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DEZE WEEK:
Fijn op weg met je Tweewieler

Makelaar Erik van Poppel: ‘Mijn drijfveer is mensen helpen’

Koninklijke onderscheiding voor 7 vrijwillige brandweermannen

Op verkenning in het nieuwe winkelcentrum Koningsoord
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Donateursrekening:
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COLOFON

ALARMNUMMER  112

Met spoed politie, brandweer en ambulance
0900 - 88 44 voor alle overige politiezaken.
 
WIJKAGENTEN  0900-88 44

Onze wijkagenten zijn bereikbaar via mail: 
goof.van.bragt@politie.nl  en  nihat.karacan@politie.nl  
cluster-2.groene-beemden@politie.nl.
 
HUISARTSENPOST  085 – 53 60 300

Werkdagen 17:00-08:00, het weekend en op feestdagen. 
Lage Witsiebaan 2a Tilburg. Op telefonische afspraak.

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

BOUW & AANVERWANTE BEDRIJVEN

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

Renovatiebedrijf Paul van Rooij
Voor badkamer en keuken, ook voor nieuwbouw en 
algemene renovatie-verbouwingen. 
www.renovatiebedrijf.info of Tel: 06-51017511

STAATS KEUKENS
Telefoon 013-5336643 www.staatskeukens.nl

VAN ANTWERPEN ELEKTROTECHNIEK  Elektra & 
verlichting voor nieuwbouw, onderhoud en renovatie. 
ZONNEPANELEN, 24-uur storingsdienst, verkoop 
elektromaterialen. Rhijnkant 12 Tel.: 013-5333012

Van Cromvoirt Afbouw is gespecialiseerd 
in het realiseren van wanden, plafonds en vloeren, 
nieuwbouw en renovatie. 
Bezoek ons op Facebook. 06-33327330 - 
vancromvoirtafbouw@gmail.com

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

SCHILDERS

Gerard van Berkel Schilderwerken
06-52688933 info@vanberkelschilderwerken.nl

HERMAN PETERS SCHILDERWERKEN  06-29218145

Marcel Schilders Schilderwerken
marcelschildersschilderwerken.nl / 06-51261453

SCHILDERWERKEN TON VAN DE WOUW
TEL: 06-51108539

COMPUTERHULP EN ELEKTRONICA

Louis Verstappen Computerhulp aan huis 06-45540629

NIEUW

NIEUW
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CULTURELE INSTELLINGEN & KUNST

Cultureel Centrum de Schalm  Ons Koningsoord
Trappistinnentuin 77 Tel. 013-5331333
info@deschalm.net / www.deschalm.net

DIERENARTS

AniCura Dierenziekenhuis Tilburg
Alle medische zorg voor uw huisdier onder 1 dak
Koningsoordlaan 2, Berkel-Enschot 013-5400215 

DORPSRAAD

DORPSRAAD BERKEL-ENSCHOT
Website: www.dorpsraadberkelenschot.nl 
E-mail: info@dorpsraadberkelenschot.nl

Dorpsinformatiepunt Loket BE 
Voor al uw vragen over zorg – welzijn – wonen – 
maatschappelijke diensten of een hulpvraag.
Donderdagochtend van 10-12 uur in zorgcentrum 
Torentjeshoef. Tel nr. tijdens openingstijden 06-53768978
of via e-mail loket-BE@dorpsraadberkelenschot.nl 

FINANCIELE DIENSTVERLENING

Aciric Financieel Realisten | www.aciric.nl
Advies – Boekhouding – Belasting 

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: “Buitenbeter” (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 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
3-dees KINDERCOACHING , ondersteuning aan huis 
voor kind en ouder. www.3-dees.nl  T 06-50278012

EigenWijzer – Praktijk voor kind, jeugd en opvoeders
www.praktijkeigenwijzer.nl  |  06-11151057 

MINDFULNESS +/YOGA/COACHING bij Anite Jonkers
www.freebodyfreemind.nl Tel: 06-15054704

FYSIOTHERAPIE
FYSIOTHERAPIE DE HOOGE RIJT (www.dehoogerijt.nl)
Fysiotherapie, manuele therapie, sportrevalidatie,
oedeemtherapie en acupunctuur
Tel 013-5335689, Enschotsebaan 6 Berkel-Enschot 

FYSIOTHERAPIE UDENHOUT / manuele therapie
Kreitenmolenstraat 26F, ook ‘s avonds geopend
Tel: 013-5110097 www.fysiotherapieudenhout.nl

FYSIO OP MAAT Berkel-Enschot, FYSIOTHERAPIE 
Diverse specialisaties, Ruime openingstijden. Meer info:
Eikenbosch 2, tel: 013-3030069, www.fysio-op-maat.nl

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

MASSAGE
Kivemas Massage, Praktijk voor Klassieke Massage en 
meer. Behandeling op locatie is mogelijk. kivemas.nl
Vibeke Madsen, tel. 06-47681061 / 013-5915252

OSTEOPATHIE
OSTEOPATHIE VAN EIJCK D.O.-MRO lid NVO/NRO
013-4566490 | www.osteopathievaneijck.nl

OSTEOPATHIE MAURA JANSEN. Osteopaat DO.-MRO 
Tel. 06-24981499  www.osteopathie-maurajansen.nl

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

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

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

TANDARTSEN
TANDARTSEN Naaijkens & Maes
Raadhuisstraat 37  /  Tel. 013-5333755
www.mjmnaaijkens.nl
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THERAPEUTEN
Voor psychotherapeut (BIG) www.bonnechance.nl

FONKEL psychosociale therapie www.fonkel.nu
Biezenmortel, lid NVPA/RBCZ, 5333937

Praktijk OrigIne voor psychosociale therapie, verlies en 
rouw, trauma, relatietherapie | www.orig-ine.nl | 5333722

Praktijk voor klassieke homeopathie & opstellingen |
w. www.miriamvanmierlo.nl | t. 013-5334558

Scheepens en Klijsen Podotherapie
Tel : 013-5110182  www.skpodotherapie.nl

Steunkousenadvies 013 – 504 60 58

THERAPEUTISCH CENTRUM DE ZICHT
PAUL VAN DER LUGT | MARGOT THOENE
Acupunctuur | Toegepaste Kinesiologie | Coaching
Re-integratie | Dru Yoga | Dru Meditatie
De Zicht 21| 013-5332865| www.centrumdezicht.nl

