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Kuijpers kerstbomen, verse bomen van eigen grond

Ons Koningsoord Cultureel, dé culturele ontmoetingsplek in Berkel-Enschot

Fysio op Maat biedt uitkomst bij chronische peesontstekingen

Het 50-jarig huwelijk van Sjef Roosen en Gerry Denissen

Recept Van Berkelse Bodem: Wortelcake met Sinterklaas 



Wilt u uw
woning ook

snel verkopen?
Neem vrijblijvend contact met ons op.

Ook voor uw aankoopmakelaar
en hypotheken.

  Erik van Poppel

Vestiging WitteWoning Makelaars Berkel-Enschot
Adres Jeroen Boschlaan 39

  5056 CV Berkel-Enschot
 Telefoon (013) 5715 888
 Mobiel (06) 2878 5367
 E-mail erikvanpoppel@wittewoningmakelaars.nl
 Internet www.wittewoningmakelaars.nl
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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
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Het is december en dus gaan we weer richting 
de Kerst. Verlichting, ballen en natuurlijk een 
kerstboom. ‘De kerstsfeer haal je in huis met 
een echte, heerlijk ruikende kerstboom,’ weet 
Linda Kuijpers. Al meer dan 20 jaar verkoopt de 
familie Kuijpers kerstbomen direct van hun ei-
gen grond aan de rand van Tilburg. Veel verser 
en groener kan het niet.

‘Twintig jaar geleden begonnen onze ouders met 
het kweken en verkopen van kerstbomen, vertelt 
dochter Linda Kuijpers. ‘En nu heeft de tweede 
generatie het van hen overgenomen. We hebben 
een eigen kwekerij in Tilburg Noord. Op het land 
staan blauwsparren, Fraseri en Nordmannen.’ In 
de aanloop naar de decembermaand is de hele 
familie op het land te vinden. Om te helpen met 
het uitsteken, zagen en vervoeren van de bomen, 
of om te helpen bij de verkoop op een van de ver-
kooppunten.

‘Onze hele familie helpt mee’

Mensen verkijken zich er vaak op hoe lang het 
duurt om een kerstboom te kweken. ‘De boom zo-
als die in je huiskamer staat, is meestal zo’n 6 tot 8 
jaar oud,’ zegt Linda. ‘Je plant een stekje van een 
paar jaar oud en pas een jaar of 6 later kun je de 
boom van het land halen. We zijn dus steeds bezig 
om nieuwe stekken te planten, zodat we ieder jaar 

KUIJPERS KERSTBOMEN,
VERSE BOMEN VAN EIGEN GROND

voldoende volwassen exemplaren van het land 
kunnen halen. En dat is echt handwerk.’ Omdat 
hun kwekerij zo dichtbij ligt, kunnen ze altijd verse 
kerstbomen en dus hoge kwaliteit leveren. ‘Onze 
bomen worden zo kort mogelijk van tevoren van 
het land gehaald. Ze liggen dus niet al een tijdje 
op de klant te wachten. Bovendien hoeven ze niet 
ver vervoerd te worden. Groener kun je het dus 
eigenlijk niet krijgen.’

Voor elke smaak een boom
Met drie verschillende kerstboomsoorten is er 
voor ieder wat te kiezen. Maar ook aan de prak-
tische kant is gedacht. Bomen worden in een net 
verpakt	en	met	het	easyfi	x-systeem	is	een	boom	
opzetten	een	fl	uitje	van	een	cent	geworden.	

Corona-veilig kerstbomen kopen kan aan de Je-
roen Boschlaan of op het land aan de Bunder-
sestraat (Op de Burgemeester Bechtweg, afslag 
naar Gamma)

Tekst: Noortje de Kok
Foto: Bas Haans

Kuijpers Kerstbomen 
Jeroen Boschlaan 38
5056 CW Berkel-Enschot
(Bundersestraat, Tilburg Noord)
013-5334332
info@kuijperskerstbomen.nl
www.kuijperskerstbomen.nl

BEDRIJF IN BEELD



ACTIVITEITENKALENDER

04-12-20 Parkeerterrein Koningsoord hele dag Inzameling kerstactie Pater Poels
05-12-20 Parkeerterrein Koningsoord hele dag Inzameling kerstactie Pater Poels
06-12-20 Ons Koningsoord 11.30 uur A Musical Journey by Jarich en Marri
09-12-20 Ons Koningsoord 10.00-10.30 uur PeuterVoorlezen
09-12-20 Ons Koningsoord 19.30-20.30 uur Healty Life Happy Mind mini college
10-12-20 Ons Koningsoord 9.30-.12.00 uur Schrijfatelier
10-12-20 Schalm  20.00 uur BewonersOverlegGroep aanmelden: bog@dorps-

raadberkelenschot.nl
10-12-20	 Ons	Koningsoord	 20.00-21.30	uur	 Filosofische	avond
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
18-12-20 Ons Koningsoord 11.00 + 12.00 uur De Eefje Wentelteefje Kerstshow
24-12-20 Ons Koningsoord 9.30-.12.00 uur Schrijfatelier

DECEMBER

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 
persoon lijke 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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Drie jaar geleden zijn ze gaan “samenwonen” 
in Ons Koningsoord: De bibliotheek Berkel-En-
schot, Cultureel Centrum De Schalm en Stich-
ting Expo. En na een langzaam, maar mooi 
proces van elkaar steeds beter leren kennen, 
hebben ze nu hun krachten gebundeld in Ons 
Koningsoord Cultureel. Met als resultaat één 
duidelijk gezicht naar buiten, een gezamenlijke 
agenda en een nog groter en gevarieerder cul-
tureel aanbod voor jong én oud.

