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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
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E: info@schakel-nu.nl 
Voor maandag 10:00 uur in de week 
van publicatie.
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INLEVEREN SCHAKELTJES:
Op rekening: voor maandagochtend 10:00 uur 
online via www.schakel-nu.nl/advertenties of 
via mail info@schakel-nu.nl.
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bij Figlio (by Geerts Schoenen), Koningsoord 91.
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GEEN SCHAKEL ONTVANGEN?
U kunt een Schakel ophalen bij:
Bibliotheek Koningsoord, 
Shell Tankstation Durendaelweg, 
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Of stuur een mail naar 
bezorging@schakel-nu.nl
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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. 
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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

Scan de QR-code en doe de 
gratis energie bespaarcheck!

Zet je eindelijk 
de groene stap?

Jij wilt vast wel besparen op jouw energiekosten. Door te 
investeren in duurzame maatregelen, is dit ook mogelijk! 
Check daarom eens hoe je jouw woning het beste kan 
verduurzamen. Samen met De Energiebespaarders kijkt 
jouw adviseur naar welke duurzame maatregelen 
het meeste opleveren en hoe je deze kan financieren.

Huis & Hypotheek Tilburg Westpoint 
Westpoint 190  |  5038 KG Tilburg
westpoint@huis-hypotheek.nl
(013) 59 100 20  |  huis-hypotheek.nl/tilburg

Pennensreek
Surprise

Zachtjes stop ik een chocoladeletter in mijn schoon-
moeders schoen. Een zak pepernoten gaat in de 
weekendtas van zoonlief. Op een muurtje in het 
winkelcentrum leg ik een euro.
Zó leuk om hulpsinterklaas te zijn.

Annelies Engelberts
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Visspecialist Wouters  
Koningsoord 176   |  5057 DL  Berkel-Enschot   |  013-2400088

Vissalades, visschotels, vissoepen, kant-en-klare 
vismaaltijden, gerookte vis, verse vis, gebakken 
vis, haring, quiche, wraps, pizza calzone zalm, 
zomaar een greep uit het uitgebreide assortiment 
van visspecialist Wouters. Je krijgt meteen keu-
zestress als je al het lekkers in de vitrine bekijkt.

Arnold (29) en Joseé (21) Wouters hebben sinds 
september de deuren geopend van hun viszaak, Vis-
specialist Wouters op winkelcentrum Koningsoord. 
Van dinsdag tot en met zaterdag kun je er terecht 
voor vis en aanverwante gerechten. Het assortiment is 
reuze. Maar desondanks is de indeling strak, rustig en 
overzichtelijk. Overal ligt een naam- en prijskaartje bij, 
duidelijker kan niet. Ze staan voor kwaliteit en maken 
de gerechten zelf achterin de winkel. ‘De ovenscho-
tels worden door klanten enorm gewaardeerd’, zegt 
Arnold. ‘Na een werkdag heeft niet iedereen zin om 
lang in de keuken te staan.’
Ze maken lange dagen, want ja ‘Vers, moet ook echt 
vers zijn’, zegt Arnold. ‘Dagen van 14 uur, waarbij 
we ‘s ochtends in Tholen het visaanbod bekijken en 
de bestellingen doen.’ Ook moet je om kunnen gaan 
met de kou. Een dikke trui en thermosokken bieden 

uitkomst. ‘Ik zou niet anders willen’ lacht Arnold. ‘Bo-
vendien ben ik ook niet vies van werken. Met allerlei 
(bij)banen sinds mijn 15e grotendeels in de visbran-
che, heb ik wel geleerd wat werken is.’
‘Het klantcontact, de afwisseling en dat er altijd iets te 
leren is, maakt het werken zo leuk. We zijn hier zo fi jn 
ontvangen in het dorp’, vult Joseé aan. Zij is zo’n 6 jaar 
werkzaam in dit vak. Beiden hebben een afgeronde op-
leiding tot verkoopspecialist vis en blijven zich verdiepen. 
In september was er nog de visbeurs en onlangs be-
zochten zij Vispiratie, een inspirerend visfestijn in Gouda.

Iedere dag vis
Van oudsher is vrijdag visdag maar wat Arnold en Joseé 
betreft is iedere dag geschikt om vis te eten. Dinsdag is 
het kibbelingdag, woensdag haringdag en donderdag is 
het lekkerbekkendag. In het weekend weten de inwoners 
van Berkel-Enschot de weg al goed naar visspecialist 
Wouters te vinden. Arnold en Joseé zijn beide ook echte 
visliefhebbers. ‘Heerlijk en nog gezond ook!’ zegt Arnold. 
‘En dan te bedenken dat ik vroeger niet eens van vis 
hield’, grapt Joseé. Met de feestdagen pakt Visspecialist 
Wouters extra uit met luxe visschotels en gourmetscho-
tels. Loop rustig binnen voor de bestellijst.

Tekst: Simone van Zundert
Foto: Bas Haans

Visspecialist Wouters

Bedrijf
in

Beeld
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Benieuwd hoe dit verhaal afloopt?
Ga naar onze website www.schakel-nu.nl 
Illustraties: Marjolein Stok
Verhalenverteller: Wim Verbunt
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De Verhalenverteller

Illustraties: Marjolein Stok
Verhalenverteller: Wim Verbunt

Waarom Sinterklaas één nacht op een ezel rijdt
Knorretje droomt over Sinterklaas 
en over een grote pot pindakaas.
Zachtjes zingt hij in zijn slaap:
“Hoor de wind waait door de 
bomen. Hier in huis zelfs waait 
de wind.
Zou de goede Sint wel komen? 
Nu hij 't weer zo lelijk vindt.
Nu hij 't weer zo lelijk vindt. Ja hij 
rijdt in donk're nachten
op zijn paardje Ozosnel.”
Dan wordt hij gestoord. Er wordt 
hard op de deur geklopt. “Knor-
retje, wakker worden, Knorretje!”
Knorretje schrikt wakker en knort: 
“Hoort wie klopt daar varkens?” 
“Ik ben het, Sinterklaas. Mag ik 
binnenkomen?”
Knorretje springt op en doet snel 
de staldeur open: “Sinterklaas! 
Wat doet u hier? Ik droomde net 
over u.”
“Het spijt me Knorretje dat ik je 
wakker maak. Maar ik heb een 
probleem. Mijn paard Ozosnel 
heeft een hoefijzer verloren. Hij 
kan zo niet over de daken lopen. 
Ik moet vanavond nog veel ca-
deautjes rondbrengen. Kun jij me 
helpen?”
Knorretje moet goed nadenken: 
“We kunnen een hoefsmid bellen.”
“Nee, dat heb ik al geprobeerd. 
Ozosnel heeft speciale hoefijzers 
en die heeft de smid niet.”
“Wij kunnen het aan Witlokje 
vragen? Hij is erg sterk maar of 
hij over de daken kan lopen, dat 
weet ik niet.” 
“Oh de daken, dat is geen pro-

bleem, dat los ik wel op.”
“Hoe doet u dat met uw paard op 
de daken?”
“Dat vertel ik je niet, dat is één van 
de geheimen van Sinterklaas.”
Knorretje brengt Sinterklaas naar 
de stal van Witlokje.
Ze hebben geluk, Witlokje en 
Gerrit zijn nog wakker. Als Knor-
retje aan Witlokje vertelt wat er 
aan de hand is, schudt Witlokje 
zijn hoofd. “Hihihi, Ik durf niet de 
daken op, ik heb hoogtevrees.” 
Hoe Sinterklaas ook praat, Wit-
lokje doet het niet. 
“Maar ik durf wel, ik ben sterk en 
niet bang, iaia,” balkt Gerrit. 
Sinterklaas schudt zijn hoofd: 
“Op een ezel het dak op, dat heb 
ik nog nooit gedaan.” 
“Ik kan heel goed klimmen, iaia.”
“Laten we het dan proberen,” 
zegt Sinterklaas.
“Maar we hebben geen zadel 
voor Gerrit,” knort Knorretje.
“Dat is niet erg, ik kan ook zonder 
zadel rijden.”
“En nog een dingetje Sinterklaas. 
Gerrit loopt zijn eigen tempo, als 
u hem opjaagt dan stopt hij met 
lopen.” 
Gerrit balkt: “Iaia, dat hoort nou 
eenmaal bij een ezel, we zijn niet 
zo snel, maar we komen er wel.”
Knorretje knort: “Dan noemen we 
je Ozotraag.” 
“Iaiaia,” balkt Gerrit.
Ozosnel hinnikt hierom: “Hihihi, 
wat een grap.”  
Ze ruilen van plaats en Gerrit 

krijgt een leidsel om.
Sinterklaas zit op Gerrit. “Knorre-
tje geef me de zak met cadeau-
tjes even aan.” Sinterklaas wil de 
zak achter op de rug van Gerrit 
zetten, maar daar is geen plaats 
voor! “Dat is een probleem,” zegt 
Sint, “hoe moet dat nou?” 
Knorretje denkt diep na en knort: 
“Ik rijd met Witlokje en wij nemen 
de zak mee.” 
“Zolang ik maar niet de daken 
op hoef, heb ik er geen probleem 
mee,” hinnikt Witlokje. Hij is blij 
dat hij mee mag.
Knorretje heeft wel vaker op Wit-
lokje gereden. Hij heeft zich goed 
vastgesnoerd zodat hij er niet 
afvalt. De zak ligt op de rug van 
Witlokje. Zo rijden ze samen op 
hun gemak Berkel-Enschot in.
Het is wel een koddig gezicht: 
Sinterklaas op een ezel en daar 
achter een varken op een paard. 



