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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.

VOLG ONS 
OP FACEBOOK

EN INSTAGRAM

Kom woensdagmiddag 1 december naar 
het winkelcentrum en maak een leuke 
foto met Sinterklaas en zijn Pieten!
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Ook uw bedrijfsgegevens onder
BEDRIJVEN CONTACTEN?

Voor € 2,50 per regel/per week heeft iedereen 

úw telefoonnummer bij de hand. 
Meer informatie of een offerte:

info@schakel-nu.nl       06-207 800 00

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 
cluster-2.groene-beemden@politie.nl.

HUISARTSENPOST  085 - 53 60 300
Werkdagen 17:00-08:00, het weekend en op feest-
dagen. Lage Witsiebaan 2a Tilburg. 
Op telefonische afspraak.

ARCHITECT
Ir. Stan Kruijssen | www.stankruijssen.nl
Exterieur & Interieurontwerp | 0617045678

AUTOBEDRIJVEN
Vakgarage Robben | vakgaragerobben.nl | 013-5331229
APK, Airco, Banden én onderhoud aan alle auto’s

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

Bedrijven contacten
Staats keukens
Telefoon 013-5336643 www.staatskeukens.nl

Van Antwerpen Elektrotechniek Elektra & LED-verlichting
voor nieuwbouw, onderhoud en renovatie voor bedrijven
en particulieren. LAADPALEN, zonnepanelen,
24-uurs storingsdienst, Rhijnkant 12 Tel.: 013-5333012

Van Cromvoirt Afbouw is gespecialiseerd 
in het realiseren van wanden, plafonds en 
Fermacell vloeren, nieuwbouw en renovatie. 
Bezoek ons op Facebook. 06-33327330 - 
vancromvoirtafbouw@gmail.com

Colofon
INFORMATIE EN ADVERTENTIEVERKOOP:
Bosscheweg 8, 5056 PP Berkel-Enschot
T: 06 - 207 80000
E: info@schakel-nu.nl | www.schakel-nu.nl

KOPIJ EN ADVERTENTIES:
E: info@schakel-nu.nl 
Voor maandag 10:00 uur in de week 
van publicatie.
Verschijningsdag: woensdag

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

ACTIVITEITENKALENDER:
activiteitenkalender@schakel-nu.nl

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

CORRESPONDENTEN: 
Noortje de Kok, Stefan Latijnhouwers, 
Jan van der Straaten, Ellen de Visser, 
Frits Hendriks, Lieselot van Elten

FOTOGRAFEN: 
Bas Haans, Coen Brekelmans 
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BEZORGING: 
Fam. de Brouwer, tel: 013 - 540 07 41

OPLAGE: 
5.510 exemplaren, 

DRUK: 
Drukkerij ElkaSikkers

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

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
Stel uw vraag over zorg, welzijn, wonen of andere 
hulpvraag. Op donderdagochtend van 10-12 uur in 
Koningsoord (ingang via hellingbaan) of 
tel: 06-53768978. Of mail: 
loket-be@dorpsraadberkelenschot.nl 

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: “Fixi” (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

NIEUW

Chiropractie 
Promove Rugzorg Björn Denissen | Armhoefse Akkers
Tel: 06-21513717 | www.promoverugzorg.nl

Coaching
Body, Mind & Soul Coaching www.zensualisatie.nl

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

Kinderfysiotherapie Move-Ing
www.move-ing.nl | Tel: 06 18820150

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. Massages, Lymfe Therapie en meer.
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
Pedicure Salon Alessandra, lid Provoet. 06-15966319 
Weidemolen 7, B-E www.pedicurealessandra.com 
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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

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 NyaVeda voor Ontspanning en Zingeving 
met Ayurveda | Klankschaal | Numerologie | Tarot
Contact gegevens: www.nyaveda.nl  – info@nyaveda.nl

Praktijk Oefentherapie Cesar Mirjam van Riel-van Gorp
T: 013-5116067 I: www.PraktijkOefentherapieCesar.nl

Praktijk voor klassieke homeopathie & opstellingen |
w. www.miriamvanmierlo.nl | t. 013-5334558

RondOm Podotherapeuten GC Koningsoord
Tel: 088-1180500  www.rondompodotherapeuten.nl

Steunkousenadvies 013 – 504 60 58

Therapeutisch Centrum De Zicht Acupunctuur | 
Toegepaste Kinesiologie | Coaching | DruYoga/Meditatie
De Zicht 21 | www.centrumdezicht.nl | 013-5332865

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
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 kin-
deren behandeling op afspraak. Heren mogen ook zonder
afspraak. Ook gespecialiseerd in krullen knippen. 
Charlotte & team 06-34089921 (ook via app) 013-5331561
Di, Do, Vrij: 9.00-18.00 Woe 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 
Gastouderbureau Bontekoe gevestigd te Loon op Zand
kinderopvangbrabant.nl 0416-532321 / 06-48948933 

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

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 
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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
Coöperatie DELA 24/7 bereikbaar om te helpen
in Berkel-Enschot T 013 300 36 19 www.dela.org 

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. 

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

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,
chantalboeren@contourdetwern.nl 0610932179 

Eten met Gemak, maaltijd service, vers bereid,
Gevarieerd, en hoge kwaliteit, u kunt zelf samenstellen.
Tel 013-8200954 of mail naar smits@etenmetgemak.nl

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

Stichting Welzijn Ouderen Berkel-Enschot 
website: swo-be.nl mail: info@swo-be.nl of 013-5331035

Hans Mutsaers, Keurslager
Koningsoord 177
5057DL Berkel-Enschot
0416341448
info@mutsaers.keurslager.nl
www.mutsaers.keurslager.nl Aanbieding geldig van 25 tot en met 1 december

lekker pittig

peper-
steaks
zachte steaks met een
ekker peper randje

3 stuks 9.95

huisgemaakte
worste-
broodjes

4 stuks 4.95

fantastsiche
mega-burger
pakketje

per pakketje 7.95

lekker en gemak
kip-kebab
pakketje

per pakketje 7.95

rijkelijk gevulde 
cordon-
bleu's

3 stuks 5.95

familie time
we hebben
voor u allemaal
lekkere
spulletjes voor
een heerlijk
avondje, oa
gourmetjes,
verse salades
enz enz
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Ongeveer een jaar geleden ontstond het idee van 
Yosie. Demi van der Vorst en haar partner Marnick 
van den Brand dachten tijdens de lockdown over het 
starten van een eigen onderneming.
‘Ik hou enorm van kaarsen en lekkere geuren, dat 
is de reden dat ik dacht: dit wil ik zelf gaan ma-
ken’, vertelt Demi. ‘Inmiddels is de hobby gegroeid 
tot een small business met een webwinkel en de 
producten zijn ook te koop in het winkelcentrum 
Koningsoord.’

Vol passie vertelt Demi over het proces. ‘Onze kaar-
sen worden gemaakt van sojawas, een milieuvriende-
lijk alternatief voor paraffi  ne. Paraffi  ne is een was die 
minstens elf verschillende gifstoff en achterlaat bij het 
branden. De sojawas wordt gemaakt van sojabonen 
en bestaat uit volledig natuurlijke ingrediënten en is 
daarmee volledig biologisch afbreekbaar, vegan en 
dierproefvrij. Voordeel is dat onze kaarsen minder 
rook en roet afgeven én een betere (geleidelijke) 
geurverspreiding hebben. Dit omdat de was op een 
lagere temperatuur smelt. De geuroliën verbranden 
niet voordat je ze ruikt. Hierdoor kan de geur langer 
vastgehouden worden en heb je optimaal genot van 
onze geurkaarsen. Sojawas zorgt voor een langere 
brandtijd, tot wel 45% langer dan paraffi  nekaarsen.’

Ook duurzaamheid vinden Demi en Marnick erg be-
langrijk, dit passen ze toe in het hele concept. ‘We 

gebruiken papieren verpakkingen en zo min mogelijk 
plastic. We werken enkel met duurzame materialen, 
onze blikjes zijn te hergebruiken als bewaarblik voor 
bijvoorbeeld thee of sieraden.’ 

