Qiëlly. Op vrijdag 9 en 
zaterdag 10 oktober vierde de winkel haar vijf-
entwintigjarig bestaan. Met leuke acties, aan-
biedingen en attenties voor de klanten.

‘Echt groot uitpakken zat er helaas niet in met alle 
maatregelen,’ vertelt eigenaresse Mariëlle Snoe-
ren. ‘Dus geen springkussen of lekkere hapjes. 
Maar ik vond het ook jammer om er helemaal geen 
aandacht aan te besteden. Dus nu hebben we ge-
probeerd om er toch een feestje van te maken.’ 

Daarbij heeft ze aan iedereen is gedacht. Zo was 
er voor de kids een kleurwedstrijd en een TikTok-
contest waarmee je een nieuwe outfit kon winnen. 
En voor de ouders een kassabonnenactie en een 

flinke korting op winterjassen. Sowieso lag er voor 
alle klanten een leuke attentie klaar.

Cadeautjes en bloemetjes
‘25 jaar is lang,’ beseft Mariëlle. ‘Veel kinderen van 
toen zijn nu zelf ouders geworden en komen op 
hun beurt met hun kinderen hier in de winkel shop-
pen!’ Het merendeel van de bezoekers zijn dan 
ook bekende gezichten voor haar. Veel van hen 
kwamen langs om een cadeautje of een bloemetje 
af te geven. ‘Ik kom hier al zo lang,’ vertelt een 
klant, ‘en het klikt goed met Mariëlle, dus die ver-
dient wel een bloemetje.’ Maar de meeste mensen 
kwamen voor het persoonlijke advies én om iets 
te kopen natuurlijk. ‘Bedankt voor de hulp,’ klonk 
het dan ook regelmatig. ‘Ik kan hier eigenlijk al-
tijd goed slagen,’ vertelt een moeder. Het is dus 
niet verwonderlijk dat de meeste klanten de winkel 
met een volle tas én een tevreden gevoel verlieten. 

Tekst: Noortje de Kok
Foto: Bas Haans

Gezellige en geslaagde dagen
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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

Dr. Deelenlaan 10 • 5042 AD Tilburg
Gratis parkeren

keuze uit bier, wijn of fris

Reserveren: 013 463 63 35 •  info@depostelsehoeve.nl

Oktober

Soep
Heldere uiensoep

Gegratineerd met kaas

Hoofdgerechten
Gebakken sliptongetjes

Met garnalensaus en frietjes
of

Gegrilde speenvarken filet
Met pommery mosterdsaus en appelstroop

Dessert
Pannacotta van nougatine

Met frambozen parels en slagroom

Maandmenu
3 gangen & 2 consumpties € 27,50 p.p.

 

Willie’s Worstenbrood is jarig! 

10 worstenbroodjes 
+ 

Progrestaart 6 pers. 
€ 15,00 

Aanbieding geldig van maandag 
12 t/m zaterdag 17 oktober 

Feest tas 
Goed gevuld  

Met veel lekkers 
 

€ 15,00 
Aanbieding geldig op 

Vrijdag 16 en zaterdag 17 oktober 

Molenhoefstraat 14 Udenhout                                              013-5110704 
www.williesworstenbrood.nl                                @williesworstenbrood 
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EEN KLEURRIJK 
PRENTENBOEK 
MET ALS THEMA 
VOEDSELALLERGIE

ANNE KRIJGT 
EEN TAART!

Zou het lukken om voor Anne ook een mooie 
en lekkere verjaardagstaart te bakken, on-
danks de voedselallergie die ze heeft? Half no-
vember verschijnt het kleurrijke prentenboek 
‘Anne krijgt een taart! Over een meisje met een 
voedselallergie’. Het is geschreven en gete-
kend door Martine Cools-Caspers uit Berkel-
Enschot. 

Er zijn veel kinderen met een voedselallergie en 
maar weinig prentenboeken over dit onderwerp.  
Martine maakte een boek waar kinderen zich in 
kunnen herkennen, zowel in het verhaal als de 
uitleg over voedselallergie. “Ik wil hen graag het 
gevoel geven dat ze niet de enige zijn en dat je ook 
lekker kunt leven en eten met een allergie.” Aan de 
hand van vrolijke tekeningen en in heldere kinder-
taal maakt de illustrator en schrijfster het kind (en 
zijn omgeving) duidelijk wat het betekent als je een 
voedselallergie hebt. 
 
Positieve draai
“Onze dochter heeft diverse voedselallergieën. 
In verschillende situaties die met eten of bood-
schappen doen te maken hebben, krijgt ze met 
regelmaat te horen, ‘nee dat mag jij niet, daar zit 
melk in’. Eigenlijk heeft dit altijd een negatieve la-
ding. Telkens wordt ze geconfronteerd met eten 
dat ze niet mag en wordt hier ook wel verdrietig 
van. De combinatie van een verdrietige dochter en 
mijn wens om een prentenboek te maken, heb-

ben ervoor gezorgd dat er nu iets positiefs is voor 
haar: het prentenboek ‘Anne krijgt een taart’. Aan 
het eind van dit verhaal over de zoektocht naar de 
speciale taart voor Anne, wordt op speelse wijze 
ook uitleg gegeven over wat een voedselallergie 
is.
  
Extra’s voor de kinderen 
Op de website, www.allergiemama.nl, kunnen 
kleurplaten gedownload worden, zodat kinderen 
zich meer gehoord en betrokken gaan voelen. 
Daarnaast kunnen ansichtkaarten en uitnodigin-
gen besteld worden passend bij dit thema. Mocht 
je het filmpje van mijn boekpresentatie willen zien 
en op de hoogte willen blijven van leuke acties 
meld je dan aan op mijn Facebookpagina ‘Anne 
krijgt een taart’. 
 
Boekpresentatie
Het boek is een hardcover prentenboek geschre-
ven voor kinderen van 3-7 jaar. Het boek verschijnt 
half november, maar is nu al verkrijgbaar in de 
voorverkoop à € 14,95 op www.allergiemama.nl. 
Mocht je het filmpje van de boekpresentatie willen 
zien en op de hoogte willen blijven van leuke ac-
ties meld je dan aan op de Facebookpagina ‘Anne 
krijgt een taart’. Voor mogelijkheden omtrent een 
workshop, sponsoring of met vragen, kun je con-
tact opnemen via martine@allergiemama.nl 

Tekst en foto: redactie (bron: allergiemama.nl)
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Met een eigen, geheel vernieuwd uitvaartcentrum aan 
de Karel Boddenweg 7 in Tilburg (naast het crematorium).

Tom van Dijk

“Tom, die alles op zich nam, 
deed dit op zo’n warme,
liefdevolle wijze. Veel steun 
aan gehad. Ook de ontvangst 
in het uitvaartcentrum was 
steeds weer hartelijk.”

T: (013) 822 65 27 | www.monutatomvandijk.nl
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Veranderingen als de openstelling van de Konings-
oordlaan, de gedeeltelijke afsluiting van spoorweg-
overgangen, de invoering van bestemmingsver-
keer op De Kraan, de komst van winkelcentrum 
Koningsoord en alle nieuwe bewoners zorgen er-
voor dat ook de verkeersstromen binnen Berkel-
Enschot veranderen. Om alle knelpunten in beeld 
te brengen is een monitorgroep opgericht.

Monitorgroep
Door de oproep in De Schakel voor deelnemers is 
er inmiddels een bewonersgroep die samen met de 
dorpsraad en de gemeente (een procesbegeleider 
en verkeerskundige) het verkeer in het dorp gaat 
monitoren. Hierin maken zij een onderscheid tus-
sen het monitoren van het verkeer via tellingen en 
metingen én het bespreken van actuele knelpun-
ten. De monitorgroep signaleert knelpunten in het 
buitengebied of in de hoofdwegenstructuur van 
Berkel-Enschot. Zij richt zich daarbij vooral op de 
gevolgen van de veranderde verkeerssituatie door 
de openstelling van de Koningsoordlaan en de ver-
anderingen aan de overwegen. 