Benieuwd hoe dit verhaal afl oopt?
Ga naar onze website www.schakel-nu.nl 
Illustraties: Marjolein Stok
Verhalenverteller: Wim Verbunt
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Verhalenverteller: Wim Verbunt

Knorretje heeft een pietenmuts 
opgezet. Bij de eerste rij hui-
zen haalt Sinterklaas de juiste 
cadeautjes uit de zak en gaat 
met Gerrit het dak op. Sinterklaas 
vindt dat Gerrit het goed doet. 
Witlokje en Knorretje kunnen hen 
beneden op straat goed bijhou-
den. Het probleem is dat het 
wel allemaal erg langzaam gaat. 
Gerrit loopt niet zo snel. Als ze zo 
doorgaan dan zijn ze morgen om 
tien uur klaar, dat is veel te laat! 
Knorretje ziet dat Sinterklaas zich 
zorgen maakt. Hij denkt na wat 
voor plannetje hij moet beden-
ken. Knorretje weet dat als je 
Gerrit opjaagt hij geen stap meer 
verzet. Ineens komt er een grote 
glimlach op Knorretjes gezicht 
en zegt: “Sinterklaas wat gaat u 
doen als we hier klaar mee zijn?” 
“Nou dan ga ik eerst lekker met jul-
lie ontbijten. Dat is gezellig en dat 
doe ik ook altijd met de pieten.” 
“Wat krijgen we voor ontbijt?”
“Alles wat jullie lekker vinden, 
wortels, knollen, appeltjes, noem 
maar op.”
“Iaiaia!” balkt Gerrit, “en pinda-
kaas voor Knorretje.” 
“Hihihi,” hinnikt Witlokje, “en 
haver voor mij.”
Ondertussen gaat Gerrit harder 
lopen. Het plannetje van Knorre-
tje werkt! Sinterklaas begrijpt de 
bedoeling: Gerrit afl eiden. “Gerrit, 
wat wil jij voor cadeau op mijn 
verjaardag?” 
Gerrit balkt: “Iaiaia, ik durf het 
bijna niet te vragen, maar ik 
zou graag een bezoekje willen 
brengen aan het Afrika Museum 
in Nijmegen.”

“Wat moet jij in het Afrika Mu-
seum?” knort Knorretje.
“Mijn voorvaderen komen uit 
Afrika en ik wil graag zien hoe het 
er in Afrika uitziet.”
“Nou, dat kunnen we wel regelen 
hoor,” zegt Sinterklaas.
Gerrit begint steeds harder over de 
daken te lopen en Sinterklaas gooit 
de cadeautjes in de schoorsteen. 
Het werk is bijna af. Gerrit krijgt 
er zo’n goede zin van en loopt nu 
zelfs op een draf over de daken. 
“Rustig aan, Gerrit,” roept Sinter-
klaas, “dit gaat te snel!” Te laat! 
Gerrit struikelt, glijdt van het dak 
af, belandt op een trampoline, 
veert iets omhoog en blijft dan 
liggen. En Sinterklaas? Die zweeft 
heel rustig naar beneden en 
komt zachtjes neer op de grond. 
Het lijkt wel of hij niets weegt. 
Knorretje en Witlokje kijken met 
verbazing naar dit alles. Met Sin-
terklaas is gelukkig niets aan de 

hand. Maar Gerrit balkt: “Iaiaia, 
mijn rechtervoorpoot doet zeer!” 
Hij probeert er op te staan, maar 
dat lukt niet.
Sinterklaas knielt neer bij Gerrit en 
legt zijn hand op zijn zere poot. De 
pijn gaat vanzelf weg! “Iaiaia, mijn 
poot doet niet meer zeer.” 
“Gelukkig,” knort Knorretje, “dat 
is dus opgelost.” Sinterklaas 
zegt: “Dat kan wel zijn, maar 
we gaan niet meer het dak op. 
We zijn bijna klaar. We moeten 
nog bij twee huizen de cadeau-
tjes afl everen. Knorretje, als jij 
de cadeautjes in de achtertuin 
verstopt, dan schrijf ik een brief 
waar de kinderen de cadeautjes 
kunnen vinden.” 
“Dat is een goed idee,” hinnikt 
Witlokje. Hij is blij dat Gerrit niet 
meer het dak op hoeft. Als ze 
daar mee klaar zijn gaan ze weer 
naar de boerderij. Daar staat een 
heerlijk ontbijt klaar: boterham-
men met pindakaas voor Knor-
retje en Sinterklaas, wortels voor 
Gerrit en haver voor Witlokje. 
Knorretje is blij dat het allemaal 
goed is afgelopen. En Gerrit? Die 
is zo trots. Hij was even de ezel 
van Sinterklaas, “Iaiaia.”
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Op zaterdag 5 November werd Tiliander in 
Oisterwijk druk bezocht. Bijna 300 mensen 
kwamen luisteren naar “the Rhythm of Life”, 
het concert ter ere van het 25-jarig jubileum 
van Zanggroep Inbetween. 

Ontzett end fi jn dat jullie de moeite namen om naar ons te komen 
luisteren, dank jullie wel. Het was een feestje! Met 2 solisten van de 
Fontys academie, een dirigent in topvorm en een pianist die de ster-
ren van de hemel speelde hebben wij allemaal ontzett end genoten.

Nogmaals willen wij al onze sponsoren bedanken en 
in het bijzonder dank aan sti chti ng De Nieuwe Lente, 
mede dankzij de subsidie die we ontvingen was het 
mogelijk om ons concert in deze vorm uit voeren!

Voor degenen die ons concert moesten missen… Op 18 
december zal Inbetween een Winterconcert verzorgen. U 
bent van harte welkom om 13.30 uur in de Schalm in Berkel-
Enschot. De repeti ti es zijn alweer in volle gang en de bedoe-
ling is om er weer een feestje van te maken. Graag tot dan!
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RepairCafé Berkel-Enschot
Sinds 4 oktober hebben we in Berkel-
Enschot een RepairCafé, opgericht 
onder de vlag van KBO Berkel-Enschot. 
U kunt hier uw kapotte huishoudelijke apparaten 
- zoals koffi  ezetmachines, stofzuigers, enz. - laten 
repareren. Het RepairCafé is toegankelijk voor alle 
bewoners van Berkel-Enschot. De reparaties, met 
uitzondering van de aanschaf van vervangende 
onderdelen, zijn gratis. Ter dekking van de kosten 
is een kleine donatie wenselijk, maar niet verplicht. 
Het RepairCafé is open op elke eerste dinsdagmid-
dag van de maand, dus de eerstkomende zitting 
is op dinsdag 6 december aanstaande van 13.30 
tot 16.00 uur in clubhuis 'De Kraacht' van handbal-
vereniging White Demons, Rauwbrakenweg 40 in 
Berkel-Enschot. Het clubhuis, dat achter tennisver-
eniging Rauwbraken ligt, is met de auto bereikbaar 
via de Koningsoordlaan. Met de fi ets of te voet via 
Rauwbrakenweg of De Kraan.
Contactpersoon: Ad Dekker 06-53 77 05 99 of 
a.c.dekker@ziggo.nl

DONDERDAGMIDDAG 
SPELLETJESMIDDAG 
bij Cultureel Centrum De Schalm 
Iedere donderdag ben je tussen 
14.00 en 16.00 uur van harte welkom om aan te 
schuiven bij de Spelletjesmiddag! Speel jij graag 
spelletjes en vind je het leuk om dit ook eens 
buiten de deur te doen met andere mensen, dan 
is dit je kans. Breng gerust je favoriete spel mee. 
Kom op 1, 8, 15 en 22 december naar de serre van 
Cultureel Centrum De Schalm en speel mee! 