‘Het is geen fusie, maar een duidelijkere samen-
werking,’ benadrukt Jeroen Granneman van CC 
De Schalm. ‘We blijven zelfstandig. Maar omdat 
we alle drie op hetzelfde vlak werken en ook de-
zelfde ruimtes delen, wilden we meer gaan sa-
menwerken.’ Marieke Vermeer van de Bibliotheek 
Midden Brabant vult aan: ‘Door nauwer samen 
te werken, kunnen we elkaar versterken. Als er 
bijvoorbeeld	 een	 kinderfi	lm	 vertoond	wordt,	 dan	
kunnen wij vanuit de Bibliotheek daar mooi op 
aansluiten met een leesconsulent. Of we organi-
seren een ‘boekproeverij’ naar aanleiding van een 
fi	losofi	sche	avond.	Zo	bieden	we	het	publiek	de	
mogelijkheid tot meer verdieping en kan ieder van 
ons zijn eigen expertise inzetten. In plaats van 
losse activiteiten te organiseren, hebben we nu 
een gezamenlijke agenda opgesteld, waarin meer 
samenhang zit.’

Eén agenda, één gezicht
Nog een belangrijk voordeel van de samenwerking 
is een duidelijkere communicatie. ‘Voor degene 
die naar een voorstelling of concert wil, maakt het 

eigenlijk niet uit welke organisatie het evenement 
heeft georganiseerd,’ aldus Jack van Dongen van 
Stichting Expo. ‘We stellen als Ons Koningsoord 
Cultureel één gezamenlijke, overzichtelijke en ge-
varieerde agenda op van alles wat er op cultureel 
gebied aangeboden wordt in het dorp.’ Deze week 
werd de nieuwe website onskoningsoordcultureel.
nl gelanceerd waarop alle activiteiten te zien zijn 
en waar je online kaarten kunt kopen. Ook op So-
cial Media en in De Schakel zal Ons Koningsoord 
Cultureel duidelijker te vinden zijn. ‘We hebben de 
boel afgestoft en alles in een nieuw jasje gesto-
ken,’ vat Jeroen het samen. 

Het is nu ‘ons’ in plaats van 
‘wij’ en ‘zij’

Place to be
Vooral het publiek in Berkel-Enschot en omstre-
ken	profi	teert	van	de	samenwerking.	Marieke:	‘We	
programmeren nu niet alleen vaker, maar ook ge-
varieerder én voor een breder publiek. Er is voor 
elk wat wils. Voor jong én oud. Samen willen we 
dat mensen elkaar inspireren en verhalen delen. 
Ons Koningsoord Cultureel moet echt the place 
to be worden.’

Tekst: Noortje de Kok
Foto: Fabienne Granneman

ONS KONINGSOORD CULTUREEL, 
DÉ CULTURELE ONTMOETINGSPLEK 
IN BERKEL-ENSCHOT

Foto vlnr: Jeroen Granneman, Marieke Vermeer, 
Jack van Dongen
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Samen
de Winter

door

Andijviestamp
Boerenkoolstamp 

Hutspot 
Spruitenstamp
Zuurkoolstamp 

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

Extra vlees bestellen? € 3,00 per stuk

€ 9,50 per persoon

DE 
DRUIF
        IN!        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

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

10 |
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Fysiotherapie op maat bieden is wat Eric Jans-
sens het liefst doet. Hoewel hij het al zo’n twee 
jaar toepast, is hij erg enthousiast over de in 
Nederland nog niet veel gebruikte behandel-
methode EPTE. Dé uitkomst bij chronische 
peesontstekingen. 

Fysio op Maat
Eric Janssens, als fysiotherapeut gestart in 1987, 
heeft met zijn verscheidenheid aan opleidingen en 
achtergrond in de 1e en de 2e lijn, in 2010 de kans 
aangepakt om zijn ervaring en kennis te delen en 
mede-eigenaar te worden bij Fysio op Maat in 
Berkel-Enschot. Hij doet dit nog steeds met heel 
veel plezier; ‘ik verbreed graag mijn horizon en 
bied graag een breed behandelaanbod. Met EPTE 
als behandeling bij chronische peesontstekingen 
kan ik een mooi alternatief bieden’ zegt Eric. 

Chronische peesontstekingen
Chronische peesontstekingen kunnen heel verve-
lend en beperkend zijn. Denk bijv. aan de befaamde 
tenniselleboog of schouderpeesblessure. ‘De ont-
stekingsreactie die optreedt is belangrijk voor de 
genezing’ zegt Eric. ‘Er komen stofjes vrij die het 
reparatieproces op gang brengen en houden. Maar 
als dit gefrustreerd wordt, zal het niet genoeg zijn om 
het reparatieproces succesvol af te ronden. Dit leidt 
tot hernieuwde ontstekingsreacties in een poging de 
reparatie alsnog succesvol te laten zijn. Als dit niet 
lukt is er sprake van een chronische ontsteking.

EPTE
Een zinvolle behandeling is shockwave therapie, 
waarbij d.m.v. een hoog energetische puls de ef-

fecten van het ontstekingsproces worden ver-
sterkt, zodat het reparatieproces succesvol kan 
zijn. Het nadeel is dat shockwave tot ongewenste 
bijeff	ecten	kan	leiden	bij	het	gebruik	van	bloedver-
dunners. Dan is het wenselijk dat je iets subtielers 
kan inzetten. Met EPTE, dat zijn oorsprong vindt 
in Spanje, wordt echogeleid een heel dunne naald 
in de ontstoken pees gebracht, waardoor een ge-
lijkstroompje loopt. De geladen deeltjes zorgen 
voor een verandering in de PH (zuur)graad, wat er 
op termijn voor zorgt dat de vicieuze cirkel wordt 
doorbroken en hersteld. ‘Het mooie aan deze be-
handeling is dat het dankzij de echogeleiding zo 
precies toegepast kan worden. Gecombineerd 
met	een	oefenschema	is	dit	een	fi	jne	en	eff	ectieve	
manier voor langere termijn genezing’, zegt Eric. 

