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Kijk je veel naar een beeldscherm en heb je last van lichamelijke 
klachten, zoals rug- en nekpijn? Wanneer je zicht niet goed is, kun je 
ook geen goede houding aannemen. Tijdens de Thuiswerkweken 
kun je bij ons langskomen voor een digitale kijkanalyse. Dan kijken 
we  of een beeldschermbril jouw klachten kan verminderen of zelfs 
voorkomen. Wij bieden u een complete beeldschermbril nu al vanaf 
€ 299.

GGraag tot ziens

Kom langs voor
een gratis
digitale kijkanalyse

Thuiswerkweken
Waarom een beeldschermbril ?



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

Staats keukens
Telefoon 013-5336643 www.staatskeukens.nl

Bedrijven contacten
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

VU-RIO, riolering ontstoppen, rioolinspectie, opsporen 
stankoverlast. Frans en Drik van Vught, 5333864.
 

Colofon
INFORMATIE EN ADVERTENTIEVERKOOP:
Bosscheweg 8, 5056 PP Berkel-Enschot
T: 06 - 207 80000
E: info@schakel-nu.nl | www.schakel-nu.nl
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Voor maandag 10:00 uur in de week 
van publicatie.
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INLEVEREN SCHAKELTJES:
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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
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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

Dierenkliniek Berkel-Enschot Koningsoord 67,
Tel 013 - 207 3034 www.dierenartsenoisterwijk.nl

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

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 

NIEUW
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IL Mio Sogno Schoonheidsverzorging & Medisch-Pedicure
Kerkstraat 9  B-E - 0622657699 - www.ilmiosogno.org

De Pedicuresalon, lid ProVoet. 06-51272199
Klaproosstraat 2c B-E  www.depedicuresalon.nl

Salon Wouw, kapsalon - visagie - pedicure  en 
medisch pedicure. Wendy van Spreuwel 
06-13951265 Baaneind 6 Heukelom.

Tandartsen
TANDARTSEN Naaijkens & Maes
Raadhuisstraat 37  /  Tel. 013-5333755
www.mjmnaaijkens.nl

Therapeuten
Voor psychotherapeut (BIG) www.bonnechance.nl

Coaching en (relatie-)therapie - molnarcoaching.nl
Berkel-Enschot - tel. 013 303 1873 (lid NVPA/RBCZ)

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 

NIEUW
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DermaVision centrum voor Huidzorg - Huidtherapeuten 
Lijsterbeslaan 58 - 013-8894673 - dermavision.nl

PUUR wellness & massage 06-51225761.

TAXIBEDRIJVEN
Taxi Korthout 24 uur. 013-4555555
Alle ziekenvervoer o.a. VGZ, CZ, ACHMEA

TAXIBEDRIJF VAN DER HEIJDEN 013-5333350
We rijden ziekenvervoer voor o.a VGZ, UNIVE, IZA enz.

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

Dorien de Nijs Uitvaartbegeleiding
Leven doe je op je eigen manier, afscheid nemen ook.
www.doriendenijs.nl / 013-8892895. Uitvaartverzorgster
Lilian van Linder woont in Berkel-Enschot. 

Margriet van Ingen Uitvaartzorg
Ieder uniek mens, een bijzondere uitvaart.
06-10917970 / www.margrietvaningenuitvaartzorg.nl

Monique van Houtum Uitvaartbegeleiding
en Het Afscheidshuis: 013-5721822
www.moniquevanhoutum.nl

Uitvaartbegeleiding Harriet van der Vleuten
Iedere uitvaart bijzonder.
013-5920048 of www.harrietvandervleuten.nl

VERZEKERINGEN
Van den Hoven Assurantiën 

Craenweide 1 Berkel-Enschot   Tel. 013-5339118    
www.vandenhoven.nl 

WELZIJN
ContourdeTwern, voor ondersteuning van bewoners
en vrijwilligers(groepen) & mantelzorgondersteuning,
chantalboeren@contourdetwern.nl 0610932179 

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

KBO B-E www.kbo-berkelenschot.nl secr. 013-5333162

MAALTIJDENEXPRES & Boodschappenservice
BEL: 013-5442513 voor actueel menuvoorstel

Stichting Hulpcentrale UBE  tel.nr. 013 50 30 919

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

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: 
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Bedrijf
in

Beeld

C’est moi schoonheidssalon
Puccinilaan 10  |  Berkel Enschot  |  06-42025849  |  www.hkcestmoi.nl|  

Mensen in de watten leggen, dát is wat Harriette wil. 
En dat merk je meteen als je de salon binnenstapt: 
de sfeervolle inrichting, brandende kaarsjes en mooi 
uitgestalde beautyproducten geven meteen een warm 
gevoel. ‘Ik wil voor iedereen toegankelijk zijn, voor 
jong en oud, voor hem en haar.’ Harriette werkt al 
bijna 14 jaar als schoonheidsspecialiste en heeft zich 
in de loop der jaren gespecialiseerd in permanente 
make-up, defi nitief ontharen, huidverbetering en huid-
verjonging. Ze geeft altijd een eerlijk advies: ‘Ik vind 
het belangrijk dat mensen dicht bij zichzelf blijven.’ 

Harriette gebruikt in haar salon steeds de nieuwste 
behandelmethoden. Onlangs heeft zij de Diode laser 
aangeschaft, een apparaat dat is voorzien van de laat-
ste technieken voor ontharings- en couperosebehan-
delingen. ‘Overmatige en ongewenste haargroei kan 
erg vervelend zijn, vooral op plekken waar de haartjes 
goed zichtbaar zijn, zoals in het gezicht, op armen, 
benen, rug, buik, oksels en de bikinilijn. De Diode 
laserbehandeling is hier de beste oplossing voor!’

Vanwege de speciale kop is de laser geschikt voor 
alle huidtypen, van licht tot donker, en voor vrijwel 
alle lichaamsdelen. De laser is uitgerust met een extra 

huidkoelingshands-
tuk ICE+, waardoor de 
behandeling pijnloos is. 
‘Onze klanten zijn ont-
zettend tevreden over de 
behandelingen met de 
Diode laser. Er zijn minder 
behandelingen nodig en 
het behandelde gebied blijft 
jarenlang glad. Je hoeft dus niet 
meer te scheren, harsen of epileren!’

Ook last van overmatige en onge-
wenste haargroei en/of couperose? Of 
heb je behoefte aan een ontspannende 
beautybehandeling? Je kunt bij Harriette 
altijd een vrijblijvend en kosteloos intake-
gesprek aanvragen. En als je vóór het einde 
van dit jaar een afspraak inplant voor een 
behandeling, ook als deze pas in 2022 plaats-
vindt, krijg je zelfs 10 % korting! 

Tekst: Lieselot van Elten
Foto’s: Bas Haans

Schoonheidssalon C’est moi
Ontspannen, ontstressen en mensen 

welkom laten voelen, dát zijn de 
uitgangspunten van C’est moi, de 

schoonheidssalon van Harriette 
Kameier. Sinds kort biedt zij een 

nieuwe ontharings- en cou-
perose behandeling aan met 

behulp van de Diode laser. 
‘De resultaten zijn verbluf-
fend en nog beter en snel-
ler zichtbaar ten opzichte 

van IPL, waar ik voor-
heen mee werkte.’

