
Weekblad voor Berkel-Enschot en Heukelom, jaargang 55, Week 45, 4 november 2020

Koningsoord Special: Ondernemers stellen zich aan u voor! (BIJLAGE)

Column Dorpswethouder Rolph Dols

Van Berkelse Bodem: Recept november Rode Kool

Schrijvende postbode: ‘Gij vertelt mij nie wat ik moet doen’

Maandpuzzel

SPECIAL
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Spaar voor het enige echte 
PLUS Boodschappenpakket.
•  Ontvang 1 spaarzegel bij elke 10 euro aan boodschappen*
•  Ontvang wekelijks extra zegels bij diverse actieproducten 
•  Lever je volle spaarkaart (75 zegels) in en ontvang een gratis Boodschappenpakket t.w.v. 50 euro
•  Sparen kan van zondag 25 oktober 2020 t/m zaterdag 30 januari 2021
•  T/m zaterdag 6 februari 2021 kun je je spaarkaart inleveren

Kijk voor meer informatie op 
plus.nl/boodschappenpakket

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

45/20
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 aa biedingen, 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

Beemster Kaas stukken of plakken
   Alle varianten à 125-500 gram
    Actieprijs per kilo 10.00     

•  Ontvang wekelijks extra zegels bij diverse actieproducten 
•  Lever je volle spaarkaart (75 zegels) in en ontvang een gratis Boodschappenpakket t.w.v. 50 euro
•  Sparen kan van zondag 25 oktober 2020 t/m zaterdag 30 januari 2021
•  T/m zaterdag 6 februari 2021 kun je je spaarkaart inleveren

GRATIS
boodschappenboodschappen

t.w.v.

* Van de actie zijn uitgezonderd: geneesmiddelen, alcohol, tabak, zuigelingenvoeding, boeken, telefoonkaarten, postzegels, cadeaubonnen, toegangstickets, loten, beltegoed, statiegeld en emballage en eventuele overige niet wettelijke toegestane artikelen. 

Eru Kids of balans
      Alle kuipjes à 100 gram, combineren mogelijk    

2.55 – 3.27

3 kuipjes

    1.99   

+1GRATISzegel

PLUS Blauwe bessen, frambozen of bramen
   Pak 250 gram   

Alle Sun All-in-1 vaatwastabletten 
  Combineren mogelijk  
    2 pakken**
  Bijv. Sun All-in-1 vaatwastabletten 
citroen, 2 dozen à 27 stuks  

17.98 8.99
 De actieprijzen variëren 
van 8.54 – 62.93        

1+1
GRATIS

+1GRATISzegel

1.21 – 2.39

Per 100 gram

1.-   
TOT 58% KORTING 

1.29 – 1.89

Per pak

    1.-   
+1GRATISzegel +2GRATISzegels

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

plus.nl Openingstijden: maandag t/m zaterdag: 8.00 - 20.00 uur | zondag: 10.00 - 18.00 uur
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BEDRIJVEN CONTACTEN

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

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

Inleveren schakeltjes:
Op rekening: voor maandagochtend 10:00 uur 
online via www.schakel-nu.nl/advertenties of 
via mail info@schakel-nu.nl.
Contante betaling: voor zaterdag 17.00 uur bij 
Figlio (by Geerts Schoenen), Koningsoord 91.

Activiteitenkalender:
activiteitenkalender@schakel-nu.nl

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

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

Fotografen: Bas Haans, Coen Brekelmans 
Coverfoto: Bas Haans

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

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

Oplage: 5.470 exemplaren, 

Druk: Drukkerij ElkaSikkers

Donateursrekening:
NL50RABO 0106847953 
 t.n.v.: De Nieuwe Schakel

COLOFON

ALARMNUMMER  112

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

WIJKAGENTEN  0900-88 44

Onze wijkagenten zijn bereikbaar via mail: 
goof.van.bragt@politie.nl  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

RIETVELD BOUW voor al uw timmerwerken 
06-20675222

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

NIEUW
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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
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VOORWOORD

Beste lezers, 

In samenwerking met Ondernemersvereniging Koningsoord presen-
teren we deze week naast De Schakel De Koningsoord Special! Wat 
zijn we trots dat we als Schakel-team deze exclusieve editie hebben 
mogen maken. Een Special over het nieuwe Winkelcentrum in ons 
nieuwe Dorpshart, waarin alle ondernemers zich aan u voorstellen. 

Deze uitgave stond gepland voor de openingsfestiviteiten in april. 
Corona zette de wereld even helemaal stil en ook nu kampen we nog 
steeds met alle beperkingen en RIVM maatregelen. De festiviteiten 
houden we tegoed. Wie weet bij het éénjarig bestaan! Nu zijn de win-
kels ingericht om veilig te winkelen. Kom lokaal shoppen!

Wij wensen u veel leesplezier met deze unieke eenmalige uitgave. 
Maak gebruik van de lezersaanbiedingen die de winkeliers speciaal 
voor u gemaakt hebben. Knip de bon uit en lever in! 

Met speciale dank aan alle medewerkers van de Schakel die hieraan, vanuit hun passie voor schrijven en 
fotografi e én hun maatschappelijke betrokkenheid bij het dorp, meegewerkt hebben.

Ingrid Roets
Hoofdredacteur De Schakel

Wij vieren feest!
Woensdag 4 november zijn wij 25 jaar 

getrouwd. Ondanks deze bizarre periode 
willen wij dit niet onopgemerkt voorbij 

laten gaan. 

Woensdag 4 november geven wij 25% 
korting op onze boeketten in de winkel en 

bij bestellingen online op onze website 
met code 25JAAR

Van 4 tot en met 7 november ontvangt u 
een leuke attentie bij besteding vanaf 

15 euro in onze winkel.

