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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

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
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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.
In verband met coronavirus tijdelijk alleen telefonisch 
op donderdagochtend van 10-12 uur bereikbaar. 
Tel nr. 06-53768978 of 
via e-mail loket-BE@dorpsraadberkel-enschot.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 Udenhout 
(013) 549 49 39 - Vestiging Tilburg (013) 549 49 49
www.dktnotarissen.nl

KAPPERS 

ANTHÉ-KAPPERS, Kerkstraat 25B, Dames, heren en 
kinderen behandeling op afspraak. Heren mogen ook 
zonder afspraak. Charlotte 06-34089921 (ook via app), 
Mayke, June, Nienke en Lisa. Telefoon: 013-5331561.
Di, Do, Vrij: 9.00-18.00 Wo 9.00-17.00 Zat 9.00-16.00 uur.

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

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

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

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

KINDEROPVANG 

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



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

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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HOCKEYCLUB MHCBE ZAMELT IN VOOR 
DE VOEDSELBANK
Voor sportclubs is het een behoorlijke lastige 
tijd. Nadat in september, aan het begin van het 
seizoen, alle clubs voortvarend de competitie 
ingingen, werden half oktober alle wedstrijden 
weer stilgelegd. De jeugd kan nog trainen en 
onderlinge wedstrijden doen, maar de senioren 
liggen zo goed als stil. 

Toch staat het niet kunnen trainen en wedstrijd 
spelen in schril contrast met mensen die geen 
werk hebben of geen inkomen en afhankelijk zijn 
van de Voedselbank. ‘Daarom komen wij nu in ac-
tie; met het oog op de feestdagen zamelen wij ge-
durende 2 weken in voor de voedselbank’.

Voorzitter Harold de Baar van MHCBE lanceerde 
het initiatief na het artikel uit het Brabants Dag-
blad over de nood bij de Voedselbanken. ‘Er zijn 
steeds meer mensen die een beroep moeten doen 
op de voedselbank en doordat de horeca ook gro-
tendeels stilligt is er ook minder aanvoer.’ Harold 
opperde zijn idee in de regionale vergadering van 
hockeyverenigingen en het werd door een aantal 
clubs uit de regio overgenomen, waaronder de 
studentenhockeyvereniging Shot uit Tilburg.

Samen trots, samen verbonden
Met bijna 1100 leden is MHCBE veruit de groot-
ste sportvereniging in ons dorp. ‘Afgelopen week 
hebben we op dinsdag- en donderdagavond en 
zaterdag al veel pakketten mogen ontvangen. En 

mensen die niet veel in hun keukenkastje hebben 
staan komen geld doneren. De actie is er nog deze 
week dus iedereen kan nog etenswaar brengen of 
een donatie doen.

Samen in actie
De verbinding en saamhorigheid binnen de club 
is enorm, teams zetten met elkaar de schouders 
onder de actie en zamelen met elkaar in. ‘Het is 
niet ons streven om alleen leden van MHCBE bij 
de actie te betrekken maar we willen er een echte 
dorpsactie van maken. We hebben ook de lokale 
ondernemers gevraagd mee te helpen. Wij komen 
graag eventuele bruikbare spullen ophalen. Met 
het geld van de donaties gaan we bij de lokale on-
dernemingen ook houdbare etenswaren inkopen. 
Daarom hebben we twee weken geleden reeds 
melding van de actie in dit weekblad gemaakt. 
Als gevolg hiervan hebben naast onze eigen leden 
inmiddels ook al veel dorpsbewoners voedsel of 
geld gedoneerd. Hiermee tonen we samen onze 
maatschappelijke betrokkenheid.’

‘Komende donderdag van 19:00 tot 20:30 en 
zaterdag tussen 11:00 en 13:00 uur is het nog 
mogelijk om uw bijdrage bij het clubhuis van 
MHCBE af te geven. Wij kijken (coronaproof) 
uit naar uw komst!’

Tekst en foto: Elke van Dommelen



ACTIVITEITENKALENDER

25-11-20 Ons Koningsoord 19.30 uur Filmcafé: de Patrick
26-11-20 Ons Koningsoord 9.30-12.00 uur Schrijfatelier
28-11-20 Ons Koningsoord 9.30 /10.30 uur Pietendans
29-11-20 Schalm, Kerkzaal 11.30 uur Ebonit saxophone Quartet klassiek met eigen arran-

gementen, Stg. EXPO

02-12-20 Ons Koningsoord 14.00-16.00 uur Digi-spreekuur
02-12-20 Ons Koningsoord 13.30-15.00 uur In de Werkplaats: Sketch Nation
02-12-20 Ons Koningsoord 19.30-20.30 uur Healty Life Happy Mind mini college
10-12-20 Schalm  20.00 uur BewonersOverlegGroep aanmelden: bog@dorps-

raadberkelenschot.nl
14-12-20 Jan Tinbergenlaan 1 13.30-16.30 uur inleveren gebruikt speelgoed St.Het Vierde Geschenk 

ism de Zonnebloem
15-12-20 Jan Tinbergenlaan 1 13.30-16.30 uur inleveren gebruikt speelgoed St.Het Vierde Geschenk 

ism de Zonnebloem
16-12-20 Jan Tinbergenlaan 1 13.30-16.30 uur inleveren gebruikt speelgoed St.Het Vierde Geschenk 

ism de Zonnebloem

NOVEMBER

DECEMBER

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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    Helpt u ons weer mee? 
   Dit jaar organiseren wij 
wederom een inzamelingsactie 
voor Pater Poels.
Wij vragen uw steun hierbij!

Op 19 december delen 
wij samen met Pater Poels 
en zijn vrouw de kerst-
    paketten uit.