Schuttersgilde St. Joris en 
St. Sebastiaan
Op zaterdag 19 november jl. nam 
ook ons gilde St. Joris en St. Se-
bastiaan deel aan de Welkom Fair voor de nieuwe 
inwoners van Berkel-Enschot. Veel van onze 
verenigingen presenteerden zich op deze middag 
en de nieuwe inwoners kwamen ook kijken bij de 
stand van ons Gilde. Direct nieuwe leden werven 
was er helaas niet bij, maar we konden ons pre-
senteren en vertellen wat een schuttersgilde zoals 
doet. Wie weet is de interesse gewekt bij enkele 
van onze dorpsgenoten.
Op zaterdag 3 december gaande leden van ons 
gilde een onderlinge schietwedstrijd houden in het 
traditioneel Brabants wipschieten. Dit zal uiter-
aard plaatsvinden op ons Gildeterrein aan de Laag 
Heukelomseweg achter Café Mie Pieters, aanvang 
13.00 uur. Nieuwsgierig geworden? Kom eens een 
kijkje nemen deze middag.

Buurtvereniging 
Akkerwijk (BAB)
Afgelopen vrijdag 25 november 
organiseerde de 
Buurtvereniging 
Akkerwijk (BAB) in 
samenwerking met 
Dansschool van 
Opstal, een Sint 
drive-thru in het 
Brenderstraatje.

Alle kindjes groot en klein, wilden in het Brender-
straatje zijn.
Want wie oh wie had dat verwacht, de Sint die 
stond daar met zijn jacht.
De Pieten waren aan het spelen en ondertussen 
pepernoten uit aan het delen.
Veel kindjes hadden een tekening gekleurd, en 
moesten wachten op hun beurt.

En ook dit jaar 
nam de goede Sint 
voldoende tijd voor 
ieder kind.
Hij had voor ieder 
een cadeautje bij, 
en maakte zo alle 
kinderen weer blij.
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    Helpt u ons weer mee? 
 Dit jaar organiseren wij 
wederom een inzamelingsactie     
  voor Pater Poels.

€€

Op vrijdag 9 december 
 staan wij met een kraam bij AH 
  en JUMBO op winkelcentrum 
  Koningsoord in Berkel-Enschot.  
  Daar kunt u ons direct steunen
    met diverse artikelen of een
        donatie geven. Producten die erg 

welkom zijn:
pasta + saus
rijst + saus

potjes groenten 
soep
koffie

koekjes / chocolade
jam

Wij vragen 
uw steun 
hierbij!

Samen willen wij ervoor zorgen dat iedereen met kerst wat extra aandacht krijgt. 
Wilt u meer informatie over deze actie neem dan contact op via q.enneking@lacerto.nl
Bedankt en fijn dat u mee wilt doen. Anja Wolfs, Quirine Enneking en Letty Brands.

€

Samen willen wij ervoor zorgen dat iedereen met kerst wat extra aandacht krijgt. 

Natuurlijk kunt u ons ook steunen 
   met een financiële bijdrage zodat wij
     zelf artikelen die hard nodig zijn 
       kunnen aanvullen. 
Donaties mogen naar: AMJC Brands-Obers 

o.v.v. kerstpakket Pater Poels 
NL13 ABNA 0884 8502 34
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TIP
de   redact ie

Sinterklaas bridgedrive voor 
iedereen die van bridgen & 
gezelligheid houdt.
Voor een bridgepartner kan worden gezorgd.
Locatie: Sporthal 't Ruiven
Datum: ma 6 dec. 19.00 uur
Kosten: € 12,50 per deelnemer + 
1 ingepakt cadeautje t.w.v. € 5,- meenemen.
Info: b.c. de Schrandere Vos     Karin Poppelaars 
tel. 06-40032072

Ons Koffi  e-Uurtje 
voor alle senioren van 
Berkel-Enschot
Op de eerste woensdag van 
de maand, nu op 7 december, bent 
u tussen 10 uur en 12 uur weer van 
harte welkom in Cultureel centrum 
De Schalm. Het eerste kopje koffi  e of thee wordt u 
aangeboden door de KBO/SWO. U hoeft geen lid 
te zijn van de KBO en u hoeft zich niet aan te mel-
den. U kunt gewoon binnen lopen en een plaatsje 
zoeken. Heeft u vervoer nodig dan kunt u een be-
roep doen op  Ine van de Wiel 013 533 37 57 of Els 
van der Meyden 013 533 26 04 (€ 2 per ochtend).

Werkgroep SocMa, KBO/SWO

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.
We kunnen alle tuinplanten leveren: van bodembedekkers, hagen tot bomen.

Wij verkopen ook bomen op zondag 4 en 11 december

Zijn somber de laatste novemberdagen, 
dan zal winterkou ons zeker plagen.

Jean-Paul Korst
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Heb je interesse om ons team te komen versterken, of heb je nog vragen aangaande de vacatures, neem dan contact
op met Leonie Brugmans door te mailen naar l.brugmans@novacropcontrol.nl  
NovaCropControl, Nijverheidsweg 30, 5061 KL, Oisterwijk. Voor meer info over ons bedrijf: www.novacropcontrol.nl

                                                

Vacature
Medewerker monsterverwerking

NovaCropControl is een innovatief bedrijf wat zich richt op het uitvoeren van plantsapmetingen voor de 
(internationale) tuinbouw. Met deze plantsapmetingen worden telers geholpen om efficiënt met plantenvoeding om 

te gaan en hiermee gezondere producten te telen. De klant is daardoor minder afhankelijk van 
gewasbeschermingsmiddelen. In verband met de groei van ons bedrijf zijn wij op zoek naar een enthousiaste 

medewerker voor het verwerken van de inkomende monsters.

Functieomschrijving:

Als medewerker monsterverwerking neem je dagelijks de binnengekomen monsters in ontvangst, keurt deze en pakt 
ze uit. Daarnaast registreer je de monsters en voert de gegevens in. Tevens ben er je verantwoordelijk voor dat de 
monsters op een correcte wijze naar het laboratorium worden overgedragen. Jij draagt er zorg voor dat de monsters 
op dusdanige manier geregistreerd worden zodat deze correct naar de administratie gaan en daarmee zorg je er voor 
dat de klant de correcte rapporten ontvangt.

Word jij onze nieuwe collega?

Je komt terecht in een gezellig loyaal team met hart voor de zaak en een no-nonsense mentaliteit. Daarnaast is er 
ruimte om jezelf verder te ontwikkelen en relevante cursussen/scholingen te volgen. Wij bieden je een aanstelling 
met uitzicht op een vast contract met een passend salaris, vakantiegeld en pensioenregeling.

Herken je jezelf in de onderstaande eigenschappen en zie jij jezelf werken in een leuk jong innovatief bedrijf met een 
goed toekomstperspectief? Reageer dan nu op deze vacature en wie weet wordt jij onze nieuwe collega!

Functie-eisen:

- Teamplayer;
- Oplossings- en klantgericht;
- Nauwkeurig met oog op detail;
- Houd er van om handen uit de mouwen te steken;
- Je bent beschikbaar op maandag, dinsdag en woensdag vanaf 8.00 uur, het aantal uren is bespreekbaar;
- Goede beheersing van de Nederlandse taal. Engels en andere talen is een pré.
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Brabander Joep Henst woont sinds drie jaar in 
Berkel-Enschot en schaart zich sinds kort in het rijtje 
auteurs van Berkelse bodem. Deze maand kwam 
zijn eerste boek uit met de titel “Het eerste en het 
laatste jaar”. Met een fl inke portie humor en verwon-
dering schrijft hij over de periode dat hij in Friesland 
woonde en over zijn uitzending naar Afghanistan. 

Deze twee werelden verschillen behoorlijk van elkaar. 
Toch ontdekt Joep een rode draad die door beide 
periodes heen loopt: voetbal. ‘Ik ben er een enorme 
liefhebber van’, vertelt Joep. Wanneer hij tien jaar 
geleden voor zijn werk bij de marechaussee verhuist 
naar Friesland, sluit hij zich aan bij de lokale voetbal-
vereniging. ‘Om te integreren’, legt hij uit. ‘Op die ma-
nier leer je snel mensen kennen en ook de taal onder 
de knie krijgen. In plaats van “houdoe” werd het “oant 
sjen”. Over dit soort culturele verschillen en natuurlijk 
het voetbal zelf, schreef ik korte verhaaltjes.’ 