Pluk het geluk bij Bloembinderij Oleander

In onze winkel volgen wij de richtlijnen van het RIVM.  
Molenstraat 17-A, Berkel-Enschot
www.bloembinderijoleander.nl

Wij wensen u veel leesplezier met deze unieke eenmalige uitgave. 
Maak gebruik van de lezersaanbiedingen die de winkeliers speciaal 

SPECIAL
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NATUURSTEEN | KEUKENS
KERAMISCHE TEGELS | MAATWERK

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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COLUMN

Beste inwoners, 

De coronacrisis heeft zich in korte tijd ontwikkeld 
tot een levensbepalende pandemie. Waar we eind 
februari nog niet in de gaten hadden dat het zich 
tot een crisis van dit formaat zou ontwikkelen, heb-
ben we er inmiddels allemaal mee te maken. En dat 
vraagt veel van ons. Dat heb ik als mens maar zeker 
ook als wethouder zorg, welzijn & gezondheid de 
afgelopen maanden van heel dichtbij gezien.  

Het gewone leven heeft in feite een andere di-
mensie gekregen. De nabijheid waar ik in mijn rol 
als dorpswethouder maar vooral als mens zo aan 
hecht is ineens niet meer vanzelfsprekend. We zijn 
creatief en vinden andere manieren om toch in 
verbinding met elkaar te blijven. Ontmoetingen bij 
de bakker, slager, supermarkt of bloemist worden 
van noodzakelijke en gehaaste bezoekjes waarde-
volle momenten van verbinding. 

Tegelijkertijd gaat een deel van het gewone leven 
ook gewoon door. Zo wordt er onverminderd hard 
gewerkt aan Ons Koningsoord. In de special die 
u dit keer bij deze editie van de Nieuwe Schakel 

treft, wordt dit ook mooi zichtbaar. Helaas hebben 
we het nieuwe dorpshart niet gezamenlijk en fees-
telijk kunnen openen in april. Ondanks dat is in de 
afgelopen acht maanden het nieuwe dorpshart, 
ook zonder die openingsfestiviteiten, voor veel in-
woners en ondernemers een vaste plek of thuis 
geworden. 

De weg ernaar toe ging niet altijd zonder slag 
of stoot. De ontwikkeling heeft in de afgelopen 
maanden voor de nodige reuring en uitdagingen 
gezorgd. Soms gepaard met moeilijke besluiten of 
keuzes. Op andere momenten met verrassing en 
creativiteit. Het resultaat tot dusver mag er zijn, een 
dorpshart dat de inwoners van Berkel-Enschot bij 
elkaar brengt en bijdraagt aan een bestendige toe-
komst. Ook deze coronatijd vraagt om moeilijke 
keuzes, om creativiteit en uithoudingsvermogen. 
Met diezelfde stip op die horizon, een bestendige 
toekomst in goede gezondheid.

Voor nu zorg voor en let op uzelf en elkaar.  

Rolph Dols 
Dorpswethouder Berkel-Enschot 
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Laat uw ogen 
regelmatig onderzoeken

Het is verstandig om uw ogen regelmatig te laten onderzoeken 
op eventuele oogafwijkingen en oogziektes. Onze gekwalificeerde 
optometrist is makkelijk toegankelijk: u kunt er zonder verwijsbrief 
naartoe. Hij kan u gericht adviseren of, indien nodig, doorverwijzen 
naar de oogarts. Maak nu uw vrijblijvende afspraak.

Graag tot ziens!

Maak nu uw 
vrijblijvende 

afspraak

Hoe gezond zijn uw ogen?

Koningsoord 68
5057 DK Berkel-Enschot
013 533 33 77
www.kyckoord.nl

A

T

W
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De wereld is in de ban van de Coronacrisis. Al 
nemen sommige mensen het niet zo nauw met 
de richtlijnen. De schrijvende postbode moet 
de bewoners in zijn vaste wijk hier soms expli-
ciet aan herinneren… 

Mijn vaste postwijk is een van de grootste in Ber-
kel-Enschot. Ik ken de route inmiddels uit mijn 
hoofd: eerst post in de tassen laden bij het ‘depot’ 
(een garage) en dan koers zetten richting de Huis-
weide. Daarna de Rauwbrakenweg, de Ordelven, 
Calenwiel, Knippersven en Zwartrijt op het bedrij-
venterrein en vervolgens de Enschotsebaan. Dan 
weer de wijk in: naar de Akelei, Klaproosstraat, 
Guldenroede, Jakobsladder, Ranonkel, Heggen-
wikke, Kattedoorn, Tormentil, Vrouwenmantel, Ko-
renbloemstraat, ander deel Klaproosstraat, Sint-
Caeciliastraat, Sint-Jorisstraat, Vrijheidsstraat, 
ander deel Sint-Caeciliastraat, Madeliefstraat, 
Lupinestraat en als apotheose de Craenweide en 
Osseweide. 

Rituelen
Tijdens mijn ronde hanteer ik verschillende ritue-
len. Zoals enthousiast zwaaien naar de medewer-
kers van een bedrijf aan de Calenwiel. Ik deponeer 
(prachtige term) eerst de post in de brievenbus 
en begroet meteen daarna de kantoorlieden, die 
met een geconcentreerde blik naar het compu-
terscherm kijken. Als ze mij ontwaren, draaien ze 
vrijwel tegelijkertijd hun hoofd richting het raam 
en zwaaien ze met een gulle lach al even vrolijk 
terug. Zowel voor de vaste medewerkers als voor 

‘GIJ VERTELT MIJ NIE 
WAT IK MOET DOEN’

Corona-crisis in Berkel-Enschot (7)

mij een leuk dagelijks verzetje. Nadat ik klaar ben 
met de lange Enschotsebaan gun ik mezelf een 
korte (lunch)pauze.

‘Wilt u aub buiten even wachten?’      

