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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

Geldig in week 48
zondag 27 november t/m 
zaterdag 3 december 2022

WEEKENDPAKKERSdo vr za
1 dec 2 dec 3 dec

48/22 
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

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

4.38 2.19
   De actieprijzen variëren van 2.19 - 2.99   

PLUS Mandarijnen
Net 1 kilo 
2 netten 

5.38 2.69

 Alle Ehrmann
   Grand dessert
   Combineren mogelijk   
4 stuks

3.56 1.78

 Milner
   Kaas 30+ plakken
   Alle pakken à 150-175 gram   

Pepsi, Rivella 
of Royal Club
   Alle fl essen à 1 liter 

 1 1++11
    GRATIS   

 1 1++1
    GRATIS   

 PLUS
    Lekkerste 
appeltaart   

4.59

Per stuk

33..4949

WEEKENDPAKKERS

   Alle pakken à 1 liter, combineren mogelijk

   Bijv. Chocomel vol, 2 pakken à 1 liter

   De actieprijzen variëren van 2.19 - 2.99   

    GRATIS   

zondag 27 november t/m 
zaterdag 3 december 2022

1.55 – 1.85

Per fl es

00..9999
3.49 – 3.89

Per pak

22..4949

2 2 ++22
    GRATIS   

Bush Creek
   Alle flessen à 75 cl   

 Alle Mediterraneo     Focaccia’s
    Combineren mogelijk 

4.30 – 4.98

    2 stuks

    2    2..9999   
PLUS 
Kaki Persimon 
    Doos 1 kilo 

 PLUS    Schnitte 
   Mokka-, sint slagroom- of bosvruchtenschnitte, 
geschikt voor 5 personen    

3.49 
    Per doos

22..4  94  9   
4.99 

    Per fl es

33. . 9 99 9   
 PLUS    Schnitte 

5.99 – 6.99 
    Per stuk

    4    4..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: 9.00 - 18.00 uur



Ook uw bedrijfsgegevens onder
BEDRIJVEN CONTACTEN?

Voor € 3,00 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: 
bas.van.boxtel@politie.nl en 
brian.thomassen@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.

AUTOBEDRIJVEN
Autoservice Dieltjes: reparaties, onderhoud en banden van
moderne/klassieke auto 06-40542228 autoservicedieltjes.nl

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

BANKEN 

  
Regiobank 

 Koningsoord 133, 5057 DL Berkel-Enschot
 Tel. 013-5339118   www.vandenhoven.nl

BOUW & AANVERWANTE BEDRIJVEN
Boomrooierij Weijtmans | www.boomrooierijweijtmans.nl
013-5111483 | bomen rooien, snoeien, stronken frezen

Bouwbedrijf Maas van Dal Nieuwbouw, verbouw, 
renovatie, verhuur hoogwerker. Tel 06-30863761

Bedrijven contacten
Klus/ Renovatiebedrijf Paul van Rooij 
Al meer dan 27 jaar gespecialiseerd in keukenrenovatie. 
06-51017511 Kijk ook eens op www.renovatiebedrijf.info
 
Staats keukens
Telefoon 013-5336643 www.staatskeukens.nl

Van Antwerpen Elektrotechniek Elektro voor nieuwbouw,
onderhoud en renovatie voor bedrijven en particulieren.
LAADPALEN www.vanantwerpen-elektro.nl 013-5333012

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

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, 
Lieselot van Elten, Simone van Zundert

FOTOGRAFEN: 
Bas Haans  
Coverfoto: Bas Haans

BEZORGING: 
Patric de Brouwer, bezorging@schakel-nu.nl

GEEN SCHAKEL ONTVANGEN?
U kunt een Schakel ophalen bij:
Bibliotheek Koningsoord, 
Shell Tankstation Durendaelweg, 
Gerritse Makelaardij Eikenbosch.
Of stuur een mail naar 
bezorging@schakel-nu.nl
De Schakel staat ook online op 
www.schakel-nu.nl/archief

OPLAGE: 
5.720 exemplaren 

DRUK: 
Drukkerij ElkaSikkers

DONATEURSREKENING:
NL50RABO 0106847953 
t.n.v.: De Nieuwe Schakel
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Schilders
Gerard van Berkel Schilderwerken
06-52688933 schildervanberkel@ziggo.nl

Bleyer Schilderwerken 06-16764530

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 (mantel)zorg, vervoer, wonen, maat-
schappelijke diensten, vrijwilligerswerk of meld u aan 
voor een Fijn Thuis gesprek. Op donderdagochtend van 
10-12 uur in Koningsoord (ingang via hellingbaan) of 
bel: 06 53 76 89 78. U kunt ook mailen naar: 
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

Fysiotherapie
FASCIATHERAPIE Manuele therapie  I  Anne van de Ven 
www.fasciaatelier.nl  I  Tel: 06-19890242  I  Udenhout

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

Piazza Care Fysiotherapie (www.piazzacare.nl) 
Fysiotherapie, Manuele therapie, Oedeemtherapie,  
Dryneedling,  Acupunctuur en Medical fitness.
Tel 013-3033109, Gen. Eisenhowerweg 3, Berkel-Enschot.

TOPFYSIOTHERAPIE BERKEL-ENSCHOT, Groels & Klijn 
Fysiotherapie | Manuele Therapie | Geriatrie 
Fysiotherapie | Medische Revalidatie. Akkerweg 2 | 
tel: 013-5333307 | www.topfysiotherapie.nl/berkel-enschot

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

Pedicures
Pedicure Salon Alessandra, lid Provoet. 06-15966319 
Weidemolen 7, B-E www.pedicurealessandra.com 

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

De Pedicuresalon, lid ProVoet. 06-51272199
Klaproosstraat 2c B-E  www.depedicuresalon.nl
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Salon Wouw, kapsalon - visagie - pedicure  en 
medisch pedicure. Wendy van Spreuwel 
06-13951265 Baaneind 6 Heukelom.

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

 www.mjmnaaijkens.nl

Therapeuten
Voor psychotherapeut (BIG) www.bonnechance.nl

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 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 Begeleiding/Maatsch.Steunsysteem 088-117 53 01

Zorgmaatje aan Huis regio Tilburg 0643991063
Aanvullende mantelzorg en huishoudelijke hulp

Wijkverpleging Zorgstichting ’t Heem 06 – 2700 3387

JURIDISCHE DIENSTVERLENING
Advocaten
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 Uden-
hout (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.
Online reserveren kan via 1kapper.nl

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.

MAKELAARDIJ 

Makelaardij
Van den Hoven Van den Hoven Makelaardij

Koningsoord 133, 5057 DL Berkel-Enschot
 Tel. 013-5339118   www.vandenhoven.nl 

WitteWoningMakelaar Van Poppel, 013-5715888
 Jeroen Boschlaan 39, B-E 06-28785367

RIJWIELSPECIALIST
De Tweewieler Udenhout Kreitenmolenstraat 43 
013-5115990 www.detweewieler.nl

SCHOONHEIDSSPECIALISTEN EN HUIDTHERAPIE
C’EST MOI SCHOONHEIDSSALON Puccinilaan 10
Berkel-Enschot. www.hkcestmoi.nl 06-42025849 

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

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

TAXIBEDRIJF VAN DER HEIJDEN 013-5333350
We rijden ziekenvervoer voor VGZ, Menzis, IZA, IZZ, ASR,
Ditzo, ZEKUR, Achmea, ONVZ, De Amersfoortse, Univé

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. 

