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

FOTOGRAFEN: 
Bas Haans, Coen Brekelmans 
Coverfoto: BAB

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

3



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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Een mooi afscheid zorgt voor  jne herinneringen. Bij ‘t Seuverick DELA kunt 
u rekenen op een luisterend oor voor ieders verhaal. We helpen het afscheid 
altijd persoonlijk en bijzonder te maken. Een waardig afscheid is bij DELA 
ook zonder verzekering mogelijk, zelfs met een klein budget.

Ook in Oisterwijk en omgeving staat ons team klaar om u te helpen. 
Voor leden en ieder ander. Want bij coöperatie DELA geloven we dat we 
er zijn voor elkaar.

‘t Seuverick

‘Wij staan altijd voor u klaar.’

Meer informatie of een persoonlijk 
gesprek? Ons ervaren team helpt u 
graag. Ga naar dela.nl/oisterwijk of 
bel 013 205 57 30. 

Eelco Verheijke van ‘t Seuverick DELA
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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

Ons basis programma is van hoge kwaliteit

• Wassen + Polish + Drogen

•     KEER velgenreiniging

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

Klanttevredenheid: 98%

GROENE 
CARWASH

GRATIS 
KOFFIE/THEE

GRATIS BINNEN 
STOFZUIGEN

LANGE 
CARWASH
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Activiteiten kalender
De komende maand
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Breng uw activiteit onder de aandacht en save the date op onze kalender!Breng uw activiteit onder de aandacht en save the date op onze kalender!Breng uw activiteit onder de aandacht en save the date op onze kalender!Breng uw activiteit onder de aandacht en save the date op onze kalender!Breng uw activiteit onder de aandacht en save the date op onze kalender!Breng uw activiteit onder de aandacht en save the date op onze kalender!Breng uw activiteit onder de aandacht en save the date op onze kalender!Breng uw activiteit onder de aandacht en save the date op onze kalender!Breng uw activiteit onder de aandacht en save the date op onze kalender!Breng uw activiteit onder de aandacht en save the date op onze kalender!Breng uw activiteit onder de aandacht en save the date op onze kalender!Breng uw activiteit onder de aandacht en save the date op onze kalender!Breng uw activiteit onder de aandacht en save the date op onze kalender!Breng uw activiteit onder de aandacht en save the date op onze kalender!Breng uw activiteit onder de aandacht en save the date op onze kalender!

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

12-12-21 Arbie’s Beachhouse 13.00 uur Bruisend Knollebal SOK

12-12-21 Café Mie Pieters 15.00 uur Route 66 classic rock en nederbeat jaren 60/70

15-12-21 Parochiezaal Berkel 20.00 uur Boekenclub: Het spirituele leven deel IV

16-12-21 CC de Schalm 13.30-17.00 uur KBO/de Schalm riktoernooi

16-12-21 Manege de Kraan 18.00 uur Springwedstrijd 50 hindernissen competitie
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STATION 
BERKEL-ENSCHOT!?
Op 2 juni 1881 passeerde de eerste 
(stoom)trein Berkel. De nieuwe spoor-
wegverbinding Tilburg-Nijmegen werd als geopend 
verklaard. Een spoorwegstation te Berkel was 
toen de vurige wens van 200 ingezetenen van ons 
dorp. Die hadden daarvoor een petitie opgesteld, 
maar de toenmalige Zuid -Ooster Spoorweg-
Maatschappij gaf geen krimp. Een spoorweghal-
teplaats werd niet rendabel bevonden omdat er al 
een stopplaats in Udenhout kwam. Toen in 1893 de 
Staatsspoorwegen de nieuwe eigenaar werden van 
deze spoorlijn klaarde de lucht gaandeweg op. Als 
het gemeentebestuur bereid was om grond en geld 
beschikbaar te stellen zou er een persoonshalte 
tot het “opnemen en uitladen van reizigers met ba-
gage”, komen. Het gemeentebestuur ging akkoord. 
Ten zuiden van de spoorlijn nabij de Raadhuisstraat 
werd voor ƒ 6.550,-- een wachtlokaal met privaat 
en een dienstwoning voor de haltechef en zijn ge-
zin gebouwd. Volgens de Tilburgsche Courant van 
9 januari 1899 werd op die dag de halteplaats “Ber-
kel-Enschot” in gebruik genomen. Rond die tijd is 
er naar wens van baksteenfabrikant Swagemakers 
een ‘normaalspoorlijn” tussen de halte en zijn 
‘Berkelsche Steenfabriek’, aangelegd. Deze fabriek 
stond destijds aan de Heuneindseweg, nu hoek 
Generaal Eisenhowerweg en Beukendreef. Ook de 
plaatselijke Boerenbond ging gebruik maken van 
het lijntje. Op 15 mei 1938 werd de halteplaats voor 
reizigersverkeer gesloten. In 1971 is de voormalige 
stationswoning afgebroken. Al jaren wordt er nu 
gepleit voor de realisatie van een nieuw treinstation 
alhier. Als dat er al komt zal dat waarschijnlijk in de 
Berkhoek te Udenhout gebouwd worden.

Foto: Anton van Dorp. Tekst: Rinus van der Loo.

