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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!

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

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

Triomphe Jolie
Verkrijgbaar in 250+ kleuren!

Santes
Verkrijgbaar in 250+ kleuren!

Brignoles
Verkrijgbaar in 250+ kleuren!

Lorient Zonza

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

Lecci Nice
Verkrijgbaar in 250+ kleuren!

Calvi
Verkrijgbaar in 250+ kleuren!

Clifton
Verkrijgbaar in 250+ kleuren!

Promenade Lyon

RELAX-
FAUTEUILS

VANAF
€ 695,-

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/m15

DEC
31

DEC

ONEINDIG AANTAL OPTIES

Mogelijk met massage

Elektrische lendesteun

Verwarming

USB

Tiptoets

Tot wel 5 motoren

Maatwerk
Sta-op mogelijk

€ 695,-

18 DECEMBER

OPENING18 DECEMBER

Pradet
Verkrijgbaar in 250+ kleuren!

Maxim
Verkrijgbaar in 250+ kleuren!

Marseille
Verkrijgbaar in 250+ kleuren!

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



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 
Coverfoto: 

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 

4



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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Nieuw bij Il Mio Sogno!

Kennismakingsactie  
 Pedicure en voetreflex

10% korting! 
 

Maakt u een nieuwe
afspraak binnen 6 weken

geldt nogmaals 10%! 
Bij onze nieuwe collega

Jolanda.
 

Uw salon voor:
° Gezichtsbehandelingen

° huidverbetering
° Pedicure & Medisch-

pedicure
° Manicure/gellak

° Voetreflex



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
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  Erik van Poppel
Vestiging WitteWoning Makelaars Berkel-Enschot

Adres Jeroen Boschlaan 39, 5056 CV Berkel-Enschot
 Telefoon (013) 5715 888
 Mobiel (06) 2878 5367
 E-mail erikvanpoppel@wittewoningmakelaars.nl
 Internet www.wittewoningmakelaars.nl

Na een druk en succesvol jaar wil ik graag al mijn klanten bedanken voor het 
gestelde vertrouwen. Ik kijk ernaar uit om ook u volgend jaar te mogen assisteren 
bij deze grote beslissing in uw leven. Door het succes heb ik een prachtig span-
doek bij Jong Brabant mogen hangen om ook daar te helpen.

Fijne feestdagen en een goed 2022!



Kerkstraat 9a
013 - 5336809

www.judotenchi.nl

gerritsemakelaardij.nl

381 U

476 U

877 U

Gerri tseMakelaardi j

Fijne Feestdagen
namens:

Danielle van den Akker
06 18575029

Afslankcoach
Danielle

www.hair2daypro.nl

Elka Sikkers
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WEEKENDPAKKERSdo vr za
16 dec 17 dec 18 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

50/21 
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 50
zondag 12 t/m 
zaterdag 18 december

PLUS 
Blauwe bessen 
of frambozen
Schaaltje 125 gram, 
combineren mogelijk
2 schaaltjes **
Bijv. PLUS Blauwe bessen, 
2 schaaltjes à 125 gram

4.58 2.29
De actieprijzen variëren van 2.29 - 2.79 

 Lipton Ice tea 
    Alle flessen of pakken à 1,5 liter, combineren mogelijk
    2 stuks**
Bijv. Lipton Ice tea green lemon, 2 flessen à 1,5 liter

4.98 2.49
    De actieprijzen variëren van 2.30 - 2.57 

 Pickwick Lekker fris of 1-kops thee
    Lekker fris of 1-kops thee fruit, groen, rooibos, kruiden, 
spices of joy, alle doosjes à 10-20 stuks, combineren mogelijk   

+1GRATISzegel

 1 1++11
    GRATIS   

 1+1
    GRATIS   

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

6.38 3.19
De actieprijzen variëren van 2.65 - 3.65 

 1 1++11
    GRATIS   

 PLUS 
Zalmfi let op huid
    Schaal 125-500 gram 

Gezien in het 
kerstmagazine!

 PLUS 
Culinaire fi letrollade
    Naturel   

1

Bijv. Lipton Ice tea green lemon, 2 flessen à 1,5 liter

2.58 – 4.30 

  2 doosjes  

    1    1..9999      
TOT 54% KORTING 

2.00 – 2.79 

  Per 100 gram  

    1    1..3939      
15.29 

  Per kilo  

    6    6..9999   

PLUS 
Blonde d’Aquitaine 
Entrecôte of ribeye

 PLUS Salade
    Alle bakjes à 175 gram, 
combineren mogelijk
    2 bakjes**
Bijv. PLUS Kip kerrie salade, 2 bakjes à 175 gram

3.98 1.99
De actieprijzen variëren van 1.25 - 2.27 

Pijnboompitten
Schaaltje 100 gram
2 schaaltjes

11.98   5.99 PLUS Lekkerste 
appelfl appen

 1+1
    GRATIS   

WEEKENDPAKKERS

    Alle bakjes à 175 gram, 

 1 1++11
    GRATIS   

6.00 

Per 200 gram  

    3    3..9999   
3.16 

4 stuks  

    1    1..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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Activiteiten kalender
De komende maand

10

Ga voor de volledige activiteitenkalender naar onze website: www.schakel-nu.nl/agendaGa voor de volledige activiteitenkalender naar onze website: www.schakel-nu.nl/agendaGa voor de volledige activiteitenkalender naar onze website: www.schakel-nu.nl/agendaGa voor de volledige activiteitenkalender naar onze website: www.schakel-nu.nl/agendaGa voor de volledige activiteitenkalender naar onze website: www.schakel-nu.nl/agendaGa voor de volledige activiteitenkalender naar onze website: www.schakel-nu.nl/agendaGa voor de volledige activiteitenkalender naar onze website: www.schakel-nu.nl/agendaGa voor de volledige activiteitenkalender naar onze website: www.schakel-nu.nl/agendaGa voor de volledige activiteitenkalender naar onze website: www.schakel-nu.nl/agendaGa voor de volledige activiteitenkalender naar onze website: www.schakel-nu.nl/agendaGa voor de volledige activiteitenkalender naar onze website: www.schakel-nu.nl/agendaGa voor de volledige activiteitenkalender naar onze website: www.schakel-nu.nl/agendaGa voor de volledige activiteitenkalender naar onze website: www.schakel-nu.nl/agendaGa voor de volledige activiteitenkalender naar onze website: www.schakel-nu.nl/agendaGa voor de volledige activiteitenkalender naar onze website: www.schakel-nu.nl/agendaGa voor de volledige activiteitenkalender naar onze website: www.schakel-nu.nl/agendaGa voor de volledige activiteitenkalender naar onze website: www.schakel-nu.nl/agendaGa voor de volledige activiteitenkalender naar onze website: www.schakel-nu.nl/agendaGa voor de volledige activiteitenkalender naar onze website: www.schakel-nu.nl/agendaGa voor de volledige activiteitenkalender naar onze website: www.schakel-nu.nl/agendaGa voor de volledige activiteitenkalender naar onze website: www.schakel-nu.nl/agenda
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16-12-21 Manege de Kraan 18.00 uur Springwedstrijd 50 hindernissen competitie

18-12-21 Manege de Kraan 10.00 uur Springwedstrijd Pony’s

19-12-21 Manege de Kraan 10.00 uur Springwedstrijd Paarden

19-12-21 Ons Koningsoord 11.00 uur Familievoorstelling Eefje Wentelteefje

19-12-21 Ons Koningsoord 14.30 uur A Christmas Concert

27-12-21 Café ‘t Raadhuis 14.00 uur After Christmas drive

31-12-21 Café ‘t Raadhuis 19.30 uur Ouderjaardrive

2022
15-01-22 Manege de Kraan 16.00 uur Onderlinge dressuurwedstrijd

05-02-22 Manege de Kraan 10.00 uur Tobroco Giant Dressage Team Challenge

06-02-22 Manege de Kraan 10.00 uur Tobroco Giant Dressage Team Challenge

Team Wijkverpleging van 't Heem 
Berkel-Enschot 
Wenst u hele fijne feestdagen en
een liefdevol 2022!
Dominique, Monique, Marion, Willemien, Wendy, Petra, 
Judith, Coline, Asja en Sylvia.

www.t-heem.nl
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Berkel-Enschot

BE
FAMOUS

Tv- en radiopresentator Jeroen Latijnhouwers:

‘Mooi hoe Berkel-Enschot 
verandert en altĳ d mĳ n dorp blĳ ft‘
Hij was leerling van de toenmalige Heilig Hartschool, 
keeper én speler bij Jong Brabant en handballer 
van White Demons. TV- en radiopresentator Jeroen 
Latijnhouwers (54) koestert de jeugdherinneringen 
aan Berkel-Enschot.   

Het is voor mij (Stefan Latijnhouwers, 50) heel bijzon-
der om mijn grote broer te interviewen. Jeroen ‘zakt’ 
regelmatig ‘af’ vanuit Noordwijk, waar hij met vrien-
din Tineke, dochter Bo Maddy (14) en zoon Jack (8) 
woont, naar Brabant. ‘Toen we in 1977 verhuisden van 
Tilburg naar Berkel-Enschot voelde ik me al snel thuis 
in het dorp en op mijn nieuwe school.’
Sportman Jeroen moest als tiener kiezen tussen drie 
verenigingen. ‘Ik was lid van Jong Brabant, White De-
mons en volleybalclub De Schalmers. De wedstrijden 
overlapten elkaar. Ik koos voor het handballen omdat 
ik dat het beste kon en er het meeste plezier aan 
beleefde. Ik speelde op een behoorlijk niveau in een 
hartstikke goed team.’  
Jeroen werkte samen met broer Jurgen (52) nog enige 
tijd bij de toenmalige supermarkt Super in winkel-
centrum Eikenbosch. ‘Met veel leuke collega’s. We 
hadden zoveel lol samen. Mooie tijden.’     

Piratenzender
De liefde voor de media –en vooral radio- zat er al 
vroeg in bij Jeroen. Samen met twee vrienden draaide 
hij in de jaren tachtig als DJ Jeroen de Jager bekende 
nummers voor de piratenzender Weekend Muziek 
Radio. Jeroen luisterde daarnaast met zijn vrienden 
feesten op met hun drive-in-show ‘Limelight Disco’. 
‘Tijdens carnaval draaiden we jaarlijks in een bomvolle 
zaal achter bij café ’t Raadhuis. Zo gaaf om te doen!’  

Jeroen, die studeerde aan de Tilburgse Academie voor 
Journalistiek en Voorlichting, werkte als tv-presentator 
voor onder meer Sport 7, RTL4 (23 jaar) en Omroep 
MAX en (invaller)nieuwslezer in de programma’s van 
Edwin Evers (Radio 538) en bij Giel Beelen (Radio 
Veronica). ‘Toen het tv-programma ‘Hallo Nederland’ 
twee jaar geleden stopte bij Omroep MAX, wilde ik 
graag weer fulltime radio gaan maken. Elke werkdag 
presenteer ik nu bij RTV Utrecht ‘Utrecht Komt Thuis’, 
een programma met interviews, luchtige (nieuws)
items en oude hits. Daarin komt mijn journalistieke en 
muzikale hart samen.’

Koningsoord
Berkel-Enschot blijft een speciale plek voor Jeroen. 
‘Hoewel ik het jammer vind dat het winkelcentrum 
Eikenbosch er niet meer is, herken ik het dorp nog 
steeds. Het nieuwe dorpshart Koningsoord met alle 
nieuwbouw is echt heel mooi. Mooi hoe Berkel-En-
schot verandert en altijd mijn dorp blijft. Daarom kom 
ik hier steeds graag terug.’           