Rode draad
Nu, jaren later, beslaan deze verhalen en anekdotes 
het eerste deel van zijn boek. Het tweede deel gaat 
over zijn uitzending naar Afghanistan. Een groter 
verschil is haast niet denkbaar, toch vormt ook hier 
zijn humoristische kijk op cultuurverschillen en uiter-
aard het voetbal een belangrijke rode draad. ‘Een 
van de eerste dingen die mij daar opviel, was dat er 
tussen alle nationale vlaggen, ook voetbalvlaggen 

wapperden. Waarom 
was dat? Ik kwam 
erachter dat ook 

hier voetbal een verbindende factor is. We hebben 
heel wat potjes gevoetbald. Militairen onderling, maar 
ook met en tegen de lokale bevolking. De omstandig-
heden waren natuurlijk compleet anders, maar er zijn 
ook zeker overeenkomsten. Voetbal vormde voor mij 
een manier om te ontspannen in deze toch vrij bizarre 
omstandigheden.’

Het verhaal gaat door
‘Ik draag het boek op aan mijn zoon Koen, die ook gek 
is op voetbal. Ik wil hem laten zien wie ik ben en wat 
ik doe. Het begon met voetbal en eindigt er ook weer 
mee. Vandaar ook de titel. Ik ben niet langer actief als 
speler, maar bemoei me er nog graag mee vanaf de 
zijlijn.’ Het is dan ook niet verwonderlijk dat er nog een 
boek over voetbal in de pijplijn zit. Een klein tipje van 
de sluier: de titel luidt ‘Spaghettivoetbal’.

Joep Henst, schrijver van Berkelse bodem

Tekst: Noortje de Kok
Foto: Bas Haans
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Het eerste en het 

laatste jaar

is verkrĳ gbaar via uitgeverĳ  

Gopher, webwinkels en 

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

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

MAANDPUZZEL
Horizontaal
1. een kleine met de beren nauw 
verwant roofdier; 7. hoeveelheid 
die kleiner is dan een geheel; 12. 
kerel (vent); 13. eivormig; 14. snij-
werktuig; 15. socialistische partij 
(afk.); 17. uitloper; 19. koraaleiland; 
21. godsdienst; 22. troefkaart; 24. 
wapen gebruikt door de politie; 27. 
raad voor economische aange-
legenheden (afk.); 28. reus; 30. 
hertensoort; 31. ogenblik; 32. edel-
metaal; 33. schil (pel); 35. inwendig 
orgaan; 37. voor (in samenstelling); 
38. niet opmaken (bewaren); 41. 
sociaal economische raad (afk.); 
42. hij de een paard berijdt; 44. 
lekkernij; 46. familietwist; 47. drie 
personen die samen een muziek- 
of zangstuk uitvoeren; 48. stralen 
(flonkeren); 49. overwinning; 50. 
ceintuur; 52. ver (in samenstel-
ling); 54. onwaarheid; 56. wiel; 
58. natuurlijke begaafdheid; 61. 
namaak; 62. organische stoffen 
om de grond vruchtbaar te maken; 
64. medicijn; 65. spoorstaaf; 67. 
tentoonstellingsgebouw in Amster-
dam; 68. Baskische nationalisti-
sche beweging (afk.); 70. aangebo-
ren talent; 72. internationale code 
Ierland; 73. vragenlijst; 76. nieuw 
(in samenstelling); 77. selenium 
(scheik. afk.); 78. polikliniek (afk.); 
79. weg met bomen beplant; 81. 
nummer (afk.); 82. buffet (tapkast); 
83. arbeidzaam; 84. lijm; 86. vol 
ongeduld (vlug); 87. kracht waar-
mee men iets doet (veerkracht).

Verticaal
1. iemand die zich verbeeld veel of 
alles te weten; 2. sadomasochisme 
(afk.); 3. mop (poets); 4. uniek; 5. 

waardeloze dingen; 6. Spaanse 
schilder; 7. domme fout of misslag; 
8. opschudding (herrie); 9. gevan-
genverblijf; 10. tegemoetkoming 
studiekosten (afk.); 11. smaldeel 
van een oorlogsvloot; 16. schrijfge-
rei; 18. Europa (afk.); 20. door-
tochtgeld; 21. mannetjeshond; 23. 
vulkanisch product; 25. zangvogel; 
26. hemellichaam; 27. schoorsteen-
zwart; 29. groot muziekinstrument; 
32. huiveringwekkend; 34. jongens-
naam; 36. plaats in Groningen; 37. 
gegraven diepte waarin water op-
welt; 39. huidopening; 40. telwoord; 
42. appelsoort; 43. met een eg 

bewerken; 45. Nederlandse lucht-
vaartmaatschappij (afk.); 46. ongel 
(smeer); 51. boomsoort; 53. stuk 
stof of doek; 54. zeer enthousiast 
raken; 55. (ver)bond; 56. laadruimte 
van een schip; 57. tweegevecht; 59. 
geestdrift; 60. tegenovergestelde 
van praktijk; 62. Hollandse nieuwe; 
63. kalmte (rust); 66. vlaktemaat; 
67. cilinder; 69. American Economic 
Association (afk.); 71. naam voor 
klein meertje; 73. vestingwerk; 74. 
melkklier; 75. voorbijgaand artistiek 
gebruik (bijv. mode); 78. bergengte; 
80. gevangenis; 82. uitroep van 
afkeer; 85. milligram (afk.).



OJC'98 Nieuws
OJC'98 aan kop na eerste ronde
De eerste wedstrijd in de zaal zit 
erop. Tegen studentenvereniging Melmac werd 
ruim gewonnen, zoals ook een beetje de verwach-
ting was. Op deze manier kan OJC zich snel veilig 
spelen, duidelijk anders dus dan op het veld.
De junioren wonnen ook, tegen het zevende junio-
renteam (!) van de grootste korfbalclub van Neder-
land PKC. De andere twee teams die speelden, 
begonnen de competitie met verlies. Ze zijn duidelijk 
sterker ingedeeld na hun herfstkampioenschap.
De eerste uitslagen in de zaal zijn:
Melmac 1 - OJC'98 1 13 - 21
OJC''98 jun 1 - PKC jun 7 10 - 6
Keep Fit asp B2 - OJC '98 asp B1   6 - 2
OJC'98 pup D2 - Eymerick pup D1   5 - 8
Volgende week zijn er de volgende wedstrijden:
zaterdag 3 december:
OJC'98 1 - Ready 1 14.10 uur
OJC'98 2 - Ready 2 15.20 uur
OJC'98 asp B1 - DSO (K) asp B1 13.00 uur
Springfi eld pup D1 - OJC'98 pup D1
OEC pup D1 - OJC'98 pup D2
OJC'98 pup E1 - Scheldevogels pup E1 12.00 uur

Oude Toren fi er overeind
Ook in de 3e wedstrijd voor de externe 
competitie heeft De Oude Toren haar 
kracht laten zien. Met niet minder dan 2-6 werd 
HSC in Helmond verslagen.
1 nederlaag moest worden geincasseerd. Daar 
stonden 2 remisies en 4 overtuigende winstpartijen 
tegenover.
Met deze winst, de derde op een rij, staat De Oude 
Toren bovenaan in de competitie. Een mooie uit-
gangspositie, het betekent echter nog niet dat de 
club er al is.
Er wachten nog enkele zware tegenstanders.
Donderdag wordt de bekercompetitie voortgezet.

Zevenklapper voor 
Jong Brabant: 7-2 winst
Aanvankelijk leek Right Oh het Jong 
Brabant heel moeilijk te gaan maken, 
want de gasten uit Geertruidenberg kwamen op 
een 2-0 voorsprong. De startfase van Jong Brabant 
was matig te noemen. Reden voor trainer Boy v.d. 
Bogaard om al vroeg in de wedstrijd een aantal 
aanpassingen te doen, die hun uitwerking niet 
misten. Door doelpunten van Tim Suos en de net 
ingevallen Marnick Muskens (weer toe aan meer 
speeltijd na blessureperiode) werd alsnog een 2-2 
ruststand binnengesleept. De opgaande lijn werd 
vervolgens in de tweede helft goed doorgetrokken 
met maar liefst vier doelpunten van doelpuntenma-
chine Tom Bastings (moet niet gekker worden) en 
een doelpunt van opnieuw Tim Suos, die ook niet 
bepaald voor het eerst het net vond dit seizoen. 
Kortom, een mooie teamprestatie om na een 0-2 
achterstand met 7-2 te winnen en daarmee ook 
nog de koppositie te versterken door een gunstige 
uitslag elders op de velden. Komende zondag 
speelt Jong Brabant opnieuw thuis en wel tegen 
Blauw Wit, mogelijk dat de wedstrijd al om 14.00 
uur begint, dus ben op tijd, graag tot dan! 