NIEUW
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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

Van der Vleuten & Derix Uitvaartbegeleiding
Iedere uitvaart bijzonder
013-5920048 of www.harrietvandervleuten.nl

VERZEKERINGEN

Verzekeringen
Van den Hoven  Van den Hoven Assurantiën 
 Koningsoord 133, 5057 DL Berkel-Enschot
  Tel. 013-5339118   www.vandenhoven.nl 

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

Maaltijd Thuis maaltijdservice. Met aandacht bereid,
met liefde gebracht. Edwin en Marina Smits
013 - 8200954  smits@maaltijdthuis.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

November heeft op de loer gelegen
en komt tevoorschijn met veel regen.

Als ganzen eind november door het slijk moeten gaan, 
wellicht komen ze dan met Kerstmis op ijs te staan.

Jean-Paul Korst
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te, een ruimte voor dagbesteding en een belevings-
tuin. Daaraan wordt op dit moment hard gewerkt. Er 
is straks ruimte voor veel groen, mooie wandelpaden 
en voldoende plek om in de schaduw van de tuin te 
genieten.’

Een eigen thuis 
‘Om iedereen zich thuis te laten voelen, is het belang-
rijk dat we onze bewoners eerst leren kennen,’ ver-
volgt Rudy. ‘Daarom bezoeken we hen eerst thuis om 
erachter te komen wat hun wensen zijn.’ Eind februari 
wordt de nieuwbouw opgeleverd en worden alle ruim-
tes ingericht. Daarna zullen een aantal medewerkers 
er eerst gaan proefslapen. ‘Dan weten we of het klopt 
wat we bedacht hebben. Of het echt werkt. Pas als 
dat zo is zullen de eerste bewoners hun intrek kunnen 
nemen. Naar verwachting zal dat midden maart 2023 
worden.’

Tekst: Noortje de Kok
Foto: Bas Haans

De Wever | Eikenhuys: 

bouwen
aan het
thuisgevoel
De bouw van locatie Eikenhuys van De Wever aan de 
Brevierstraat vordert gestaag. Binnenin het gebouw 
wordt hard gewerkt aan de gemeenschappelijke ruimtes 
en de verschillende appartementen. Zo worden er pla-
fonds aangebracht, vloeren gelegd, sanitair opgehangen 
en krijgen de wanden een mooi behang of frisse verfl aag. 
Nog een paar maanden en dan kunnen de eerste bewo-
ners er hun intrek nemen.

Rudy Arts is als manager dienstverlening bij De Wever 
nauw betrokken bij de bouw van Eikenhuys. ‘Het 
gebouw heeft bijzondere kenmerken die passen bij 
ons nieuwe zorgconcept,’ vertelt hij. ‘We willen dat 
iedereen zich binnen Eikenhuys thuis voelt. Zo zijn 
de individuele appartementen ruim opgezet met een 
aparte slaapkamer, een badkamer en een woonka-
mer/keuken. Wie dat wil kan comfortabel in het eigen 
appartement verblijven en daar bijvoorbeeld samen 
met de kinderen eten.  Maar er is ook de mogelijkheid 
om samen met andere bewoners gebruik te maken 
van de gemeenschappelijke ontmoetingsruimtes op 
iedere verdieping. Die zijn huiselijk ingericht met een \
open haard en een kookeiland. Hier kunnen bewoners 
samen koken en eten. En wie niet zelf wil koken, kan 
natuurlijk ook terecht in ons grand-café/restaurant.’ 

Letterlijk en fi guurlijk de ruimte
Het gebouw van Eikenhuys is er dus vooral op gericht 
om bewoners zoveel mogelijk te laten leven zoals ze 
dat gewend zijn. Dat betekent dat het moet voldoen 
aan individuele wensen. Voor zowel bewoners die lie-
ver op zichzelf zijn in het eigen appartement, als voor 
hen die graag het gezelschap van anderen zoeken is 
er dus letterlijk en fi guurlijk de ruimte. Rudy: ‘Naast de 
verschillende ontmoetingsruimtes, is er een stilteruim-
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Adverteren? Vraag naar de mogelijkheden via:
 info@schakel-nu.nl

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

Ook na 40 jaar bieden wij nog een mooi assortiment kerstbomen aan:

Nordman bomen tot 2,5 meter

Blauwspar in pot of met kluit maar ook grote tot 5 meter voor buiten. 
Zelf uitzoeken in veld mogelijk.

Kleine conica’s
Ideaal het Easy fi x systeem.  Voordeel: geen zware kluit en/of zand binnen.  

Wij boren een gat onder in de boom, doen er net om,  makkelijk grote boom mee te nemen. 
Boom staat thuis in 1 minuut kaarsrecht stevig op uw schotel. 

Begin goed water geven, blijven bomen makkelijk 4 weken of langer mooi groen.

Ook nog volop winterviolen - Helleborus – Gaultheria.

Wij verkopen ook bomen op zondag 27 november - 4 en 11 december

Ook na 40 jaar bieden wij nog een mooi assortiment kerstbomen aan:40 jaar bieden wij nog een mooi assortiment kerstbomen aan:40 jaar

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

Nu verkrijgbaar:

ADVENTSKALENDERS
VOOR HONDHOND, KAT KAT OF KONIJNKONIJN!
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Het was een gezellige drukte en vrijwel alle deel-
nemende verenigingen hadden een mooie stand 
gemaakt. Naast informatie konden mensen ook deel-
nemen aan kleine spelletjes (raad het gewicht van 
een fiets van De Ronde van Berkel of de grote bak 
Schakels) tot het meenemen van kleurplaten en lek-
kers voor de kinderen. Niet alleen nieuwe bewoners 
maar ook bestaande kwamen een kijkje nemen.

Netwerken
Voor de verenigingen zelf was het ook een geslaagde 
middag. Het dorps- en verenigingsleven bruist en 
ook met elkaar werden zo de banden weer aange-
trokken. Muziekvereniging Concordia verzorgde een 
aantal korte optredens en koren gaven een mooie 
zangpresentatie. De SOK (Stichting Openbaar Karna-
val) had aan het einde van de middag alle ‘Ge heurt 
erbij’-pakketten met geel-blauwe Knollevretersgat 
vlag en sjaal verkocht.

Warm welkom
Veel gehoorde reactie van de nieuwkomers was dan 
ook: ’Wat zijn we in een geweldig levendig dorp gaan 

wonen en wat een warm welkom. We maken kennis 
met leuke verenigingen en zullen ons hier zeker niet 
gaan vervelen.’ 

Voor herhaling vatbaar
Ook de verenigingen waren over het algemeen 
enthousiast. Wel zou het leuk zijn een volgende keer 
met mooi weer en buiten de Welkom Fair te houden, 
zodat ook de grote (sport-) demonstraties gegeven 
kunnen worden. En mogelijk sluiten er nog meer ver-
enigingen aan. Want ondanks een volle Schalm was 
maar ca 1/3 deel van de verenigingen aanwezig.

Tekst en foto: Elke van Dommelen

Winnaar Welkom Fair 
Raad het gewicht van de bak met Schakels
Yvette America zat met haar schatting van 5,5 
kilo het dichtst bij het juiste gewicht van de bak 
met Schakels van 5,8 kilo. Zij wint een cadeau-
bon van 10,- van Winkelcentrum Koningsoord en 
kan deze ophalen bij Figlio by Geerts Schoenen, 
Koningsoord 91. 