Het is herfst 
en het bloeit geel
Terwijl de dagen steeds korter 
worden en de temperaturen dalen, hebben de 
meeste bloemen en planten hun werk erop zitten 
en moeten hun zaden of overblijvende wortelen 
ervoor zorgen dat vanaf het voorjaar de natuur 
weer tot leven kan komen. Wie over het Ridders-
hofpad fi ets of wandelt zal echter verrast zijn daar, 
op een akker, een nu nog geel bloeiend gewas te 
zien. Het geel bloeiende gewas is mosterdzaad. 
Mosterdzaad is een snelgroeiende plant, die in 
augustus-september nog ingezaaid kan worden als 
groenbemester. Dit wordt gedaan om het percen-
tage organische stof en het stikstofgehalte van de 
bodem te verhogen. 
Vroeger toen er stalmest op de akkers verspreid 
werd, was het humusgehalte van de bodem hoog 
en zorgde het aanwezige bodemleven voor een 
gezonde bodem. Helaas is dit bij het jaar in jaar 
uit gebruiken van drijfmest niet het geval en zal er 
regelmatig een groenbemester ingezaaid moeten 
worden. Het mosterdzaad gaat in het voorjaar ge-
klepeld en ondergeploegd worden waarna het o.a. 
door regenwormen omgezet wordt in humus. Met 
de humus verbetert de bodemstructuur.
U zult zeggen: ‘en de mosterd dan?’. Met de in het 
najaar ingezaaide mosterd, gaan weinig potjes ge-
vuld worden. Als de vorst doorzet vriest het gewas 
namelijk kapot.
De mosterd waarvan de zaden gebruikt worden 
als smaakmaker wordt in het voorjaar gezaaid. Na 
de bloei in de zomer vindt de oogst in het najaar 
plaats. In allerlei variëteiten vindt de mosterd dan 
zijn weg als smaakmaker van soepen, worst, bit-
terballen en overheerlijke kroketten.

Bloeiend mosterdzaad 
(foto en tekst Lambert Winkelmolen)

Opmerkingen, vragen, ideeën. 
Ga naar: https://stichtingnieuwewarande.nl 
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Onderonsje
Geert Weijtmans heeft hier weer een 
mooi beeld neergezet. Je krijgt als 
kijker niet echt mee wat er in de kamer 
besproken wordt, maar wel dat het belangrijk is. De 
kleding van de voornamelijk mannen, hun houding 
en natuurlijk de koninklijke bustes die het geheel 
fl ankeren.
Kleur is hier niet nodig. Integendeel. Het maakt het 
beeld nog sterker. 
Gefeliciteerd, Geert, met deze Foto van de maand! 
Begint het bij jou nu ook te kriebelen om jezelf 
fotografi sch uit te dagen? Neem dan eens contact 
op met FotoBE.
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Oisterwijk Heukelomseweg 26 | Elke zondag openElke zondag open

GRATIS
INGEPAKT!

Nordmann den
Gezaagd, diverse maten tussen de 
130-150cm. Excl. mand. 
19.95

11.99

SaleSale
1 ARTIKEL 

20%
 KO RT I N G KO RT I N G

2  S T U K S 

30%
 KO RT I N G

20%
 KO RT I N G KO RT I N G

3 OF MEER 

40%
 KO RT I N G

pre

Sale
pre

GELDIG OP GESELECTEERDE ARTIKELEN. VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN IN ONZE WINKEL.

Kreitenmolenstraat 80   |   5071 BH  Udenhout   |   013-511 6096
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WEEKENDPAKKERSdo vr za
2 dec 3 dec 4 dec

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

48/21 
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 48
zondag 28 november t/m 
zaterdag 4 december

 1 1++11
    GRATIS   

PLUS 
Mandarijnen 
Net 1 kilo
2 netten  

3.98    1.99

 PLUS 
Shoarma of gyros

PLUS 
Halve luxe vlaai
Aardbeienbavaroise-, Zwitserse room-, 
appelcitroen- of Wener kersenvlaai, 
geschikt voor 5 personen

 Alle PLUS Kaasplateaus
    Per stuk
Bijv. PLUS Kaasplateau 
mild, per stuk ca. 386 gram

5.00   3.75
    De actieprijzen variëren van 3.75 - 5.99 

Zespri 
Kiwi gold 
Los 

 25%25% 
    KORTING   

3.39 

    Per 500 gram

2  2  ..4949   
5.99

Per stuk

44..9999

Dubbelfrisss of Taksi   
Alle pakken à 1,5 liter, combineren mogelijk
2 pakken**
Bijv. Dubbelfrisss 1 Kcal appel & perzik, 2 pakken à 1,5 liter 

3.30 1.65
De actieprijzen variëren van 1.25 - 1.65

Remia 
Topdowntube Alle tubes à 500 ml
of satésaus  Alle emmers à 325 gram   

PLUS Zalmfi let  
Pak 175 of 300 gram
of -blokjes 
Pak 200 gram   

Johma Salade 
   Alle bakjes à 175 gram, combineren mogelijk    

1.49 – 1.99

    Per stuk

    0..9999   
TOT 50% KORTING 

3.70 – 6.38 

  2 bakjes  

    2    2..9999   
TOT 53% KORTING 

2.50 – 2.60

Per 100 gram

    1    1..9999 

    0    0    0    0
Beckers Frituursnacks 
Alle pakken à 8-20 stuks, combineren mogelijk 

5.92 - 9.18 

2 pakken  

    4    4..9999   

 1 1++11
    GRATIS   

5.99 - 8.08 

    Per 900 gram

    5    5..2929   
VOORDEELVERPAKKING

zondag 28 november t/m 

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

12
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MAANDPUZZEL

PUZZEL & WIN:
Eén prijs van E 20,00.
Eén prijs van E 10,00.
De prijswinnaars worden bij  
de volgende puzzel bekend gemaakt.

Meedoen?
Stuur een oplossing van de puzzel, voorzien van naam 
en adres, in een e-mail naar: puzzel@schakel-nu.nl 
of inleveren bij Figlio by Geerts Schoenen of  
Kyckoord, Koningsoord Berkel-Enschot.