Eikenbosch 2
‘We zijn één van de weinigen in de regio die EPTE 
aanbieden en mensen komen daar graag voor uit 
de wijde omgeving naar Berkel-Enschot. De vind-
baarheid van het pand waar Fysio op Maat zit mag 
alleen wel weer even op de kaart, aangezien bijna 
iedereen van Eikenbosch naar het nieuwe Ko-
ningsoord verhuisd is, behalve wij’ lacht Eric.

Tekst: Kelly Heijzelaar
Foto: Bas Haans

FYSIO OP MAAT

Fysio op Maat
Eikenbosch 2 
5056 GB Berkel-Enschot
013-3030069
info@fysio-op-maat.nl
www.fysio-op-maat.nl

BEDRIJF IN BEELD



SCHAKELTJESGEVONDEN
 Datum GEVONDEN Vindplaats Telefoon
 27-11 Trouwring bi color parkeerplaats Winkelcentrum Koningsoord 06-52603163
 24-11 Sleuteltje met ronde zwarte sleutelhanger Pieter Bruegellaan 013-5332526
  met schedel met piratenhoed en zwaarden
 13-11 Roze teddy jasje Zandbak, Joost vd Vondellaan 013-5331726 
 09-11 Leren handschoen midden bruin maat M Fietspad Durendaelweg nabij 06-82070354
   Boerderij Denissen
 29-10 Meisjes trui, zwarte met franjes op de Vesperplein Berkel-Enschot 06-44458904 
  schouder. Maat 134/140 Europe Kids

   
 Datum VERLOREN Verliesplaats Telefoon
 6-11 Ring van goud met schakel Jan Tinbergenlaan richting Koningsoord 06-29580283 
 5-11 OV Kaart omgeving Winkelcentrum - De Kraan 06-23478173
 2-11 Zwarte oorbel Omgeving Meikers 06-10336620
 31-10 Zwart witte kater Beukendreef 06-22206458
 29-10 Zilveren oorhanger “Waarschijnlijk bij Rauwbrakenweg“ 06-10336620

SCHAKELTJESVERLOREN

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!

12 |
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Op 4 december zijn Sjef Roosen en Gerry De-
nissen vijftig jaar getrouwd. Ze kennen elkaar 
vanaf de kleuterschool. Als kinderen woonden 
ze allebei aan de Molenstraat in Berkel. En dan 
kom je elkaar weleens tegen. Vijftig jaar gele-
den trouwden ze.

Gerry was altijd bezig
Ze zat op kantoor en werkte bij haar zus in de 
bloemenzaak Oleander, ook aan de Molenstraat. 
Ze paste veel op de kinderen van mensen uit haar 
omgeving. Bovendien had ze twee kinderen: een 
jongen en een meisje. Aan de verzorging en de op-
voeding daarvan heeft ze altijd veel tijd besteed. 
Ze kan het heel goed met haar kinderen vinden; 
die staan altijd klaar als het nodig is. Ook zijn er 
vier kleinkinderen en daar heeft ze veel plezier van.

Vijftig jaar samen klaar staan

Sjef werkte in het Elisabethziekenhuis
Sjef heeft als hoofd patiëntenvervoer gewerkt in het 
Elisabeth Ziekenhuis. Op die manier leer je een zie-
kenhuis en wat zich daarbij voordoet van alle kan-
ten kennen. Patiënten die vervoerd moeten worden 
hebben vaak het nodige te verwerken gehad en 
daar heb je bij vervoer ook mee te maken. Op een 

gegeven moment kreeg Sjef een ongeval en kwam 
in de WAO terecht. Maar daarna zocht hij naar al-
lerlei mogelijkheden om goed bezig te zijn.

Een mens voor de mensen
Sjef kende de ziekenhuiswereld en kwam daar-
door terecht bij vrijwilligerswerk in die richting. Al 
voor dat hij bij het ziekenhuis werkte was hij lid van 
de EHBO-Berkel-Enschot. Reeds 55 jaar draait hij 
daar mee. Hij heeft in het provinciale en landelijke 
bestuur van de EHBO gezeten. Hij kreeg de Gou-
den Speld van de Gemeente Tilburg.

Vrijwilliger bij de kerk Sint Willibrordus
Sjef is al 36 jaar erg betrokken geweest bij het 
kerkgebeuren in Berkel. Hij zorgt voor de kerk 
binnen en buiten. Ook is hij beheerder van de 
begraafplaats. Dat doet hij samen met 18 andere 
vrijwilligers. Ook is Sjef actief als beheerder van 
de rouwkamer.

4 december: het feest
Vanwege Corona zal het feest op 4 december al-
leen met de kinderen en kleinkinderen plaatsvin-
den. Dat is jammer, maar op die manier kun je toch 
ook kleur en inhoud geven aan de vijftig jaar samen.

Tekst: Jan van der Straaten
Foto: Bas Haans

HET 50-JARIG HUWELIJK VAN 
SJEF ROOSEN EN GERRY DENISSEN
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MAANDPUZZEL

PUZZEL & WIN:
Eén prijs van € 20,00.
Eén prijs van € 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. kleurrijk; 7. zeer moeilijke keuze; 12. tweetal mu-
zikanten; 13. landstreek (gewest); 14. Spaanse uit-
roep; 15. soort onderwijs (afk.); 17. ambtsgewaad 
(toga); 19. homo sapiëns; 21. lengtemaat (afk.); 
22. bijnaam van Eisenhower; 24. menist (doops-
gezinde); 27. deel van schoen; 28. bekend kinder-
speelgoed; 30. jongensnaam; 31. stuk bouwland; 
32. kroeg; 33. vreemd (raar); 35. Fins telecommu-
nicatiebedrijf; 37. reuzenslang; 38. kippenproduct 
(mv.) 41. Transport en Logistiek Nederland (afk.); 
42. halve gek (doldwaze); 44. boom aan een kraan 
of een graafmachine; 46. herkauwend zoogdier; 
47. verkeersstremming; 48. mopperaar; 49. inge-
ving (plan); 50. lichaamsdeel; 52. land in Azië; 54. 
weefsel of soort stof; 56. buidel; 58. wereldzee; 61. 
Europeaan; 62. pommes frites; 64. loot (stek); 65. 
gemalen graan; 67. spoedig; 68. buiten zichzelf van 
woede; 70. deel van gebit; 72. doorschijnend (fra-
giel); 73. verhuizen naar een ander land; 76. onder-
ste deel van een gevel; 77. de oudere (Lat. afk.); 78. 
zintuig; 79. InterKerkelijke Omroep Nederland (afk.); 
81. den lezer heil (Lat. afk.); 82. biljartstok; 83. land 
in	Azië;	84.	fl	esafsluiting;	86.	het	 (ziekelijk)	verlan-
gen naar de geboortegrond, naar huis; 87. aan de 
andere kant van de zee (vroeger voor Indië).