€€ Natuurlijk kunt u ook één of meerdere  
  pakketten sponsoren á €15,00
  Ook leuk om dit samen te doen 
   met je vriendenclub, sportclubje, 
    kookclubje… Alle donaties zijn 
         natuurlijk welkom!

€

Op 4 en 5 december staan 
wij met een kraam op 
 winkelcentrum Koningsoord 
 in Berkel-Enschot. Daar kunt 
 u ons direct steunen met
   artikelen voor het pakket 
      of een donatie geven.

Samen willen wij ervoor zorgen dat iedereen met kerst wat extra aandacht krijgt. Wilt u meer informatie over deze actie neem dan contact op via q.enneking@lacerto.nlBedankt en fijn dat u mee wilt doen. Anja Wolfs, Quirine Enneking en Letty Brands.

Samen willen wij ervoor zorgen dat iedereen met kerst wat extra aandacht krijgt. 

Donaties mogen naar:
AMJC Brands-Obers 

o.v.v. kerstpakket Pater Poels 
NL13 ABNA 0884 8502 34

flyer_pater poels_def.indd   1
16-11-20   11:45

Letty Brands en Anja Wolfs zetten zich al ja-
renlang rond de Kerst in voor de Tilburgse 
‘broodpater’ Gerrit Poels. Dit jaar krijgen ze 
assistentie van Quirine Enneking. Steun van 
de inwoners van Berkel-Enschot is welkom en 
‘broodnodig’ om de inzamelingsactie tot een 
succes te maken.

Letty, Anja en Quirine staan op vrijdag 4 en za-
terdag 5 december met een kraampje bij het par-
keerterrein van Winkelcentrum Koningsoord; in de 
buurt van Albert Heijn en Jumbo. ‘Daar delen wij 
boodschappenlijstjes uit’, vertelt Letty. ‘Met de 
vraag aan iedereen of ze één of meerdere produc-
ten van het lijstje willen doneren voor kerstpakket-
ten ten faveure van honderden arme gezinnen.’ 

De inhoud van de pakketten bestaat uit de volgen-
de producten: pak koffi  e, blikje vis,  blik of potje 
groenten -bijvoorbeeld worteltjes en erwtjes-, ap-
pelmoes, pannenkoekenmix, kerstchocolaatjes, 
mayonaise, pakje thee, cake en kerstservetten. 
Ook inwoners die eerder via social media op de 
hoogte zijn gebracht van de actie kunnen op 4 en 
5 december de producten afl everen. Letty: ‘Op 
zaterdag 19 december delen wij samen met Pater 
Poels en zijn vrouw de pakketten uit. Een andere 
mogelijkheid om de actie te steunen is om één of 
meerdere kerstpakketten te sponsoren ter waarde 
van 15 euro. Het is natuurlijk leuk om dit samen 
met je sport-, vrienden- of ander clubje te doen.’ 

Klassenactiviteit
De Sint-Caeciliaschool ondersteunt de actie met 
een klassenactiviteit, waarbij de leerlingen onder 
meer kerstkaarten maken. Ouders ontvangen een 
fl yer met de vraag of zij producten op het bood-
schappenlijstje willen sponsoren en meegeven 
aan hun kinderen. ‘In alle klassen komen hiervoor 
kratten te staan’, vertelt Letty. ‘De actie wordt 
mede mogelijk gemaakt door Albert Heijn. Met de 
bedragen die mensen op de rekening storten, ko-
pen we hier de producten in. Albert Heijn sponsort 
de actie door de kerstpakketten aan te vullen met 
beschuit en soepstengels. Verder steunen Festijn-
kaars, Bygardo Hairstyle en Dozenhandel Brabant 
de actie.’ 

Letty, Anja en Quirine staan te popelen om te star-
ten met de inzamelingsactie. ‘Gewoon iets doen 
voor een ander vanuit het hart. Daar draait het al-
lemaal om.’

Alle donaties zijn welkom. Dat kan op naam 
van AMJC Brands-Obers, onder vermelding 
van ‘kerstpakket Pater Poels’ op het volgende 
rekeningnummer: NL13 ABNA 0884 8502 34.     

Tekst: Stefan Latijnhouwers
Foto: Anja Wolfs

HARTVERWARMENDE 
KERSTACTIE 
VOOR PATER POELS
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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 

Horloge SSB353P1
Chronograaf • datum • 100m WR

van €250,-
voor €169,-

Black Friday sale

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 -
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Tegels.com in Oisterwijk, specialist op het ge-
bied van keramische tegels, natuursteen en 
sanitair, is van veel markten thuis. Een van de 
in het oog springende activiteiten is het instal-
leren van complete badkamers. ‘Van A tot Z’, 
zegt Roel Smits (43) uit Berkel-Enschot. 

Roel staat samen met zijn broer Marco (49) aan 
het roer van Tegels.com. ‘Ik richt me vooral op de 
consumentenhandel en Marco op projecten. We 
werken met een team van dertien medewerkers. 
‘Grondleggers van sfeer’ is een van onze slogans. 
Net als ‘spectaculair in tegels en sanitair’ en ‘van 
inspiratie tot installatie’.

Familiebedrijf Tegels.com zag in 1959 het licht on-
der de naam Smits Tegel-Natuursteen Projecten. 
Vader Henk bouwde de onderneming uit tot een 
fl orerende zaak. ‘Marco en ik namen het stokje 
van hem over. Mijn broer werkt hier al zo’n 25 jaar 
en ik ongeveer achttien’, vertelt Roel. ‘Wij verzor-
gen het volledige traject. Van adviezen, opmeten, 
aanleggen van vloeren en vloerverwarming tot het 
sloopwerk en de eindschoonmaak. Onder meer 
voor een woonkamer of -keuken, terras, serre en 
dus ook voor badkamers. Veel mensen weten dat 
nog niet: zowel bij ver- of nieuwbouw, van het af-
breken tot het opbouwen’, benadrukt Roel.