Horizontaal
1. gehaast (druk); 7. stomverbaasd; 
12. bloeiwijze; 13. losbandig 
drinkgelag; 14. plaats aan het IJs-
selmeer; 15. noorderbreedte (afk.); 
17. geld (volkst.); 19. telwoord; 
21. uitroep van afkeer; 22. rivier in 
Utrecht; 24. mededogen (deernis); 
27. Ned. eredivisieclub; 28. ver-
brandingsverschijnsel; 30. oosters 
hoofddeksel; 31. klein meertje; 
32. windrichting; 33. Nederlandse 
norm (afk.); 35. deel van bestek; 
37. afgelegen; 38. kwaadsprekerij; 
41. vod; 42. onophoudelijk (conti-
nue); 44. heldendicht; 46. Konink-
lijke Nederlandse Atletiek Unie 
(afk.); 47. openbaar vervoermiddel; 
48. schrijfgerei; 49 (stijl)dans; 50. 
klein stromend water; 52. wortel; 
54. Russisch staatsman; 56. meis-
jesnaam; 58. ambachtelijk beroep; 
61. brood van fijn roggemeel; 62. 
kersensoort; 64. plaaggeest; 65. 
gierigaard; 67. nieuw (in samenst.); 
68. elektrisch geladen materieel 
deeltje; 70. Europese hoofdstad; 
72. Europeaan; 73. onbezorgd; 
76. mak; 77. Chinese munt; 78. 
Europeaan; 79. rivier in Oosten-
rijk; 81. neon (scheik. afk.); 82. 
gehoororgaan; 83. kleine groep van 
voorname mensen; 84. openbaar 
vervoermiddel; 86. stralenkrans; 
87. plaats in Noord-Holland.

Verticaal
1. alcoholische drank; 2. calcium 
(scheik. afk.); 3. beet; 4. slagin-
strument; 5. Venetiaans vaartuig; 
6. insectenetend zoogdier; 7. roei-
spaan; 8. gesneden hengst; 9. voor 

(in samenst.); 10. maanstand (afk.); 
11. wat je als ”idol” zeker moet 
hebben om door te breken; 16. 
gong; 18. jongensnaam; 20. kip-
penloop; 21. kleine vrucht; 23. korf; 
25. lastdier; 26. werklust (inzet); 
27. wreed heerser in Rome; 29. 
plaats aan het IJsselmeer; 32. man 
van wie de vrouw gestorven is; 34. 
namaak (vals); 36. handelaar in 
gevogelte; 37. nagerecht; 39. oprij-
laan; 40. wandelen; 42. bergketen 
langs de westkust van Zuid-Ame-
rika; 43. dun opgerold wafeltje; 45. 
kledingstuk; 46. dierenhoofd; 51. 

boomsoort; 53. priem; 54. plaats in 
Spanje; 55. rivier in Noord-Brabant; 
56. schiettuig om pijlen mee af 
te schieten; 57. hoogtemerk van 
water; 59. onderaardse ruimte; 60. 
Europeaan; 62. Limburgse klei-
soort; 63. bewerken van huiden; 
66. rondedans; 67. zandheuvel; 
69. Nederlandse Omroep Stichting 
(afk.); 71. kerel (vent); 73. nul (nihil); 
74. Arabische vorst; 75. eiland der 
kleine Antillen; 78. dierengeluid; 80. 
voormalig tv-programma van Jan 
Lenferink; 82. ondernemingsraad 
(afk.); 85. sine dubio (afk.).



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)

   

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

Wij wensen iedereen 
een heel gezellig Sinterklaasfeest!
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Zaalcompetie-
programma bekend
De kop is er af. En het eerste 
zorgde toch wel voor een kleine verrassing. Tegen 
het sterker geachte Attila uit Eindhoven werd 
gelijkgespeeld. Het eerste punt is daarmee binnen. 
Het tweede boekte een fl inke overwinning en staat 
voorlopig bovenaan. Bij de jeugd waren er wisse-
lende resultaten. Overwinningen waren er voor de 
D1- en de E1-pupillen.
De uitslagen waren:
Attila 1 - OJC’98 1 16 - 16
Attila 3 - OJC’98 2   5 - 16
OJC’98 asp B1 - KVS’17 jun 1   1 - 3
OJC’98 asp C1 - Animo asp C1`   2 - 11
OJC’98 pup D1 - Ready pup D1 16 - 10
DSC pup E1 - OJC’98 pup E1   4 - 14
Tilburg pup E2 - OJC’98 pup E2 13 - 8
Voor komende week zijn er de volgende wedstrij-
den gepland. Maar of de competitie ook door zal 
gaan, is nog niet bekend. Alle trainingen na 17.00 
uur zijn immers onmogelijk door de nieuwe maatre-
gelen. Voor OJC’98 betekent dat dat alle trainingen 
moeten vervallen.
Het volgende lijstje is dus met twijfels omgeven.
Programma voor zaterdag 4 december:
OJC’98 1- Ready 1 14.05 uur
OJC’98 2 - Ready 3 15.20 uur
NKV jun 1 - OJC’98 jun 1
SDO asp B2 - OJC’98 asp B1
KVS ‘17 - OJC’98 asp C1
Tilburg pup D2 - OJC’98 pup D1
OJC’98 pup E1 - Rust Roest pup E1 12.00 uur
OJC’98 pup E2 - Rust Roest pup E2  13.00 uur
OJC’98 pup F1 - Corridor pup F1  13.00 uur
Jammer genoeg wordt bij alle wedstrijden geen 
publiek toegelaten. 
Rest ons nog te vertellen dat het Pietenkorfbal weer 
een groot succes was ook door de hulp van de 
oudere jeugd en nog heel wat andere vrijwilligers.

Jong Brabant blijft steken op 
gelijkspel: 2-2
Weliswaar onder aangepaste omstan-
digheden (geen publiek) kon Jong Bra-

bant afgelopen zondag weer wel de wei in tegen 
Audacia in Moergestel. De week ervoor werd de 
voor de eerste periodetitel beslissende wedstrijd 
tegen Blauw Wit nog afgelast wegens coronageval-
len bij de tegenstander. Die wedstrijd wordt uiter-
aard nog ingehaald, waarbij Jong Brabant het pe-
riodekampioenschap in eigen hand heeft en dat is 
mooi! Terug naar de bal bij Audacia! Daar werd een 
goede eerste helft van JB-zijde op de valreep af-
gesloten met 1-1. Tegen de verhoudingen in stond 
Audacia namelijk lange tijd met 1-0 voor door een 
te gemakkelijke tegengoal na ruim twintig minuten. 
Door een ferme kopbal van Zeger Vugts werd het in 
de allerlaatste seconde van de eerste helft verdiend 
1-1. De tweede helft startte Jong Brabant sterk en 
kwam na circa een kwartier op 1-2 door een knap 
ingeschoten rebound door Thijs Maas uit een goed 
geplaatste vrije trap van Tom Bastings. Snel daarna 
werd ook nog een strafschop afgedwongen, maar 
die werd helaas niet verzilverd. Voor Audacia reden 
om te blijven geloven in een resultaat. Ondanks 
nog driftig aanvalsspel van Jong Brabant was het 
de thuisploeg die tot scoren kwam in in de tachtig-