Met een gekwalificeerd adviesrecht adviseert zij 
het college van B&W en de gemeenteraad over het 
oplossen van deze knelpunten. Knelpunten die niet 
het gevolg zijn van de veranderde verkeerssituaties 
stuurt de monitorgroep door naar de verantwoor-
delijke projectleider van de gemeente. Dit zijn bij-
voorbeeld meldingen over tijdelijke situaties, zoals 
bebording en tijdelijke (fiets)routes. 

Tellingen en metingen
In de week van 12 tot 18 oktober worden op 17 plaat-
sen in Berkel-Enschot verkeerstellingen en snelheids-
metingen verricht. De resultaten daarvan gebruikt de 
monitorgroep om de verkeerssituatie in het dorp te 
beoordelen. Ook kunnen de resultaten vergeleken 
worden met een soortgelijke meting in mei 2019. Een 
onafhankelijk verkeersbureau helpt daar bij. 

De monitorgroep bestaat uit de bewoners Ditmer 
Weertman, Henk Hoppenbrouwers, Hylke Annema, 
Jan van Esch, Jeroen Winkelmolen, Kees Robben, 
Kjille van Duin, Laura Elshof, Piet Burgmans en Pie-
ter Adriaansen. Namens de dorpsraad nemen Rol-
and van Zuilen en Wilma van Geel deel. Vanuit de 
gemeente Michiel van der Pijll en Ton Withoos. 

Oproep 
In de monitorgroep ontbreekt nog een vertegen-
woordiger vanuit de ondernemers van winkel-
centrum Koningsoord.  Is er een ondernemer die 
interesse heeft? Aanmelden kan via monitorgroep-
verkeer@dorpsraadberkelenschot.nl.

Meer informatie
Ook als u nog vragen hebt of iets wilt melden aan 
de monitorgroep, dan kunt u mailen naar monitor-
groepverkeer@dorpsraadberkelenschot.nl.

De monitorgroep signaleert 
knelpunten in het buitengebied  
of in de hoofdwegenstructuur 

MONITORGROEP
VERKEER GESTART
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NIEUWSBRIEF DORPSRAAD OKT 2020 

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

Waar is de Dorpsraad B-E op dit moment zoal 
mee bezig? 
 
De Dorpsraad in gesprek met bewoners
Op 30 januari 2020 vond de 1e rondetafel-bijeen-
komst plaats, waarbij de Dorpsraad in dialoog ging 
met ruim 20 verschillende verenigingen en stichtin-
gen uit ons dorp. De Dorpsraad wil dichtbij onze 
inwoners staan, wil weten wat er speelt en wat 
er voor de toekomst opgepakt moet worden. Een 
succesvolle avond waarbij we veel tips kregen voor 
onze toekomstagenda met onze overlegpartners, 
zoals de gemeente. Ook kregen we mooie verbe-
tertips voor onszelf, waaronder deze nieuwsbrief, 
die nu eens per kwartaal in De Schakel wordt ge-
publiceerd. 

Als vervolg op de rondetafelbijeenkomst heeft het 
team van de Dorpsraad B-E een kleine 100 inwo-
ners geïnterviewd op twee momenten. Op don-
derdagochtend 9 juli was het team aanwezig op 
de wekelijkse markt en op zaterdagochtend 11 juli 
waren we te vinden op het nieuwe winkelcentrum. 
Nogmaals onze dank naar iedereen die geholpen 
heeft om zijn/haar visie en mening met ons te de-
len. Alle geïnterviewden hebben namens de Dorps-
raad i.s.m. De Zuivelhoeve ook een presentje ont-
vangen om onze waardering voor hun tijd en inzet 
uit te spreken. 

Resultaten van de onderzoeken 

Waarom woont u in ons dorp? 
Wat waardeert u als inwoner het meest in B-E? 
Hier wordt benoemd: de ruimte, het dorpskarakter, 
het nieuwe winkelcentrum, de gunstige ligging na-

bij de grote steden, groen, rust en de sociale cohe-
sie/gemoedelijkheid. 
Gedurende de gesprekken was er zeker ook aan-
dacht voor de ontwikkelpunten die u ziet. 
Wat moet er hoog op de agenda van de Dorps-
raad staan? Waar moet de DR in samenwerking 
met de gemeente Tilburg aandacht aan beste-
den?
Dorpsraad B-E heeft in het werkoverleg op basis 
van de gegeven input bij beide delen van het on-
derzoek een prioritering gemaakt. 

Veiligheid: 
Aandacht voor rijden met te hoge snelheid (race-
banen) in het dorp op diverse genoemde wegen”, 
slechte trottoirs en wegen, gewenste 30km-zones 
en meer fietspaden, fietsers op het winkelcentrum, 
onveilige kruispunten en onveilige situaties op de 
gerealiseerde parkeerplaatsen bij Koningsoord. 

Voorzieningen:
Gewenste uitbreiding van speelvoorzieningen voor 
kinderen met specifiek voorkeur voor natuurlijke 
speeltuinen. Een multifunctionele zaal, De Stulp, 
nodige uitbreiding van huisartsen, tandartsen, kin-
derdagverblijven en scholen die vol zitten. Meer 
culturele activiteiten met ook voldoende aandacht 
voor jeugd in ons dorp. Is er een pendeldienst mo-
gelijk naar het nieuwe winkelcentrum voor senioren 
of mensen die moeilijk ter been zijn? 

Groen: 
Bouw Berkel-Enschot niet verder vol ten koste van het 
groen. Mensen wonen voor rust, ruimte en groen in 
ons prachtige dorp. De wens van inwoners voor een 
park met ruimte voor kinderen, sport en wandelen. 

Woningen met betaalbare prijzen:  
Aandacht voor senioren woningen en starters en de 
wens voor lagere huurprijzen. 

Aandacht voor verenigingen en stichtingen in 
het dorp:
Financiële situatie, subsidies voor verenigingen en 
stichtingen, hoge kosten voor vergunningen die be-
taald moet worden, gebrek aan ruimtes om samen 
te komen en aan voldoende vrijwilligers om activi-
teiten te kunnen blijven organiseren. 

Mobiliteit: 
Een betere busverbinding met een bushalte op Ko-
ningsoord en de wens voor een NS-station in ons 
dorp. De eerder genoemde pendeldienst naar het 
dorp kan hier mogelijk een oplossing bieden voor 
de bereikbaarheid van Koningsoord. 
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Waar kan DR B-E invloed uitoefenen?
Het 1e gesprek met de wijkregisseur en de om-
gevingsmanager, verantwoordelijk voor B-E, heeft 
plaatsgevonden, waarin de uitkomsten van beide 
onderzoeken zijn gepresenteerd. Direct na onze 
brief aan de wethouder is er actie ondernomen 
bijv. door het direct herstellen van de weggehaalde 
speeltuin bij Den Herd. De gemeente Tilburg vraagt 
bij de DR ook de punten voor de meerjarenagenda 
en dorpsagenda op, waarbij de input uit de onder-
zoeken als basis wordt gebruikt om de toppriorite-
ring te bepalen. 

De Monitorgroep is inmiddels gestart, zie ander ar-
tikel in deze Schakel. Zij bespreken punten op het 
gebied van veiligheid met de gemeente. Lobbyen, 
gesprekken voeren, punten blijven agenderen is 
datgene dat wij als DR kunnen doen. 

Als het gaat om de wens van bijv. een speeltuin, 
dan willen wij u als bewoner ook attenderen op het 
Buurtbudget. Via het Buurtbudget kunt u wensen 
voor uw straat, wijk indienen. U komt bij de Buurt-
budget aanvraag via de button op de website van 
de Dorpsraad www.dorpsraadberkelenschot.nl. 

Voor de multifunctionele zaal participeert de Dorps-
raad o.a. in Platform 533. Ook het genoemde punt 
van De Stulp kan samen met een gewenste multi-
functionele zaal op de agenda voor gesprekken die 
de DR voert met de gemeente Tilburg en andere 
betrokken partijen. 

De DR heeft contacten gelegd met de winkeliers 
van Koningsoord n.a.v. de onderzoeken gericht op 
de wens voor een pendeldienst. Deze gesprekken 
lopen, waarbij we hopen op een goede uitkomst 
om dit samen te kunnen realiseren. 

Het is een aandachtspunt voor het team van de DR 
om de communicatie met de gemeente Tilburg via 
de wijkregisseur te verbeteren. 