Vervolgens weer doorpakken tot aan Sint-Joris-
straat, waar ik ter plekke post sorteer. Na de Vrij-
heidsstraat en Sint-Caeciliastraat wacht dan nog 
de ‘grand fi nale’ in de laatste paar straten. Bijna 
aan het einde bezorg ik post in het entreehalle-
tje van een appartementencomplex. Soms word 
ik daarbij vergezeld door enkele bewoners, die ik 
vriendelijk doch dringend verzoek of ze aub buiten 
even willen wachten. Zeker als ik achter me wat 
lelijk gerochel of gekuch hoor. ‘Het is niets per-
soonlijks hoor’, leg ik dan uit. ‘Corona, anderhalve 
meter afstand, weet u wel.’ 

Het kost soms moeite om de bewoners hiervan te 
overtuigen. Alsof ze water zien branden! Je ziet ze 
denken: ‘Zeg Menneke, gij gaat mij nie vertellen 
wat ik moet doen’. Uiteindelijk gaan ze toch over-
stag. Onder stil protest, dat dan weer wel. Maar als 
ik het halletje verlaat en de bewoners bedank voor 
hun medewerking, is de lucht alweer geklaard. Zo 
gaan we weer met een schone lei verder, no hard 
feelings. Gelukkig maar!                

Tekst: Stefan Latijnhouwers
Foto: Ad Latijnhouwers
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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

16 |

St. Willibrordstraat 32a      |      5056 HW Berkel-Enschot      |      Telefoon: 013 - 533 1556
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Recept

Wrap met rodekool en witvis
November, het jaar begint alweer op zijn einde te lopen. Gelukkig kan ik nog steeds gevari-
eerd eten van eigen tuin. Er staat nog biet, wortel, prei, snijbiet, pompoen en een verdwaal-
de sperzieboon, paprika en framboos. Toch merk je dat de herfst echt zijn intrede heeft 
gedaan en de winter niet lang meer op zich laat wachten. De tijd van de kolen komt eraan!

Deze maand wil ik het hebben over de rode-
kool. Het is een van de kolen die ik heb staan 
naast de boerenkool, spitskool, palmkool, 
broccoli en spruitkool. De rodekool is opval-
lend vanwege zijn kleur en supergezond. Gek 
genoeg is rodekool niet rood, maar paars. 
Hij verliest vaak zijn kleur als je hem kookt of 

stoomt. Kook je rodekool met iets zuurs erbij, 
bijvoorbeeld stukjes appel, citroen, azijn of 
wijn, dan krijgt hij zijn bekende rode/paarse 
kleur. Rodekool is een ideale groente voor 
stamppotten, salades, stoofschotels of in dit 
geval in een wrap.

V
A

N
 

B
ER

K
EL

S
E 

B
O

D
EM

V
A

N
 

B
ER

K
EL

S
E 

B
O

D
EM

V
A

N
 

B
ER

K
EL

S
E 

B
O

D
EM

V
A

N
 

B
ER

K
EL

S
E 

B
O

D
EM

V
A

N
 

B
ER

K
EL

S
E 

B
O

D
EM

V
A

N
 

B
ER

K
EL

S
E 

B
O

D
EM

V
A

N
 

B
ER

K
EL

S
E 

B
O

D
EM

V
A

N
 

B
ER

K
EL

S
E 

B
O

D
EM

V
A

N
 

B
ER

K
EL

S
E 

B
O

D
EM

V
A

N
 

B
ER

K
EL

S
E 

B
O

D
EM

V
A

N
 

B
ER

K
EL

S
E 

B
O

D
EM

V
A

N
 

B
ER

K
EL

S
E 

B
O

D
EM

V
A

N
 

B
ER

K
EL

S
E 

B
O

D
EM

V
A

N
 

B
ER

K
EL

S
E 

B
O

D
EM

V
A

N
 

B
ER

K
EL

S
E 

B
O

D
EM

V
A

N
 

B
ER

K
EL

S
E 

B
O

D
EM

V
A

N
 

B
ER

K
EL

S
E 

B
O

D
EM

Ingrediënten voor 2 personen:

 2 stuks witvis (bv. tilapia, kabeljauw) handje sla per wrap

 2 el balsamico azijn 300 gr. fi jngesneden rode kool

 2 el citroensap 4-6 wraps

 1 rode ui 2 el mayonaise

 1 el honing 1 appel

 2 el yoghurt handje rozijnen

 kerrie, Italiaanse kruiden, peper en zout

1. Kruid de witvis met kerrie en bak in de pan.
2. Roerbak de rodekool, met de in stukjes ge-

sneden appel, rozijnen, rode ui in olijfolie 
voor ongeveer 5 minuten. Doe er dan 2 el 
citroensap en 100 ml water bij en stoof de 
rode kool in 15 minuten. Doe er in de laatste 
minuut 2 el balsamicoazijn en een el honing 
bij.

3. Maak nu de dressing van 2 el mayonaise en 
2 el yoghurt, peper en zout en wat Italiaanse 
kruiden.

4. Warm de wraps op en vul deze met de sla, 
rode kool, stukjes witvis en dressing.

EET SMAKELIJK!
Volgende maand weer een andere groente in 
de hoofdrol in Van Berkelse Bodem.
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Leefstijlcoaching in Berkel-Enschot
Last van overgewicht en liever gezond en fit?
Neem deel aan het groepsprogramma Overgewicht te Lijf

• 2 jarig traject
• 16 groepsbijeenkomsten
• 8 individuele gesprekken met leefstijlcoach
• Verwijzing van huisarts 
• Volledige vergoeding traject door zorgverzekering

Willijam van Rijsewijk/www.burolot.nl/06 13737245

WOENSDAG/DONDERDAG VRIJDAG/ZATERDAG IEDERE 1E WEEKEND 
VAN DE MAAND WEGENS GROOT SUCCES!

Gehaktballen 
Diverse soorten

Elke 4e

  GRATIS

Bij aankoop van 
2 menuutjes 

uit eigen keuken

GRATIS
een beker soep 
(500 ml) naar keuze

Onze koks hebben 
voor u gekookt

Vanzelfsprekend goed!