VERTICAAL
1. bloedverwanten (gezin); 2. en dergelijke (afk.); 
3. deel van dag; 4. zuivelproduct; 5. houtsoort; 6. 
eskimohut; 7. vrouwelijke dominee; 8. ontsteking 
voor	ontplofbare	stoff	en;	9.	meisjesnaam;	10.	mo-
biele eenheid (afk.); 11. plaats in Noord-Brabant; 
16. voor de bakker (in orde); 18. gong; 20. eiken-
schors; 21. hulzen van gedorste korenaren; 23. 
landbouwwerktuig; 25. boomvrucht; 26. Duitse 
ontkenning; 27. grote roofvis; 29. algemeen sterk 
zintuiglijk bewustzijn (tastzin); 32. vasteland; 34. 
steen; 36. natuurlijke weersgesteldheid; 37. café-
buff	et;	39.	eiland	 in	de	Middellandse	Zee;	40.	tel-
woord; 42. ondergrondse spoorweg; 43. voetbal-
stadion van Ajax; 45. karaat (afk.); 46. hallo; 51. 
sterk ijzerhoudende grondsoort; 53. tennisterm; 
54. lachwekkend; 55. plaats in Gelderland; 56. ge-
tand gereedschap; 57. aanlegplaats voor schepen; 
59. Indische dakbedekking van palmbladeren; 60. 
naaktloperij; 62. kleine prik; 63. plaats in Italië; 66. 
roem (aanzien); 67. Dance Music Union (afk.); 69. 
rivier in Nederland; 71. nietsnut (zero); 73. tijdperk; 
74. vlinderlarve; 75. ongaarne; 78. vertragingstoe-
stel; 80. gevangenis; 82. kunstmatige inseminatie 
(afk.); 85. personeelszaken (afk.).
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Recept

WORTELCAKE – WINTERWORTEL
In mijn moestuin staan veel dingen die dieren lekker vinden. Tussen de planten en struiken is het 
daarom altijd een drukte van belang. Rupsen, kevers, luizen, wespen, bijen en vogels zijn vaste gas-
ten. Er zijn ook dieren die niet zelf in mijn tuin komen kijken, maar dol zijn op wat er allemaal groeit. 
Er is genoeg te eten voor de konijnen van mijn zus en ook voor het paard van Sinterklaas staat er in 
december nog wel wat lekkers. Want naast de kolen, snijbiet, paarse bloemkool, preien en bietjes, 
geven winterwortels mijn tuin nog wat kleur. En laat Ozosnel daar nou net dol op zijn. 
De wortel is een veelzijdige groente. Hij bevat veel bètacaroteen en vezels. Een paar wortels neem ik 
mee voor in de schoen. De andere gebruik ik onder andere in onderstaand recept. 

1. Zet een steelpan op laag vuur met het water, appel, rozijnen en de koek- en speculaaskruiden. Breng 
het voorzichtig aan de kook voor 5 minuten. Warm nu de oven voor op 190 graden.

2. Rasp de wortels en giet hier de warme inhoud overheen.
3. Meng vervolgens de noten, meel, bakpoeder, zout en het citroensap door het bovenstaande meng-

sel.
4. Giet het beslag in een ingevet cakeblik en bak de wortelcake voor zo’n 45 minuten. Haal de cake 

uit de oven en controleer met een prikker of de binnenkant gaar is. 
 Bestrooi eventueel met wat poedersuiker.

EET SMAKELIJK!

In de kersteditie van de Schakel 
weer een andere groente in de 

hoofdrol in van Berkelse Bodem.

Ellen de Visser
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Ingrediënten:
•	 350	gram	gezeefd	tarwemeel
•	 2,5	tl	bakpoeder
•	 Snufje	zout
•	 150	gram	rozijnen
•	 1	grote	appel	in	stukjes

•	 325	ml	water
•	 2	theelepel	koek-	en	speculaaskruiden
•	 175-200	gram	geraspte	wortel
•	 75	gr.	noten
•	 2	el	citroensap

15|
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KUNST EN CULTUUR
ONS KONINGSOORD CULTUREEL 

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

NIET VERGETEN KAARTEN TE BESTELLEN 
A MUSICAL JOURNEY BY JARICH EN MARRI
zondag 6 december 11.30 uur
Tickets €5 te reserveren via info@deschalm.net

WARME KERST IN DE BIBLIOTHEEK MET JO-
RIS’ KERSTBOOM
vanaf maandag 7 december 2020 
Wie zet jij in het licht? Misschien ken je deze vraag 
van het tv-programma Joris’ Kerstboom, waarbij 
Joris Linssen mensen uitnodigt een bijzonder per-
soon in het licht te zetten. We nodigen je van harte 
uit: kom deze maand even langs om een mooie
kerstbal met daarop een mooie gedachte in de 
boom hangen. Zo kun je een reddende engel be-
danken of een hechte vriendschap vieren. Het be-
gint voor iedereen bij de vraag van Joris: ‘Wie zet 
jij in het licht?’ Dat kan leiden tot mooie gesprek-
ken bij de boom. Joris’ Kerstboom wordt in de Bi-
bliotheek zo een waardevolle ontmoetingsplaats 
in de dagen voor Kerst.