Tekst: Stefan Latijnhouwers

Ga voor het volledige interview naar www.schakel-nu.nl



Wil jij kansmaken op een Kerstpakket? Knip deze bon uit, vul ‘m in en lever de bon daarna in bij een van de winkels op 
winkelcentrum Koningsoord en maak kans op een van de drie te winnen Kerstpakketten samengesteld door onze
ondernemers! De bon mag tot en met 20 december worden ingeleverd en winnaars worden op 21 december gebeld. 

Kerstpakket!
Wil jij kansmaken op een Kerstpakket? Knip deze bon uit, vul ‘m in en lever de bon daarna in bij een van de winkels op 
winkelcentrum Koningsoord en maak kans op een van de drie te winnen Kerstpakketten samengesteld door onze
ondernemers! De bon mag tot en met 20 december worden ingeleverd en winnaars worden op 21 december gebeld. 

Kerstpakket!Kerstpakket!Kerstpakket!Kerstpakket!Kerstpakket!Kerstpakket!Kerstpakket!Kerstpakket!Kerstpakket!
Win een

Naam: 
Telefoonnummer: 

T 06 - 53 276 621     E info@pw-electro.nl pw-electro.nl

Patrick de Waal
electromonteur

ELECTRA _
DATANETWERKEN _

BEVEILIGING _
ZONNEPANELEN _

VERLICHTINGSPLANNEN _Ook voor storingen!

12



The answer is blowin’ in the wind

Jack Brekelmans
 Berkel-Enschot, 27 november 1961

 Tilburg, 8 december 2021

Echtgenoot van Lian Brekelmans – Robben

Lian
Stef en Coralie
Luuk en Robin

Kristel en Sander

Correspondentieadres:
Tankstation Robben
Durendaelweg 14
5056 ZA Berkel-Enschot

Het afscheid vindt in besloten kring plaats

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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Handelsweg 1, 5071 NT Udenhout   T 013 - 511 41 40 
 info@nnbv.nl   www.nieuwenhuizen-udenhout.nl
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2022
OUDJAARSLOTING !

G S M  R E P A R A T I E  B R A B A N T

B I J  B E S T E D I N G  V A N A F  € 9 9 , -

M A A K T  U  K A N S  O P :

1 -  A I R P O D S

2 -  A D A P T E R K A B E L S E T

 

⇩  L O T I N G  V I N D T  P L A A T S  O P⇩

V R I J D A G  3 1  D E C E M B E R  !

I N F O @ G S M R E P A R A T I E B R A B A N T . N L

W W W . G S M R E P A R A T I E B R A B A N T . N L

2021

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

en wortelkanaalbehandelingen

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

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

Naaijkens & Maes
TANDARTSEN

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

en wortelkanaalbehandelingen

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

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

Naaijkens & Maes
TANDARTSENAlgemene praktijk gespecialiseerd in

implantaten, (klik)protheses, kronen
en wortelkanaalbehandelingen

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

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

Naaijkens & Maes
TANDARTSEN



DOKTER TOMBROCK
De gemeente Berkel-Enschot kreeg per 
1 april 1956 haar eerste eigen arts. Het 
was dokter Joseph Maria Casper (Joop) 
Tombrock. Op zaterdag 21 april 1956 omstreeks 
17.00 uur kwam de gemeenteraad van Berkel-
Enschot in een bijzondere vergadering bijeen 
om, in het bijzijn van vele genodigde autoriteiten 
zowel van binnen als van buiten de gemeente, een 
viertal gebeurtenissen te memoreren welke een 
bewijs van de vitaliteit en de groeiende ontwik-
keling van de gemeente waren. Zo werd onder 
andere dokter J. Tombrock met zijn echtgenote 
welkom geheten door burgemeester A. Panis. Hij 
vond het voor de gemeente van groot belang om 
een eigen arts te hebben. “Wij hopen hem lang in 
ons midden te hebben en dat zijn gezin zich hier 
gelukkig moge bevinden”, aldus Panis. Mevrouw 
Tombrock-Nieuwland bood hij een prachtig boeket 
anjelieren aan. Dokter Tombrock zei diep getroff en 
te zijn door de diverse blijken van belangstelling. 
Om 19.00 uur genoten de genodigden nog van een 
‘welvoorziene’ koffi  etafel in café Dekkers, Raad-
huisstraat 54. De familie Tombrock ging wonen 
in een huis aan de Raadhuisstraat 37 te Berkel. 
J.M.C. Tombrock is geboren te Heemstede op 
20 april 1923 en overleed thuis, te Berkel, op 9 
september 1977. Hij 
liet een echtgenote 
en 6 kinderen na. De 
arts werd begraven op 
het kerkhof in Berkel. 
Inmiddels is het graf 
aldaar geruimd. In 
Berkel is een straat 
vernoemd naar deze 
huisarts die veel be-
tekend heeft voor zijn 
patiënten en de plaat-
selijke EHBO-vereni-
ging Sint Alphonsus.  

Foto grafmonument / tekst:  Rinus van der Loo.

Kerststal in de Oude Toren
Misschien heeft u hem al gezien, 
want hij staat er weer: de Kerststal 
in de Oude Toren aan het Mariahof/Torenpad in 
Enschot. Samenwerking tussen het Schuttersgilde 
Sint Joris en Sint Sebastiaan uit Enschot – Heu-
kelom en de Johannes XXIII parochie heeft er voor 
gezorgd dat er dit jaar wederom een mooie kerst-
stal is verschenen in de Oude Toren. De kerststal is 
dagelijks gedurende de dagperiode te bezichtigen 
tijdens de openingstijden van de Oude Toren. Er is 
dan gelegenheid een kaarsje aan te steken bij de 
Heilige Maria, maar ook om uw eigen kerstwens 
op te schrijven en in de kerstboom te hangen. Een 
klein lichtpuntje voor 
de bewoners van 
Berkel-Enschot in 
deze moeilijke tijden.
Het Gilde Sint Joris 
en Sint Sebastiaan 
wenst alle inwoners 
van Berkel-Enschot 
en Heukelom 
fi jne Kerstdagen, een 
mooie jaarwisse-
ling en natuurlijk alle 
goeds voor 2022!

Als met St. Thomas (21 dec.) de dagen gaan lengen, 
beginnen de nachten te strengen.

Is december veranderlijk beste vrind, 
dan is heel de winter slechts een kind.

Jean-Paul Korst

Bestuur 
en

Medewerkers
van

weekblad
De Schakel

wensen u

Fijne Feestdagen 
en een 

Gelukkig Nieuwjaar
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Verenigingen



deschalm.net

 

013-5333864
vu-rio.nl

www.detweewieler.nl

autovanrijsewijk.nl

06-22907596

mhcbe.nl

16



stichtingexpobe@gmail.com
boomrooierijweijtmans.nl

013 - 4 566 142

BCBE.nl

Bridge Club 
Berkel-Enschot

www.tvbe.nl

www.bube.nl
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Familiebedrijf Nieuwenhuizen Udenhout is na de oprich-
ting in 1989 uitgegroeid tot een waar begrip in Brabant 
en ver daarbuiten. Van het eerste bezoek aan de ruime 
showroom tot het afstellen van de laatste keukendeurtjes 
of het leggen van de laatste tegel: de klant mag te allen 
tijde rekenen op minutieus vakmanschap én persoonlijke 
aandacht.

De luxe van…
Topklasse keukens, 
natuursteen en keramiek 
& 
onder één dak

Met ambachtelijke materialen en sfeerbe-
palende elementen creëert Nieuwenhuizen 
stijlvolle in- en exterieurs volgens de laatste 
trends. Dankzij rechtstreekse contacten 
met de beste steengroeves én exclusieve 
keramiekproducenten wereldwijd, bieden 
ze bovendien alle populaire en exclusieve 
tegels tegen een eerlijke prijs. 

Tegeltrends ’22 
Eigenaar Alexander van den Nieuwenhui-
zen houdt trends scherp in de gaten en 
past zijn assortiment er voortdurend op 
aan. “Natuursteen is al ruim 30 jaar ons 

18



Nieuwenhuizen Udenhout   Handelsweg 1  |  5071 NT Udenhout
www.nieuwenhuizen-udenhout.nl     |     www.nh-natuursteen.nl     |     www.nh-keramiek.nl     |     www.nh-keukens.nl

specialisme. Vanuit eigen zagerij leveren we topklasse 
producten af, naar wens bewerkt op authentieke wijze: 
van binnen- en buitenvloeren, wandbekleding en 
badkamermeubels tot aanrechtbladen, trapbekleding 
en zwembadranden. Daarnaast bieden we inmiddels 
ook kwalitatief hoogwaardig keramiek. De mogelijk-
heden qua maatvoering en de variëteit qua prints 
en afwerking hebben een enorme vlucht genomen. 
Daarom hebben we geïnvesteerd in partnerships met 
internationaal gelauwerde keramiekproducenten. Voor 
zowel architecten als consumenten is onze showroom 
een waar walhalla als het om keramiek en natuursteen 
gaat. Met uiteraard ook een ruim standaard assorti-
ment met scherp geprijsde tegels.”

Keukens met de hoofdletter N
Het vertrouwde vakmanschap en oog voor detail 
blijkt tevens uit de specialisatie in keukens. Koken, 
werken of relaxen: Nieuwenhuizen creëert maatwerk 
keukenbelevingen, zowel qua stijlen, materialen als 
prijsklassen. Uiteraard verrijkt met de beste appara-
tuur én maatwerk keukenbladen uit eigen zagerij. Iets 
bijzonders in gedachte? Nieuwenhuizen neemt alle tijd 
om een custom design te realiseren. Laat u inspireren 
in de showroom en laat u verassen door de professio-
nele aanpak en eerlijke prijzen. 

Architect, tuinarchitect 
of interieurdesigner?
Zowel qua natuursteen, keramiek als 
keukens vertrouwen vele Nederlandse 
architecten en ontwerpers op Nieuwen-
huizen. Diverse ruimtes in de showroom 
zijn beschikbaar voor privé-overleg; 
professionals en hun klanten kunnen zo 
in alle rust sparren en werken aan het 
perfecte plaatje. Waar nodig springen 
medewerkers van Nieuwenhuizen bij met 
hun kennis en kunde. 

Bedrijf
in

Beeld
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Gevonden

Verloren

9-12 Babyspeentje met groen Snooze/  De Schalm 013-5331333
sudocreme knuff eldoekje.

9-12 fi etssleutelbosje 2x zwarte TKm De Schalm 013-5331333
sleutels en 1x rood Hema sleuteltje.

9-12 Zwarte AXA fi etssleutel nr 12244 De Schalm 013-5331333
7-12 kniekousen Lycra Hema nieuw in winkelcentrum t.o. Jumbo 013 5333917

verpakking
5-12 Sleutel aan een klompje (zwart/wit) Heggenwikke 06-44022166
   

23-11 Knuff el bruine olifant met tutu Berkel-Enschot 06-10025362
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Bestuur Jong Brabant 

wenst alle leden, ereleden, 

vrijwilligers, sponsoren en iedereen, 

die Jong Brabant een warm hart 

toedraagt 

Fijne Kerstdagen en een Gelukkig, 

Gezond en ook Sportief 

2022.2022.
2022 zal in vele opzichten 

uitdagingen bieden. 
Op het gebied van personen- 

en familierecht, erfrecht, mediation 
en arbeidsrecht gaan wij
deze graag met u aan.