Waar heeft u direct invloed? 
Ziet u iets in het dorp wat direct aangepakt moet 
worden? Meld dit dan, met foto, op de Buitenbe-
terapp. Dit bericht komt direct uit via de gemeente 
Tilburg bij het team wat met uw bericht aan de 
slag gaat. U ontvangt ook een bericht wanneer uw 
vraag/opmerking/klacht is opgelost. 

Dorpsraad werkt door tijdens de crisis, voor de 
inwoners van Berkel-Enschot 
Ondanks de beperkende maatregelen door de 
“Corona-crisis”, probeert de Dorpsraad haar werk 

te doen. De vergaderingen worden gehouden via 
“Teams”,  en zo bijvoorbeeld ook een overleg met 
onze gesprekspartners van de gemeente. Ook is er 
nu alle tijd om vragen van bewoners te beantwoor-
den. Wenst u iets te bespreken? 
Contact de DR: info@dorpsraadberkelenschot.nl. 

Verslagen van het werkoverleg van de Dorpsraad 
en BOG vindt u op onze website evenals het jaar-
verslag van 2019.  
www.dorpsraadberkelenschot.nl. 

BOG interessant voor u!
De BOG, “Bewonersoverleggroep” is een commis-
sie van de Dorpsraad Berkel-Enschot die bestaat 
uit betrokken bewoners uit ons dorp, die ongeveer 
5 tot 6 keer per jaar bij elkaar komen om zaken uit 
het dorp te bespreken. De afgelopen jaren heb-
ben zij veel bereikt op het gebied van uw leefom-
geving. Zoals nieuwe speelplekken, veilige ver-
keerssituaties, de JongerenOnmoetingsPlek (JOP) 
en buurtpreventie. Projecten en aanvragen uit het 
buurtbudget, worden samen met de bewoners uit-
gewerkt tot een goede oplossing. Zo worden de 
sociale veiligheid, verkeersveiligheid en/of de leef-
baarheid verhoogd. De voorzitter van de BOG leidt 
de vergaderingen van de BOG. Daarnaast sluiten 
een of meer afgevaardigden van de Dorpsraad aan 
en is meestal de wijkregisseur van gemeente Til-
burg aanwezig. De vergaderingen zijn openbaar, 
dus u bent van harte welkom. De data van de ver-
gaderingen van de BOG staan in De Schakel en op 
de website van de Dorpsraad. 

Vindt u het leuk om mee te denken over en mee te 
werken aan de sociale veiligheid en het verhogen 
van de leefbaarheid in Berkel-Enschot? Meld u dan 
aan bij ons. De Dorpsraad zoekt nog leden voor de 
BOG.
Aanmelden kan via 
info@dorpsraadberkelenschot.nl  

Heeft u interesse om de Dorpsraad te versterken? 
Neem ook dan contact met ons op. De Dorps-
raad is op zoek naar nieuwe bestuursleden i.v.m. 
bestuursleden die na hun zittingstermijn(en) zullen 
aftreden.  
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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
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KUNSTWERKEN VAN 
BERKEL-ENSCHOT (17)

Hendrik Roozen van de onderneming: Roozen van 
Hoppe Bouw & Ontwikkeling, uit Haghorst, wil nog 
steeds aan de zuidkant van Ons Koningsoord een 
openbaar toegankelijke beeldentuin oprichten. Hij 
doet dat wanneer dat technisch en financieel mo-
gelijk is. Ook is hij afhankelijk van de medewerking 
van de Erfgoedvereniging Heemschut en de ge-
meente Tilburg. In 2017 redde hij 18 zandstenen 
reliëfbeelden van de slopershamer bij de afbraak 
van het middenschip van de Sacramentskerk aan 
de Ringbaan Oost te Tilburg. Deze zogenaamde 
Engelenbeelden bevonden zich in het priesterkoor 
van de kerk. Het onder architectuur van Martinus 
van Beek in 1933 gerealiseerde godshuis kreeg de 
reliëfs pas rond 1939. Gelijk met de bouw zijn er 
‘gestapelde’ onbewerkte blokken zandsteen half 
in de kerkmuur ingemetseld. Kunstenaar Charles 
Eyck hakte in opdracht van pastoor J. van Oir-
schot vier  ‘aanbiddingsengelen’  uit achter het 
altaar. Een vervolgopdracht volgde. Echter na het 
uithakken van twee van de zeven te maken enge-
len aan de linkerzijde van het priesterkoor, voor-
stellende de zeven Sacramenten, zijn deze twee 
beelden verwijderd uit de kerk omdat er onenig-
heid was ontstaan tussen de pastoor en Eyck. 
Volgens wijlen Paul van de Sande, uit Tilburg, 
heeft Frans Mandos de 14 andere reliëfbeelden 
gemaakt in de stijl van Eyck. Edoch Heemschut is 
van mening dat de ‘Engelenbeelden’ ter linkerzijde 
van het priesterkoor gemaakt zijn door Eyck en ter 
rechterzijde door Mandos. De sculpturen liggen 
nu te wachten in de opslag te Haghorst.
 

Foto: Fotograaf onbekend, 
collectie Regionaal Archief Tilburg.

Tekst: Rinus van der Loo.

WEET U
DAT:

- Deze vereniging leden telt uit Oisterwijk, Haaren, 
Oirschot, Helvoirt en Udenhout.

- Hier iedereen lid van kan worden.
- Er verschillende activiteiten door het jaar plaats-

vinden.
- De activiteiten bestaan uit;
 Kienavonden
 Kerst- en Paasviering
 Gezellige middag in september
- Dat bij al deze activiteiten het Rode kruis aanwe-

zig is.
- Er door het jaar 9 contactavonden zijn.
- De activiteiten bestaan uit bingo, muziek, mooie 

natuurfilms.
- De vereniging gevormd wordt door vrijwilligers, 

welke een bestuurlijke verantwoordelijkheid op 
zich hebben genomen.

- Dat de activiteitencommissie bestaat uit leden 
van de vereniging.

- De vereniging niets te maken heeft met Liduina 
uit Boxtel, alleen de naam hetzelfde is.

- Al deze activiteiten plaats vinden in het gemeen-
schapshuis Den Domp.

- De contributie € 40,00 per jaar bedraagt.
- Voor inlichtingen terecht kunt bij onze secretaris; 

Harry sterke 0411- 21 20 44 of 06-24 55 87 94

RABO
CLUBSUPPORT

Rabo leden kunnen nog tot 25 oktober hun stem 
uitbrengen tijdens de clubsupport actie.
De Zonnebloem verzoekt u vriendelijk een of liefst 
twee stemmen op hen uit te brengen. 

Met de opbrengst kunnen wij voorkomen d.m.v. 
huisbezoek, uitstapjes  en ontspanningsmiddagen 
dat onze gasten, veelal met een fysieke beperking, 
in een isolement geraken.
Laat uw stem niet verloren gaan en steun a.u.b.  
de Zonnebloem in Berkel-Enschot 
Namens het bestuur en vrijwilligers van de Zonne-
bloem in Berkel-Enschot : DANK JE WEL ! 

      
                                      
            Vereniging Liduina                                            
                                     voor U, ook met beperking! 
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Trappesti nnentuin 77  |  Berkel-Enschot

Afslankcoach
Danielle

Lekker in je vel zitt en, meer energie en 
overtollige kilo’s kwijt? 

Graag ga ik samen met je aan de slag 
om jouw doelen te bereiken met PowerSlim.

www.afslankcoachdanielle.nl/afspraak
info@afslankcoachdanielle.nl
Tel: 06-18575029

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



19|

KEURSLAGER MUTSAERS 
OPENT NIEUWE WINKEL
IN KONINGSOORD

Veel inwoners van Berkel-Enschot kijken reikhal-
zend uit naar zijn komst. Over een kleine maand 
is het zover. Dan opent Keurslager Hans Mutsaers 
op 11 november een nieuwe winkel in Winkelcen-
trum Koningsoord. 

