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Stop de MS bij Richard! Help mee en doneer

Horecaondernemer Jeroen Bax helpt de zorg

KBO Berkel-Enschot blikt vooruit

Van onze verhalenverteller: Kerst met Knorretje

Kerstrecept Van Berkelse Bodem

Kleur, puzzel en win mooie prijzen! 
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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

            

 

 

 013 203 205 1     24/7     06 83 91 74 83 

   

    Els Alessie   
     uitvaartzorg 

    voor Midden-Brabant 
 

     www.uitvaartzorg-midden-brabant.nl 
 

Vriendelijk, transparant 
voor iedereen, wel of niet verzekerd 
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Beste Lezers,

Het is een bijzonder jaar waarin wij ons 55-jarig 
jubileum hebben gevierd, ons Dorpshart vorm 
kreeg en het nieuwe winkelcentrum werd geopend. 
Berkel-Enschot groeide in stilte! Dit jaar was een 
jaar van aanpassen, omdenken en van creativiteit. 
De Schakel heeft verschillende specials uitgegeven, 
waaronder onze Jubileumeditie en een prachtige 
Koningsoord Special. Hier zijn we ontzettend trots 
op. Het was en is soms zoeken naar kopij om de 
Schakel te kunnen blijven vullen, toch hebben we 
steeds wekelijks een mooie Schakel uit kunnen 
brengen. 

Vandaag ligt de extra dikke en gezellige Kerst 
Special voor u. Hierin het aangrijpende levens-
verhaal van Richard Kluwen, horecaondernemer 
Jeroen Bax helpt de zorg en een artikel van de 
grootste vereniging in ons dorp: de KBO. Voor de 
jeugd een leuke kleurplaat en leesverhaal van onze 
verhalenverteller. Als extraatje een lekker recept, 
woordzoeker en logopuzzel. Veel leesplezier! 
Hierna verschijnt er 2 weken geen Schakel en 

VOORWOORD

vanaf week 1 valt uw vertrouwde weekblad weer 
op de mat! Heeft u nog een mooi en interessant 
onderwerp, tip de redactie! 

Als stichting zonder winstoogmerk bedanken 
wij al onze adverteerders en donateurs die het 
mogelijk maken om Weekblad de Schakel uit 
te brengen. Wij zijn trots op ons grote team van 
vrijwilligers die wekelijks een bijdrage leveren 
aan ons mooie weekblad en we verheugen ons 
erop om ook in het nieuwe jaar weer een prachtig 
weekblad voor u te maken met hopelijk veel posi-
tief nieuws wat we samen kunnen vieren! 

Namens het bestuur wens ik u prettige kerstda-
gen, maar vooral een goede gezondheid en een 
gelukkig 2020! 

Ingrid Roets
Hoofdredacteur

Bij het ter perse gaan van deze Schakel waren de nieuwe 
Corona-maatregelen d.d. 14-12-2020 nog niet bekend. 

Stuur je leukste kerstfoto 

van je huisdier op

en maak kans op een leuke prijs !

Hele Fijne

Feestdagen

Stuur de foto in voor 31 december via dzt@anicura.nl of stuur hem in via Facebook

AniCura Dierenziekenhuis Tilburg - Koningsoordlaan 2 - Berkel-Enschot - 0135400215
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Onze dorpsgenoot Richard Kluwen (48) heeft MS 
(Multiple Sclerose), een verwoestende ziekte die 
de signalen van de hersenen naar het lichaam 
verstoort. Hij leeft al 22 jaar met MS waarbij hij 
redelijk zelfstandig functioneert en er kan zijn 
voor zijn gezin. Tot vorig jaar toen hij een zware 
terugval kreeg. Dat kostte hem veel mobiliteit en 
geheugen. De MS is nu sterker dan het medicijn. 
Het is tijd voor actie! 

‘Mijn vader is op 41-jarige leeftijd overleden aan 
MS. Je kunt je voorstellen hoe ik mij voelde toen 
ikzelf 10 jaar na zijn overlijden de diagnose MS 
kreeg. Ik was 26 en mijn wereld stortte in. Ik had 
heel veel moeite om dit te accepteren en ging 
snel achteruit. Iedere aanval richtte onherstelbare 
schade aan mijn zenuwstelsel aan. Ik moest keu-
zes maken en heb doelen gesteld. Op de eerste 

STOP DE MS BIJ RICHARD! 
HELP MEE EN DONEER

Stamceltransplantatie niet vergoed

plaats stond: Ik wil mijn kleinkinderen zien! Daar 
moet ik dingen voor doen en laten: geen stress, 
geen alcohol, etc. Ik ben gescheiden als gevolg 
van mijn veranderende situatie en hulpvraag. Ik 
kon niet meer de zorgzame echtgenoot en vader 
voor Stef en Leanne zijn, doordat ik tijdelijk in een 
rolstoel zat. Ik ging golfen om mijn hoofd rustig te 
krijgen. Mijn lichaam kan deze sport aan en het is 
op mijn niveau een professionele passie gewor-
den. Omdat ik volledig ben afgekeurd, ontmoet ik 
mijn ‘collega’s’ in de golfwereld.’ 

MS is sterker dan het medicijn

‘Mariëlle kende ik al voor mijn ziekte, we zijn ge-
trouwd en hebben samen Gijs (12) gekregen. Tien 
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om mijn levensreddende behandeling te kunnen 
betalen. Via de Stichting Handigolf Foundation, 
die ik al heel lang ken, zullen de rekeningen van 
mijn behandeling betaald worden. Het geld dat 
gedoneerd wordt komt dus volledig ten goede aan 
mijn behandeling en de revalidatie.’

‘Ik heb het volste vertrouwen: deze stamceltrans-
plantatie stopt de MS! De schade die aan mijn 
lichaam is toegebracht, is onherstelbaar. Maar zo-
als ik nu ben, ben ik gelukkig! Als ik mijn dagen 
goed plan en op tijd rust, kom ik een heel eind en 
kan ik ooit mijn kleinkinderen zien! Ik ben er 100% 
van overtuigd dat het gaat lukken mede dankzij 
uw steun!’

Richard, Mariëlle, 
Leanne, Stef en Gijs

Geef en doneer! 
Bekijk de persoonlijke videoboodschap van 
Richard en wilt u doneren of meer informatie 
over MS en de HSCT-behandeling ga dan naar 
de website: geefrichardeennieuwestart.nl

U kunt uw donatie overmaken op bankrekening-
nummer: 
NL37INGB0008756126 t.n.v. Stichting Handigolf 
Foundation o.v.v. Richard Kluwen

Scan de QR-code en ga naar: 
www.geefrichardeennieuwestart.nl om te doneren.

Tekst: Ingrid Roets
Foto: Bas Haans

jaar is de MS stabiel gebleven, waarbij ik redelijk 
zelfstandig door het leven kon en er als huisva-
der voor mijn gezin kon zijn. Vorig jaar kreeg ik 
een zware terugval met veel pijnlijke verkrampin-
gen en spasmen. Die hebben me veel mobiliteit 
gekost. Bezoek aan de neuroloog en MRI-scans 
lieten zien dat nieuwe ‘witte ontstekingsvlekken’ 
de zenuwbanen aantasten. De MS is nu sterker 
dan het laatste nieuwe medicijn. De onzekerheid 
welk gedeelte van mijn lichaam door een volgende 
terugval wordt aangetast, is ondraaglijk.’

Langzaam raak ik alles kwijt

Stamceltransplantatie 
Een stamceltransplantatie (HSCT-behandeling) 
zou uitkomst bieden. Toeval bestaat niet. Enkele 
weken geleden vloog Mariëlle voor haar werk als 
purser bij KLM naar Moskou. Op de terugvlucht 
zat een man met eigen rolstoel. Hij had een stam-
celtransplantatie ondergaan. ‘Binnenkort heb ik 
die rolstoel niet meer nodig’, lachte hij. Mariëlle: 
‘Zo is het balletje gaan rollen. We hebben contact 
met hem gehouden, zijn alles gaan uitzoeken voor 
Richard en hebben inmiddels goedkeuring van de 
kliniek in Moskou. Op 15 maart a.s. staat de be-
handeling, die vier weken gaat duren, gepland.’
Richard wordt als het ware opnieuw opgestart. 
Er worden bij hem stamcellen gekweekt, geoogst 
en na een zware chemotherapie in volledige iso-
latie teruggeplaatst. Daarna volgt een lange pe-
riode van revalidatie om kracht en spieren op te 
bouwen. ‘Ik word opnieuw geboren’, legt Richard 
hoopvol uit. 

Ik wil mijn kleinkinderen zien

Behandeling zelf betalen
De keuze voor deze zware behandeling was snel 
gemaakt. ‘Wat ik het moeilijkste vind van dit hele 
traject is geld vragen aan anderen. Zoals zijn 
dochter Leanne zegt: ‘Dit is de eerste keer in de 
afgelopen 22 jaar dat papa een beslissing neemt 
voor zichzelf.’
Een behandeling in Moskou en minimaal een jaar 
revalidatie kost 65.000 euro. ‘De behandeling 
wordt niet vergoed en dat geld hebben we een-
voudigweg niet. We zijn een crowdfunding actie 
gestart, dat is een manier om geld in te zamelen 



Naaijkens & Maes
TANDARTSEN

Berkel-Enschot
www.mjmnaaijkens.nl

stichtingexpobe@gmail.com

rijschoolvds.nl

boomrooierijweijtmans.nl
inbetween-be.nl
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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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www.ingridblom.eu 

In mijn huidverzorgingspraktijk werk
ik volgens de laatste RIVM-code en
bied ik weer alle behandelingen aan.

Nieuw in mijn praktijk is definitief ontharen
d.m.v. SHR. Deze nieuwe technologie heeft
een unieke warmte / energie afgifte die 
zeer effectief de haarfollikel vernietigd
en nieuwe haargroei tegengaat.

Voordeel t.o.v. oudere methodes is:
* pijnloos, ja echt ook bikinilijn
* glijdende behandeling, dus snel 
* ook voor lichtere haren
* ook voor donkere huid
* goede en snelle resultaten

Start nu, dan bent u snel van uw
ongewenst haar af.

Aantrekkelijke combinatieprijzen op
aanvraag. Kijk voor alle prijzen op
mijn website.

Afspraak maken kan online,
u bent van harte welkom !

NIEUW
 in mijn praktijk

SHR
 ONTHAREN

Burg.Verwielstraat 67, Oisterwijk

013 - 533 59 46  |  06 - 47307932 

info@ingridblom.eu 

 ONTHAREN

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

Verras de buitenvogels !Verras de buitenvogels !Verras de buitenvogels !
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De onzekere Corona-periode inspireert veel 
mensen tot hartverwarmende initiatieven. Zoals 
de bewuste keuze van Jeroen Bax van Boerderij 
Denissen om aan de slag te gaan in de zorgsec-
tor. Hij maakt zich al enkele maanden verdien-
stelijk in het ETZ Ziekenhuis in Waalwijk.   

Jeroen en zijn compagnon Liesbeth Hofhuis run-
nen brasserie en feestlocatie Boerderij Denissen al 
meer dan twintig jaar, maar vanwege ‘Corona’ ligt 
hun bedrijf grotendeels stil. Met een succesvolle 
bezorg- en afhaaldienst proberen zij deze voor de 
horeca zo moeilijke en vervelende periode goed 
door te komen. ‘Die service slaat goed aan bij de 
mensen en loopt prima. Zo maken we toch nog 
omzet’, benadrukt Jeroen.  