Gezond 2022!      Anke & Laura

Kapitein  Hatterasstraat 23D-01    5015 BB Tilburg
013-3039006     www.vindenadvocaten.nl 

anke@vindenadvocaten.nl      laura@vindenadvocaten.nl



Jong Brabant 1: wie zijn wij?    
Even geen wedstrijdverslagen van Jong 
Brabant helaas, want als gevolg van 

de coronamaatregelen is de winterstop vervroegd 
ingegaan. Het goede nieuws is dat Jong Bra-
bant die vervroegde winterstop ongeslagen heeft 
bereikt en daarmee nummer 3 is op de ranglijst 
(inhaalwedstrijd tegoed) en uitzicht heeft op de 
eerste periodetitel. Dus op naar het vervolg van de 
competitie in januari 2022! In de tussentijd willen 
we Jong Brabant 1 aan Berkel Enschot voorstellen 
met de rubriek ‘Jong Brabant 1: wie zijn wij?’. Van-
daag komen de eerste twee spelers aan de beurt. 
Aangename kennismaking gewenst.

Wie ben ik: Tom Bastings
Leeftijd: 22 jaar
Studie/werk: werk bij A.G.F. Horeca Groothandel 
Coy Jansen in Oisterwijk
Positie: centrale verdediger
Favoriete (top)voetballer: Zlatan Ibrahimovic
Aantal jaren selectie JB: vierde seizoen, voelt 
minder door onregelmatige coronatijd
Specialiteit binnen het veld: sterk in de duels en 
een goede trap.
Specialiteit buiten het veld: anderen laten lachen.
Lievelingseten: zelfgemaakte quiche en lasagne
Waarom gaat ‘t tot nu toe zo goed: we zijn een 
hecht team, collectief, waarin niemand voor zich-
zelf speelt.
Corona en voetbal zorgt voor: een hoop onzeker-
heid en veel balende spelers en bij sommigen extra 
kilootjes, ha, ha.
Grootste irritatie op zondag: dit seizoen afgelaste 
wedstrijd tegen Blauw Wit’81 op het allerlaatste 
moment waardoor we nog geen periodekampioen 
konden worden. Tijdens wedstrijden irriteer ik me 
weleens aan: grensrechters van de tegenpartij die 
soms oneerlijk vlaggen.
Hoogtepunt tot nu toe dit seizoen: voor mijzelf 
mijn hatrick tegen Gloria UC. En de overwinning uit 
bij OVC met 8-0.

Wie ben ik: Khalid
Leeftijd: 26 jaar
Studie/werk: beweegcoach voor ouderen/boksle-
raar
Positie: links/rechtsbuiten
Favoriete (top)voetballer: Messi
Aantal jaren selectie bij JB: 2 jaar
Specialiteit binnen het veld: tegenstander met 
actie/snelheid passeren.
Specialiteit buiten het veld: hard werken
Lievelingseten: vis
Waarom gaat ‘t tot nu toe zo goed: omdat we als 
team spelen.
Corona en voetbal zorgt voor: dat je de trainings-
momenten en wedstrijden nog meer gaat waarde-
ren.
Grootste irritatie op zondag: als het word afgelast.
Hoogtepunt tot nu toe dit seizoen: de 1e periode 
die we nog in eigen hand hebben.

Wordt vervolgd!
Redactie Jong Brabant

Jeugd OJC’98 doet het 
goed
Voor de zaalcompetitie voorspelden 
we al dat het tweede team mee zou gaan doen om 
het kampioenschap. Die voorspelling zou wel eens 
werkelijkheid kunnen gaan worden. Want OJC’98 2 
won ook zijn derde wedstrijd en nog wel met grote 
cijfers.ze staan nu alleen aan de leiding
Ook de jeugdploegen haalden weer een hoog 
percentage punten binnen. Soms met een nipte 
overwinning (de junioren), soms met grote cijfers 
(de pupillen D). Die twee ploegen staan (gedeeld) 
ongeslagen bovenaan. Alleen de aspiranten b heb-
ben nog geen punten gehaald, maar ze hebben tot 
nog toe net sterke tegenstanders getroff en.
In alle gevallen kon er gespeeld worden en dat 
is zonder meer pure winst. Want niet bewegen is 
ongezond, en lekker sporten heel goed voor je lijf 
en voor je brains.
De uitslagen waren:
OEC 2 - OJC’98 2   6 - 19
OJC’98 jun 1 - SDO jun 2   7 - 6
OJC;98 asp B1 - DOT asp B1   4 - 9
OJC’98 asp C1 - SDO asp C2   7 - 4
DSC pupD2 - OJC’98 pup D1   1 - 14
NKV pup E1 - OJC’98  pup E2   3 - 7
KVC pup F2 - OJC’98 pup F1   6 - 6
Volgende week is er het volgende (beperkte) pro-
gramma:
zaterdag 18 december 2021:
OJC’98 2 - Rust Roest 7 14.30 uur
PSV asp B1 - OJC’98 asp B1
DOT asp C2 - OJC’98 asp C1
OJC’98 pup E1 - SDO pup E1 12.30 uur
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Elke zondag open
Oisterwijk Heukelomseweg 26

Anthurium aqua roots
Of flamingoplant, met wortels in water. 

Inclusief vaas. 

17.99

Bezoek

onze kerstshow
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WWW.JANSENLAROPARTS.NL
Alles voor uw Land Rover van 1948 tot heden

Groenstraat 31 B
5071 EA Udenhout

info@jansenlaroparts.nl
+ 31 13 5115080

WERKPLAATS   |   APK   |   ONDERDELEN NIEUW & 2  HANDS   |   ACCESSOIRESe
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CULTUUR VOOR JONG EN OUD
CULTUUR VOOR EEN AANTREKKELIJKE PRIJS

CULTUUR VOOR IEDERE SMAAK
… EN VOORAL CULTUUR DICHTBIJ

ANDERHALVE METER AFSTAND = OP TIJD RE-
SERVEREN
De veiligheid van onze bezoekers staat voorop! 
Onze zalen worden goed geventileerd en we vol-
gen nauwkeurig alle richtlijnen van de overheid. 
Ons Koningsoord Cultureel biedt u ook de 
komende weken de mogelijkheid om culturele 
activiteiten te bezoeken. Vanwege de anderhalve 
meter afstand, zijn er minder plaatsen beschik-
baar, dus reserveer op tijd als je erbij wilt zijn! 

NIET VERGETEN

VRIJDAG 17 DECEMBER van 10.00 tot 11.00 uur
LETTERS & LIEDJES voor peuters en (groot) (op-
pas) ouders
Met een mooi, span-
nend of grappig 
prentenboek duiken 
we in leuke verhalen 
en maken we ge-
zellige muziek. De 
leesconsulent van de 
Bibliotheek leest voor 
en geeft voorlees- en 
boekentips. Janine 
van Het Oisterwijkse 
Jeugdtheater Van Niks 
& van Alles verzorgt 
live muziek én neemt 
de kinderen mee in dans en drama. Wie wil dit niet!
Entree: €7,50. Vooraf aanmelden verplicht via: 
www.bibliotheekmb.nl

ZONDAG 19 DECEMBER 11.00 UUR 
EEFJE WENTELTEEFJE, 
poppenspel op de zondag-
morgen in Koningsoord voor 
het hele gezin.
Entree €7,50. Tickets via 
www.onskoningsoordcultu-
reel.nl

ZONDAG 19 DECEMBER 
14.30 UUR 
A CHRISTMAS CONCERT
Kom helemaal in de kerst-
sfeer met prachtige kerstklassiekers en swingende 
popsongs.
Entree €10. Tickets via www.onskoningsoordcultu-
reel.nl

VOORUITBLIK JANUARI

1   MEER DANS voor 3-10 jaar
Op verzoek van ouders en kinderen is er meer dans 
in ons programma opgenomen!
Het is heel erg leuk voor de kinderen om op mu-
ziek te bewegen, maar de dansimprovisatielessen 
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brengen meer: kinderen leren hun fantasie gebruiken, 
samenwerken en zichzelf laten zien! Op maandag-
middag op 10, 17, 24 en 31 januari is het eerst voor 
de kleinste en daarna voor de oudere kinderen te 
doen in de kerkzaal. 

WINTERKRIEBELS (3-5 jr) 15.30 uur
Dansen over de winter voor kinderen van 3, 4 en 5 
jaar in vier dansimprovisatielessen.

LET”S DANCE (6-10 jr) 16.15 uur
Vier danslessen voor kinderen van 6 tot 10 jaar 
waarin gewerkt wordt aan één dans die een mix is 
van hiphop, streetdance en de laatste tiktok trends.

2   12-18 JARIGEN OP 16 JANUARI AAN DE 
BEURT
Jullie worden van harte uitgenodigd om mee te gaan 
op verkenningstocht. Tijdens die tocht mag je hele-
maal jezelf zijn. Grijp je kans want deze theaterwork-
shop is speciaal voor jullie!

WIE KAN IK ZIJN? 
Theaterworkshop voor 12-18 jarigen
13.00 – 15.00 uur in de Kapittelzaal
In deze theaterworkshop ga je veel uitproberen, zal 
veel gelachen worden, maar kan het op sommige 
momenten ook best serieus worden. Iedereen tussen 

12 en 18 jaar kan meedoen en je hoeft dus absoluut 
geen ervaring te hebben in acteren. Tom van den 
Eertwegh, docent en theatermaker begeleidt deze 
workshop. 

3   FOTOTENTOONSTELLING
In de maanden januari en februari stelt FOTO BE in 
de expositieruimte van Cultureel Centrum De Schalm 
weer de mooiste foto’s ten toon. Deze expositie 
wordt op 16 januari 2022 officieel geopend van 
13.00-17.00 uur in de foyer. Noteer deze datum 
alvast in uw agenda.

4   BASISCURSUS TEKENEN 
Start maandag 17 januari (12 
weken lang)
De week beginnen met creativi-
teit….dat kan want deze basis-
cursus begint om 09.30 uur op 
maandagmorgen! Maak er tijd 
voor, want je leert in korte tijd veel 
over alle tekentechnieken. 12 we-
ken later heb je de basis gelegd 
om verder te kunnen groeien en 
weet je welke technieken bij jou 
passen. 

Belangrijke mededeling voor de liefhebbers: 
de aanvangstijd van het concert door DUO ANIMATO 

op zaterdag 29 januari 2022 is gewijzigd. 
Het concert begint om 14.30 uur.
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inbetween-be.nl

meer dan een maaltijd
013 58200954

wenst u een gezond 
en sportief 2022

cavalieren.nl

vandenhoven.nl

Osteopathie van Eijck
Baby’s  Kinderen  Volwassenen

osteopathievaneijck.nl
013 4566490

kboberkelenschot.nl

Café
Het Raadhuis
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1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20

1 2 3 4 5Wij wensen alle Waterratten hele fijne 
feestdagen en een gelukkig en gezond 
2022!

Behalve zwemlessen voor kinderen op zaterdag organiseren 
we op de donderdagavond recreatief baantjes zwemmen, 
aquajoggen en recreatief zwemmen onder begeleiding voor 
senioren. Je kan 2x gratis komen proefzwemmen op de 
donderdag avond in het nieuwe jaar. We zwemmen in de 
Drieburcht in Tilburg Noord.

Wij zoeken mensen die het leuk vinden om als vrijwilliger 
zwemles te geven voor het Zwem ABC op zaterdagmiddag. 
We bieden hiervoor ook een opleiding aan. Ook zoeken we
vrijwilligers voor het aquajoggen op de donderdagavond. 
Heb je interesse? Laat het ons weten via 
info@waterratten.nl.

Website: www.waterratten.nl

T 06 - 53 276 621     E info@pw-electro.nl pw-electro.nl

Patrick de Waal
electromonteur

ELECTRA _
DATANETWERKEN _

BEVEILIGING _
ZONNEPANELEN _

VERLICHTINGSPLANNEN _Ook voor storingen!

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

Geniet bij Aards óf thuis van een verrassend kerstmenu!
Geniet bij Aards op 1e of 2e kerstdag van 13.00 tot 17.00 uur van een uitgebreide kerstlunch. 