Diode laser. Er zijn minder 

het behandelde gebied blijft 
jarenlang glad. Je hoeft dus niet 
meer te scheren, harsen of epileren!’

‘Nooit meer 
scheren, 

harsen of 
epileren!’
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Voor aanmeldingen klik je op de link die je via de mail hebt gekregen 
of ga je naar de site van TVBE. Als je nog vragen hebt stuur dan een 

mailtje naar r.vd.klei@kpnmail.nl of bel: 06 54 21 03 81.

TVBETVBETVBETVBETVBETVBETVBETVBETVBETVBETVBETVBETVBETVBETVBETVBETVBETVBETVBETVBETVBETVBETVBETVBETVBETVBETVBETVBETVBETVBETVBETVBETVBETVBETVBETVBETVBE
Winter Events
Winter Events

ZONDAG 
19 DECEMBER

2021

ZATERDAG 
22 JANUARI

2022

X-MAS tennis of padel event
Zondag 19 december van 13.00 - 17.30 uur

Het laatste event van het jaar is het X-MAS event. Je speelt 
gedurende de middag 3 wedstrijdjes tennis of padel van 45 minuten. 
Je schrijft je in met een partner. Na afloop is er voor alle deelnemers 
een heerlijke warme hap. De kosten bedragen €7,50 p.p.

Après Ski tennis of padel party
Zaterdag 22 januari van 15.00 - 19.00 uur met daarna een gezellige 
feestavond

Jetz geht’s  los op de après ski party! Je speelt 3 wedstrijden van 
45 minuten tennis of padel. Je schrijft je individueel in. Het clubhuis 
toveren we om tot een après skihut met voor iedereen een heerlijke 
winterbarbecue! De kosten bedragen€ 12,50 p.p.
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Voor aanmeldingen klik je op de link die je via de mail hebt gekregen 
of ga je naar de site van TVBE. Als je nog vragen hebt stuur dan een 

mailtje naar r.vd.klei@kpnmail.nl of bel: 06 54 21 03 81.

TVBE

Bezoek aan ABN AMRO 
tennistoernooi in Ahoy
Maandag 7 februari van 17.00 - 24.00 uur

We hebben al jaren het plan om met een aantal leden naar het 
ABN AMRO Tennistoernooi te gaan. Eindelijk is het zo ver. 
De bus staat al klaar,  gewoon instappen en een leuke avond met 
veel mooie wedstrijden. De kosten voor deze avond incl. kaarten en 
vervoer zijn €50,= p.p.

Indoor tennis en padel 
toernooi in de Hiltenhal in 
Hilvarenbeek
Zaterdag 12 februari van 17.00 - 24.00 uur

Een gezellig avond waarbij je zowel tennis als padel wedstrijden 
speelt. Je schrijft individueel in. Deze avond is inclusief een warm 
buffet en vooral heel veel gezelligheid. De kosten voor deze geheel 
verzorgde avond zijn €27,50 p.p.

Openingstoernooi
Zondag 20 maart van 10.00 - 16.00 uur 

We starten het nieuwe seizoen met een gezellige en sportieve dag. 
Je kunt met een partner  evt introduce inschrijven voor padel of 
tenniswedstrijden. Deze dag is inclusief een lunch. De kosten 
bedragen €5,= p.p.

TVBETVBETVBETVBETVBETVBETVBETVBETVBETVBETVBETVBETVBETVBETVBETVBETVBETVBETVBETVBETVBETVBETVBETVBETVBETVBETVBETVBETVBETVBETVBETVBETVBETVBETVBETVBETVBE
Winter Events
Winter Events

MAANDAG
7 FEBRUARI

2022

ZATERDAG
12 FEBRUARI

2022

ZONDAG
20 MAART 

2022
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Gevonden

Verloren

22-11 Trouwfoto ca. ’70 oudere trouwfoto kerstboek in minibieb Heiakkerstraat 06-44634188
man met baard en vrouw met hoedje (Pink Little library)

16-11 1 pas AH, airmiles en kruidvat pas bij Geldautomaat Eikenbosch 06-15025241
   

23-11 Knuff el bruine olifant met tutu Berkel-Enschot 06-10025362
16-11 hockey-/gymschoen Tussen Berkel-Enschot en Tilburg 06-43284827
15-11 Zilverkleurige platte slavenarmband Rondom BS Berkeloo - trimbaan JB of 06-12181707

met tekst Winkelcentrum

Verras de buitenvogels !

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

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

Deze week in de aanbieding bij Willie

Molenhoefstraat 14 Udenhout 013-511 0704              @williesworstenbrood www.williesworstenbrood.nl          

10 worstenbroodjes (€ 11,-)
+

Christoffel vlaai
€ 17,50

Aanbieding geldig van vrijdag 10 t/m donderdag 16 Dec. 2021

10 worstenbroodjes (€ 11,-)

Denk aan Uw
Kerst bestellijst
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Sun Wah van de familie Kan, bestaande uit moeder, 
May Lin en Yau Wing is al sinds 1973 een begrip. Va-
der en Moeder Kan begonnen een Chinees restaurant 
aan de Kerkstraat. Al eerder kwam de familie voor 
een lastige keuze te staan toen vader overleed. ‘Dat 
was in 2001. Maar moeder was nog zo jong en samen 
zijn we doorgegaan. We hadden graag de 50 jaar (in 
2023) volgemaakt.’ Omdat een nieuwe kok vinden 
niet lukt, moesten we noodgedwongen een beslissing 
nemen en hebben wij het restaurant gesloten.

Vaste klanten Marrit en Marcel vinden het erg jammer. 
‘Iedere week bestelden we op vrijdag avond eten. We 
zijn al sinds 1978 klant van het restaurant.’ Nu zijn ze 
op zoek naar alternatieven. ‘We hopen natuurlijk dat 
er iemand de zaak kan overnemen. Die kan dan met-
een in de leer bij moeder Kan, want al haar kennis van 
recepten zit in haar hoofd.’ May Lin: ‘Het meest popu-
laire gerecht is de loempia. Een intensieve bereiding: 
ingrediënten koken en bakken en dan in dun deeg rol-
len. Alles wordt vers bereid. Voor de loempia kwamen 
zelfs mensen uit Hoofddorp gereden.’

Voor May Lin en haar broer breken andere tijden 
aan. Beiden hebben een zoontje van 3 en een half 
en 3. Dus het is druk genoeg. May Lin werkt inmid-
dels weer bij haar oude werkgever. Yau Wing is nog 
druk aan het solliciteren. Moeder Kan verheugt zich 
op de tijd om echt oma te zijn.

Afscheids-QR
De familie had een mooie afscheidsreceptie be-
dacht, maar de huidige coronamaatregelen maken 
dat onmogelijk. ‘We hebben daarom een afscheids-
platform op het internet geplaatst. Hier kunnen 
mensen een berichtje achterlaten. Op deze manier 
hebben we een mooie verzameling vol reacties en 
anekdotes. Hopelijk vinden we de komende tijd 
iemand die het allemaal wil gaan overnemen. Dan 
blijft er een mooi stukje restaurant-historie in het 
dorp behouden.’