Schaken
Fraaie overwinning van De Oude Toren
Afgelopen zaterdag speelde Schaakver-
eniging De Oude Toren de altijd span-
nende uitwedstrijd tegen het grote Stukkenjagers 
uit Tilburg. Het zag er aanvankelijk slecht uit voor 
de schakers uit Berkel-Enschot. Door verliezen 
van zowel Marco van Hout als Ton van de Akker 
keek de club al snel tegen een achterstand van 2 
punten aan. Gelukkig kon Gerrit Bout, in een min-
dere stelling, het tij keren met remise door eeuwig 
schaak. Marcel Pulles voegde er een punt aan toe, 
Frans Deckers wist de stand weer in evenwicht te 
brengen door damewinst. Koen Robben en Marcel 
Strik stonden positioneel en materieel onder druk, 
wisten er toch remise uit te slepen. Ad Verhagen 
tenslotte  maakte de overwinning een feit. Na pion-
nenvoordeel werd de kwaliteit gewonnen, winst 
kon hem niet meer ontgaan.
Door de coronarestricties ligt de interne competitie 
op donderdagavond inmiddels stil. Hopelijk gaat 
het niet te lang duren, schaken immers vraagt 
voortdurende oefening.

ste minuut: 2-2. En dat werd tevens de eindstand. 
Zo behoudt Jong Brabant heel knap de ongeslagen 
status dit seizoen met tevens een hoge klassering. 
Hoe het verdere verloop van het voetbalseizoen, 
gezien de coronamaatregelen, eruit ziet zullen we 
moeten afwachten. Normaal gesproken wordt 
komende zondag thuis de topper tegen Reeshof 
gespeeld (zonder publiek langs de lijn). We wach-
ten het af. 

Redactie Jong Brabant
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Ze stonden heel sterk in de verdediging, ook nadat 
Sam en Desi een twee minuten straf hadden gekre-
gen. Kyra scoorde ook nog een mooie penalty.
De eerste helft eindigde in een spannende rust-
stand van 10-12 in het voordeel van Internos. In de 
tweede helft had Internos al gauw een voorsprong. 
Internos scoorde veel punten door het lopen van 
breaks. De tweede helft ging niet zo goed als de 
eerste helft en uiteindelijk was de eindstand 16-26 
in het voordeel van Internos. De dames hebben 
veel plezier gehad en spraken over een mooie 
wedstrijd.

Hoe het er aankomend weekend uitziet weten we 
dus nog niet. Hou onze website in de gaten, hier 
komt al het nieuws op te staan.
www.white-demons.nl

White Demons
Afgelopen weekend hebben de 
meeste teams nog een wedstrijd 

kunnen handballen. Hoe dat er vanaf dit weekend 
uitziet weten we nog niet. Door de nieuwe maatre-
gelen gaan de trainingen en wedstrijden na 17.00 
uur niet door. Het bestuur bekijkt de mogelijkheden 
met de gemeente maar het is ook nog afwachten 
met welk nieuws het NHV naar buiten komt.

Er werd afgelopen weekend daarom extra genoten 
van alle wedstrijden die veel teams dan ook met 
winst wisten af te sluiten. Onze dames 1 en de mei-
den DC1 lieten het tot een gelijkstand komen. Het 
enige verliezende team was de DA1.

Zij speelden tegen Internos DA1. Het was een span-
nende wedstrijd die redelijk gelijk op ging. White 
demons kreeg bal uit en Esmee maakte de eerste 
aanval al het eerste doelpunt. Internos scoorde 
daarna meteen het tweede doelpunt, maar de da-
mes van White Demons lieten zich niet kennen.

Hans Mutsaers, Keurslager
Koningsoord 177
5057DL Berkel-Enschot
0416341448
info@mutsaers.keurslager.nl
www.mutsaers.keurslager.nl Aanbieding geldig van 27 december -1 tot 02 januari 

 

kipreepjes-
pakketje

(500 gram reepjes
vlees, 4 lekkere
broodjes en een bakje
saus)

per pakketje 7.95

salade voordeel
bij elk bakje
krabsalade

gratis bakje
eiersalade

ouderwets lekker
wist u dat wij ook
heerlijke
huisgemaakte;
balkenbrij,
bloedworst en zult
in  ons assortiment
hebben

mooi mager

ribstuk

500 gram 8.95

lekkere
gehakt-
rondo's

4 stuks 5.95

fantastisch
oosterse
varkenshaas
pakketje 
(500 gram oosterse
varkenshaas, 4
broodjes en een bakje
saus0 

per pakketje 8.95
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CULTUUR VOOR JONG EN OUD
CULTUUR VOOR EEN AANTREKKELIJKE PRIJS

CULTUUR VOOR IEDERE SMAAK
… EN VOORAL CULTUUR DICHTBIJ

WE KIJKEN WAT WÉL KAN
Wij volgen steeds heel stipt de regelgeving vanuit 
de overheid, want de veiligheid van onze bezoekers 
staat voorop! Onze zalen worden goed geventileerd. 
Ons Koningsoord Cultureel nodigt u ook de komende 
weken van harte uit om onze culturele activiteiten te 
bezoeken. Er zijn minder tickets beschikbaar van-
wege de anderhalve meter afstand, dus reserveer op 
tijd als je erbij wilt zijn! 

Vanwege de avondlockdown zullen avondvoorstel-
lingen naar een ochtend of middag in het weekend 
verzet worden of helaas moeten vervallen.

• Het KERSTCONCERT van het TILBURGS VOCAAL 
ENSEMBLE OP 11 DECEMBER in de Willibror-
duskerk kan door de aangescherpte maatregelen 
helaas NIET doorgaan.