Of geniet thuis van een heerlijk kerstdiner en haal deze af in de winkel 
op 24, 25 en 26 december tussen 10.00 en 13.00 uur. 

5-gangen Aards
62.5

Buitenaards
Incl. champagne | wijnarrangement | water | koffie/thee | friandises 

102.5

5-gangen thuis 
In een handomdraai bereid in je eigen keuken!

52.5

***

Uit te breiden met een wijnpakket, charcuterie- en kaasplank!
Ga naar www.eetbar-aards.nl/bestellen om te reserveren.

Prijzen per persoon. Allergieën doorgeven bij reservering.

KERSTmenu

Eikenbosch 2
5056 GB Berkel-Enschot
T: 013 4400260
wonen@gerritsemakelaardij.nl
www.gerritsemakelaardij.nl

Wij bedanken
onze opdrachtgevers 

en wensen
u hele fi jne
feestdagen!

AFSPRAAKLIJN
013-5442006

Wij helpen u graag...
n gratis kennismakingsgesprek
n volledige financiele begeleiding bij aankoop woning
n meer dan 40 geldverstrekkers
n oversluitservice huidige hypotheek / laagste rente
n seniorenhypotheek
n starterslening

Rob
Pascalle

hier
de smaak van

eerlijke zuiveleerlijke zuivel

van
trotse

boeren

Te koop bij Landwinkel De Bollekens (B-E) 
en Piet van Meintjeshoeve (Heukelom)

desmaakvanhier.nl

diverse 

plaatselijke

verkooppunten

in de regio

Proef de lekkerste kerstdesserts 
en zuivel uit de streek

Naaijkens & Maes
TANDARTSEN

Berkel-Enschot
www.mjmnaaijkens.nlWil jij kansmaken op een Kerstpakket? Knip deze bon uit, vul ‘m in en lever de bon daarna in bij een van de winkels op 

winkelcentrum Koningsoord en maak kans op een van de drie te winnen Kerstpakketten samengesteld door onze
ondernemers! De bon mag tot en met 20 december worden ingeleverd en winnaars worden op 21 december gebeld. 

Kerstpakket!Kerstpakket!Kerstpakket!
Win een

Naam: 
Telefoonnummer: 

Handelsweg 1, 5071 NT Udenhout   T 013 - 511 41 40 
 info@nnbv.nl   www.nieuwenhuizen-udenhout.nl

Wij zijn Vincenergy. Ontwerpers en makers van de 

hoogste  kwaliteit. Vincenergy maakt  maatwerk 

 installaties en biedt vrijwel alle  types/merken. 

Door  jarenlange  ervaring en   uitgebreide kennis 

 kunnen wij je goed adviseren.

• Wij bieden zeer uitgebreide garanties 
 en service.
• Binnen één dag geplaatst.
• Gemiddeld binnen 5 jaar 

 terugverdiend.

• De mooiste en beste merken.

Veiligheid staat bij ons altijd op 1!

Bel ons nu voor een gratis adviesgesprek en 

 bespaar duizenden euro’s aan energiekosten.

Met stralende groet,

Vincent – oprichter Vincenergy

info@vincenergy.nl +31 (0) 6 453 79 470

Vincenergy zonnepanelen

Vincenergy.nl

2022 zal in vele opzichten 
uitdagingen bieden. 

Op het gebied van personen- 
en familierecht, erfrecht, mediation 

en arbeidsrecht gaan wij
deze graag met u aan.

Gezond 2022!      Anke & Laura

Kapitein  Hatterasstraat 23D-01    5015 BB Tilburg
013-3039006     www.vindenadvocaten.nl 

anke@vindenadvocaten.nl      laura@vindenadvocaten.nl

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

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

WWW.JANSENLAROPARTS.NL
Alles voor uw Land Rover van 1948 tot heden

Groenstraat 31 B
5071 EA Udenhout

info@jansenlaroparts.nl
+ 31 13 5115080

WERKPLAATS   |   APK   |   ONDERDELEN NIEUW & 2  HANDS   |   ACCESSOIRESe
Geef voor iets extra's
Uw donatie draagt bij aan het welbevinden van 
cliënten van zorgstichting 't Heem en senioren 
uit het dorp die gebruik maken van de woonzorg-
locaties de Eikelaar, Torentjeshoef, Haarensteyn
en Leyenhof. 

De Vrienden van 't Heem vinden het belangrijk 
dat (kwetsbare) ouderen een aangename en fijne 
dag hebben! 

Om hier een bijdrage aan te kunnen leveren, 
is uw hulp nodig! Steun de Vrienden zodat zij 
mooie en gezellige initiatieven tot stand kunnen 
brengen. Op de website van Stichting Vrienden 
leest u alles over de activiteiten en aankopen die 
dankzij hun sponsoring al mogelijk zijn gemaakt.    

Dit jaar stuur ik 
geen kerstkaarten 
maar...

steun ik de 
Vrienden van
't Heem met een 
donatie:

www.t-heem.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. 

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

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

Demonstratie 
aan huis?aan huis?

Bel nu: 085-065-5292

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

Triomphe Jolie
Verkrijgbaar in 250+ kleuren!

Santes
Verkrijgbaar in 250+ kleuren!

Brignoles
Verkrijgbaar in 250+ kleuren!

Lorient Zonza

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

Lecci Nice
Verkrijgbaar in 250+ kleuren!

Calvi
Verkrijgbaar in 250+ kleuren!

Clifton
Verkrijgbaar in 250+ kleuren!

Promenade Lyon

RELAX-
FAUTEUILS

VANAF
€ 695,-

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/m15

DEC
31

DEC

ONEINDIG AANTAL OPTIES

Mogelijk met massage

Elektrische lendesteun

Verwarming

USB

Tiptoets

Tot wel 5 motoren

Maatwerk
Sta-op mogelijk

€ 695,-

18 DECEMBER

OPENING18 DECEMBER

Pradet
Verkrijgbaar in 250+ kleuren!

Maxim
Verkrijgbaar in 250+ kleuren!

Marseille
Verkrijgbaar in 250+ kleuren!

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

KerstPuzzel
Spelregels
- Zoek de advertentiefragmenten in deze advertenties van de Kerstspecial;
- De afmetingen van de fragmenten zijn niet altijd gelijk aan dat fragment in 

de adverentie; 
- Noteer de namen van de adverteerder bij het juiste nummer;
- Stuur je oplossing op naar puzzel@schakel-nu.nl of lever deze in bij 
 Figlio (by Geerts Schoenen), Koningsoord 91 in Berkel-Enschot.
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Elke zondag open
Oisterwijk Heukelomseweg 26

Anthurium aqua roots
Of flamingoplant, met wortels in water. 

Inclusief vaas. 

17.99

Bezoek

onze kerstshow
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Nieuw bij Il Mio Sogno!

Kennismakingsactie  
 Pedicure en voetreflex

10% korting! 
 

Maakt u een nieuwe
afspraak binnen 6 weken

geldt nogmaals 10%! 
Bij onze nieuwe collega

Jolanda.
 

Uw salon voor:
° Gezichtsbehandelingen

° huidverbetering
° Pedicure & Medisch-

pedicure
° Manicure/gellak

° Voetreflex
Enschotsebaan 21a, Berkel-Enschot, T: 013-533 39 63, E: info@debollekens.nl

Ga voor puur! Kijk voor ons assortiment op: www.debollekens.nl

Fruit
Boeren zuivel

Groenten
IJs van de boerderij

Verse rauwkostsalades
Biologisch vlees

Ambachtelijke kaas
Geschenkpakketten

Openingstijden: Di 09.00-18.00 uur
 Wo 09.00-18.00 uur
 Do 09.00-18.00 uur
 Vr 09.00-18.00 uur
 Za 09.00-16.00 uur

 Like ons op facebook!

26 27 28 29 30

  Erik van Poppel
Vestiging WitteWoning Makelaars Berkel-Enschot

Adres Jeroen Boschlaan 39, 5056 CV Berkel-Enschot
 Telefoon (013) 5715 888
 Mobiel (06) 2878 5367
 E-mail erikvanpoppel@wittewoningmakelaars.nl
 Internet www.wittewoningmakelaars.nl

Na een druk en succesvol jaar wil ik graag al mijn klanten bedanken voor het 
gestelde vertrouwen. Ik kijk ernaar uit om ook u volgend jaar te mogen assisteren 
bij deze grote beslissing in uw leven. Door het succes heb ik een prachtig span-
doek bij Jong Brabant mogen hangen om ook daar te helpen.

Fijne feestdagen en een goed 2022!

Wil je aan de slag als Werkvoorbereider/tekenaar?

Ook voor alle reparatie’s en onderhoudOok voor alle reparatie’s en onderhoud
Parallelweg 10a te Goirle. | Tel: 0135705169

Showroom op afspraak

Uw zonweringspecialist voor al uw binnen en Uw zonweringspecialist voor al uw binnen en 
buitenzonwering, rolluiken & airconditioningbuitenzonwering, rolluiken & airconditioning

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

www.zigzag-gordijnen.nl

  Vakkundig advies aan huis
  Showroombezoek op afspraak

Lieve klanten, na ruim 48 jaar Sun Wah ga ik met pensioen. Ik en mijn kinderen willen 
jullie dan ook bedanken voor het vertrouwen. Ik ga genieten van mijn kinderen en 
kleinkinderen. Hartelijk dank voor uw klandizie en vertrouwen. Laten jullie een berichtje 
achter (link via qr-code)? Groetjes, Sau Fon, May Lin en Yau Wing.

31 32 33 34 35

Team Wijkverpleging van 't Heem 
Berkel-Enschot 
Wenst u hele fijne feestdagen en
een liefdevol 2022!
Dominique, Monique, Marion, Willemien, Wendy, Petra, 
Judith, Coline, Asja en Sylvia.

www.t-heem.nl

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

GRATIS ONLINE TRAINING:

Carolien Latijnhouwers
www.gewooncaat.nl
info@gewooncaat.nl
06-1319 6001

In 5 stappen jouw warme woonkamer
 

21 januari 09.30 uur
Inschrijven via:
www.gewooncaat.nl/live-webinar  

2022
OUDJAARSLOTING !

G S M  R E P A R A T I E  B R A B A N T

B I J  B E S T E D I N G  V A N A F  € 9 9 , -

M A A K T  U  K A N S  O P :

1 -  A I R P O D S

2 -  A D A P T E R K A B E L S E T

 

⇩  L O T I N G  V I N D T  P L A A T S  O P⇩

V R I J D A G  3 1  D E C E M B E R  !