Op de hoek nabij het parkeerterrein, in de straat 
waar onder meer ook supermarkt Jumbo en 
Primera gevestigd zijn, betrekt de keurslager een 
ruimte van in totaal 120 vierkante meter: de win-
kel op de begane grond en de etage daarboven, 
die onder meer een magazijn en kantine voor de 
zeven personeelsleden gaat herbergen. Mutsaers 
is nu nog actief in Waalwijk, waar hij al meer dan 
26 jaar een slagerij runt. ‘Afscheid nemen van mijn 
(vaste) klanten is best moeilijk, maar tegelijkertijd 
kijk ik ernaar uit om in Berkel-Enschot aan de slag 
te gaan. Een prachtige uitdaging waar ik als on-
dernemer veel mogelijkheden zie om me verder te 
ontwikkelen’, aldus Mutsaers.         

Koningsoord 177, 5057 DL Berkel-Enschot
mutsaers.keurslager.nl

SAMEN UIT DINEREN 
KBO/S.W.O

Vanwege de corona-omstandigheden kan zowel 
het samen dineren bij de Bron in oktober alsook 
het samen dineren bij Brasserie Valentijn op 18 
november geen doorgang vinden. Zowel Brenda 
van de Bron als Sophie van Brasserie Valentijn 
vinden dat erg jammer en hopen van harte dat het 
volgend jaar weer mogelijk is.
Woensdag 21 oktober hebben we in de Schalm 
nog een koffie-uurtje afgesproken. Van 10u00 tot 
12u00 uur kunt u daar binnenlopen en genieten 
van elkaar en van een gratis kopje koffie u aan-
geboden door de KBO/S.W.O. Aanmelden is ver-
plicht dit kan bij Ine van de Wiel: T:  013 - 533 37 
57 of bij Ria van de Kam: T:  013 - 533 26 21.
Dit alles onder voorbehoud.

werkgroep SocMa

 

WANDELEN BIJ
MOERENBURG OP 22-10

Op 22 oktober gaan we wandelen bij Moerenburg 
in Tilburg. De komende maanden blijven we in de 
buurt vanwege de coronacrisis.
Moerenburg is een buurtschap en een natuur- 
en landschapsgebied waarvan de naam ver-
wijst naar Hoeve Moerenburg, een van de eerste 
stenen huizen in Tilburg uit de veertiende eeuw 
dat ook dienst deed als pastorie en gesloopt is 
in 1750. Hier was ook de rioolwaterzuivering en 
nu zijn er verschillende visvijvers en het ven de 
Buunder.Er zijn bijna 1200 planten- en dieren-
soorten te vinden. Een mooi gebied aan de rand 
van Tilburg. We vertrekken vanaf café Zomerlust 
om twee uur en zijn rond vijf uur weer terug.
Graag een mondkapje meenemen!
Aanmelden is niet nodig. Veel plezier!

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

Breng uw stem uit voor de 
Rabo ClubSupport

Stem op: 
Weekblad De Schakel

BEDRIJVENNIEUWS
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Werken  

aan de ontwikkeling  
van je leiderschap  

in de natuur 

Bernadette van de Laak 
www.vlinder-en-blauw.nl 



SPORT
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CAVALIEREN
Adriaan van Mensvoort 75 jaar 
lid van RSV De Cavalieren!

Er is een unieke mijlpaal bereikt bij RSV De Cava-
lieren want voor het eerst in het 91-jarig bestaan 
van de vereniging is er een jubilaris die maar liefst 
75 jaar lid is en wel Adriaan van Mensvoort! 
Vanaf 1945 deed Adriaan als actief ruiter mee 
aan de activiteiten van destijds zoals poprijden, 
stoelrijden, jas keren en appelhappen. Later deed 
de dressuursport zijn intrede waarin hij ook ver-
dienstelijk presteerde. Adriaan was in de Jaren 60 
ook een van de bestuursleden van de Stichting 
Manege.  Mede door zijn inzet werd in 1968 de 
eerste manege waarin de vereniging kon trainen 
geopend. 
Van 1965 tot 1982 was Adriaan ook actief als be-
stuurslid van de ponyclub en zijn 4 kinderen heb-
ben jarenlang actief gereden bij zowel de pony-
club als later ook de rijvereniging.
Ook toen de kinderen stopten met de sport bleef 
Adriaan betrokken en volgde op iets grotere af-
stand toch nog het wel en wee binnen de vereni-
ging. 
Dat is anno 2020 nog steeds zo en samen met zijn 
vrouw Riet legt hij nog graag een kaartje mee met 
de andere recreanten.  
Onlangs zijn Adriaan en Riet in het zonnetje gezet 
en hebben een mooie attentie aangeboden gekre-
gen. Nogmaals gefeliciteerd en hopelijk nog vele 
jaren erbij!

In een volgend bericht volgen nog enkele jubilaris-
sen die we onder onze leden hebben dit jaar!

Namens het bestuur.

TWEE HERFST-
KAMPIOENEN

Eerst de twee herfstkampioenen eren. Zowel het 
eerste als het tweede pupillen E-team wonnen 
hun wedstrijd en zijn alle twee kampioen gewor-
den. Proficiat. En nu een manier zoeken om dat 
toch op de een of andere manier te vieren in deze 
coronatijd.
Het eerste boekte in de superspannende compe-
titie in klasse 4G een erg belangrijke overwinning. 
Tegen de studenten van het Tilburgse Melmac die 
mee bovenaan stonden werd netjes gewonnen. 
Ze staan nu weer bovenaan, maar wel met drie 
andere ploegen. En... volgende week kan het weer 
heel anders zijn.
Het tweede verloor, maar kan nog bovenaan eindi-
gen, want ook daar is het spannend.  Bij de jeugd 
redelijk gunstige berichten. De B-aspiranten won-
nen weer eens. Dat was even geleden. de juni-
oren, de aspirantenC en de pupillen  D verloren, 
maar de twee E-pupillenteams hebben een prach-
tige competitie achter de rug. Het E2-team bleef 
zelfs ongeslagen.
De uitslagen waren:
Melmac 1 - OJC’98 1 9 - 11
OEC 2 - OJC’98 2 7 - 3
SDO jun 2 - OJC’98 jun 1 10 - 3
DKB asp B2 - OJC’98 asp B1  7 - 11
PSV asp C1 - OJC’98 asp C1 7 - 4
DOT pup D1 - OJC’98 pup D1 15 - 1
DSC pup E1 - OJC’98 pup E1   6 - 7

  OJC E1 kampioen
OJC’98 pup E2 - Tilburg pup E2 10 - 3 

  OJC E2 kampioen
Volgende week zijn er maar een paar wedstrijden:
zaterdag 17 oktober 
OJC’98 1 - Voltreffers 1  15.30 uur
KVS jun 1 - OJC’98 jun 1
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Voor het verkopen van uw oud 
goud, sloopgoud, horloges en/of 

juwelen is een GELDIG 
LEGITIMATIEBEWIJS wettelijk 

verplicht.  

Goudprijs naar record hoogte!  

Profiteer nu van de hoge goudkoers. 

We i j t m a n s
J U W E L I E R- G O U D S M I D

                                           - S I N D S  1 9 7 9 -

Het vertrouwde adres voor het 
omwisselen van uw oud goud naar 
contanten.  

Koningsoord 63                        
5057DK Berkel-Enschot 
013-5334414 
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SCHAAKCOMPETITIE 
HALVERWEGE
Voor de 1e ronde van de interne compe-
titie zijn inmiddels 5 speelavonden afge-

werkt. Zowel in groep A als in groep B gaat het er 
spannend aan toe.
In groep A staat Frans Deckers met 3,5 uit 5 duide-
lijk aan kop. Hij wordt echter direct gevolgd door 
Rene van den Bosch, Marcel Strik en Koen Rob-
ben. Koen is, na zijn winst afgelopen donderdag 
tegen Egidion Hernando, nog ongeslagen, maar 
heeft minder partijen gespeeld.
In groep B gaat Hugo van Baardwijk fier aan kop. 
Met een 100% score. Zeer terecht ook gezien 
zijn overtuigende winst tegen Jan van Wesel. Ad 
Verhagen, die remise boekte tegen Wil Severijns, 
volgt direct, met een half punt minder.
Aanstaande donderdag wordt de interne compe-
titie voortgezet.