Warm welkom op Welkom Fair

Op zaterdag 19 november vond in de Schalm de Welkom Fair 
plaats. Zo’n 35 verenigingen waren aanwezig om de nieuwe 
bewoners in ons dorp te informeren en enthousiast te maken 
voor hun hobby, sport of doel. Eugène Paridaens, één van de 
initiatiefnemers, blikt tevreden terug. ‘We hadden geen idee 
hoeveel mensen er zouden komen, maar we hebben circa 100 
nieuwe bewoners geteld. Zeker voor herhaling vatbaar als er 
weer grote delen van de wijk worden opgeleverd.’ 
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Genieten met de feestdagen van onze heerlijke producten 
In onze winkel kunt u het bestelformulier ophalen voor de macarons, cannoli’s, en 
onze heerlijke handgemaakte ijstaarten.
Formulier dient voor 11 december ingeleverd te worden bij Twinsz. 
yoghurt amarena      macaron    koffie hazelnoot progres     

Het lekkerste cadeau dat je kunt geven! 
Macarons, in 24 verschillende smaken 
20 - 15 - 12 - 9 - 6 stuks in een mooi doosje 

Cannoli's in 10 smaken 

Luxe chocolade en bonbon’sKoningsoord 125, Berkel-Enschot
open vr, za, zo 11:00 tot 17:00

IJSTAARTEN

koffie tiramisu

Klaar om je rijbewijs te halen? 
Écht je theorie leren? 
 
Wij zijn nieuw in Berkel Enschot en helpen je graag. Van rijlessen 
tot écht auto theorie leren in een kleinschalige opleiding. 
Met je eigen verkeerscoach en extra hulp van onze digitale 
verkeer app. Ook senioren en expats helpen we om met meer 
vertrouwen aan het verkeer deel te nemen.
 
Kijk wat we voor jou kunnen doen!

E-Mail: info@hetverkeershuis.nl
Tel.: 06-22421035 
www.hetverkeershuis.nl
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De Zonnebloem op de 
Welkom Fair 
Op de druk bezochte Welkom Fair in 
de Schalm op zaterdag 19 november 
presenteerde de Zonnebloem zich, naast talrijke 
andere verenigingen in Berkel-Enschot, aan de 
(nieuwe) bewoners. Zij informeerde bezoekers over 
het werk en activiteiten van deze Zonnebloem afde-
ling die met 120 gasten en 25 vrijwilligers een van de 
grootste afdelingen binnen de regio Tilburg is. 
Veel lof was er voor de vrijwilligers die mensen met 
een fysieke beperking thuis bezoeken en de vele 
activiteiten die de verenging organiseert. Activitei-
ten waarover de nieuwe inwoners met een fysieke 
beperking werden geïnformeerd en die ook voor 
hen beschikbaar zijn. Naast deze en andere infor-
matie was er ook de mogelijkheid om d.m.v. het 
raden van het juiste aantal Zonnebloempitten een 
leuke prijs te winnen. 

De prijs, die door de sponsor is gewijzigd in een 
fraai decoratief  Glass Pachisi, (een eeuwenoud 
Indiaans bordspel op een glasplaat, een veredeld 
soort Mens-erger-je-niet) is gewonnen door Ro-
berto die samen met zijn opa met 6750 pitten het 
dichts in de buurt kwam van het aantal van 7000 
pitten  die zich in de pot bevonden. 
De Zonnebloem kan, met de organisatie, terug 
kijken op een wel geslaagde Welkom Fair!

FotoBE: Foto van de maand
Theo Engels is de winnaar van de foto van 
de maand oktober. Via een kennis mocht 
hij fotograferen bij een cursus lassen in 
Tilburg. Hij heeft een hele serie foto’s gemaakt, van 
verschillende procedés. Deze foto doet Theo denken 
aan een schil-
derij van een 
oude meester.
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Kerstdiner Boerderij Denissennenen rere B
Starters

***
Desembrood | beurre noisette boter | rode uiencompote boter

&
Zalmtartaar | komkommer | furikake | Gin-Tonic schuim

&
Aardappel-truffelschuim | pancetta | shiitake

Voorgerecht
***

Saku tonijn | wakame | oestersaus | rettich | sesam
OF

Rundertartaar | ingelegde pickles | crème van eidooier | brioche toast

Tussengerecht
***

Coquilles | pompoen | mini bospeen | citrus
OF

Kalfszwezerik | kalfsjus | pastinaak| witlof

Hoofdgerecht
***

Schelvis | vongole | knolselderij | doperwt | champagne beurre blanc
OF

Bavette | saus van cèpes | port siroop | spitskool | zoete aardappel

Dessert
***

Nougatine parfait | peer | pure chocolade | crumble
OF

Vier soorten kaas| vijgencompote | kletzenbrood | noten

Koffie of thee met friandises

Tussengerecht

Zowel het 3- als het 4-gangen keuzemenu maken wij compleet met de drie starters en de koffie of thee met friandises
ter afsluiting.

Prijs voor een 3-gangen menu | € 52,50 p.p.

Prijs voor een 4-gangen menu | € 64,50 p.p.

Reserveren voor deze dagen is noodzakelijk, dit kan uiterlijk tot 18 december '22.
      reserveringen@boerderijdenissen.nl

What you need to know...
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Sint-Nicolaas bingo
Op zondag 27 november vindt in de foyer van De 
Schalm in Ons Koningsoord de jaarlijkse KBO Sint 
Nicolaas Bingo plaats. Al jarenlang een gezellige 
Bingo middag met leuke prijsjes en muzikale bege-
leiding van Willem Bruggeling op piano. Natuurlijk 
vergeten we een stukje banket en de pepernoten 
niet!
Wij ontvangen u met een gratis kopje koffi  e/thee 
met iets lekkers, deelname aan de Bingo is gratis, 
alleen uw drankjes betaalt u zelf.
Aanvang 14.30 uur. Zaal open 14.00 uur.  Alle seni-
oren van harte welkom!

Werkgroep Ontspanning

www.zigzag-gordijnen.nl

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

  Vakkundig advies aan huis
  Showroombezoek op afspraak

MEVIO 
SCHOENEN

Kinder,-Dames,-en Herenschoenen

Kijk op onze webshop of kom naar onze winkel 
aan de Trouwlaan 299 in Tilburg.

Gratis parkeren voor de deur!

www.mevio-tilburg.nl
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Er gebeurt veel om de binnenstad van 
Tilburg klaar te maken voor de toekomst: 
de bouw van woontorens, het vervangen 
van kabels en leidingen en de aanleg van 
meer groen. Daarnaast wordt het steeds 
drukker. Er wonen meer mensen én er 
zijn veel bezoekers die komen shoppen of 
gezellig een hapje en drankje komen doen. 

Zeker nu de feestdagen eraan komen en 
de Frederikstraat, het Hendrikhof en de 
nieuwe Emmapassage open gaan. Samen 
kunnen we ervoor zorgen dat het centrum 
nog steeds goed bereikbaar blijft! 

HOE GA JIJ OP EEN SLIMME MANIER 
NAAR DE BINNENSTAD VAN TILBURG?

SAMEN ZORGEN WE VOOR EEN 
BEREIKBARE BINNENSTAD

MET DE FIETS OF SCOOTER
Gezond, makkelijk en goedkoop. 

Stal de fiets gratis in de 
binnenstad. Met de scooter? 

Gebruik de stalling Concertzaal.

MET DE BUS
Neem de bus naar station 

Tilburg. Via het dwaalgebied 
loop je in ongeveer 10 

minuten naar het centrum.

MET DE AUTO
Parkeer je auto in parkeer-
garage 013-Tivoli en loop in 
10 minuten via het dwaal-
gebied naar het centrum.

Tips!
• Kom doordeweeks.
• Kom lopend of op de fiets.
•  Kom op koopavond 

(donderdag) en geniet van de 
nieuwe feestverlichting.