I N F O @ G S M R E P A R A T I E B R A B A N T . N L

W W W . G S M R E P A R A T I E B R A B A N T . N L

2021

Team Van den Hoven 
adviseert u graag over:

Berkel-Enschot  •  Rijen  •  Alphen

www.vandenhoven.nl

• verzekeringen
• hypotheken

• pensioenen
• bankzaken

• aan- en verkoop 
van uw woning

DA’S LEUK BOODSCHAPPEN DOEN
Geldig t/m di 4 januari 2022

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

*

3 VOOR

5,-

KIES & MIX FRUIT
Kanzi appels zak 1 kilo, mandarijnen net 1 kilo, 
blauwe bessen of frambozen bakje 125 gram 

HERTOG IJS
2 verpakkingen à 900 ml

a5,56 - a8,70

2 VOOR

5,-

JUMBO GEROOKTE ZALM
Pak 200 gram

399
a4,49

ASC-C-00007

HOLLANDSE GARNALEN
Bakje 200 gram

MSC-C-519
64

599
a6,92

46 47 48 49 50

JUMBO OF LA PLACE 
CARPACCIO
Alle soorten van de vleeswaren 
bedieningsafdeling 
2 verpakkingen à circa 100-143 gram

2e
HALVE
PRIJS*

DE RUIJTER OF HEINZ 
SANDWICHSPREAD
2 verpakkingen à 200-610 gram

2e
HALVE
PRIJS*

VARKENSHAAS CULINAIR
Naturel, gemarineerd of gekruid 
Per 500 gram

a8,45

499
Kiloprijs 9,98

Geen 18, geen alcohol

EXCELLENCE WIJNEN
Land van oorsprong: Frankrijk
2 flessen à 750 ml

a9,98

2 VOOR

750

 Jumbo Denissen, Berkel Enschot, Koningsoord 64

WEEKENDPAKKERSdo vr za
16 dec 17 dec 18 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

50/21 
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 50
zondag 12 t/m 
zaterdag 18 december

PLUS 
Blauwe bessen 
of frambozen
Schaaltje 125 gram, 
combineren mogelijk
2 schaaltjes **
Bijv. PLUS Blauwe bessen, 
2 schaaltjes à 125 gram

4.58 2.29
De actieprijzen variëren van 2.29 - 2.79 

 Lipton Ice tea 
    Alle flessen of pakken à 1,5 liter, combineren mogelijk
    2 stuks**
Bijv. Lipton Ice tea green lemon, 2 flessen à 1,5 liter

4.98 2.49
    De actieprijzen variëren van 2.30 - 2.57 

 Pickwick Lekker fris of 1-kops thee
    Lekker fris of 1-kops thee fruit, groen, rooibos, kruiden, 
spices of joy, alle doosjes à 10-20 stuks, combineren mogelijk   

+1GRATISzegel

 1 1++11
    GRATIS   

 1+1
    GRATIS   

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

6.38 3.19
De actieprijzen variëren van 2.65 - 3.65 

 1 1++11
    GRATIS   

 PLUS 
Zalmfi let op huid
    Schaal 125-500 gram 

Gezien in het 
kerstmagazine!

 PLUS 
Culinaire fi letrollade
    Naturel   

1

Bijv. Lipton Ice tea green lemon, 2 flessen à 1,5 liter

2.58 – 4.30 

  2 doosjes  

    1    1..9999      
TOT 54% KORTING 

2.00 – 2.79 

  Per 100 gram  

    1    1..3939      
15.29 

  Per kilo  

    6    6..9999   

PLUS 
Blonde d’Aquitaine 
Entrecôte of ribeye

 PLUS Salade
    Alle bakjes à 175 gram, 
combineren mogelijk
    2 bakjes**
Bijv. PLUS Kip kerrie salade, 2 bakjes à 175 gram

3.98 1.99
De actieprijzen variëren van 1.25 - 2.27 

Pijnboompitten
Schaaltje 100 gram
2 schaaltjes

11.98   5.99 PLUS Lekkerste 
appelfl appen

 1+1
    GRATIS   

WEEKENDPAKKERS

    Alle bakjes à 175 gram, 

 1 1++11
    GRATIS   

6.00 

Per 200 gram  

    3    3..9999   
3.16 

4 stuks  

    1    1..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

OOuuddeejjaaaarrssddaagg  ––  HHaappjjeesskkaarr
Komt u op 31 december 2021 uw borrelhapjes voor het aftelmoment bij ons halen?

Onze prachtige foodtruck staat voor het restaurant op u te wachten van 10:00 tot ongeveer 16:00 uur.
Omgetoverd tot hapjeskar en gevuld met een heerlijk assortiment.  Waar moet u aan denken:

• Boerenkazen van boerderij Mathijssen
• Gehaktballetjes
• Cocktailgarnalen met pesto en zontomaat
• Diverse huisgemaakte salades
• Verse wrap hapjes o.a. carpaccio & gerookte zalm
• Brood met smeersels
• En nog veel meer!

Per bakje betaald u € 3,00. Bij afname van 4 stuks of meer betaald u slechts € 2,50 per bakje. 
Op = op dus ben er op tijd bij.

FFeeeessttddaaggeenn ccaatteerriinngg 22002211
Gevulde ontbijt / brunch box, luxe keuzemenu, uitgebreid gourmetpakket of een compleet borrelpakket?
Wij hebben het allemaal!

Kijk voor de volledige uitwerking en alle informatie betreffende het bestellen op:

www.hetkreitenhuys.nl/kerst-voor-thuis-2021

Ons aanbod (m.u.v. de ontbijt/brunch box) is tevens te bestellen voor 31 december

Uiterlijke besteldatum voor Kerstmis:
zondag 19 december

Uiterlijke besteldatum voor Oud & Nieuw:
zondag 26 december

Restaurant het Kreitenhuys

013 211 21 74  /  info@hetkreitenhuys.nl

winter
2021-2022

Gabor Paul Green Caprice Floris van Bommel
Red Rag Ecco Jenszen Rapisardi

Maruti The Flexx

Figlio by Geerts Schoenen
Koningsoord 91
Berkel-Enschot

www.figliobygeerts.nl

SALE
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Geef voor iets extra's
Uw donatie draagt bij aan het welbevinden van 
cliënten van zorgstichting 't Heem en senioren 
uit het dorp die gebruik maken van de woonzorg-
locaties de Eikelaar, Torentjeshoef, Haarensteyn
en Leyenhof. 

De Vrienden van 't Heem vinden het belangrijk 
dat (kwetsbare) ouderen een aangename en fijne 
dag hebben! 

Om hier een bijdrage aan te kunnen leveren, 
is uw hulp nodig! Steun de Vrienden zodat zij 
mooie en gezellige initiatieven tot stand kunnen 
brengen. Op de website van Stichting Vrienden 
leest u alles over de activiteiten en aankopen die 
dankzij hun sponsoring al mogelijk zijn gemaakt.    

Dit jaar stuur ik 
geen kerstkaarten 
maar...

steun ik de 
Vrienden van
't Heem met een 
donatie:

www.t-heem.nl

Team Van den Hoven 
adviseert u graag over:

Berkel-Enschot  •  Rijen  •  Alphen

www.vandenhoven.nl

• verzekeringen
• hypotheken

• pensioenen
• bankzaken

• aan- en verkoop 
van uw woning



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!

Zonder stress
aan de kerstdis 
met deze spruitjessalade

Eet Smakelijk!

Zo maak je het:
Snijd de kontjes van de spruitjes en verwijder de buitenste blaadjes. Rasp de spruitjes fi jn of snijd ze in hele 
dunne plakjes. Doe de gesneden spruitjes in een kom.
Bak de spekreepjes knapperig in een klein pannetje en schep ze uit het vet. Voeg aan het spekvet de balsamico-
azijn en de mosterd toe. Laat het 1 minuutje zachtjes pruttelen en roer het door.
Giet de dressing over de spruitjes en hussel het door elkaar.
Snijd de appel in blokjes en verdeel samen met de spekjes en de walnoten over de spruitjes. 
Klaar is de spruitjessalade.

Wat gaan we eten met de kerst, altijd weer een terugkerende vraag ieder jaar. Pakken we uit, houden we het 
eenvoudig, het kan allemaal met dit gerecht. Je kan dit als bijgerechtje maken bij een uitpak diner of als je voor 
eenvoudig gaat serveer je er wat aardappeltjes of een stokbroodje bij en je hebt een leuke maaltijd. 
In Engeland wordt de spruit gezien als een traditionele groente tijdens het kerstdiner. Zou dat hier ook komen, wie 
weet na het eten van dit gerecht. 

Ingrediënten voor 2 personen:
- 250 gr spruitjes
- 75 gr spekjes
- 4 el balsamicoazijn
- 2 tl mosterd

- 1 appel
- 50 gr walnoten of hazelnootjes
- Eventueel een paar granaatappelpitjes of

frambozen voor de kleur

Ellen de Visser

en geniet van de Kerstdagen

31
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Wil je aan de slag als Werkvoorbereider/tekenaar?

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

www.zigzag-gordijnen.nl

  Vakkundig advies aan huis
  Showroombezoek op afspraak
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qbicmedia.nl

Naaijkens & Maes
TANDARTSEN

Berkel-Enschot
www.mjmnaaijkens.nl

3 en 8 mei 2022
sintjobenschot.nl

zonnebloem.nl/
berkel-enschot

Henk Denissen
06 80083228
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Benieuwd hoe dit verhaal afl oopt?
Ga naar onze website www.schakel-nu.nl 
Illustraties: Marjolein Stok
Verhalenverteller: Wim Verbunt
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De Verhalenverteller Kerst bij De B stenboel
Op kerstavond wordt er bij 
de Beestenboel een Kerst-in 
gehouden. Er komt een levende 
kerststal, een koor, een lichtjes-
tocht, de verhalenverteller en er 
is warme chocolademelk met 
een wafel. 
De Boerderijclub zorgt voor de 
affi  ches zij hangen die overal 

op.
Kerstavond, het is vijf uur en het 
is donker. De kerst-in gaat be-
ginnen. Voor de poort staan ou-
ders met hun kinderen. Knorre-
tje, Oink en Pinkie delen samen 
met de leden van de Boerde-
rijclub lampions uit. De boer-
tjes Ben en Nienke steken de 
kaarsjes aan.  De eerste groep 
begint aan de lichtjestocht. Deze 
tocht duurt ongeveer een half 
uur en loopt buiten om de Bees-
tenboel. Voor de kleintjes rijdt er 
een huifkar mee getrokken door 
Witlokje. De tocht eindigt bij de 

kerststal van de Beestenboel. 
Drie engeltjes van kinderkoor Ei-
genwijs zingen daar kerstliedjes. 
Engel Laura, de dirigente, geeft 
aan dat de bezoekers gerust 
mee mogen zingen: “Gloria, in 
excelsis deo�.” 
In de kerststal staat ezel Ger-
rit samen met koe Berta en 
de schapen. De boertjes zijn 
verkleed als herder. Lars en zijn 
vriendin Marieke zijn Jozef en 
Maria. Piepertje speelt, net als 
vorig jaar, baby Jezus. 
Bij het kampvuur leest de verha-
lenverteller voor over Kerstmis 
in de dierenwei. Snif en Snuitje 
zorgen ervoor dat het kampvuur 
goed blijft branden.
Knorretje loopt met Kukie op zijn 
rug rond. “Het is erg 
druk, kukeleku,” 
kraait Kukie. 
“Ja het 

gaat prima zo, leuk die blije ge-
zichten,” knort Knorretje. Bij de 
kerststal knort Knorretje tegen 
een van de engeltjes: “Klein 
koortje.”
 “Ja,” zegt Lotte, “dit is ons laat-
ste optreden, we zijn te klein.” 
“Oh, dat is jammer.” 
Trijntje zegt: “Als u nu bij ons 
koortje komt!” 
Knorretje moet lachen: “Als ik ga 
zingen loopt heel de kerk leeg.”
Hij loopt nog even langs Laura 
de dirigente: “Ik hoor dat jullie 
gaan stoppen?” 
“Ja, dat klopt, te weinig koorle-
den. Maar het zou best kunnen 
dat we op een ander tijdstip 
weer verder gaan. Maar nu even 
niet.” 
Knorretje loopt met Kukie verder 
en botst tegen boer Jan op: 
“Knorretje, ik was net naar je op 
zoek! De moeder van Ria belde 
dat haar vader in het ziekenhuis 

ligt. We willen daar nu naar 
toe. Maar hoe moet dat dan 

hier? Zal ik mijn zus 
Marleen bel-



Benieuwd hoe dit verhaal afloopt?
Ga naar onze website www.schakel-nu.nl 
Illustraties: Marjolein Stok
Verhalenverteller: Wim Verbunt
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len?” 
“Nou dat zou ik maar niet doen!” 
knort Knorretje. Hij heeft nog 
slechte herinneringen aan zus 
Marleen*. “Wat denk jij Kukie? 
Kunnen wij dat samen met de 
boertjes van de Boerderijclub 
regelen?” 
“Dat moet wel lukken, gaan jullie 
maar snel naar Groningen.” 
“Weten jullie het zeker?” 
“Ja hoor, heel zeker!” Knorretje 
loopt door: “Kukie ik moet er 
niet aan denken dat Marleen hier 
komt oppassen, dan staan we zo 
weer op water en brood!”*
Even later rijden Jan en Ria rich-
ting Groningen. 
De Kerst-in gaat gewoon door. 
Tegen acht uur zijn alle bezoe-
kers naar huis. Iedereen helpt 
mee opruimen, zelfs de engeltjes 
van het kinderkoor. Het enige 
wat er blijft staan is de piano van 
het koor, Laura haalt die later op. 
Als alles klaar is bedankt Knor-
retje iedereen voor de geweldige 
avond. Ria had als bedankje 
voor iedereen een leuk kerstpak-
ket klaargemaakt, Knorretje deelt 
die uit.