THUISZORG
Thebe wijkverpleging 088-117 67 73

Wijkverpleging Zorgstichting ’t Heem 06 – 2700 3387

JURIDISCHE DIENSTVERLENING

ADVOCATEN
BG.legal | Den Bosch - Eindhoven - Tilburg
Marc Heuvelmans - Advocaat voor Ondernemers
www.bg.legal | 088-1410807

KZO|O13 Advocaten - mensen in de rechten
familierecht-arbeidsrecht-ondernemingsrecht
www.kzoadvocaten.nl 013-53 66 555

VAN RAAK ADVOCATUUR & MEDIATION
mr. dr. Jeannette van Raak-Kuiper, familie- en erfrecht
Udenhout, www.vanraakadvocatuur.nl 013-5908877

NOTARISSEN
Daamen de Kort van Tuijl Notarissen  Vestiging Uden-
hout (013) 549 49 39 - Vestiging Tilburg (013) 549 49 49
www.dktnotarissen.nl

KAPPERS 

ANTHÉ-KAPPERS, Kerkstraat 25B, Behandeling op 
afspraak. Heren mogen ook ZONDER afspraak. 
Charlotte 06-34089921, Lotte, Mayke, Mara en Monique. 
Algemeen: 013-5331561 
Di, Do,Vrij: 9.00-18.00 Zat: 9.00-16.00uur.

ASJA HAIRSTYLING - Klaproosstraat 33, B-E. 
Dames, heren & kinderen. Afspraak: 013-5339830

FABULOUS HAIRDESIGN Dames- en Herenkapper
Kerkstraat 9A B-E 013-5336809. Op afspraak.

KAPPER & CO, dames, heren & kinderen, Eikenbosch 
21 Berkel-Enschot, 013-5332756. www.kapperenco.nl

MONIQUE’S HAIRSTYLING, Dom. S Dubuissonstraat 
28a, Tel. 013- 5442832 Behandeling op afspraak.

KINDEROPVANG 

Humankind kinderopvang en -ontwikkeling 
KDV Pepino / BSO Berkeloo (basisschool Berkeloo); 
Peuterplaza (basisschool Rennevoirt)
Optimale ontwikkeling voor ieder kind. 
Meer weten? T 073-711400, of www.humankind.nl. 

Kinderopvangorganisatie De Kleine Wereld
Kinderopvang met aandacht, waar kinderen ontmoeten, 
ontdekken en ontwikkelen.
Dagverblijf De Wijde Wereld, Dagverblijf De Speelwereld, 
Dagopvang De Koningswereld, BSO De Toverwereld, 
BSO De Speelwereld en Peuterspeelzaal De Speelwereld.
Informatie: 013-2056010 of www.dekleinewereld.org

MAKELAARDIJ 

Van den Hoven Makelaardij 
Craenweide 1   Berkel-Enschot    Tel. 013-5339118    
www.vandenhoven.nl 

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

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

SCHOONHEIDSSPECIALISTEN EN 
HUIDTHERAPIE

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

NIEUW

NIEUW



6 |

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

PUUR wellness & massage 06-51225761.

TAXIBEDRIJVEN

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

TAXIBEDRIJF VAN DER HEIJDEN 013-533 33 50 
taxivanderheijden@gmail.com

UITVAARTBEGELEIDING

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. 

Els Alessie Uitvaartzorg Midden Brabant 
Vriendelijk, ook voor uw budget! 013 - 203 205 1
www.uitvaartzorg-midden-brabant.nl

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

Monuta Tom van Dijk | De steun bij ieder afscheid
Mét eigen uitvaartcentrum in Tilburg (naast crematorium)
www.monutatomvandijk.nl | (013) 822 65 27 

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

VERZEKERINGEN
 
Van den Hoven Assurantiën 
Craenweide 1 Berkel-Enschot   Tel. 013-5339118    
www.vandenhoven.nl 

WELZIJN

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

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

NIEUW
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Wie kent ‘m niet: De Tweewieler, dé fietsen-
zaak van het Brabantse land. Al bijna twintig 
jaar is elke fietsende inwoner van Berkel-En-
schot - van de dagelijks naar school trappende 
middelbare scholier tot de liefhebber van be-
weging op elektriciteit – bij Kreitenmolenstraat 
43 in Udenhout aan het juiste adres. Houden 
zo, aldus eigenaren Paul en Frank Verschuren: 
‘breng je fiets bij de man die ‘m repareren kan!’ 

Want met een tweewieler weet het duo fietsen-
makers sinds jongs af aan al raad. Grootgebracht 
met een vader als fietsenmaker leerden de twee 
broers als kinderen de kneepjes van het vak. Daar-
mee zit de liefde voor de fiets in hun bloed. Uit 
die opgebloeide liefde groeide jaren later, in 1997, 
het eerste filiaal van familiebedrijf De Tweewieler 
in Vught. Niet veel later volgde een tweede zaak 
van de familie Verschuren in Udenhout. Tot op de 
dag van vandaag draaien beide onder leiding van 
de Berkel-Enschotse broers – Paul in Udenhout en 
Frank in Vught – op volle toeren. 

Tweewielers te over 
De Tweewieler heeft dan ook een hoop te bie-
den. Zo is de Udenhoutse zaak maar liefst 2200 
vierkante meters ruim en steken er dagelijks zo’n 

FIJN OP WEG 
MET JE TWEEWIELER 

vijftien vakkundige fietsenmakers hun handen uit 
de mouwen. ‘We vinden het belangrijk dat we 
onze klanten goed kunnen ontvangen en helpen’, 
vertelt Frank, waarop hij wijst naar het moderne 
ANWB Café. ‘En daar hoort ook een kop koffie bij.’ 
Broer Paul beaamt: ‘Een fiets verkopen kan ieder-
een. Maar bij ons is de klant écht koning.’ Zo ver-
zekert het duo dat een bestelde fiets altijd binnen 
twee weken wordt geleverd en is een fiets halen 
of brengen dankzij de bedrijfsbusjes geen enkel 
probleem. Ook komt De Tweewieler maandelijks 
met leuke acties op de proppen en staat Tweede 
Paasdag in het teken van de ANWB Fietstocht, die 
ieder voorjaar weer vele enthousiaste sportievelin-
gen weet te trekken. Verder is de winkel voorzien 
van en verscheidenheid aan merken, zoals Koga, 
Batavus, Sparta, Gazelle, Cannondale, Trek, Corti-
na, Urban Arrow, Ridley, Bianchi, Alpina, Loekie en 
Van Raam. Tot slot biedt de zaak producten uit ie-
der segment: bakfietsen, stadsfietsen, elektrisch, 
mountainbikes en zelfs elektrische mountainbikes! 
Kortom: met een fiets van De Tweewieler rijd je zo 
Berkel-Enschot… en de rest van de wereld rond. 