•   Vermijd de stad met de auto.

MEER INFORMATIE WWW.TILBURG.NL/BINNENSTAD
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Welkomfair Berkel-Enschot 
Op zaterdag 19 november was in cul-
tureel centrum de Schalm van 12:00 tot 
16:00 u de plek voor nieuwe bewoners 
van Berkel-Enschot om kennis te maken met de 
verenigingen in ons dorp. 
Ook TPC de Rauwbraken was daar aanwezig.
Een kleurwedstrijd voor de kinderen met als prijs 
een snoepzak van Snoepkontjes, een mand met 
ballen waar je kon raden wat het aantal ballen was 
met als prijs een tennis- of padelles
Je kon je inschrijven voor een tennis/padel proeve-
rij gegeven door onze trainer Dave op 27 novem-
ber. Prijswinnaars zullen op onze website en in de 
Schakel bekend gemaakt worden.
Wij willen de Schalm bedanken voor de uitnodi-
ging, de gastvrijheid en de andere verenigingen 
voor de gezelligheid.
Met sportieve groet, namens het bestuur, 
Diny & Claudia

 SAMEN THUIS
 IN EIKENHUYS

In Eikenhuys leveren we de zorg 
nét even anders. Dat geeft een 

andere invulling aan de zorg op 
deze locatie.

Bent u op zoek naar een zorglocatie 
voor u of  uw naaste? Onze 
samenwerkers zullen u, onder het 
genot van een kop koffie, vertellen wat 
Eikenhuys anders maakt dan andere 
zorglocaties en waarom 
De Wever in Eikenhuys deze manier 
van zorg aanbiedt. 

Zien we u op donderdag 1 december 
van 15.30 tot 17.30 uur bij 
Cultureel Centrum De Schalm in 
Berkel-Enschot? 

Ga voor meer informatie naar 
www.dewever.nl/eikenhuys
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WORD
JIJ

ONZE
NIEUWE

COLLEGA?

Wil je aan de slag als monteur in de woningbouw/utiliteit?

Ga dan naar www.werkenbijzni.nl of neem contact op met blangen@znibv.nl | 013 529 92 00

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

16



Schaken
De interne competitie heeft dit seizoen 
een bijzonder spannend verloop. Ri-
chard Haines gaat nog steeds aan kop, 
maar moest afgelopen donderdag wel een neder-
laag incasseren. En wel tegen Egidion Hernando, 
die weliswaar tijdnood had, maar een sterkere 
positie fraai in winst omzette. Ook koploper Koen 
Robben moest genoegen nemen met remise tegen 
Marcel Strik. Onderwijl zet nieuwkomer Gio Dos 
Santos zijn zegereeks voort, met een overwinning 
op Wil Severijns.
Donderdag zal de interne competitie worden voort-
gezet. Zaterdag reist het 1e achttal van De Oude 
Toren af naar Helmond, voor een zware uitwed-
strijd. Gaat het de club na 2 overtuigende overwin-
ningen lukken opnieuw winst te behalen?

Nieuwe ronde, 
nieuwe kansen
De eerste helft van de veldcompe-
titie zit er op. Drie herfstkampioenen dienden zich 
aan. Een ervan, het tweede seniorenteam, ziet u in 
dit verslag op de foto.
De zaalcompetitie begint op zaterdag 26 november. 
Maar daarvoor hebben we nog een bijzonder eve-
nement: het Pietenkorfbal. Op vrijdag 25 november 
is het zover. Op de bijgaande uitnodiging ziet u alle 
nodige informatie.

De eerste wedstrijden zijn:
zaterdag 26 november:
Melmac 1 - OJC'98 1 12.30 uur
OJC''98 jun 1 - PKC jun 7 15.15 uur
Keep Fit asp B2 - OJC '98 asp B1
OJC'98 pup D2 - Eymerick pup D1 14.15 uur

Judoclub Berkel-Enschot 
‘Ten Shi’
Afgelopen zondag, 20 november, heb-
ben een zestal judoka’s deelgenomen 

aan het Sinterklaastoernooi georganiseerd door 
Team Coolen in Oisterwijk. Daar hebben ongeveer 
200 judoka’s in de leeftijd van 5 tot 10 jaar genoten 
van een wedstrijd onder het toeziend oog van 
Sinterklaas met Piet.
Van de 6 judoka’s die van ons deelgenomen heb-
ben, was het voor 4 judoka’s de eerste wedstrijd. 
Ondanks de spanning en wat onervarenheid heb-
ben onze judoka’s mooie resultaten behaald. Ze 
hebben veel enthousiasme laten zien tijdens hun 
wedstrijden. Wieger heeft zijn eerste wedstrijd af-
gesloten met een verdiende 2e plaats, Jelle, Boaz, 
Daan, Kara en Casper hebben allen een verdien-
stelijke 3e plaats behaald. Tijdens de prijsuitreiking 
werden de prijzen gegeven door Sinterklaas en 
kregen de judoka’s van Piet nog extra verrassing, 
namelijk een zakje kruidnoten en een chocoladelet-
ter, die ze ook zeker verdiend hebben.
Voor meer informatie: www.judotenshi.nl. 

Onze Kerst Special 
verschijnt 

woensdag 21december a.s.
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Winst en koppositie voor 
Jong Brabant
Door een verdiende en toch nog “zui-
nige” 0-3 overwinning te boeken bij 
Were Di heeft Jong Brabant de (gedeelde) kop-
positie heroverd. Dit ook doordat opponent GSBW 
zijn eerste seizoensnerderlaag opliep bij Baardwijk. 
Overdreven gemakkelijk ging het aanvankelijk 
overigens niet bij laagvlieger Were Di. Desalniet-
temin werd de matige eerste helft met een 0-1 
voorsprong afgesloten door weer een knap doel-
punt van Tom Bastings. Misschien dat de royale 
regenval en het moeilijk bespeelbare veld invloed 
hadden op het spelniveau. In de tweede ook weer 
zeer regenachtige helft was een overtuigender 
Jong Brabant te zien dat de score dan ook wist uit 
te bouwen naar 0-3. De doelpunten kwamen beide 
van Tim Suos met eerst een fraai ingeschoten bal 
en vervolgens een hele fraaie kopbal. De aanvallen 
die daaraan vooraf gingen, waren daarbij ook snel 
en goed van opzet met onder meer goed voorbe-
reidend werk van Floris Ermen. Verder keek trainer 
Boy v.d. Boogaard met de volgende woorden terug 
op de wedstrijd: “wat mij, naast de uitslag en het 
puntenverlies van concurrent GSBW, erg posi-
tief stemde waren de arbeid van de jongens, het 
‘vieren van kleine successen’ zoals we dat noemen 
binnen de wedstrijd en de minuten die gemaakt 
werden door jongens die terugkomen van een 
blessure”.
Kortom, een verdiende uitoverwinning die achteraf 
dus goed bleek te zijn voor een gedeelde koppo-
sitie op de ranglijst. Komende zondag speelt Jong 
Brabant thuis tegen Right Oh. Tot dan! 

Redactie Jong Brabant

Van arrestatietechnieken tot 
valbreken, bij het regionaal 
Hapkido examen komt alles 
aan bod

Onlangs werd het regionaal Kwan Nyom Hapkido 
examen afgenomen. Dit is een van de meest eff ec-
tieve zelfverdedigingssystemen, waarbij in principe 
alles is toegestaan om jezelf te verdedigen. Daarom 
zijn er geen wedstrijden of stijlvormen. 