Als iedereen naar huis is, loopt 
Knorretje met Kukie nog een 
rondje over het erf. Bij de poort 
zien ze een auto staan. “Er zitten 
mensen in de auto!” knort Knor-
retje. 
Kukie tikt met zijn snavel op het 
raam. Dat wordt opengedraaid. 
“Goedenavond, ik heet Knorre-
tje, kan ik jullie ergens meehel-
pen?” 
“Dag varken, ik heet Oelie, auto 

kapot. Moeten hier blijven.”
“Komt er iemand de auto ma-
ken?”
“Nee, kost geld. Ik weet niet 
hoe auto maken!” zegt Oelie 
verdrietig.
Knorretje ziet in de auto een 
vrouw met een slapend kind 
op haar schoot. “Ja maar jullie 
kunnen toch vannacht niet in 
de auto blijven zitten. Het gaat 
vriezen!” 
“Ja, is koud, deken nodig voor 
meisje.” 
Knorretje kijkt naar Kukie: “Wat 
vind jij?”
“Ze kunnen vannacht wel in de 
boerderij slapen, Jan en Ria zijn 
er niet,” kraait Kukie.
Oelie schudt zijn hoofd. “Maar 
auto kan hier niet staan, al onze 
spullen in.” 
Knorretje knort: “Dan sleept 
Witlokje de auto wel op het erf, 
daar staat hij veilig. Gaan jullie 
binnen maar iets warms drinken. 
Dan bel ik de garage om de auto 
te maken.”
Ze stappen uit de auto. De 
vrouw van Oelie heet Yasmina 
en het dochtertje Isme. Yasmina 
vertelt dat ze op weg waren naar 
familie in Duitsland. Onderweg 
maakte de auto rare geluiden. Ze 
wilden naar een garage rijden, 
maar bij de boerderij hield de 
auto er mee op. 
Ondertussen zijn alle dieren van 
de Beestenboel komen kijken 
wat er aan de hand is. Piepertje 
ziet Isme en Isme ziet Pieper-
tje. Ze steekt haar handen naar 
hem uit en Piepertje rent naar 
haar toe. Ze tilt de cavia op en 

knuffelt hem. Ze lopen langs de 
kerststal. Oelie zegt met een 
lach: ”Het is kerstnacht, we kun-
nen hier slapen in de stal net als 
Jozef en Maria.” 
Knorretje schudt zijn hoofd en 
zegt: “Als het nodig is hebben 
we voor jullie een warm bed in 
de boerderij.” Hij wijst hen de 
weg naar de keuken. Oink en 
Pinkie geven hun warme choco-
lademelk met een wafel. Oelie en 
Knorretje gaan met Witlokje de 
auto op het erf zetten. 
Dan belt Knorretje een garage 
om de auto te laten maken. 
Maar welke garage hij ook belt, 
nergens wordt er opgenomen. 
Tja kerstavond, die zijn natuurlijk 
allemaal gesloten. Bij de wegen-
wacht zeggen ze dat het zo druk 
is dat ze pas morgenvroeg aan 
de beurt zijn. Ze raden aan om 
een slaapplek te regelen.
“Dat wordt een overnachting op 
de boerderij,” knort hij.
Net als Knorretje de poort wil 
dicht doen, rijdt er een auto op 
het erf. Het is Laura van kinder-
koor Eigenwijs: “Hallo Laura, jij 
komt je piano zeker ophalen?” 
“Ja dat klopt, hebben jullie nog 
bezoek?” Ze wijst naar Oelie en 
de auto. Knorretje vertelt Laura 
wat er aan de hand is. “Dan zoe-
ken jullie natuurlijk een automon-
teur? Nog wel in de kerstnacht!”
“Dat klopt, maar die komt pas 
morgenvroeg,” knort Knorretje.
“Ik weet wel iemand, ik ga met-
een bellen.”
Even later komt er een wagen 
aanrijden. Het is de automonteur 
die Laura heeft gebeld. “Hallo 



Wij wensen alle Waterratten hele fijne 
feestdagen en een gelukkig en gezond 
2022!

Behalve zwemlessen voor kinderen op zaterdag organiseren 
we op de donderdagavond recreatief baantjes zwemmen, 
aquajoggen en recreatief zwemmen onder begeleiding voor 
senioren. Je kan 2x gratis komen proefzwemmen op de 
donderdag avond in het nieuwe jaar. We zwemmen in de 
Drieburcht in Tilburg Noord.

Wij zoeken mensen die het leuk vinden om als vrijwilliger 
zwemles te geven voor het Zwem ABC op zaterdagmiddag. 
We bieden hiervoor ook een opleiding aan. Ook zoeken we
vrijwilligers voor het aquajoggen op de donderdagavond. 
Heb je interesse? Laat het ons weten via 
info@waterratten.nl.

Website: www.waterratten.nl
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ik ben Bert, is er hier een auto 
stuk?” 
Knorretje en Oelie lopen met 
Bert naar de kapotte auto. Knor-
retje laat hen alleen en loopt 
terug naar de boerderij. Yasmina 
vertelt tegen Laura haar verhaal: 
“Wij zijn vier jaar geleden ge-
vlucht uit Syrië en wonen nu drie 
jaar in Nederland. Wij mogen in 
Nederland blijven. We waren op 
weg naar mijn broer, die woont in 
Duitsland. Drie jaar lang hebben 
we elkaar niet gezien. Vorige 
week hebben we een auto ge-
kocht. Er is nog net geld genoeg 
om de benzine te betalen.” 
Knorretje ziet dat Isme met 
Piepertje aan het spelen is. Isme 
straalt helemaal, Piepertje vindt 
haar lief. Na een uurtje komen 
Bert en Oelie binnen. De auto 
is klaar, hij doet het weer. Oelie 
wil betalen maar Knorretje knort: 
“Dat betalen wij wel uit de op-
brengst van vanavond.“ 
“Er wordt hier niets betaald!” 

zegt Bert. “Het is kerstnacht, 
vrede op aarde aan alle mensen 
van goede wil.” 
Laura begint gelijk een “gloria♫” 
te zingen en daarna zegt ze: 
“Kom, ik pak mijn piano en dan 
gaan we buiten voor Bert, Oelie, 
Yasmina en Isme zingen.” 
En zo worden er laat in de 
kerstnacht op de Beestenboel 
door alle dieren en de gasten 
nog kerstliedjes gezongen. Oelie 
geeft bij het afscheid Knorretje 
een hand: “Knorretje, wat kun jij 
mensen gelukkig maken.” 
Knorretje krijgt tranen in zijn 
ogen en kan even niets knorren. 
En dat wil wat zeggen!
Isme geeft Piepertje een knuff el, 
dan stappen ze in de auto en 
rijden richting Duitsland. Voor 
onderweg hebben ze nog een 
paar pakken chocolademelk en 
wafels meegekregen. 
Even later gaat de telefoon, 
boer Jan: “Het goed gaat met 
de vader van Ria. Hoe was de 

Kerst-in, is het ook allemaal 
goed afgelopen?”
“Ja hoor Jan, alles is hier goed 
gegaan,” knort Knorretje.
Knorretje is blij dat het goed is 
afgelopen, en als hij zijn oogjes 
dicht doet knort hij: “Zalig Kerst-
feest!”

*Zie: Oproer op de Kinderboer-
derij.
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OOuuddeejjaarsdag – Hapjeskar
Komt u op 31 december 2021 uw borrelhapjes voor het aftelmoment bij ons halen?

Onze prachtige foodtruck staat voor het restaurant op u te wachten van 10:00 tot ongeveer 16:00 uur.
Omgetoverd tot hapjeskar en gevuld met een heerlijk assortiment.  Waar moet u aan denken:

• Boerenkazen van boerderij Mathijssen
• Gehaktballetjes
• Cocktailgarnalen met pesto en zontomaat
• Diverse huisgemaakte salades
• Verse wrap hapjes o.a. carpaccio & gerookte zalm
• Brood met smeersels
• En nog veel meer!

Per bakje betaald u € 3,00. Bij afname van 4 stuks of meer betaald u slechts € 2,50 per bakje. 
Op = op dus ben er op tijd bij.

FFeeeessttddaaggeenn ccaatteerriinngg 22002211
Gevulde ontbijt / brunch box, luxe keuzemenu, uitgebreid gourmetpakket of een compleet borrelpakket?
Wij hebben het allemaal!

Kijk voor de volledige uitwerking en alle informatie betreffende het bestellen op:

www.hetkreitenhuys.nl/kerst-voor-thuis-2021

Ons aanbod (m.u.v. de ontbijt/brunch box) is tevens te bestellen voor 31 december

arsrsrssrsrsrsr dadadadadadad g – Hapapappjpjpjjpjp eskkkar
Komt u op 31 december 2021 uw borrelhapjes voor het aftelmoment bij ons halen?

borrelpakket?

Uiterlijke besteldatum voor Kerstmis:
zondag 19 december

Uiterlijke besteldatum voor Oud & Nieuw:
zondag 26 december

Restaurant het Kreitenhuys

013 211 21 74  /  info@hetkreitenhuys.nl
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Ook dit jaar heeft  de Dorpsraad zich hardgemaakt voor de belangen van alle bewoners van 
ons dorp. We blijven wekelijks in gesprek met onze eigen leden, bewoners, de gemeente 
Tilburg en met projectontwikkelaars. In 2021 heeft  de Dorpsraad samen met u en andere 
(vrijwilligers) organisati es gewerkt aan inzicht krijgen in de wensen voor een pretti  g en veilig 
dorp voor senioren, is er een onderzoek gestart naar sociale alarmering en hebben we oog 
voor de behoeft en van onze jeugd. Door de opeenvolgende ruimtelijke ontwikkelingen en 
inwonersgroei van ons dorp staan we ook voor andere grote uitdagingen. Denk hierbij aan 
de benodigde voorzieningen, vraagstukken over verkeersveiligheid en goede bereikbaar-
heid, alsook een groene en duurzame omgeving.  

We hadden graag onze resultaten van 2021 met u willen delen en het nieuwe jaar samen in 
te luiden ti jdens de traditi onele nieuwjaarsrecepti e. Helaas heeft  de Dorpsraad wegens de 
grote onzekerheid rondom het coronavirus besloten deze bijeenkomst te annuleren.

De Dorpsraad wil ideeën van bewoners blijven horen en omzett en in daden. Het is dus be-
langrijk dat u als inwoner van Berkel-Enschot uw wensen kenbaar maakt! Wilt u in contact 
komen met ons? Neem dan een kijkje op onze website: www.dorpsraadberkelenschot.nl

Graag tot ziens in goede gezondheid!
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We hebben in  besloten kring afscheid genomen.