Divers assortiment
Inmiddels is er een diverse collectie van frisse, bloe-
mige, oriëntaalse en houtachtige geuren tot designer-
parfum geïnspireerd. Voor deze geuren wordt gewerkt 
met geuroliën die de parfum heel dicht benaderen. Met 
het oog op de feestdagen zijn er ook speciale winter 
geurkaarsen én een giftset gemaakt. Wil je zelf een 
(gepersonaliseerd) pakketje samenstellen, dat kan ook. 
‘We denken graag mee met speciale of unieke wensen 
van de klant, zowel zakelijk als privé. Bijvoorbeeld met 
een kerstpakket of een kaars bedrukt met eigen logo.’

Nu maken we alles nog vanuit huis, maar het is wel onze 
droom dat we een eigen atelier gaan hebben. In het 
winkelcentrum Koningsoord is Gewoon Lekkerz begon-
nen met de verkoop van onze producten, een hele fi jne 
samenwerking! Via www.yosie.nl komen de bestellingen 
inmiddels uit het hele land en ook zelfs uit Europa.

Tekst: Elke van Dommelen
Foto: Bas Haans

handgemaakte producten 
met een

heerlijke geurbeleving

Yosie Hand-poured soy candles
www.yosie.nl
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Activiteiten kalender
De komende maand

8
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25-11-21 Manege de Kraan 18.00 uur Springwedstrijd 50 hindernissen competitie

28-11-21 CC de Schalm 11.30 uur EXPO-concert Monica Coronado en Manito

28-11-21 Café Mie Pieters 15.00 uur Optreden Hijme en Joris, muziek jaren 60/70

01-12-21 CC de Schalm 10.00-12.00 uur KBO/SWO Ons koffi  e-uurtje voor senioren

01-12-21 Parochiezaal Berkel 20.00 uur Lezing Over pausen door David van Dijk

05-12-21 Café ‘t Raadhuis 14.00 uur Oer-Hollandse Sinterklaasdrive

11-12-21 Manege de Kraan 10.00 uur Dressuurwedstrijd Pony’s

11-12-21 St. Willibrorduskerk 19.00 uur EXPO-kerstconcert Tilburgs Vocaal Ensemble

12-11-21 Manege de Kraan 10.00 uur Dressuurwedstrijd Pony’s

12-12-21 CC de Schalm 11.30 uur EXPO-concert Di Goijm kwartet



Ravi van Laak (10) uit Berkel-Enschot heeft 
afgelopen zaterdag een lintje gekregen van 
burgemeester Theo Weterings. Hij is verkozen 
tot één van de Helden met een T. 

Tijdens de eerste lockdown bedacht Ravi om klusjes 
te gaan doen in de buurt: ‘Het irriteerde me dat ik 
steeds binnen moest zitten én ik vond het zielig dat 
mensen hun huis niet uit konden.’ Zijn moeder Elfje 
vertelt dat Ravi uit zichzelf naar haar toe kwam: 
‘Mama, ik wil de mensen in de buurt gaan helpen!’
En zo gebeurde het, Ravi ging langs de deuren om 
te vragen of hij iets kon doen, uiteraard op gepaste 
afstand en alleen buitenshuis. Hij heeft glas wegge-
bracht, bladeren geveegd, stoepen schoongemaakt 
en onkruid gewied. Dat de buren er blij mee waren, 
bleek wel toen hij steeds vaker iets lekkers, een spel-
letje of wat geld toegestopt kreeg: ‘Het werd meer 
een heitje voor een kwarweitje, vooral bij buurvrouw 
Angelique’, vertelt Ravi met een lach. 

Via school kreeg Elfje informatie over ‘Held met een 
T’, een project waarmee de gemeente Tilburg op 
zoek gaat naar jongeren onder de 18 jaar die zich 
op een bijzondere manier inzetten voor anderen. ‘Ik 
heb de brief aan Angelique laten lezen en zij vond 
ook dat Ravi hiervoor in aanmerking kwam.’ Buiten 
zijn medeweten om heeft Elfje haar zoon opgege-
ven. En Ravi werd uitgekozen! Hij is één van de 8 
jongeren die een jeugdlintje krijgt uitgereikt! 

Op zaterdag 20 november, niet toevallig ook de In-
ternationale Dag van de Rechten van het Kind, was 
het dan eindelijk zover. Samen met zijn gezin, opa, 
oma’s en Angelique ging Ravi naar het gemeen-
tehuis. Voor elk kind was er een apart optreden 
door een clown en een acrobaat. ‘Bij mij hadden 
ze een act met een prikstok’, vertelt Ravi. Daarna 
volgde een toespraak van de burgemeester en de 
uitreiking van het lintje. 

Na het offi  ciële gedeelte was er nog een lunch én 
mocht Ravi met burgemeester Weterings op de 
foto. Kijk eens hoe trots ze zijn, allebei! 

Tekst: Lieselot van Elten
Foto: Lieselot van Elten / Elfje van Laak - Eeckhaut

Ravi
krijgt
een
lintje
burgemeester Theo Weterings. Hij is verkozen 

Tijdens de eerste lockdown bedacht Ravi om klusjes 
te gaan doen in de buurt: ‘Het irriteerde me dat ik 

Via school kreeg Elfje informatie over ‘Held met een 
T’, een project waarmee de gemeente Tilburg op 

Ravi
is een 

held
met een T!
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Roerige tijden en een 
verstopte schat
Bij het weghalen van een deel 
van de fundering van een oude boerderij, aan de 
Waalwijkseweg 8, ten behoeve van de bouw van 
een nieuwe schuur in 1953, vond de toen 16-jarige 
Cees van der Meijden circa 35 oude munten. Ze 
zaten verstopt in een muur van de aardappelkelder 
onder het oude bakhuis. De munten die allen ge-
slagen zijn voor 1670 vertegenwoordigen een voor 
die tijd aanzienlijke waarde.
Waarom werden de munten verstopt?
Waarschijnlijk zijn de munten verstopt in de jaren 
1672-73. 1672 staat in de Nederlandse geschiede-
nis bekend als ‘Het Rampjaar’. In dat jaar werd 
de Republiek der Verenigde Nederlanden belaagd 
door vier vijanden. De Franse koning Lodewijk XIV 
trok in mei van dat jaar aan het hoofd van een aan-
zienlijk leger in het zuiden de Nederlanden binnen; 
een gecombineerd leger van Munster en Keulen 
deed een inval in Overijssel, terwijl een Frans-
Engelse vloot zich voorbereidde op een invasie van 
de kust. De situatie was voor de Republiek zeer 
penibel.
Brabant kreeg te maken met een bezettingsmacht 
van Franse Troepen. En zoals in elke oorlog zijn 
de boeren en burgers de grootste slachtoff ers van 
plunderend rondtrekkende soldaten. De Fransen 
blijven bijna twee jaar in Brabant en de bevolking 
zal er alles aan gedaan hebben om hun meest 
waardevolle bezittingen niet in de graaiende han-
den van Franse soldaten te laten vallen. 
Waarom werden de munten na het vertrek van de 
Fransen niet meer tevoorschijn gehaald? Heeft de 
eigenaar een Franse overval niet overleefd?