Overheidsactie
De mede-eigenaar van Boerderij Denissen maakt 
van de nood een deugd. Nu zijn zaak tijdelijk dicht 
is, heeft hij zijn handen vrij om een paar keer per 
week op oproepbasis in Waalwijk aan de slag te 
gaan als assistent van de professionele verpleeg-
kundigen. ‘Dat doe ik in het kader van de over-
heidsactie ‘Extra handen voor de zorg’. Deze or-
ganisatie koppelt mensen aan ziekenhuizen en 
andere instellingen. Iedereen kan zich aanmel-
den’, vertelt Jeroen. ‘Het leek mij een hele mooie 
en zinvolle manier om de tijd die ik nu overhoud in 

te vullen. Omdat Liesbeth alle zaken regelt rond 
onze afhaal- en bezorgdienst, kreeg ik de kans bij 
te springen in de zorgsector. Die zit momenteel 
echt om extra handjes verlegen. Horecaonderne-
mers zijn over het algemeen actieve mensen. Ze-
ker geen “stilzitters”. Ik rijd elke keer met plezier 
naar het ETZ Waalwijk.’      

Jeroen is actief op een revalidatie-afdeling die tij-
delijk gereserveerd is voor ouderen met Corona. ‘Ik 
breng onder meer eten en drinken naar de kamers, 
begeleidt patiënten als ze bijvoorbeeld bloed af 
moeten laten nemen en geef extra aandacht aan 
de mensen: gewoon door ze een beetje liefde en 
warmte te geven. Ik maak een praatje met ze, luis-
ter naar hun verhalen en probeer ze op te vrolijken.’ 

Hij vervolgt: ‘Ik draag gewone casual kleding. Altijd 
zo veilig en hygiënisch mogelijk, uiteraard met een 
mondkapje. Ik vind het belangrijk dat de zorg voor 
de oudere, kwetsbare Corona-patiënten breed ge-
dragen wordt en dat ieder op zijn eigen manier een 
steentje bijdraagt. Dit werk doe ik vanuit mijn hart. 
Dat is mijn drijfveer. Daar krijg ik veel waardering 
en dankbaarheid van de patiënten voor terug en 
een onbetaalbaar voldaan gevoel.’  

Tekst: Stefan Latijnhouwers
Foto: Bas Haans

HORECAONDERNEMER 
JEROEN BAX HELPT DE ZORG



Willie’s WorstenbroodWillie s Worstenbrood
Wenst U een fijne kerst & Wenst Wenst W U een fijne kerst & 

een gelukkig en gezond 2021

Team Van den Hoven 
adviseert u graag over:

Berkel-Enschot  •  Rijen  •  Alphen

www.vandenhoven.nl

• verzekeringen
• hypotheken

• pensioenen
• bankzaken

• aan- en verkoop 
van uw woning
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68 APPARTEMENTEN &
5 EENGEZINSWONINGEN

INTERESSE? SCHRIJF NU AL IN VIA:

BERKEL-ENSCHOT, KONINGSOORD

KIN Makelaars
013 - 5 339 339

berkelenschot@kinmakelaars.nl 

Peeters Bouckaert Makelaars
013 - 5 114 888

info@p-bmakelaars.nl

WWW.ABDIJKWARTIER.NL
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Het jaar 2020 was ook voor Jong Brabant een heel bijzonder 
jaar. Als gevolg van de Corona maatregelen werd het seizoen 
2019/2020 in maart 2020 abrupt afgebroken.
Helaas kon geen enkele competitie worden uitgespeeld.

Gelukkig konden we eind april onder beperkingen weer beginnen 
met trainen. Het seizoen 2020/2021 werd eind augustus gestart, 
maar na enkele weken werden de competities opnieuw stil 
gelegd. De jeugdtrainingen konden gelukkig snel worden hervat.

Natuurlijk missen we allemaal de wedstrijden, maar vooral ook 
de gezelligheid en de sociale contacten. Gelukkig kunnen we 
in deze bijzondere tijden steeds rekenen op de steun van onze 
leden, vrijwilligers en sponsoren.

We moeten het samen nog even volhouden, blijf gezond en let 
op elkaar.

We hopen dat we elkaar in het nieuwe jaar weer snel kunnen 
ontmoeten op het sportpark.

Bestuur Jong Brabant wenst alle leden, ereleden, vrij-
willigers, sponsoren en iedereen, die Jong Brabant een 
warm hart toedraagt fijne kerstdagen en een gelukkig, 
gezond en ook sportief 2021.
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KBO Berkel-Enschot is veruit de grootste vereni-
ging in het dorp, met bijna 1.700 leden. De KBO 
is een zeer levendige vereniging. Er wordt zoveel 
georganiseerd, dat menige andere KBO-locatie 
jaloers is op zoveel leden en activiteiten. Met bij-
na 170 vrijwilligers die cursussen geven, sporten 
begeleiden of actief zijn op sociaal gebied is er 
een enorme actieve achterban die de vereniging 
levendig houdt.

Leo de Graaf (voorzitter KBO Berkel-Enschot), Ria 
van den Berg (werkgroep Ontspanning) en Mari-
anne Oostelbos (fervent bezoeker van activiteiten 
en de zomerschool) zijn het over één ding eens: de 
verbondenheid en saamhorigheid in de vereniging 
is erg groot. ‘2020 is een raar jaar. We begonnen 
met een lange lijst van geplande activiteiten maar 
moesten vanaf maart bijna alles schrappen. Ook 
al kan er nu weinig, we kijken vooral naar wat wel 
kan, al dan niet in een andere vorm. Er wordt nog 
veel gewandeld, gefi etst en gesport.’ Leo vult aan: 
‘Er is vooral behoefte aan activiteiten op het so-
ciale vlak en daar waar het om alleenstaande en 
eenzame ouderen gaat. Als KBO werken we sa-
men met een aantal andere organisaties, zodat we 
de hulp effi  ciënt en gezamenlijk kunnen aanbieden 
en we niet in elkaars vaarwater zitten.’

Lidmaatschap
KBO lid word je al voor 20 euro per jaar. Iedere 
50+’er kan lid worden. Als lid kun je gebruik ma-
ken van adviesmogelijkheden en ondersteuning 

KBO BERKEL-ENSCHOT 
BLIKT VOORUIT

op het gebied van belasting en sociale voorzienin-
gen. Ook krijg je als KBO-lid interessante kortin-
gen, bijvoorbeeld op de zorgverzekering.
Daarnaast zijn er door het jaar heen veel activi-
teiten. Sportieve activiteiten zoals wielrennen, 
mountainbiken, fi etsen, wandelen, fi tness en tai 
chi. Maar ook kunst en cultuur, denksporten en 
biljart. ‘Denk ook aan de Zomerschool, wat ie-
der jaar weer een boeiend aanbod aan cursussen 
heeft. Ik heb dat zo gemist deze zomer’, verzucht 
Marianne.
Het mooie is dat veel mensen die lid worden ook 
iets gaan doen binnen de vereniging. Dit resulteert 
ieder jaar weer in een nieuw en uitgebreider cur-
susaanbod.

Lid worden kan ook nu al!

Nieuwe contacten
‘Bij de KBO Berkel-Enschot leer je nieuwe mensen 
kennen. Leuk als je nieuw bent in het dorp’, zegt 
Ria. ‘Wij zien écht uit naar het moment dat alles 
weer zonder beperkingen mogelijk is. Lid worden 
kan ook nu al! Met de beschikbare voorzieningen 
en activiteiten hoef je niet te wachten tot na de 
coronatijd.’ 
Voor meer informatie: www.kbo-berkelschot.nl.

Tekst: Elke van Dommelen
Foto: Bas Haans 

Vlnr: Ria van den Berg, 
Leo de Graaf  en 

Marianne Oostelbos



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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Maurick Wolfs, de derde zoon van Hans en Gwen-
dolyn Wolfs is recent toegetreden tot het familie-
bedrijf HAWEE Bouw B.V. Toen zes jaar geleden 
zijn oudste zoon Reinier (31) en drie jaar geleden 
zijn middelste zoon Hugo (28) kozen voor een toe-
komst bij zijn bouwbedrijf, had Hans nooit kunnen 
bedenken dat ook zijn jongste zoon Maurick (25) 
in zijn voetsporen zou treden. Een droom die uit-
komt, van beide generaties. 

Na zijn studie Technische bedrijfskunde aan de 
TU in Eindhoven en een master Supply Chain Ma-

Weer een wolf bij HAWEE Bouw in Udenhout!
 

nagement aan de Universiteit Tilburg staat ook bij 
Maurick zijn toekomst in het teken van de bijna 40 
jaar oude Udenhoutse bouwonderneming. 

Alle drie de zonen hebben net als hun vader een 
echt bouwhart, zijn hardwerkende ondernemers 
en doen het werk met veel passie en plezier. Hoe 
waardevol is het, dat de komende jaren de zonen 
nog samen met hun vader leiding kunnen geven 
aan het bedrijf en aan hun gezamenlijke toekomst. 
Alle vier hebben ze er het volste vertrouwen in dat 
ook de nabije jaren doordrenkt zullen zijn met af-
wisselende en uitdagende projecten. En zeg nu 
zelf: wat is er mooier dan elke dag met je familie 
de mooiste bouwprojecten te mogen maken. Bou-
wen met aandacht en met elkaar.

HAWEE Bouw
Energieweg 4
5071 NP Udenhout
www.hawee.nl

Geef jezelf een mooi cadeau dit jaar!

Als iets dit jaar duidelijk is geworden, is het wel dat 
je werk wil wat er voor jou toedoet. 
Ik help je om uit te zoeken waar jij energie van krijgt 
en hoe jij het beste uit jezelf haalt in een baan die op 
jouw lijf geschreven is.

Gun jezelf daarom juist nu een loopbaan coach die 
bij je past , waar je je gehoord voelt en die samen 
met jou gaat voor het beste resultaat. 
Ik heb er zin in ! 

BRANDING COACHING
MARYSE RASENBERG 
06-51690459
info@anderskijkennaar.nl
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013 4555 555

gerritsemakelaardij.nl

waterratten.nl

museumhooizolder.nl
013 5400404

06 83160451

Gilde St. Joris en St. Sebastiaan
Van vóór 1564

Enschot-Heukelom

sintjorisensintsebastiaan.nl

schaakverenigingdeoudetoren.nl

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

A

T

W

www.kyckoord.nl
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013 - 511 15 25   |   ⛳ Kreitenmolenstraat 3   |   Udenhout

GUN UZELF EN UW GASTEN 
HEERLIJKE KOFFIE!

Kom langs bij Hoppenbrouwers Electro World. 
Bij ons kunt u terecht voor een vrijblijvend advies.
Onze adviseurs staan klaar om u van raad en daad te voorzien.

OFFICIAL DEALER VAN DE GEHELE 
RANGE JURA ESPRESSOMACHINES!

KOM PROEVEN
EN LAAT U OVERTUIGEN!
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Kerstrecept

Gevulde rode ui op een bedje van rucola en gebakken appel

Je kan het meisje wel uit Zeeland halen, maar 
Zeeland niet uit het meisje. De maand decem-
ber brengt vaak een nostalgisch gevoel met zich 
mee, ik ben opgegroeid tussen de uienvelden 
en boomgaarden. Vandaar dat ik jullie met dit 

kerstrecept gevulde rode ui met gebakken appel, 
mee wil nemen naar de smaken uit mijn Zeeuwse 
jeugd, ui met appel. 
Natuurlijk zijn zoals altijd de groente en fruit wel 
van Berkelse bodem!