Tekst: Elke van Dommelen
Foto: Bas Haans

sluit noodgedwongen de deuren

Het kwam als een donderslag bij heldere hemel. Onze enige 
afhaal Chinees moet helaas de deuren sluiten. De gezondheid 
van moeder Sau Fong, nu 69, liet de laatste maanden te wensen 
over. Artritis en reuma zorgden ervoor dat ze haar handen niet 
meer kan gebruiken. ‘Ze liet op een gegeven moment dingen uit 
haar handen vallen. Dat was gevaarlijk, met alle hete pannen in de 
keuken’ vertelt dochter May Lin.

Chinees restaurant Sun Wah
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WEEKENDPAKKERSdo vr za
9 dec 10 dec 11 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

49/21 
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 49
zondag 5 t/m 
zaterdag 11 december

 1 1++11
    GRATIS   

 1+1
    GRATIS   

  PLUS Magere 
varkensrollade   

PLUS Notenmix
   Gezouten zak 150 gram of 
ongezouten zak 180 gram, 
combineren mogelijk   

Coppenrath & Wiese Schnitt, 
cheesecake of chocoladetaart 
    Per stuk
  Bijv. Coppenrath & Wiese 
Slagroomschnitt, doos 400 gram

2.99   1.49
 De actieprijzen variëren van 1.49 - 1.79    

Eat Me  
Mango of avocado 
Schaal 2 stuks 

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

Ola Viennetta 
  Alle dozen à 750 ml, 
combineren mogelijk
  2 dozen**
Bijv. Ola Viennetta vanille, 
2 dozen à 750 ml 

5.18 2.59
 De actieprijzen variëren van 2.59 - 3.83   

PLUS FeestMoment 
Feeststol met 
amandelspijs en noten
   Doos 750 gram   

3.49 

  Per doos  

    1    1..9999 

Alle Maaslander 
of Old Amsterdam  
  Per stuk
  Bijv. Maaslander Jong belegen 
plakken 50+, pak 200 gram 

2.95 2.21

PLUS Nederlandse 
Aardappelen 
Alle zakken à 2,5 kilo
of zoete aardappelen 
Zak 1 kilo, combineren mogelijk
2 zakken**
Bijv. PLUS Nederlandse Kruimige 
aardappelen, 2 zakken à 2,5 kilo 

6.58 3.29
De actieprijzen variëren van 2.99 - 3.49

Alle Lipton 1-Kops thee 
   Combineren mogelijk
    2 doosjes**
   Bijv. Lipton 1-Kops thee Russian 
earl grey, 2 doosjes à 20 stuks 

3.58 1.79
 De actieprijzen variëren van 1.69 - 2.49 

+1GRATISzegel

  Bijv. Maaslander Jong belegen  25%25% 
    KORTING   

 1 1++11
    GRATIS   

11.78 - 12.98 

2 stuks  

    7    7..9999   

12.22 

    Per kilo

    6    6..9999   
2.99 

Per schaal  

1  1  ..8989   
4.48 - 6.90

2 zakken

33..4949
 50%50% 
    KORTING   

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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nagelaten. Zo kwam ik tegen: heideveld den heu-
ter, jaar 1620, met als opmerking: aent rootvenne 
in de berckelse ackeren. In mijn columns van 
week 12 t/m 14 van dit jaar heb ik dat Rootven, 
gelegen nabij de Hoolstraat te Berkel beschreven. 
Op de foto het bevroren Rootven. Heemkunde-
kring De Kleine Meijerij heeft op hun site in een 
Excel-bestand het werk van Ferdinand Smulders 
betreff ende toponiemen toegankelijk gemaakt. Bij 
mijn geboortehoeve aan de Heikantsebaan 9 lagen 
percelen met veldnamen als: Busselakker, Spie en 
Snér.

Foto en tekst: Rinus van der Loo.

PERCEELSAANDUIDING
Als je heden ten dage een stuk grond 
koopt heeft dat een zogeheten kadas-
trale aanduiding. Dit is het kenmerk 
van een kadastraal perceel. Het bestaat uit de 
naam van de kadastrale gemeente, de sectie en 
een nummer, bijvoorbeeld Berkel, sectie A nr. 354. 
Deze combinatie is uniek en wordt dus ook slechts 
eenmaal gebruikt. Een perceel is zo altijd traceer-
baar. Hoe er Berkel-Enschot en Heukelom in 1832 
uit zagen is te zien op de kadastrale plattegrond 
der gemeente Berkel c.a.. Op die kaart zijn de 
gebouwen in rode vlakjes aangegeven. Ook de 
gras- en akkerlanden zijn in een aparte kleurstelling 
aangegeven. Dat geldt ook voor heidevelden enz. 
Sinds 1832 bestaat het kadaster. Voor 1832 gaven 
de grondeigenaren zelf hun perceel een naam: een 
toponiem of veldnaam. Dat is naam die iemand aan 
een bepaald stuk land gaf om het te kunnen on-
derscheiden. Wijlen Ferdinand Smulders (Schijndel 
1907 - Den Bosch 1972) heeft van ons gebied veel 
handgeschreven veldnamen achterhaald en

Beste Jeu de Boulers
In verband met het oplopende aantal 
coronabesmettingen is besloten om het 
50-plus Jeu de Boules,
welke elke donderdagmiddag  gehouden wordt bij 
het Gilde Sint Hubertus, tot nader bericht stop te 
zetten.

Wij willen jullie fi jne dagen toewensen en hopelijk 
weer snel tot ziens op het Gildeterrein.

De organisatie 50 plus Jeu de Boules
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Sinds vorige week kijkt de heilige 
Theresia van Lisieux uit op ons markt-
plein. Zij is de vervangster van de heilige 
Benedictus. Zijn beeld werd door de 
zusters trappistinnen meegenomen 
toen zij verhuisden van Koningsoord 
naar Oosterbeek. Logisch, want Sint 
Benedictus is een van de grondleg-
gers van het kloosterleven. Maar hij liet 
een leegte achter. Buurtbewoner Wil 
Pigmans wilde de nis aan het gezond-
heidscentrum dan ook graag opvullen. 
Een zoektocht door het hele land leidde 
niet tot een grote Benedictus, maar wel 
tot een kleiner Theresiabeeld. Met hulp 
van de dorpsraad, die dit soort initiatie-
ven graag ondersteunt, werd het mooie 
beeld geplaatst.

Tekst: Frits Hendriks
Foto: Dorpsraad

Een beeldig initiatief

Wie was Theresia van Lisieux?
Thérèse Martin, There-
sia van het kind Jezus 
of in de volksmond 
de kleine Trees is een 
populaire heilige. Net als 
de trappistinnen was ze 
slotzuster. Ze leidde een 
teruggetrokken bestaan 
en stierf in 1897 als 
24-jarige aan tbc, volko-
men onbekend. Tijdens 
haar leven had ze echter 
wat moeten opschrijven 
over haar eigen spirituele 
ontwikkeling. Eenmaal 
gepubliceerd werden die 
aantekeningen een wereldwijde bestseller. Die 
lieten een kleine mens zien die haar uiterste best 
deed in de dingen die ze moest doen. Daarin 
slaagde ze vaak niet, maar dan probeerde ze het 
gewoon weer. Dat was een herkenbaar voor-
beeld voor veel mensen. Ook voor ons?