Bezoekers zijn voor een deskundig advies op het 
juiste adres bij het bedrijf aan de Nijverheidsweg. 
De showroom van duizend vierkante meter is hét 
visitekaartje van Tegels.com. Roel: ‘Hier creëren 
we de sfeer van thuis. Klanten zien in één oog-
opslag hoe de vloeren, wanden of badkamer er in 
hun woning uit komen te zien. Dat doen we ook 

TEGELS.COM BOUWT 
COMPLETE BADKAMERS

met behulp van een 3d-tekenprogramma. Daar-
mee zijn we in staat maatwerk te bieden. Dat geeft 
een duidelijker beeld dan wanneer je wat lades 
opentrekt.’ 

3d-tekenprogramma biedt maatwerk

   
Roel en Marco overleggen een fraai CV met op-
drachtgevers als McDonalds, KFC, diverse hotel- 
en winkelketens en warenhuizen. Roel: ‘Als inwo-
ners van Berkel-Enschot vinden we het mooi dat 
we in Winkelcentrum Koningsoord het tegelwerk 
mochten verzorgen in de panden van onder meer 
Cafetaria Eethuis D’n Boom, Bakkerij Leo Geerts 
en in de onlangs geopende winkel van Keurslager 
Mutsaers. De Nieuwe Warande, in het buitenge-
bied van Berkel-Enschot, is een van de locaties 
waar we recent een aantal badkamers installeer-
den en momenteel bouwen. Als de klant in zijn 
nopjes is met het eindresultaat, geeft dat steeds 
weer een heel voldaan gevoel. Daar gaan we voor.’    

Tekst: Stefan Latijnhouwers
Foto’s: Bas Haans 

Tegels.com BV
Nijverheidsweg 17
5061 KK Oisterwijk
013-5220014
info@tegels.com
www.tegels.com

BEDRIJF IN BEELD
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DE BRIEF AAN SINTERKLAAS

Juf Maxime was 
even het lokaal uit. 
Toen ze terug kwam 
was het een herrie!
Lonneke en Siem 
hadden het hoogste 
woord en de andere 
kinderen riepen: “Dat 
is niet waar!”
“Allemaal gaan zit-
ten, nu!” zei juf Maxi-
me.
Toen iedereen zat, 
vroeg juf Maxime: 
“Lonneke vertel 
eens, wat is hier aan 
de hand?”
“Siem zei dat er dit jaar geen Sinterklaas is, van-
wege de corona.”
“Siem, klopt dat?” 
Siem trok zijn schouders omhoog. “Op televisie 
werd gezegd, dat we geen bezoek mogen ontvan-
gen van meer dan drie personen. Dus Sinterklaas 
en zijn pieten mogen niet bij ons langs komen.”
Sid stak zijn vinger omhoog. ”Buiten mogen we 
ook niet met meer dan twee personen bij elkaar 
komen en dan kunnen we niet naar de optocht.”
“Kom laten we in een kring gaan zitten en dan 
gaan we praten over het Sinterklaasfeest.”
Iedereen pakte zijn stoeltje en ging naast elkaar in 
de kring zitten.
“Teun, vertel jij eens hoe ze bij jullie Sinterklaas 
vieren.”
Teun gaat er eens goed voor zitten: “Wij gaan al-
tijd op zondag naar de optocht in Berkel-Enschot. 
’s Avonds zetten we onze schoen bij de voordeur 
en zingen dan een liedje. De volgende dag zit er 
dan snoep in onze schoen. De week erna gaan 
we naar opa en oma in Udenhout. Daar hebben 
we meestal een speurtocht naar de zak met ca-
deautjes. Op 5 december, komt oma Ritha bij ons 
eten. Na het eten wordt er altijd heel hard op de 
deur geklopt en dan staat er een grote zak met 
cadeautjes voor de deur.”
“Zo, dat is gezellig. Gaat het bij iedereen zo?” 
De meeste kinderen knikten ja. Bij sommigen wor-
den er cadeautjes met Kerstmis gegeven, dan 

staan er cadeautjes onder de boom. Bij anderen 
komen Sinterklaas en piet op bezoek.
“Wat zou er allemaal niet kunnen dit jaar?”
Isa: “De intocht van Sinterklaas.” 
Mas: “Bezoek van Sinterklaas en pieten thuis.” 
Sara: “Cadeautjes voor de deur.” 
Raoul: “Strooien van pepernoten.” 
Ilse: “Sinterklaas mag niet op school komen.”
Senna: “De pieten mogen niets in onze schoen 
doen en mogen onze tekeningen niet meenemen.”
“Nou dat is best veel, wat niet meer mag. Hebben 
jullie ook nog vragen voor Sinterklaas?”
Gijs: “Is Sinterklaas soms ook ziek geweest?” 
Sid: “Mogen we wel pepernoten en chocoladelet-
ters eten?” 
Juul: “Komt Sinterklaas weer op Ozosnel of op 
Amerigo?” 
Kees: “Hoeveel pieten hebt u? ” 
Mila: “Gaat pakjesavond wel door?”
Juf Maxime zei: “Ja, ik weet het ook niet. Zullen 
we een brief naar Sinterklaas sturen met onze vra-
gen? En misschien hebben we met zijn allen ook 
nog wel ideeën om het op te lossen.”

Dat vonden de kinderen een 
goed plan.
Ze gingen met groepjes van 
vier aan tafel zitten. Er werd 
opgeschreven wat ze had-
den besproken.
Daarna schreef juf Maxime 
het allemaal in een brief:....