Lenie Dekkers-Elissen
echtgenoot van

5 Berkel-Enschot, 26 maart 1935       a Udenhout, 7 december 2021

Jan Dekkers

Verdrietig, maar met een onuitwisbare herinnering aan zijn leven, hebben wij afscheid  
moeten nemen van mijn lieve man, onze allerliefste pap, opa en overgrootvader

Wat zo diep in het hart zit
kun je door de dood niet verliezen...
De herinnering aan een bijzonder mens is 
geboren.

Correspondentie: 
Akkerweg 19, 5056 PM Berkel-Enschot

Lenie
Anja en Kees
   Evelien en Bart, Wout
   Marloes
Connie en Luc
   Jelle
   Sjoerd
   Juultje
Margit en Joop
   Teun en Bram
   Nina



De mol: een bezig baasje 
in de winter.
De wat oudere lezer zal hem 
zeker nog kennen: Momfer de Mol. Een personage 
uit ‘De Fabeltjeskrant’. De zonnebril dragende, 
sigaren rokende Monfer was door zijn gekuch, 
zijn Limburgse accent en zijn mompelende manier 
van spreken voor zijn mededieren vaak moeilijk te 
volgen.

De mollen in het veld zijn nog goed te volgen.
Zolang het niet streng gaat vriezen duiken er 
nog overal in tuinen, weilanden en bermen verse 
molshopen op. Dit is het werk van misschien wel 
het meest onzichtbare zoogdier van Nederland: de 
mol. Een mol graaft oppervlakkige en diepe gangen 
(tot wel een meter). Bij het graven ontstaan de be-
kende molshopen. Hier wordt het overtollige zand 
uit de dieperliggende gangen naar buiten gewerkt. 
De totale lengte van het gegraven gangenstelsel 
kan wel 60 meter bedragen. De gangen dienen 
als een soort vallen voor ongewervelde dieren. 
Iedere dag struint de mol zijn gangenstelsel af en 
verschalkt hij de dieren die erin gevallen zijn. Het 
belangrijkste voedsel is de regenworm, maar ook 
larven, insecten en slakken staan op zijn menu.

Het zal duidelijk zijn dat mollen geen winterslaap 
houden. Toch bereiden ze zich voor op de winter. 
Dit doen ze door in de herfst en winter een voor-
raadje regenwormen aan te leggen. Om ervoor te 
zorgen dat ze altijd verse wormen hebben gebrui-
ken ze een speciale techniek. Ze bijten de wormen 
op een zodanige manier dat ze niet meer weg 
kunnen kruipen, maar ook niet doodgaan. Op die 
manier maken ze een soort ‘bal’ van bewusteloze 
regenwormen, die ze indien nodig aan kunnen 
spreken.

Tekst Lambert Winkelmolen

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

Uitmaaien van de reten-
tievijvers
Langs de Koningsoordlaan liggen 
zogeheten retentievijvers. Onder-
houd van retentie vijvers is belangrijk. Deze vijvers 
hebben de functie om bij veel regen het regenwater 
op te vangen en vertraagd af te voeren zodat het 
watersysteem niet overbelast raakt.
De beplanting in de vijver zorgt ervoor dat het water 
goed vastgehouden kan worden. Om ervoor te zor-
gen dat de beplanting optimaal zijn werk kan blijven 
doen, moeten de vijvers regelmatig uitgemaaid 
worden. Vanuit Groen Xtra verzorgt de Diamant-
Groep het beheer en onderhoud in grote delen van 
gemeente Tilburg, zo ook in Berkel Enschot. ‘Vorige 
week zijn wij begonnen met het uitmaaien van de re-
tentievijvers. Dat doen we met een amfi bievoertuig. 
Dit jaar wordt alles gelijktijdig gemaaid, volgend jaar 
zullen we dat gefaseerd doen.’
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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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Geniet bij Aards óf thuis van een verrassend kerstmenu!
Geniet bij Aards op 1e of 2e kerstdag van 13.00 tot 17.00 uur van een uitgebreide kerstlunch. 

Of geniet thuis van een heerlijk kerstdiner en haal deze af in de winkel 
op 24, 25 en 26 december tussen 10.00 en 13.00 uur. 

5-gangen Aards
62.5

Buitenaards
Incl. champagne | wijnarrangement | water | koffie/thee | friandises 

102.5

5-gangen thuis 
In een handomdraai bereid in je eigen keuken!

52.5

***

Uit te breiden met een wijnpakket, charcuterie- en kaasplank!
Ga naar www.eetbar-aards.nl/bestellen om te reserveren.

Prijzen per persoon. Allergieën doorgeven bij reservering.

KERSTmenu
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Gratis online training: 
‘In 5 stappen jouw warme 
woonkamer’ 
21 januari 09.30 uur 

Meld je aan via 
www.gewooncaat.nl/ live-webinar/

GRATIS ONLINE TRAINING:

Carolien Latijnhouwers
www.gewooncaat.nl
info@gewooncaat.nl
06-1319 6001

In 5 stappen jouw warme woonkamer
 

21 januari 09.30 uur
Inschrijven via:
www.gewooncaat.nl/live-webinar  

Proeven?
4 koelverse maaltijden

voor € 20,00

Bel: 013 - 82 00 954

Corona vraagt veel van onze 
veerkracht. Voel jij je uit balans 
getikt, gestrest en onrustig? 
Twee of drie coachgesprekken
kunnen al helpend zijn om eigen 
regie, rust en ruimte te ervaren. 

Aanbod: De eerste sessie (t.w.v. €80) is gratis. 
Interesse? Neem contact op met Ingrid Muijs:
 06-38225740
 info@fl ow-en-zo.nl 
 www.fl ow-en-zo.nl

Dinerbon
restaurant in Berkel-Enschot 

voor diegene die 
een nieuwe klant aanlevert

Nu 10% korting 
op alle aankopen voor 
de kleinsten in de webshop.
Gebruik code:  SCHAKEL

Geldig t/m 14-1-2022

Kijk snel op: www.stofvanevelien.nl

De Smaak van Hier

bavarois (480 ml)
Nu voor € 2,95 per bakje
diverse smaken

Aanbieding alleen geldig bij 
Piet van Meintjeshoeve in Heukelom.

Tegen inlevering van deze bon, 
geldig t/m 31 december.
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Meer weten over deze boekentips? Op www.schakel-nu.nl is meer informatie over deze boeken te vinden.

De winter is bij uitstek een seizoen dat zich prima leent om veel te lezen. Buiten is het koud en druilerig 
weer, maar binnen wacht de luie stoel, een hartverwarmend drankje en een fi jn boek. Maar welk boek? Een 
feelgoodroman of een spannende thriller? Misschien ben je toe aan iets anders. Bijvoorbeeld een boek dat je 
inspireert of je creativiteit aanwakkert. Deze keer in ‘Ezelsoren’ een viertal tips voor verrassende, creatieve en 
inspirerende boeken voor naast of onder de kerstboom.

Leestips voor 
creatieve winteravonden 

Hygge 
Meik Wiking

Hygge is een Deens woord 
dat je kunt vergelijken met het 
Nederlandse woord ‘gezellig-
heid’. Het is een totaalbeleving, 
levensstijl en een gevoel. Wiking 
geeft in dit boek genoeg ingredi-
enten om zelf Hygge te creëren. 
Van huisinrichting tot recepten. 
Het is dé handleiding voor 
iedereen die iets van het Deense 
geluk wil ervaren.

In het atelier
Bianca Berends

Kunstenares Bianca Berends laat 
aan de hand van tips, foto’s en 
persoonlijke verhalen zien hoe 
haar schilderijen tot stand ko-
men. Ze toont het hele creatieve 
proces en geeft de lezer op een 
heel toegankelijke manier een 
kijkje in de keuken van een kun-
stenaar. Een prachtig kijkboek 
voor iedereen die meer wil weten 
over kunst, over schilderen en 
over creatief bezig zijn.

Noortje de Kok

Briljante lego ideeën 
Sarah Dees

Dozen vol lego en toch geen 
idee wat je ermee kunt doen? 
‘Briljante lego ideeën’ staat 
boordevol suggesties voor 
bouwwerken die je kunt 
maken met de stenen die je al 
hebt. Creëer nieuwe bouw-
sels, leer van alles over na-
tuur- en bouwkunde en voor 
je het weet ben je een echte 
lego master!

Smûk 
Wimke Tolsma

‘De Denen hebben Hygge, de 
Zweden lagom, Japanners 
Ikigai en wij, de Friezen hebben 
Smûk’ aldus auteur Wimke 
Tolsma. ‘Smûk’ is een boek met 
60 zelfmaakideeën om thuis 
creatief aan de slag te gaan en 
je eigen smûke- momenten te 
creëren. Of je nu van koken, 
knutselen, bakken of handwer-
ken houdt, het maakt niet uit. 
Voor elke creatieveling staat 
er wel een zelfmaakidee in het 
boek.   
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Enschotsebaan 21a, Berkel-Enschot, T: 013-533 39 63, E: info@debollekens.nl

Ga voor puur! Kijk voor ons assortiment op: www.debollekens.nl

Fruit
Boeren zuivel

Groenten
IJs van de boerderij

Verse rauwkostsalades
Biologisch vlees

Ambachtelijke kaas
Geschenkpakketten

Openingstijden: Di 09.00-18.00 uur
 Wo 09.00-18.00 uur
 Do 09.00-18.00 uur
 Vr 09.00-18.00 uur
 Za 09.00-16.00 uur

 Like ons op facebook!



Koningsoord 180 | Berkel-Enschot | T 013-5332494

KONINGSOORD
Berkel-Enschot

rijschoolvds.nl

koningsoord@primeranet.nl

wittewoningmakelaars.nl
06-28785367

wenst U 
vrolijke kerstdagen 

en een 
gezond 2022
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GRATIS ONLINE TRAINING:

Carolien Latijnhouwers
www.gewooncaat.nl
info@gewooncaat.nl
06-1319 6001

In 5 stappen jouw warme woonkamer
 

21 januari 09.30 uur
Inschrijven via:
www.gewooncaat.nl/live-webinar  

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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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

Lieve klanten, na ruim 48 jaar Sun Wah ga ik met pensioen. Ik en mijn kinderen willen 
jullie dan ook bedanken voor het vertrouwen. Ik ga genieten van mijn kinderen en 
kleinkinderen. Hartelijk dank voor uw klandizie en vertrouwen. Laten jullie een berichtje 
achter (link via qr-code)? Groetjes, Sau Fon, May Lin en Yau Wing.
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winter
2021-2022

Gabor Paul Green Caprice Floris van Bommel
Red Rag Ecco Jenszen Rapisardi

Maruti The Flexx

Figlio by Geerts Schoenen
Koningsoord 91
Berkel-Enschot

www.figliobygeerts.nl

SALE
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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 Johannes XXIII Parochie.
Spoedgevallen: pastoor Dorssers 06-19843922; 
 pastoor Looyaard 06-51110960.