Gekruid 
gehakt 

500 gram  380

Reepjesvlees-
pakket
Wekelijks wisselend, steeds 
een compleet pakket

Per pakket
vanaf  795

(vrijdag/zaterdag)

Biefstukdag 
Botermalse biefstukjes

3 stuks  895

Daarnaast hebben we wekelijks een wisselend Keurslagerkoopje voor 
nog meer voordeel. Keurslagerkwaliteit voor een passende prijs!

MAANDAG/DINSDAG

Dit zijn onze dagaanbiedingen!

Deze aanbiedingen zijn geldig van 31 augustus t/m 19 december 2020

De lekkerste!

Beproefde kwaliteit, 

al 55 jaar lang!

UIT DE KEUKEN VAN

UIT DE KEUKEN VAN

VAN HOOF VAN HOOF

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

U parkeert 
bij ons voor 

de deur!
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KUNSTWERKEN VAN 
BERKEL-ENSCHOT (19) 
SLOT

De laatste burgemeester van het zelfstandige Ber-
kel-Enschot was Jan Meijs. Van zijn installatie op 
7 september 1974 tot aan zijn pensioen op 25 au-
gustus 1995 was hij burgemeester van ons dorp. 
Na zijn pensionering functioneerde hij als waar-
nemend burgemeester tot en met 31 december 
1996.  Met de herindeling per 1 januari 1997 gin-
gen Berkel en Enschot naar Tilburg en Heukelom 
naar Oisterwijk. Jan Meijs heeft een groot stempel 
gedrukt op het florerende Berkel-Enschot en Heu-
kelom. Onder zijn burgemeesterschap zijn onder 
andere het nieuwe gemeentehuis, de bieb, Sport-
hal ‘t Ruiven en verschillende woonwijken gere-
aliseerd. Op 13 en 14 december 1996 werd het 
afscheid van ‘burgervader’ Jan Meijs gevierd met 
een afscheidsreceptíe en een ‘burgerdag’. In die 
tijd maakte het eerder opgericht Comité Burgerdag 
bekend dat de collecte onder de bevolking om te 
komen tot oprichting van een passend afscheids-
kunstwerk op het plantsoen voor het woonhuis 
van Meijs aan de Puccinilaan,13.000 gulden had 
opgeleverd. Kunstenares Anet van de Elzen kreeg 
de opdracht een passende sculptuur te gaan ma-
ken. Haar titelloos werk in gietbeton beeldt het 
ambt van burgemeester figuurlijk uit. Anet heeft 
er een soort herdersfiguur van gemaakt met aan 
de rechtervoet het 
silhouet van een 
trouwe en waak-
zame hond. Aan 
het hoofd groeit 
een bronzen tak 
naar omhoog. Op 
13 juni 1997 is het 
kunstwerk ont-
huld. In de week 
van 15 november 
2000 is er in het 
gazon voor het 
beeld een bron-
zen plaquette 
aangebracht met 
verklarende tek-
sten.

Foto: Peter Timmermans.
Tekst: Rinus van der Loo.

VLAGGEN JULLIE 
ALLEMAAL MET ONS 
MEE? 

Op 11-11 zou het carnavalsseizoen losbarsten. 
Berkel-Enschot wordt voor 1 dag even Knollevre-
tersgat. Daarom vragen we jullie allemaal om met 
ons op 11-11 de hele dag de blauw-gele Knolle-
vretersvlag uit te hangen.

Zo maken we het dorp ge-
zellig, zijn we een beetje 
met elkaar verbonden en 
houden we carnaval warm. 
Heb je de enige echte Knol-
levretersvlag nog niet om 
aan je gevel te laten wap-
peren? 
Scoor hem dan via de 
websjop op 

https://knollevretersgat.nl/websjop

Tip de redactie
mail naar:

info@schakel-nu.nl

20-0913 Schakel 45.indd   1520-0913 Schakel 45.indd   15 02-11-20   15:2602-11-20   15:26



16 |

MAANDPUZZEL

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

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

puzzel@schakel-nu.nl 

of inleveren bij Figlio 
(by Geerts Schoenen), 
Koningsoord 91 
Berkel-Enschot.

De prijswinnaars worden 
bij de volgende puzzel 
bekend gemaakt.

HORIZONTAAL
1. oorheelkundige; 7. ambtgenoot; 12. voor (in sa-
menstelling); 13. jaargetijde; 14. rivier in Utrecht; 
15. slechthorend (afk.); 17. echtgenoot; 19. gema-
len graan; 21. mobiele eenheid (afk.); 22. tabulator 
(afk.); 23. iemand die de regie voert; 27. roeipen; 28. 
vrouwelijk dier; 30. gymnastiektoestel; 31. Philippi-
ne National Railways (afk.); 32. (kleine) rekening; 33. 
Explosieven Opruimings Dienst (afk.); 35. versiering 
lijkende op een roos; 37. droog (kaal); 38. visge-
rei; 41. deel van hals; 42. goed schoon (keurig); 
44. eikenhout van schors ontdoen; 46. vismand; 
47. insectenetend zoogdier; 48. schriftelijk bewijs 
van een met gunstig gevolg afgelegd examen; 49. 
de fijnste en zachtste veren van vogels; 50. snoer 
van samengevlochten darmen of draden; 52. drie-
tal; 54. vierdaagse-wandelaars hebben hier vaak 
last van; 56. Bart’s Neverending Network (afk.); 58. 
hinderen (belemmeren); 61. lengte- en afstands-
maat; 62. grondvlak; 64. Atlantic Southeast Airlines 
(afk.); 65. breuk (opening); 67. voormalige Chinese 
partijleider; 68. soort (variëteit); 70. deel van gebit; 
72. Japanse munteenheid; 73. vissoort; 76. bloei-
maand; 77. selenium (scheik. afk.); 78. uitvinder van 
telefoon; 79. regenboogvlies in het oog; 81. booms-
oort; 82. afgemat; 83. plaats in Duitsland; 84. plaats 
in Gelderland; 86. blaasinstrument; 87. gevoel van 
welbehagen (overdreven vrolijkheid).