15



Vuurwerkangst bij huisdieren

Elk jaar hebben veel dieren last van het afsteken van vuurwerk. 
Zowel de harde geluiden, de lichtflitsen als de kruitdampen kunnen 
angst oproepen bij onze huisdieren.
Om huisdieren te helpen om rustiger te blijven zijn er verschillende 
producten verkrijgbaar. Sommigen moeten langer gegeven worden 
en andere pas de laatste dagen. 

Tips voor 31 december
- Zorg voor een verstopplek (groot deken of evt. bench)
- Zet radio/tv aan
- Houdt ramen en gordijnen dicht
- Leid uw huisdier af met bijv. een kluif of ander speeltje
- Laat uw hond alleen aangelijnd uit en houdt uw kat binnen!
- Laat uw huisdier niet alleen thuis
- Blijf vooral zelf ook rustig

Claudia Bolijn
Dierenarts

Koningsoordlaan 2
5056 DA 

Berkel-Enschot
0135400215

dzt@anicura.nl

Wij helpen u graag om de jaarwisseling zo prettig mogelijk 
te laten verlopen. Neem gerust contact met ons op!

Heeft uw huisdier last? Begin dan op tijd met trainen voor volgend jaar!

Activiteiten kalender
De komende maand

16

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
Breng uw activiteit onder de aandacht en save the date op onze kalender!Breng uw activiteit onder de aandacht en save the date op onze kalender!Breng uw activiteit onder de aandacht en save the date op onze kalender!Breng uw activiteit onder de aandacht en save the date op onze kalender!Breng uw activiteit onder de aandacht en save the date op onze kalender!Breng uw activiteit onder de aandacht en save the date op onze kalender!Breng uw activiteit onder de aandacht en save the date op onze kalender!Breng uw activiteit onder de aandacht en save the date op onze kalender!Breng uw activiteit onder de aandacht en save the date op onze kalender!Breng uw activiteit onder de aandacht en save the date op onze kalender!Breng uw activiteit onder de aandacht en save the date op onze kalender!Breng uw activiteit onder de aandacht en save the date op onze kalender!Breng uw activiteit onder de aandacht en save the date op onze kalender!Breng uw activiteit onder de aandacht en save the date op onze kalender!Breng uw activiteit onder de aandacht en save the date op onze kalender!

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

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

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

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

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

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

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

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

BE
FAMOUS

Helft van zangduo Chantal van Geelen 
‘Helemaal Happy’ in Berkel-Enschot 

‘Ik zie Alpenzusjes 
als mĳ n levenswerk ’

Voluit heet ze Chantal van Geelen-de Brouwer (42). Ze groeide 
op in Tilburg, maar woont inmiddels zo’n vijf jaar in Berkel-
Enschot. Samen met Kirsten Stroek vormt ze sinds 2014 het 
bekende Nederlandstalige zangduo ‘De Alpenzusjes’, een suc-
cesformule die bestaat sinds 1980. 

De ‘originele’ Alpenzusjes stopten in 2009. Oor-
spronkelijk lid Carla Janssen-Langendijk gaf daarna 
toestemming aan haar opvolgers, aanvankelijk Chantal 
samen met Apolonia Gort, voor het gebruik van de 
bekende en vertrouwde artiestennaam. De Alpenzus-
jes scoorden hits met nummers als Tiroler Babysitter 
Song (1985). Later -met Chantal in de gelederen- 
verwierven ook Jungledans (2011), Hutje op de Hei 
(2012), Kontebonke (2012) en Hoemparapapa (2014) 
bekendheid onder het grote publiek. ‘De dirndl-jurkjes 
en pruikjes zijn gebleven. Al treden we ook op in an-
dere sexy uitdossingen’, zegt Chantal, het Alpenzusje 
met het zwarte haarstukje. 

Carnavalshit
Het verschil met de Alpenzusjes uit 1980 is dat naast 
de traditionele Tiroler schlagermuziek het repertoire 
is uitgebreid met eigentijdse muziek. ‘We hebben er 
nieuw leven ingeblazen’, benadrukt Chantal. ‘Begin 
2011 scoorden we bijvoorbeeld een hit in de Top 100 
met de carnavalsplaat “Naar Voren, Naar Achteren”. 
In oktober stonden we met De Snollebollekes voor 
30.000 dolenthousiaste mensen in het GelreDome. 
Die gingen helemaal uit hun dak op dat nummer. De 
interactie met het publiek geeft zo’n kick.’

Chantal en Kirsten kennen elkaar van het Brabants 
Conservatorium in Tilburg. ‘We doen bijna alles zelf’, 
zegt Chantal. ‘Van het maken en regisseren van clips, 
de choreografi e tot het schrijven van de teksten. Ik kan 
er echt al mijn creativiteit in kwijt en zie de Alpenzusjes 
als mijn levenswerk’, zegt Chantal. ‘Kirsten en ik heb-
ben een geweldige klik. Het voelt alsof we écht zussen 
zijn. De synergie tussen ons is uniek. Daarom is het zo 
jammer dat we nu door de lockdown weer niet mogen 
optreden.’ 

Optreden in B-E?
Chantal is van veel markten thuis. Zo was ze eerder 
te zien en te horen in musicals als Jeans, de Tilburgse 
Revue en shows in De Efteling -onder anderen met 
goochelaar-illusionist Hans Klok. Met veel plezier 
woont met ze met manlief Laurent, dochter Juliette 
(15) en zoon Alain (13) in Berkel-Enschot. ‘Het lijkt 
me leuk om hier in het dorp met de Alpenzusjes op te 
treden. Hopelijk  komt dat na de lockdown een keer. 
Echt iets om naar uit te kijken!’    
    

Tekst: Stefan Latijnhouwers
Foto: Fotostudio Linda van den Broek

Kirsten Stroek (l) en Chantal van Geelen (r)



18 !

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

verf- en behangspeciaalzaak
Marco van den Berg

De
ze

 a
cti

e 
is 

ge
ld

ig
 t/

m
 3

0 
ja

nu
ar

i 2
02

2.



!



!



Beuk De Ballen 
In De Boom!
Snollebollekes ontwerpt ex-
clusieve kerstballenlijn in samenwerking met 
Coppelmans

Hang ik ‘m links of rechts? De kerstballen van 
Snollebollekes hang je natuurlijk door je hele boom! 
De Nachtegaal van het Zuiden heeft een exclusieve 
kerstballenlijn ontwikkeld, samen met Coppelmans. 
De ballen zijn verkrijgbaar in de winkels van het 
tuincentrum.

De kerstballen zijn, 
natuurlijk, rood en 
geel. De kleuren 
van Snollebol-
lekes. Je koopt ze 
in setjes van vier. 
Met onmiskenbare 
teksten als ‘Ho Ho 
Ho… En Door’, 
‘Kerstmis Nonde-
ju!’, ‘Hang ‘m Erin’, 
‘Leuke Kerstsfeer 
Wel’, ‘Beuk De Ballen Uit De Boom’ en ‘Van Links 
Naar Rechts’. ‘Gewoon een eigen kerstballenlijn, 
da’s toch niet normaal?!’, zegt Snollebollekes-ster 
Rob Kemps.