Tekst: Sabine Doevendans
Foto: Bas Haans 

BEDRIJF IN BEELD
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LET OP!!!  
NU DE LAATSTE 
 DAGEN EXTRA

VERHUIS
VOORDEEL!

✰✰✰✰✰

WINKELCENTRUM  
EIKENBOSCH GAAT 
BINNENKORT VERHUIZEN!

Nieuwsgierig 
geworden?
 
 

KOM NU AL EEN  
KIJKJE NEMEN! 
DE EERSTE  
WINKELS ZIJN  
GEOPEND!

Volg
ons op
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WitteWoning Makelaars 
Tilburg-Berkel-Enschot
Jeroen Boschlaan 39
5056 CV Berkel-Enschot
06-28785367 
erikvanpoppel@wittewoningmakelaars.nl
www. wittewoningmakelaars.nl
Zie ook contactgegevens voorin de Schakel

Makelaar Erik van Poppel:

‘MIJN DRIJFVEER IS 
MENSEN HELPEN’

Hij werkt op bevlogen wijze in naam van de 
franchiseorganisatie WitteWoning Makelaars 
vanuit kantoor Armhoef in Tilburg en zijn huis 
in Berkel-Enschot. Erik van Poppel (39) houdt 
er daarbij een eigen stijl op na: laagdrempe-
lig en met veel persoonlijke aandacht voor de 
klant. 
 
Het werkgebied van Erik bestaat uit Tilburg en 
Berkel Enschot en omstreken. Hij slaagt er door 
een transparante werkwijze en laag kostenplaatje 
in de courtage (vergoeding) op een optimaal en 
betaalbaar niveau te houden. ‘Ik begeleid mijn 
klanten op basis van “no cure no pay“’, bena-
drukt Erik, die ruim vijftien jaar ervaring heeft als 
verkoop- en aankoopmakelaar. ‘Samen gaan we 
voor het maximaal haalbare resultaat. Bij verkoop 
komt het huis met een volledige vermelding op de 
drukbezochte huizensite Funda.’ 

‘Ik doe veel op gevoel’

Erik is breed inzetbaar. Of zoals het in jargon zo 
mooi heet: hij ontzorgt de kopers of verkopers van 
A tot Z. ‘Ik begeleid klanten ook bij een woning-
taxatie, bouwkundige keuring en geef een eerlijk, 
onafhankelijk hypotheekadvies. Samen bekijken 
we de woning. Ik voer namens de klant de onder-
handelingen, controleer de koopakte en regel alles 
voor het bezoek aan de notaris. Met als doel de 
beste service te verlenen en alle diensten te leve-
ren voor de scherpste prijs.’  

Voorrecht
Erik heeft als makelaar in het begin-middenseg-
ment een duidelijke drijfveer: ‘Ik wil mensen hel-
pen. Mijn ouders leerden mij dat het een voorrecht 
is om iets voor een ander te mogen doen. Daarom 
verricht ik ook graag vrijwilligerswerk. Bijvoor-
beeld bij mijn kinderen op basisschool St. Caecilia 
hier in het dorp. Kleine moeite, groot plezier.’

Voor Erik geen dubbele agenda’s. ‘”What you see, 
is what you get”. Ik draai nergens om heen, zeg 
hoe het is. Dat is misschien niet altijd leuk, maar 
dan weten klanten waar ze aan toe zijn. Meestal 
waarderen ze mijn open houding gelukkig. Ik doe 
veel op gevoel, sta voor een persoonlijke aanpak 
en ben altijd bereikbaar voor de klant. Of het nu ’s 
avonds elf uur is, tijdens de feestdagen of als ik 
in het stadion bij een wedstrijd van Willem II ben. 
Als ik een huis verkoop voor een goede prijs en de 
blijdschap op de gezichten van mijn klanten zie, 
geeft dat zo veel voldoening. Daar doe ik het voor.’  

Tekst: Stefan Latijnhouwers
Foto: Bas Haans

BEDRIJF IN BEELD
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SCHAKELTJESGEVONDEN

SCHAKELTJESVERLOREN

SCHAKELTJESSCHAKEL APP

Datum GEVONDEN Vindplaats Telefoon 
 6-2 bruine suede handschoenen met Raadhuisstraat 013-5333131  
  namaakbont gevoerd
 4-2 Jongensfiets (zie foto APP) Parkeerterrein v.v. Jong Brabant BE 06-19500828
 2-2 Damesfiets, rood frame, blauwe voorband.  Parkeerterrein Berkel-Enschot 06-19500828  
  Zie foto APP)
 31-1 robijnen oorbel Bridgeschool Karin Poppelaars 06-40032072  
   café het Raadhuis
 31-1 sleutelbos met zwart leren etuitje Omgeving Burg. Storimanslaan/ 06-36217430  
   St. Caeciliakerk of Winkelcentrum
 29-1 Sleutelbos met wit vogelfluitje (zie foto APP) fietspad Enschotsebaan 013-5436425
 26-1 Huissleutel met AXA fietssleutel en kleine Pleintje bij Hema Koningsoord 06-20805958  
  flesopener
 22-1 Dubbele grijze fietstas incl. regenpak Hoek Raadhuisstraat -  06-53966088  
   St. Willibrordstraat
 17-1 Telefoon Redmi blauw Berm Enschotsebaan 06-18188974
 17-1 Slofje, grijs gebreid voor dreumes Fietspad Gen. Eisenhowerweg 013-5339956  
   tegenover Hockeypaviljoen richting Druiventros
 16-1 Damesfiets Gazelle (zie foto APP) Parkeerplaats Jong Brabant 06-19500828

Datum VERLOREN Verliesplaats Telefoon 
 18-1 Sleutels (4 of 5) aan een oranje dikke elastiek  Route Berkel-Enschot - Udenhout 06-37445936
 11-1 Fietssleutel AXA In/nabij ’t Muziekhuis 06-45536809

Plaats je gevonden of verloren voorwerp in de vernieuwde APP van de Schakel. 
Zet er een FOTO bij en de eerlijke vinder en rechtmatige eigenaar kunnen via de 
app nog sneller bij elkaar gebracht worden. Download ‘de Schakel’ in de App 
Store of Google Play.