Een van de munten uit de verstopte schat: een 
zogenaamde Zilveren Rijder

Opmerkingen, vragen, ideeën. 
Ga naar: https://stichtingnieuwewarande.nl

Noordbrabantse Christelijke 
Boerenbond
Pater Gerlacus van den Elsen (Gemert, 
1853-1925) stond aan de wieg van de 
Noordbrabantse Christelijke Boerenbond in 1896. 
‘Boerenapostel’, zo werd de Norbertijn genoemd 
die opereerde vanuit de Abdij van Berne in Hees-
wijk. De NCB was een voorloper van de huidige 
Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (ZLTO). 
Aanvankelijk lag het zwaartepunt op verbetering 
van de kennis van de landbouw en op cursussen. 
De NCB. had een vrome wens: een ‘edelboeren’-
volk te ontwikkelen, sterk, krachtig en standvastig, 
en uiteraard goed katholiek. Je ziet, in die tijd, dat 
de boerenstand een drager wordt van Brabant. Dat 
wordt in die tijd gedefi nieerd. De geboorteboerderij 
van Gerlacus van den Elsen staat in de Gemertse 
buurtschap Pandelaar.
Rondom deze hoeve bevindt zich heden het Boe-
renbondmuseum. Het toont het leven van boeren 
in een Brabants dorp aan het begin van de vorige 
eeuw. In 1896 werd ook de standsorganisatie RK. 
Boerenbond Berkel-Enschot-Heukelom opge-
richt. Dat is dus 125 jaar geleden. Als zelfstandige 
organisatie bestaat ze reeds lang niet meer. Ze is 
opgegaan in ZLTO afdeling Hart van Brabant. De 
boerenstand in Berkel-Enschot is helaas zowat 
weggevaagd. In Berkel zijn nog 2 melkveebedrij-
ven en in Enschot is er nog één actief. Nabij onze 
Trappistenabdij staat nog een vleesveerunder-
bedrijf. In Heukelom zijn nog enige melkveehou-
derijen, varkensbedrijven en één geitenhouderij. 
Veel boeren hielden op met hun bedrijf bij gebrek 
aan opvolging. Anderen moesten verkassen voor 
woningbouw. Op de foto de afbraak van de ‘kip-
penfarm’ van de familie Hamers aan de Akkerweg 
7 te Berkel.

Foto/tekst Rinus van der Loo.
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Ons Koffi  e-uurtje 
op woensdag 
1 december
Na het weer opstarten van 
ons koffi  e-uurtje zullen we ook op woensdag 1 
december samen komen in de Schalm. We hopen 
nog gewoon gezellig bij elkaar te kunnen zitten en 
u hoeft zich niet aan te melden. We gaan er vanuit 
dat u allen bent gevaccineerd en omdat we in een 
horecagelegenheid verblijven, bent u verplicht 
om bij binnenkomst uw QR code te laten zien, op 
uw telefoon of op papier. Ook een mondkapje is 
verplicht bij binnenkomst , als u een plekje hebt 
gevonden kan dat af. Dus  als dat in orde is, bent u 
elke eerste woensdag van de maand tussen 10.00 
en 12.00 uur van harte welkom in de Schalm. Zoals 
u weet, wordt het eerste kopje koffi  e/thee u aange-
boden door de KBO/SWO. U hoeft geen lid te zijn 
van de KBO , alle senioren van Berkel-Enschot zijn 
van harte welkom. We hopen u weer te ontmoeten 
op woensdag 1 december, er is plaats genoeg.
Tot dan !!

KBO/S.W.O.
Werkgroep  SocMa

Boom rooien, snoeien en onderhoud. 
Nu tijdelijk een boom cadeau!

Wij werken voor 
particulieren, bedrijven, 
instellingen en de 
overheid.

Handelsweg 18 Tel. 013-511 14 83
5071 NT  Udenhout boomrooierijweijtmans.nl
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De Verhalenverteller

Het is november, het waait hard 
en de regen klettert tegen de rui-
ten van de boerderij. De bladeren 
vallen met bosjes uit de bomen.
De herfst is in het land; het wordt 
later licht en eerder donker. De 
natuur neemt afscheid van de 
zomer en bereidt zich voor op de 
winter. De mensen trekken dikke 
jassen aan, doen een sjaal om en 
zetten een muts op hun hoofd. 
Door het gure weer zijn bijna alle 
dieren van de Beestenboel in hun 
stal, ren of kooi. Behalve Knor-
retje. Hij bezoekt alle dieren van 
de boerderij en probeert hen een 
beetje op te vrolijken.
Daarom houdt hij woensdag een 
voorleesmiddag in de stal voor 
alle dieren. Ook Ekkie de ekster 
is erbij. 

Als iedereen stil is begint Knor-
retje te vertellen:
De winterslaap van Egeltje 
Wijsneus.
Egeltje Wijsneus voelt dat de 
herfst er aankomt. Hij verzamelt 
in het bos langs de kant van het 
pad een hoop bladeren. In die 
hoop gaat hij zijn holletje maken. 
Hij zoekt takjes, stengels van 
varens, droog gras en mos. Als 
zijn slaapplek klaar is gaat hij 
slapen: niet één nacht, niet één 
week maar wel zes maanden! Het 

is zijn winterslaap. Wijsneus zal 
pas in maart wakker worden. 

“Dat zou ik ook wel willen, lekker 
lang uitslapen,” knort Oink.
“Sssst,” piept Piepertje.
“Ja,” knort Knorretje, “Lang 
uitslapen lijkt wel fijn. Maar wij 
houden het misschien één dag 
vol en dan worden we wakker 
van honger en dorst. Egeltjes 
niet. Als ze in hun winterslaap zijn 
lijkt het wel of ze dood zijn, maar 
dat zijn ze niet! Ik ga verder met 
vertellen.”

Wijsneus ligt lekker in zijn hol-
letje en zegt: “Dag vogels, dag 
bloemen, tot over een paar 
maanden.”
De wind zorgt ervoor dat de berg 
bladeren, waar Wijsneus onder 
ligt, alsmaar groter en groter 
wordt. “Welterusten Wijsneus,” 
blaast de wind.

Marieke en haar broertje Bert 
maken samen met mama een 
boswandeling. Ze hebben eikel-
tjes, mos, bladeren en kastanjes 
verzameld. Sommige kastanjes 
hebben hun schil met stekels 
nog. Als ze straks thuis zijn gaan 
ze een herfsttafel maken. 
Bij een grote hoop bladeren leg-
gen Marieke en Bert de spullen 
op de grond en duiken er meteen 
in. Ze gooien de bladeren om-
hoog en lopen door de vallende 
bladeren. Ze roepen: “Het is 
herfst, het is herfst!” 
Onder deze berg ligt egeltje 

Wijsneus te slapen! Hij merkt er 
niets van en slaapt lekker door. 
De berg bladeren is helemaal 
verdwenen. Marieke ziet onder 
de bladeren een bal met stekel-
tjes liggen. Ze raapt deze op en 
loopt er mee naar mama. “Mama 
kijk eens wat een grote wilde 
kastanje!”
“Marieke, dat is geen kastanje, 
dat is een egeltje dat ligt te 
slapen. Die had zijn holletje in de 
hoop met bladeren die jullie uit 
elkaar hebben gegooid.”
“Maar het egeltje beweegt 
helemaal niet. En ik hoor het ook 
niet snurken, is hij dood?” vraagt 
Bert en hij duwt met zijn vingers 
voorzichtig tegen de stekeltjes 
van Wijsneus. “Nee, hij slaapt en 
dat doet hij nog zeker een paar 
maanden.”
“Kunnen we het egeltje terugleg-
gen?” vraagt Bert.
“Dat kan wel, maar ik weet niet of 
het hier zo’n verstandige plek is,” 
zegt mama.

Herfst bij De Beestenboel
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“Zullen we het egeltje meenemen 
naar huis?” vraagt Marieke.
“Ja mama, mag dat?” zegt Bert.
“Ik denk dat dat verstandig is. 
Dan maken we een holletje met 
bladeren in de tuin.”
“Wat eten egeltjes in de winter-
slaap?” vraagt Marieke
“Eten hoeft hij niet te hebben. 
Egeltjes hebben een vetreserve 
dat ze opgebruiken in de winter.”
De kinderen doen bladeren in hun 
tas en op de bladeren wordt het 
egeltje gelegd en daarbovenop 
weer bladeren. Ze verzamelen 
nog meer bladeren en leggen die 
achterin de auto, voor straks in 
de tuin. 
“Zullen we hem een naam ge-
ven?” zegt Bert.  “Prikkeltje, of 
Stekeltje?”
“Ik vind Stekeltje wel een mooie 
naam,” zegt Marieke.