Exclusieve kerstbal
Wie zijn of haar kerstboom écht wil afmaken, schaft 
ook de exclusieve kerstbal in de vorm van Rob 
Kemps zelf aan. ‘Kun je mooi de hele tijd tegen 
mijn kop aankijken’, grapt hij. Ook prijkt op een 
setje ballen zijn geliefde stropdas.

Beuken naast de boom
Dat Snollebollekes en kerst prima samengaan, 
werd vorig jaar duidelijk met de hit ‘Beuk De Ballen 
Uit De Boom’. Het wordt wel aangeraden dit advies 
niet op te volgen met de nieuwe kerstballen. Ze zijn 
namelijk van glas. 

Snollebollekes
Snollebollekes is de populairste feestact van de 
Benelux, met meer dan 250 miljoen streams op 
YouTube en Spotify. Niemand kan stilstaan op hits 
als ‘Vrouwkes’, ‘Links Rechts’ en ‘Springen Non-
deju’. Als eerste feestact ooit verkocht Snollebol-
lekes inmiddels vijfmaal GelreDome uit.

Piet eet een wortel bij de 
haard
In onze klas zijn wij bezig geweest 
met het schrijven van een dobbelverhaal over Sin-
terklaas. We moesten in totaal drie keer dobbelen. 
De eerste keer was voor wie de hoofdrol speelde 
in ons verhaal, de tweede keer dobbelen was voor 
wat er voorbij moest komen in ons verhaal en de 
laatste keer dobbelen was voor waar het verhaal 
zich afspeelde. Elke keer als we gedobbeld had-
den, moesten we in de rij kijken welk plaatje/woord 
daarbij hoorde en na drie keer dobbelen hadden 
we dan de titel van ons verhaal. Een van onze titels 
was bijvoorbeeld: ‘Ozosnel (wie) met de staf van 
Sinterklaas (wat) in de winkel (waar)’.  Hieronder 
staat een stukje uit het verhaal ‘Piet eet een wortel 
bij de haard’ van Roos. 
Piet zette zijn schoen ‘s avonds voor hij ging 
slapen. Toen hij weer wakker werd en ging kijken of 
er een cadeautje in zijn schoen zat, zat er helemaal 
geen cadeautje in. Hij was boos en kwaad, omdat 
er niets in zat. Toen werd hij langzaam weer iets 
rustiger. Hij ging op zoek naar een wortel. Hij had 
er een gevonden en hij ging naar huis. Hij at de 
wortel op bij de haard en hij was heerlijk......

MB4

Op Rennevoirt werken wij vanuit thema’s. Wereld-
oriëntatie is daarbij het hart van ons onderwijs. 
We willen kinderen graag laten ontdekken hoe 
het in de echte wereld gaat. Daarom bieden we 
niet alleen onderwijs aan binnen de muren van 
de school maar gaan wij regelmatig een uitstapje 
maken. Tijdens het vorige thema ‘Beroepen’ waren 
wij welkom met de kinderen van onderbouw 5 bij 
Paul Verschuren, de eigenaar van fi etsenwinkel De 
Tweewieler. We hebben geleerd hoe je een fi ets-
band moet oppompen en plakken én hoe je een 
fi ets omhoog kan takelen zodat je er goed bij kunt 
als je iets wilt repareren. 

OB5
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✓ Kwaliteitsvlees van eigen Black Angus runderen

✓ Kruidenrijkgras gevoerd

✓ Kalf blijft bij de koe

✓ Met liefde verzorgd

✓ Rechtstreeks van de boer

✓ Lokaal

Op 10 en 11 december hebben wij weer vers rundvlees. Van 
Angusburgers tot bavette en van hachee tot picanha. 
Daarnaast introduceren wij onze kroketten & 
bitterballen van eigen Black Angus runderen. Kom jij ook 
proeven?

Loonse Molenstraat 35, Loon op Zand
Vrijdag: 10.00 – 17.00 uur
Zaterdag: 10.00 – 17.00 uur



HORMAX 
HORECAMAKELAARS 

FELICITEERT:

www.hormax.nl

makelaars met een horecahart

Mark Gijselhart en Frederique 
van Zeeland met de aankoop van 

Boerderij Denissen te
Berkel-Enschot.

Wij wensen hen veel succes en 
bedanken de vorige exploitanten, 
Jeroen Bax en Liesbeth Hofhuis 

voor de prettige samenwerking en 
het in ons gestelde vertrouwen.
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Diversen

Kerstactie Pater Poels
Vrijdag 10 december staan wij weer 
bij AH en Jumbo en hopen van onze 
dorpsgenoten weer veel boodschappen 
te mogen ontvangen voor onze kerstactie.
Wij  maken kerstpakketten voor de gasten van Poels 
Hofje, het nieuwe onderkomen van de stichting Pa-
ter Poels waar mensen kunnen eten, eten ophalen of 
ingrediënten krijgen om zelf te kunnen koken.
Stichting Pater Poels is opgericht door broodpater 
Gerrit Poels en zijn vrouw Angelique en heeft nu tot 
doel zijn werk voor te zetten. De stichting doet dit 
in nauwe samenwerking met Angelique Poels en 
dochter Nienke.
Berkel-Enschot steunt 
de kerstactie al vele jaren 
en wij hopen ook dit jaar 
met u bijdrage er weer 
een groot succes van te 
maken.
Dank u wel!
Anja Wolfs, Quirine En-
neking, Letty Brands
Voor meer informatie kunt 
u contact opnemen via 
q.enneking@lacerto.nl

Elke zondag open
Oisterwijk Heukelomseweg 26
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Of kerstroos, is winterhard. 

In 17cm-pot. Excl. sierpot.

9.99

7.99

ma - za 8.30 - 17.00 zo 10.00 - 17.00

Aangepaste openingstijden

Bezoek

onze kerstshow

Dromen
Ik denk overdag alsof ik droomde, 
ik droom ’s nachts alsof ik zag.
Was het ’s nachts zo donker niet, 
en niet zo licht bij dag,
Ik zag moeilijk uit de droom 
van deze droom te komen:
Of mijn droom denken is, 
of mijn gedachten dromen.

Constantijn Huygens

In liefdevolle herinnering aan

Helena Cornelia (Leny) Walraven-Jongejan

I Scheveningen, 5 december 1925
† Tilburg, 26 november 2021

Echtgenote van Pieter Walraven

Annemarie
Pieter en Ineke

We hebben Leny in besloten kring begraven op de begraaf-
plaats van de Sint-Willibrorduskerk, Dom S. Dubuissonstraat, 
Berkel-Enschot.
WZC Torentjeshoef, Oranjesingel 33-320
5056 XB Berkel-Enschot



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

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

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

Yosie heeft als 
doel om je goed te 

laten voelen, en een 
gevoel van 

tevredenheid en 
harmonie te brengen. 
We willen met onze 

producten bewustzijn 
creëren om te zorgen voor 

jezelf, zodat je ook voor 
anderen kan zorgen.