Bereiding:
1. Kook de gepelde uien in zijn geheel in water 

met beetje zout, in ongeveer 20 min. gaar. 
Giet ze af en laat ze afkoelen.

2. Snijd van de bovenkant van de uien een kapje 
af en hol ze uit (bewaar het binnenste) tot een 
centimeter van de rand.

3. Verwarm de oven voor op 180°C. en rooster 
de boterhammen en verkruimel ze.

4. Hak het binnenste van de uien fi jn, vermeng 
dit met het broodkruim, kaas en tijm en vul 
hier de uien mee.

5. Zet de uien in een ovenschaal en wrijf met 
het klontje boter over de uien, zodat ze 
min of meer zijn ingevet.

6. Giet de bouillon erbij en bak de 
uien in het midden van de oven in 
circa 30 minuten gaar en bruin.

7. Bak in wat boter de appel met 
een el honing. Zorg dat de 
appel niet te zacht wordt.

8. Verdeel een handje rucola 
over het bord, leg in het 
midden de rode ui en daar-
omheen de appel en wat 
walnoten. Besprenkel de 
salade met balsamicoazijn 
en wat peper.

Dit is een groot bijgerecht, wilt u dit serveren als 
hoofdgerecht, maak de salade wat groter of ser-
veer er een stukje vlees met aardappeltjes bij.

EET SMAKELIJK!

Ik wens u hele fi jne en smakelijke feestdagen, 
maar vooral een goede gezondheid en tot 2021!

  Ellen de Visser

Ingrediënten voor 4 personen
• 4 grote gepelde rode uien
• 2 sneeën witbrood zonder korst
• 100 gram geitenkaas
• ½ el gedroogde tijmblaadjes
• 100 ml bouillon
• 50 gram (room)boter

• Snufje zout en peper
• Rucola
• Honing 
• Balsamicoazijn
• 2 appels in schijfjes
• Walnoten in stukjes
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Op het terrein van de voormalige biblio-
theek en de Schalm komt een nieuw inte-
graal kindcentrum met daarin nieuwbouw 
voor basisschool Rennevoirt. In het kind-
centrum wordt de nieuwbouw voor ba-
sisschool Rennevoirt (inclusief een gym-
zaal) gecombineerd met kinderopvang en 
buitenschoolse opvang.

Op het terrein waar voorheen de AH en 
winkelcentrum Eikenbosch stonden, ko-
men circa 85 nieuwe woningen en nieuw-
bouw voor zorgcentrum Torentjeshoef.  

De gemeente Tilburg, ontwikkelaar 
Heijmans en woningcorporatie TBV Wo-
nen concluderen na een gezamenlijk 
haalbaarheidsonderzoek dat er voldoen-
de basis ligt voor uitvoering van deze 
plannen. Er is nog een gezamenlijk finan-
cieel tekort, maar de partijen verwach-
ten dat in de verdere uitwerking van de 
plannen nog op te lossen. De betrokken 
partijen tekenen binnenkort een dienst-
verleningsovereenkomst met daarin alle 
afspraken voor de verdere uitwerking van 
de plannen.

NIEUWSFLITS GEMEENTE TILBURG
Nieuwbouw voor basisschool Rennevoirt en 
Torentjeshoef in 2023/2024
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NIEUWSFLITS GEMEENTE TILBURG
Eerste vervolgstap is de uitwerking naar een 
voorlopig stedenbouwkundig plan. Dat plan 
beschrijft waar de woningen en andere gebou-
wen komen, hoe het verkeer gaat rijden, waar 
geparkeerd wordt en hoe de openbare ruimte 
(groen, spelen, waterberging) er grofweg uit 
komt te zien. De ontwikkelende partijen gaan 
hier samen met een planteam mee aan de 
slag. In dit planteam zitten diverse bewoners, 
de dorpsraad en andere belanghebbenden die 
actief betrokken worden bij de uitwerking naar 
een voorlopig stedenbouwkundig plan. 

Het voorlopig stedenbouwkundig plan is 
waarschijnlijk nog voor de zomer van 2021 
klaar voor besluitvorming. Eenmaal vastge-
steld door het college kan de uitwerking naar 
een nieuw bestemmingsplan van start. Waar-
schijnlijk neemt de bestemmingsplanprocedu-
re een klein jaar in beslag. De partijen streven 
ernaar om na de zomer van 2022 te kunnen 
starten met de eerste bouwactiviteiten. 

Basisschool Rennevoirt
Basisschool Rennevoirt krijgt een nieuw 
schoolgebouw met gymzaal voor 500 leer-
lingen. De gemeente stelt aan het school-
bestuur 6,7 miljoen euro beschikbaar voor 
de bouw van de school en de gymzaal. De 
bouwkosten voor het kinderdagverblijf zijn 
voor de samenwerkingspartner van Tangent. 
Het schoolbestuur Tangent gaat zelf de 
bouw aanbesteden en een aannemer kiezen. 
Schoolbestuur Tangent gaat in 2021 op zoek 
naar een samenwerkingspartner voor het re-
aliseren van kinderopvang en buitenschoolse 
opvang in het kindcentrum.
De bouw kan pas starten zodra het bestem-
mingsplan rond is, waarschijnlijk dus na de 
zomer van 2022. Het schoolbestuur en de 
gemeente streven naar oplevering van het ge-
bouw voor de start van het schooljaar 2023-
2024 (augustus 2023). Voor het huidige 

schoolgebouw zijn nog geen plannen bekend. 
De gemeente wil het gebouw graag als locatie 
voor maatschappelijke doeleinden behouden. 

Torentjeshoef
TBV Wonen heeft plannen voor nieuwbouw 
voor Torentjeshoef op de locatie waar voor-
heen het winkelcentrum stond. De bewoners 
verhuizen zodra de nieuwbouw is opgeleverd 
(waarschijnlijk medio 2024). Aansluitend 
wordt het huidige gebouw gesloopt om plek 
te maken voor woningbouw. 

Woningbouw
In het plan komen circa 85 woningen. Om zo 
goed mogelijk aan te sluiten bij de woonbe-
hoefte van Berkel-Enschot komt er een mix 
van verschillende type woningen voor ver-
schillende doelgroepen. Een deel van de wo-
ningen wordt sociale woningbouw. De exacte 
hoeveelheid woningen en het deel sociale 
woningbouw wordt bepaald in de verdere uit-
werking van de plannen. Ook de fasering van 
de bouw wordt dan duidelijk.

Planteam  
Wilt u samen met de ontwikkelende partijen 
in de komende maanden meedenken over de 
uitwerking van de plannen? In het planteam 
Eikenbosch is plek voor enkele bewoners, 
de dorpsraad en andere belanghebbenden. 
De groep komt in de periode januari t/m mei 
2021 ongeveer vier avonden bij elkaar. Uiter-
aard binnen alle geldende Covid-19 maatrege-
len en op 1,5 meter afstand. Heeft u interesse 
om deel te nemen? Dan is uw aanmelding, sa-
men met een korte motivatie uiterlijk 4 januari 
a.s. via mail welkom via koningsoord@tilburg.
nl. Indien de gemeente teveel aanmeldingen 
ontvangt, wordt er in overleg met de dorpsraad 
een selectie gemaakt. Daarbij wordt uiteraard 
gekeken naar een goede vertegenwoordiging 
van alle betrokkenen. 



Candle light 
shopping night

Sfeervol winkelen 
met muziek, diverse

kraampjes, de 
kerstman & kans op

GRATIS AANKOPEN!

19 december 
Winkelcentrum Koningsoord

van 16:00 tot 20:00u
de winkels zijn geopend!

Volg
ons op

✰✰✰✰✰

Uiteraard doen we er alles aan zodat u zowel gezellig als 
veilig kunt winkelen. We handhaven de richtlijnen van het RIVM.

 U toch ook? U kunt gratis parkeren bij Koningsoord!
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Maud
Maud

Toine Rob
Pascalle

Binnenkort 
wordt hier
gevestigd...

Medio januari opent Gerritse Makelaardij 
een tweede vestiging in Berkel-Enschot in 
samenwerking met de Hypotheekshop.

WIJ ZIJN U GRAAG VAN DIENST!

Berkel-Enschot
www.gerritsemakelaardij.nl

wij werken samen met



Henk Denissen
06 80083228

hans michels
bouwkundig teken- en adviesbureau

Löblaan 15
5056 NN Berkel-Enschot
Tel.: 013 533 26 65
www.hansmichels.nl

Hier wordt gebouwd naar ontwerp van:
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WENST U FIJNE KERSTDAGEN EN EEN 
VOORSPOEDIG EN GEZOND 2021 

 

De Dorpsraad B-E is helaas genoodzaakt dit jaar de ttrraaddiittiioonneellee  
nniieeuuwwjjaaaarrssrreecceeppttiiee te cancelen door het Corona-virus.  

 
Samen maken we een bijzonder heftige, dynamische tijd door, waarbij we veel op 
ons zelf zijn aangewezen. De horeca is gesloten, evenementen en bijeenkomsten 
kunnen niet doorgaan en culturele en maatschappelijke activiteiten worden niet 
georganiseerd. Het duurt lang en de overheid vraagt ons allen om vol te houden 
en vol te blijven houden. Dit vraagt veel van u in uw werk- en thuissituatie, van 
mensen en bedrijven om u heen, van iedereen in ons dorp. Het is hierbij 
belangrijk om rekening met elkaar te houden en elkaar te respecteren. Als 
Dorpsraad hebben wij een centrale positie in het dorp en zijn we er voor alle 
inwoners en gevestigde bedrijven. We vinden het belangrijk dat iedereen die 
uitdagingen of problemen ondervindt gehoord wordt. U kunt altijd contact met 
ons opnemen via onze website www.dorpsraadberkelenschot.nl. Graag zijn wij 
voor u de schakel naar contact met de gemeente of andere instellingen om u 
verder te helpen en mee te ondersteunen waar nodig. 

     De Dorpsraad Berkel-Enschot  
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Kom langs in onze showroom
     in Oisterwijk

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

Openingstijden tijdens de feestdagen

24-12   Kerstavond geopend tot 16.00 uur

25-12   Eerste kerstdag gesloten

26-12   Tweede kerstdag geopend van 11.00-18.00 uur

SPRENDLINGENPARK 46 IN OISTERWIJK

Wij werken met 

reële prijzen.

Complete keukens 

vanaf €6.995.

Alle keukens kunnen 

op maat gemaakt worden. 

Altijd een zeer persoonlijke 

benadering, wij regelen 

alles voor u.

28-12   Extra geopend van 12.00-17.30 uur

31-12    Oudjaarsdag geopend tot 16.00 uur

Elke zondag geopend

2e  KERSTDAG 

GEOPEND

Samen
de Winter

door

Andijviestamp
Boerenkoolstamp 

Hutspot 
Spruitenstamp
Zuurkoolstamp 

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

Extra vlees bestellen? € 3,00 per stuk

€ 9,50 per persoon

DE 
DRUIF
        IN!        IN!

DE 
DRUIF
        IN!        IN!        IN!        IN!        IN!        IN!        IN!        IN!        IN!