In een hoekje in de tuin ligt nu 
een grote berg bladeren met 
daaronder in het midden een hol-
letje voor Stekeltje. Marieke heeft 

op een plankje geschreven: ‘Hier 
woont Stekeltje’. Papa heeft het 
plankje op een paaltje getimmerd 
en bij de hoop bladeren in de 
grond gezet.
Ze hebben afgesproken dat ze 
Stekeltje met rust laten.
De eerste dagen gaan Marieke 
en Bert nog kijken naar de hoop 
bladeren.
Maar na een maand zijn ze bijna 
vergeten dat Stekeltje in hun tuin 
woont.
Eind december sneeuwt het en 
als de familie aan tafel zit om te 
eten zegt Bert: “Hoe zou het met 
Stekeltje zijn?” 
“Zullen we na het eten even gaan 
kijken?” zegt Marieke.
Ze lopen naar de hoop bladeren, 
achter in de tuin. Er ligt overal 
sneeuw, dus ook op de hoop 
bladeren. Maar ze zien ook dat 
de hoop bladeren uit elkaar ligt! 
Voorzichtig zoeken Marieke en 
Bert in de bladeren naar het 
holletje van Stekeltje. Ze zien dat 
Stekeltje er niet meer in ligt. Ze 
gaan terug naar binnen en vertel-
len dat Stekeltje weg is. Mama 
zegt: “Ja dat kan gebeuren. 
Egeltjes worden wel eens wakker 
en zoeken dan vaak een ander 
plekje.” Bert en Marieke gaan 
weer naar buiten op zoek naar 
Stekeltje. Bert kijkt rond en ziet 
sporen in de sneeuw. “Dat is van 
een kat,” zegt Marieke verdrietig. 
“Nee, katten maken niet zulke 
sporen, misschien is het van 
Stekeltje!”
Ze volgen samen het spoor in de 
tuin. Dat gaat helemaal naar het 
houthok. Marieke roept: “Kom 

eens kijken, hij ligt hier tussen de 
houtblokken!” 
Mama en papa komen ook kijken. 
“Hij ligt daar wel droog en uit de 
wind,” zegt mama, “maar niet 
goed verstopt.” 
Papa heeft een idee: “Zullen we 
een egelkist maken? Daar ligt 
Stekeltje veilig in. En als hij wil 
kan hij daar in de zomer ook 
wonen.” Samen gaan ze aan de 
slag. Van een oud kistje ma-
ken ze een huisje. Er komt een 
opening in met een kamertje, dat 
wordt zijn holletje. Papa boort er 
luchtgaten in. Bert schildert het 
kistje groen en Marieke schrijft op 
de kist: ‘Hier woont Stekeltje’. Nu 
heeft hij een echt stevig huis. Het 
wordt achter in de tuin gezet.... 
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Gevonden

Verloren

16-11 1 pas AH, airmiles en kruidvat pas bij Geldautomaat Eikenbosch 06-15025241
5-11 Sleutelbos gevonden met kruising Mac Donalds Bosscheweg 06 40541175

sleutelhanger (wortel met tekst Budapest)

3-11 Sleutel met blauw tophoesje Heggewikke 06 29219634
2-11 OV-chipkaart Bosscheweg 06 25034152
   

16-11 hockey-/gymschoen Tussen Berkel-Enschot en Tilburg 06-43284827
15-11 Zilverkleurige platte slavenarmband Rondom BS Berkeloo - trimbaan JB of 06-12181707

met tekst Winkelcentrum
2-11 OV-chipkaart Tussen halte Burg. Panislaan en de Druiventros 06 37040652

Bezoek onze 
kerstshow

Oisterwijk Heukelomseweg 26

Op alle kamerplanten
BLACK FRIDAY
Op alle kamerplanten

Aanbieding geldig van 
24 t/m 28 november 2021
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Kerst-editie
Woensdag 15 december verschijnt de altijd volle en gezellige kerst-editie van weekblad 
De Schakel. Ook dit jaar maken we er een feestuitgave van. 
Doet u ook mee en komt u bij ruim 5.500 huishoudens in het dorp met uw bedrijf of 
service, kerstwens of actie in beeld? 
Meer informatie mail naar advertenties@schakel-nu.nl
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B I J B A A N T J E
Wij zijn per direct op zoek naar een
BEZORGER voor de wijk

- Guido Gezellelaan, Anton van Duinkerken-
laan en Durendaelweg tot rotonde (200 Schakels)

Ben jij 13 jaar of ouder, woon je in deze buurt 
en heb jij op woensdagmiddag een uur de tijd 

om Weekblad de Schakel te bezorgen? 

App 06-20780000 of stuur een mail naar 
info@schakel-nu.nl

Op naar de 
zaalcompetitie
Allereerst: we hebben een nieuw 
erelid; op de algemene ledenvergadering van 3 
november is Hans Buijsman deze eervolle onder-
scheiding verleend.. En dat verdient hij. Hans is een 
van die leden die in een vereniging onontbeerlijk 
zijn. Al jaren wedstrijdsecretaris, coördinator van 
de jeu-de-boulesclub, vaak achter de bar in actie, 
nooit te beroerd om een klusje op te knappen en 
ga zo maar door. En dat al veertig jaar!
Intussen worden de laatste voorbereidingen voor 
de zaalcompetitie getroff en. Het eerste speelde 
al een oefenwedstrijd, alle ploegen zijn in training, 
Alleen vervelend dat er momenteel geen publiek bij 
de activiteiten aanwezig mag zijn.
Dat geldt jammer genoeg ook voor het Pietenkorf-
bal dat op vrijdag 26 november gehouden wordt 
van 18.30 - 19.30 uur in ‘t Ruiven. Alle kinderen uit 
BE tot tien jaar kunnen meedoen. Het wordt zeker 
weer erg gezellig.
Dan terug naar de competitie. Het eerste zal het in 
de derde klasse moeilijk krijgen om zich te handha-
ven, maar onmogelijk is het niet; het tweede dient 
mee te gaan doen om het kampioenschap. Bij de 
jeugdploegen hebben we goede hoop dat de inde-
ling zo is dat de teams aan elkaar gewaagd zijn. 
Dat levert de leukste wedstrijden op en vooral voor 
de pupillenploegen geldt dat ze daar het meeste 
van leren. Vanaf volgende week houden we u weer 
op de hoogte van de resultaten

Sinterklaartoernooi 
20 november Judoclub 
Berkel Enschot
Hoor wie klopt daar kinderen tegen 
de deur van sporthal Den Donk... Het zijn de 8 
judoka’s van de judoclub Tenshi die vorig weekend 
zaterdag 20 november hebben meegedaan aan het 
judo Sinterklaastoernooi in Oisterwijk.
Fay, Mees, Florian, Jari, Thijs, Simon en Floris on-
der toeziend oog van Sint en Piet hebben daar hun 
Judo talenten (eindelijk weer) laten zien, namens 
hun judoclub Berkel Enschot Ten Shi. Het waren 
mooie wedstrijdjes in gezellige Sinterklaas sferen. 
Vanwege de Corona was dit weer het eerste toer-
nooi na ongeveer 1,5 jaar voor de club. 
De kinderen met vooral witte en gele band  in leef-
tijd 8 tot 10 jaar vonden het super leuk en hebben 
het erg knap gedaan. Zeker omdat hun ouders er 
dit jaar niet bij mochten zijn en voor de meeste het 
eerste toernooi was. Sinterklaas heeft ieder kind 
een mooie beker gegeven met wat lekkers en gaf 
na afl oop aan dat hij zeer trots is op de judoka’s.