Beste Sinterklaas,

Dit jaar maken wij ons een beetje zorgen. Omdat 
het corona-virus in Nederland is vragen wij ons af 
of u dit jaar wel zal komen. Daarom sturen wij u 
een brief met de hele klas. 
We hebben een aantal vragen voor u opgeschre-
ven. We vragen ons af of u dit jaar wel naar ons 
land mag komen en of we u dan wel mogen zien. 
Bent u zelf misschien ook ziek geweest? Mogen 
we dit jaar wel chocoladeletters en pepernoten 
eten? Heeft u dit jaar weer een nieuw paard of gaat 
Ozosnel weer mee? Hoe komt u dit jaar en is er wel 
een intocht? Hoeveel pieten heeft u en mogen die 
allemaal wel mee? En dan de belangrijkste vraag, 
gaat pakjesavond wel door? 
We hebben ook een aantal ideeën bedacht. Teun, 



Brief 1: Groep 4B BS Berkeloo
Brief 2: Sinterklaas

Illustraties: Marjolein Stok
Verhalenverteller: Wim Verbunt

Isa, Mas en Sara hebben als idee om de intocht 
live op de tv te volgen. Lonneke, Siem, Senna en 
Gijs dachten dat er nu misschien een intocht met 
minder personen kan zijn. Sid, Juul, Kees en Mila 
hadden als idee om plastic schermen tussen de 
mensen te zetten tijdens de intocht. Floor, Diede, 
Jamal en Maureen hebben als idee om de cadeau-
tjes voor de schoorsteen te zetten en dan even te 
laten weten dat ze er zijn. U hoeft dan niet binnen 
te komen, want dat mag nu niet denken we. Isa, 
Raoul, Ilse en Senn vinden het een goed idee om 
het snoepgoed in zakjes te stoppen. 
We hopen dat u onze brief leest en ons een brief 
terug kan sturen.

Lieve groetjes,
Alle kinderen uit groep 4B van Basisschool Berke-
loo & juf Maxime.

Toen de brief af was mocht Floor de brief voor-
lezen. “Zullen we er nog een paar tekeningen bij 
doen?” vroeg Diede.
Dat vonden ze een goed idee. De brief en de te-
keningen werden in een grote enveloppe gestopt.
Jamal en Maureen wilden samen de brief gaan 
posten.
“Maar naar wie moet de brief gestuurd worden?” 
vroeg Senn.
Isa wist het wel: “Naar burgemeester Weterings.” 
Dat had ze op het Sinterklaasjournaal gezien. De 
burgemeester woont hier in Berkel-Enschot. 
Ze schreven op de enveloppe: Voor Sinterklaas en 
daaronder: Lieve Burgemeester wilt u deze brief 
aan Sinterklaas geven?” Groetjes Groep 4B van 
basisschool Berkeloo.

Tien dagen later 
kwam juf Marion met 
een grote enveloppe 
en een zak met pe-
pernoten.
Op de voorkant 
stond: Aan Klas 4 B 
van basisschool Ber-
keloo met alle namen 
van de kinderen en juff rouw. Onderaan de enve-
loppe de vlag van Sinterklaas en achterop stond: 
‘Van het Pietenhuis’.
“Dit is volgens mij een brief van Sinterklaas.” zei 
juf Marion.
Juf Maxime nam de brief in ontvangst en toen ie-
dereen op zijn plaats zat las ze de brief voor.

Pietenhuis, 20 november 2020

Beste Teun, Isa, Mas, Sara, Lonneke, Siem, Sen-
na, Gijs, Sid, Juul, Kees, Mila, Floor, Diede, Jamal, 
Maureen, Isa, Raoul, Ilse, Senn en juf Maxime.

Wat een leuke brief hebben jullie naar mij gestuurd 
en bedankt voor de leuke tekeningen.
Jullie denken goed mee. 
Wat een slim idee om in plaats van strooien in alle 
hoeken alles in zakjes te doen. 
Hoofdpiet en ik hebben wel moeten lachen om de 
schermen voor de optocht. Het idee is wel goed 
maar om met zijn allen naar de schermen toe te 
lopen, dan moet je ’s morgens al beginnen met 
opstellen en dan kom je ’s avonds laat pas thuis.

Er gaan elk jaar 7300 pieten mee naar Nederland.
Ja, met corona wordt het er niet leuker op. 
Ikzelf ben gelukkig niet ziek geweest.
Je moet er zelf het beste van maken.
En het klopt, er gaan een hoop dingen niet door.
Maar ik kan jullie geruststellen: het heerlijk avondje 
en snoep en kleine cadeautjes in je schoen gaan 
wel door. 
De opa’s en oma’s zullen er ook voor zorgen dat de 
cadeautjes bij jullie komen. 
De chocoladeletters en pepernoten worden hy-
giënisch ingepakt. Mocht je een pepernootje op 
straat zien liggen, laat die maar rustig liggen. 
Dan is er nog het grote pieten-geheim! Dat is het 
geheim hoe toch alle cadeautjes en snoep bij jul-
lie binnenkomen, ook al heb je geen schoorsteen. 
Maar ja daar mag ik jullie natuurlijk niets over ver-
tellen, want dan is het geen geheim meer.
Belangrijk is dat je aandacht geeft aan elkaar, een 
groter cadeau kun je niet geven.
Ik ga weer verder op mijn paard Ozosnel en wens 
jullie een fi jne Sinterklaas toe.

Dag Kindjes en juf Maxime. 
Groetjes van Sinterklaas.

De kinderen in de klas waren er stil van. Lonne-
ke begon gelijk te zingen en iedereen zong mee: 
“Sinterklaas kapoentje gooi wat in mijn schoentje, 
gooi wat in mijn laarsje dank u Sinterklaasje”
Ze wisten het, het wordt toch een leuke Sinter-
klaas.