5 verschillende stamppotten
met jus, vlees en picalilly of mosterd

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

€ 10,50

€ 8,50

€ 6,50

€ 9,50

€ 12,50

€ 3,75

€ 3,75 Special van de week:
Oliebollen €10,-

12 voor€1,-
per stuk

Hotel de Druiventros  |  Bosscheweg 11  |   Berkel Enschot  |  013 533 91 15
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Abdij
Anderhalvemeter
Berenjacht
BerkelEnschot
Bewegen
Casual

Desinfectie
Diederikgommers
Dorpshart
Gamen
Gluurpiet
Grenzeloos

Hardlopen
Helpdehoreca
Intensivecare
Koken
Koningsoord
Kooplokaal
Mondkap
Nederland
Netfl ixen
Nieuwbouw
Saamhorigheid

Samensterk
Thuisbezorgd
Thuisblijven
Thuiswerken
Verzorgingstehuis
Vorstelijk
Wandelen
Winkelcentrum
Zoommeetings
Zorg

 S N E L E D N A W K IJ L E T S R O V

 L A U S A C Z O O M M E E T I N G S

 Z D A D E W I N K E L C E N T R U M

 O N B M T O H C S N E L E K R E B D

 R A D T H H E L P D E H O R E C A I

 G L IJ IJ K O K E N E X I L F T E N E

 T R A H S P R O D D V N A T H N N D

 V E R Z O R G I N G S T E H U I S E

 G D E Z E L N E G E W E B U I E A R

 T E I P R U U L G H L N P I S U M I

 G N E P O L D R A H E S A S B W E K

 A G R E N Z E L O O S I K W E B N G

 M T H C A J N E R E B V D E Z O S O

 E I T H U I S B L IJ V E N R O U T M

 N L A A K O L P O O K C O K R W E M

 E I T C E F N I S E D A M E G G R E

 K O N I N G S O O R D R H N D E K R

 I D A N D E R H A L V E M E T E R S

KKKK erstpuzzel
Woordzoeker
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PEUTER GYM
WWiilltt uu mmeett uuww kkiinndd kkoommeenn kklliimmmmeenn,, kkllaauutteerreenn,, 

ssppeelleenn,, pplleezziieerr mmaakkeenn,, eenn bbiijjddrraaggeenn aaaann ddee 
mmoottoorriisscchhee oonnttwwiikkkkeelliinngg vvaann uuww kkiinndd??

Kinderen van 22 tt//mm 44 jj aaaa rr , 
samen met een volwassene

1e keer GGRRAATT IISS proefles,
daarna 19.95 per maand

GGRRAATTIISS PROEFLES

Kijk op onze website hhttttppss::////mmoovvee--iinngg..nnll//lleessaaaannbboodd// voor 
meer informatie, of stuur een mail naar iinnffoo@@mmoovvee--iinngg..ccoomm

WIE KOSTEN

ya Veda

NyaVeda – Praktijk voor Gezondheid en Rust 

Maak tijd voor jezelf vrij en geniet 
van Rust en Ontspanning met:

- Abhyanga 
 Traditionele Ayurvedische huid massage met warme kruiden oliën

- Klankmassage 
 Authentieke massage met Klankschalen over de kleding heen

Of, volg een workshop om te leren masseren;

ik bied verschillende mogelijkheden

Wil je een afspraak maken, lees dan graag vooraf de voorwaarden op mijn website: www.nyaveda.nl

16 |

68 APPARTEMENTEN &
5 EENGEZINSWONINGEN

INTERESSE? SCHRIJF NU AL IN VIA:

BERKEL-ENSCHOT, KONINGSOORD

KIN Makelaars
013 - 5 339 339

berkelenschot@kinmakelaars.nl 

Peeters Bouckaert Makelaars
013 - 5 114 888

info@p-bmakelaars.nl

WWW.ABDIJKWARTIER.NL

the day before 
Christmas…

24 december:

Fijne feestdagen 
en een gezond en 
gelukkig 2021

We wensen al onze klanten

Sfeervol winkelen met 
live muziek en een bezoek
van de Kerstman bij
winkelcentrum Koningsoord!

Volg
ons op

✰✰✰✰✰

Uiteraard doen we er alles aan zodat u zowel gezellig als 
veilig kunt winkelen. We handhaven de richtlijnen van het RIVM.

 U toch ook? U kunt gratis parkeren bij Koningsoord.

Team Van den Hoven 
adviseert u graag over:

Berkel-Enschot  •  Rijen  •  Alphen

www.vandenhoven.nl

• verzekeringen
• hypotheken

• pensioenen
• bankzaken

• aan- en verkoop 
van uw woning

In 2021 de stap maken naar 
een opgeruimd huis en 
een georganiseerde omgeving?

Als professional organizer 
adviseer, help, assisteer 
en ontzorg ik bij deze stap.

Kijk eens op mijn Kijk eens op mijn website 
of bel voor een vrijblijvend 
kennismakingsgesprek.

Prettige feestdagen!

Met opgeruimde groet,

Brigitte van Mil

www.uwverhuiscoach.com
brigitte@uwverhuiscoach.com

Tel. 06 39 51 77 87

Willie’s Worstenbrood
Wenst U een fijne kerst & 

een gelukkig en gezond 2021

Algemene praktijk gespecialiseerd in
implantaten, (klik)protheses, kronen

en wortelkanaalbehandelingen

Raadhuisstraat 37 
5056 HC Berkel-Enschot
Telefoon: 013-5333755

Email: tandarts@mjmnaaijkens.nl
Website: www.mjmnaaijkens.nl

Naaijkens & Maes
TANDARTSEN

Kerkstraat 27, 5056AA 
Berkel Enschot

Telefoon: 013-5332791

CChhiinneeeess aaffhhaaaallcceennttrruumm,, ccaatteerriinngg eenn 
bbeezzoorrggsseerrvviiccee 

SSuunn WWaahh 
1

Powered by

SlimWonen in uw nieuwe thuis
COMFORTABEL INTUÏTIEF ENERGIE-EFFICIËNT VEILIG

  

  

  

  

  

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!

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

Advertentie
puzzel
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Denken en doen

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

Boomrooierij WeijtmansBoomrooierij WeijtmansBoomrooierij Weijtmans

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

Boompje groot of klein,
bij Weijtmans moet u zijn!

Onze werkzaamheden:

• Rooien van bomen
• Snoeien van bomen
• Stobben frezen
• In- & verkoop hout

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

Openingstijden voor 
particuliere verkoop: 

uitsluitend op zaterdag 
van 08.00-12.00 uur.

Fellow Fashion

Koningsoord 3

Berkel-Enschot

René Schapendonk AA 

06-31263339
Spoorakkerweg 11, 5071 NC Udenhout

Belastingaangiftes, Accountancy 

Boekhouden en advies voor 
ondernemers en particulieren

van
trotse

boeren

te koop bij bij Landwinkel de Bollekens,
de Zuivelhoeve & Piet van Meintjeshoeve

desmaakvanhier.nl

Proef de lekkerste kerstdesserts 
en zuivel uit de streek

diverse 

plaatselijke

verkooppunten

in de regio

013 - 511 15 25   |   ⛳ Kreitenmolenstraat 3   |   Udenhout

GUN UZELF EN UW GASTEN 
HEERLIJKE KOFFIE!

Kom langs bij Hoppenbrouwers Electro World. 
Bij ons kunt u terecht voor een vrijblijvend advies.
Onze adviseurs staan klaar om u van raad en daad te voorzien.

OFFICIAL DEALER VAN DE GEHELE 
RANGE JURA ESPRESSOMACHINES!

KOM PROEVEN
EN LAAT U OVERTUIGEN!

Dames-, Heren-, en Kinderkapsalon

Dom. S. Dubuissonstraat 28A, 5056 HN Berkel–Enschot Behandeling op afspraak: 013–544 28 32
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Speciaal, gemaakt voor jouw kleintje

V A N  E V E L I E N

ONA CarwashSAV

Je vindt ons achter de Tango
Meer info op www.savonacarwash.nl

Dé self-carwash van Udenhout

w
a
s
A
C
T
IE

verdubbelt wastegoed

50%
korting

Scan je voordeel

SAVONA_verdubbelt_148x104 mm.indd   1SAVONA_verdubbelt_148x104 mm.indd   1 7-12-2020   08:12:507-12-2020   08:12:50

Handbalvereniging

White Demons

Onze jeugd traint door! Ook in

tijden van corona. Gelukkig mag

onze jeugd handballen zonder

onderling 1,5 meter afstand te

hoeven houden. Onze senioren

moeten dat wel, maar ook zij

trainen weer.

Lijkt handbal jou nu ook zo'n

leuke sport? Kom een paar keer

meetrainen om te ervaren of je

het ook echt leuk vindt.

Scoort met Kra
cht!

Heb je interesse om een

proeftraining mee te doen?

Of wil je meer informatie?

Mail dan naar

proeftraining@white-demons.nl

Alles uit handen
of alles in 

eigen hand?
Altijd bereikbaar:
013 572 1822

Oude Lind 35
5046 AL Tilburg

In alles persoonlijk. www.moniquevanhoutum.nl  

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 -

Nieuws van onze ijsmeester
Samen met ijssalon Intermezzo hebben we dit jaar 
3 nieuwe ijstaarten gecreëerd. IJssalon Intermezzo 
          maakt het ijs en Jan-Willem maakt 
               er heerlijke taarten van.

www.bakkerfloorvanlieshout.nl
wagnerplein 24 & koningsoord 65

Amarena 
 kersen 
  ijstaart
  6-8 pers.
14.95

www.kippie.nl

Heerlijk (makkelijk) genieten 

met onze kant & klare producten!

Gezellige 
feestdagen

Kerstkalkoen 
Alleen opwarmen!
Gegaard en gevuld met kipgehakt.

Enkel opwarmen in de oven in 

de bijgeleverde grillzak.

Gebruiksaanwijzing 

en meer 

informatie op 

www.kippie.nl

Heerlijk te 

combineren 

met onze 

fris-zoete 

cranberrysaus.

Eet smakelijk!

Kiprollade
Gegaard en naturel 

gekruid. Opwarmen in 

de oven. ± 1 kilo.

Maïskip
Gegaard en gevuld met 

kipgehakt. Opwarmen in 

de oven. ± 1,5 kilo.

Parelhoen
Gegaard en gevuld met 

kipgehakt. Opwarmen in 

de oven. ± 1,5 kilo.

Partyschotel
± 30 hapjes.

± 2 à 3 min. in 

de magnetron.

Kippiepan
‘Kijk op onze 

website voor 

alle variaties 

van de Kippiepan’.

27,99
vanaf:

    

Bestel 
gemakkelijk en snel op www.kippie.nl

9954,vanaf:

9921,
per stuk:

9918,
per stuk:

9928,
per stuk:

9910,
per stuk:

Kippie Tilburg
Winkelcentrum Westermarkt
Westermarkt 113  Tilburg

tilburg@kippie.nl

Kippie Tilburg
Winkelcentrum Wagnerplein
Wagnerplein 45  Tilburg
wagnerplein@kippie.nl

Bij inlevering
van deze coupon 10% 

korting op alle wijnen!

Bij inlevering
van deze coupon 10% 

korting op alle wijnen!
Niet geldig in combinatie met andere acties

KNIP MIJ UIT!