Stipt om 9.30 uur startten de 4 kandidaten met 
hun hogere band examen in het hoofdkwartier van 
Kwan Nyom Hapkido ‘Yong’ in Berkel-Enschot 
onder leiding van Master Ron van Beukering, 5e 
dan en Headinstructor van Nederland, en Marcel 
van Dohmen, 3e dan en chief Instructor. 

Na de warming-up waarbij de kandidaten zich 
tegen diverse aanvallers verdedigden met de ge-
leerde stoten, trappen en afweertechnieken werden 
de kandidaten op technisch en conditioneel vlak 
stevig aan de tand gevoeld. De hogere banders 
moeten de lesstof van alle voorgaande banden 
beheersen en werden gevraagd de basistechnieken 
op verschillende niveaus te laten zien. 

Deze technieken variëren van valbreken, verwurgin-
gen, grondtechnieken, klemmen tot arrestatietech-
nieken. Tijdens de diverse stoten moesten de kan-
didaten het tempo aangeven met het tellen in het 
Koreaans. Om het uithoudingsvermogen te testen, 
kregen de kandidaten meerdere sets krachtoefe-
ningen zoals opdrukken en sit-ups tussendoor. Als 
afsluiting van het examen hebben de Hapkidoka’s 
een les van 20 minuten gegeven.

De kandidaten hebben hun groei naar de volgende 
band goed laten zien en na streng beraad van de 
examencommissie en een terugkoppeling van het 

examen door de Master, kregen de kandidaten te 
horen ze waren geslaagd. Een kandidaat heeft haar 
rode band in ontvangst genomen en de andere 
3 kandidaten de provisional black belt. Dit is de 
laatste band voordat je examen doet voor de eerste 
Dan (zwarte band). 

Hapkido is een zelfverdedigingssport voor alle 
leeftijden. 
Wil je meer informatie, neem dan eens een kijkje op 
www.hapkidonederland.nl
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Gevonden

Verloren

19-11 Mountainbike (Giant/heren-jongensfi ets) Leemputten Udenhout 06-39450532
18-11 zwarte brillenkokerTotoo, met bril +1 Molenstraat, ri Uhout, net voor de 06-82370650
  spoorovergang aan de rechterkant in het gras
11-11 sleutelbos met 9 sleutels en autosleutel Tegenover de kerk Berkel- Enschot 013-5334332
10-11 Fietsslot kabel met cijfers kleur zwart Fietspad durendaalweg ter hoogte van 06-15025241
  Guido Gezellelaan

  Ayurvedisch therapeut 
 Rouwcounselor  
 Klankschaal practitionerNyantrie:

De koude, donkere en gure dagen staan voor de deur. 
Tijd voor rust en verzachting. Een klankreis sluit hierop 
aan of een korte helende massage.

Klankreis: € 10,- p.p. op Dinsdag 6 december van 
19.30-20.30 uur in de Schalm. Max. 6 personen.

Hoofd/Hand massage: 20 minuten € 20,- op 
Woensdagochtend 30 november in de Schalm.

Meer informatie en Aanmelden: bel, app of sms 
naar: 06 - 45 21 90 07 of mail naar: info@nyaveda.nl

Willie’s worstenbrood
Molenhoefstraat 14

Udenhout
013-511 0704

www.williesworstenbrood.nl
@williesworstenbrood

1 brood naar keuze
4 pepernootbollen4 pepernootb
10 witte puntjes10 witte puntjes
4 harde broodjes

Elke vrijdag 
en zaterdag

4 harde broodjes4 harde broodjes €10,00

+

Elke vrijdag Elke vrijdag Elke vrijdag Elke vrijdag Elke vrijdag Elke vrijdag 
en zaterdagen zaterdagen zaterdag
Elke vrijdag Elke vrijdag Elke vrijdag 
en zaterdagen zaterdagen zaterdag
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NIEUWSFLITS GEMEENTE TILBURG

Op woensdag 7 december vindt een 
informatiemarkt over de gebieds-
ontwikkeling ‘Oostfl ank’ plaats. De 
gemeente Tilburg en de gemeente 
Oisterwijk gaan samen het gebied 
ten oosten van Tilburg ontwik-
kelen. Het gaat om het gebied 
tussen Berkel-Enschot, Udenhout, 
Biezenmortel, Haaren, Oisterwijk en 
Moergestel; de ‘Oostfl ank’. 
In de Oostfl ank ontwikkelen de 
gemeenten het landschap, de mo-
biliteit, woningen en de economie. 
Er komen nieuwe woningen, nieuwe 
locaties voor werkterreinen, de na-
tuur moet meer ruimte krijgen en het 
landschap wordt verbeterd. Ook gaan we samen 
met de boeren en boomkwekers op zoek naar 
nieuwe natuur-inclusieve manieren van landbouw. 
De ideeën voor deze ontwikkeling worden vastge-
legd in een Koersdocument.
Geïnteresseerden kunnen met de gemeente Til-
burg en Oisterwijk en adviseurs in gesprek over de 

diverse thema’s en het Koersdocument. Ook is er 
de gelegenheid om uw ideeën kenbaar te maken. 
U bent van harte welkom van 15:00u – 21:00u op 
’t Plein in Udenhout, Tongerloplein 1. U kunt bin-
nenlopen op een moment dat u schikt. 
Meer informatie over de ontwikkeling is te vinden 
via tilburg.nl/oostfl ank

Kom naar de informatiemarkt over de gebiedsontwikkeling 
‘Oostfl ank’ 
Woensdag 7 december, 15.00u – 21.00u, ’t Plein in Udenhout 
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VACATURE UITRIJDER
Wij zoeken een extra collega uitrijder (m/v) die samen met onze bezorgcoördinator op woensdagochtend 
Weekblad de Schakel wil aftellen per wijk en daarna de Schakels bij de bezorgers in het dorp wil afgeven. 

We bieden een kleine onkostenvergoeding.

Bent u in het bezit van een auto en heeft u
op woensdagochtend van 8.30-11.30 uur tijd om ons te helpen?

Uw beschikbare woensdagen in overleg. Tweewekelijks is eventueel mogelijk.
Stuur dan een mailtje naar onze bezorgcoördinator

Patric de Brouwer:
bezorging@schakel-nu.nl

of bel/app met 06-20780000
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kippenfarm. Toon Vermeer overleed te Venlo op 4 
augustus 1997. Zijn vrouw Corrie woont in verzor-
gingstehuis Sevenheim te Sevenum.
Terug naar verzorgingstehuis Torentjeshoef te 
Berkel. Omdat het tehuis gesloopt gaat worden 
is archeologisch onderzoek verplicht. Het bedrijf 
BAAC Archeologisch en bouwhistorisch onder-
zoek uit Den Bosch, heeft een bureau-onderzoek 
gedaan naar de historische plaats. Er komt een 
proefsleuven- onderzoek!!