Kerst-editie
Woensdag 15 december verschijnt de altijd volle en gezellige kerst-editie van weekblad 
De Schakel. Ook dit jaar maken we er een feestuitgave van. 
Doet u ook mee en komt u bij ruim 5.500 huishoudens in het dorp met uw bedrijf of 
service, kerstwens of actie in beeld? 
Meer informatie mail naar advertenties@schakel-nu.nl
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CULTUUR VOOR JONG EN OUD
CULTUUR VOOR EEN AANTREKKELIJKE PRIJS

CULTUUR VOOR IEDERE SMAAK
… EN VOORAL CULTUUR DICHTBIJ

Je blijft van harte welkom bij onze voorstellingen 
en activiteiten die gewoon door kunnen gaan met 
inachtneming van alle regels van de overheid. 
Verrassend, 

NIET VERGETEN:

26 November 10.00-11.00 uur: letters en liedjes
Voorlezen en muziek maken, dat is dubbelfeest voor 
peuters en (groot)ouders in de bibliotheek. 
Aanmelden verplicht via www.bibliotheekmb.nl
28 November 11.30 uur: melodias del corazon
Hebt u al kaarten besteld? Mis deze mooie voorstel-
ling in Spaanse sfeer niet en bestel snel via www.
onskoningsoordcultureel.nl Toegang €10 (inclusief 
koffie/thee) 

EXPOSITIE JOOP GHERING tot 2 januari 2022
Prachtige realistische aquarellen van de Brabantse 
en Zeeuwse natuur in de expositieruimte van Cul-
tureel Centrum De Schalm. Zeer zeker de moeite 

waard om deze tentoonstelling te bezoeken. De 
toegang is gratis. Op maandag- en woensdagmiddag 
van 13.00- 16.00 uur is Joop Ghering zelf aanwezig. 
Hij geeft dan graag een toelichting bij zijn werk, als je 
dat op prijs stelt, en kan al je vragen beantwoorden. 
De tentoonstelling is maandag t/m vrijdag te bezichti-
gen tussen 09.00 en 17.00 uur, maar ook tijdens 
activiteiten op de avonden en in de weekenden. 
Natuurlijk is het altijd mogelijk om een afspraak te 
maken. 
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Woensdag 1 december van 14.00 tot 15.00 uur
Spreekuur ido bibliotheek Berkel-Enschot
Hulp bij websites overheid: spreekuur Informatiepunt 
Digitale Overheid  
Dingen regelen met de overheid; het gebeurt steeds 
vaker op de computer, via internet. Heb je een vraag 
over het aanvragen van zorgtoeslag? Inburgering? 
Een rijbewijs verlengen? Studiefinanciering aanvra-
gen? Of een afspraak maken bij de gemeente? Loop 
dan eens binnen bij het spreekuur van het Informatie-
punt Digitale Overheid. Speciaal opgeleide medewer-
kers helpen je de juiste informatie te vinden, denken 
mee of verwijzen je door naar de juiste organisatie. 

Noteer alvast in je agenda

12 december  Di Goijm-kwartet, klezmermuziek 11.30 uur
13 december workshop kerstdecoratie maken: deurkrans 19.00 uur
14 december  workshop kerstdecoratie maken: kerststuk op schaal 19.00 uur
19 december Familievoorstelling Eefje Wentelteefje 11.00 uur

Spreekuur in de Bibliotheek Berkel-Enschot
Wil je iets regelen via de computer en kun je wel wat 
hulp gebruiken? Wil je zelf beter leren omgaan met 
de websites van de overheid? Of ken je iemand die 
wel wat hulp kan gebruiken? Tijdens het spreekuur 
in de Bibliotheek Berkel-Enschot worden er geen 
formulieren ingevuld, maar wijzen bibliotheekmede-
werkers je wel duidelijk de weg in de digitale wereld. 
Ook kun je gratis computercursussen volgen. Zodat 
je voortaan dingen zelf kunt regelen met de overheid 
via de computer.

Praktische informatie
Datum & tijd: elke eerste woensdag van de maand 
van 14.00-15.00 uur
Locatie: Bibliotheek Berkel-Enschot, Trappistinnen-
tuin 77, Berkel-Enschot
Kosten: gratis en je hoeft je niet aan te melden of lid 
te zijn van de bibliotheek.
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Café t Raadhuis  -  Raadhuisstraat 54  -  5056 HD Berkel-Enschot  -  013 5331728

Programma Café t Raadhuis
Kerstbingo

Zondag 12 december 14.00 uur

Jubileumfeest
Zaterdag 18 december

Van 18.30 tot 20.30 uur receptie met gratis drankje, daarna feest op eigen kosten.
Optredens van Patrick Bruurs, Patrick Dano, Frans de Brabander, Frank Smeekens en Bas Hutten

The Destination Bluesband
Zondag 16 januari 16.00 uur

* Onder voorbehoud van geldende 
coronamaatregelen



Dat Ellen zou stoppen met café ‘t Raadhuis was al 
langer bekend. Op de plek van de gezellige bruine 
dorpskroeg komen straks huizen te staan. In eerste 
instantie zou het café eind dit jaar al sluiten, maar 
de planning van nieuwbouwproject Achter het 
Raadhuis liep door Corona wat vertraging op. ‘Op 2 
januari beginnen ze met de sloop van de feestzaal,’ 
vertelt Ellen. ‘Maar het café blijft nog even open. Dat 
gaat pas in augustus dicht.’ De komende maanden 
valt er nog genoeg te vieren. ‘We houden nog een 
kerstbingo op 12 december en op 16 januari is er 
nog een optreden van The Destination Bluesband. 
En uiteraard is er mijn jubileumfeest.’

Jubileumfeest
Dat Ellen al vijftien jaar achter de tap van haar café 
staat, laat ze niet ongemerkt voorbijgaan. Op 18 
december is het feest, compleet met receptie en 
optredens van maar liefst vijf zangers. ‘We begin-
nen met een receptie om 18.30 uur. Iedereen is 
welkom en er is een gratis drankje. Vanaf 20.30 uur 
zijn de consumpties voor eigen rekening en begint 

de feestavond. Dan zijn er optredens van Patrick 
Bruurs, Patrick Dano, Frans de Brabander, Frank 
Smeekens en Bas Hutten. Samen gaan we een mooi 
feestje bouwen!’ (Onder voorbehoud van de corona-
regelgeving Red.)

Toekomstplannen
Nadat de zaal gesloopt wordt, vindt er nog een kleine 
verbouwing plaats. ‘Het biljart gaat eruit en er komt 
een wandje om een rustig hoekje voor de bridgers te 
maken.’ En wat gaat ze na 1 augustus doen? ‘Eerst 
vakantie houden in Spanje en dan hopelijk een nieuw 
café, maar ik heb nog geen nieuwe plek gevonden.’ 
Vaste stamgast Jos verhuist het liefst met Ellen mee 
naar de nieuwe locatie: ‘En anders moet Elleke maar 
met mij mee!’ zegt hij resoluut. Ondertussen sluit El-
len voor de foto alvast symbolisch de deur van haar 
café. ‘In augustus roep ik echt “Houdoe”. En dan 
maken we hier echt alles op!’ 

Tekst: Noortje de Kok
Foto: Bas Haans

Ellen Grimmelius 

trekt de deur 
van haar café 
bijna dicht

Al vijftien jaar runt Ellen Grimmelius café t Raadhuis, ook wel 
bekend als café Ons Elleke. Een mooi jubileum dat uiteraard 
gevierd moet worden. Op 18 december pakt ze feestelijk uit. 
‘Het wordt een van de laatste feestjes hier op de Raadhuisstraat, 
want in januari wordt de zaal al gesloopt en op 1 augustus 2022 
trek ik de deur hier defi nitief achter me dicht.’
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Aanvulling presentatie boek 
Voorste Stroom
In het laatste nummer van ‘De Schakel’ (week 46) 
staat een artikel over de uitreiking van het eerste 
exemplaar van het boek over de Voorste Stroom. 
In de streamer staat: ‘De natuur heeft het ‘gewon-
nen’ van de boeren’. Dat slaat op de ontginning op 
Moerenburg van hooilanden die zoveel kwelwater 
te verwerken kregen, dat ze niet langer bruikbaar 
waren en uiteindelijk een moerasbos werden. Dat 
staat in de complete tekst ook vermeld.
Sommigen hebben alleen de streamer gelezen en 
lazen daar een algemene bewering, alsof de natuur 
het altijd zou winnen van de boeren. Dat is niet de 
bedoeling geweest. We hopen dat dit hiermee is 
rechtgezet.