WINKELEN DOE JE OP HET WAGNERPLEIN

www.ingridblom.eu 

In mijn huidverzorgingspraktijk werk
ik volgens de laatste RIVM-code en
bied ik weer alle behandelingen aan.

Nieuw in mijn praktijk is definitief ontharen
d.m.v. SHR. Deze nieuwe technologie heeft
een unieke warmte / energie afgifte die 
zeer effectief de haarfollikel vernietigd
en nieuwe haargroei tegengaat.

Voordeel t.o.v. oudere methodes is:
* pijnloos, ja echt ook bikinilijn
* glijdende behandeling, dus snel 
* ook voor lichtere haren
* ook voor donkere huid
* goede en snelle resultaten

Start nu, dan bent u snel van uw
ongewenst haar af.

Aantrekkelijke combinatieprijzen op
aanvraag. Kijk voor alle prijzen op
mijn website.

Afspraak maken kan online,
u bent van harte welkom !

NIEUW
 in mijn praktijk

SHR
 ONTHAREN

Burg.Verwielstraat 67, Oisterwijk

013 - 533 59 46  |  06 - 47307932 

info@ingridblom.eu 

Slimstraat 14 - Udenhout | 06 83205558

Nieuw
merk

Bij ons kunt u terecht voor
- Lingerie 65 AA t/m 90 H en herenondergoed
- Beenmode 
 (leuke sokken, panty’s en pantykousjes)
- Correctie ondergoed en onderjurkjes
- Mooie hemdjes & body’s met en zonder kant 

ALLE MANNEN OPGELET:
Jullie dames vinden het erg leuk om verrast te 
worden met een mooi lingeriesetje, nachthemd 
of een ochtendjas die jij hebt uitgekozen. 
(Wij weten de maten wel ;))

Fijne dagen allemaal en blijf vooral gezond! 

Team Echt Wel

Zeshoevenstraat 31  |  Udenhout

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

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

www.afslankcoachdanielle.nl/afspraak

info@afslankcoachdanielle.nl

Tel: 06-18575029

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

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

Bed
                         uw steun

Handelsweg 1, 5071 NT Udenhout   T 013 - 511 41 40 
 info@nnbv.nl   www.nieuwenhuizen-udenhout.nl
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Spelregels
- Zoek de advertentiefragmenten in deze advertenties van de Kerstspecial;
- De afmetingen van de fragmenten zijn niet altijd gelijk aan dat fragment in 

de adverentie; 
- Noteer de namen van de adverteerder bij het juiste nummer op de vol-

gende pagina;
- Stuur je oplossing op naar puzzel@schakel-nu.nl of lever deze in bij 
 Figlio (by Geerts Schoenen), Koningsoord 91 in Berkel-Enschot.
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 013 203 205 1     24/7     06 83 91 74 83 

   

    Els Alessie   
     uitvaartzorg 

    voor Midden-Brabant 
 

     www.uitvaartzorg-midden-brabant.nl 
 

Vriendelijk, transparant 
voor iedereen, wel of niet verzekerd 

 

 

Verf- en behangspeciaalzaak
Marco van den Berg

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

Vanaf nu bij ons 
leverbaar!

Alleen door vaklui geplaatst!

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

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

Voor bezoek op zaterdag aan Kozion  
Breda, Eindhoven of ‘s-Hertogenbosch,  
en openingstijden: www.kozion.nl

Kom langs in onze showroom
     in Oisterwijk

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

Openingstijden tijdens de feestdagen

24-12   Kerstavond geopend tot 16.00 uur

25-12   Eerste kerstdag gesloten

26-12   Tweede kerstdag geopend van 11.00-18.00 uur

SPRENDLINGENPARK 46 IN OISTERWIJK

Wij werken met 

reële prijzen.

Complete keukens 

vanaf €6.995.

Alle keukens kunnen 

op maat gemaakt worden. 

Altijd een zeer persoonlijke 

benadering, wij regelen 

alles voor u.

28-12   Extra geopend van 12.00-17.30 uur

31-12    Oudjaarsdag geopend tot 16.00 uur

Elke zondag geopend

2e  KERSTDAG 

GEOPEND

Oisterwijk Heukelomseweg 26. Elke zondag open
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Phalaenopsis boog
Orchidee met 2 bloemtakken in een boog. 

In 12cm-pot. 16.99

9.95

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

Het jaar 2020 was ook voor Jong Brabant een heel bijzonder 
jaar. Als gevolg van de Corona maatregelen werd het seizoen 
2019/2020 in maart 2020 abrupt afgebroken.
Helaas kon geen enkele competitie worden uitgespeeld.

Gelukkig konden we eind april onder beperkingen weer beginnen 
met trainen. Het seizoen 2020/2021 werd eind augustus gestart, 
maar na enkele weken werden de competities opnieuw stil 
gelegd. De jeugdtrainingen konden gelukkig snel worden hervat.

Natuurlijk missen we allemaal de wedstrijden, maar vooral ook 
de gezelligheid en de sociale contacten. Gelukkig kunnen we 
in deze bijzondere tijden steeds rekenen op de steun van onze 
leden, vrijwilligers en sponsoren.

We moeten het samen nog even volhouden, blijf gezond en let 
op elkaar.

We hopen dat we elkaar in het nieuwe jaar weer snel kunnen 
ontmoeten op het sportpark.

Bestuur Jong Brabant wenst alle leden, ereleden, vrij-
willigers, sponsoren en iedereen, die Jong Brabant een 
warm hart toedraagt fijne kerstdagen en een gelukkig, 
gezond en ook sportief 2021.

VARKENSHAAS 
CULINAIR
Naturel, gekruid of gemarineerd 
Per 500 gram

a5,99 - a8,45

449
Kilo 8,98

Geldig t/m 5 januari 2021

LUXE BAVETTE
GEVULD MET PESTO

969
Kiloprijs: 14,90
Schaal 650 gram

Jumbo, Berkel Enschot, Koningsoord 64

Geef jezelf een mooi cadeau dit jaar!

Als iets dit jaar duidelijk is geworden, is het wel dat 
je werk wil wat er voor jou toedoet. 
Ik help je om uit te zoeken waar jij energie van krijgt 
en hoe jij het beste uit jezelf haalt in een baan die op 
jouw lijf geschreven is.

Gun jezelf daarom juist nu een loopbaan coach die 
bij je past , waar je je gehoord voelt en die samen 
met jou gaat voor het beste resultaat. 
Ik heb er zin in ! 

BRANDING COACHING
MARYSE RASENBERG 
06-51690459
info@anderskijkennaar.nl

Stuur je leukste kerstfoto 

van je huisdier op

en maak kans op een leuke prijs !

Hele Fijne

Feestdagen

Stuur de foto in voor 31 december via dzt@anicura.nl of stuur hem in via Facebook

AniCura Dierenziekenhuis Tilburg - Koningsoordlaan 2 - Berkel-Enschot - 0135400215

Maud
Maud

Toine Rob
Pascalle

Binnenkort 
wordt hier
gevestigd...

Medio januari opent Gerritse Makelaardij 
een tweede vestiging in Berkel-Enschot in 
samenwerking met de Hypotheekshop.

WIJ ZIJN U GRAAG VAN DIENST!

Berkel-Enschot
www.gerritsemakelaardij.nl

wij werken samen met
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013-5333864
vu-rio.nl

013 - 4 566 142

www.kapper-co.nl
013 5332756

BCBE.nl

Bridge Club 
Berkel-Enschot
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the day before 
Christmas…

24 december:

Fijne feestdagen 
en een gezond en 
gelukkig 2021

We wensen al onze klanten

Sfeervol winkelen met 
live muziek en een bezoek
van de Kerstman bij
winkelcentrum Koningsoord!winkelcentrum Koningsoord!

Volg
ons op

✰✰✰✰✰

Uiteraard doen we er alles aan zodat u zowel gezellig als 
veilig kunt winkelen. We handhaven de richtlijnen van het RIVM.

 U toch ook? U kunt gratis parkeren bij Koningsoord.

the day before 
Christmas…

Sfeervol winkelen met 
live muziek en een bezoek
van de Kerstman bij
winkelcentrum Koningsoord!

Gecanceld i.v.m. Corona

37|



38 |

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  

SCHAKELTJESGEVONDEN
 Datum GEVONDEN Vindplaats Telefoon
 14-12 Knuff el Aapje beige Dom. S. Dubuissonstraat 06-22908097
 13-12 Twee sleutels Lifan-Blauw-Electro Voetpad dr. Schaepmanstraat t.o.  06-20711383
   Croon Mondzorg
 9-12 Rabobank pas t.n.v. A. van Berkel Kerkstraat 06-24977767
 7-12 Horloge Apotheek De Lange Stight 013-5408080
 2-12 Knuff el konijn beige. Merk Happy Horse  Durendalweg hoek Kamperfoelielaan 06-44744839 
 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

    
 Datum VERLOREN Verliesplaats Telefoon

SCHAKELTJESVERLOREN

ya Veda

NyaVeda – Praktijk voor Gezondheid en Rust 

Maak ti jd voor jezelf vrij en geniet 
van Rust en Ontspanning met:

- Abhyanga
 Traditi onele Ayurvedische huid massage met warme kruiden oliën

- Klankmassage
 Authenti eke massage met Klankschalen over de kleding heen

Of, volg een workshop om te leren masseren;

ik bied verschillende mogelijkheden

Wil je een afspraak maken, lees dan graag vooraf de voorwaarden op mijn website: www.nyaveda.nl



ONA CarwashSAV

Je vindt ons achter de Tango
Meer info op www.savonacarwash.nl

Dé self-carwash van Udenhout

w
a
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verdubbelt wastegoed

50%
korting

Scan je voordeel

SAVONA_verdubbelt_148x104 mm.indd   1SAVONA_verdubbelt_148x104 mm.indd   1 7-12-2020   08:12:507-12-2020   08:12:50

Fellow Fashion

Koningsoord 3

Berkel-Enschot

Algemene praktijk gespecialiseerd in
implantaten, (klik)protheses, kronen

en wortelkanaalbehandelingen

Raadhuisstraat 37 
5056 HC Berkel-Enschot
Telefoon: 013-5333755

Email: tandarts@mjmnaaijkens.nl
Website: www.mjmnaaijkens.nl

Naaijkens & Maes
TANDARTSEN

Algemene praktijk gespecialiseerd in
implantaten, (klik)protheses, kronen

en wortelkanaalbehandelingen

Raadhuisstraat 37 
5056 HC Berkel-Enschot
Telefoon: 013-5333755

Email: tandarts@mjmnaaijkens.nl
Website: www.mjmnaaijkens.nl

Naaijkens & Maes
TANDARTSEN

Algemene praktijk gespecialiseerd in
implantaten, (klik)protheses, kronen

en wortelkanaalbehandelingen

Raadhuisstraat 37 
5056 HC Berkel-Enschot
Telefoon: 013-5333755

Email: tandarts@mjmnaaijkens.nl
Website: www.mjmnaaijkens.nl

Naaijkens & Maes
TANDARTSEN
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Verf- en behangspeciaalzaak
Marco van den Berg

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

Vanaf nu bij ons 
leverbaar!
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www.humankind.nl

autovanrijsewijk.nl

hair2daypro.nl

mhcbe.nl

www.tvbe.nl

Kerstpagina 2020.indd   7Kerstpagina 2020.indd   7 14-12-20   15:1514-12-20   15:15
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Oisterwijk Heukelomseweg 26. Elke zondag open
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Phalaenopsis boog
Orchidee met 2 bloemtakken in een boog. 