Redactie Jong Brabant

TPC De Rauwbraken
Afgelopen zondag weer een geslaagd 
Sinterklaas tennis/padeltoernooi voor de 
jeugd, met ruim 45 deelnemers.
En de Pieten mochten uiteraard niet ontbreken.
Leuke wedstrijdjes gespeeld en met de Pieten nog 
rondje om de baan gedaan.
Er werden ook nog 5 jeugdteams gehuldigd, allen 
kampioen bij de najaarscompetitie. Allemaal van 
harte gefeliciteerd.
Ouders bedankt voor het helpen tellen.
A.G.F. horecagroothandel Coy Jansen bedankt 
voor de kist met mandarijnen en cafetaria eethuis 
D'n  Boom enorm bedankt voor het bakken van de 
kroketten en frikadellen!
Zonder jeugdcommissie zijn er geen activiteiten 
mogelijk.
Ook voor jullie groot applaus!!!
Met sportieve groet, trainer Dave van Zonneveld.

Onze Kerst Special 
verschijnt 

woensdag 21december a.s.
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Gevonden

Verloren

24-11 Pokemon kaarten in map Joost van den Vondellaan 06-52599692
22-11 Bankpas Rabobank t.n.v. N. Rozen Terrein oude eikenbosch winkelcentrum 06-24172125
19-11 Mountainbike (Giant/heren-jongensfi ets) Leemputten Udenhout 06-39450532
18-11 zwarte brillenkokerTotoo, met bril +1 Molenstraat, ri Udenhout, net voor de 06-82370650
  spoorovergang aan de rechterkant in het gras
13-11 Krant "de koppeling " uit 1969 Durendaelweg ter hoogte van het 06-24172125
  hondelosloopveld

Willie’s worstenbrood
Molenhoefstraat 14

Udenhout
013-511 0704

www.williesworstenbrood.nl
@williesworstenbrood

1 brood naar keuze
4 speculaas eierkoekenspec
4 mikkemannen
10 witte puntjes10 witte puntjes
4 harde broodjes

Elke vrijdag 
en zaterdag

4 harde broodjes4 harde broodjes €10,00

++

ulaas eierkoekenulaas eierkoekenulaas eierkoeken
Elke vrijdag Elke vrijdag Elke vrijdag 
en zaterdagen zaterdagen zaterdag

€10,00

Elke vrijdag Elke vrijdag Elke vrijdag Elke vrijdag Elke vrijdag Elke vrijdag 
en zaterdagen zaterdagen zaterdag

€10,00

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

Groenstraat 31 B
5071 EA Udenhout

info@jansenlaroparts.nl
+ 31 13 5115080

WERKPLAATS   |   APK   |   ONDERDELEN NIEUW & 2  HANDS   |   ACCESSOIRESe
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Het benodigd aantal handtekeningen voor de 
aanvraag van een vierde basisschool in Berkel-En-
schot is binnen! Annemie Martens, bestuurder van 
Opmaat Groep, legt uit hoe het proces verder gaat 
verlopen: ‘De eerste stappen zijn gezet!’

Allereerst wil Annemie de inwoners van Berkel-En-
schot en andere belanghebbenden hartelijk bedanken: 
‘Naar aanleiding van een eerder artikel in de Schakel, 
waarin Peter Ketelaars het initiatief tot een vierde 
basisschool in het dorp aankondigde, is er een stroom 
aan reacties binnengekomen. Binnen twee weken 
hadden we het benodigd aantal handtekeningen al 
binnen, daarna bleven ze nog binnenstromen. Dit 
onderschrijft het belang van de komst van een extra 
school!’

Het initiatief voor de komst van de school was in een 
eerder stadium al goedgekeurd door de minister van 
onderwijs. Voor de aanvraag van een nieuwe basis-
school stelt het ministerie drie eisen. Ten eerste zijn 
dat de eerdergenoemde handtekeningen. Daarnaast is 
Opmaat Groep in gesprek gegaan met andere school-
besturen (waaronder natuurlijk Tangent, waar de 
andere drie basisscholen in het dorp onder vallen), de 
gemeente en het samenwerkingsverband Plein 013. 
‘Dit zijn heel positieve gesprekken geweest, waarin wij 
transparant zijn geweest over onze ideeën, wensen 
en behoeftes. Maar ook de andere partijen hebben 
ons ideeën en tips gegeven, wat weer heeft geleid tot 
nieuwe, zeer interessante invalshoeken.’ De derde en 
laatste eis voor de aanvraag van een nieuwe basis-
school is het aanleveren van een onderwijsconcept, 
dat voldoet aan de eisen van de onderwijsinspectie. 
‘Hierbij moet je denken aan kwaliteits- en deugde-
lijkheidseisen, zoals het voldoen aan de kerndoelen, 
het bieden van extra zorg en aandacht besteden aan 
burgerschap.’

Vóór 1 november heeft Opmaat Groep bovenstaande 
stukken ingediend bij de Dienst Uitvoering Onder-
wijs (DUO). ‘Nu is het wachten op het rapport van de 

inspectie, waarin staat of we aan alle eisen voldoen. 
We verwachten in februari/maart in gesprek te kunnen 
gaan over de kritische punten en aanbevelingen.’ Het 
verslag van dit gesprek wordt dan weer naar DUO 
gestuurd. ‘De minister van onderwijs neemt uiteindelijk 
het besluit of er een vierde school mag komen.’

Annemie verwacht in juni de uitspraak van het minis-
terie te krijgen. ‘Wij krijgen daarna één jaar de tijd om 
het onderwijs te realiseren, zodat we in augustus 2024 
kunnen starten.’ Even afwachten dus nog, maar de 
eerste belangrijke stappen zijn gezet! 

Tekst en foto’s: Lieselot van Elten

Voortgang vierde basisschool

Berkel-Enschot
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Tekst en foto’s: Lieselot van Elten
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De eerste
belangrĳ ke

stappen
zĳ n gezet! 



SAMEN  
SPORTEN

SAMEN GENIETEN

Vriendenactie*!
Bij elk nieuw lid krijg 

jij en degene die lid wordt  
een waardebon van 15 euro  

van De Druiventros! 
*Deze actie loopt vanaf 1 November  

tot en met 15 December 2022

 Bosscheweg 11 Berkel-Enschot | (013) 533 91 15 | info@ranksport.nl | ranksport.nl
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Bewonersbijeenkomst station en wegenstructuur

De Dorpsraad nodigt u uit voor de bijeenkomst over het station en de wegenstructuur op 

dinsdagavond 13 december om 19.30 uur in c.c. De Schalm, 
trappistinnentuin  77 (kapittelzaal) 

Tijdens deze bijeenkomst bespreken we de inzichten en afwegingen die een rol spelen bij de keuze voor 
een stationslocatie en de toekomstige infra- en wegenstructuur. Duurzame mobiliteit is de ambitie van 
de gemeente en bouwsteen in het koersdocument voor de gebiedsontwikkeling. Wat is het voorkeurs-
scenario tot nu en wat zijn de ideeën van de Dorpsraad hierover?   

In samenwerking met Martijn Kanters, stadsontwikkelaar van de gemeente praat de Dorpsraad u bij over 
de laatste ontwikkelingen. 

Informatiemarkt 
Op woensdag 7 december houden gemeente Tilburg en Oisterwijk over de gehele gebiedsontwikkeling 
een Informatiemarkt in ‘t Plein in Udenhout. Deze bijeenkomst gaat over het landschap, de mobiliteit, 
woningen en economie van het gehele gebied de Oostfl ank. Meer informatie vindt u op de website van 
gemeente Tilburg: tilburg.nl/oostfl ank

www.zigzag-gordijnen.nl

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

  Vakkundig advies aan huis
  Showroombezoek op afspraak
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KERSTEDITIE
Beste ondernemers en bestuursleden van alle verenigingen,

Op 21 december verschijnt onze gezellige en speciale Kersteditie.
Reserveer uw logo in een kerstbal. 

Daarmee heeft u extra attentiewaarde in onze special en steunt u De Schakel! 