De redactie

Kersttocht Biezenmortel 
gaat niet door
Op zaterdag 18 december stond de 
20ste editie van de Kersttocht ge-
pland in Biezenmortel. De Stuurgroep ziet, onder 
de huidige omstandigheden, geen mogelijkheden 
op 18 december in Biezenmortel een veilige, 
sfeervolle tocht te organiseren. Na overleg met de 
gemeente is besloten deze niet door te laten gaan. 
Wij vinden dit erg jammer voor alle deelnemers, 
vrijwilligers en bezoekers van de Kersttocht en de 
inwoners van Biezenmortel.
De Kersttocht staat nu gepland op zaterdag 17 
december 2022 in Biezenmortel.
De Stuurgroep wenst u allen fi jne kerstdagen en 
een gelukkig en gezond 2022.

Informatiebijeenkomst 
Eikenhuys - Brevierstraat
Op 21 oktober vierden wij de fees-
telijke start van de bouw van onze 
nieuwe locatie Eikenhuys, die zal verrijzen aan de 
Brevierstraat.

Wellicht heeft u interesse om meer over deze 
nieuwe locatie van De Wever te weten te komen. 
We nodigen u van harte uit om de informatiebijeen-
komst bij te wonen om te komen luisteren, mee te 
praten en vragen te stellen over het nieuwe toe-
komstgerichte zorgconcept dat we gaan toepassen 
in Eikenhuys.

U bent welkom op woensdag 1 december 2021 
of maandag 6 december 2021, beide dagen van 
17.30 uur tot 19.30 uur. De locatie is Cultureel 
Centrum De Schalm, Ons Koningsoord, Trappistin-
nentuin 77 in Berkel-Enschot.

We willen u vragen om u aan te melden op het 
volgende e-mailadres, zodat we zicht hebben op 
het aantal gasten dat we mogen verwelkomen: 
p.broere@dewever.nl.
We kijken uit naar een ontmoeting met u op één 
van deze avonden.

Voor actuele informatie over de locatie Eikenhuys: 
dewever.nl/eikenhuys

Tilburg en het klimaat
Het gemeentebestuur heeft een “Notitie van 
uitgangspunten Transitievisie Warmte gemeente 
Tilburg” uitgebracht. Uitgangspunten hierin zijn de 
CO2-uitstoot te minimaliseren en huizen moeten 
van het gas af. Om de inspraak goed te regelen 
werd de “Tilburger Tafel” ingericht, waarbij 20 
Tilburgers advies aan de gemeenteraad mochten 
geven over de te nemen klimaatmaatregelen, waar-
over de gemeenteraad in december een besluit 
moet nemen.

Het leek mij een interessante uitdaging om 
hieraan deel te nemen, om te voorkomen dat 
er alleen maar over ons burgers beslist wordt.                                                                                                            
Moeten huizen van het gas af?                                                                                                                                  
Als huizen van het gas gaan, gaan wij burgers meer 
elektriciteit gebruiken en deze elektriciteit wordt 
voor het grootste deel met datzelfde gas opgewekt. 
Berekeningen hebben aangetoond dat de overstap 

van gas naar elektriciteit geen vermindering van 
CO2-uitstoot geeft en daar was het toch om te 
doen? In het advies dat wij als Tilburger Tafel heb-
ben uitgebracht wordt benadrukt dat een overstap 
van aardgas naar elektriciteit alleen zinvol is als het 
ook tot minder CO2-uitstoot leidt. Verder moeten 
de maatregelen in goed overleg met de burgers 
worden uitgevoerd. 
Ook moet vol ingezet worden op isolatie. De 
Energiecooperatie BEC doet hier op adviesgebied 
uitstekend werk. Isolatie, samen met zonnepanelen 
kunnen het gasverbruik drastisch verminderen en 
laten we ons daar allemaal medeverantwoordelijk 
voor voelen.    

Theo van Eekelen.
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Lieve lezers,  
Sinterklaas is nu echt begonnen 
bij ons op school! Onze klas is 
helemaal versierd! Maandag kregen we al een ca-
deautje. Hier zaten kaarten in voor Ozosnel. Deze 
hebben we versierd en zitten nu in onze schoen. 
Ozosnel is namelijk vrijdag jarig! Donderdag gaan 
we kijken wat er in onze schoen zit.  

Groetjes van OB4 

Beste mensen, 
We zijn sinds het nieuwe schooljaar een nieuwe 
klas. We zijn nu met MediaMasters bezig. Wat is 
MediaMasters? Bij MediaMasters leer je over soci-
ale media. We hebben vaak in de kring gezeten om 
de missies en opdrachten te voltooien. Na een paar 
dagen speel je tegen anderen klassen, dat is de 
fi nale. Je kunt ook prijzen winnen dus uiteindelijk 
komt er een winnaar. Wij hebben vorige week de fi -
nale gespeeld. Er deden ruim 6000 andere klassen 
mee en wij zijn iets in de tweeduizend geworden. 

Groetjes,
Saar en Neeltje uit BB6

Collecteweek 
Alzheimer Nederland
Voor een toekomst zonder dementie.
De collecte heeft inmiddels plaatsgevonden. We 
zijn verheugd met het resultaat.
De opbrengst uit de collectebussen was: € 
2.375,64
De opbrengst via iDeal-QR was: € 2.273,51
De totale opbrengst is : € 4.649,15
Namens Alzheimer Nederland willen wij u hartelijk 
danken voor deze mooie opbrengst.

De organisatie:
Nettie Moonen en Will Bertens

De Hemeltjes 1 • Berkel-Enschot
tel. 013-5333947 • www.de-hemeltjes.nl

In deze sombere tijd vroeg 
een kamerhoge kerstboom 

in huis tot in het nieuwe 
jaar, dat kan!

EASY-FIX Systeem
Met het Easy-fix systeem blijft uw boom 

mooi tot in het nieuwe jaar!
Dé voordelen: geen zware kluit en

geen zand binnen.

Wij boren een gat onder in boom, doen er 
net om. Neem de kerstboom makkelijk mee, 
zet deze binnen op de speciale schotel, knip 
het net eraf en de boom staat 100% kaars-

recht om deze te versieren. U hoeft er alleen 
maar voor te zorgen dat er steeds water in 

prachtige schotel blijft.

Wij hebben nu al mooie Nordman dennen 
tot 2,50 meter

Picea Omorika ook in pot. Kleine Conica’s 
voor bij de voor-/achterdeur of op tafel.

Ook rond 5 december hebben wij nog 
voldoende mooie kerstbomen. 

Zondag 28 november en 
5 december ook geopend.

Mooie witte Helleborus, Gaultheria en violen.

Wij houden uiteraard ook rekening met 
de RIVM-richtlijnen want onze gezondheid 

is het allerbelangrijkste.

Kerstbomen staan buiten waar voldoende 
ruimte is, om je vrij en prettig te verplaatsen. 

Op het land uitzoeken tot 4,50 meter 
is ook mogelijk.

Doet Catharina (25 nov.) haar witte mantel aan, 
ze blijft er zeven weken rond mee gaan.

Wie houdt van wind, 
november bemint.