13|



Naar aanleiding van mijn artikel in de Schakel in de column Bedrijf 
in Beeld, heb ik veel positieve reacties mogen ontvangen en vond ik 
het tijd om weer eens van mezelf te laten horen. 

Sinds die tijd hebben meerdere mensen het vertrouwen in mij gehad 
om hun woning te mogen verkopen en uiteraard met succes. 
Dit is een goede start in het mooie dorp waar wij als gezin ook 
sinds 2018 wonen. Momenteel mag ik de woning aan de Antonie 
van Dycklaan 10 in mijn portefeuille (zie foto) verwelkomen. (op het 
moment van drukken in de verkoop gezet).

Luxe afgewerkte, instapklare, uitgebouwde hoekwoning met 22 
zonne-panelen, 2 dakkapellen, oprit voor drie auto’s naast elkaar en 
garage. De woning heeft vrij uitzicht en is rustig gelegen in de wijk 
“Eikenbosch”.

Vraagprijs:
€ 475.000,-
Inhoud: 650 m³
Perceel: 348 m²
Woonoppervlakte:
178 m² en 
20 m² garage. 

Hopelijk mag ik 
nog vele nieuwe 
klanten ontvangen 
die het vertrouwen 
in mij geven. 

Een beetje vroeg maar ik wil toch iedereen, ondanks deze vreemde 
tijd, fi jne feestdagen wensen en een goed 2021.

Groeten, Erik van Poppel

Wilt u uw
woning ook

snel verkopen?
Neem vrijblijvend contact met ons op.

Ook voor uw aankoopmakelaar
en hytpotheken.

  Erik van Poppel

Vestiging WitteWoning Makelaars Berkel-Enschot

Adres Jeroen Boschlaan 39

  5056 CV Berkel-Enscjhot

 Telefoon (013) 5715 888

 Mobiel (06) 2878 5367

 E-mail erikvanpoppel@wittewoningmakelaars.nl

 Internet www.wittewoningmakelaars.nl
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Op dit moment wordt gewerkt aan het bouw-
rijp maken van deelgebied 9. Dit is het gebied 
tussen De Kraan, de Koningsoordlaan, het 
nieuwe winkelcentrum en de Proosdijstraat. 
Het fietspad is daarom sinds 19 oktober afge-
sloten voor al het verkeer. 

Fietsers en voetgangers worden omgeleid via 
de fietstunnel aan De Kraan naar de andere 
zijde van het spoor (en omgekeerd). 

Bij de uitvoering van de rioleringswerkzaam-
heden is een oude asbest-cement leiding 
aangetroffen. Het saneren van deze leiding 
heeft tot enige vertraging geleid. 

Daarom zal de omleiding van het fietsverkeer 
met één week worden verlengd en blijven 
staan tot en met 4 december 2020.

NIEUWSFLITS GEMEENTE TILBURG
Omleiding fietspad De Kraan met één week verlengd

Fietstunnel

D
e Kraan

16 |



Prijswinnaars Jumbo boodschappenpakketPrijswinnaars Jumbo boodschappenpakket
Afgelopen zaterdag hebben we 10 winnaars blij gemaakt met een pakket t.w.v. 25,-. 
Deelnemers hebben hun bon uit de Koningsoord Special ingeleverd en maakten kans op het 
feestelijke boodschappenpakket. Van harte gefeliciteerd en geniet van dit lekkere pakket.

Buck Hamers
Team Jumbo Denissen Berkel-Enschot

17|



18 |

KUNST EN CULTUUR

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

Niet vergeten kaarten te bestellen 

PIETENDANSLES
zaterdag 28 november 2020
Nog slechts enkele kaarten beschikbaar voor deze 
gezellige, sfeervolle danslessen voor de hele kleine 
en kleine kinderen die drie kwartier op sinterklaas-
muziek heerlijk vrij willen bewegen, leren sluipen en 
leren schoentjes vullen om met het Pietendiploma 
op zak richting de Sinterklaasdagen te gaan! 
09.30 u voor de kindjes van 2,5 tot 4 jaar 
10.30 u voor de kinderen van 4 tot 6 jaar 
Entree € 5 per kind (maximaal 1 begeleider toege-
staan i.v.m. coronamaatregelen). Inschrijven kan 
via info@deschalm.net

EXPO - TOPCONCERT: THE 
EBONIT SAXOPHONE QUARTET
zondag 29 november 2020
Er zijn nog een paar plaatsen beschikbaar; snel 
bestellen via info@deschalm.net
Kom komende weken naar... 
PEPERNOTENFEEST ONLINE: OP ZOEK NAAR 
DE LETTERS VAN DE SINT 

Het wordt dit jaar een 
fantastisch Sinterklaas-
feest, gewoon gezellig 
samen thuis. Waar het 
straks heerlijk ruikt naar 
pepernoten! Woens-
dagmiddag 2 december 
gaan we die samen bak-
ken tijdens het Peperno-
tenfeest online. Meld je 
nu aan voor dit live pro-
gramma voor alle kinde-
ren in Midden-Brabant 
én hun ouders, opa’s en oma’s, vriendjes en vrien-
dinnetjes. Speel samen het Letterspel, zing uit 
volle borst mee met het Pepernotenlied en smul 
tot slot natuurlijk van je zelfgebakken pepernoten.