In de kerstvakantie (week 52 en 1) verschijnt er géén Schakel.
Op 11 januari 2023 valt de eerste Schakel van het nieuwe jaar weer op de mat met leuke, informatieve, 
interessante artikelen en natuurlijk de uitingen van onze adverteerders!
Voor meer informatie over advertenties mail naar: advertenties@schakel-nu.nl

Team weekblad De Schakel
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Het Pauwelspad (Slot)
De laatste afl evering uit een serie 
impressies van het Pauwelspad. 
Vandaag de route van Landpark Assisie in Biezen-
mortel naar Koningsoord in Berkel-Enschot, over 
een afstand van ongeveer 8 kilometer. De route is 
te downloaden via www.pauwelspad.nl 
Via een statige laan van Amerikaanse eiken verla-
ten we Landpark Assisie. Rechts van ons bevindt 
zich het natuurgebied de Leemkuilen. Een gebied 
bestaande uit grotere en kleinere plassen en putten 
die ontstaan zijn doordat hier in het verleden op 
industriële schaal leem en later zand gewonnen 
is. De grootste plas, de Brabandshoek, rechts van 
ons, is een eldorado voor watervogels. Ze bevat 
een kolonie aalscholvers en een oeverzwaluwen-
wand die elke zomer drukbezocht wordt. Allerlei 
soorten ganzen en eenden zijn er ongestoord te 
observeren vanachter een vogelkijkscherm. Na de 
Heusdense baan overgestoken te hebben komen 
we in het gebied van De Leemputten waar vanaf 
1890 de steenfabriek van Weijers en de Rooij, zijn 
leem vandaan haalde ten behoeve van de bak-
steenfabricage. De fabriek was gelegen aan de 
noordkant van de leemputten, net onder het spoor.
De met elzen en wilgen begroeide dammen tussen 
de grotere en kleinere leemputten zijn het ideale 
biotoop voor amfi bieën als boomkikker en kamsa-
lamander.
Via kaarsrechte lanen met beukenbomen verla-
ten wij het gebied op weg naar Koningsoord, het 
nieuwe centrum van Berkel-Enschot. Net voor 
Berkel-Enschot passeren we het buurtschap De 
Brem waar Maria nog altijd waakt over het welzijn 
van alle passanten. Daarmee zijn wij aan het einde 
gekomen van een gevarieerde wandeling.
Het Pauwelspad doorkruist een grote verscheiden-
heid aan landschappen en geeft zodoende een in-
kijkje in de grote rijkdom die Midden-Brabant op het 
gebied van natuur en cultuurhistorie te bieden heeft.

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

Collecteweek 
Alzheimer Nederland
Voor een toekomst zonder dementie.

De collecte Alzheimer Nederland 2022 heeft inmid-
dels plaatsgevonden. We zijn verheugd met het 
resultaat.

De opbrengst uit de collectebussen was € 2.052,85

en de opbrengst via iDeal-QR was € 1.744,58
 __________
Totale opbrengst van de collecte bedraagt € 3.797,43

Namens Alzheimer Nederland danken wij U voor 
deze mooie opbrengst.  

De organisatie
Nettie Moonen en Will Bertens

Voorraadkast Berkel-enschot:
Na een langzame start zondag 25 
September weten gelukkig steeds meer 
mensen de voorraadkast te vinden. De 
voorraadkast is er voor iedereen die het 
structureel of tijdelijk moeilijk heeft om de maand 
door te komen. Dus niet enkel voor mensen van de 
voedselbank. U kunt een maand voor extra hoge 
lasten zitten of uw baan kwijt zijn geraakt, verhuizing  
of wat dan ook waardoor het net die maand moei-
lijker is om de eindjes aan elkaar te knopen dan an-
ders. Wij hoeven hierover geen uitleg. Gelukkig gaat 
langzaam de schroom weg bij de mensen. Maar 
toch horen we nog steeds ja maar… Die schroom is 
niet nodig. Alles wordt met een warm hart gegeven 
juist om te zorgen dat u niet verder in de problemen 
komt. De kast is gevuld met lang houdbare produc-
ten, schoonmaak en verzorgingsproducten. Men 
mag dagelijks 3 tot 4 producten meenemen en niet 
meer dan 1 van hetzelfde product. Ook worden er 
regelmatig mooie gifts van winkeliers weggegeven 
via de Facebookgroep voorraadkast Berkel-enschot. 
Het is laagdrempelig en volledig anoniem.  Iedereen 
die wat wil doneren mag dit in de poort zetten bij 
de kast. Let hierbij wel op de houdbaarheidsdatum 
alstublieft. Men mag altijd vragen stellen via een per-
soonlijk bericht of een mail te sturen naar e-vanbeb-
ber@home.nl. De kast staat tegenover Akkerweg 6c 
Berkel-enschot en is 7 dagen per week open van 
ongeveer 8.00 tot 19.00 uur en is voor iedereen die 
denkt het nodig te hebben. We rekenen op ieders 
eerlijkheid hierin.
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Ben je jarig en hou je van knutselen? 

Kom dan eens zandschilderen met je kinderfeestje.

“Gridje zandschilderen” is hét adres voor 

zandschilderen en alle zandschilder-benodigdheden. 

Voor informatie kunt u bellen naar 0636105802. 

Bezoek ook onze website: www.gridje.nl

 
Foto: enkele voorbeelden van eenvoudige 
zandschilderingen.

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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MONUMENT VOOR DE 
ZWOEGENDE BOER
Sinds 19 november 2022 staat er links 
langs mijn oprit naar de woonboerderij 

'ONDER DEN ORANJEBOOM', Heikantsebaan 9 
te Berkel een monumentje. Ik gaf het object de 
titel: MONUMENT VOOR DE ZWOEGENDE BOER. 
Het bestaat uit een dekplaat van 150 cm. lang, 75 
cm. breed en 12 cm. dik. Onder de dekplaat zit 
een zogenaamde roef. Het Berkelse bedrijf Lamier 
heeft gezorgd voor het 'opmaken' en plaatsen van 
het monument. De laatste jaren zitten de boeren 
in het verdomhoekje. Ze kunnen gewoonweg niets 
goed meer doen. Dan komt er een regeringsbe-
sluit op hun af terwijl de andere dag een uitspraak 
van de rechter of zelfs De Raad van State het 
normaal boeren hoegenaamd onmogelijk maakt. 
Ze kwamen vooral dit jaar in het geweer. Vaak 
publieksvriendelijk maar soms ook agressief. Ook 
in Berkel-Enschot zagen we protestuitingen in de 
vorm van omgekeerde Nederlandse vlaggen of 
voederbalen op de rotonde in de Molenstraat. He-
den zitten veel agrariërs in een fase dat ze moeten 
zwoegen en ploeteren om het hoofd boven water 
te houden. Dat hebben mijn overgrootvader, opa, 
vader en broer al bijna hun hele arbeidzame leven 
moeten gewaar worden. Mijn familieleden staan 
dan ook vermeld op 
het monument. Ze 
hebben vanaf 1865 
tot 1 augustus 2001 
geboerd op Den 
Berkelschen Heikant. 
Op 1 augustus 2001 
vertrok mij broer 
André met mijn 
vader Jos naar 
Kuitaart (Zld) om daar 
verder te boeren op 
de Berkeloo Hoeve. 
Het monument is 
openbaar toegan-
kelijk.

Foto: Peter Timmermans.
Tekst: Rinus van der Loo.

Rennevoirt
In middenbouw 6 zijn wij druk be-
zig het schrijven van gedichten.
Een bekend soort gedicht is een elfje.
Kobus en Evi uit groep 4 hebben voor jullie een 
elfje over Sinterklaas gemaakt.

Sinterklaas
en Pieten
en veel pepernoten
met heel veel cadeautjes
LEUK!

Groetjes, MB6

Wat weegt zo’n fi ets nou?
Vorige week kon u al lezen over 
de eerste Welkom Fair, die op 19 
november werd georganiseerd, 
speciaal voor de vele nieuwe inwoners van ons 
dorp. Zij kregen daar informatie over het rijke 
verenigingsleven in ons dorp. Ook de Ronde van 
Berkel was aanwezig. De volgende ronde is pas op 
23 juni 2023, maar iedereen kan alvast beginnen 
met trainen om zo de volgende winnaar te worden 
in één van de zeven deelnemerscategorieën, van 
de jongste jeugd tot de veteranen.
De ronde wordt gereden op de avond van de ker-
mismaandag en na de prijsuitreiking, voor iedereen 
is er wat te verdienen, sluiten we traditioneel af met 
een dorpsfeest in het Burg. Brendersstraatje. Nog 
altijd wordt gereden op fi etsen met “dikke banden”. 
Die wegen natuurlijk meer dan de meest moderne 
racefi ets met een carbon frame. De bezoekers van 
de Welkom Fair konden het gewicht raden van de 
fi ets van een oud-winnaar.  Uiteindelijk waren er 46 
mensen die een gokje waagden. Marion van Duu-
ren kwam het dichtst in de buurt, met haar schat-
ting van 15,3 kg. Ton Van Roessel werd tweede. Zij 
wonnen een appeltaartje en hebben deze inmiddels 
al lang verorberd vermoed ik.