Foto: Nico Vermeer
Tekst: Rinus van der Loo

TORENTJESHOEF (SLOT)
In deze slotcolumn in de reeks over 
Torentjeshoef neem ik U mee naar de 
laatste bewoners van het toenmalig 

woonadres Abdijlaan 20. Als je voor de in novem-
ber 1970 afgebroken historische hoeve Torentjes-
hoef stond woonde in het linkse woondeel, lees 
Abdijlaan 20, de familie Vermeer-Mathijssen. An-
tonius Johannes (Toon) Vermeer werd geboren op 
Torentjeshoef te Berkel op 20 september 1929. Op 
10 mei 1955 huwde Toon met de Berkelse Cornelia 
Johanna Maria (Corrie) Mathijssen. Ze is geboren 
alhier op 30 juli 1931. Het echtpaar ging wonen op 
Torentjeshoef alwaar Toon een tuinderij had. Aan 
de achterkant tussen de toenmalige huisnummers 
20 en 22 had hij een kleine verkoopwinkel aan huis. 
Het echtpaar leverde hun producten ook aan de 
veiling. Het stel kreeg 7 kinderen die allen geboren 
zijn te Berkel. Van oud naar jong: Ad, Ria, Nico, 
Elly, Marco, Hans en Rudi. Toon hield ook wat 
kippen. Op 26 maart 1970 verkocht het echtpaar 
hun woning plus een kleine 4 ha. tuinderijgrond aan 
de gemeente Berkel-Enschot. Op 2 februari 1970 
verkaste het gezin Vermeer-Mathijssen naar het 
dorp America te Limburg. Ze begonnen daar een 
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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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Het Pauwelspad (3)
Afl evering drie uit de serie over het 
Pauwelspad. Vandaag de route 
van natuurgebied De Brand naar Landpark Assisie 
in Biezenmortel over een afstand van ongeveer 
8 kilometer. De route is te downloaden via www.
pauwelspad.nl 
Van de ‘Brabantse Sahara’ duiken wij in het moeras 
van de ‘natte natuurparel De Brand’ Het contrast 
is te groot. In de natte perioden van het jaar zijn 
laarzen hier geen overbodige luxe. Niet alleen 
regenwater maar ook ‘kwel’ afkomstig uit de omlig-
gende gebieden zorgt jaarrond voor het nodige 
vocht. Liefhebbers van Paddenstoelen kunnen hier 
hun hart ophalen. Het gebied met zijn tientallen 
poelen is een waar paradijs voor amfi bieën waaron-
der de boomkikker, waarvan de mannetjes zich in 
het voorjaar luidruchtig laten horen in een poging 
indruk te maken op de vrouwtjes.  
De Brand kent een patroon van rechte noord-zuid 
blokken begeleid door hoger gelegen ‘stegen’. Dit 
patroon is een overblijfsel van de ontginning van 
het hier gelegen laagveenmoeras vanaf de 13e 
eeuw. Naar de turf, een brandstof, die dit opleverde 
is het gebied genoemd.
We volgen aanvankelijk de in 2019 heringerichte 
Zandkantse Ley die ons langs een uitgestrekt 
rietmoeras voert dat recentelijk gemaaid is. De 
Zandkantse Ley gaat verderop over in de Zand-
ley. Deze begeleidt ons langs weilanden met o.a. 
zeldzame Brandrode runderen en oude (hakhout)
bosjes. We steken de Biezenmortelse straat over 
en lopen via een open akker- en weidegebied naar 
Landpark Assisie. 
In 1904 openden Broeders Penitenten hier een 
verzorgingstehuis voor mensen met een beperking. 
Nu wonen er zo’n 250 mensen. Je kunt er in lunch-
room Lokaal 12, dat gedeeltelijk gerund wordt door 
bewoners, genieten van een heerlijk kopje koffi  e.

Tekst en foto: Lambert Winkelmolen. 
Vragen, opmerkingen: 
https://stichtingnieuwewarande.nl 

Rennevoirt
We zijn op school bezig met het 
project herfst. We hebben in de 
klas tekeningen gemaakt van herfstbladeren waar-
bij we 5 kleuren mochten gebruiken. We hebben in 
de klas ook een herfsttafel gemaakt. We moesten 
naar verschillende dingen op zoek. Deze kon je vin-
den in het bos, maar ook bij de school hebben we 
veel gevonden. Voor het raam van onze klas waren 
hele mooie grote paddenstoelen te vinden en veel 
groepen zijn komen kijken. Met matjeswerk hebben 
we een kleurplaat van een herfstblad gemaakt en 
dat was superfi jn, want zo konden we ondertussen 
elkaar beter leren kennen. 
Groetjes Middenbouw 1. 

Dansworkshop onderbouw
We hadden deze week een dansles van Marijke. Zij 
is leerkracht van de middenbouw en ook dansdo-
cente. Het thema van de les was herfst.
Het was fi jn om samen te dansen en plezier te 
maken! Groetjes van Onderbouw 3

BOMEN ROOIEN MET AANDACHT 
VOOR NATUUR, MENS EN OMGEVING

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

Handelsweg 18 Tel. 013-511 14 83
5071 NT  Udenhout boomrooierijweijtmans.nl
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CULTUUR VOOR JONG EN OUD
CULTUUR VOOR EEN AANTREKKELIJKE PRIJS

CULTUUR VOOR IEDERE SMAAK
… EN VOORAL CULTUUR DICHTBIJ

VOORUITBLIK 2023
PRACHTIGE COMBINATIE VAN MUZIEK & FILM in 
JANUARI
In het Filmcafé draait op de laatste woensdag van 
januari de film Respect over het leven van Aretha 
Franklin. Voorafgaand aan deze film op zaterdag-
avond 21 januari zingt The Inspirational Community 
Gospel Choir op ons abdijpodium liederen uit de film 
en uit hun eigen repertoire.
Het combi-ticket is extra voordelig, maar ook losse 
tickets zijn vanaf nu verkrijgbaar!
www.onskoningsoordcultureel.nl

SNEL NOG KAARTJES KOPEN VOOR

Zondag 27 november 11.30 uur  
TRIO PAULUS SCHÄFER (Sinti-gitaristen)
Een genot om te horen, deze Sinti-gitaristen! Samen 
met hun gast de accordeonvirtuoos Dominique Paats 
laten ze een unieke sfeer ontstaan! 
Entree €10; www.onskoningsoordcultureel.nl

 
Woensdag 30 november, inloop 19:15 uur, aan-
vang 19.30 uur 
BALLAD OF A WHITE COW
Mina's leven staat op zijn kop 
wanneer ze verneemt dat haar 
man Babak onschuldig was aan 
de misdaad waarvoor hij werd 
geëxecuteerd. De autoriteiten 
verontschuldigen zich voor de 
vergissing en bieden financiële 
compensatie in het vooruitzicht. 
Mina begint een stille strijd tegen 

een cynisch systeem voor haar eigen bestwil en dat 
van haar dochter. Net als haar geld opraakt, klopt een 
vreemdeling genaamd Reza bij haar aan, die zegt dat 
hij een schuld aan Babak komt aflossen. Mina is aan-
vankelijk terughoudend, maar laat Reza steeds meer in 
haar leven toe, zich niet bewust van het geheim dat hen 
met elkaar verbindt.
In dit tragisch drama uit Iran speelt actrice Maryam 
Moghadam de hoofdrol. Zij schreef ook mee aan het 
script van de film en trad op als co-regisseur.
Tickets zijn tot 2 uur voor aanvang van de film 
uitsluitend online te bestellen via 
www.onskoningsoordcultureel.nl  

Vrijdag 2 december 20.00 uur
ANN KING singer-songwriter
Deze getalenteerde en inmiddels volwassen gewor-
den jonge artiest is zeker uw bezoek waard; ze heeft 
een krachtige stem met een groot bereik en is al 
vanaf haar geboorte onafscheidelijk verbonden met 
de muziek: ANN KING 
Entree €10; www.onskoningsoordcultureel.nl

Zaterdag 3 december 11.00 uur
STAGE BIJ DE SINT (3+)
Hakim gaat op stage bij Sinter-
klaas om goocheltrucjes te leren 
bij de goochelpiet. Maar eerst 
moet hij laten zien wat hij kan. 
Dan krijgt hij een diploma van de 
Sint persoonlijk… maar alleen 
als hij het goed doet natuurlijk. 
Entree €7.50; 
www.onskoningsoordcultureel.nl 
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Zaterdag 3 december van 13.00 tot 15.00 uur       
PEPERNOTENFEEST  IN DE BIBLIOTHEEK (vanaf 
4 jaar t/m 7 jaar)
Kom je ook mee zingen, 
rijmen, een mooie tekening 
maken voor de Sint met 
Juliette de Wit en niet te 
vergeten zelf pepernoten 
bakken met Bakker Bert!!
Het is gratis, maar niet ver-
geten om je aan te melden 
via berkelenschot@biblio-
theekmb.nl Meld je snel 
aan! Er zijn nog plaatsen.