Vanaf 25 november liggen de Pepernotenfeest-
pakketjes voor je klaar bij de Bibliotheek. 
Op zondag 29 november spelen we het laatste 
deel van het Letterspel. Dat wordt spannend!
Woensdag 2 december 14.30-15.00 uur. Live pe-
pernoten bakken met Lieke.
Zorg dat je thuis klaar staat met al je ingrediënten. 
Want dan komt Lieke live om met jou samen de 
pepernoten te bakken. Je mag haar alles vragen 
over pepernoten. 
Meld je voor dit onderdeel wel vooraf aan via 
jeugdlochal@bibliotheekmb.nl  en ontvang de link 
naar de livesessie. 
Kosten: Gratis
Je hoeft geen lid te zijn van de Bibliotheek, maar 
dat vinden we natuurlijk wel heel erg leuk (en kin-
deren kunnen gratis lid worden!

IN DE WERKPLAATS - SKETCH 
NATION – IPAD GAME MAKEN
Woensdag 2 december 2020 van 13:30 - 15:00 uur
Houd jij van gamen en zou jij het leuk vinden om 
eens je eigen game te maken? Kom dan meedoen 
in de Werkplaats! Met een iPad app gaan we, door 
te programmeren, onze eigen tekeningen, foto’s 
en afbeeldingen tot leven laten komen in een 
game die jij zelf mag verzinnen. 

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

DIGI-SPREEKUUR IN 
COMBINATIE MET DONORWET
Woensdag 2 december 2020 van 14:00 - 16:00 uur
Heb je al enige computerervaring, maar nog moei-
te om zelfstandig problemen op te lossen op je 
smartphone, tablet of laptop? Of heb je vragen 
over internet of E-books? Dan is het Digi-spreek-
uur iets voor jou! 
Ook is op 1 juli is de nieuwe donorwet ingegaan. Wel 
of geen donor worden is een lastige keuze voor veel 
mensen. Het online invullen van die keuze is ook niet 
altijd makkelijk. Samen met een Bibliotheekmede-
werker wordt het Donorregister bekeken en kun je 
hulp krijgen bij het invullen van de keuze. Het heb-
ben van een DigiD is hier-
voor noodzakelijk. Nog 
geen geldig DigiD? Dan 
is het handig om dit van 
tevoren even door te ge-
ven bij uw aanmelding. 
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Entree: gratis
Aanmelden: het is fi jn als je je aanmeldt voor het 
invullen van het donorregister. 
Voor andere vragen kun je zo binnenlopen. Neem 
wel je eigen laptop, tablet of smartphone mee.

HEALTHY LIFE HAPPY MIND
Woensdag 2 december van 19:30 tot 20:30 uur
In het vierde minicollege in deze reeks gaan we 
praten over ‘Ontspanning&Slaap’. Leefstijlprofes-
sional Ingrid Witlox zal deze avond kennis, inspi-
ratie en handige tips delen over hoe je in kleine 
stapjes 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

A MUSICAL JOURNEY BY 
JARICH EN MARRI 
zondag 6 december 2020 11:30 uur
Jarich Adamson en 
Marieke Meijer zijn 
samen aan het uit-
stippelen waar ze 
naartoe gaan, als jazz 
duo maar ook als indi-
vidu. Graag willen ze 
de muzikale wereld gaan verkennen. Muziek heeft 
geen einde en dat maakt dit avontuur zo interes-
sant. Deze twee hebben veel met elkaar gemeen. 
Zo zijn ze allebei gearriveerd bij de volgende halte 
en dat is aan de Academy of Music and Performing 
Arts in Tilburg. Daar ontdekten ze dat ze een pas-
sie deelden voor dezelfde muziek. Er volgde een 
jamsessie waarbij ze de invloeden gebruikten van 
zowel jazz als bossanova, samba, blues, pop en 
zelfs klassiek. Daarmee creëerden ze ook hun ei-
gen muziek! Op zondag 6 december presenteert dit 
duo hun muzikale reis in Berkel-Enschot. 
Kaartjes € 5 te reserveren via info@deschalm.net

Noteer alvast in de agenda
9 december 2020: toegevoegd aan ons program-
ma: een workshop kerstdecoratie maken
9 december 2020: nieuwe fl yer Ons Koningsoord 
Cultureel in de Schakel, huis aan huis bezorgd

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



Willie’s worstenbrood
Molenhoefstraat 14

Udenhout
013-511 0704

www.williesworstenbrood.nl
@williesworstenbrood

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

++
4 Pieten bollenollenPieten Pieten bbollenollenollen

€ 15,00
Aanbieding geldig van vrijdag 27 t/m donderdag 3 December 2020

Alleen geldig in onze winkel
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NAAMGEVING STRATEN 
KOLENVENSE AKKERS 
(SLOT)

De straatnamen van Berkelse bouwplan De Kolen-
vense Akkers zijn bij besluit van Burgemeester en 
Wethouders van 4 november jl. definitief gewor-
den. Vorige week nam ik U mee naar de doodlo-
pende straat De Keerploeg. Deze week gaan we 
op zoek naar de laatste toegekende straatnaam: 
De Hoogkar. De Hoogkar begint bij het nu nog 
doodlopend deel van De Zicht. Het is dus de straat 
lopend vanaf De Zicht oostwaarts waarna afbui-
gend noordwaarts tot de Durendaelweg. De naam 
verwijst naar de hoogkar die men vroeger gebruik-
te op hoeves voor het vervoer van over het alge-
meen lichte materialen zoals pas gemaaid graan, 
stro en hooi. De houten kar werd ook gebruikt om 
personen te vervoeren (zie foto) bijvoorbeeld bij 
begrafenissen, kerkgang, bruiloften, bedevaarten 
en het zo maar bij elkaar op bezoek gaan. Als trek-
dier werd een paard gebruikt. De hoogkar bestaat 

uit een askast, twee 
wielen en een laad-
bak met rechtop 
staande ‘sponnen’. 
Bij vervoer van per-
sonen kon op de 
kar een ‘huifvoor-
ziening’ met doek 
worden aange-
bracht om zo droog 
te kunnen reizen. 
Onder de hoogkar 
hing dikwijls een 
‘rosdoek’. Dat was 
een stuk jute dat 
met vier touwen 
was bevestigd, en waar de voerman zijn gereed-
schap en zijn proviand in bewaarde. 
Op dit moment zijn de twee wegcunetten bijna 
geheel uitgegraven en is men bezig met het leg-
gen van de riolering. Begin volgend jaar zullen de 
eerste bovengrondse bouwactiviteiten voor de 23 
villaatjes plaats vinden.