• Voor de WORKSHOPS KERSTDECORATIE van 13 
en 14 december wordt in overleg met de inschrij-
vers naar een ander geschikt moment gezocht. 

• A CHRISTMAS CONCERT gaat van vrijdagavond 
17 december 20.00 uur naar zondagmiddag 19 
december 14.30 uur.  

12 DECEMBER 11.30 UUR 
DI GOJIM-KINTETET  “ALIVE ‘N KICKING”
Di Gojim is Neder-
lands eerste klezmer-
band. Vanaf eind jaren 
80 speelt het gezel-
schap onafgebroken 
in de internationale 
eredivisie. Joodse 

feestmuziek, balkanmuziek, gipsy sound, in een ver-
rukkelijk mengsel staat op het menu.
In de kleinere bezetting treden op 12 december in 
Ons Koningsoord op:
Sjaak van der Reijden (trompet en accordeon), Eric 
Roelofsen (tuba en trombone), Vincent Knaven (slag-
werk), Joris van Beek (viool), Alysia van Horik (zang).
DIT WORDT EEN TOPCONCERT.
Entree €10 inclusief koffie/thee. Tickets via www.
onskoningsoordcultureel.nl 

19 DECEMBER 11.00 UUR 
EEFJE WENTELTEEFJE
Buiten is het warm 
en gezellig, maar 
binnen is het koud 
en guur tijdens de 
Eefje Wentelteefje 
Kerst Show. In haar 
talkshow ontvangt 
televisiester, pop-
penkastdiva en stripfiguur Eefje Wentelteefje diverse 
gasten. “Poppenspel” staat in deze voorstelling cen-
traal; Eefje Wentelteefje is immers zelf ook een pop, 
een handpop wel te verstaan.  We krijgen bezoek van 
Muisje Poerieliepoepielie, Hondje Waffielieblaffielie, 
uiltje Oerielieboerielie en eekhoorntje Fliflafloflapperi-
rario! Ferry van de Zaande en Fred van Boesschoten 
komen trouwens ook.
Een familievoorstelling met spel van Jeroen de Leijer 
en Frans van der Meer
Entree €7,50. Tickets via 
www.onskoningsoordcultureel.nl
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19 DECEMBER 14.30 UUR 
A CHRISTMAS CONCERT
Kom helemaal in de 
kerstsfeer met Evy 
& Jeroen en band: 
prachtige kerstklas-
siekers en swingende 
popsongs. Puur, 
sfeervol, akoestisch 
(piano, gitaar, percussie en zang) in een intieme sfeer. 
Genieten maar met de allergrootste kersthits!
Entree €10. Tickets via 
www.onskoningsoordcultureel.nl

GEZOCHT: NIEUWSGIERIGE, KRITISCHE, 
CREATIEVE KINDERREPORTERS!
Maak jij je wel eens druk over de toekomst van Ber-
kel-Enschot? Vraag jij je wel eens af: is er straks nog 
genoeg ruimte om te spelen? Is er nog schone lucht? 
Zijn er nog bossen en groene weilanden? Vind je het 
leuk om daarover na te denken met leeftijdsgenoten? 
Vind je het leuk om samen plannen te bedenken voor 
de toekomst van Berkel-Enschot? Samen te zoeken 
naar oplossingen voor problemen?
Vind je het leuk om daarover te schrijven of daarover 
een vlog te maken en ben je ook nog tussen de 9 en 
14 jaar? Dan kunnen we jou gebruiken als reporter 
van Berkel-Enschot.
Je wordt opgeleid door echte kenners uit het dorp 
en gaat op zoek naar onderwerpen waarover je kunt 
schrijven, fotograferen of filmen in je eigen buurt.

Zin om mee te doen? 
Meld je aan door te 
mailen naar: berke-
lenschot@biblio-
theekmb.nl 
Vermeld in ieder 
geval je naam en je 

leeftijd. Ook als je meer informatie wilt hebben, kun 
je dit mailadres gebruiken. 

WINTERKRIEBELS, voor kinderen van 3, 4 en 5 
jaar
In deze vier dansimprovisatie-lessen in januari dan-
sen we over de winter. Hoe dwarrelen de sneeuw-
vlokjes naar beneden? Hoe moet je schaatsen op 
het ijs? We maken sneeuwpoppen en dansen in de 
plassen. 
In deze lessen 
gaan kinderen op 
ontdekkingstocht 
in een fantasie 
wereld die we 
zelf creëren. Ze 
leren spelenderwijs 
samenwerken, hun 
fantasie gebruiken en motorische vaardigheden. Het 
is een lessenreeks van 4 lessen op maandag om 
15.30 uur die start op 10 januari. Je schrijft je kind in 
voor alle 4 de lessen. Aan het einde van de laatste 
les is een kort presentatie moment van alles dat we 
geleerd hebben.
Lesgeld €30. Meld je nu al aan op www.onskonings-
oordcultureel.nl
LET’S DANCE, voor kinderen van 6 tot 10 jaar
Deze danslessen zijn voor kids die niet stil kunnen 
zitten en het liefst heel de dag dansen. Het is een mix 
van hiphop, streetdance en de laatste tiktok trends. 
We werken 4 weken in januari op de maandagen om 
16.15 uur aan één dans waarvan in de laatste les een 
korte presentatie voor ouders is. De start is op 10 
januari.
Wat deze lessenreeks uniek maakt, is dat er be-
paalde overstijgende thema’s aan de lessen worden 
toegevoegd zoals samenwerken, creativiteit ontwik-
kelen en jezelf durven laten zien.
Lesgeld €30. Meld je nu al aan op 
www.onskoningsoordcultureel.nl
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Sprendlingenpark 46, Oisterwijk

Kom langs in 
onze showroom 
in Oisterwijk

Wij werken met nette, 
reële prijzen en houden 
van mooie keukens

Maak een afspraak via 
www.marquardt-kuchen.nl 
of bel ons op 013-7200965

Kom onze nieuwe collectie 
2022 nu al bewonderen
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Van 
Berkelse

 Bodem

Volgende keer weer een andere groente 
in de hoofdrol in van Berkelse Bodem! Volg VAN BERKELSE BODEM 

op Facebook en Instagram en blijf op de hoogte!