VERTICAAL
1. algemene oproer (verzet); 2. résponse payée 
(afk.); 3. vlaktemaat; 4. deel van schip; 5. mannelijk 
beroep; 6. gezellig en gemoedelijk; 7. metselspe-
cie; 8. gelooide huid; 9. deel van oor; 10. eminen-
tie (afk.); 11. roofvogel; 16. beet; 18. gereformeerd 
(afk.); 20. Europa (afk.); 21. insect; 23. bibliotheek 
(afk.); 25. InterKerkelijke Omroep Nederland (afk.); 
26. varkensvlees; 27. gemeente op het platteland; 
29. prijs die door de Zweedse academie der weten-
schappen jaarlijks wordt uitgereikt; 32. windrich-
ting; 34. scheepsvloer; 36. Nederlandse provincie; 
37. spoedig; 39. groot muziekinstrument; 40. motief 
(oorzaak); 42. kleur van de boete; 43. slot (afloop); 
45. muurholte; 46. Katholiek Militair Tehuis (afk.); 
51. Engels bier; 53. drieletterige landcode Italië; 54. 
iemand die op een baby past; 55. slotwoord; 56. 
houtachtig gewas; 57. wreed Romeins heerser; 59. 
venster; 60. naaktloperij; 62. artistieke figuurdans; 
63. krijgswezen ter zee; 66. hertensoort; 67. raar 
(vreemd); 69. Sociaal Economische Raad (afk.); 71. 
ontkenning; 73. schoonmaak-, en reinigingsmid-
del; 74. de helft van een wisselspanning (elektr.); 
75. goed van karakter (aardig); 78. met springlading 
gevuld projectiel; 80. sociaal pedagogisch onder-
wijs (afk.); 82. middelbaar onderwijs (afk.); 85. er-
bium (scheik afk.).
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NOG 3 JUBILARISSEN 
BIJ RSV DE 
CAVALIEREN!

Naast het 75 jarig jubileum van Adriaan van Mens-
voort waar we u eerder al over berichtte, zijn er dit 
jaar nog 3 jubilarissen bij RSV De Cavalieren:

Jan Robben is maar liefst 60 jaar lid en zowel Ria 
Antonis als Ton Timmermans vierden hun 50 jarig 
jubileum!

Jan werd ooit lid omdat 
zijn kameraden ook lid 
waren. Hij had weinig vrije 
tijd, maar voor de gezellig-
heid binnen de vereniging 
was Jan altijd wel te por-
ren. Een jaartje of 5 reed 
hij iedere zondagmiddag 
een ritje met zijn kame-
raden en bij feestjes was 
Jan van de partij!

Tijdens de vele concoursen die de vereniging 
heeft georganiseerd was Jan altijd verantwoor-
delijk voor het geldtransport. Jan is een echt 
verenigingsmens, heeft altijd zijn diensten ver-
leend en is ook jarenlang een trouwe sponsor 
geweest. 
Jan is bij hem thuis in het zonnetje gezet waarbij 
mooie herinneringen werden opgehaald!

Ria is een zeer be-
trokken lid binnen 
onze vereniging, 
ze rijdt zelf nog 
fanatiek paard en 
heeft hier door de 
jaren heen ook di-
verse zeer mooie 
prestaties en zelfs 
kampioenschap-
pen mee behaald! 
Ze komt trouw 

naar de vergaderingen, biedt altijd een helpende 
hand bij wedstrijden of de poets-en klusdagen en 
komt ook graag naar de feestjes.
Natuurlijk was zij aanwezig bij de najaars vergade-
ring waar ze samen met haar man Hans een mooie 
attentie en bloemetje in ontvangst nam.

Ton is een van de 
grondleggers van de 
veteranenclub binnen 
de vereniging waar-
bij hij vanaf de begin 
jaren ‘70 trouw elke 
week met zijn paard 
naar de ‘senioren les’ 
ging. Vele jaren later 
ging het rijden lang-
zaam over en ging hij 
zich meer richten op 

de fokkerij van paarden. Maar al die jaren bleef hij 
zeer betrokken bij de club waar hij tot op de dag 
van vandaag allerlei hulp biedt bij wedstrijden en 
onderhoud van de manege.
Samen met Ton en zijn vrouw Mieke hebben we bij 
hen thuis geproost op het jubileum!

Nogmaals hartelijk gefeliciteerd en we hopen dat 
er nog vele mooie clubjaren voor jullie volgen!

Namens het bestuur.

         
Jan Robben

Ria en Hans Antonis

Ton en Mieke Timmermans

UITSLAG MAANDPUZZEL

Onder de vele goede oplossingen van de 
puzzel van de maand oktober zijn de 
volgende prijswinnaars getrokken:

1e prijs: 
Waardebon E 20,-
Carla Takkenberg, Kruisakker 5 in Be

2e prijs:
Waardebon E 10,-
J. van Stratum, Löblaan 9 in BE

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

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

Uitslag maandpuzzel oktober:
OCHTENDSCHEMERING
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CULTUUR VOOR JONG EN OUD
CULTUUR VOOR EEN AANTREKKELIJKE PRIJS
CULTUUR VOOR IEDERE SMAAK
… EN VOORAL CULTUUR DICHTBIJ

Denkt u nog aan:
ELCKERLYC- SPEELLIEDEN: Goeien aard met 
muziek 
op zondag 8 november om 14.30u en om 16.00u 

Kom kijken en luisteren naar onze activiteiten 
VOORLEESHALFUURTJE VOOR PEUTERS EN 
HUN (GROOT)OUDERS 
Woensdag 11 no-
vember van 10:00 tot 
10:30 uur 
We lezen voor uit een 
mooi, spannend of 
grappig prentenboek. 
Samen maken we er 
een leuk interactief halfuurtje van. 
De toegang is gratis en je hoeft je niet aan te mel-
den. Loop gewoon gezellig binnen.