Shop nu op 
www.yosie.nl
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Goede resultaten
De nieuwste coronabeperkingen 
hebben als merkwaardig gevolg 
dat de competitie van het eerste is opgeschort 
(wedstrijdkorfbal zonder trainingen is niet verstan-
dig), terwijl alle andere wedstrijden (ook zonder 
trainingen overigens) wel mogen doorgaan.
De uitslagen van afgelopen weekend waren:
OJC’98 2 - Ready 3 17 - 11
NKV jun 1 - OJC’98 jun 1 12 - 14
KVS ‘17 asp C1 - OJC’98 asp C1   7 - 12
Tilburg pup D2 - OJC’98 pup D1   0 - 17
OJC’98 pup E1 - Rust Roest pup E1 3 - 11
OJC’98 pup E2 - Rust Roest pup E2   7 - 3
OJC’98 pup F1 - Corridor pup F1   2 - 2
Voor volgende week staan de volgende wedstrijden 
geprogrammeerd:
OEC 2 - OJC’98 2
OJC’98 jun 1 - SDO jun 2 14.00 uur
OJC;98 asp B1 - DOT asp B1 13.00 uur
OJC’98 asp C1 - SDO asp C2 12.00 uur
DSC pupD2 - OJC’98 pup D1
NKV pup E1 - OJC’98  pup E2
Klimroos pup F2 - OJC’98 pup F1
Rest ons nog te vermelden dat alle vrijwilligers van 
OJC (en dat zijn er heel wat) door de Sint werden 
verrast met een lekkere letter.

Inzamelingsactie Voedsel-
bank en Stichting het vierde 
Geschenk 
Net als vorig jaar zullen we als club dit jaar weer 
geld en speelgoed inzamelen voor de Stichting het 
Vergeten Kind. Komende 2 weken zal het bestuur 
in het clubhuis aanwezig zijn om houdbaar eten, 
speelgoed en donaties in ontvangst te nemen. We 
zullen er zijn op de dinsdag en donderdag (7, 9, 14 
en 16 december) van 19 tot 21 uur en op zaterdag 
11 en 18 december van 11 tot 13 uur.
Heb je geen houdbaar eten of speelgoed meer, dan 
kun je altijd een donatie doen. 
Speciaal voor de feestdagen verkopen wij deze 
avond ook een mooi doosje met Calloway Golfballen 
met MHCBE bedruk-
king. Een losse golfbal 
is 3 euro en een doosje 
van 3 ballen is 6 euro. De 
opbrengst gaat ook naar 
beide goede doelen.

kleuradvies | interieurontwerp 

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

Ben je niet helemaal 
tevreden over de inrich� ng 
van je huis?
Mooie kleuren en wat goede 
aanpassingen maken een 
enorm verschil!

Bel of mail me voor het 
MEER LEF interieur advies 
(duur ca. 2 uur).

specialist 
in 

KLEUR
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CULTUUR VOOR JONG EN OUD
CULTUUR VOOR EEN AANTREKKELIJKE PRIJS

CULTUUR VOOR IEDERE SMAAK
… EN VOORAL CULTUUR DICHTBIJ
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CULTUUR EN CREATIVITEIT ZORGEN VOOR 
VEERKRACHT
Daarom vinden wij het belangrijk dat we op een 
veilige manier activiteiten kunnen blijven aan bie-
den in deze periode met een avondlockdown. 
WE KIJKEN STEEDS WAT WEL KAN!
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
ZONDAG 12 DECEMBER 
11.30 uur
 KWINTET DI GOJIM, 
Nederlands bekendste 
Klezmerband in een bij-
zondere samenstelling met 
zangeres Alysia van Horik. 
Voor dit TOP-concert zijn 
nog maar enkele plaatsen 
beschikbaar.

ZATERDAG 18 DECEMBER 10.30 uur
WORKSHOPS KERSTDECORATIE
De workshops van 13 (deurkrans) en 14 (kerststuk op 
schaal) december zijn verplaatst naar zaterdagmor-
gen.
Beide workshops vinden tegelijkertijd plaats. De mo-
gelijkheid om nog aan te sluiten is beperkt, dus als je 

dat wilt, meld je dan snel aan via 
www.onskoningsoordcultureel.nl

19 DECEMBER 11.00 UUR 
EEFJE WENTELTEEFJE, 
familievoorstelling voor het hele gezin
Buiten is het warm en gezellig, maar binnen is het 
koud en guur tijdens de Eefje Wentelteefje Kerst 
Show. Eefje Wentelteefje ontvangt in haar talkshow 
verschillende gasten. Ze krijgt bezoek van Muisje 
Poerieliepoepielie, Hondje Waffielieblaffielie, uiltje 
Oerielieboerielie en eekhoorntje Fliflafloflapperirario! 
Entree €7,50. 
Tickets via www.onskoningsoordcultureel.nl

19 DECEMBER 14.30 UUR 
A CHRISTMAS CONCERT
Kom genieten van de allergrootste kersthits…. ze 
brengen je helemaal in de kerstsfeer! Jeroen & Evy en 
band treden deze zondagmiddag op met prachtige 
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kerstklassiekers 
en swingende 
popsongs: puur, 
sfeervol, akoes-
tisch (piano, 
gitaar, percussie 
en zang) in een 
intieme sfeer. 
Entree €10. 
Tickets via www.onskoningsoordcultureel.nl

VOORLEESHALFUURTJE VOOR PEUTERS IN DE 
BIBLIOTHEEK
Zet onderstaande data van 2022 alvast in je agenda

Elke tweede woensdag van de maand van 10.00-
10.30 uur is er in de Bibliotheek een voorleeshalfuur-
je voor peuters. Er wordt voorgelezen uit een mooi 
kinderboek. 
En weet je ...je mag ook een beetje meedoen. Iedere 
maand is er een ander thema, met leuke attributen of 
handpopjes. Kom je ook luisteren?

Wanneer: 12 januari, 9 februari, 9 maart, 13 april, 11 
mei, 8 juni 2022

De toegang is gratis. Aanmelden kan telefonisch of 
via de mail.

GEZOCHT: NIEUWSGIERIGE, KRITISCHE, CREA-
TIEVE KINDERREPORTERS!

NIEUWE INITIATIEVEN IN JANUARI

1  WINTERKRIEBELS (3-5 jr)
Dansen over de winter voor kinderen van 3, 4 en 5 
jaar in vier dansimprovisatielessen. De kinderen leren 
spelenderwijs om samen te werken, hun fantasie te 
gebruiken en vergroten hun motorische vaardighe-
den.

2   LET”S DANCE (6-10 jr)
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. 
Overstijgende thema’s die aan de lessen zijn toe-
gevoegd: samenwerken, creativiteit ontwikkelen en 
jezelf durven laten zien!

3  BASISCURSUS TEKENEN 
De week beginnen met creativiteit…. Deze cursus 
staat gepland op maandagmorgen om 09.30 uur en 
omvat 12 lessen want beter leren tekenen en kijken 
lukt al in 12 keer! Je maakt kennis met verschillende 
tekentechnieken 
zoals (kleur)pot-
lood, krijtsoorten, 
inkt houtskool, 
fineliner en con-
tékrijt. Leg hier de 
basis om verder 
te kunnen groeien 
in alle technieken. 
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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



Maria in de advent (8 december), 
ons dikwijls veel wind zendt.