Alles uit handen
 of alles in 

eigen hand?

In alles persoonlijk.

Altijd bereikbaar:
013 572 1822

Oude Lind 35
5043 AL Tilburg

www.moniquevanhoutum.nl  
Voorheen Uitvaartbegeleiding In Harmonie  
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KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING VOOR 
7 VRIJWILLIGE BRANDWEERMANNEN 

Burgemeester Theo Weterings spelde zater-
dag bij zeven mensen van de vrijwillige brand-
weer de medaille op die ze tot lid in de Orde 
van Oranje-Nassau maakt. Wat meteen opvalt 
is dat deze groep mannen een hechte groep 
vormt. Of zoals Peter van Rijsewijk zelf zegt: 
‘een vriendenclub’. Hij omschrijft zijn werk als 
een ‘stukje spanning en ontspanning’. 

De vrijwillige brandweer in Berkel-Enschot is een 
groep van twintig mensen, waarvan drie vrouwen. 
Best knap als je weet dat het pak op zich al erg 
zwaar is en als ze met perslucht moeten werken je 
20 kilo extra meedraagt. 

Paul Verhoeven geeft aan dat ze meer dan hon-
derd keer per jaar uitrukken. Dat komt neer op 
zo’n twee keer week dat ze opgepiept worden. 
Daarvoor zijn ze 24/7 beschikbaar. Zijn er zes 
mensen op de kazerne aanwezig, dan kunnen ze 
op weg. ‘Eigenlijk verdiend mijn omgeving meer 
een lintje’, stelt hij daarom vast. Daar komt ook 
nog de wekelijkse kennis en vakmanschapsavond 
bij, waarbij ze nieuwe technieken leren. ‘We heb-
ben met het gebied Berkel-Enschot van alles wat: 
snelweg, industrie en het spoor. Dat vereist spe-
cifieke kennis op die gebieden’, aldus Verhoeven. 

Varkenshouder Louis Klomp uit Moergestel ziet 
de onderscheiding als een stukje waardering. Hij 
kan zich nog goed herinneren dat zijn team ooit 
een jongen van rond de acht jaar had gered. Die 
mocht met zijn vader tijdens zijn schoolvakantie 
mee op de vrachtwagen. Helaas kwam hij klem 

te zitten en het duurde enkele uren om hem uit 
zijn benarde positie te redden. Eenmaal uit het 
ziekenhuis kwam hij met een grote pot snoep op 
de kazerne om iedereen te bedanken. Over Louis 
Klomp wist de burgemeester nog de lachers op 
de hand te krijgen, omdat hem informatie toege-
speeld was dat Louis de Marijke Helwegen van het 
team genoemd wordt. Hij is namelijk overal al aan 
geholpen, rug, ogen en oren. Alhoewel dat laatste 
volgens zijn teammaat weinig zin heeft, ‘want hij 
luistert toch nooit’. 

In de eregalerij worden de volgende namen toe-
gevoegd:
- Paul Verhoeven (48) is 26 actief bij team Ber-

kel-Enschot
- Eric Mateijsen (52) is 21 jaar actief bij team 

Tilburg-Centrum
- Ad van den Dries (53) is 33 jaar actief bij team 

Berkel-Enschot
- Roger Michels (52) is 33 jaar actief bij team 

Berkel-Enschot
- Peter van Rijsewijk (50) is 28 jaar is actief bij 

team Berkel-Enschot 
- Louis Klomp (49) is 26 jaar actief bij team Ber-

kel-Enschot en post Moergestel 
- Ton Robben (51) is 30 jaar actief bij team Ber-

kel-Enschot; 
Tekst: Ellen van Slooten

Foto: Bas Haans

Vlnr: Paul Verhoeven, Eric Mateijsen, 
Ad van den Dries, Roger Michels, 

Burgemeester Theo Weterings, 
Peter van Rijsewijk, Louis Klomp 

en Ton Robben.
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ACTIVITEITENKALENDER

FEBRUARI

MAART

12-02-20 Bibliotheek/Kerkzaal 19.30-21.00 uur DVG - Filmavond met “Mist”
13-02-20	 Bibliotheek/Kerkzaal	 20.00-21.30	uur	 Filosofische	avond	met	Jan	Drost
14-02-20 Druiventros 20.00 uur Tonproaten
15-02-20 Manege de Kraan 10.00-20.00 uur Tobroco-Giant Dressage Team Challenge paarden en 

pony’s
15-02-20 Druiventros 20.00 uur Tonproaten
16-02-20 Manege de Kraan 10.00-17.00 uur Tobroco-Giant Dressage Team Challenge pony’s
16-02-20 CC de Schalm, foyer 10.00-12.30 uur Ruilbeurs, Verzamelingsver. De Torenhoek
19-02-20 Bibliotheek/Kerkzaal 19.30-22.30 uur Filmcafé: The Favourite
20-02-20 Bilbiotheek 9.30-12.00 uur Schrijfatelier
20-02-20 CC de Schalm, foyer 13.30-17.00 uur KBO - De Schalm Riktoernooi
22-02-20 Boerderij Denissen 11.30 uur Opening Carnaval 2020
22-02-20 Div. straaten 15.00 uur Optocht Carnaval 2020
22-02-20	 van	Opstal	 20.00	uur	 Bullekus	Bloasfist
23-02-20 van Opstal 14.00-19.00 uur BAB Kindercarnaval
24-02-20	 van	Opstal	 10.30-13.30	uur	 SOK	koffieconcert	&	Boerenbruiloft
24-02-20 van Opstal 14.00-19.00 uur Kindercarnaval
24-02-20 van Opstal-De Bron 20.30 uur BrendersBal
25-02-20	 Café	Mie	Pieters	 13.00	uur	 Carnaval:	fist	van	de	dwoaze	dweilen
26-02-20 De Druiventros 14.00-16.00 uur Ruud Overes: over bewegen en sporten bij Parkinson
27-02-20 Manege de Kraan 18.00 uur Marstall 50-hindernissen comp. springwedstrijd Finale
28-02-20 Café Mie Pieters 20.00 uur Pubquiz