Foto: Publiek Domein.
Tekst: Rinus van der Loo.

Wil je aan de slag als Werkvoorbereider/tekenaar?



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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PIETENKORFBAL IN 
SPORTHAL ‘T RUIVEN

Op vrijdag 27 november organiseert OJC’98 weer 
het jaarlijkse Pietenkorfbal. Alle kinderen van 4 tot 
en met 7 jaar zijn welkom.
Van 18.30 tot 19.30 wordt het weer een groot feest 
in de sporthal.

Alle kamerplanten
30% KORTING

Geldig van 25 t/m 29 november 2020. M.u.v. aanbiedingen.

Oisterwijk Heukelomseweg 26. Elke zondag open

Kersteditie
Op 16 december (week 51) verschijnt 
onze extra dikke en gezellige kersteditie. 
Hierna in week 52 en 53, 
komt er géén Schakel uit! 
In week 1 valt de eerste Schakel 
van het nieuwe jaar weer op de mat 
(deadline 4 januari 10:00 uur).



DIVERSEN
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THEMA’S 
Op Rennevoirt werken we 

met thema’s. Op dit moment werken we met het 
thema energie. In de onderbouw hebben we ons 
gericht op windenergie en zonne-energie. De kin-
deren hebben verschillende windmolens gemaakt. 
Windmolens tekenen, vouwen en natuurlijk wind-

molens maken van blokken. Ook kwam er iemand 
in de klas een workshop geven vanuit het Ontde-
krijk in Tilburg. We deden verschillende proefjes 
met magneten en leerde veel over de werking 
van elektriciteit. Er kwamen ook nog twee gast-
sprekers vanuit Essent die ons van alles hebben 
geleerd over zonnepanelen en energie opwekken. 
Het volgende thema waar we mee gaan werken is 
Sinterklaas. Daar kijken wij nu al naar uit! 
Groetjes OB5

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  

Ons basis programma is van hoge kwaliteit

• Wassen + Polish + Drogen

•     KEER velgenreiniging

• GRATIS binnen stofzuigen

5

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

Klanttevredenheid: 98%

GROENE 
CARWASH

GRATIS 
KOFFIE/THEE

GRATIS BINNEN 
STOFZUIGEN

LANGE 
CARWASH
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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
Advent: Tijd van verwachting
Elk feest vraagt een voorbereiding. De Advent is 
zo’n voorbereidingstijd. Vier weken zijn er om te 
groeien naar de komst van de Heer. Bij die komst 
van de Heer mogen wij denken aan het Kerstfeest 
dat we over enkele weken gaan vieren. We staan 
dan stil bij de geboorte van Gods Zoon 2020 jaar 
geleden. Maar we mogen ook vooruit kijken. Want 
Jezus de Heer zal eens terugkomen. Ook daar 
mogen we ons op voorbereiden. Jezus zegt ons: 
“Weest waakzaam!”. Jezus vertelt ons dat Hij ééns 
terug zal komen. Dat het licht van de eeuwigheid 
eens door zal breken. Maar wij zien dat nog niet. 
Wij leven nog in een wereld waarin het eeuwige 
verduisterd wordt. Verduisterd door het kwaad dat 
wij ontmoeten. Maar het licht van de eeuwigheid 
is niet alleen ver weg en toekomstig. Het is ook in 
ons. Het is in ons gelegd als een kiem op de dag 
van ons Doopsel. Maar het is een licht dat daar 
in stand gehouden moet worden. Het moet ge-
voed worden door gebed en door zorg voor onze 
naasten. Het vraagt dat wij trouw de taak vervul-
len die God ons gegeven heeft in dit leven. Dat 
alles klinkt mee in die woorden van Jezus: “Weest 
waakzaam”. Ik wens U allen een mooie voorberei-
dingstijd op het Kerstfeest.

Pastoor Godfried B.M. Looijaard

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Zaterdag 28 november: 
19.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looijaard en diaken van Kuijk.

Zondag 29 november: Eerste zondag van de Advent
09.30 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.

Celebrant: pastoor Dorssers en p.w. Hendriks.
Intentie: Fransje Fischer- van de Ven.
10.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looijaard en diaken van Kuijk.
11.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers en p.w. Hendriks.
Intentie: Cees Robben (1e jrgt.); Annie van Gorp-
van Rijsewijk (verj.).

Maandag 30 november: 
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistische 
aanbidding.
Voorganger: diaken van Kuijk.

Dinsdag 1 december:
09.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looijaard.
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers en p.w. Hendriks.

Woensdag 2 december:
09.00 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers en p.w. Hendriks.

Donderdag 3 december:
09.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looijaard.

Vrijdag 4 december:
09.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers en p.w. Hendriks.

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

Tip de redactie!

info@schakel-nu.nl
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December kadotip voor de buitenvogels: 
Vogelvoederhuisjes, silo’s, nestkastjes, 
vogelvoeders, pindakaas, taarten, vetbollen, 
kransen, pinda’s en nog veel meer bij 
Hobby-Mix voor Dieren! 