Sinte Leocadie (9 december), 
ze houdt haar water nie.

Jean-Paul Korst

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

29

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

FIETS VAN DE MAANDFIETS VAN DE MAANDFIETS VAN DE MAANDFIETS VAN DE MAANDFIETS VAN DE MAANDFIETS VAN DE MAAND
CORTINA E-U4 TRANSPORT 

Deze Cortina E-U4 Transport is 
uitgerust met een betrouwbare 
Bosch motor. Niet alleen 
perfect om de stad te ontdekken 
of mee naar school/werk te 
fietsen, maar ook ideaal voor de 
weekendtochtjes buiten de stad. 
Het robuuste karakter van deze 
middenmotor past perfect bij het 
robuuste design van de e-bike die 
verkrijgbaar is in 4 kleuren.

De fiets van de maand is nu snel te leveren!
www.detweewieler.nl, Kreitenmolenstraat 43 Udenhout, 013 5115990, Esscheweg 12A Vught, 073 657 0296 

Prijs vanaf 
€2399



  

Stichting Openbaar Karnaval
Berkel-Enschot,  Heukelom

Leuke items van en voor carnaval. Staan ze ook bij jou 
op het verlanglijstje? Verkrijgbaar via onze websjop 
en een groot deel ook bij Primera in Koningsoord…

Wappert de vlag ook bij 
jou aan de gevel met 

carnaval? Voor € 15 euro.

Voor meer informatie en nog meer leuks: surf naar 
www.knollevretersgat.nl/websjop of kom shoppen bij Primera, Koningsoord

Voor de koude dagen: een sjaal in kleuren 
blauw/geel. Verkrijgbaar in een dunne en dikke 

variant voor € 12,50 resp. € 17,50.

Gave hoodie in de maten XS t/m XXL.         
Voor € 27,50 in de websjop.

carnaval?

Binnenkort 
verkrijgbaar: het 

embleem voor 2021-
2022.

Voor meer informatie

blauw/geel. Verkrijgbaar in een dunne en dikke 

30



  

Stichting Openbaar Karnaval
Berkel-Enschot,  Heukelom

Leuke items van en voor carnaval. Staan ze ook bij jou 
op het verlanglijstje? Verkrijgbaar via onze websjop 
en een groot deel ook bij Primera in Koningsoord…

Wappert de vlag ook bij 
jou aan de gevel met 

carnaval? Voor € 15 euro.

Voor meer informatie en nog meer leuks: surf naar 
www.knollevretersgat.nl/websjop of kom shoppen bij Primera, Koningsoord

Voor de koude dagen: een sjaal in kleuren 
blauw/geel. Verkrijgbaar in een dunne en dikke 

variant voor € 12,50 resp. € 17,50.

Gave hoodie in de maten XS t/m XXL.         
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2022.
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Kerkberichten

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

OPSTEKERTJE
Kerstmis in coronatijd 
Alweer geen nachtmissen dit jaar met Kerst, even-
als vorig jaar. De Nederlandse bisschoppen hebben 
daartoe besloten, omdat ze willen aansluiten bij 
de nu geldende regel om tussen 17.00 en 5.00 uur 
samenkomsten tot een minimum te beperken. Dat is 
geen ‘opstekertje’, maar een regelrechte teleurstel-
ling, want ik had me er zo op verheugd: in het donker 
naar de kerk, waar een feestelijke sfeer heerst, met 
veel kaarsen en mooie bloemen, waar de vertrouwde 
kerstliederen worden gezongen. Met als hoogtepunt 
het kerstevangelie, zo vertrouwd, je kent het bijna 
uit je hoofd, maar toch: zonder kerstevangelie geen 
Kerstmis. Want daar gaat het om: de geboorte van 
Jezus, Gods zoon die mens wordt, een mysterie dat 
wij niet kunnen vatten, maar dat juist daarom blijft 
intrigeren en uitnodigt tot beschouwing. 
Maar ook dit jaar zit het er niet in, vanwege het 
coronavirus dat maar blijft rondgaan. We worden als 
gelovigen gedwongen Kerstmis op een andere manier 
te vieren. En juist vanmorgen, nu ik dit artikel schrijf, 
staat er in de krant een zin die ons verder kan helpen: 
“Kijken wat wel kan levert meer op dan jammeren.” 
Het gaat daarbij over amateurvoetbalclubs, maar 
voor gelovigen en de kerk geldt hetzelfde. En er kan 
best veel, zeker voor wie wil en een beetje creatief is. 
Eigenlijk zitten we daarmee een beetje – een heel klein 
beetje, maar toch… – op dezelfde lijn als Maria en Jo-
zef. Want hun kind kon niet, zoals gewenst, geboren 
worden in Nazareth, ze moesten naar Bethlehem. En 
daar waren ze niet welkom in de herberg; hup, dan 
maar naar een stal. 
We gaan Kerstmis dus anders vieren en zullen de 
nachtmis op de tv volgen, dit jaar zowaar vanuit onze 
eigen kathedraal: de Sint Jan in Den Bosch. Niet met 
een kop koffi  e of glas wijn in de hand; die zijn voor 

daarna. En de mobiel uit! Alle rust en aandacht voor 
de viering, het ritueel, voor de gezangen, de schrift-
lezingen, de woorden die gesproken worden en de 
gebeden. Laat het maar op je afkomen, alsof je een 
herder bent in het open veld, die in het holst van de 
nacht door een engel wordt aangesproken. En op 
Eerste en Tweede Kerstdag mogen we wél naar de 
kerk. Trouwens ook op de zondagen vóór Kerstmis, 
de zondagen in de Advent, uitdrukkelijk bedoeld ter 
voorbereiding op Kerstmis. En ieder weet: een goede 
voorbereiding is het halve werk. Ik wens u een goede 
weg naar Kerstmis toe.

Theo Schepens, 
emeritus pastoraal werker

TER NAGEDACHTENIS
In de St. Lambertuskerk hebben we afscheid geno-
men van Piet van Lier, 90 jaar en in de St. Caeciliakerk 
van Jan Obers, 94 jaar .

GEEN VIERINGEN NA 17.00 UUR, MET KERSTMIS 
RESERVEREN
De Nederlandse bisschoppen hebben besloten de 
coronamaatregelen uit te breiden. Voorlopig worden 
er geen vieringen of andere kerkelijke bijeenkomsten 
gehouden tussen 17.00 en 05.00 uur. Dit geldt dus 
ook voor Kerstavond. Voor de vieringen op Eerste 
en Tweede Kerstdag en Nieuwjaarsdag vragen we 
u opnieuw om te reserveren. Dat kan telefonisch via 
013-5111215 of per mail info@johannesxxiiiparochie.
nl. De verplichting tot het dragen van een mondkapje 
bij verplaatsingen blijft gehandhaafd. Daarnaast blij-
ven de basisregels gelden op het gebied van hygiëne, 
ventilatie en thuisblijven bij klachten. 