Jean-Paul Korst
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WEEKENDPAKKERSdo vr za
25 nov 26 nov 27 nov

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

47/21 
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

Geldig in week 47
zondag 21 t/m 
zaterdag 27 november

Geldig in week 47

zaterdag 27 november

1.36 – 1.97 

  Per 100 gram

    0    0..9999
4.38 - 5.98 

2 schalen  

    2.9999

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

3.50  1.75
    De actieprijzen variëren van 1.39 - 2.29 

 1 1++1
    GRATIS   

 1+1
    GRATIS   

 Alle PLUS Klaverland 
Kaas plakken 48+ 
of Biologisch PLUS 
Kaas plakken 50+
M.u.v. geitenkaas 
en boerenbuiten   

+1GRATISzegel

Appels 
of peren 
op schaal 
Alle schalen 
à 3 of 4 stuks,
combineren mogelijk 

TOT 50% KORTING 

 PLUS Boerentrots 
Braadworst
    Pak 450 gram
    2 pakken 

6.98   3.49

 Dubbelfrisss, Taksi 
of Appelsientje Mini-pakjes
    Alle sets à 6 of 10 pakjes
    Per set
Bijv. Dubbelfrisss Appel & perzik, set 6 pakjes

2.35 1.41
    De actieprijzen variëren van 1.35 - 1.61 

 Dubbelfrisss, Taksi 

 40%40% 
    KORTING   

Alle Wagner Sensazione 
pizza’s, piccolinis of pizzies
Combineren mogelijk
2 stuks** 
Bijv. Wagner Piccolinis salami, 2 dozen à 9 stuks 

5.18   2.59
De actieprijzen variëren van 2.49 - 2.99

 1 1++11
    GRATIS   

 Emmi Zwitserse 
kaasfondue original
    Pak 400 gram 

Alle Mediterraneo Focaccia 
   Combineren mogelijk    

 PLUS 
Snoepgoed tomaten 
Bak 500 gram

 PLUS Nederlandse 
Kriel aardappelen 
Zak 500 gram

Lekker met 
tomaatjes, 
foccacia en 

aardappeltjes.

4.30 – 4.98 

2 stuks  

    2    2..4949   
4.99 

  Per pak  

    2    2..9999   
2.69 

Per bak  

    1    1..4949   
1.45 

  Per zak  

    0    0..9999   

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

plus.nl Openingstijden:           maandag t/m zaterdag: 8.00 - 20.00 uur          |          zondag: 10.00 - 18.00 uur
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BEC bestaat ruim 10 jaar in Berkel-Enschot 
en houdt zich bezig met de problematiek van 
duurzame energie. Bewustwording, bespa-
ring, duurzaamheid zijn de kernwaarden die 
uitgedragen worden. In het recente verleden 
zijn collectieve zonnepaneelprojecten uitge-
voerd en is medewerking gegeven aan het 
Burgerwindpark De Spinder. Met name dit 
laatste project genereert ook inkomsten voor 
de energie-coöperatie waardoor nu een gun-
stige financiële situatie is ontstaan.
 
Secretaris Christiaan Weytmans geeft aan dat 
dat wel lekker werkt: we hoeven niet iedere 
cent om te draaien en kunnen volop werken 
aan plannen en projecten en zo onze doel-
stellingen realiseren. Maar de beperkende 
factor is de aanwezigheid van vrijwilligers: we 
hebben niet genoeg man- of vrouwkracht om 
al onze plannen en ideeên uit te voeren. Zo 
ligt een project voor een deelauto volledig uit-
gewerkt op de plank te wachten tot iemand 
bereid is om als coördinator op te treden. 
De huidige 4 bestuursleden zijn druk met de 
bestaande taken en hebben afgesproken dat 
ze beter 1 ding goed kunnen doen dan meer-
dere projecten maar half.
 
De huidige werkdruk komt bijvoorbeeld door 
het project van de gemeente rondom de 
energie-adviezen. BEC heeft besloten om 
dat flink te subsidiëren: een bezoek van een 
energie-adviseur kost slechts € 65,- door 
de bijdrage van de gemeente Tilburg. BEC 
geeft daar nog eens de helft van terug. Dus 
voor € 32,50 krijg je bezoek aan huis van een 
energie-adviseur die advies geeft over grote 
én kleine zaken die je als bewoner aan je huis 
kunt veranderen om energie te besparen. Op 
basis van dit advies kun je besluiten om zon-
nepanelen te nemen, je huis te isoleren, dub-
bel glas te vervangen, kieren te dichten, over 

te schakelen op lage temperatuurverwarming 
etc. Het is dus een goed startpunt om aan de 
slag te gaan met je huis.
Om deze energie-adviezen te promoten is 
samen met ECU (de energie-coöperatie uit 
Udenhout) een mobiel energieloket aange-
schaft.  Bedoeling is om van hieruit promo-
tie te gaan voeren, folders uit te delen en 
gesprekken aan te gaan met bewoners en zo 
te werken aan het bewustzijn dat we moeten 
besparen op ons energie-gebruik. Voor de 
bemensing van dit energie-loket zoeken we 
ook nog vrijwilligers.
 
Daarnaast speelt er van alles rondom 
warmte: de gemeente heeft een transitievisie 
warmte opgesteld waar voor Berkel Enschot 
weinig concrete invulling gegeven is. Wél is 
er ruimte voor lokale initiatieven. Om dit uit 
te werken en om te zetten in daadwerkelijke 
projecten ontbreekt ons momenteel de mens-
kracht. Heb je expertise op dit gebied en wil 
je die inzetten voor Berkel-Enschot, meld je 
dan bij het bestuur.
 
Op 7 december 2021 zal de ledenvergadering 
van BEC plaatsvinden. Vanwege de corona-
maatregelen zal dit online gebeuren. Op de 
vergadering wordt teruggekeken op de jaren 
2020 en 2021 maar ook zal er ruimte zijn om 
vooruit te kijken naar wat we in 2022 gaan 
doen. Heb je interesse om deze vergadering 
online te volgen, meld je dan aan bij het be-
stuur via secretaris@b-ec.nl
 

Christiaan Weytmans

Energie-coöperatie BEC 
zoekt nieuwe vrijwilligers
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Secretariaat: Slimstraat 7 Udenhout; 
ma, di, do, vr, 09.00 - 16.00 uur; 013-5111215; 
info@johannesxxiiiparochie.nl; 
www.johannesxxiiiparochie.nl 
IBAN NL44 RABO 0170 8812 53  
ten name van R.K. Johannes XXIII Parochie.
Spoedgevallen: 
pastoor Dorssers 06-19843922; 
pastoor Looyaard 06-51110960.

OPSTEKERTJE
Zorg jij dat alles klaar staat?
En toen was ik koster. Bij een retraite van het Sint-
Janscentrum stond mijn naam op de takenlijst bij 
‘afwas avondmaal’ en als koster. Afwassen kan ik wel, 
maar kosteren? Dat had ik nog nooit gedaan.
Dat hoeft in onze parochie ook niet. In alle drie de 
kerken zijn er kosters om de boel in gereedheid te 
brengen voor de verschillende vieringen. In de Lam-
bertuskerk regelen Bert, Jan-Karel, Piet en Tiny het. In 
de Caecilia werkt Jeanne samen met Ad, Bep, Marcel 
en Wim. In de Willibrorduskerk is Diny de vraagbaak 
die voor elk verzoek een oplossing vindt, samen met 
Ria.
Het valt pas weer op wat een werk deze vrijwilligers 
verzetten, als je het voor de eerste keer zelf moet 
doen. Zoveel dingen om aan te denken, zoveel men-
sen om mee samen te werken. En iedereen vindt er 
wat van. De inrichting van de kerk en de manier van 
vieren gaan mensen aan het hart. Een koster moet 
daarom zorgvuldig te werk gaan.
Vijf minuten van tevoren werd er bij mij nog even om 
wierook gevraagd. Of werd er gezegd dat er toch een 
bepaald heiligenfeest zou worden gevierd. Een andere 
keer vroeg ik zelf of er nog iets speciaals moest 
komen, maar niemand in de sacristie hakte echt de 
knoop door. Ik snap nu waarom ooit een koster zei: 
“Het maakt mij niet uit wat je vraagt, al wil je de hele 
kerk verbouwen, als je maar duidelijk vooraf zegt wat 
je wil.” En dan staat alles altijd klaar.
Dank ik onze kosters wel genoeg voor al hun werk?
Frits Hendriks, pastoraal werker

TER NAGEDACHTENIS
In de St. Lambertuskerk hebben we afscheid geno-
men van Wim van Etten, 81 jaar en in de St. Caecilia-
kerk van Sylvia Sinot-Knehans, 82 jaar .