Tijdens de service-uren is er in de Bibliotheek een 
bibliotheekmedewerker aanwezig om te helpen 
met het opschrijven van je kerstgedachte en om 
een luisterend oor te bieden.

FREE LISTENING; EEN LUISTEREND OOR 
VOOR JOUW VERHAAL
dinsdag 8 december 2020 van 14:00 tot 16:00 uur
Free Listener Julia van 
de Griendt zit geheel 
coronaproof in de bi-
bliotheek voor je klaar 
om vrijblijvend naar 
jou te luisteren. Vooral 
in deze tijd is het be-
langrijk om je verhaal 
kwijt te kunnen. De 
gesprekken met Julia 
zijn 1-op-1. Kom zitten. Jij bepaalt wat jij kwijt wilt.
Ons contact met anderen is nu beperkt, terwijl het 
juist in deze tijden zo belangrijk is om je ervaringen 
te kunnen delen. 
Daarom zit Julia klaar in onze Bibliotheek om jou 
een geheel vrijblijvend luisterend oor te bieden. 
Geeft ze ook advies? Nee. En alleen als dat nodig 
is, stelt ze vragen. Ze toont begrip en empathie. 
Ze is er voor jou. Zonder agenda en zonder ver-
wachtingen luistert ze naar wat jij wilt vertellen. 
Je kunt gewoon binnenlopen en aanschuiven voor 
een 1-op-1 gesprek op 1,5 meter. Als Julia al in 
gesprek is met iemand dan kan het zijn dat ze je 
vraagt om even te wachten.
Entree: gratis

VOORLEESHALFUURTJE VOOR PEUTERS EN 
HUN (GROOT)OUDERS
woensdag 9 december 2020 van 10:00 - 10:30 uur
We lezen voor uit een mooi, spannend of grap-
pig prentenboek. Samen maken we er een leuk 
interactief halfuurtje van. De toegang is gratis en 
je hoeft je niet aan te melden. Loop gewoon gezel-
lig binnen!

Voor: Peuters van 0-4 jaar en hun (groot)ouders/
verzorgers
Waar: in de Bibliotheek Berkel-Enschot
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HEALTHY LIFE HAPPY MIND
woensdag 9 december 2020 van 19:30 - 20:30 uur
In dit vijfde minicollege in deze reeks zal leefstijl-
professional Ingrid Witlox weer kennis, inspiratie 
en handige tips delen over hoe je in kleine stap-
jes nieuwe leefstijlgewoonten kunt toepassen in je 
dagelijks leven. Net wat er voor jou nodig is om die 
gezonde(re) keuzes te maken. 
Entree: €5,00
Natuurlijk even aanmelden via: https://www.
eventbrite.nl/e/t ickets-healthy-l i fe-happy-
mind-119531864023

WORKSHOP GROENDECORATIE KERST
woensdag 9 december 2020 19:30 tot 22:00 uur
Thuis ook gezellig maken voor de Kerst? Ons Ko-
ningsoord Cultureel organiseert dit jaar voor het 
eerst een kerstworkshop. Onder leiding van Erica 
Engelen-Kropman gaat u een trendy luxe krans 
maken met mooi kerstgroen dat indroogt op een 
goudkleurige ring. Erg leuk voor tegen de muur, 
deur of voor het raam. Deze ring kunt u later weer 
opnieuw gebruiken met ander groen. Altijd leuk!
Als u graag iets met uw handen doet en u wilt uw 
huis in kerstsfeer brengen, meld u dan aan. De 
prijs voor de workshop inclusief materialen be-
draagt	€35.	Aanmelding	is	pas	defi	nitief	na	over-
maken van het totale bedrag. Er kunnen zich
nu helaas maar maximaal 10 personen aanmel-
den. Dus wees er snel bij.
Inschrijven via info@deschalm.net

INBETWEEN GEANNULEERD
Het kerstconcert van Inbetween op 13 december 
2020 gaat helaas in verband met corona NIET 
door.

ZET ALVAST IN UW AGENDA

HEALTHY LIFE HAPPY MIND Afsluitende workshop
woensdag 6 januari 2021 van 19:30 tot 21:00 uur

PROGRAMMA ONS KONINGSOORD CULTU-
REEL januari t/m maart 
bij u thuisbezorgd met De Schakel op woensdag 
9 december     

UITSLAG MAANDPUZZEL

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

1e prijs: 
Waardebon € 20,-
Tonny Bus, Trappistinnentuin 138DJ, BE

2e prijs:
Waardebon € 10,-
Loes Kolsteren, Pr. Bernhardstraat 13, 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 november:
BELEEFDHEIDSGROET

Feestdagen catering 2020
Geniet van lekker & restaurantwaardig eten bij u thuis!

U kunt bestellen tot uiterlijk 21 december

013 211 21 74   -  info@hetkreitenhuys.nl

Gourmet-variaties
Kerstontbijt

Al onze feestdagencatering is vanaf heden
te bestellen!
Naast het afhalen van uw bestelling kunt u er ook voor kiezen
om uw bestelling te laten bezorgen. Wij bezorgen kosteloos in 
Udenhout, Berkel-Enschot en Biezenmortel. Onze bezorgtijden zijn 
tussen 16:00 en 17:00 uur. Overige plaatsen en tijden in overleg.

Menu voor thuis Luxe tapas

Wijnpakket

Kijk op de website voor ons volledige assortiment:

www.hetkreitenhuys.nl/kerstmis-2020

Borrelbox



Bij aanschaf van 
een complete bril

Koop nu een bril en ontvang 50% korting op uw montuur. Onze collectie 
bestaat uit gewaagde, modieuze, functionele en tijdloze monturen van 
toonaangevende en bijzondere brillenmerken. Kies uit topmerken als 
Diesel, Esprit, Guess, Persol, Prada, Ray-Ban, Rodenstock en Superdry. 
Maak nu uw vrijblijvende afspraak.