MARIAKAPEL BIEZENMORTEL
Na het sluiten van de Sint-Josephkerk in 2019 werd 
het kerkelijk best wel stil in Biezenmortel. Natuurlijk, 
de begraafplaats was en is er, maar een plek om 
te bidden, een kaarsje op te steken, zorgen neer te 
leggen? Daarom leefde er een verlangen in het dorp 
naar een kapel met het Mariabeeld uit de oude kerk. 
De afgelopen maanden heeft een groep dorpelin-
gen fanatiek gewerkt aan een mooi gebouwtje bij de 
begraafplaats. Op zondag 12 december zal om 14.30 
uur het Mariabeeld symbolisch vanaf de voormalige 
kerk naar haar nieuwe plek bij de begraafplaats wor-
den gedragen. Daar zal pastoor Dorssers de inwijding 
verzorgen.



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

1e prijs: 
Waardebon E 20,-
Ineke Wissink, Bosscheweg 55, BE

2e prijs:
Waardebon E 10,-
Mw. Arends-Vermeulen, Koningsoord 98, BE

De prijswinnaars kunnen deze waardebon-
nen afhalen bij: Figlio (by Geerts Schoenen), 
Koningsoord 91 in Berkel-Enschot (geldig 
legitimatiebewijs meebrengen).

Deze waardebonnen zijn uitsluitend te 
besteden op het Winkelcentrum.
Prijswinnaars van harte gefeliciteerd.

Uitslag maandpuzzel november:
KUNSTGESCHIEDENIS

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

 
 

Bestuur en leden van  
Sociëteit Boerderij Denissen  

hebben het verdrietige bericht ontvangen  
dat op 30 nov. jl.  

 
Paul van Kemenade 

 
is overleden. 

 
 

Paul was vanaf de oprichting een zeer actief en  
betrokken lid van de Sociëteit.  

 
Wij zullen zijn aanwezigheid  

op onze bijeenkomsten missen. 
 

We wensen zijn kinderen en kleinkinderen  
veel sterkte toe bij dit verlies. 

 

49 Denisen rouwadv 1/4.indd   149 Denisen rouwadv 1/4.indd   1 06-12-21   12:4906-12-21   12:49
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Kerkberichten
WOESTIJNDAG
Op donderdag 16 december 2021 houdt onze 
parochie een woestijndag, een dag van stilte, studie 
en samen bidden, in de voorbereiding op Kerstmis. 
Norbert Swagemakers, rector van het Sint-Janscen-
trum, begeleidt ons hierin. De dag wordt gehouden in 
de Sint-Caeciliakerk en de naastgelegen pastorie van 
9.00 tot 16.30 uur. Aanmelden is noodzakelijk en kan 
tot en met maandag 13 december. Er is -vanwege de 
zeer beperkte ruimte- een maximum aan het aantal 
deelnemers. 

VIERINGEN VOOR KOMENDE WEEK 
Zondag 12 december: 3e zondag van de Advent
09.30 uur: St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looyaard.
10.00 uur: St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers, diaken van Kuijk en p.w. 
Hendriks.
Intenties: Wil van Riel; Hans Schweitzer (1e jrgt. en 
verj.); Jos van den Oetelaar (jrgt.); Overl. ouders 
Scheepens-Weijters en Henny Mols-Scheepens; 

Hennie van Daelen (jrgt.); Netty Hogedoorn-Verhallen, 
Chris Hogedoorn en overl. familie Hogedoorn en 
Verhallen.
11.00 uur: St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looyaard.
13.00 uur St. Lambertuskerk: Doopviering van Jack 
van den Brand.

Dinsdag 14 december: 
09.00 uur: De Eikelaar: Eucharistieviering.

Woensdag 15 december:
09.00 uur: St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.

Donderdag 16 december:
09.00 uur: De Eikelaar: Eucharistieviering.

Vrijdag 17 december:
09.00 uur: St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

33

‘End Polio Now’
Rotary plaatst tulpen om Polio de wereld uit te 

helpen

De eerste serviceclub van Berkel-Enschot gaat een groenstrook bij 

De Druiventros opfl euren met Rotary tulpen. De tulpen zijn ingekocht 

om polio in de wereld tegen te gaan. De opbrengsten van de tulpen 

worden door de Miranda en Bill Gates Foundation verdubbeld.

De Rotary is een club die tijdens Corona is opgericht. De leden staan 

achter het algemene doel: “Service above Self”. Om van betekenis 

te kunnen zijn voor anderen, zijn Sinterklaaspakketten uitgedeeld in 

samenwerking met het Sinterklaascomité. En worden bijvoorbeeld 

kerstkaarten geschreven voor eenzame ouderen die door gemeente 

Tilburg extra uitgedeeld zijn bij de kerstpakketten voor de Voedsel-

bank.

De Rotary komt elke 1ste en 3de woensdag van de maand bij 

elkaar bij Hotel-Restaurant De Druiventros. 

Meer info op https://www.rotary.nl/over/



Schakeltjes

GRATIS INLOOPSPREEKUUR
Wij hebben dinsdagavond een gratis 

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

Slimstraat 8a Udenhout, 013-5908877

Gezocht; Nieuwe leden Raad van Toezicht TVN. 
Voor meer informatie en aanmeldingen 

kunt u contact opnemen met D. Peppenster: 
d.peppenster@actiefzorg.nl 06-38754131 

Sluiting aanmelding 15-12-2021

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

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

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

Pasfoto’s voor 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

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

BIJBAAN
INTERIEURVERZORG(ST)ER

UDENHOUT 0-UREN CONTRACT BIJBAAN€

Hi student! Ben jij 16 jaar of ouder? En op zoek naar een bijbaan? 
Word dan interieurverzorg(st)er bij Hoppenbrouwers. En kom te 
werken in een jong & gezellig team! Interesse? Scan de QR-code. 

Solliciteer 
directSolliciteer 
directSolliciteer 
directSolliciteer 
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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

AL 
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/m08

DEC
15

DEC

ONEINDIG AANTAL OPTIES

Mogelijk met massage

Elektrische lendesteun

Verwarming

USB

Tiptoets

Tot wel 5 motoren

Maatwerk
Sta-op mogelijk

18 DECEMBER

OPENING18 DECEMBER

Pradet
Verkrijgbaar in 250+ kleuren!

Maxim
Verkrijgbaar in 250+ kleuren!

Marseille
Verkrijgbaar in 250+ kleuren!

1000 KLEUREN IN STOF EN LEER
21% BTW KORTING!*



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

*

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

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,-

GRATIS BIJ

PUNTEN
270

Jumbo kerstkransjes
Melk karamel zeezout, 
melk stroopwafel,
wit stracciattella, wit red 
velvet, puur pistache 
of puur kokos

GRATIS BIJ

PUNTEN
230

Campina
magere kwark 
Aardbei of mango
Bak 500 gram

GRATIS BIJ

PUNTEN
750

Nivea oogmakeup 
reinigingslotion of 
men deep face wash
Verpakking 100-125 ml

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 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

MONA PUDDING OF YOGHURT
2 verpakkingen à 450 ml

a2,96 - a3,78

2 VOOR

250

LA PLACE 
KOFFIE OF THEE
2 verpakkingen à 
60-1000 gram of 15 stuks

2e
HALVE
PRIJS*

60-1000 gram of 15 stuks

PITLOZE WITTE DRUIVEN
2 bakken à 500 gram

2 VOOR

350

 Jumbo Denissen, Berkel-Enschot, Koningsoord 64