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 

Nieuwe collectie hondenkleding en tuigjes, 
verkrijgbaar bij Hobby-Mix voor Dieren. 

TWINSZ, Koningsoord Berkel-Enschot, voor zelf 
gemaakte ijstaarten, overheerlijke macarons, can-
noli’s, muffins en nog zoveel meer. 

SINT KADOTIP, schitterende adrespenningen 
voor uw hond of kat, GRATIS gegraveerd en 
klaar terwijl u meekijkt! Hobby-Mix voor Dieren, 
St. Willibrordstraat 6, Berkel-Enschot 

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 

Vroeg donker! Oplaadbare verlichte 
veiligheidsband voor uw hond, ook voor 
langharige honden bij Hobby-Mix voor Dieren. 

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!

TWINSZ, koningsoord Berkel-Enschot. IJSTAART 
voor de feestdagen? 
Haal bij ons je bestelformulier. Vier heerlijke smaken. 

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

PRINS Honden- en Kattenvoeding verkrijgbaar 
bij Hobby-Mix voor Dieren 

Kerstbomen te koop. Vers van het land vindt u dit 
jaar bij Harrie Bertens. Ruivenhof 5, B-E. Vanaf 
30 november. Maandag t/m vrijdag 12.30-20.00, 
zaterdag en zondag hele dag open. 
Prijs vanaf € 5, tot € 20, pst. Ook in pot verkrijgbaar. 
Op=Op. Tel:06-10689414 

Vele kussens en manden voor de helft van de prijs, 
bij Hobby-Mix voor Dieren. 013 5331689 

Nieuw van BOZITA: graanvrije hondenvoeding 
1 + 1 gratis (1,1kg) Hobby-Mix voor Dieren 

Plantaardig vormgever en freelancer Extra Vita.
Voor bedrijven en particulieren.
06-22114370. St. Willibrordstraat 5 achterom.
Even bellen!

Advent kalender voor de hond of kat. 
Verkrijgbaar bij Hobby-Mix voor Dieren. 

Wat laat U na? 
Laten we er samen eens naar kijken…

Woensdag 2 december inloop spreekuur vanaf 
19.00 uur voor gratis advies voor nalaten, erfenis 

en (levens)testament. 
Joep vd Dungen Kreitenmolenstraat 34 

Udenhout. Ingang achterom 
www.watlaatuna.nl  06-31795377

Vanaf 1 december: inleveren kassabonnen bij 
Hobby-Mix voor Dieren ! 

WEERSPREUK

Zijn somber de laatste novemberdagen, 
dan zal winterkou ons zeker plagen.

Ligt de kat met haar rug 
naar het vuur, 

dan volgt wind en regen, 
koud en guur.

Jean-Paul Korst, weerstation Berkel-Enschot



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
26 nov 27 nov 28 nov

Geldig in week 48
zondag 22 t/m 
zaterdag 28 november 2020

48/20 
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

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

14.98   7.49

2=1
 Chocomel Houdbaar
    Alle pakken à 1 liter, combineren mogelijk
    2 pakken**
    Bijv. Chocomel vol, 2 pakken à 1 liter

3.30   1.65
  De actieprijzen variëren van 1.55 – 1.99   

1+1
GRATIS

 Appels op schaal 
Alle schalen à 4 stuks, 
combineren mogelijk 

 PLUS 
Zalmfi let
    Schaal 175 of 275 gram 

 Melkunie 
Breaker of protein
    Alle varianten 
à 200 gram of 225 ml, 
uit de koeling   

Nescafé Oplosko�  e 
Alle doosjes à 6-25 stuks, 
combineren mogelijk 

+1GRATISzegel

+1GRATISzegel

PLUS 
Midi Bossche bollen, 
bananensoezen, appelpunten 
of mini puddingbroodjes 
    Doos 4 stuks   

 PLUS 
Culinaire varkenshaas
    Toscaans, mediterraans of naturel 

 PLUS Filet Americain
    Speciaal of spicy speciaal bakje 175 gram 
of naturel bakje 225 gram   

Zespri Kiwi gold 
Los 

3.00 – 3.50
Per doos

2.49
Per 500 gram

2.29
2.84 – 3.39
Per bakje

2.29
8.00

  Per 500 gram

4.99

    2 schalen

3.49

5.37 – 8.79
3 doosjes

4.99
1.14 – 1.58

  Per stuk

0.99
2.60 – 2.62

Per 100 gram

1.99

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



ELKE DAG EURO’S GOEDKOPER

Geldig t/m di 1 december 2020

1+1 gratis: 50% korting op de totaalprijs van 2 
producten. Alle combinaties mogelijk.

2e halve prijs: 25% korting op de totale prijs van 

*

 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

AARDAPPELEN
2 zakken à 3 kilo

1+1
GRATIS*

MAGERE RUNDERLAPPEN
Iers of Europees
Per 500 gram

a5,49 - a6,95

449
Kiloprijs 8,98

IGLO VISSTICKS 15 STUKS, 
FISH-, OCEAN- OF GREEN 
CUISINE
M.u.v. Iglo Green Cuisine maaltijden
2 verpakkingen à 200–490 gram

2e
HALVE
PRIJS*2PRIJS
HALVE
PRIJS*PRIJS

CAMPINA VLA
2 pakken à 1 liter

2 VOOR

230
a2,56 - a3,54

UNOX ROOKWORST
2 Gelderse of magere 
rookworsten à 375 gram, 
kaas rookworsten à 225 gram of peper 
rookworsten à 230 gram

2e
HALVE
PRIJS*

ALLE OLD AMSTERDAM OF 
MAASLANDER PLAKKEN
2 verpakkingen

2e
HALVE
PRIJS*
HALVE
PRIJS*

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