Volg De Schakel op Insta
de_schakel_be
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CULTUUR VOOR JONG EN OUD
CULTUUR VOOR EEN AANTREKKELIJKE PRIJS

CULTUUR VOOR IEDERE SMAAK
… EN VOORAL CULTUUR DICHTBIJ

VOORUITBLIK 2023
Vorige week was de schijnwerper gericht op de 
prachtige combinatie van de fi lm ‘Respect’ op 25 
januari en The Inspirational Community Gospel Choir 
op 21 januari.
Deze week in de vooruitblik een feestelijke aan-
bieding vanwege 45 jaar Stichting Expo en 55 jaar 
Cultureel Centrum De Schalm:
BRABANT CHAMBER ORCHESTRA
Op zaterdag 25 februari 2023 om 20.00 uur heb je 
de gelegenheid om te gaan luisteren en kijken naar 
een anderhalf uur durend concert van een van de 
meest dynamische, klassieke en jonge orkesten in 
Nederland. Je krijgt een combinatie van ' visual arts, 
storytelling and music '; het orkest o.l.v. Amin Ebra-
himi is er zeker van dat hun uitvoering van de Vier 
Jaargetijden van Vivaldi een onvergetelijke ervaring 
zal zijn. Reserveer nu al je tickets op www.onsko-
ningsoordcultureel.nl

SNEL NOG KAARTJES KOPEN VOOR

Zaterdag 3 december van 13.00 tot 15.00 uur       
PEPERNOTENFEEST  (4-7 jaar)     
Er zijn nog plaatsen om gezel-
lig mee te komen zingen, rijmen, 
een mooie tekening maken voor 
de Sint met Juliette de Wit en 
niet te vergeten zelf pepernoten 
te bakken met Bakker Bert in de 
Bibliotheek Berkel-Enschot!!! 
Toegang gratis, maar niet ver-
geten om je aan te melden via: 
berkelenschot@bibliotheekmb.nl

Zaterdag 3 december 11.00 uur
STAGE BIJ DE SINT (3+)
Hakim gaat op stage bij 
Sinterklaas om goocheltrucjes 
te leren bij de goochelpiet. 
Maar eerst moet hij laten zien 
wat hij kan. Dan krijgt hij een 
diploma van de Sint persoon-
lijk….maar alleen als hij het 
goed doet natuurlijk. 
Entree €7.50; www.onsko-
ningsoordcultureel.nl 

Woensdag 7 december van 13:30 tot 15:00 uur   
WAT GA JE MAKEN? IN DE WERKPLAATS - 
Design je eigen gamelevels
Met Mega Man Maker 
kun je je eigen game 
levels maken met 
platformen, robots, 
diepe afgronden en 
zelfs eindbazen. Als je 
wel eens Mario Maker 
hebt gespeeld weet je 
precies hoe dit werkt. 
In deze editie van de 
Werkplaats leer je precies hoe je een goed gamelevel 
kunt ontwerpen dat er mooi uitziet en niet te moeilijk 
of te makkelijk is. En nadat je level af is moet je hem 
natuurlijk ook goed uittesten!
Toegang gratis; iedereen van 8 jaar t/m 12 jaar mag 
meedoen, maar vol is vol, dus meld je snel aan via: 
berkelenschot@bibliotheekmb.nl  
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Zondag 11 december  11.00 – 12.00 uur
THEATER VOOR KINDEREN (workshop) voor 6-10 
jaar 
De kinderen duiken 
in deze workshop 
de wereld van het 
theater in. Door mid-
del van oefeningen 
op het gebied van 
spel, beweging en 
improvisatie leren de 
kinderen zichzelf presenteren en zich expressief te 
uiten vanuit hun eigen creativiteit. Dus geen ingestu-
deerde danspasjes en uitgeschreven scripts, maar 
een avontuurlijke ontdekkingsreis door verschillende 
plaatsen en tijden. Spring op je paard in het Wilde 
Westen, dans de Umbekische Bergdorpdans en ga 
op de foto met het Monster van Lochness. Aan het 
eind van de workshop wordt iedereen weer netjes 
terugbezorgd in Berkel-Enschot. 
Entree €12.50; Tickets via www.onskoningsoordcul-
tureel.nl

EXPOSITIE LOEK KENNIS
Het werk van Loek Kennis hangt tot 6 januari 2023 in 
de grote expositieruimte van Cultureel Centrum De 
Schalm. Hij schildert hoofdzakelijk kleine, vluchtige, 
emotionele en mooie algemene onderwerpen uit het 
leven. Dit kunnen stillevens, landschappen, mensen, 
dieren of abstracte onderwerpen zijn.
Het materiaal waar hij het liefst mee werkt is houts-
kool, Oost-Indische inkt, olieverf of acrylverf.
Op jonge leeftijd 
had Loek al 
belangstelling 
voor teken en 
schilderen. Na 
de middelbare 
school heeft hij 
les gehad van 

verschillende kunstenaars, o.a. Jan Radersma en 
Reinoud van Vught. Daarna heeft hij door zelfstudie 
veel geleerd. 
Momenteel begeleidt hij verschillende schildergroepen.
De tentoonstelling is alle dagen te bezichtigen; toe-
gang gratis. 

EXPOSITIE FOTOCLUB
Foto BE toont vanaf 19 november twee prachtige 
reeksen foto’s.
TEGENSTELLINGEN heet de reeks die de garde-
robe siert. Veel verschillende tegenstellingen die 
opgemerkt, uitgekozen en vastgelegd zijn door de 
fotografen, vertellen met de mooie beelden hun eigen 
verhaal.  
NATUUR is het thema van de tweede reeks die in 
de Serre te bewonderen is. De fotografen brengen 
bijzondere en kleurrijke beelden met soms details, 
soms vergezichten maar altijd van hoog niveau. Kom 
de NATUUR eens door hun ogen bekijken
De tentoonstelling is alle dagen te bezichtigen; toe-
gang gratis. 

WIST JE DAT…
• voor Kerstmis de nieuwe flyer van Ons Koningsoord 

Cultureel in De Schakel bij u thuis wordt bezorgd 
met daarin weer heel veel aantrekkelijke culturele 
activiteiten? 

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

zorgd wordt door Jeroen & Evi en band. 
WIST JE DAT…
• je op de donderdagen in de oneven weken (van 

09.30-11.30) van harte welkom bent in het Schrijfa-
telier in de Bibliotheek BE?

WIST JE DAT…
• nieuwe aanvullende voorzieningen in de ruimtes 

van Cultureel Centrum De Schalm je verblijf als ge-
bruiker of bezoeker nog aangenamer maken?
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Activiteiten   kalender
De komende maand
t/m 15-1-'23 CC de Schalm openingstijden FotoBE thema expositie natuur & tegenstellingen

01-12-22 CC de Schalm 14.00-16.00 Spelletjesmiddag in de serre 

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

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

06-12-22 Clubhuis White Demons 13.30-16.00 Repaircafé

07-12-22 CC de Schalm 10.00-12.00 Ons koffi  e-uurtje senioren KBO/SWO

07-12-22 Bibliotheek/Werkplaats 13.30-.15.00 Design je eigen game levels

07-12-22 Sporthal 't Ruiven 13.30 Bridgen beginners/half gevorderden bc de Schrandere Vos

07-12-22 De Druiventros 19.30 Rik- en Jokerconcours, Gilde St. Joris en St. Sebastiaan

08-12-22 Bibliotheek  9.30-11.30 Schrijfatelier 1

08-12-22 CC de Schalm 14.00-16.00 Spelletjesmiddag in de serre 

08-12-22 Bibliotheek/Werkplaats 14.00-16.00 Cursus Klik en Tik

10-12-22 Manege de Kraan 10.00-21.00 Dressuurwedstrijd Pony's

Ga voor de volledige activiteitenkalender naar onze website: www.schakel-nu.nl/agendaGa voor de volledige activiteitenkalender naar onze website: www.schakel-nu.nl/agendaGa voor de volledige activiteitenkalender naar onze website: www.schakel-nu.nl/agendaGa voor de volledige activiteitenkalender naar onze website: www.schakel-nu.nl/agendaGa voor de volledige activiteitenkalender naar onze website: www.schakel-nu.nl/agendaGa voor de volledige activiteitenkalender naar onze website: www.schakel-nu.nl/agendaGa voor de volledige activiteitenkalender naar onze website: www.schakel-nu.nl/agendaGa voor de volledige activiteitenkalender naar onze website: www.schakel-nu.nl/agendaGa voor de volledige activiteitenkalender naar onze website: www.schakel-nu.nl/agendaGa voor de volledige activiteitenkalender naar onze website: www.schakel-nu.nl/agendaGa voor de volledige activiteitenkalender naar onze website: www.schakel-nu.nl/agendaGa voor de volledige activiteitenkalender naar onze website: www.schakel-nu.nl/agendaGa voor de volledige activiteitenkalender naar onze website: www.schakel-nu.nl/agendaGa voor de volledige activiteitenkalender naar onze website: www.schakel-nu.nl/agendaGa voor de volledige activiteitenkalender naar onze website: www.schakel-nu.nl/agendaGa voor de volledige activiteitenkalender naar onze website: www.schakel-nu.nl/agendaGa voor de volledige activiteitenkalender naar onze website: www.schakel-nu.nl/agendaGa voor de volledige activiteitenkalender naar onze website: www.schakel-nu.nl/agendaGa voor de volledige activiteitenkalender naar onze website: www.schakel-nu.nl/agendaGa voor de volledige activiteitenkalender naar onze website: www.schakel-nu.nl/agendaGa voor de volledige activiteitenkalender naar onze website: www.schakel-nu.nl/agenda
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Geldig van 28 november t/m 11 december.