Vlotte 
(dop)erwtensoep

Eet Smakelijk!

BEREIDEN
Zet de doperwten op met een ½ liter bouillon. Kook de doperwten in circa 10 minuten gaar.
Ondertussen schil je de aardappels, winterwortel en de pastinaak en snijd alles in blokjes.
Snijd de prei/ui in ringen. Was de prei. Hak het peterselie fi jn.
Pureer met de staafmixer de erwten zo fi jn mogelijk. Breng de soep weer aan de kook.
Voeg de aardappels, groente en peterselie toe en kook de soep nog circa 15 minuten.
Snijd de worst in plakjes en voeg ze circa de laatste 5 minuten toe aan de soep. Breng de soep op smaak met 
peper. Als je de soep iets te dik vindt, wat zou kunnen, doe je er gewoon nog wat water door. 

Zo in december dan denk ik steeds meer aan stampotten en winterse soepen. Zoals in november ook al te zien 
was. Wat in het rijtje dan niet mag ontbreken wat mij betreft is snert. Of moeten we het erwtensoep noemen? 
Snert heet namelijk offi  cieel pas snert nadat de soep een dag ‘gestaan’ heeft. Dus omdat ik een recept heb wat 
zelfs nog sneller klaar is dan een gewone erwtensoep, mag het zeker geen snert genoemd worden. Het blijft leuk, 
om te kijken wat er nog op de moestuin te vinden is en daar iets mee te maken, wat de mensen in het dorp ook 
nog een beetje zou kunnen aanspreken. Ik gebruik soms wel andere groente/kruiden dan dat je gewend bent ook 
in deze soep, omdat ik dat dan toevallig nog op de tuin heb staan en dat andere niet.
In oktober dit jaar heb ik de moestuincoach opleiding afgerond. Aan mensen laten zien en beleven wat er allemaal 
zo kan groeien in de natuur of in je eigen moestuin, dat is mooi. Hoe groeit het van zaadje tot…, welke bloemen/
groenten/fruit zijn er allemaal, hoe pak je dat aan, wat kan je ermee doen/maken? Deze rubriek van Berkelse Bodem 
sluit daar erg goed bij aan, ik laat aan jullie zien wat je kan maken met de dingen uit de moestuin en wat er op dat 
moment allemaal groeit, hopelijk enthousiasmeert het en ga je zelf aan de slag. Aarzel niet om me een vraag te 
stellen of om advies te vragen. Ook op scholen en kinderdagverblijven, kan ik altijd een les verzorgen. Maar nu hier-
onder het recept van de vlotte erwtensoep, waarom vlot omdat hij veel sneller klaar is dan met spliterwten.

Ellen de Visser

Ingrediënten: 
- 300 g doperwten (diepvries) 
-  0,5 liter groentebouillon
- 1 middelgrote aardappel  
- ½ winterwortel

- 1 grote pastinaak
- 1 prei of 1 grote ui
- Paar takjes peterselie
- ½ rookworst(je)

(dop)erwtensoep

21

Recept



Familierecht

Arbeidsrecht

Erfrecht

Mediation

Sociaal
Zekerheidsrecht

www.vindenadvocaten.nl 
Kapitein Hatterasstraat 23D-01

5015 BB Tilburg 
Tel. 013 - 3039006

Schakel Vinden Advocaten ADV.indd   1Schakel Vinden Advocaten ADV.indd   1 04-10-21   15:4804-10-21   15:48

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

Hij staat weer online!
Onze folder voor de aankomende 
feestdagen! 

Benieuwd naar ons aanbod? 
Kijk snel op: 
www.cateringwolfs.nl/kerst 

Als u kiest voor een van onze 
mogelijkheden, zorgen wij ervoor 
dat u zorgeloos culinair kunt genieten.
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St. Elooi (1 december), 
geeft ons de eerste dooi.

Brengt Sinterklaas (6 december) ijs, 
dan brengt Kerstmis regen.

Jean-Paul Korst

Hierbij willen wij iedereen bedanken

voor de vele felicitaties,

kaarten en bloemen,

die wij ontvingen ter gelegenheid

van onze diamanten bruiloft.

Nel en Piet van Broekhoven

KersteditieKersteditie
Op woensdag 15 december (week 50) 
verschijnt onze extra dikke en gezellige 
kersteditie.
Daarna verschijnt nog een reguliere Schakel 
in week 51 en daarna is het kerstvakantie!
Tussen Kerst en Oud en Nieuw, week 52 én 
week 1 komt er géén Schakel uit!
In week 2 valt de eerste Schakel van het 
nieuwe jaar weer op de mat.
De deadline voor kopij en advertenties is 
10 januari 2022 om 10:00 uur.

Gezocht: 
Beheerder ‘t Muziekhuis 
te Berkel-Enschot
Muziekvereniging Concordia is de trotse eigenaar 
van ‘t Muziekhuis. Dit gebouw, bestaat uit meer-
dere ruimtes, die we niet alleen zelf gebruiken, 
maar juist ook door andere verenigingen wordt 
gebruikt.
Voor het beheer van het gebouw, zijn wij op zoek 
naar een beheerder.
De beheerder draagt mede zorg voor het gebruik 
en onderhoud van het gebouw. Taken waar je als 
gebouwbeheerder aan moet denken zijn: bege-
leiden van de verhuur, controle van het gebouw, 
aanspreekpunt voor externen (energie, verwar-
ming enz), kleine reparaties (bijv. nieuwe lamp 
indraaien) en mogelijk het ontwikkelen van een 
onderhoudsplan.
We zijn op zoek naar iemand die zelfstandig kan 
werken, enig technisch inzicht heeft en beschikt 
over goede contactuele vaardigheden. Dagen en 
aantal uren op basis van beschikbaarheid.
Wij bieden jou interessant vrijwilligerswerk en de 
kans om mee te bouwen aan ’t Muziekhuis als 
plek voor creatieve en sociale activiteiten voor ie-
dereen. Er staat een enthousiast vrijwilligersteam 
waarmee samengewerkt wordt.