In 12cm-pot. 16.99

9.95
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Heren van Oisterwijk 
wenst iedereen 
fi jne feestdagen 

en een 
voorspoedig 2021!!!

Dorpsstraat 13
5061 HH  Oisterwijk
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CULTUUR IN ONS KONINGSOORD 

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

ALLEREERST: 
FIJNE FEESTDAGEN GEWENST 

DOOR DE DRIE SAMENWERKINGSPARTNERS 
EN EEN CULTUREEL RIJK 

EN VEELZIJDIG 2021

Op de nieuwe website WWW.ONSKONINGS-
OORDCULTUREEL.NL staat het hele programma 
van de eerste helft van 2021. Bestel daar je kaar-
ten voor de optredens vanaf 1 januari 2021!

DE EEFJE WENTELTEEFJE KERST SHOW
zaterdag 19 december van11.00-12.00u en van 
13.00-14.00u
In haar talkshow ontvangt poppenkastdiva Eefje 
Wentelteefje diverse gasten. Ze krijgt bezoek van 
Ferry van de Zaande en Fred van Boesschoten, 
Muisje Poerieliepoepielie, Hondje Waffi  elieblaf-
fi elie, uiltje Oerielieboerielie en eekhoorntje Flifl af-
lofl apperirario.
Entree € 7. 
Kaarten reserveren via info@deschalm.net

HEALTHY LIFE HAPPY MIND
6 januari 2021 van 19:30 tot 21:00 uur
Tijdens deze afsluitende 
workshop ga je samen met 
Ingrid Witlox de puntjes van 
de colleges met elkaar ver-
binden en ga je aan de slag 
met je eigen ‘Gezonde Leef-
stijlplan’

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

SCHRIJFATELIER 
7 januari van 09:30 tot 12:00 uur 
Schrijven en meer. Schrijf 
je graag en zou je feed-
back op je werk willen 
krijgen? Dan is het Schrijf-
atelier misschien iets voor 
jou. In het Schrijfatelier is 
geen genre te gek. Je kunt er werken aan een no-
velle, een heldenepos of een paar simpele haiku’s. 

Het doel van het Schrijfatelier is dat de deelne-
mers elkaar enthousiasmeren en verder helpen 
door feedback te geven op elkaars werk. Kom ook 
kennismaken. 
In 2021 komt de groep in de oneven weken op 
donderdagochtend bij elkaar. 

Toegang €2,50. 
Aanmelden en informatie via e-mail: berkelen-
schot@bibliotheekmb.nl  

ROB EN EMIEL, VAN HOUDINI TOT COPPER-
FIELD (TRY-OUT)
dinsdag 12 januari 2021 20.00 uur
Een onvergetelijk 
theateravontuur 
op het hoogste 
niveau, een waan-
zinnige show vol 
wonderlijke ge-
beurtenissen! Het 
publiek beleeft een 
unieke mix van ma-
gie, illusie en zelfs 
experimenten met 
andermans gedachten, geïnspireerd door de 
grootmeesters van de magie. Rob en Emiel gaan 
in deze schijnbaar onmogelijke show terug naar 
hun roots. 
Kunnen ze écht gedachten lezen? Zweeft die per-
soon écht? Ervaar het gevoel van het onmogelijke 
in het kwadraat. Wat niet kan, gebeurt hier. Van 
vingervlugheid tot echte mindfucks: het komt al-
lemaal voorbij.
Rob en Emiel zijn huidig en 14-voudig Nederlands 
kampioen Goochelen. Zij werden benoemd tot de 
beste mentalisten ter wereld. Zij mogen ons land 
opnieuw vertegenwoordigen tijdens het WK Magic 
2021 in Canada.
Entree € 19,50. Kaarten bestel je snel via www.
onskoningsoordcultureel.nl

KUNST EN CULTUUR
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FOTO-EXPOSITIE
vanaf 12 januari tot en met 28 februari 2021

Zoals ieder jaar verrast Fotoclub BE de inwoners 
van Berkel-Enschot met de openingsexpositie 
van het nieuwe jaar. Dit jaar met straatfotografi e 
in zwart-wit rond de thema’s conceptueel en mo-
numentaal. 
Tijdens openingsuren is de expositieruimte van 
Ons Koningsoord gratis toegankelijk. 

NOTEER ALVAST IN DE AGEN-
DA/SAVE THE DATE

FILOSOFISCHE AVOND
14 januari van 20:00 tot 21:30 uur

Verwacht (g)een wonder in 2021. Koester je ambi-
ties, dromen en idealen! 
Deze avond is Jan-Wolter Bijleveld te gast om 
hierover mee in gesprek te gaan en je aan het den-
ken te zetten.

TRASH
zondag 17 januari 2021 om 10.30 uur

Een spetterende fi lm in de kidscinema voor jonge-
ren van 12 jaar en ouder.
Entree € 6,50. Kaarten bestel je snel via www.ons-
koningsoordcultureel.nl

concert DUO ANIMATO
zondag 24 januari 2021 om 11.30 uur

Entree € 10,00 Kaarten bestel je snel via www.
onskoningsoordcultureel.nl

Handelsweg 1, 5071 NT Udenhout   T 013 - 511 41 40 
 info@nnbv.nl   www.nieuwenhuizen-udenhout.nl
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Nieuws van onze ijsmeester
Samen met ijssalon Intermezzo hebben we dit jaar 
3 nieuwe ijstaarten gecreëerd. IJssalon Intermezzo 
          maakt het ijs en Jan-Willem maakt 
               er heerlijke taarten van.

www.bakkerfloorvanlieshout.nl
wagnerplein 24 & koningsoord 65

Amarena 
 kersen 
  ijstaart
  6-8 pers.
14.95

www.kippie.nl

Heerlijk (makkelijk) genieten 

met onze kant & klare producten!

Gezellige 
feestdagen

Kerstkalkoen 
Alleen opwarmen!
Gegaard en gevuld met kipgehakt.

Enkel opwarmen in de oven in 

de bijgeleverde grillzak.

Gebruiksaanwijzing 

en meer 

informatie op 

www.kippie.nl

Heerlijk te 

combineren 

met onze 

fris-zoete 

cranberrysaus.

Eet smakelijk!

Gegaard en gevuld met kipgehakt.

Enkel opwarmen in de oven in 

de bijgeleverde grillzak.

Gebruiksaanwijzing 

informatie op 

www.kippie.nl

Heerlijk te 

combineren 

met onze 

fris-zoete 

cranberrysaus.

Eet smakelijk!

Enkel opwarmen in de oven in 

de bijgeleverde grillzak.

Gebruiksaanwijzing 

informatie op 

www.kippie.nl

cranberrysaus.

Eet smakelijk!

Kiprollade
Gegaard en naturel 

gekruid. Opwarmen in 

de oven. ± 1 kilo.

Kiprollade

Maïskip
Gegaard en gevuld met 

kipgehakt. Opwarmen in 

de oven. ± 1,5 kilo.

Parelhoen
Gegaard en gevuld met 

kipgehakt. Opwarmen in 

de oven. ± 1,5 kilo.

Partyschotel
± 30 hapjes.

± 2 à 3 min. in 

de magnetron.

Partyschotel

kipgehakt. Opwarmen in 

PartyschotelPartyschotelPartyschotelPartyschotelPartyschotelPartyschotelPartyschotelPartyschotel

Kippiepan
‘Kijk op onze 

website voor 

alle variaties 

van de Kippiepan’.

27,99
vanaf:

    

Bestel 
gemakkelijk en snel op www.kippie.nl

9954,vanaf:

999921,
per stuk:

999918,
per stuk:

999928,
per stuk:

999910,
per stuk:

Kippie Tilburg
Winkelcentrum Westermarkt
Westermarkt 113  Tilburg

tilburg@kippie.nl

Winkelcentrum Westermarkt
Kippie Tilburg
Winkelcentrum Wagnerplein
Wagnerplein 45  Tilburg
wagnerplein@kippie.nl

Bij inlevering
van deze coupon 10% 

korting op alle wijnen!

Bij inlevering
van deze coupon 10% 

korting op alle wijnen!
Niet geldig in combinatie met andere acties

KNIP MIJ UIT!

WINKELEN DOE JE OP HET WAGNERPLEIN
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Bestel nu uw rijsttafel voor de feestdagen!

Toko Naga wenst u fijne feestdagen!

www.tokonaga.nl

Beste Klant
Donderdag 24 december hebben wij geen 
vrije verkoop en zijn wij alleen open voor 

het afhalen van uw kerstbestelling.

U kunt uw bestelling doen t/m 
maandag 21 december

Kom langs in onze winkel of bekijk de 
mogelijkheden op www.slagerijvermeer.nl

Wilt u tijdens de feestdagen 
weer lekker genieten van 

heerlijke verse vis en het u zelf 
niet te moeilijk maken?

Bestel tijdig uw heerlijke 
gourmet-, fondue- of fijne 

visschotel van eerste kwaliteit 
verse vis bij

Fijne feestdagen en gezond en 
gelukkig 2021!

AL JOUW WINKELS ONDER ÉÉN DAK



sintjobenschot.nl

dorpsraadberkelenschot.nl

zonnebloem.nl/
berkel-enschot

deschalm.net

harriet@harrietvandervleuten.nl

ranksport.nl

Kerstpagina 2020.indd   2Kerstpagina 2020.indd   2 14-12-20   11:1014-12-20   11:10
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EEN ZESTIENDE-EEUWS 
VONDSTCOMPLEX TE 
BERKEL (1)

In 1977 deed ik bij het egaliseren van de aarde op 
een voederkuil, bij mij thuis op de boerderij, een 
opvallende bodemvondst. Het bleek een zilveren 
bourgondische halve rijksdaalder van Philips II te 
zijn, geslagen te Dordrecht in 1571. Het perceel 
lag ten oosten van boerderij “Het Loo”, destijds 
Akkerweg 11 thans Heikantsebaan 9-9a te Berkel. 
In augustus 1980 besloot ondergetekende samen 
met een kennis op dat perceel verder te gaan zoe-
ken naar meer ‘oudheden’. We groeven de ‘zwarte 
grond’ tot op het gele zand laag voor laag af. Al ras 
werden er meer munten gevonden uit de 15de en 
16de eeuw. Tot we op zeker moment stuitten op 
een bakstenen vloer deels omgeven door muur-
werk (zie illustratie). Op dat vloertje lag een heel 
los pakket bakstenen met daartussen veel pot- en 
schaalresten uit de 16de eeuw. Die bleken vaak 
sterk aangetast door ‘brandschade’. Al de aarde-
werkvondsten gevonden binnen, naar wat later 
bleek een laag ommuurd keldertje, werden apart 
gehouden van de bodemvondsten van buiten het 
keldertje. In het laagst gelegen hoekje van de kel-
der zat een nagenoeg complete tot ‘schrobpot’ 
gepromoveerde kookpot (grape). In die schrob-
pot verzamelde men het afval dat vrijkwam bij het 
schrobben van de keldervloer. In die tijd deed men 
ook al aan recycling. In overleg met mijn ouders 
werd contact gezocht met het gemeentebestuur 
en met Heemkundekring de Kleine Meijerij om 
deze mooie bodemvondsten verder te verwerken.