HEALTHY LIFE HAPPY MIND 
Woensdag 11 november van 
19:30 tot 20:30 uur 
Tijdens het vierde minicollege in 
deze reeks gaan we praten over 
‘Ontspanning’. In deze onzeke-
re tijden is het belangrijk dat we 
voldoende ontspannen. 
Ingrid Witlox geeft je hier fi jne 
tips over.  
Entree: €5,00 

Natuurlijk even aanmelden via: 
https://www.eventbrite.nl/e/tickets-healthy-life-
happy-mind-119531864023 

Door de corona-beperkingen kan het
SCHRIJFATELIER van Donderdag 12 november 
van 09:30 tot 12:00 uur 
helaas niet doorgaan.

IN GESPREK MET STINE JENSEN. 
Woensdag 18 november van 20:00 tot 21:30 uur 
Filosoof Stine Jen-
sen beschouwt deze 
onzekere tijden van 
corona 
Op woensdag 18 
november is Stine 
Jensen online én 
in de Bibliotheek 
Berkel-Enschot te 
gast. Ze legt uit hoe 
de fi losofi e aankijkt 
tegen crisis en ge-
luk en gaat hierover 
in gesprek met onze 
bezoekers. Kan fi lo-
sofi e ons helpen in 
deze onzekere tijden? Biedt het bijvoorbeeld raad 
en wijsheid? 
  
Stine Jensen is ook schrijver en programmama-
ker. Haar werk gaat over mannelijkheid en vrou-
welijkheid, liegen, liefde, vriendschap, familie, op-
voeden, emoties, identiteit en spiritualiteit. Ook in 
haar beschouwing over corona en fi losofi e komen 
deze thema’s zeker aan bod. 

Entree: € 10,00  

Koop snel een kaartje via: https://de-bibliotheek-
ingesprekmet-stinejensen.eventbrite.nl   
Je kunt daarbij aangeven of je de avond in de Bi-
bliotheek of online wilt bijwonen.   

KIDSCINEMA 8+: MIJN BIJZONDER RARE 
WEEK MET TESS
op zondag 22 november om 10.30 uur
Bang om als jongste van de familie alleen over te 
blijven, begint Sam tijdens zijn vakantie op Ter-
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schelling vastberaden aan zijn zelfverzonnen al-
leenheidstraining. Maar door de ontmoeting met 
de ongrijpbare Tess, die een groot geheim met 
zich meedraagt, wordt hij een avontuur in getrok-
ken dat hem doet inzien dat je je familie juist moet 
koesteren in plaats van ontvluchten. Sam neemt 
een drastisch besluit waardoor zijn bijzondere 
vriendschap met Tess op het spel komt te staan 
en Tess’ leven voorgoed zal veranderen.
Entree € 5,-. 
Tickets bestellen bij info@deschalm.net 

Noteer alvast in de agenda

PIETENDANS zaterdag 28 november
superleuke pietendanslessen voor verschillende 
leeftijdscategorieën 
09:30 tot 10:15 – Pietendans - 2,5 tot 4 jaar
10:30 tot 11:15 – Pietendans - 4 tot 6 jaar

EXPO TOP-concert 3
zondag 29 november 11.30 uur
The Ebonit Saxophone Quartet

Denken en doen

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

08-11-20 Ons Koningsoord 15.00-17.00 uur Elckerlyc Speelliederen
11-11-20 Ons Koningsoord 10.00-10.30 uur PeuterVoorlezen
11-11-20 Ons Koningsoord 19.30-20.30 uur Healthy Life, Happy Mind mini college
12-11-20 Ons Koningsoord 9.30-12.00 uur Schrijfatelier in de bieb
18-11-20 Ons Koningsoord 13.30-15.00 uur In de Werkplaats Brawl Stars Level
18-11-20 Ons Koningsoord 20.00-21.30 uur Filosofi sche én Literaire avond: in gesprek met Stine 

Jensen
19-11-20 Ons Koningsoord 20.00 uur BewonersOverlegGroep aanmelden via bog@dorps-

raadberkelenschot.nl 
29-11-20 Schalm, Kerkzaal 11.30 uur Ebonit saxophone Quartet klassiek met eigen arran-

gementen, Stg. EXPO

NOVEMBER

Alles uit handen
of alles in 

eigen hand?
Altijd bereikbaar:
013 572 1822

Oude Lind 35
5046 AL Tilburg

Alles uit handen

In alles persoonlijk. www.moniquevanhoutum.nl  

Willie’s worstenbrood
Molenhoefstraat 14

Udenhout
013-511 0704

www.williesworstenbrood.nl
@williesworstenbrood

Deze week in de aanbiedingg
10 worstenbroodjes 10 worstenbroodjes 10 worstenbroodjes (€ 10,00)(€ 10,00)10 worstenbroodjes 

+
1 Roomboter amandelstaaf &1 Roomboter amandelstaafmboter amandelstaaf &

1 Gevulde speculaasstaafstaafstaaf Gevulde Gevulde speculaasspeculaasstaafstaaf
€ 15,00€ 15,00

Aanbieding geldig van vrijdag 6 t/m donderdag 12 november 2020

Alleen geldig in onze winkel
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START PROJECT 
ENERGIE

Wij zijn met het project energie gestart en dat heb-
ben we gedaan met een quiz. Hier zijn een paar 
quiz vragen: In wat zit meer energie, in een tele-
foon of in een dobbelsteen? Het antwoord is... een 
telefoon, want in een dobbelsteen zit geen ener-
gie. Je gebruikt alleen je eigen energie door hem 
neer te gooien en in een telefoon zit een accu met 
veel energie. Een andere vraag: Wat is zuiniger, 
een douche of een bad? Het antwoord is... een 
douche, want in een bad gaat 3x zoveel water als 
hij helemaal vol zit. We hadden nog acht andere 
vragen en aan het einde van het project gaan we 
een andere quiz doen en kijken of we meer weten 
en dus veel geleerd hebben.