Bij interesse reageer via contact: 
secretaris@mv-concordia.nl.

Kies voor 60 plus hypotheek!

60plushypotheek.nl

www.60plushypotheek.nl • T 013 591 0020

Zet uw overwaarde om in euro s’

• Zonder Einddatum 
• Zonder risico

• Extra bestedingsruimte 
• Geen aflossingsverplichting
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Sint drive-thru 
Berkel-Enschot

BAB (Belangenvereniging Akkerwijk Berkel) 
Akkerwijk organiseerde dit jaar weer een heuse 

Sint drive-thru, wat was het leuk!
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De BAB bestaat sinds 1989 en zo’n 60 ge-
zinnen zijn lid. De BAB is met name ontstaan 
om de belangen te behartigen tijdens de 
nieuwbouw in de wijk destijds. Nu bestaat de 
vereniging vooral om leuke dingen te orga-
niseren zoals carnaval, een fi etsdag, nieuw-
jaarsreceptie, WK/EK voetbal samen kijken en 
natuurlijk ook Sinterklaas vieren.
De BAB viert al Sinterklaas vanaf de oprichting. Sin-
terklaas werd altijd binnen gevierd bij de Dansschool 
van Opstal, maar sinds vorig jaar wordt het buiten 
gehouden met een drive-thru en we weten allemaal 
wel waarom. 

Ook wij reden mee met de drive-thru. Vol spanning 
gingen wij op pad, we werden vrijdagavond tus-
sen 18.30-18.45 verwacht bij de Sint en zijn pieten. 
Iedere auto kreeg een tijdsslot, zodat het niet te 
druk werd voor Sinterklaas, hij is tenslotte niet meer 
de jongste. Rond 18.30 reden we de Molenakker 
in, want vanuit daar moest je richting de Dans-
school rijden. Daar was Sinterklaas op zijn troon te 
vinden, met het grote boek in zijn hand. Wat was 

het allemaal goed geregeld. We zagen de lichtjes en 
hoorden de sinterklaasliedjes al van verre. 

We werden het laatste stuk opgevangen door al-
lemaal pieten, ze deden dansjes voor onze auto, 
deelden een boks uit en ze gooiden allemaal strooi-
goed in onze auto. Heel even moesten we toen nog 
wachten, maar dat was niet erg met zoveel leuke mu-
ziek, dansende pieten en pepernoten. Toen mochten 
we naar Sinterklaas en mochten we een liedje voor 
hem zingen. Hij stelde allemaal vragen aan ons en 
toen kregen we als laatste een cadeautje van de Sint. 
Daarna reden we de Sint drive- thru uit. Dankjewel 
Sinterklaas en lieve Pieten!

Tekst: Ellen de Visser en Roos van den Berg

jaarsreceptie, WK/EK voetbal samen kijken en 

De BAB viert al Sinterklaas vanaf de oprichting. Sin- het allemaal goed geregeld. We zagen de lichtjes en 
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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
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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
Gulden mis
Onze katholieke traditie herbergt een keur aan schat-
ten. Af en toe verdwijnt er iets naar de achtergrond, 
en af en toe wordt er iets naar boven gehaald van wat 
alweer even vergeten was. Zo zie je in de laatste tijd 
dat er in de Advent, dan hier, dan daar, veelal bij jonge 
priesters, een wat vergeten gebruik opnieuw beleefd 
wordt, namelijk de Gulden Mis. 
De vorm van deze mis spreekt, zeker in de donkere 
dagen voor Kerstmis, bijzonder aan. De mis wordt 
immers gevierd bij uitsluitend kaarslicht. Dat geeft een 
mooie ambiance in deze tijd waarin de symboliek van 
licht en donker een grote rol speelt. Christus, het Licht 
der wereld, is komende. 
Spiritueel is deze mis verbonden met Maria, die het 
Kind verwacht en het Licht in de wereld helpt brengen. 
Het volksgeloof heeft grote verwachtingen van de 
hulp van Maria bij de noden die in deze mis bij God 
gebracht worden. Zij draagt immers de Heiland in haar 
eigen schoot: hoeveel dichterbij kun je het hebben?
Nieuwsgierig geworden, of hebt u een bijzondere 
intentie die u door Maria’s bemiddeling bij God wilt 
brengen? Kom dan op dinsdag 14 december om 
19.00 uur naar de St.-Willibrorduskerk en ervaar de 
unieke sfeer en het ingetogen, vertrouwvol gebed in 
deze bijzondere viering. Van harte welkom!

Pastoor Marcel Dorssers

ADVENTSACTIE 2021 -Een gezonde start voor 
moeder en kind
Jaarlijks voert de Adventsactie campagne tijdens de 
vier weken voor Kerstmis: de adventsperiode. In 2019 
was de kindersterfte gedaald tot het laagste punt ooit. 
Bij moeders daalde het aantal sterfgevallen met meer 
dan een derde ten opzicht van 1990. Het helpt dus 
enorm deze belangrijke, kwetsbare groep te steunen met 

concrete hulp en dat geeft hoop! Adventsactie steunt dit 
jaar vier projecten (zie onderstaand) die zich richten op 
goede, bereikbare zorg voor moeder en kind rondom de 
zwangerschap, de bevalling en de periode erna.
1 Opvanghuis voor zwangere vrouwen in Zimbabwe
2 Zorg tijdens de zwangerschap in de Gazastrook
3 Extra zorg voor kinderen in El Salvador
4 Verbeteren van de geboortezorg in Somalië
Wilt u een van deze projecten steunen? Uw bijdrage is 
enorm welkom. U kunt uw gift overmaken op rekening-
nummer NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie. 
Voor meer informatie: 
www.vastenactie.nl/adventsactie

Stichting MOV Johannes XXIII

Advent: extra activiteiten 
De weken voor Kerstmis zijn weken van voorberei-
ding, niet alleen van het Kerstdiner en de gezinsplan-
ning, maar ook van onze ziel. Daarom heeft onze 
parochie een stevig programma met diverse extra 
activiteiten en vieringen.
Eucharistische aanbidding: Elke maandagavond in de 
Willibrorduskerk om 19.00 uur.
Avondgebed: elke woensdag- en donderdagavond in 
de Willibrorduskerk om 19.00 uur.
Het Vredeslicht van Betlehem wordt in onze parochie 
binnengehaald vanaf maandag 13 december.
Gulden Mis op dinsdag 14 december.
Woestijndag op donderdag 16 december. 
Avond van Barmhartigheid op dinsdag 21 december.
Adventsretraite voor thuis van de jezuïeten via www.
ignatiaansbidden.org.
Adventskalender voor gezinnen via https://adventska-
lender2021.webflow.io/
Meer informatie is te vinden op de website en wordt 
de komende weken bekend gemaakt.