Foto: Dia-afdruk gemeente Tilburg.
Tekst: Rinus van der Loo.

KERSTSTAL IN DE 
OUDE TOREN
Oplettende bewoners uit Berkel-

Enschot hebben hem natuurlijk al gezien: de 
Kerststal in de Oude Toren aan het Mariahof/
Torenpad in Enschot. Samenwerking tussen het 
Schuttersgilde Sint Joris en Sint Sebastiaan uit 
Enschot – Heukelom en de Johannes XXIII pa-
rochie heeft er voor gezorgd dat er dit jaar een 
mooie kerststal is verschenen in de Oude Toren. 
De kerststal is dagelijks gedurende de dagperiode 
te bezichtigen tijdens 
de openingstijden van 
de Oude Toren. Er is 
dan gelegenheid een 
kaarsje aan te steken 
bij de Heilige Maria, 
maar ook om uw ei-
gen kerstwens op 
te schrijven en in de 
kerstboom te hangen. 
Een klein lichtpuntje 
voor de bewoners 
van Berkel-Enschot in 
deze moeilijke tijden.



In 2021 de stap maken naar 
een opgeruimd huis en 
een georganiseerde omgeving?

Als professional organizer 
adviseer, help, assisteer 
en ontzorg ik bij deze stap.

Kijk eens op mijn Kijk eens op mijn website 
of bel voor een vrijblijvend 
kennismakingsgesprek.

Prettige feestdagen!

Met opgeruimde groet,

Brigitte van Mil

www.uwverhuiscoach.com
brigitte@uwverhuiscoach.com

Tel. 06 39 51 77 87

Denken en doen

T I L B U R G   |   R I J E N   |   R E E S H O F   |   U D E N H O U T
www.dktnotarissen.nl
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PRETTIGE FEESTDAGEN!
In de kerstvakantie zijn er geen trainingen. 
Vanaf maandag 4 januari 2021 starten de 

trainingen weer in sporthal ‘t Ruiven. Wij wensen 
onze leden, onze sponsoren en iedereen hele pret-
tige feestdagen. Blijf gezond en let goed op elkaar!

JUDOCLUB BERKEL-
ENSCHOT ‘TEN SHI’
De laatste judoles is achter de rug. 

Echter één met een vervelend einde. Na meer dan 
25 jaar inzet voor de judoclub is helaas op dinsdag 
1 december onze penningmeester/secretaris Peter 
van Raak overleden. Tot het laatst heeft hij zich inge-
zet voor de judoclub, ondanks zijn ziekte. Als eerbe-
toon hebben alle judoka’s tijdens hun laatste les van 
dit jaar een staande groet gedaan richting de plek 
waar hij altijd zat. 
Respect tonen is een belangrijk onderdeel van de 
judo, naast het leren vallen  en een ander te werpen.
Judo is een fijne en gezonde sport. De lessen zijn 
in de dojo van sporthal ’t Ruiven. Het eerste lesuur 
op woensdag/donderdag vanaf 18.00 uur is voor 
de allerjongste/beginners (v/a 5 jr). Het tweede 
lesuur op woensdag/donderdag(19.00u – 20.00u) 
sluit daarop aan qua leeftijd/ervaring.
Wij wensen iedereen, maar onze judoka’s in het bij-
zonder, fijne feestdagen en een gezond nieuwjaar!  

Judoclub Berkel-Enschot ‘ten shi’
(www.judotenshi.nl).

Boomrooierij WeijtmansBoomrooierij WeijtmansBoomrooierij Weijtmans

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

Boompje groot of klein,
bij Weijtmans moet u zijn!

Onze werkzaamheden:

• Rooien van bomen
• Snoeien van bomen
• Stobben frezen
• In- & verkoop hout

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

Openingstijden voor 
particuliere verkoop: 

uitsluitend op zaterdag 
van 08.00-12.00 uur.



Slimstraat 14 - Udenhout | 06 83205558

Nieuw
merk

Bij ons kunt u terecht voor
- Lingerie 65 AA t/m 90 H en herenondergoed
- Beenmode 
 (leuke sokken, panty’s en pantykousjes)
- Correctie ondergoed en onderjurkjes
- Mooie hemdjes & body’s met en zonder kant 

ALLE MANNEN OPGELET:
Jullie dames vinden het erg leuk om verrast te 
worden met een mooi lingeriesetje, nachthemd 
of een ochtendjas die jij hebt uitgekozen. 
(Wij weten de maten wel ;))

Fijne dagen allemaal en blijf vooral gezond! 

Team Echt Wel

WIJ BEZORGEN GRATIS 
BIJ U THUIS!

Dames-, Heren-, en Kinderkapsalon

Dom. S. Dubuissonstraat 28A, 5056 HN Berkel–Enschot Behandeling op afspraak: 013–544 28 32
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DIVERSEN
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Wij, Roos en Joost willen graag kerstkaartjes 
geven aan mensen die dit wel kunnen gebruiken. 
Kent u iemand waarvan u zegt, die zou graag een 
kaartje ontvangen, dan kunt u ons een mail stu-
ren; vanberkelsebodem@gmail.com met naam en 
adres van degene 
die wel een kaartje 
verdient. Hopelijk 
kunnen we wat 
mensen een glim-
lach op hun gezicht 
bezorgen. Graag 
in Berkel-Enschot, 
zodat we ze zelf 
kunnen bezorgen!

van
trotse

boeren

te koop bij bij Landwinkel de Bollekens,
de Zuivelhoeve & Piet van Meintjeshoeve

desmaakvanhier.nl

Proef de lekkerste kerstdesserts 
en zuivel uit de streek

diverse 

plaatselijke

verkooppunten

in de regio

en zuivel uit de streek
diverse 

plaatselijke

verkooppunten

in de regio

Kerkstraat 27, 5056AA 
Berkel Enschot

Telefoon: 013-5332791

Chinees afhaalcentrum, catering enChinees afhaalcentrum, catering en
bezorgservice

,
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Alleen door vaklui geplaatst!

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

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

Voor bezoek op zaterdag aan Kozion  
Breda, Eindhoven of ‘s-Hertogenbosch,  
en openingstijden: www.kozion.nl



ya Veda
www.nyaveda.nl

Voetverzorgingspraktijk 
Esther

06 41911559

www.detweewieler.nl

www.joepvandenberg.nl

Daan van Dal
06 30863761

Kerstpagina 2020.indd   5Kerstpagina 2020.indd   5 14-12-20   11:1114-12-20   11:11
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SlimWonen in uw nieuwe thuis
COMFORTABEL INTUÏTIEF ENERGIE-EFFICIËNT VEILIG

  

  

  

  

  

Van harte gefeliciteerd...
Bent u trots op iemand die geslaagd of af ge stu deerd is? Laat het ons even we ten!

Jozef van Laak Executive Master of Management in Education      

Handbalvereniging

White Demons

Onze jeugd traint door! Ook in

tijden van corona. Gelukkig mag

onze jeugd handballen zonder

onderling 1,5 meter afstand te

hoeven houden. Onze senioren

moeten dat wel, maar ook zij

trainen weer.

Lijkt handbal jou nu ook zo'n

leuke sport? Kom een paar keer

meetrainen om te ervaren of je

het ook echt leuk vindt.

Scoort met Kra
cht!

Heb je interesse om een

proeftraining mee te doen?

Of wil je meer informatie?

Mail dan naar

proeftraining@white-demons.nl
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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
Kunnen we dit jaar wel Kerstmis vieren?
Die bange vraag was de laatste tijd in de media 
vaak te horen. Nóg wanhopiger was de volgende 
vraag: ‘Kan het dit jaar wel Kerstmis worden?’ Ik 
kan u gerust stellen: het wordt ook dit jaar weer 
Kerstmis en wel op 25 december. Kerstmis is na-
melijk niet van ons afhankelijk en wordt onder al-
lerlei omstandigheden gevierd. Zo zwegen tijdens 
de Eerste Wereldoorlog de wapens op 25 decem-
ber en vierden Franse en Duitse soldaten, vijanden 
van elkaar, samen Kerstmis. Zo zal er ook dit jaar, 
waarin we strijd moeten leveren tegen het coro-
navirus, Kerstmis gevierd worden. Toegegeven, 
de wijze waarop we Kerst kunnen vieren, varieert, 
maar waar het bij Kerstmis om gaat, blijft alle eeu-
wen door hetzelfde. Dat is namelijk de geboorte 
van Jezus: God werd mens. Het initiatief daartoe 
lag bij God zelf, niet bij ons. Waarom en waartoe? 
De evangelist Johannes geeft dat kort en krach-
tig weer: ‘Zozeer heeft God de wereld lief gehad 
dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, op-
dat al wie in Hem gelooft niet verloren zal gaan, 
maar eeuwig leven zal hebben’ (Joh. 3,16). En in 
de kerstnacht verkondigt de engel aan de herders: 
‘Heden is u een Redder geboren’ (Lucas 2,11). 
Liefde, redding, niet verloren gaan: dat is waar wij 
mensen zo naar verlangen. En daarom is Kerst-
mis zo’n vreugdevol feest. Een feest dat we graag 
met velen zouden vieren, maar dit jaar even niet. 
Ondanks alle beperkingen die er zijn, kunnen we 
toch op allerlei manieren onze kerstvreugde met 
anderen delen. Kerstmis is immers ook het feest 
van de solidariteit, het feest van de vrede. Ook al 
zal het kerstdiner dit jaar bescheiden van omvang 
zijn, er zijn in deze dagen allerlei acties – en met 

wat creativiteit kan iedereen eigen mogelijkheden 
vinden – om anderen te laten delen in de kerst-
vreugde, om Gods liefde aan elkaar door te geven. 
Moge het in die zin een Zalig Kerstmis worden. 

Theo Schepens, 
emeritus pastoraal werker

NAAR DE KERK MET KERSTMIS
Natuurlijk zouden we het liefst iedereen welkom 
heten in de kerk om samen Kerstmis te vieren 
maar dat kan dit jaar helaas niet. En de vieringen 
zijn soberder dan anders, zonder samenzang.
Het is noodzakelijk om een plaats voor een viering 
te reserveren. Dit kan via de website van de pa-
rochie www.johannesxxiiiparochie.nl. of, als u niet 
over internet beschikt telefonisch:
Voor de vieringen in de St. Caeciliakerk en de St. 
Willibrorduskerk: 013-5331215.
Voor de vieringen in de St. Lambertuskerk: 013-
5111215.
Als u geen toegangsbewijs heeft, kunnen wij u niet 
toelaten.  
Is kerstavond volgeboekt? Kijk dan eens op 25, 26 
of 27 december.

OP NAAR KERSTMIS! DIGITALE KINDERVIE-
RING
We gaan samen op weg naar Kerst, ook met onze 
kinderen en gezinnen. Met een viering op de laat-
ste zondag van de Advent, op zondag 20 decem-
ber 2020 om 12 uur. Via Microsoft Teams.
Het is een beetje spannend zo’n digitale viering, 
maar we komen er samen wel uit. Je kunt met 
zo veel mensen (kinderen, ouders, grootouders) 
meedoen als je wil, maar geef je wel (per compu-
ter) op. Zo houden we de viering overzichtelijk en 
veilig. Opgeven kan via de link op de website of de 
qr-code op de poster.