WHITE DEMONS
Afgelopen weekend zijn er weer een 
paar leuke handbalwedstrijden ge-
speeld. Helaas zijn ook enkele wed-

strijden afgelast in verband met het coronavirus. 
Komend weekend zijn er geen wedstrijden ge-
pland vanwege de herfstvakantie. Ook gaan de 
trainingen voor de jeugd in de herfstvakantie niet 
door. De senioren trainen die week op maandag 
en donderdag van 19.30 tot 21.00 uur. Wij wensen 
iedereen een fijne en gezonde herfstvakantie!

Uitslagen afgelopen weekend
Maandag 5 oktober 
White Demons DMW1 - Mixed-Up DMW3
Zaterdag 10 oktober
H.M.C. Raamsdonksveer DC3 -
White Demons DC2 09-30
White Demons HS2 - Taxandria HS1             afgel.
O.H.C. ‘01 DS1 - White Demons DS1           35-29
White Demons HS1 - Aristos HS1 33-37
Zondag 11 oktober 
White Demons HB1# - WBC HB1# afgel.
Orion R D1 - White Demons D1# 13-09
Dongen DC1 - White Demons DC1#             11-14

Programma volgend weekend
Maandag 12 oktober 
21:00 uur White Demons DMW 2 -
 H.M.C. Raamsdonksveer DMW1
Woensdag 14 oktober 
20:30 uur Mixed-Up DMW1-White Demons DMW 2

Zaterdag 24 oktober 
09:00 uur White Demons E1 - Blauw Wit E1
10:05 uur White Demons D1 - Blauw Wit D1
11:05 uur White Demons D2 - 
 RED-RAG/Tachos D2
19:20 uur White Demons DS1 - Dynamico DS1
19:30 uur Roef DS1 - White Demons DS2
20:30 uur Jupiter ‘75 HS1 - White Demons HS1
Zondag 25 oktober 
11:00 uur White Demons DC1 - Mixed-Up DC1
12:35 uu Heerle DB1 - White Demons DB1
13:10 uur handbalshop.nl/Witte Ster HS3 -
 White Demons HS2
14:30 uur Dongen HB1 - White Demons HB1

Vergeet u als lid van Rabobank Hart van Brabant 
niet te stemmen voor Rabo ClubSupport? White 
Demons is een van de clubs die meedoet en kan 
uw steuntje-in-de-rug goed gebruiken. Stemmen 
kan tot 25 oktober in de Rabo App of online op 
www.rabobank.nl/clubsupport.
Het is ook nog altijd mogelijk om loten te kopen 
voor de Grote Club Actie. Doe dit bij een van onze 
jeugdleden of online via https://clubactie.nl/lot/
white-demons/290117. 
Inschrijven voor Try-Out Sports kan nog tot en met 
18 oktober. Via dit initiatief van de gemeente Til-
burg kunnen kinderen van de basisschoolleeftijd 
kennismaken met verschillende sporten. White 
Demons doet hier ook aan mee en zal tijdens de 
drie proeftrainingen laten zien hoe leuk handbal is.
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DRIE CULTURELE PARTNERS …... die activi-
teiten organiseren voor alle inwoners van Ber-
kel-Enschot ……Ons Koningsoord Cultureel. 
NIEUW in het programma: KIDSCINEMA……. 
samen met de kinderen naar……. Ons Ko-
ningsoord Cultureel!

IN DE WERKPLAATS - VR 
WERELD
Woensdag 21 oktober van 
13:30 tot 15:00 uur

Je gaat op de computer je 
eigen virtual reality wereld 
bouwen waar álles kan ge-
beuren wat je maar kunt bedenken. Aan het eind 
van de workshop stap je met een echte VR-bril 
zo jouw wereld in en kun je rondlopen tussen de 
ridders, piraten, prinsessen en ruimtemannetjes.

Voor: kinderen van 7 jaar en ouder 
Entree: gratis
Natuurlijk even aanmelden via: berkelen-
schot@bibliotheekmb.nl 

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

Tijdens het derde mi-
nicollege in deze reeks 
gaan we praten over ‘Be-
weging’. Leefstijlprofessi-
onal Ingrid Witlox zal deze 
avond kennis, inspiratie 
en handige tips delen over hoe je in kleine stap-
jes nieuwe leefstijlgewoonten kunt toepassen in 
je dagelijks leven. Net wat er voor jou nodig is om 
die gezonde(re) keuzes te maken. 

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

In the spotlights

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

Instinct is een klas-
sieke wat/als-film. Wat 
als een psychiatrisch 
behandelaar verliefd 
wordt op een tbs-pati-
ent? Welk machtsspel 
ontstaat er? Wie ver-
leidt wie? En, belang-

rijker, wie komt ongeschonden uit de strijd? 
Deze film is het regiedebuut van actrice Halina 
Reijn, die samen met schrijfster Esther Gerrit-
sen ook verantwoordelijk was voor het script. 
In de hoofdrol zien we de internationaal gevier-
de actrice en beste vriendin van Halina Reijn, 
Carice van Houten

entree: € 8,00
bestellen: info@deschalm.net

Op de valreep

FAMOUS BLUE RAINCOAT: 
LEONARD COHEN 
TRIBUTE
vrijdag 16 oktober 2020 
20.00 uur
Nog twee dagen de kans om 
kaarten te reserveren voor 
dit prachtige live muziekpro-
gramma met een selectie uit 
het werk van Leonard Cohen: sterke songteks-
ten, tijdloze melodieën, gelaagde verhalen.

entree: € 8,00 inclusief koffie of thee
bestellen: via info@deschalm.net  

KIDSCINEMA ONS KONINGSOORD: 
DIKKERTJE  DAP
zondag 18 oktober 2020, 10.30 uur

Met deze film gaat ons nieuwe onderdeel Kidsci-
nema Ons Koningsoord van start. Speciaal voor 
de allerjongste inwoners van Berkel-Enschot.
Dikkertje Dap en giraf Raf zijn precies even 
oud en onafscheidelijk. Wat gebeurt er als Dik-
kertje naar school moet? Mogen giraffen ook 
naar school?



| 25

Kom samen met je kinderen naar Ons Konings-
oord Cultureel en laat je verrassen.

Entree: € 5,00 inclusief een drankje voor de 
kinderen
bestellen: via info@de schalm.net

Zet alvast in je agenda

FILOSOFISCHE VERDIEPINGSAVOND
Donderdag 29 oktober van 20:00 tot 21:00 uur

Beste filosofieliefhebber,

De Bibliotheek organiseert in Ons Koningsoord 
een Filosofische Verdiepingsavond naar aan-
leiding van de lezing met filosoof en antropo-
loog Sinan Çankaya op woensdag 14 oktober. 

Wie graag in een kleinere groep wil napraten 
over het thema van deze avond is van harte 
welkom.

Samen met filosofen Benthe Göbel en Hannah 
van den Bosch, gaan we argumenteren, con-
cretiseren en ideeën uitwisselen.
Wil jij op het einde van een Filosofische Ver-
diepingsavond nieuwe ideeën mee naar huis 
nemen? Iets waar je zelf nog niet opgekomen 
was? dan nodigen wij u graag uit.

Bijwonen van de avond is gratis. Je bent ver-
plicht je aan te melden via: 
https://de-bibliotheek-filosofische-verdie-
pingsavond.eventbrite.nl

Ingelaste EXPO-familievoorstelling: 
ANDERHALVE  PETER door het duo Lang en 
Gelukkig
zondag 1 november 2020 11.30 uur 
entree: € 5,00
bestellen: via info@de schalm.net

OPEN DAG
OP AFSPRAAK

Gerritse Makelaardij
Nieuwe Bosscheweg 105

5017 JL Tilburg
013 580 2070

ZATERDAG 17 OKTOBER
VAN 13.00 TOT 16.00 UUR

Meer informatie op www.funda.nl en
www.gerritsemakelaardij.nl 

VRAAGPRIJS € 885.000,-
KOSTEN KOPER

I.V.M. MAATREGELEN
COVID 19 GRAAG AANMELDEN

VIA ONS KANTOOR

RAADHUISSTRAAT 56
BERKEL-ENSCHOT
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ACTIVITEITENKALENDER

NOVEMBER

14-10-20	 Ons	Koningsoord	 20.00-21.30	uur	 Filosofische	avond
15-10-20 Bibliotheek 9.30-12.00 uur Schrijfatelier
16-10-20 Ons Koningsoord 20.00 uur Famous Blue Raincoat: Leonard Cohen Tribute
18-10-20 Ons Koningsoord 10.30 uur Kids cinema 3+ : Dikkertje Dap
18-10-20 Pastorie St. Caeciliakerk 15.00-16.30 uur Boekgesprek “Houd afstand, raak me aan” H2 wat 

moeten we vrezen?
21-10-20 Bibliotheek, werkplaats 13.30-15.00 uur VR Wererld
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 wt 
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?