Niet geldig i.c.m. andere acties en aanbiedingen en alleen voor nette gewassen jassen. Vraag naar de voorwaarden in de winkel.

Was je oude winterjas en lever deze in 
voor een goed doel (Terre des Hommes)...

...en ontvang 25% korting op een nieuwe winterjas!

LATENZO

L A T E N Z O

Kreitenmolenstraat 80 | 5071 BH  Udenhout | 013-511 6096 | latenzo.nl
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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.

GELOOFSGESPREK
In de reeks van Johannes verdiept is er op woensdag 
7 december een geloofsgesprek. Aanvang om 20.00 
uur in de parochiezaal van de St.-Willibrordus. Aan-
melding via het secretariaat. 

AKTIE VOEDSELBANK 2022
In het kader van de jaarlijkse Adventsactie houdt onze 
MOV op 9, 10 en 11 december van 10.00 – 13.00 uur 
een inzameling van producten voor de Voedselbank. 
Dit gebeurt bij, en in samenwerking met, de PLUS 
Ammerlaan in Udenhout. Op de genoemde dagen is 
daar een tafel met geselecteerde producten die u kunt 
meenemen, afrekenen bij de kassa van de PLUS en 
teruggeven aan de MOV. Wij zorgen ervoor dat deze 
producten bij de Voedselbank terecht komen. Wij ho-
pen op een grote opkomst om mensen die het goed 
kunnen gebruiken te ondersteunen. 

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Zondag 4 december: 2e zondag van de Advent
10.00 uur: St.-Lambertuskerk: Eucharistieviering mmv 
Resonet (pastoor Looyaard).
Intenties: Uit dankbaarheid bij een 60 jarig huwelijk; 
Adri van de Pas (1e jrgt.); Cees van Strijdhoven (85 
verj.) en familie van Strijdhoven-Priems.
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie in 
het parochiecentrum.
10.00 uur: St.-Caeciliakerk: Eucharistieviering mmv 
gemengd koor (pastoor Dorssers en diaken van Kuijk).
Intenties: Uit dankbaarheid bij een 85e verjaardag; 
Sjef Pigmans.
12.00 uur: St.-Willibrorduskerk: Doopviering van Loet 
en Mieke Janssen.

Maandag 5 december: 
19.00 uur: St. Willibrorduskerk: Aanbidding.

Dinsdag 6 december: 
09.00 uur: De Eikelaar: Eucharistieviering.
19.00 uur: St.-Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

Donderdag 8 december:
09.00 uur: De Eikelaar: Eucharistieviering.

Vrijdag 9 december:
09.00 uur: St.-Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
19.00 uur: De Vorselaer: Eucharistieviering met sa-
menzang (pastoor Dorssers).
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Schakeltjes
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

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

Slimstraat 8a Udenhout 013-5908877

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

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

3 en 4 Dec. van 11.00 -17.00 KERSTMARKT met veel 
landelijke en Franse Brocante, woonaccessoires en 
cadeautips voor de feestdagen. Gratis entree! Slim-

straat  75 Udenhout “Brocante bij Ingie”

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

verzekeringen. Tel. 013-5339118

Feetz pedicurestudio in Berkel-Enschot heeft 
nog ruimte voor aanname van nieuwe cliënten. 

Aangesloten bij ProVoet 318859. 
Contact via: www.feetzpedicurestudio.nl 

of 06-12220001

Kerstbomen te koop. Vers van het land, vindt u dit 
jaar bij Harrie Bertens. Ruivenhof 5, B-E. Vanaf 26 no-
vember. 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

KERST IN DE THEETUIN. Serre en schuur in kerst. 
Bezoek de kerststal en wenskerstboom. Verkoop 
kerststukken. Open vanaf 1 dec. tot eind dec van 

10.00u tot 18.00u. Slimstraat 91, Udenhout

Plantaardig vormgever Extra Vita, Bloemist op 
bestelling. Afhalen of bezorgen. Voor kerstmis 

prachtige kransen en bloemwerk. Ook voor bedrijven! 
Eerst even bellen. 06-22114370 St.Willibrordstraat 5 

Achterom Facebook of Instagram Extra Vita

Wat laat U na? Laten we er samen eens naar kijken... 
Woensdag 7 december inloop spreekuur vanaf 19.30 
uur voor gratis advies voor nalaten, erfenis en (levens)

testament. Joep vd Dungen Kreitenmolenstraat 34 
Udenhout. Ingang achterom  www.watlaatuna.nl 

06-31795377

Opslagruimte gezocht voor oldtimers 150-200m² 
omgeving Berkel-Enschot M: 06 51 36 86 33

Pennensreek
Pikkerig

Op het terras zit een spreeuw hevig met zijn kop te 
schudden. Zijn bek gaat af en toe open. Hij vliegt 
naar het vogelhuisje en strijkt met zijn snavel langs 
het hout. Het oranje vlekje voorop de snavel is weg. 
Even is de rust terug.
De spreeuw vliegt opnieuw naar de pot met pinda-
kaas aan de schutting. Druk fladderend pikt hij snel 
een aantal keren in de pindakaas, vliegt naar de 
grond en schudt weer driftig met zijn kop. Een lange 
snavel is niet altijd handig!

Annelies Engelberts
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Oisterwijk Heukelomseweg 26 | Elke zondag openElke zondag open

GRATIS
INGEPAKT!

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

12.99
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1 t/m 24

December

Kassabonactie

SCHRIJF JOUW NAAM, WOONPLAATS EN 
TELEFOONNUMMER OP JOUW KASSABON 
& MAAK KANS OP EEN VAN DE 159 PRIJZEN!

2X1X 1X 1X

Waardebon
voor auto

servicebeurt
t.w.v. €440,-

Cadeaupakket
Janzen

t.w.v. €75,-

Één minuut
gratis winkelen
bij Supermarkt 

Een paar 
schoenen

 t.w.v. €150,-

Stop  jouw
kassabon in een van dedrie speciale brievenbussen
en win!



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 49
zondag 4 t/m zaterdag 
10 december 2022

WEEKENDPAKKERSdo vr za
8 dec 9 dec 10 dec

49/22 
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

Douwe Egberts 
Aroma rood 
snelfi lterko�  e 
Alle enkelpakken à 500 gram, 
ko�  ebonen Alle zakken à 500 gram, 
ko�  epads Alle zakken à 54 stuks of oplosko�  e 
Alle potten à 200 gram, combineren mogelijk
M.u.v. aroma variaties en D.E. Café

PLUS Nederlandse 
Aardappelen 
Kruimig of vastkokend, 
zak 5 kilo 

 PLUS
    Gemengd gehakt
    Kleinverpakking 

 Alle PLUS Klaverland 
Kaas 48+ of     Boeren-
buiten kaas 50+ 
stukken of plakken
    M.u.v. geitenkaas 

 Alle Almhof     
Volle kwark
    Combineren mogelijk
    2 bekers**
    Bijv. Almhof Volle kwark Spaanse sinaasappel, 
2 bekers à 500 ml

5.78 2.89
    De actieprijzen variëren van 1.65 – 2.89   

 1 1++11
    GRATIS   

 Alle Robijn 
  Wasmiddel, dry wash 
of geurstokjes
    Combineren mogelijk
    2 stuks**
    Bijv. Robijn Klein & krachtig color original, 
2 flacons à 19 wasbeurten

20.58 10.29
    De actieprijzen variëren van 3.69 - 17.99   

 Alle Robijn 
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  Wasmiddel, dry wash  1 1++11
    GRATIS   

1.43 – 2.36

  Per 100 gram

11..2299
5.49

Per zak

22..7755

50% KORTING 
1.90 - 2.29

  Per 250 gram

11..6969

11.90 - 16.78

2 stuks

99..9999

 PLUS
    Hartige mini snacks
    Mini worstenbroodjes, kaashapjes 
of saucijzenbroodjes, pak 9 stuks   

 PLUS
    Rundersteaks
    Naturel, gemarineerd, superieur of peper 

PLUS 
Zoete puntpaprika’s
Zak 2 stuks

PLUS Pruimen
Bak 500 gram

     Per zak

    0    0..9999   
     Per bak

    1    1..49
    Hartige mini snacks

 1.89 – 2.20
    Per pak

    1    1..49   
 1.95 – 2.56

Per 100 gram

    1    1..6969   

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