04-03-20	 CC	de	Schalm,	foyer	 10.00-12.00	uur	 Koffie	uurtje	KBO/SWO/De	Schalm
04-03-20	 Café	Mie	Pieters	 19.30	uur	 Rik-	en	Jokerconcours,	Gilde	St.	Joris/St.	Sebastiaan
05-03-20	 Eeterij	De	Bron	 17.30	uur	 Samen	uit	Dineren	senioren	B-E	KBO/SWO
07-03-20	 Manege	de	Kraan	 10.00-20.00	uur	 Felix	Juristen	cup	pony	dressuur	&	KNHS-Witte	van	

Moort Para-Dressuur
08-03-20	 Manege	de	Kraan	 10.00-16.00	uur	 FINALE	Tobroco-Giant	Dressage	Team	Challenge	
08-03-20 Café Mie Pieters 15.00 uur Optreden Bleu Sox: Rhithm en Blues
11-03-20	 CC	de	Schalm	 20.00	uur	 Lezing	150	jaar	Bels	Lijntje,	Stg.	Expo
15-03-20 CC de Schalm, foyer 10.00-12.30 uur Ruilbeurs, Verzamelingsver. De Torenhoek
19-03-20	 CC	de	Schalm,	foyer	 13.30-17.00	uur	 KBO	-	De	Schalm	Riktoernooi	finale
19-03-20 Café Mie Pieters 19.00 uur Grenzenloos eten
21-03-20	 Manege	de	Kraan	 10.00-17.00	uur	 Horsefood	Dressuur	Talent	selectie
22-03-20	 Manege	de	Kraan	 10.00-17.00	uur	 Horsefood	Dressuur	Talent	selectie
27-03-20 Café Mie Pieters 20.00 uur Pubquiz
28-03-20 van Opstal 19.00-22.00 uur Smashfestival (disco avond 9 t/m 13 jaar)
29-03-20	 Manege	de	Kraan	 10.00-17.00	uur	 FINALE	Horsefood	Dressuur	Talent
29-03-20 CC de Schalm 11.30 uur Vijf !, Stg. Expo
29-03-20	 De	Druiventros	 14.00	uur	 Voorjaarsconcert	 -	 Egerländerkapel	 “Die	Walddrum	

Musikanten”

01-04-20	 CC	de	Schalm,	foyer	 10.00-12.00	uur	 Koffie	uurtje	KBO/SWO/De	Schalm
02-04-20	 Valentijn	 17.30	uur	 Samen	uit	Dineren	senioren	B-E	KBO/SWO

LATER
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Verrassingen, verandering en verwondering. 
Dat is waar het om draaide in de eerste week 
waarin winkels hun deuren openden. Bal-
lonnenbogen en rode lopers zorgen voor een 
feestelijke entree. De eerste reacties zijn over-
wegend positief. 

‘Mooi ruim opgezet. Mooie details ook. Net zoals 
die letters op de muur’, wijst mevrouw Van Koppel 
naar de grote letters “Koningsoord” op de gevels 
waarop je kijkt als je vanaf de parkeerplaats komt. 
Haar man knikt goedkeurend. ‘Het winkelcentrum 
heeft een moderne uitstraling’, concludeert hij. Ze 
zien het meer als een winkelgebied in plaats van 
één klein winkelcentrum, als ze het vergelijken met 
het oude Eikenbosch. 

1000 ontbijtjes
Bakker Leo Geerts was op zaterdagochtend nog 
vroeger opgestaan dan een bakker al gewend is. 
Samen met vrijwilligers en zijn team al vanaf 5 uur 
’s nachts in de weer om duizend tassen klaar te 
maken met daarin lekkere baksels voor het ont-
bijt. Die zijn in een ruime straal rondom het winkel-
centrum aan de voordeuren van huizen en appar-
tementen gehangen. ‘We wilden iets terug doen 
voor de mensen in het dorp als een bedankje. We 
zijn zes jaar geleden weer teruggekomen in Ber-
kel-Enschot. Mijn oom reed vroeger altijd met een 
broodwagen door het dorp.’ Hij heeft een grote 

OP VERKENNING IN 
HET NIEUWE WINKELCENTRUM

glimlach op zijn gezicht als hij vertelt hoe dank-
baar de mensen zijn. Van heinde en ver roepen ze 
al: bedankt bakker’. 

De Jumbo had een speciale actie voor de eerste 
150 klanten donderdagochtend. Geert Denissen is 
de franchisenemer van deze nieuwe Jumbo en de 
3 andere supermarkten in Moergestel en Oister-
wijk. ‘Het was een groot succes. Mensen stonden 
in rijen voor de winkel. Aan de ene kant helemaal 
tot aan de parkeerplaatsen en aan de andere kant 
tot ver voorbij de winkels. We deelden gratis bos-
sen bloemen uit. En iedereen die meer dan 25 
euro aan boodschappen afrekende kreeg een ap-
peltaartje mee.’

Kandidaat-voorzitter
Ook bij de Mitra is er een speciale openingsac-
tie. Op de toonbank staat een speciaal brouwsel: 
Knollevreters Kletskoppen. ‘Kom gerust proeven’, 
zegt eigenaar Berrie Peek, over de likeur dat spe-
ciaal voor Berkel-Enschot en de opening van zijn 
winkel is gemaakt. Naast de proeffles staat een 
schaal met kletskoppen, de bekende koekjes. 
Berrie krijgt heel veel leuke reacties. ‘De mensen 
zijn vooral blij dat er weer een slijter in het dorp is’, 
zegt de kandidaat-voorzitter van de winkeliersver-
eniging Koningsoord.    