TER NAGEDACHTENIS
In de St. Willibrorduskerk hebben we afscheid genomen 
van Adriaan van Mensvoort, 92 jaar en in de St. Lamber-
tuskerk van Betty Blom-van Huijgenvoort, 75 jaar .

VIERINGEN VOOR KOMENDE WEEK 
Zondag 5 december: 2e zondag van de Advent
09.30 uur: St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers en p.w. Hendriks.
10.00 uur: St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looyaard en diaken van Kuijk.
Intenties: Overleden ouders Wim en Riet van Ingen-
Witlox en overleden broer Ad van Ingen; Overleden 

27

Kerkberichten



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
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ouders van Rijsewijk-Kruijssen en overleden kinderen; 
Piet van Strijdhoven (1e jrgt.).
11.00 uur: St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers en p.w. Hendriks.
Intenties: Sjef Pigmans (jrgt.); overleden leden van de 
KBO.

Maandag 6 december: 
19.00 uur: St. Willibrorduskerk: Eucharistische Aan-
bidding.

Dinsdag 7 december: 
09.00 uur: De Eikelaar: Eucharistieviering.
19.00 uur: St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

Woensdag 8 december:
09.00 uur: St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.
19.00 uur: St. Willibrorduskerk: Avondgebed.

Donderdag 9 december:
09.00 uur: De Eikelaar: Eucharistieviering.
19.00 uur: St. Willibrorduskerk: Avondgebed.

Vrijdag 10 december:
09.00 uur: St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

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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Schakeltjes

GRATIS INLOOPSPREEKUUR 
Wij hebben dinsdagavond een gratis 

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

Slimstraat 8a Udenhout, 013-5908877

Kerstbomen te koop. Vers van het land, 
vindt u dit jaar bij Harrie Bertens. Ruivenhof 5, B-E.
Vanaf 4 december. Maandag t/m vrijdag 12.30-20.00.

Zaterdag en zondag hele dag open. 
Prijs vanaf € 5 tot € 20 pst.

Ook in pot verkrijgbaar. Op=Op  
Tel: 06-10689414

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

Zoek je een gastouder of wil je gastouder worden, 
bel dan met gastouderbureau Bontekoe 0416-

532321/0648-948933 of kijk op www.kinderopvang-
brabant.nl

KERSTBOMEN te koop. Dagelijks vers gestoken 
met/zonder kluit. Blauwsparren tot 3 mtr. In pot tot 

150 cm v.a. €10. Ook op zondag open. Fam Kuijpers, 
Jer.Boschlaan 38 Berkel-Enschot.

Aards Eetbar & Wijnwinkel is op zoek naar een 
vrolijke schoonmaker/maakster die in de 

ochtenduren onze nieuwe zaak wil poetsen. 
Interesse? 

Bel of mail: info@eetbar-aards.nl of 013-7852752. 
Locatie: Koningsoord 87
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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. 

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

AL 
FAUTEUILS

VANAF
€ 695,-

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

Vraag nu de brochure
en prijslijst aan!
Via meubelzorg.nl

Demonstratie 
aan huis?aan huis?

Bel nu: 085-065-5292

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/m01

DEC
08

DEC

ONEINDIG AANTAL OPTIES

Mogelijk met massage

Elektrische lendesteun

Verwarming

USB

Tiptoets

Tot wel 5 motoren

Maatwerk
Sta-op mogelijk

18 DECEMBER

OPENING18 DECEMBER

TOT WEL €1000 INRUILKORTING!*
1000 KLEUREN IN STOF EN LEER

Pradet
Verkrijgbaar in 250+ kleuren!

Maxim
Verkrijgbaar in 250+ kleuren!

Marseille
Verkrijgbaar in 250+ kleuren!



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

2e halve prijs: 25% korting op de totale prijs van 2 producten. Alle combinaties 
mogelijk.
2+1 gratis: 33,34% korting op de totaalprijs van 3 producten. Alle combinaties 
mogelijk

*

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,-

BEN & JERRY’S
Beker 438-465 ml

20%
KORTING

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 ULTRA VERSE 
MAALTIJDEN
Alle soorten 
2 schalen à 450 gram

2e
HALVE
PRIJS*

JUMBO STAMPPOTGROENTE 
OF –AARDAPPELEN OF 
VERSE ROOKWORST
Boerenkool, hutspot, andijvie,
zuurkool, koolraap, stamppot
aardappel, aardappel kruimig, zoete 
aardappel of verse rookworst
2 verpakkingen à 150-1000 gram
M.u.v. kleinverpakkingen of groot 
verpakkingen groenten

2 verpakkingen à 150-1000 gram
M.u.v. kleinverpakkingen of groot 
verpakkingen groenten

2e
HALVE
PRIJS*

WAPENAER PLAKKEN KAAS
2 verpakkingen à circa 175-230 gram

2e
HALVE
PRIJS*

CHOCOMEL OF FRISTI
Houdbaar 
2 verpakkingen à 1 liter

a2,58 - a4,36

2 VOOR

250

DETTOL
Alle soorten 
3 verpakkingen

2+1
GRATIS*

 Jumbo Denissen, Berkel Enschot, Koningsoord 64