Donderdag in de oneven weken van 09.30 tot 
11.30 uur
SCHRIJFATELIER BERKEL-ENSCHOT
Het schrijfatelier Berkel-Enschot bestaat inmiddels 
al 7 jaar. We komen elke 14 dagen bij elkaar in de 
Bibliotheek van Berkel-Enschot. We helpen met 
schrijven, geven elkaar feedback en de ruimte om 
je eigen richting te volgen. Hierdoor ontstaan mooie 
inzichten over de geschreven teksten. Met behulp 
van deze positieve inbreng zijn er drie leden van het 
schrijfatelier die al wat gepubliceerd hebben. Twee 
boeken en één cultuurwandelroute: ‘Welkom in de 
kudde’ van Annelies Engelberts-Vaske & Jannet 
Dijkgraaf, ‘Nooit meer thuis’ van Leo Heerkens en ‘In 
de voetsporen van een kunstenaar’ over Gijs van den 
Elshout door Betty Janssen. 
Voor info en verkoopadressen kun je terecht bij de 
Bibliotheek Berkel-Enschot.

Alle dagen gratis te bezichtigen
NIEUWE TENTOONSTELLINGEN
In de expositieruimtes van De Schalm zijn afgelopen 
week twee nieuwe tentoonstellingen ingericht.
Loek Kennis toont zijn opvallende schilderijen met 

uiteenlopende thema’s in een geheel eigen stijl (in de 
grote expositieruimte). 
Foto BE toont twee prachtige reeksen foto’s: de eer-
ste reeks (in de garderobe) gaat over tegenstellingen 
en in de tweede (in de serre) hebben de fotografen 
bijzondere beelden in de natuur vastgelegd. 
Van harte welkom!

WIST JE DAT…
• je ons kunt volgen

- op facebook & instagram Cultureel Centrum de 
Schalm.nl, de bibliotheek Berkel-Enschot en Ons 
Koningsoord Cultureel;

-  op de websites: deschalm.net, stichtingexpo.nl 
en bibliotheekmb.nl;

-  in Weekblad De Schakel
WIST JE DAT…
• een drama-docent die speciaal geschoold is om te 

werken met kinderen, op 11 december een work-
shop komt geven waarin de kinderen “op reis” gaan 
in hun fantasie en samen theater maken? 

WIST JE DAT…
• er bij het Sinterklaasfeest van Stichting Jeugdwerk 

600 bezoekers zijn geweest in Cultureel Centrum 
De Schalm?

WIST JE DAT…
• het OKC-programma voor januari t/m maart ver-

schillende verrassingen gaat brengen vanwege alle 
jubilea?

WIST JE DAT…
• het Kerstconcert dit jaar op 16 december is en ver-

zorgd wordt door Jeroen & Evi en band. 

27



Activiteiten   kalender
De komende maand
t/m 15-1-'23 CC de Schalm openingstijden FotoBE thema expositie natuur & tegenstellingen

24-11-22 Bibliotheek  9.30-11.30 Schrijfatelier

24-11-22 Bibliotheek/Werkplaats 14.00-15.00 Cursus Klik en Tik

24-11-22 Manege de Kraan 18.00 BTT 50 hindernissen competitie

25-11-22 Bibliotheek  10.00-11.00 LetterLoll 2-4 jaar

25-11-22 Sporthal 't Ruiven 18.30-19.30 Pietenkorfbal bij OJC'98

27-11-22 Ons Koningsoord 11.30 Paulus Schäfer trio + Dominique Paans, Stg. Expo

27-11-22 CC de Schalm 14.00 Sint Nicolaas Bingo voor alle senioren

30-11-22 Sporthal 't Ruiven 13.30 Bridgen beginners/half gevorderden bc de Schrandere Vos

30-11-22 Bibliotheek/Kerkzaal 14.00-16.00 Spruit Cinema, kinderfi lm middag

30-11-22 Bibliotheek/Kerkzaal 19.30-22.00 Filmcafé: Ballad of a white cow

01-12-22 Bibliotheek/Werkplaats 14.00-16.00 Cursus Klik en Tik

03-12-22 Bibliotheek  13.00-15.00 Pepernotenfeest, div. activiteiten

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!

Sinterklaas vieren onder het genot van streekproducten?
Al ons vlees komt u de streek, wij presenteren dit vers in onze toonbank. 
Tevens hebben wij diverse andere streekproducten om uw maal� jd mee 
aan te vullen, denkt u bijvoorbeeld aan groente, fruit, zuivel en brood. 
Daarnaast hebben wij diverse gourmet- en fonduepakke� en op bestel-
ling of u kunt zelf uw pakket samenstellen. Uiteraard is het ook mogelijk 
om andere wensen te bespreken, wij denken graag met u mee! 
Onze gourmet- en fonduepakke� en:

Kom eens naar onze winkel of kijk op onze website voor de mogelijkhe-
den van een garnituur pakket en om zelf uw gourmet pakket samen te 
stellen. Geef uw bestelling � jdig door.
Tot snel!

Kuil 31, Udenhout
info@streekwinkelonserf.nl
06 - 11 48 27 67

Kom eens naar onze winkel of kijk op onze website voor de mogelijkhe-

Gourmet standaard
(± €7,50 p.p)

Biefstukjes
Schnitzels

Kipfi let
Shoarma reepjes

Chipolata worstjes
Ons Erf burgertjes

Fondue
(glutenvrij, ± €7,50 p.p)

Biefstukjes
Kipfi letjes

Varkenshaasjes
Gehakballetjes

Slavinkjes

Gourmet de luxe 

(glutenvrij, ± €9 p.p.)
Steaklapjes

Varkenshaaslapjes

Gemarineerde kipfi letjes

Mini saté 

Runderhamburgertjes

Slavinkjes

Kom eens naar onze winkel of kijk op onze website voor de mogelijkhe-Kom eens naar onze winkel of kijk op onze website voor de mogelijkhe-

Gourmet kids
(± €4,50 p.p)

Ons Erf burgertjes
Mini saté 

Chipolata worstjes
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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 
t.n.v. Johannes XXIII Parochie. 
Spoedgevallen: pastoor Dorssers 06-19843922 
 pastoor Looyaard 06-51110960