Tekst: Ellen van Slooten
Foto: Bas Haans

BEDRIJF IN BEELD
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DE KONINGSOORD-
ZANGERS
Zondagmiddag 2 februari was 

het gezellige drukte in de kerkzaal van OK. 
Er waren ongeveer 70 mensen die ‘s middags met 
ons, de Koningsoordzangers,  nederlandstalige 
liedjes meegezongen hebben met de accordeon.
Mensen zongen en bewogen volop mee en geno-
ten zichtbaar. 
Ook was er, dankzij veel sponsoren uit BE, een lo-
terij met verrassende prijzen. 
Heel graag willen we ALLE SPONSOREN van har-
te bedanken voor al jullie belangeloze giften. Heel 
veel mensen hadden hierdoor prijs.
De hele middag werden op een groot TV scherm 
JULLIE NAMEN getoond. Mede dankzij jullie was 
is het een onvergetelijke middag geworden.
Hopelijk tot het volgend jaar allemaal!

Zondag 29 maart

VOORJAARSCONCERT 
EGERLÄNDERKAPEL 

“DIE WALDDRUM MUSIKANTEN”
Zondag 29 maart 2020 kunt u weer genieten van 
de Böhmische klanken en de gezellige stem-
mingsmuziek uit Oostenrijk en Beieren tijdens het 
voorjaarsconcert verzorgt door Egerländerkapel 
“Die Walddrum Musikanten” uit Tilburg.
Dit orkest staat 
onder leiding van 
kapelmeester An-
toon Brenders.
Vanaf 14.00 uur 
bent U van harte 
welkom in de gro-
te zaal van Hotel-
restaurant De 
Druiventros aan de 
Bosscheweg 11 te 
Berkel-Enschot.
Parkeergelegen-
heid is er voldoen-
de en zoals altijd is 
de toegang gratis.
 
Meer informatie: www.diewalddrummusikanten.nl

VERZAMELAARS-
VERENIGING 
“DE TORENHOEK”

Op zondag 16 februari wordt er weer een ruilbeurs 
gehouden door Verzamelaarsvereniging “De To-
renhoek” uit Berkel-Enschot. 
De beurs is in Ons Koningsoord, Cultureel Cen-
trum “De Schalm”, Trappistinnentuin 77, 5057 DJ 
Berkel-Enschot. 
Wij zitten in de foyer. Van 10.00 tot 12.30 uur kan 
men er terecht voor het ruilen van o.a. postzegels, 
balpennen, suikerzakjes en bierviltjes.
Voor inlichtingen kunt u bellen 013-533 34 19.

Bestuur verzamelaarsvereniging 
“DE TORENHOEK”.

Vrijdag 14 februari 
om 10:00 uur
opent hier:

Jola Mode

Tot dan!

Winkelcemtrum Koningsoord 90
Berkel - Enschot
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Met trots hebben we vrijdag 7 februari onze winkel in het 
nieuwe winkelcentrum Koningsoord geopend. Dat vieren 
we graag met u en wij nodigen u dan ook graag uit voor
een bezoek aan onze nieuwe winkel.

Wij zijn verhuisd
naar Koningsoord!

Kom kijken en proeven in
onze nieuwe winkel!

De waardebon is geldig in week 7, van 10 t/m 15 februari 2020. 
Maximaal 1 per klant. 

WA ARDEBON
6 worstenbrood voor € 5,-

Naam:

Adres:

Tel. nummer:

Email:

Ik ben jarig op:

Alle vertrouwde ambachtelijke brood- en banketproducten 
zijn natuurlijk ook in onze nieuwe winkel verkrijgbaar. 
Bakkerij Leo Geerts bakt elke dag heerlijke producten
vers in de winkel van worstenbrood tot eierkoeken. 
Proef onze bekroonde worstenbroodjes en ons tevens 
bekroonde smaakvolle progresgebak.

Natuurlijk staan wij klaar om u te helpen in onze 
gezellige Winkel! Kom en proef de kwaliteit van 
Bakkerij Leo Geerts.

Team Leo Geerts

www.leo-geerts.nl 

een luchtballonvaart voor 2 personeneen luchtballonvaart voor 2 personen

t.w.v € 25

Levert u deze waardebon, volledig ingevuld,
in bij Bakkerij Leo Geerts, dan maakt u kans
op 1 van de 5 gevulde manden t.w.v € 25 of
de hoofdprijs: 
een luchtballonvaart voor 2 personen
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KUNST EN CULTUUR

Filmcafé: Woensdag 19 februari 2020, inloop 
19.15 uur, aanvang 19.30 uur

THE FAVOURITE
Ierland, 2018, 119 minuten
Regisseur:  Yorgos Lanthimos
Met: Olivia Colman, Emma Stone, Rachel Weisz 

Engeland, begin achttiende eeuw. Centraal staat 
de relatie tussen koningin Anne en haar vertrou-
welinge, adviseur en geliefde Sarah Churchill, de 
hertogin van Marlborough. Hun levens veranderen 

voorgoed door de komst van Sarahs jongere nicht 
Abigail. Al snel verandert de dynamiek tussen de 
vrouwen en pogen ze invloed uit te oefenen op 
de koningin en op het paleis. De film valt vooral 
op door verrassende combinaties: een kostuum-
drama met eigentijdse cameravoering, de ernst 
van het hof en de humor van de filmmaker. De film 
won vele prijzen, waaronder een Oscar voor beste 
actrice voor Olivia Colman.

Deze film maakt onderdeel uit van de cyclus Ster-
ke vrouwen, georganiseerd door Filmcafé Berkel-
Enschot, een samenwerking tussen Bibliotheek 
Midden-Brabant en Cultureel Centrum De Schalm. 
Elke film wordt ingeleid door Tim van der Avoird 
en na afloop is er gelegenheid tot nagesprek in de 
foyer van De Schalm. De toegangsprijs bedraagt 
€8 (leden van de Bibliotheek Midden-Brabant be-
talen €7,50). Een kopje koffie of thee is bij de prijs 
inbegrepen. Vertoning vindt op 19 februari 2020 
vanaf 19.30 uur plaats in de Kerkzaal van Ons Ko-
ningsoord, Trappistinnentuin 77, 5057 DJ Berkel-
Enschot (inloop vanaf 19.15 uur).