OPSTEKERTJE
Nog een kleine week en er staat ons weer te wachten, 
dat we in vreugde en vrede de komst van de mens 
geworden Zoon van God mogen vieren. De Advent 
geeft in de Latijnse betekenis van dit woord duidelijk 
aan waarom het gaat. Letterlijk vertaald betekent het 
immers “de komst naar”. Het gaat dus om de komst 
van God naar deze gebroken wereld, naar onze 
gevallen mensheid, naar ons die Gods verlossing en 
verzoening nodig hebben. Als we vinden, dat onze 
wereld nogal behoorlijk functioneert, dat de mens-
heid er overal een toonbeeld is van hoge beschaving 
en liefdevolle saamhorigheid en dat we persoonlijk 
eigenlijk dus geen verlossing en verzoening nodig  
hebben omdat we onszelf wel kunnen redden, dan 
is de menswording van Gods Zoon dus niet meer 
van belang en zouden we het Kerstfeest inderdaad 
steeds meer moeten beperken tot gezellige en vooral 
overvloedige maaltijden en het uitdelen van allerlei 
geschenken aan elkaar. Zo is het echter niet voor 
ons, die in nederigheid uitzien naar de komst van 
de Verlosser en naar het eeuwig leven dat Hij met 
Zijn menswording, Zijn dood en verrijzenis voor ons 
toegankelijk heeft gemaakt. Als we ons daar af en toe 
toch steeds weer meer van bewust worden dan zal 
het ons gelukkig maken in ons leven. Ik wens u nog 
heel mooie voorbereidingsdagen toe en voor straks 
een gezegend Kerstfeest.

Pastoor Godfried B.M. Looijaard

CORONA-MAATREGELEN
Voorlopig zijn er geen vieringen of andere bijeenkom-
sten tussen 17.00 en 05.00 uur. Dit geldt dus ook voor 
Kerstavond en Oudjaar. Voor de vieringen op Eerste 
en Tweede Kerstdag en Nieuwjaarsdag vragen we u 
opnieuw om te reserveren bij het secretariaat, telefo-
nisch of per mail.

BOOM VAN HOOP
Vanaf zondag 19 december staat voor elke kerk weer 
een Boom van Hoop, om in deze donkere dagen 
elkaar wat verlichting te schenken. De ballen, die je 
kunt beschrijven en in de boom ophangen, liggen in 
het kerkportaal. Waar hoop jij op?

MIDDAG VAN BARMHARTIGHEID
Om ons goed voor te bereiden op het komende 
Kerstfeest houden we in onze parochie in de Wil-
librorduskerk op dinsdag 21 december een Middag 
van Barmhartigheid. Deze middag is bedoeld om in de 
hectiek voor Kerstmis tot rust te kunnen komen. En 
om zaken die niet helemaal lekker gaan, waar we de 
verkeerde keuzes gemaakt hebben, waar we hebben 
gezondigd, tegen het licht te houden en bij God te 
brengen. Om 15.30 uur is er een Eucharistieviering; 
aansluitend begint Eucharistische aanbidding, waarbij 
iedereen stil kan bidden. Doorlopend is er gelegen-
heid tot een pastoraal gesprek of biecht bij pastoor 
Dorssers. Conform de richtlijnen wordt om 17.00 uur 
de middag afgesloten. Tijdens de aanbidding kan 
iedereen komen en gaan naar eigen behoefte.

VIERINGEN VOOR KOMENDE WEEK
Zondag 19 december: 4e 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.
Intenties: Sjan en Riet Stokkermans.
11.00 uur: St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers en p.w. Hendriks.
Intenties: Franciscus en Cornelia van der Bruggen-de 
Kort.

Dinsdag 21 december: 
09.00 uur: De Eikelaar: Eucharistieviering.
15.30 uur: St. Willibrorduskerk: Middag van Barmhar-
tigheid (zie aankondiging).

Woensdag 22 december:
09.00 uur: St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.

Donderdag 23 december:
08.00 uur: St. Willibrorduskerk: Gulden mis.
09.00 uur: De Eikelaar: Eucharistieviering.

Vrijdag 24 december: Kerstavond
GEEN VIERINGEN
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Gezocht: Allround Hovenier / voorman of -vrouw
(fulltime 37 uur, m/v)

Beter Groen is een hoveniersbedrijf uit Udenhout, die met 30 jaar ervaring en 10 vaste medewerkers 
in dienst diverse aanleg- en onderhoudsprojecten uitvoert. Wij zijn werkzaam in de regio Tilburg voor 
diverse soorten opdrachtgevers, namelijk particulieren, bedrijven, instellingen en overheid. 

Functieomschrijving
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste Allround Hovenier/voorman of -vrouw met een passie voor 
groen. Heb je ondertussen enkele jaren ervaring in het aanleggen van tuinen en ben je toe aan een 
nieuwe uitdaging? Dan hebben wij deze voor jou!

Binnen deze functie ben je verantwoordelijk voor het organiseren en plannen van jouw eigen project. Je 
verzorgt de gehele aanleg van tuinen naar aanleiding van een duidelijk tekening en werkomschrijving. Je 
overlegt met de klant en rapporteert naar de eigenaar van Beter Groen (Mark van Strijdhoven). Je wordt 
geassisteerd door een Hovenier of een leerling Hovenier.  Daarnaast help je om leerlingen op te leiden tot 
een vakkkundige Hovenier.

Als hovenier bij Beter Groen krijg je veel vrijheid en is klantcontact heel erg belangrijk. Je hoofdtaak zal 
bestaan uit het aanleggen van tuinen, maar ook uit het onderhoud van deze aangelegde tuinen. Bij de 
aanleg van tuinen komt veel creativiteit kijken. Jij bent, samen met je collega’s, verantwoordelijk voor het 
afleveren van de droomtuin voor onze klanten. 

Wat verwachten we van jou? *
- Een flexibele instelling
- Technisch inzicht in het aanleggen van tuinen
- MBO werk- & denkniveau
- Je bent in het bezit van rijbewijs B-E
- Je bent een teamplayer met grote mate van zelfstandigheid
- Je bent positief kritisch en proactief ingesteld
- Je hebt kennis en ervaring met het hovenier vak
- Je hebt goede communicatieve vaardigheden

*Ben je bij ons in opleiding, dan ondersteunen we jou in de ontwikkeling van deze vaardigheden.

Wij bieden jou:
- Een dienstverband van een jaar met uitzicht op een aanstelling voor onbepaalde tijd 
- Salaris volgens CAO Hovenierbedrijven (tussen € 2.550,00 en € 2.900,00 per maand)
- Afwisselende werkzaamheden
- Een prettige werkomgeving met ‘korte lijnen’ naar collega’s 
- Opleidingsmogelijkheden
- Mogelijkheden voor doorontwikkeling 

Ben je geïnteresseerd en zoek je een nieuwe uitdaging? Dan ben je bij ons aan het goede adres. Neem 
dan contact op met Mark van Strijdhoven, tel. 013-5114572. Stuur je motivatie en CV per e-mail naar 
mark@betergroen.nl. En kijk ook eens op onze website: www.betergroen.nl. 

Beter Groen bv, Kuil 27-01. 5071 RH, Udenhout
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Zaterdag 25 december: Eerste Kerstdag 
RESERVEREN VIA SECRETARIAAT
09.30 uur: St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers en diaken van Kuijk.
10.00 uur: St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looyaard en p.w. Hendriks.
11.30 uur: St. Willibrorduskerk: Let op gewijzigde tijd! 
Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers en diaken van Kuijk.

Zondag 26 december: Tweede Kerstdag, H. Familie 
RESERVEREN VIA SECRETARIAAT
09.30 uur: St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers en diaken van Kuijk.
10.00 uur: St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looyaard.
11.00 uur: St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers en diaken van Kuijk.

Wij zijn Vincenergy. Ontwerpers en makers van de 

hoogste  kwaliteit. Vincenergy maakt  maatwerk 

 installaties en biedt vrijwel alle  types/merken. 

Door  jarenlange  ervaring en   uitgebreide kennis 

 kunnen wij je goed adviseren.

• Wij bieden zeer uitgebreide garanties 
 en service.
• Binnen één dag geplaatst.
• Gemiddeld binnen 5 jaar 

 terugverdiend.

• De mooiste en beste merken.

Veiligheid staat bij ons altijd op 1!

Bel ons nu voor een gratis adviesgesprek en 

 bespaar duizenden euro’s aan energiekosten.

Met stralende groet,

Vincent – oprichter Vincenergy

info@vincenergy.nl +31 (0) 6 453 79 470

Vincenergy zonnepanelen

Vincenergy.nl

Ook voor alle reparatie’s en onderhoudOok voor alle reparatie’s en onderhoud
Parallelweg 10a te Goirle. | Tel: 0135705169

Showroom op afspraak

Uw zonweringspecialist voor al uw binnen en Uw zonweringspecialist voor al uw binnen en 
buitenzonwering, rolluiken & airconditioningbuitenzonwering, rolluiken & airconditioning
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Schakeltjes

Pasfoto’s voor offi  ciële documenten kunt u zonder 
afspraak laten maken bij een vakfotograaf. 

ERKEND RDW fotograaf, 
ook voor digitaal aanvragen rijbewijs. 

FotoGalerie Angelique, Kreitenmolenstraat 34, 
Udenhout, ingang achterom. 013-5111324. 

www.fotogalerie-angelique.nl

Glazenwasser voor buiten en binnen 
ook reinigen wij oa zonnepanelen en goten. 

vandenheuvelglazenwasserij@gmail.com 
tel: 0624136243

GRATIS INLOOPSPREEKUUR
Wij hebben dinsdagavond een gratis 

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

Slimstraat 8a Udenhout, 013-5908877

hier
de smaak van

eerlijke zuiveleerlijke zuivel

van
trotse

boeren

Te koop bij Landwinkel De Bollekens (B-E) 
en Piet van Meintjeshoeve (Heukelom)

desmaakvanhier.nl

diverse 

plaatselijke

verkooppunten

in de regio
Te koop bij Landwinkel De Bollekens (B-E) 

en Piet van Meintjeshoeve (Heukelom)

diverse 

plaatselijke

verkooppunten

in de regio

Proef de lekkerste kerstdesserts 
en zuivel uit de streek
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Dames-, Heren- en Kinderkapsalon 

Dom. S. Dubuissonstraat 28a   |   5056 HN  Berkel-Enschot   |   Behandeling op afspraak   |   013 - 544 28 32



Eikenbosch 2
5056 GB Berkel-Enschot
T: 013 4400260
wonen@gerritsemakelaardij.nl
www.gerritsemakelaardij.nl

Wij bedanken
onze opdrachtgevers 

en wensen
u hele fi jne
feestdagen!

AFSPRAAKLIJN
013-5442006

Wij helpen u graag...
n gratis kennismakingsgesprek
n volledige financiele begeleiding bij aankoop woning
n meer dan 40 geldverstrekkers
n oversluitservice huidige hypotheek / laagste rente
n seniorenhypotheek
n starterslening

Rob
Pascalle



DA’S LEUK BOODSCHAPPEN DOEN
Geldig t/m di 4 januari 2022

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

*

3 VOOR

5,-

KIES & MIX FRUIT
Kanzi appels zak 1 kilo, mandarijnen net 1 kilo, 
blauwe bessen of frambozen bakje 125 gram 

3 VOOR

5,-

HERTOG IJS
2 verpakkingen à 900 ml

a5,56 - a8,70

2 VOOR

5,-

JUMBO GEROOKTE ZALM
Pak 200 gram

399
a4,49

ASC-C-00007

HOLLANDSE GARNALEN
Bakje 200 gram

MSC-C-519
64

599
a6,92

JUMBO OF LA PLACE 
CARPACCIO
Alle soorten van de vleeswaren 
bedieningsafdeling 
2 verpakkingen à circa 100-143 gram

2e
HALVE
PRIJS*

2 verpakkingen à circa 100-143 gram

DE RUIJTER OF HEINZ 
SANDWICHSPREAD
2 verpakkingen à 200-610 gram

2e
HALVE
PRIJS*

VARKENSHAAS CULINAIR
Naturel, gemarineerd of gekruid 
Per 500 gram

a8,45

499
Kiloprijs 9,98

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

EXCELLENCE WIJNEN
Land van oorsprong: Frankrijk
2 flessen à 750 ml

a9,98

2 VOOR

750

 Jumbo Denissen, Berkel Enschot, Koningsoord 64