Graag tot ziens!

December 
actie

50% korting op 
alle merkmonturen

Koningsoord 68
5057 DK Berkel-Enschot
013 533 33 77
www.kyckoord.nl
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VAN MOYNSE LOOP 
NAAR KOLENVENSELOOP
Een lezer van mijn columns vroeg me 

waar de naam van een der nieuwste woonwijken 
van Berkel; Kolenvense Akkers, vandaan komt. In 
het boek: “Opgediept en opgegraven. De vroeg-
ste geschiedenis van Berkel-Enschot-Heukelom” 
spreken de schrijvers over de ‘Moynse Loop’ of 
‘Molengraft’. In een oud geschrift over Berkel 
staat ‘Waterloop die Moyne’ in ‘t jaar 1437 te Ber-
kel. En in een ander oud geschrift, uit 1537, staat 
‘Molengraft’ te Berckel. Deze waterloop, nu Ko-
lenvenseloop geheten, ontsprong ongeveer daar 
waar nu Verzorgingstehuis Torentjeshoef staat. Al 
meanderend liep de loop onder de Berkelseweg, 
Heikantsebaan en Hoolstraat door, om nabij ‘Mac 
Donalds’ Berkel te verlaten. Via een kort tracé 
langs de N65 verder ten zuiden van de Leemkui-
len richting het Hooghout om uiteindelijk via het 
Brokkenbroek en westelijk van kasteel Zwijnsber-
gen te Helvoirt in de Zandleij uit te monden. Op 
de foto kijken we vanaf de Heikantsebaan (nabij 
nr. 1-3) richting Berkel. In het begin van de twin-
tigste eeuw had Waterschap De Zandleij, waar-
onder Berkel toen viel, een namenlegger nodig. 
Omdat de oorspronkelijke naam van de loop niet 
meer bekend was bij de Zandleij werd de naam 
Kolenvenseloop verkozen. De naam werd afgeleid 
van het Kooleven ten noorden van de N65 liggend 
tussen de Nieuweweg en de Heideweg (gemeente 
Haaren). Per 1 januari 2021 komt het ven te liggen 
in de gemeente Tilburg wegens de gemeentelijke 
herindeling van de gemeente Haaren. 

Foto: Ad Hultermans.
Tekst: Rinus van der Loo. 

SINT DENKT OOK AAN 
DE ZONNEBLOEM
Maar liefst 25 hulppieten waren af-

gelopen weekend actief om de Zonnebloemgas-
ten een heerlijke Speculaaspop te bezorgen, Het 
meegeleverde kaartje met de tekst ‘Ook de Sint 
denkt aan U’ onderstreept dat Sint de gasten van 
de Zonnebloem niet vergeet.
Het aanreiken ging veelal gepaard met een be-
zoekje van de hulppiet - vrijwilliger - die, onder het 
genot van een kopje 
koffi		e	 of	 thee,	 zo	 een	
beetje licht bracht in 
de donkere dagen voor 
de feestdagen. Voor de 
komende kerstperiode 
wordt achter de scher-
men bij de Zonnebloem 
hard gewerkt om de 
gasten ook dan weer 
aangenaam te verras-
sen.
Op de foto: de heer Cees van Berkel blij verrast 
met de sinterklaas lekkernij.
Informatie over de Zonnebloem: 
marijdecorti@hotmail.nl of kijk op onze website 
www.zonnebloem.nl/berkel-enschot

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



Iets anders in gedachte? 
Op www.cateringwolfs.nl/kerst vindt u tal van andere lekkere mogelijkheden. U mag ons 
natuurlijk ook even bellen om uw wensen te bespreken, 013 533 26 92.

Bestellingen voor het kerstdiner kunt u afhalen 
op 24, 25 of 26 december. Bestellen kan in de 
webshop www.cateringwolfs.nl/bestellen

Kerstmenu vanaf 2 personen, 
prijs p.p. € 29,95

Het enige wat u hoeft te doen, is enkele gerechten op te warmen volgens de bijgeleverde 
eenvoudige instructies waarna u het diner feestelijk kunt presenteren op eigen borden en schalen. 

Carpaccio dun gesneden biefstuk met truffelsaus, Italiaanse kaas, geroosterde pijnboompitten en 
luxe sla of

Vistrio compositie van gravad lax, visterrine en rivierkreeftjes gegarneerd met limoen, dille, luxe sla 
en mosterddille dressing of

Mango salsa blokjes van verse mango en tomaat, komkommer, Spaanse peper met balsamico 
dressing of

Trio van vlees Rauwe ham – wildpaté – gerookte kalkoen met verse vijgenchutney

Wintersoep romige soep met cantharel, oesterzwam, tamme kastanje en bieslook of
Gebonden ossenstaartsoep met draadjes rundvlees en een scheutje Madeira

Tournedos van de Green Egg, met een kruidige truffeljus (+ € 4,50) of
Confit de Canard traditionele huisgemaakte gekonfijte eend op een bedje van gebraiseerde 

groente of
Jachttableau* diverse soorten wild met bospaddenstoelen, cranberry’s, tamme kastanjes en 

abrikozen op wild-tijmjus of
Zeebaars met coquilles op salieroom of

Kreeft Thermidor Gevulde kreeft met een garnituur van kreeft, rivierkreeftjes, blokjes knolselderij 
en wortel. Gegratineerd met Hollandaise saus en Parmezaanse kaas (+ € 7,25)

Garnituren  
Grof gesneden aardappel met zilveruitjes en prei - met honing gebakken witlof - worteltjes met 

munt  - Waldorfsalade - stoofpeertjes - brood met kruidenboter 

Kerstdessert
Cheesecake framboos - appel caramel - peer brownie

*dit gerecht kan vegetarisch gepresenteerd worden

Berkelseweg 10-02 - Berkel-Enschot  •  013 533 26 92  •  info@cateringwolfs.nl  •  cateringwolfs.nl