29-11-20 Schalm, Kerkzaal 11.30 uur Ebonit saxophone Quartet klassiek met eigen arran-
gementen, Stg. EXPO

OKTOBER

3 LAAGS MOND-NEUSMASKER
NIET-MEDISCH, HERBRUIKBAAR EN WASBAAR

Optionele filters

Zwart

Grijs

Bordeaux Indigo

Kaki

Wit

Navy

Rood

INCLUSIEF EIGEN OPDRUK

UW
 O

PD
RU

K

Verstelbaar Carbon Filter

2 stuks 
of meer

6,95p/st.

10 stuks 
of meer

5,50 p/st.

50 stuks 
of meer

4,95 p/st.

100 stuks 
of meer

4,50 p/st.

ONBEDRUKT

5 stuks 
of meer

8,40 p/st.

25 stuks 
of meer

7,20 p/st.

50 stuks 
of meer

6,60 p/st.

100 stuks 
of meer

6,00 p/st.

BEDRUKT

Incl. BTW
Gratis bezorgd in Berkel-Enschot

Interesse? 
info@tjooz.com / 06-30123391
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EN TOEN...

Thema “familie” naar aanleiding van de kinder-
boekenweek.
Op Rennevoirt ligt het hart van het onderwijs bij 
wereldoriëntatie. Kinderen ontdekken door middel 
van een thema samen de wereld. Dit schooljaar 
zijn we gestart met het thema “familie” naar aan-
leiding van de Kinderboekenweek. We ontdekken 
verschillende onderwerpen en gebruiksmaterialen 
van vroeger die opa’s en oma’s gebruikten. Ook 
is er aandacht voor de verschillende relaties in 
een familie die worden weergegeven in een stam-
boom. Wie waren eigenlijk de ouders van je opa 
en oma? En hoever kun je de relaties terug lei-
den? Hoe noem je de zus van je moeder? En hoe 
noem je de kinderen van de zus van je moeder 
dan weer? Verschillende taal- en rekenkundige 
aspecten komen terug in thema vorm. Kortom we 
zijn dit schooljaar weer heerlijk thematisch gestart 
en we kijken naar wat WEL kan binnen het thema 
en de huidige corona maatregelen en adviezen. 
Dit schooljaar staan de thema’s Energie, Kleding, 
Middeleeuwen en Planten nog op de planning. 
Daar kijken we al naar uit! OB5 

Project Amerika
Exploding box
Wij zijn bezig met het project Amerika, daarvoor 
maken wij een exploding box. Daarin doen we al-
lemaal informatie over Amerika.

Gray of the Day 
We hebben 6 gray of the Days gehad. Dit zijn klei-
ne raadsels. 
1. Een kleine stap voor de mens, een grote stap 

voor de mensheid. 
2. Reusachtig en viert de vrijheid. 
3. Vliegtuigen werden terreurwapens. 
4. Naaister die bleef zitten. 
5. Bijtgrage vis met een slechte reputatie. 
6. Verlosser met open armen. 

De antwoorden: 
1. Neil Armstrong Apollo 11
2. Vrijheidsbeeld 
3. Vliegtuigen vlogen de twin towers in. Het waren 

4 vliegtuigen. 
4. Rosa Parks 
5. Piranha 
6. Christus de verlosser 

We hebben n.a.v. deze antwoorden korte lessen 
gehad. 
Jasmijn (gr.8) en Kerem (gr.6) BB5

KERSTTOCHT

Beste inwoners van Biezen-
mortel, Udenhout en Berkel-
Enschot,

De Kersttocht die gepland was op zaterdag 19 
december 2020 in Biezenmortel kan helaas niet 
doorgaan. We hebben deze verplaatst naar 18 de-
cember 2021, uiteraard weer in Biezenmortel.
De Stuurgroep gaat daar een speciale editie van 
maken; het is tenslotte de 20ste keer dat een 
Kersttocht wordt gehouden.
Maar ook de Kersttocht van 2020 willen we niet 
helemaal ongemerkt voorbij laten gaan. We heb-
ben een activiteit voor de kinderen in petto, die 
in alle 4 de dorpskernen te zien zal zijn. Hierover 
later meer.
De Stuurgroep heeft zich ook ingeschreven bij 
Rabo Clubsupport. We willen een van onze grote 
tenten vernieuwen en klaptafels aanschaffen voor 
enkele tenten. Natuurlijk hopen we ook op een bij-
drage aan onze lustrum-viering. Hiervoor hebben 
we uw stem(men) nodig.
Leden van de Rabobank kunnen op ons stemmen 
tussen 5 oktober en 25 oktober. U ontvangt daar-
voor dit jaar geen code van de bank. Log in op de 
website van de Rabobank of maak gebruik van de 
Rabo App. Via ‘Zelf regelen’ en vervolgens ‘Mijn 
Lidmaatschap’ kunt u klikken op ‘Rabo Club Sup-
port’, waar u 5 stemmen uit mag brengen. Zoek 
dan onder Berkel-Enschot naar Kersttocht. 
Hartelijk dank voor uw stem(men).

Breng uw stem uit voor 
de Rabo ClubSupport

Stem op: 
Weekblad

De Schakel
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Samenthuis zoekt begeleiders en 
ondersteunend begeleiders

Stuur dan een berichtje aan Jeske Rombouts, 
teamleider bij Samenthuis,  jheijnemans@asvz.nl 

 
Voor de functie van ondersteunend begeleider is een zorgopleiding 

geen vereiste. Wél affiniteit met mensen met een ernstige 
verstandelijke beperking en een groot warm hart!

Meer informatie over Samenthuis vind je op www.samenthuiszijn.nl

Kom jij er een mooie dag van maken voor de 
bewoners van Samenthuis in Udenhout? 

Herken jij jezelf in deze kernwoorden: 
Zorgzaam, vrolijk, daadkrachtig, doortastend, empatisch,  

enthousiast, initiatiefrijk en teamspeler? 
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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
Geloof in Eeuwig leven.
Enige tijd geleden sprak ik een jong iemand die 
plotsklaps haar vader verloor. Op zijn werk kreeg 
hij een zware hartaanval. De ambulance bracht 
hem met zwaailicht en loeiende sirene naar het 
ziekenhuis, maar het mocht niet meer baten. 
Voordat ze het ziekenhuis bereikten, was hij over-
leden. Enkele maanden later, tijdens de zomerva-
kantie kwam deze persoon in gesprek met een 
ander jong meisje dat enkele maanden daarvoor 
ook haar vader was verloren. Zij begreep het ver-
driet van dit meisje, ze konden elkaar troosten en 
steunen. Dan zie je hoe midden in de pijn van het 
verlies het nieuwe leven geboren wordt in de vorm 
van medemenselijkheid, van liefde en begrip. 
Misschien heeft U een soortgelijke ervaring. Mis-
schien kunt ook U zeggen: het was een moeilijk 
en intens verdrietige tijd, maar het heeft mij ook 
iets gegeven. Het heeft mij niet teruggegeven wat 
ik verloor, maar midden in de dood groeide, zon-
der dat ik het zag of zelfs maar vermoedde, het 
nieuwe leven. Zo’n ervaring neemt het verdriet niet 
weg om degene die we hebben verloren, maar het 
geeft wel hoop en uitzicht dat er, ondanks alles, 
toekomst is. Het is juist deze toekomst, dat er 
door de dood heen, leven is en dat er doorheen 
alle verdriet om het gemis liefde is. Wij vieren het 
geloof in God in het leven en de liefde. Wij mogen 
ons ervan bewust zijn dat de dood nooit het laat-
ste woord heeft, maar dat het eerste en het laatste 
woord er een van leven en liefde is. De volheid van 
het leven, van eeuwig leven, is Gods geschenk 
aan ieder van ons.