Voor informatie over de kaartverkoop en de hele 
cyclus, kijk op de website van De Schalm: www.
deschalm.net.
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Iedere dag van de week hemels genieten
Hemels eten & drinken - Trappistinnentuin 76 - 013-210 02 00 - horeca@onskoningsoord.nl

maandag & dinsdag woensdag & donderdag Vrijdag, zaterdag & zondag
Spareribsnight Steaknight 4-gangen surprisemenu
€ 15,50 p.p € 15,50 p.p € 34,00 p.p.

uitsluitend in de maanden januari en februari

De Schakel met CARNAVAL

LET OP:
In verband met carnaval is de deadline voor kopij en advertenties 

vrijdag 21 februari 2020 om 12.00 uur. De Schakel verschijnt gewoon op woensdag 26 februari 2020.
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WHITE DEMONS
Uitslagen afgelopen weekend:
Zaterdag 8 februari

White	Demons	D3	-	
Goodflooring/H.M.C.	R’donksveer	D2	 16-05
White	Demons	DS1	-	De	Beuk	DS1	 24-18
White	Demons	HS1	-	Jupiter	‘75	HS1	 23-26
Zondag 9 februari
United	Breda	D1	-	White	Demons	D1	 18-03
White	Demons	HB1	-	Novitas	HB1	 afgelast
E.O.C.	DB1	-	White	Demons	DB1	 22-06
Internos	D3	-	White	Demons	D2	 14-15
White	Demons	HS3	-	Taxandria	HS2	 19-19
White	Demons	HS2	-	Jupiter	‘75	HS2	 24-21
Programma aankomend weekend:
Maandag 10 februari
21:00	uur	 White	Demons	DMW1	-	
	 O.H.C.	‘01	DMW1
Woensdag 12 februari
18:45	uur	 White	Demons	HC1	-	Desk	HC1
Zaterdag 15 februari
09:30	uur	 White	Demons	D3	-	R.H.V.	D1
10:00	uur	 GHV	D1	-	White	Demons	D2
10:20 uur White Demons F1# - GHV F2
10:20 uur White Demons F2 - Elshout F1#
18:45 uur Internos HS1 - White Demons HS1
19:00 uur DOS’80/Olympia’89 DS3 - 
 White Demons DS2
Zondag 16 februari
10:00 uur White Demons DB1 - 
 handbalshop.nl/Witte Ster DB2
11:00 uur Blauw Wit E1# - White Demons E1
11:45 uur handbalshop.nl/Witte Ster HB1 - 
 White Demons HB1
12:15 uur HC Zeeland DS1 - White Demons DS1
12:45 uur handbalshop.nl/Witte Ster HS3 - 
 White Demons HS3
13:10 uur De Beuk HC1# - White Demons HC1
16:20 uur Blauw Wit HS1 - White Demons HS2

Voor meer informatie kan je terecht op de website: 
www.white-demons.nl

OJC’98 NIEUWS
Het eerste wist in Maastricht re-

vanche te nemen voor de nederlaag thuis. Het 
staat nu stevig op de tweede plaats, maar een 
kampioenschap zit er redelijkerwijs niet in. Het 
tweede stelde teleur door tegen hekkensluiter  
NKV 3 in Nuenen slechts gelijk te spelen. Het staat 

nu samen met SDO 4 bovenaan. Het derde verloor 
kansloos van de koploper.
Bij de jeugd warend de resultaten wisselend. De 
D-pupillen speelden een spannende wedstrijd te-
gen Stip die ze, vooral door goed verdedigen, ver-
diend wonnen. Ook de twee C-ploegen haalden 
punten, maar de jongsten verloren allebei.
de uitslagen waren:
zaterdag 8 februari:
Maastricht	1	-	OJC’98	1	 		9	-	11
Rust	Roest	6	-	OJC’98	3	 19	-	7
PSV	asp	C1	-	OJC’98	asp	C1	 		5	-	6
OJC’98	asp	C2	-	OEC	asp	C1	 		4	-	4
OJC’98	pup	D1	-	Stip	pup	D1	 		3	-	1
OJC’98	pup	E1	-	Springfield	pup	E3	 		6	-	9
OJC’98	pup	E2	-	DSC	pup	E2	 		2	-	21
zondag 9 februari:
NKV	3	-	OJC’98	2	 12	-	12
Volgend weekend luidt het programma:
zaterdag 15 februari:
OJC’98	jun	1	-	OEC	jun	1	 13.45	uur
Klimop	asp	C1	-	OJC’98	asp	C1
OJC’98	asp	C2	-	SDO	asp	C3	 12.45	uur
OJC’98	pup	D1	-	DOT	pup	D2	 11.45	uur
Eymerick	pup	E1	-	OJC’98	pup	E2
zondag 16 februari:
OJC’98	2	-	SDO	4	 13.00	uur
Het eerste en het derde zijn vrij; als het tweede 
tegen de grote concurrent weet te winnen, is de 
kans om kampioen te worden verdubbeld. Kom 
kijken, dat wordt een mooie pot korfbal.

SCHAKEN
Volop spanning in de bekercompetitie
Afgelopen donderdag is de 4e ronde 
voor de bekercompetitie gespeeld. Door 
het Zwitserse systeem spelen schakers 

met hetzelfde puntenaantal zoveel mogelijk tegen 
elkaar. En dat leidde tot spannende ‘toppers’. Zo 
deelden Frans Deckers en leo Elias de 2 wed-
strijdpunten. Allebei wonnen 1 partij van elkaar. 
Datzelfde gold ook voor Koen Robben en Gerrit 
Bout. Aart Budding behaalde zelfs 1,5 punt, door 
winst en remise tegen Erik Frederiks. Door deze 
uitslagen is het dringen aan de top van de rang-
lijst. Koen staat bovenaan met 7 punten, direct 
gevolgd door Frans Deckers en Gerrit Bout met 
elk 6 punten. 2 partijen moeten nog gespeeld wor-
den, namelijk Carel van Alphen tegen Rene van 
den Bosch. De winnaar van deze match kan zelfs 
als eerste eindigen. De slotronde op 5 maart zal 
beslissend worden.
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Oist Exclusief maakt uw favoriete stoel, bankstel 
en kussens weer als nieuw! Modern of klassiek, in 
stof of leer en voor zowel bedrijven als particulieren. 
Kom vrijblijvend langs of maak een afspraak.