BOOM VAN HOOP
In deze donkere dagen kunnen we wel wat posi-
tieve gedachten gebruiken. Zeker met Kerst, wan-
neer we vieren dat Jezus is geboren, onze Redder 
in duistere tijden. Daarom heeft de Johannes XXIII 
Parochie de Boom van Hoop opgezet.
Waar hoop je op? Voor jezelf? Voor je familie? 
Voor je vrienden? Voor het dorp? Voor de wereld? 
Wat is je diepste wens? Dat mag je opschrijven op 
een kerstbal en ophangen in de boom.
Vanaf zondag 20 december is er een Boom van 
Hoop vóór alle drie de kerken. Er staat ook een 
boom voor de voormalige kerk in Biezenmortel; 
deze is van de gemeente Haaren. 
De ballen zijn beschikbaar in de portalen van de 



Bedankt
Voor uw steun en vertrouwen

Graag een GEZOND weerzien in 2021

Annet & Toine van Rijen
Gewoonlekkerz

Koningsoord 136 A
5057 DL Berkel-Enschot
www.gewoonlekkerz.nl

gewoonlekkerz@ziggo.nl

René Schapendonk AA 

06-31263339
Spoorakkerweg 11, 5071 NC Udenhout

Belastingaangiftes, Accountancy 

Boekhouden en advies voor 
ondernemers en particulieren
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kerken. Neem ze mee naar huis, versier ze en 
schrijf de wens op; of schrijf ter plekke op wat je 
hoopt. En hang ze dan in de boom. (op=op)

AVOND VAN BARMHARTIGHEID
Om ons goed voor te bereiden op het komende 
Kerstfeest houden we in onze parochie op dinsdag 
22 december een Avond van Barmhartigheid. Deze 
avond is bedoeld om in de hectiek voor Kerstmis 
tot rust te kunnen komen. En om zaken die niet 
helemaal lekker gaan, waar we de verkeerde keu-
zes gemaakt hebben, waar we hebben gezondigd, 
tegen het licht te houden en bij God te brengen. 
Om 19.00 uur is er een Eucharistieviering; aanslui-
tend begint de Eucharistische aanbidding, waarbij 
iedereen stil kan bidden. Elk half uur is er een Bij-
bellezing en doorlopend is er biechtgelegenheid bij 
een of meerdere priesters. Om 21.30 uur wordt de 
avond afgesloten. Tijdens de aanbidding kan ieder-
een komen en gaan naar eigen behoefte.

GEZINSACTIVITEITEN
Wil je op kerstavond met het hele gezin naar een 
viering? Dat kan in de Lambertuskerk in Udenhout 
om 17.30 en 19.00 uur. Daar is een gebedsviering 
met veel inbreng van de kinderen. Reserveren is 
verplicht.
In Berkel, in de Willibrorduskerk is tussen 15.00 
en 18.00 uur een Wandeling door het kerstverhaal. 
Elk huishouden loopt langs enkele figuren uit het 
kerstverhaal. Uiteraard kunt u op 25, 26 en 27 de-
cember in of bij de kerk de kerststal bezoeken of 
de Boom van Hoop. ‘s Middags zijn de kerkporta-
len en Mariakapellen geopend. En ook in de Oude 
Toren heeft het gilde van Enschot een kerststal 
van de parochie opgezet.

THUISVIERINGEN
Omdat niet iedereen met Kerstmis naar de kerk 
kan komen, wordt er veel gedaan. Uiteraard zendt 
de KRO vieringen uit, op kerstavond om 23.30 uur 
en op eerste kerstdag om 11.00 uur. Ook via bis-
domdenbosch.nl vindt u uitgezonden vieringen. 
Ook kunt u thuis zelf een gebedsviering houden. 
Daartoe maken we in onze parochie een zoge-
naamde huisliturgie, een voor kinderen en een 
voor volwassen. Deze kunt u vanaf 20 december 
vinden op onze website en in de kerkportalen.

TER NAGEDACHTENIS
In de St. Lambertuskerk hebben we met een ker-
kelijke uitvaart afscheid genomen van Netty Hoge-
doorn-Verhallen, 98 jaar, van Piet van Strijdhoven, 
83 jaar en van Hans Schweitzer, 90 jaar.

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEKEN
Zaterdag 19 december: 
19.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers.

Zondag 20 december: 4de zondag van de Advent
09.30 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looijaard en p.w. Hendriks.
Intentie: Fien Maas-Obbens.
10.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers.
11.00 uur St. Willibrorduskerk: Woord- en Com-
munieviering.
Voorganger: p.w. Hendriks.
Intenties: Maria Voermans-Robben (verj.).
12.00 uur: digitaal: kinderviering. 
Zie aankondiging.

Maandag 21 december:
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistische 
aanbidding.
Voorganger: diaken van Kuijk.

Dinsdag 22 december:
09.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looijaard.
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Avond van Barm-
hartigheid.   Zie aankondiging.

Woensdag 23 december:
09.00 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers en p.w. Hendriks.

Donderdag 24 december: Kerstavond
10.30 uur Eikelaar: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looijaard.
15.00 tot 18.00 uur St. Willibrorduskerk:
Wandeling door het Kerstverhaal. Vrije inloop.
Zie aankondiging.
17.00 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers.
17.30 uur St. Lambertuskerk: Gezins(gebeds)
viering.
Voorganger: diaken van Kuijk en H. Geerts.
19.00 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers.
Intenties: overl. ouders Vermeer-van Spaendonk; 
overl. ouders van Loon-van de Wiel.
19.00 uur St. Lambertuskerk: Gezins(gebeds)
viering.
Voorganger: diaken van Kuijk en H. Geerts.
21.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looijaard en diaken van Kuijk.
21.00 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers en p.w. Hendriks.
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Kinderen van 22 tt//mm 44 jj aaaa rr , 
samen met een volwassene
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daarna 19.95 per maand

GRRAATTIISS PROEFLES

Kijk op onze website hhttttppss::////mmoovvee--iinngg..nnll//lleessaaaannbboodd// voor 
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PEUTER GYMPEUTER GYMPEUTER GYMPEUTER GYM
G

WIE KOSTEN

60 |



61|

Intenties: Sjef Pigmans; overl. fam. Pigmans-van 
der Heijden; overl. fam. Willems.
23.00 uur St. Willibrorduskerk: Nachtmis.
Celebrant: pastoor Dorssers en diaken van Kuijk.

Vrijdag 25 december: Hoogfeest van Kerstmis
09.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looijaard en p.w. Hendriks.
9.30 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers en diaken van Kuijk.
Intentie: Fransje Fischer-van de Ven.
11.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looijaard en p.w. Hendriks.
11.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers en diaken van Kuijk.
Intenties: Noud en Marietje van Vught-Pijnappels; 
Elisabeth en Jan Pijnappels-van der Velden; Overl. 
ouders van Dongen-Brenders; Bert Sas.

Zaterdag 26 december: 2e Kerstdag H. Stefanus
09.30 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers.
10.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looijaard en diaken van Kuijk.
11.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers.

Zondag 27 december: H. Familie.
10.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looijaard.
11.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering
Celebrant: pastoor Dorssers en diaken van Kuijk.
13.00 uur St. Willibrorduskerk: Doopviering van 
Kate en Sebastian Kraan.

Dinsdag 29 december: 
09.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looijaard.

Donderdag 31 december: Oudejaarsavond
19.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looijaard en diaken van Kuijk.

Vrijdag 1 januari: Nieuwjaarsdag H. Maria, 
Moeder Gods
11.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looyaard en diaken van Kuijk.
11.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers.

Zondag 3 januari: Openbaring des Heren (Drie-
koningen)
09.30 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers en diaken van Kuijk.
Intenties: Tiny van de Wiel-Hruska.

10.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looijaard.
11.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers en diaken van Kuijk.
Intentie: Tini Pijnenburg (jrgt.).

Maandag 4 januari:
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Avondgebed.
Coördinator: p.w. Hendriks.

Dinsdag 5 januari:
09.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looijaard.
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers en p.w. Hendriks.

Woensdag 6 januari:
09.00 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers en p.w. Hendriks.

Donderdag 7 januari:
09.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looijaard.

Vrijdag 8 januari: 
09.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers en p.w. Hendriks.
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Pasfoto’s voor offi  ciële 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 

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

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

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 

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

Actieve, verzorgde weduwe van 70 jaar zoekt dito
partner om samen leuke dingen te ondernemen. 
Ben jij die man? Stuur een mailtje naar 
emmy.zoektman@outlook.com

Plantaardig vormgever en freelancer Extra Vita 
wenst u warme Kerstdagen en een Gelukkig en 
Gezond 2021 
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Speciaal, gemaakt voor jouw kleintje

V A N  E V E L I E N

Zeshoevenstraat 31  |  Udenhout

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

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

www.afslankcoachdanielle.nl/afspraak

info@afslankcoachdanielle.nl

Tel: 06-18575029



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

51/20 
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). 
**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

WEEKENDPAKKERSdo vr za
17 dec 18 dec 19 dec

Geldig in week 51
zondag 13 t/m 
zaterdag 19 december 2020

 Unox Soep in zak
    Alle zakken à 570 ml,
combineren mogelijk
    2 zakken**
    Bijv. Unox Extra rijkgevulde 
tomatensoep, 2 zakken à 570 ml

    5.98  2.99
  De actieprijzen variëren 
van 2.59 - 3.49   

1+1
GRATIS

1+1
GRATIS

 Stoney Creek 
    Alle flessen à 75 cl, 
combineren mogelijk
    2 fl essen

11.98  5.99 2=1   
 Ola Viennetta
    Alle dozen à 750 ml, 
combineren mogelijk
    2 dozen**
    Bijv. Ola Viennetta vanille, 
2 dozen à 750 ml

    5.50  2.75
  De actieprijzen variëren 
van 2.75 - 3.65   

 PLUS 
Zalmfi let met huid

2.00 – 2.79 

Per 100 gram

    1.49    L’Or Ko�  ecapsules
    Alle doosjes à 10 stuks   , 
combineren mogelijk

8.97 – 9.27 

3 doosjes 

    4.99   
 Fuze Tea 
    Alle flessen of pakken 
à 1,25 of 1,5 liter, 
combineren mogelijk
    2 stuks**
    Bijv. Fuze Tea Green tea, 
2 pakken à 1,5 liter

    4.10  2.05
  De actieprijzen variëren 
van 1.89 - 2.05   

1+1
GRATIS

PLUS Gebak 
Kersttompouce doos 4 stuks, 
kerstsoesjes doos 8 stuks
of halve roomboter appelkruimelvlaai 

3.00 – 3.50 

Per doos

    2.49   
PLUS Buitenlandse kaasjes 
Grana Padano, Gorgonzola, Port Salut, 
Rambol nootmix of Président brie, van de 
bedieningsafdeling   

1.63 – 2.38 

Per 100 gram

    1.39   
 PLUS Blonde d’Aquitaine 
Entrecôte of ribeye

PLUS
Galia meloen  

Per stuk

    1.49   
 7.50

Per  250 gram  

    3.99   

+1GRATISzegel

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



VARKENSHAAS 
CULINAIR
Naturel, gekruid of gemarineerd 
Per 500 gram

a5,99 - a8,45

449
Kilo 8,98

Geldig t/m 5 januari 2021

LUXE BAVETTE
GEVULD MET PESTO

969
Kiloprijs: 14,90
Schaal 650 gram

Jumbo, Berkel Enschot, Koningsoord 64