Groetjes Ise en Noor

Oisterwijk Heukelomseweg 26. Elke zondag open
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9.99

Alocasia Zebrina
Of Olifantsoor. Een exotische plant met 

zebraprint 

op de 

stelen. Een 

eyecatcher in 

huis. 18.99

3.99

Onze kerstshow is open!

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!        IN!

DE 
DRUIF
        IN!        IN!        IN!        IN!        IN!        IN!        IN!        IN!        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:
Oliebollen €10,-

12 voor€1,-
per stuk

Hotel de Druiventros  |  Bosscheweg 11  |   Berkel Enschot  |  013 533 91 15
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WEERSPREUK

Als Allerzielen (2 november) 

zacht is geweest, 

wordt er veel regen 

en wind gevreesd.

Jean-Paul Korst, weerstation Berkel-Enschot

Kom langs in onze showroom
     in Oisterwijk

De nr. 1nr. 1 van Duitsland in keukens met graniet

Wij werken met 
reële prijzen.

Complete keukens vanaf 
€6.995.

Afspraak buiten reguliere 
openingstijden mogelijk, 

ook bij u thuis.

Alle keukens kunnen 
op maat gemaakt worden. 

Altijd een zeer 
persoonlijke benadering, 
wij regelen alles voor u.

Ook nu helpen we u graag, 
u blijft van harte welkom in onze winkels.

1,5mtr

Afstand 
1,50 meter

Maximaal 
2 personen 

per adviseur

1 persoon 
per 25 m2

vloeroppervlak

SPRENDLINGENPARK 46 IN OISTERWIJK
Voor openingstijden kijk op: www.marquardt-kuchen.nl  

ELKE ZONDAG OPEN!
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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
Diakenwijding.
Binnenkort, op zaterdag 7 november zal onze bis-
schop, mgr. De Korte, onze oud-parochiaan Erik 
Buster diaken wijden. Jammer genoeg kunnen we 
niet in groten getale naar de Sint-Janskathedraal 
in ’s-Hertogenbosch afreizen, want de toegang is 
vanwege corona zeer beperkt. Gelukkig kunnen 
we wel de viering via het internet volgen (de link 
vindt u op onze website).
Binnen de kerk kennen we drie wijdingen, namelijk 
die van diaken, priester en bisschop. Ieder heeft 
z’n eigen taak. De diaken richt zich vooral op het 
dienstwerk en het voorzien in noden. Dat kun-
nen persoonlijke noden zijn, maar ook materiële. 
De priester richt zich vooral ook op pastoraat en 
sacramentenbediening zoals de Mis, de zieken-
zalving, dopen, huwelijk. En de bisschop is belast 
met de dienst van de leiding in zijn bisdom. 
Ik denk met plezier terug aan mijn diakentijd in de 
parochie in Zeeland (bij Uden). Veel was ik inge-
schakeld in de voorbereiding voor Eerste Commu-
nie en Vormsel. Het was in die tijd dat ik ontdekte 
dat er maar weinig bezigheden in de parochie wa-
ren die ik alléén maar kon doen omdat ik diaken 
was (misschien minder dan een paar procent van 
mijn tijd); verreweg de meeste zaken had ik ook 
kunnen doen op basis van mijn doopsel en vorm-
sel, dus gewoon op basis van mijn katholiek zijn. 
Eigenlijk is dat een mooie gedachte: we zijn na-
tuurlijk blij met onze wijdelingen, maar het hoeft 
binnen de kerk gelukkig niet alléén af te hangen 
van de gewijde bedienaren. De kerk is het breedst 
aan de basis. Ook daar kan mooi werk gedaan 
worden. We kunnen door ons staan in het leven 

laten zien wat het voor ons betekent om katholiek 
te zijn. Vooral in een levenshouding en in kleine 
daden die ons gelovig zijn illustreren. In het klein 
kunnen we veel goed doen, als is het maar een 
hand op iemands schouder, een luisterend oor, 
een pannetje pasta naar een zieke buurman. Al 
het goede dat we kunnen en mogen doen, mag 
een glimlach van God zijn. Ik wens u van harte toe 
dat anderen een glimp van God in u mogen her-
kennen. 

Pastoor Marcel Dorssers

TER NAGEDACHTENIS
In de St. Caeciliakerk namen we met een kerke-
lijke uitvaart afscheid van Angelie Reynaerts-Hop-
penbrouwers, 91 jaar.

ERIK BUSTER WORDT DIAKEN 
Zoals pastoor Dorssers in zijn Opstekertje schrijft, 
wordt Erik Buster 7 november diaken gewijd. Erik 
was in zijn jonge jaren actief in de Sint-Caecilia-
kerk, onder andere als acoliet en lector. Na zijn 
middelbare school is hij theologie gaan studeren, 
met het oog op het priesterschap. De diakenwij-
ding is daarvoor een noodzakelijke stap én een 
feestelijk moment. 
Voor geïnteresseerden is de wijding live te volgen 
via het YouTube-kanaal van de Sint-Janskathe-
draal, zaterdag 7 november vanaf 10.30 uur. De 
link is dan ook te vinden op de parochiewebsite. 
Daarnaast zal Erik op zondag 8 november om 
9.30u in de Sint-Caeciliakerk assisteren bij de eu-
charistieviering. Hij zal ook de preek verzorgen. 

PELGRIMAGE NAAR DEN BOSCH
Vanwege de corona-maatregelen is de gezamen-
lijke wandeltocht naar de Sint Jan niet doorge-
gaan. Individueel hebben enkele parochianen 
deze bedevaart wel gemaakt. Op de website staat 
een persoonlijk verslag.