Pastoor Godfried B.M. Looijaard

TER NAGEDACHTENIS
In de St. Lambertuskerk hebben we met een ker-
kelijke uitvaart afscheid genomen van Bart Elis-
sen, 83 jaar.

COLLECTE MISSIO
Zondag 18 oktober is het Missiezondag. Dit jaar 
doet Missio een beroep op onze solidariteit met 
West-Afrika, waar verschillende problemen spe-
len: armoede en honger, maar ook islamitische 
terreur (Boko Haram) en op dit moment corona. 
De tweede collecte is bestemd voor dit doel.

BOEKGESPREK OP DE ZONDAGMIDDAG
De wereld staat op z’n kop. De coronacrisis raakt 
iedereen en we moeten ons allemaal aanpassen 
aan een samenleving die we nog niet kenden. Dat 
maakt ons angstig en onzeker. Daarom schreef de 
Vlaamse psycholoog Paul Verhaeghe het boekje 
‘Houd afstand, raak me aan’. In oktober en no-
vember bespreken we dat in onze parochie per 
hoofdstuk. Op zondag 18 oktober: Wat moeten 
we vrezen? Inloop vanaf 14.30u; gesprek vanaf 
15.00u tot maximaal 16.30u; in de pastorie naast 
de Sint-Caeciliakerk, Kerkstraat 2 Berkel-Enschot. 
Aanmelden bij Frits Hendriks: frits.hendriks@jo-
hannesxxiiiparochie.nl

JOHANNES XXIII NAAR MARIA
Op zaterdag 31 oktober pelgrimeren we naar de 
Zoete Moeder in de Sint-Janskathedraal van Den 
Bosch. De oktobermaand is immers ook rozen-
kransmaand, een van de vele gebeden rondom 
Maria.
Om 11.00 uur staat bij het gemeenschapshuis 
in Biezenmortel de koffie klaar. We beginnen om 
11.15 uur met een pelgrimsgebed en de zegen 
van de pastoor. Daarna lopen we de ruim vijftien 
kilometer naar Den Bosch in groepen van vier. 
Deze verdeling is bedoeld om per groep goed naar 
elkaar te kunnen omzien en in wisselende tweetal-
len te kunnen lopen. Onderweg zijn er momenten 
om twee aan twee wat te mijmeren over levens-
vragen als Waar ben je dankbaar voor? Hoe zie 
jij Maria? of Hoe ziet jouw ideale dag eruit? Vanaf 
het Bossche Broek tot aan de kathedraal nemen 
we stilte in acht.  
In Den Bosch is er tijd voor eigen stil gebed bij 
de Zoete Moeder en we houden rond 15.30 uur 
een korte gebedsviering in de koorbanken van de 
kathedraal. Aansluitend gaan we naar een gele-
genheid voor een kop koffie en een Bossche bol. 
De lopers worden nadien (met een mondkapje op) 
met auto’s weer naar de startplek gebracht. 
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Bistro VOS is geopend op dinsdag, woensdag en donderdag vanaf 18.00uur.
Burgemeester brendersstraat 3 | 5056HX | Berkel-Enschot | Reserveren kan op 06 24 58 45 36

AFHAAL GERECHTEN BIJ BISTRO VOS:
Maak uw keuze uit minimaal 2 gerechten voor €14,75 p.p.

200 gr Kipsaté | satésaus | aardappelgratin | salade
500 gr ketjap/honing spareribs | chilidip | aardappelgratin | salade
Gegrilde varkenshaas | tijmjus | aardappelgratin | salade

Dagvangst vis | hollandaise | aardappelgratin | salade
extra gerechten:
Zoete tomatensoep     €5,50
chocoladetaartje met karamelsaus  €4,50
Fles huiswijn wit of rood    €7,50 
Met een bereidingswijze makkelijk thuis op te warmen.
Afhalen op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 17.00-19.00 uur
Alle gerechten zijn 3 dagen houdbaar in uw koeling.

Verras uw gasten en uzelf met de smaken van bistro Vos....
Beleef ons Kerstdiner bij u thuis!

Maak een keuze uit de voor, tussen, hoofd en nagerechten en stel zelf uw eigen 4 gangen diner samen.
Met de hulp van onze chef zet u zelf een heerlijk diner op de kersttafel.

Alle gerechten zijn zo voorbereid dat u geen uren in de keuken hoeft te staan!
De gerechten worden zo geleverd dat u ze na het opwarmen zo op uw eigen servies kunt leggen.

Even netjes dresseren en aan tafel..

Gerookte zalm | kreeftgarnaal | citroenmayo | biet | basilicumolie 
Gerookte eendeborst | chutney van rode ui | milde wasabimcreme

Salade van papaya | biet | pruim | dadel | sinaasappel | basilicumolie(vegetarisch) 
*******

Romige paddenstoelensoep | cantharel | spekjes | bosui
Zoete tomatensoep | bosui | bieslook | kruidenroom(vegetarisch)

*******

Gegrilde varkenshaas medaillons | aardappeltaartje | tijmjus | stoofpeer | groentengarnituur
Portobello | spinazie | geitenkaas | zoete aardappel | kruidenolie | stoofpeer | groentengarnituur(vegetarisch)

*******
                            Cheesecake | bastognecrumble | rood fruit | aardbeiencoulis | kerstgarnituur

Chocolade lava cake | karamelsaus | crumble | kerstgarnituur 
appeltaartje | vanillesaus | crumble | kerstgarnituur

Prijs p.p. € 34,50

Reserveer uw kerstdiner op 06 24 58 45 36.
Het afhalen van de kerstdiners is op donderdag 24 december.
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Aanmelden is noodzakelijk en kan tot en met 25 
oktober. Mail of bel pastoraal werker Frits Hendriks 
via frits.hendriks@johannesxxiiiparochie.nl. Meer 
informatie is te vinden op de website en op flyers 
in de kerken.

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Zaterdag 17 oktober:
19.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looijaard.

Zondag 18 oktober:
09.30 uur St. Caeciliakerk: Woord- en commu-
nieviering.
Voorganger: p.w. Hendriks.
10.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looijaard.
11.00 uur St. Willibrorduskerk: Woord- en com-
munieviering.
Voorganger: p.w. Hendriks.

Maandag 19 oktober:
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Avondgebed.
Coördinator: p.w. Hendriks.

Dinsdag 20 oktober:
09.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looijaard.
18.40 uur St. Willibrorduskerk: Rozenkransgebed.
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Avondgebed.

Coördinator: p.w. Hendriks.
19.00 uur St. Caeciliakerk: Rozenkransgebed.

Woensdag 21 oktober:
09.00 uur St. Caeciliakerk: Ochtendgebed.
Coördinator: p.w. Hendriks.

Donderdag 22 oktober:
09.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looijaard.
19.00 uur St. Caeciliakerk: Rozenkransgebed.

Vrijdag 23 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.johan-
nesxxiiiparochie.nl/reserveren.
Als u geen internet heeft, kunt u zich telefonisch 
aanmelden.
Voor de vieringen in de St. Caeciliakerk en de St. 
Willibrorduskerk: 013-5331215.
Voor de vieringen in de St. Lambertuskerk: 013-
5111215.

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 
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Vanille–ijs met warme chocolade-
  

of caramelsaus, met slagroom en 

geroosterde amandelen 
6,50

Brownie met choclade 
mousse 

met een bolletje ijs en slagroom 7,50

Heukeloms bavarois dessert 

van de Smaak van hier
 4,50

Buiten de kaart serveren we maandelijks 

een gerecht dat past bij de tijd van het 

jaar. Vraag de bedi
ening.

Speci
als

Steen oven
Elke tweede zaterdag van de maand steken we 

onze steenoven oven aan vanaf 16.00 uur.

Dan kunt u bij 
ons terecht 

voor een  

heerlijke am
bachtelijke P

izza!

  
Let op...de dinerkaart vervalt op deze dag... 