In een handomdraai een 4-gangen Kerstdiner?
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Handelsweg 1, 5071 NT Udenhout   T 013 - 511 41 40 
 info@nnbv.nl   www.nieuwenhuizen-udenhout.nl
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ENERGIE NEUTRAAL 
DROOMHUIS

Op Rennevoirt werken we aan het interessante 
project energie. Bb1 is bezig met een droomhuis te 
ontwerpen, net als sommige andere klassen in de 
bovenbouw. Na weken ons verkend te hebben in 
verschillende onderwerpen over het project ‘Ener-
gie’, zijn we begonnen met onze ontwerpfase. We 
hadden	eerst	een	paar	filmpjes	gekeken	en	ideeën	
opgeschreven. Daarna hadden we in groepjes een 
schets gemaakt. In dit ontwerpproces kwam er 
een papa van onze klasgenoot meer vertellen over 
energievriendelijke droomhuizen. Hij is namelijk 
architect. Daarna mochten we onze droomhuizen 
in het klein uitbouwen als een modelwoninkje van 
kosteloos materiaal.

Geschreven door: 
Mees en Allison uit Bovenbouw 1

BESTE INWONERS VAN 
BEKEL-ENSCHOT
Zoals u waarschijnlijk wel zult weten 

organiseert het Ruivenmavo, samen met de Voed-
selbank, al een paar jaar op rij een inzameldag. 
Dat doen wij traditiegetrouw op de laatste vrijdag 
voor de kerstvakantie. Dit is dan in het kader van 
onze goede doelen dag. Echter zijn dit jaar heel 
veel dingen anders dan normaal. Dat komt natuur-
lijk door de Covid pandemie waar we nog steeds 
mee te maken hebben. Dat het allemaal `anders` 
is, betekent voor onze school onder andere dat 
wij dit jaar onze `Voedselbank actie` niet kunnen 
organiseren. Dat spijt ons enorm want de respons 
uit de gemeenschap was altijd hartverwarmend 
goed. Dat bekent ook dat er heel veel mensen die 
het erg hard nodig hebben, dat extraatje nu even 
moeten ontberen. En dat is natuurlijk geen goed 
nieuws Echter……..Verderop in het schooljaar wil-
len wij als school toch nog een keer proberen een 
inzamelactie onder de bewoners van Berkel-En-
schot te gaan organiseren. De Voedselbank heeft 
hiervoor inmiddels hun medewerking toegezegd. 
Wij hopen dan alsnog op een enorme respons 
vanuit de gemeenschap te mogen rekenen. Dus, 
tot later….

De leerlingen en het personeel van 2College Rui-
venmavo	wenst	 iedereen	 een	 fijne	 kerst	 en	 heel	
goed 2021
(Stay safe)

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

Verras de buitenvogels!Verras de buitenvogels!Verras de buitenvogels!



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

OPSTEKERTJE
Ziet u de beren ook?
Van het voorjaar stonden er voor veel ramen knuf-
felberen lief te zijn. Ze verwelkomden kinderen die 
op berenjacht waren. Een bijbehorend liedje zegt: 
We kunnen er niet onderdoor, niet overheen, niet 
omheen. We moeten er doorheen.
Die berenmoed had ik nodig. Want na de be-
ren was er nu een plan om gluurpietjes voor het 
raam te hangen. Ik had de tekening al uitgeprint 
en daarna de pietenmuts vrolijk ingekleurd. Maar 
toen: wat doe ik met de huid van de piet? Wit la-
ten? Maar is dat geen statement? Zwart of bruin 
maken? Maar zo ziet een zwarte piet er niet meer 
uit. Met roetvegen? Wel erg politiek correct. En ik 
weet niet precies hoe de mensen in ons dorp over 
het fenomeen ‘piet’ denken.
Zo werd een leuke actie een groot probleem. Ik 
zag overal beren op de weg. Maar ik wilde toch 
graag meedoen, dus kon ik er niet omheen om 
een keuze te maken. Achteraf blijkt dat je van een 
afstand de kleurtjes helemaal niet meer zo goed 
ziet. Maar het voelde als een statement toen ik 
de plaat ophing. Wat zullen de mensen er wel niet 
van denken? Roep ik geen onnodige weerstand 
op?
Sinds kort hebben allebei mijn buren kerstver-
lichting buiten hangen. Dat is blijkbaar niet zo’n 
punt; of misschien zijn ze gewoon moediger dan 
ik. Maar de volgende kwestie dient zich bij mij al-
weer aan. Wat doe ik met de advent? Zal ik kaar-
sen voor het raam zetten? Elke zondag steek ik 
er dan een extra aan, tot we de vier weken ad-
ventstijd door zijn en het met Kerstmis één groot 
lichtfeest is. Onze verlosser is geboren! Dat vind 
ik best belangrijk om te laten zien, maar... Ik denk 

er nog even over na. Misschien worden het wel 
vier kerstbeertjes. Daar kan zelfs ik geen bezwaar 
tegen hebben. Of toch?

Frits Hendriks, pastoraal werker

TER NAGEDACHTENIS
We hebben met een kerkelijke uitvaart afscheid 
genomen van Sjef van Roessel, 72 jaar.

Adventskalender
Samen op weg naar Kerstmis! Het bisdom heeft 
een interactieve adventskalender gemaakt voor 
het hele gezin, te vinden op onze website. Leuk 
om met kinderen of kleinkinderen samen op weg 
te gaan naar Kerstmis.

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Zaterdag 5 december: 
19.00 uur St. Lambertuskerk: Geen viering.

Zondag 6 december: Tweede zondag van de 
Advent
09.30 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers en diaken van Kuijk.
Intentie: pastoor Vissers.
10.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looijaard en p.w. Hendriks.
11.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers en diaken van Kuijk.
Intentie: Overleden leden van de KBO; Sjef Pig-
mans (jrgt.).