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Zaterdag 7 november: 
19.00 uur St. Lambertuskerk: Geen viering.

Zondag 8 november: 
09.30 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers en diaken Buster.
Intenties: Miet van Rijswijk-Segers en Jan van 
Rijswijk; Ineke Verbeeten-Huijbregts (1e jrgt,); Har-
rie Buster.
10.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looijaard.
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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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11.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
Voorganger: pastoor Dorssers en diaken van Kuijk.
Intenties: Gerard Couwenberg (1e jrgt.).
13.00 uur St. Caeciliakerk: Doopviering van Isa-
belle van Huijgevoort.
13.45 uur St. Caeciliakerk: Doopviering van Teun 
van Zelst.

Maandag 9 november: 
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistische 
aanbidding.
Voorganger: diaken van Kuijk.

Dinsdag 10 november:
09.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looijaard.
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers en p.w. Hendriks.

Woensdag 11 november:
09.00 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers en p.w. Hendriks.

Donderdag 12 november:
09.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looijaard.

Vrijdag 13 november:
09.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers en p.w. Hendriks.

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.

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

GLAZENWASSER voor buiten en binnen. 
Ook reinigen wij Uw dakkapel, zonnepanelen en 
goten. Tel: 06-24136243 
vandenheuvelglazenwasserij@gmail.com

Vergaderingen, presentaties, lezingen, cursus-
sen op een prachtige locatie? Kom naar Ons 
Koningsoord en informeer naar mogelijkheden 
en aantrekkelijke prijzen bij Cultureel Centrum 
De Schalm 013-5331333 of info@deschalm.net 

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: Hulp bij het schoonhouden van mijn 
appartement op Koningsoord; twee uur per twee 
weken. Frits: fephen@hotmail.com 

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

De leukste kinderkleding shop je bij Grip! NU 
25% korting op ieder 2e artikel. Open: wo, vr, 
za 13-17 uur. Grip! Kidswear, St. Willibrordstraat 
32, BE. 

Plantaardig vormgever en freelancer Extra Vita.
Dit betekent dat ik in opdracht op locatie bezig 
kan zijn. Als het hekwerk open staat bent u van 
harte welkom. U kunt mij altijd bellen voor een 
opdracht. 06-22114370  Facebook en Instagram.

Ben je muzikant of speel je in een band en ben je 
op zoek naar een geluidsdichte oefenruimte? 
In Ons Koningsoord vind je mogelijkheden voor 
een klein prijsje! Informeer bij Cultureel Centrum 
De Schalm 013-5331333 of info@deschalm.net 

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 

Fiets kapot? Bel of app SPAAK voor een af-
spraak.
Uw vertrouwde adres in Berkel-Enschot.
06-30619208 of dirk@spaak-fietsen.nl

Veilig en goed zichtbaar
op pad met uw hond!

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

op pad met uw hond!
O.a. Orbiloc, hoogwaardige, 

waterdichte en robuuste 
LED verlichting
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LOF LOTS OF FOOD
C A T E R I N G O P M A A T

Ook in deze lastige maanden voor u!
verjaardag-sinterklaasavond-feestdagen

*Borrelplanken
*High Tea

*Amusediner
*Weekendboxen

*Maaltijden-soepen -salades

Kerkstraat Berkel-Enschot
Kijk op onze website;

www.lotsoffood.nl
of facebook LOF lots of food
vragen? info@lotsoffood.nl
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ELKE DAG EURO’S GOEDKOPER

Geldig t/m di 1 december 2020

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

6 halen 3 betalen: 50% korting op de totaalprijs 

*

 Jumbo Denissen, Berkel Enschot, Koningsoord 64

KIES & MIX FRUIT
Kanzi verpakt zak 1 kilo, 
blauwe bessen bak 125 gram, 
frambozen bak 125 gram of 
rode druiven bak 500 gram

 3 VOOR

499

Kanzi verpakt zak 1 kilo, 
blauwe bessen bak 125 gram, 
frambozen bak 125 gram of 
rode druiven bak 500 gram

 3 VOOR
99

CHOCOMEL OF FRISTI
Houdbaar
2 pakken à 1 liter

 2 VOOR

250
a2,76 - a3,64

Geen 18, geen alcohol

AFFLIGEM, LEFFE, 
GRIMBERGEN 
OF KARMELIET 
SPECIAALBIEREN
2 verpakkingen met 4 of 6 flesjes

2 VOOR

899
a9,94 - a27,36

Geen 18, geen alcoholGeen 18, geen alcohol

2 VOOR
99

ROOMBOTER 
APPELTAARTJE
Per stuk

299
a3,69 - a4,19

2999999

2e
HALVE
PRIJS*2HALVE
PRIJS

JUMBO STAMPPOTGROENTE 
OF AARDAPPELEN
M.u.v. kruimige aardappelen à 200 gram 
en kruimige aardappelen à 800 gram

2 verpakkingen boerenkool, andijvie, 
andijvie fijn, hutspot, zuurkool, koolraap, 
stamppot met spruit en prei, pompoen 
hutspot, stamppotaardappelen of 
kruimige aardappelen à 150-1000 gram

HALVEHALVE
PRIJS*

hutspot, stamppotaardappelen of 
kruimige aardappelen à 150-1000 gram

LA PLACE OF JUMBO VERSE 
PASTA OF JUMBO VERSE 
PASTASAUZEN
3 verpakkingen

2+1
GRATIS*

6 HALEN
3 BETALEN*

Geen 18, geen alcohol

ALPACA WIJNEN
Land van herkomst: Chili
6 flessen à 750 ml

6 HALEN
3 BETALEN*

Land van herkomst: Chili

MAGERE RUNDERLAPPEN
Iers of Europees
Per 500 gram

a5,49 - a6,95

449
Kiloprijs 8,98
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