Feesten, partijen en andere reserveringen:

 
tel. 013 533 13 13 of info@miepieters.nl

Mandje Brood met olijf olie,  
aioli en zout 6,50

Greookte Zalm op krokant brood  
met limoen mayonaise en  
tomaten salsa 9,00

Runder carpaccio met huisgemaakte 
pesto, pijnboompitten en  
parmezaanse kaas 9,00

Huisgemaakte Tomatensoep 
met kaneel, peterselie, room en 
balletjes (Vegetarisch mogelijk ✿) 5,25

Wisselende Huisgemaakte 
Seizoenssoep (zie krijtbord of vraag  
de bediening) 5,25

YZ

Geitenkaas of Roombriesalade met ver-
se kruiden, tomaat, komkommer en 
uienchutney met daarop lauwwarme gei-
tenkaas of roombrie met honing en ras el 
hanout notencrumble ✿	 12,50

Zalmsalade met rode ui, verse kruiden, 
tomaat, komkommer en  
kappertjes 12,50

Seizoenssalade  
(zie krijtbord of vraag de bediening)

YZ

Vega Hamburger ✿	
heerlijk gekruide burger van 
zwarte bonen en mais belegd 
op broodje: met avocado- 
spread en een tomaten salsa 13,50

Malse Biefstuk met uien, 
champignons en huisgemaakte  
jus de veau 17,50

Botermalse gebakken Slip tong  
met gestoomde mi ni k riel tjes 16,50

Surf en Turf 
Mals biefstukje met gamba's 19,50

Saté met twee stokken saté van  
kippendij, satésaus, kroepoek  
en gebakken uitjes,  15,00

Onze Huisgemaakte klassieke  
grote gehaktbal in de jus, 12,50

Bovenstaande gerechten worden geserveerd met 
een warme groente, salade en friet.

Pasta Pesto ✿	Lekkere pasta 
in een huisgemaakte pesto saus 
met spinazie en cherry tomaatjes 13,50

Pasta Gamba's in een pittige kruiden  
pasta gebakken, met knoflook, 
ui en milde rode peper met 
spinazie en cherry tomaatjes 15,50

YZ

Dinerkaart vrijdag zaterdag en zondag van 16.30 tot 20.00 uur

Feesten, partijen en andere reserveringen:
 
tel. 013 533 13 13 of info@miepieters.nl

Nieuw...
in het Weekend
Eten bij Mie Pieters
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Mega magazijnverkoop

Wij hanteren de Corona 
regels

Donderdag, vrijdag & zaterdag 15-16-17 oktober
van 10:00 tot 17:00 u

Zomercollectie 2020

Wintercollectie 2019
€ 25,-

€ 20,-

€ 40,-

€ 35,-

€ 15,-

€ 30,-

€ 10,-

€ 5,-

ALLES IN DE TENT
#nachthemden #huispakken #ochtendjassen 

#pyjamas #lingerie #herenondergoed



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 

Gastouderbureau Bontekoe gespecialiseerd 
in gastouderopvang. Zoek je opvang of wil je 
gastouder worden? Dan horen we graag van jou! 
www.kinderopvangbrabant.nl of bel of app naar 
06-48948933. 

RENE BERTENS TUINEN, is op zoek naar een 
zaterdag/vakantie kracht. Voor meer informatie 
kijk op de website: www.renebertenstuinen.nl of 
bel 06-27295175

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 ! 

Gezocht in Berkel-Enschot / Udenhout;
(starters)woning, oplevering in overleg.
06-47187745 of info@jemadijk.nl 

ONLINE AFSRAAK maken bij KAPPER 
FABULOUS. Dat kan via onze website 
(www.fabuloushairdesign.nl), of via onze 
Facebook pagina en via de site van 1 kapper.nl 
Voor kleurbehandelingen moet je telefonisch een 
afspraak maken. 0135336809. Team Fabulous.

Ik ben degene die u zoekt! Heeft u problemen 
met het installeren of inregelen van uw audio 
installatie en/of TV? Of problemen met het 
monteren van verlichting? Bel 06-40718961 
Klaassen techniek Berkel-Enschot. 

I&L Logistiek zoekt flexibele 55+ chauffeurs 
voor incidentele ad-hoc koeriersdiensten. Schiet 
jij ons af en toe te hulp met een spoedritje door 
héél Nederland? vacatures@il-logistiek.nl o.v.v. 
Schakel 

BIJLES voor basisschoolkinderen!!! 
Voor informatie gaat u naar: www.bijellie.nl of 
belt u met Ellie Bankers 0610649579. 

Zondag 18 oktober van 12-17 uur: GARAGE-
SALE. Nog in prima staat zijnde spullen, kleding, 
skeelers, spelletjes, enz. van onze kleinkinderen 
toen ze 4 – 12 jaar oud waren. Diverse kleine 
huisraad en dameskleding. A.v.Duinkerkenlaan 
17, B-E. Pinnen mogelijk. De helft van de 
opbrengst gaat naar de “Stichting Werk Theo 
Raaijmakers”

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

Kun jij wel overweg met een naaimachine
en wil je wat bijverdienen? Kijk voor info op 
www.allesmetpit.nl/pittenzakken-naaien!

WEERSPREUK

Jean-Paul Korst, weerstation Berkel-Enschot

Oktober, dat is de regel,
 brengt de eerste ijspegel.

Giet het op Sint Gal (16 oktober) als een vat, 
dan wordt de volgende zomer nat.
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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
15 okt 16 okt 17 okt

Geldig in week 42
zondag 11 t/m 
zaterdag 17 oktober 2020

42/20 
Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.
Om al onze klanten te laten profi teren van onze scherpe aanbiedingen, geldt er een maximum van 5 aanbiedingen per klant (tenzij anders vermeld). 
*De ‘NERGENS GOEDKOPER’ garantie geldt ten opzichte van alle supermarkten in dezelfde vestigingsplaats als jouw PLUS; kijk voor overige voorwaarden op plus.nl/nergensgoedkoper. 
**Voor 1+1 gratis geldt: per combinatie kan de prijs verschillen. Je krijgt 50% korting op de totaalprijs. 

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

PLUS Nederlandse 
Aardbeien
Bak 400 gram

PLUS Nederlandse 

+1 GRATIS

DUOPACK
Alle Robijn Wasmiddel of wasverzachter
Combineren mogelijk
2 stuks** 
Bijv. Robijn Klein & Krachtig color, 2 flacons à 700 ml

17.90  8.95
De actieprijzen variëren van 3.09 - 15.29

1+1
GRATIS

Alle Robijn Wasmiddel of wasverzachter

+1 GRATIS

DUOPACK

PLUS Kipfi let
Pak 380 gram

Melkunie Vla
Alle pakken à 1 liter

PLUS Klaverland Kaas 48+ kilostuk
Jong, jong belegen of belegen, stuk ca. 1 kilo
Per kilo 
Bijv. PLUS Klaverland Kaas 48+ jong belegen, per kilo

13.79   6.89
De actieprijzen variëren van 6.79 - 7.19 per kilo

50%
KORTING

OP=OP

Dubbelfrisss 
of Bubbelfrisss  
Alle pakken of flessen à 1,5 liter

Park Villa Wijntap
Chardonnay of merlot, doos 2,25 liter
Per stuk

15.98   7.99
PLUS 
Cocktailnoten
Alle zakken à 300 gram

50%
KORTING

OP=OP

PLUS 
Houthakkerburgers
Pak 4 stuks

PLUS
Pitloze rode druiven
Bak 500 gram

Per bak

2.29

4.99

Per pak

3.99
1.20 - 1.89

Per pak

0.99
1.54 - 1.89

Per stuk

0.99

1.19 - 1.65

Per zak

0.99
Per bak

1.39
4.59

Per pak

3.49

Ammerlaan | Udenhout | Tongerloplein 23 | 5071 CX Udenhout | T: 013 - 511 1989 

plus.nl Openingstijden: maandag t/m donderdag: 8.00 - 20.00 uur | vrijdag: 8.00 - 21.00 uur | zaterdag: 8.00 - 20.00 uur | zondag: 10.00 - 18.00 uur
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Vaatwasmachine
bestendig

Soft touch
handvat

Vaatwasmachine
bestendig
Vaatwasmachine

JUMBO.COM/PANNENACTIE

EXCLUSIEF  B IJ

JUMBO.COM/PANNENACTIE
 Jumbo Denissen, Berkel Enschot, Koningsoord 64