OPSTEKERTJE
Einde en nieuw begin! 
Beste lezers, we zijn inmiddels begonnen aan de 
maanden waarin het elke dag eerder donker word. 
Alles lijkt een beetje ‘dood’ te gaan. Bomen laten hun 
bladeren vallen of ze zijn al helemaal kaal. In deze 
donkere maanden kijken mensen ook vaker somber 
naar het leven. Eenzame of alleen staande mensen 
hebben het moeilijker in deze tijd van het jaar. Als we 
wat verder van ons vandaan kijken naar alles wat er 
in de wereld gebeurd, dan stemt dit ook niet vrolijk. 
Conflicten – oorlog – milieu, alles wat we horen maakt 
het leven er niet mooier op. De gelovige katholieken 
vierden het einde van het kerkelijk jaar met  het hoog-
feest van ‘Christus Koning van het heelal’ op zondag 
20 november. Na een week van overgang begint het 
nieuwe kerkelijk jaar met de Advent. De Advent is een 
periode waarin katholieke gelovigen zich mogen voor-
bereiden op Kerstmis: een nieuw begin. 'Advent’ is 
afgeleid van het Latijnse woord adventus, dat ‘komst’ 
betekent. Met Advent leven christenen toe naar het 
hoogfeest van Kerstmis. Dan vieren we de geboorte 
van Jezus, Gods zoon die komt in deze wereld als een 
teer en klein mensenkind. Advent begint vier zonda-
gen voor Kerstmis. In veel kerken wordt elke week 
een adventskaars aangestoken. dat symboliseert dat 
we steeds iets dichter naderen tot Kerstmis, het feest 
van het Licht. Minder bekend, maar minstens even 
belangrijk, is dat de adventstijd ons ook wil richten 
op de nog te verwachten komst van Christus: Zijn 
wederkomst. Gaat u ook nog iets speciaals doen in de 
Advent? Maakt u zich ook klaar om Hem te ontvangen 
en opnieuw binnen te laten in uw hart? Als u dit doet, 
dan kunt u op weg naar Kerstmis ervaren dat de nacht 
ten einde loopt en de dag aanbreekt. Of als u zich 
richt naar buiten toe en op de natuur, dan kunt u al 

na enkele weken na Kerstmis zien dat het eerder licht 
begint te worden en de dagen langer. Maar voordat 
het zover is, wens ik u een goede Advent.

Diaken Ton.

TER NAGEDACHTENIS
In de St. Willibrorduskerk hebben we afscheid geno-
men van Wim van Rijsewijk, 88 jaar en in de 
St. Caeciliakerk van Truus Braam-de Jong, 89 jaar.

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Zondag 27 november: 1e zondag van de Advent
10.00 uur: St.-Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Schola Joh23 (pastoor Looyaard en diaken van 
Kuijk).
Intenties: Willem van Iersel; Josephus van Ier-
sel en Maria van Oorschot; Piet van Lier (1e jrgt.); 
Betty Blom-van Huijgenvoort (1e jrgt.); Overl. ouders 
Weijtmans-van Biljouw; Wim en Marie-José Vermeer 
en overl. familie Vermeer-van Overbeek.
10.00 uur: St.-Willibrorduskerk: Eucharistieviering 
mmv gemengd koor (pastoor Dorssers).
Intenties: Adriaan van Mensvoort (1e jrgt.); Fransje 
Fischer-van de Ven; Cees Robben (jrgt.); Annie van 
Gorp-van Rijsewijk (verj.). 
11.45 uur: St.-Lambertuskerk: Doopviering van Jula 
van de Wouw.

Maandag 28 november: 
19.00 uur: St. Willibrorduskerk: Aanbidding.

Dinsdag 29 november: 
09.00 uur: De Eikelaar: Eucharistieviering.
19.00 uur: St.-Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

Donderdag 1 december:
09.00 uur: De Eikelaar: Eucharistieviering.

Vrijdag 2 december:
09.00 uur: St.-Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

Volg De Schakel op Insta
de_schakel_be

29

Kerkberichten



Schakeltjes
Op zoek naar een GLAZENWASSER voor buiten of 

binnen? Bel dan 0624136243 of mail naar 
VANDENHEUVELGLAZENWASSERIJ@GMAIL.COM 

GEVRAAGD: huishoudelijke hulp voor 2 uur per week. 
Voorkeur maandagochtend. Info tel: 0651136751

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

ERKEND RDW fotograaf, 
ook voor digitaal aanvragen rijbewijs. 

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

www.fotogalerie-angelique.nl

Alles wordt duurder, vraag bij Van den Hoven 
Assurantiën om een eerlijke vergelijking van je 

verzekeringen. Tel. 013-5339118

VOGELTAARTEN. Ze zijn er weer. 
THEETUIN BRANDSHOF Slimstraat 91 Udenhout. 

De hele week open

Tandartsassistente gezocht. Geen ervaring vereist. 
Wij zoeken iemand met goede contactuele 

vaardigheden en verder vooral enthousiasme om 
de handelingen je eigen te maken. Het betreft een 

aanstelling in part-time voor de woensdag en vrijdag 
ochtend met eventueel de donderdag er bij als je zin 

en tijd hebt. Reageren kan per mail naar: 
admin@tandartsvanhemme.nl 

Altijd al GOED willen leren bridgen? 
De betere lessen: Beginners & Gevorderden 

Bridgeschool Karin Poppelaars Tel 06-40032072 
www.bridgeschoolkarinpoppelaars.nl

Kerstbomen te koop. Vers van het land, vindt u dit 
jaar bij Harrie Bertens. Ruivenhof 5, B-E. 

Vanaf 26 november. 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

GRATIS INLOOPSPREEKUUR Wij hebben 
dinsdagavond een gratis inloopspreekuur van 
18.00 uur tot 19.00 uur. Van Raak Advocatuur, 

Slimstraat 8a Udenhout 013-5908877

Verbluffend Anders
Molenakker 38 • Berkel Enschot
013 - 211 74 17 • www.verbluffendanders.nl

Alles onder één dak om 
lekker in je vel te komen

Nieuw in 
Berkel-Enschot
 
Cryolypolyse definitief 
vet verwijderen op jouw 
probleemzone
 
Introductie behandeling

nu 
€69,- i.p.v. €139,- 

Deze actie is 1x geldig per persoon
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  ⛳ Kreitenmolenstraat 3  |  Udenhout  |  Tel: 013 - 511 15 25 |  E: info@hoppenbrouwers.nl

DAGEN

P r e s e n t a t i e 
van de nieuwe 

GIGA 10 en J8



DA’S LEUK BOODSCHAPPEN DOEN

Geldig t/m di 6 december 2022

1+1 gratis: 50% korting op de totaalprijs van 2 producten. Alle combinaties 
mogelijk.
2e halve prijs: 25% korting op de totale prijs van 2 producten. Alle combinaties 
mogelijk.

*

3 VOOR

499
3 VOOR

99

KIES & MIX FRUIT
Pitloze druiven rood of
blauw bak 500 gram,
Kanzi appels zak 1 kilo of
blauwe bessen of frambozen
bakje 125 gram 

AARDAPPELEN
2 zakken à 3 kilo

1+1
GRATIS*

UNOX ROOKWORST XXL
2 verpakkingen à 375 gram

2e
HALVE
PRIJS*

2 VOOR

4,-

MANDARIJNEN
2 netten à 1 kilo

a3,14 - a3,98

2 VOOR

250

JUMBO BOERENKOOL, 
HUTSPOT OF ANDIJVIE
2 zakken boerenkool à 300 gram, 
andijvie à 400 gram of hutspot à 500 gram

JUMBO STUKKEN KAAS
2 verpakkingen à 430-545 gram

a12,70 - a16,10

2 VOOR

850

2 VOOR

4,-

KIES & MIX GROENTEN
Snackgroente tomaatjes bak 500 gram,
zoete puntpaprika zak 500 gram, 
avocado zak 2 stuks of
snijbonen zak 400 gram

WITTE REUS TOILETBLOKKEN, 
REUS WASMIDDEL, PERSIL, 
SILAN, FLEURIL, VANISH
OF K2R
Alle soorten 
2 verpakkingen

1+1
GRATIS*

 Jumbo Denissen, Berkel Enschot, Koningsoord 64