JOHANNES VERDIEPT LEZING OVER PAUSEN
‘De man in het wit’ is beeldbepalend voor de Rooms-
Katholieke Kerk. Maar ook een paus is maar een 
mens, al is hij dan de plaatsbekleder van Christus op 
aarde. Het ene pausschap is vaak een ‘correctie’ op 
het andere, vanwege de veranderende noden in Kerk 
en wereld bijvoorbeeld.
David van Dijk, pastoor van Reusel, neemt ons mee 
door de boeiende geschiedenis van de pausen, van 
Pius IX tot en met Benedictus XVI. Woensdag 1 de-
cember 20.00 uur Parochiezaal Berkel.

PAROCHIECENTRUM GESLOTEN
Het parochiecentrum is wegens corona tijdelijk ge-
sloten. Voor het opgeven van misintenties en overige 
vragen zijn wij bereikbaar op ma-di-do-vrij van 9.00 
tot 16.00 uur tel: 013-5111215 of via email info@
johannesxxiiiparochie.nl

VIERINGEN VOOR KOMENDE WEEK 
Zaterdag 27 november:
19.00 uur: St. Lambertuskerk: Eucharistieviering mmv 
Pippijn.
Celebrant: pastoor Looyaard.
Overl. familie Weijtmans-van Biljouw; Overl. familie 
Vermeer-van Laarhoven.

Zondag 28 november: 1e zondag van de Advent
09.30 uur: St. Caeciliakerk: Eucharistieviering mmv 
gemengd koor.
Celebrant: pastoor Dorssers en diaken van Kuijk.
Intenties: Fransje Fischer-van de Ven; Wim en Gini 
Klemans-Pessers en dochter Toos..
10.00 uur: St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looyaard.
Intenties: Willem van Iersel; Josephus van Iersel en 
Maria van Oorschot; Wil en Marco van Riel; Tinus van 
Riel (1e jrgt.).
11.00 uur: St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering 
mmv Pippijn.
Celebrant: pastoor Dorssers en diaken van Kuijk.
Intenties: Annie van Gorp-van Rijsewijk (verj.); Overl. 
familie van Dongen-Brenders; Overl. familie Raaima-
kers; Cees Robben (jrgt.).

Maandag 29 november: 
19.00 uur: St. Willibrorduskerk: Eucharistische Aan-
bidding.
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Dinsdag 30 november: 
09.00 uur: De Eikelaar: Eucharistieviering.
19.00 uur: St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

Woensdag 1 december:
09.00 uur: St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.

Donderdag 2 december:
09.00 uur: De Eikelaar: Eucharistieviering.

Vrijdag 3 december:
09.00 uur: St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

www.zigzag-gordijnen.nl

Transportweg 4  Udenhout   |   T: 013 - 511 99 31   |   M: 06 - 21 43 60 67

  Vakkundig advies aan huis
  Showroombezoek op afspraak

25

Kerkberichten



Schakeltjes

Energiecoöperatie BEC stimuleert duurzame 
woningen: vraag daarom met subsidie een 

energie-advies aan via: www.aandeslagmetjehuis.nl 
of bel tussen 13.00 uur en 17.00 uur 
met het energieloket: 088-0062013.

Verwen uw personeel met Kerst- of Eindejaars 
bloemwerk van Plantaardig Vormgever Extra Vita. 

Ook voor particulier. Bestel tijdig. 06-22114370

GRATIS INLOOPSPREEKUUR 
Wij hebben dinsdagavond een gratis 

inloopspreekuur van 18.00 uur tot 19.00 uur. 
Van Raak Advocatuur, 

Slimstraat 8a Udenhout, 013-5908877

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

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

Nu verkrijgbaar:

ADVENTSKALENDERS
VOOR HONDHOND OF KATKAT!
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Vraag nu de brochure
en prijslijst aan!
Via meubelzorg.nl
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Verkrijgbaar in 250+ kleuren! Verkrijgbaar in 250+ kleuren! Verkrijgbaar in 250+ kleuren!

Toulouse Fameux
Verkrijgbaar in 250+ kleuren!

Maatwerk
Elke fauteuil is geheel 

op maat te leveren. 

Elke fauteuil 
wordt met de grootste 

zorg gemaakt

Maatwerk
Elke fauteuil is geheel 

op maat te leveren. 

Elke fauteuil 
wordt met de grootste 

zorg gemaakt

Bij Meubelzorg alti jd een relaxfauteuil of sta-op-stoel die bij u past!

Magnifi que
Verkrijgbaar in 250+ kleuren!

Borgo
Verkrijgbaar in 250+ kleuren!

Sublime Grenada

Verkrijgbaar in 250+ kleuren! Verkrijgbaar in 250+ kleuren! Verkrijgbaar in 250+ kleuren!

BlaizeCannes Nangis

en prijslijst aan!

Demonstratie 
aan huis?aan huis?

Bel nu: 085-065-5292

FRIDAY
SUPERDEAL

Black
ALLEEN DEZE
WEEK GELDIG,

GRIJP JE KANS!

TWEEDE STOEL
VOOR DE HELFT
VAN DE PRIJS!

- 50%

Geleen
Egelantier 11
6163 RB Geleen

Hoogland
Kraailandhof 11
3828 JN Hoogland
Ma t/m za: 09:00- 17:00
Zo: gesloten

WWW.MEUBELZORG.NL        BEL 085-0655292

Garantie tot 10 jaar Direct leverbaar Laagste prijsgarantie Hoge kwaliteit Gratis proefzitten bij u thuisUitstekende service 1000 kleuren in stof en leer

Heerhugowaard
W.M. Dudokweg 32
1703 DB Heerhugowaard
Ma t/m za: 09:00-17:00
Zo: gesloten

Udenhout
Kreitenmolenstraat 43A
5071 BA Udenhout
Ma t/m za: 09:00-17:00
Zo: gesloten

Barendrecht
Dorpsstraat 74
2992 BE Barendrecht
Ma t/m za: 09:00- 17:00
Zo: gesloten

ACTIE GELDIG VAN:
t/m24

NOV
01

DEC

ONEINDIG AANTAL OPTIES

Mogelijk met massage

Elektrische lendesteun

Verwarming

USB

Tiptoets

Tot wel 5 motoren

Maatwerk
Sta-op mogelijk

18 DECEMBER

OPENING18 DECEMBER

KIES JE KORTING!*
1000 KLEUREN IN STOF EN LEER

21% 
BTW korting-50%

korting

OF OF

Tot wel
€1.000,-
inruilkorting

Tweede stoel
Voor de helft 
van de prijs



DA’S LEUK BOODSCHAPPEN DOEN
Geldig t/m di 7 december 2021

KIES & MIX FRUIT
Kanzi appelen zak 1 kilo,
witte druiven bak 500 gram
blauwe bessen bak 125 gram, frambozen bak 
125 gram of Cantaloupe meloen 1 stuk

3 VOOR

5,-

blauwe bessen bak 125 gram, frambozen bak 
125 gram of Cantaloupe meloen 1 stuk

3 VOOR

5,-5,-5,-

GRATIS BIJ

PUNTEN
350

Jumbo All-in-One 
Vaatwastabletten
Pak 30 of 40 stuks

GRATIS BIJ

PUNTEN
525

Jumbo Bami, Nasi 
of Noedels
Schaal 1 kilo

Jumbo olijfolie
Fles 1 liter
M.u.v. biologisch

GRATIS BIJ

PUNTEN
670
PUNTEN

AMARYLLIS MET GROEN
Rood of wit 
Bos 5 stelen

a6,00 - a6,58

2 VOOR

5,-

CHOCOMEL OF FRISTI
Houdbaar 
2 verpakkingen à 1 liter

a2,58 - a4,36

2 VOOR

250

KIPBLOKJES
Kipfiletblokjes naturel, tandoori, 
saté of kipdijblokjes naturel
2 schalen à 220-350 gram2 schalen à 220-350 gram

a5,50 - a7,50

2 VOOR

5,-

DOUWE EGBERTS 
SNELFILTERMALING
Alle soorten 
2 pakken à 500 gram
M.u.v. Douwe Egberts ExcellentM.u.v. Douwe Egberts Excellent

a11,08 - a12,20

2 VOOR

899

 Jumbo Denissen, Berkel Enschot, Koningsoord 64