Maandag 7 december: 
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistische 
aanbidding.
Voorganger: diaken van Kuijk.

Dinsdag 8 december:
09.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looijaard.
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers en p.w. Hendriks.

Woensdag 9 december:
09.00 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers en p.w. Hendriks.

Donderdag 10 december:
09.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looijaard.

Vrijdag 11 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 vie-
ring aanwezig zijn en er wordt dringend geadvi-
seerd 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.

Hartelijk dank aan alle buren, 
vrienden, bekenden en familie 

voor de belangstelling, 
bloemen en kaarten. 

Ik heb een onvergetelijke 
verjaardag gehad.

Fientje Blom, 
kinderen en kleinkinderen.

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 

++
Een letter van banketet n letter van n letter van bankbank

€ 15,00
Aanbieding geldig van vrijdag 4 t/m donderdag 10 December 2020

Alleen geldig in onze winkel

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  
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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 

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!

Vroeg donker! Oplaadbare verlichte 
veiligheidsband voor uw hond, ook voor 
langharige honden 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 

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

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

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 

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

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 

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! 

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

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

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

*Nieuw*Nieuw*Nieuw*
A&J Schilderwerken V.O.F. Berkel-Enschot
0626272955 of 0630193235
aenjschilderwerken@gmail.com

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

Stoffen mondkapjes, met neusstrip. Diverse, ook
panterprint en zwarte. Te koop bij BYPHILON, 
Molenstraat 24.  

Kerst in Tuin Brandshof Bezoek de kerststal 
in Brandshof. De schuur is in kerstsfeer. Open 
vanaf 6 tot 27 december 2020. Elke dag geopend 
van 12.00 u. tot 18.00 u. Tevens kerststukken en 
vogeltaarten te koop, of breng een lege pot of bak 
mee. Adres: Slimstraat 91, Udenhout.

9.99
Nordmann den

GRATISGRATIS

INGEPAKT!

Oisterwijk Heukelomseweg 26. Elke zondag open
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KOOPAVOND T/M 11 DEC.
ma. t/m vr. open tot 20 uur



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
3 dec 4 dec 5 dec

Geldig in week 49
zondag 29 november t/m 
zaterdag 5 december 2020

49/20 
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

zondag 29 november t/m 
zaterdag 5 december 2020

 Douwe Egberts Aroma rood 
snelfi lterko�  e  Alle enkelpakken à 500 gram, 
  ko�  ebonen  Alle zakken à 500 gram, 
  ko�  epads  Alle zakken à 54 stuks 
  of oplosko�  e  Alle potten à 200 gram,   
combineren mogelijk
    M.u.v. aroma variaties en D.E. café   

PLUS Mandarijnen 
Net 1 kilo 
2 netten  

3.98       1.99
1+1
GRATIS

Alle  PLUS 
FeestMoment 
Gourmet mini’s
vlees of vega
    Combineren mogelijk   

 Hero Jam
    Alle potten à 295-340 gram   

 Alle Teisseire 
    Combineren mogelijk
    2 stuks**
    Bijv. Teisseire Siroop tropical 0% suiker, 
2 bussen à 75 cl

5.98      2.99
  De actieprijzen variëren van 0.41 - 3.68 

1+1
GRATIS

 Alle Wagner 
Sensazione, 
piccolinis of pizzies
    Combineren mogelijk   

 9.98 – 12.98

    2 stuks

    7.99   

 1.79 – 1.99

    Per pot

    0.99   
TOT 50% KORTING 

 6.87 – 8.97

3 stuks

    4.99   

PLUS 
Sintgebak 
Chocobrownietaart met kruidnoten 
of slagroomschnitte, per stuk of 
mini gebakjes, doos 4 stuks 

 PLUS 
Cherrytomaten 
Schaal 250 gram 
of rode paprika   Per stuk   

 Emmi 
Kaasfondue original
    Pak 400 gram 

 Sealord Port 
    Alle flessen à 75 cl   

 4.99 – 5.99

Per stuk

    4.49   
    Per stuk

0.59
 4.50

    Per pak

2  .99   
 5.69

    Per fl es

    4.49   

12.00 

  6 bakjes  

10.-
KIES & MIX

Pak lekker uit

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 5 januari 2021

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

*  Jumbo Denissen, Berkel Enschot, Koningsoord 64

PITLOZE 
WITTE DRUIVEN
2 bakken à 500 gram

2 VOOR

3.–3.–

CARPACCIO
Runder-, black angus, biologische, 
Oosterse stijl, zalm- of bietencarpaccio
2 verpakkingen à 120-145 gram2 verpakkingen à 120-145 gram

2e
HALVE
PRIJS*

ZALM ZONDER HUID
Schaal 2 stuks

a6,00

5.–

ASC-C-00007

EXCELLENCE WIJNEN
3 flessen à 750 ml

a14,97

Geen 18, geen alcohol

 3 VOOR

10.–

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

 3 VOOR

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

KERSTWIJNEN
Terra Pura Single Vineyard Chardonnay 
of Carmenere, Marques de Montanana, 
Cru la Maqueline, Villebois Petit Sauvignon, 
Signe Bourgogne Chardonnay, Sankt Anna 
Riesling, Terre de Faiano Primitivo Bio
3 flessen à 750 ml

 3 VOOR

15.–
a17,97 - a24,87

 3 VOOR

Riesling, Terre de Faiano Primitivo Bio

TOMMIES
2 emmers snoeptomaten à 500 gram, 
snoeptomaten mix 500 gram, 
paprika’s 300 gram of komkommer 10 stuks

 2 VOOR

5.–
 2 VOOR

ROZE GARNALEN
Pak 250 gram

a5,68

45050

MSC-C-516
64

LA PLACE KROKANTJES
Alle soorten
Vers gebakken of 
thuis af te bakken

25%
KORTINGKORTINGKORTINGKORTING