STOF TOT NADENKEN

Spoorakkerweg 4B • Udenhout • T 013 - 528 86 51 • www.Oist.nl
Bezoek ons van maandag t/m donderdag tussen 9.00 - 12.00 uur of op afspraak.

Ki jk op 
OIST.NL

voor meer 
ideeën

Oist Exclusief maakt uw favoriete stoel, bankstel  maakt uw favoriete stoel, bankstel 
en kussens weer als nieuw! Modern of klassiek, in en kussens weer als nieuw! Modern of klassiek, in 
stof of leer en voor zowel bedrijven als particulieren. stof of leer en voor zowel bedrijven als particulieren. 
Kom vrijblijvend langs of maak een afspraak.Kom vrijblijvend langs of maak een afspraak.

STOF TOT NADENKENSTOF TOT NADENKEN

Spoorakkerweg 4B • Udenhout • T 013 - 528 86 51 • www.Oist.nl
Bezoek ons van maandag t/m donderdag tussen 9.00 - 12.00 uur of op afspraak.

Ki jk op 
OIST.NL

voor meer 
ideeën

Kijk op 
OIST.NL

voor meer 
ideeën

 

Willie’s worstenbrood 
Molenhoefstraat 14 

Udenhout 
013-511 0704 

www.williesworstenbrood.nl 
@williesworstenbrood 

DDeezzee  wweeeekk  iinn  ddee  aaaannbbiieeddiinngg  

10 worstenbroodjes (€ 10,00) 

+ 

4 Apfelstudel 
€ 15,00 

Aanbieding geldig van vrijdag 14 t/m donderdag 20 februari 2020 

Alleen geldig in onze winkel 
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Jan-Karel van Hoof, keurslager
Kreitenmolenstraat 27, Udenhout
Tel. 013-5111273
www.vanhoofudenhout.keurslager.nl

onze  
carnavalskrakers
in polonaise naar onze winkel !!

Kipsaté  
kant en klaar  
uit eigen keuken  

500 gram 750

Kip op stok   

4 stuks 795

Shoarma-
pakket     
500 gram vlees,  
5 broodjes en de  
lekkerste knoflooksaus  

per pakket 750

Soep  
naar keuze
  

2 bekers 450

Hamburgers 
Pigalle 
met broodjes en saus

   

4 stuks 750

op=op

AANGEPASTE OPENINGSTIJDEN
• Zaterdag 22 februari om 13.00 uur gesloten*
•  Maandag 24, dinsdag 25 en woensdag 26 februari 

zijn wij de gehele dag GESLOTEN!

*Zaterdag bouwen we ons assortiment af. Op = Op!

gezellige carnavalsdagen toegewenst ! A
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met gratis 

nasi of bami

met saus naar keuze
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Alleen door vaklui geplaatst!

Showroom: Magazijnweg 11 Udenhout (ma t/m vr 9.00-17.00)

Kozion biedt u kunststof kozijnen, 
ramen, deuren, schuifpuien en 
dakkapellen van hoge kwaliteit. 
Ze worden vakkundig gemon-
teerd door eigen, zeer ervaren 
montageteams. Kan Kozion voor 
uw woning iets betekenen? 
Bel dan voor een vrijblijvende offerte 
013-5110411

Voor bezoek op zaterdag aan Kozion  
Breda, Eindhoven of ‘s-Hertogenbosch,  
en openingstijden: www.kozion.nl

Dr. Deelenlaan 10 • 5042 AD Tilburg
Gratis parkeren

keuze uit bier, wijn of fris

Reserveren: 013 463 63 35 •  info@depostelsehoeve.nl

Februari

Soep
Kalfsbouillon met groene kruiden en kalfsvlees 

Hoofdgerechten
Gebakken schelvisfilet

met gekonfijte pompoen en garnalensaus  
of

Gebakken maiskipfilet
met oerwortel en sinaasappelsaus 

Dessert
Yoghurtijs met amarene kersen en slagroom

Maandmenu
3 gangen & 2 consumpties € 27,50 p.p.

Boomrooierij Weijtmans

Handelsweg 18 | 5071 NT  Udenhout
Tel. 013-51114 83 | boomrooierijweijtmans.nl

Boompje groot of klein,
bij Weijtmans moet u zijn!
• Rooien van bomen
• Snoeien van bomen
• Stobben frezen
• In- & verkoop hout
• Afvoeren snoeihout

Wij werken voor: 
• particulieren
• overheid
• bedrijven
• instellingen

Boomrooierij Weijtmans
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Literair Café met:

STINE JENSEN IN 
HET KADER VAN DE BOEKEN-
WEEK
Op woensdag 18 maart 2020 organiseert de Bi-
bliotheek Berkel-Enschot een literair café in het 
kader van de Boekenweek. Deze avond is Stine 
Jensen te gast.

STINE JENSEN (1972 - Denemarken) is filosoof, 
schrijver en programmamaker bij omroep HUMAN. 
Ze werd in Denemarken geboren als de helft van 
een eeneiige tweeling. Het gezin Jensen emigreer-
de op jonge leeftijd naar Nederland. Ze studeerde 
literatuurwetenschap (cum laude afgestudeerd) en 
filosofie in Groningen, waarna ze verder ging aan 
de Universiteit van Maastricht en promoveerde op 
“Waarom vrouwen van apen houden”.

Stine schreef diverse boeken, over mannelijkheid en 
vrouwelijkheid, liegen, liefde tussen Turken en Euro-
peanen, Scandinavie, opvoeden, emoties en iden-
titeit. Op de boekenpagina vind je al haar boeken.
In 2015 publiceerde ze “Go East. Een filosoof reist 
door de wereld van yoga, mindfulness en spiritua-
liteit” dat genomineerd werd voor beste spirituele 
boek van 2015.
Stine schrijft ook kinderboeken. In 2015 werd haar 
kinderboek ”Lieve Stine, weet jij het?” bekroond 
met de zilveren griffel. Voor meer zie haar website.

Datum en tijd
Woensdag 18 maart van 20.00 tot 22.00 uur
De Bibliotheek Berkel-Enschot - Kerkzaal
Kosten: € 6,00 (leden KBO) / € 8,00 (bibliotheekle-
den) / € 10,00 (niet-leden) inclusief koffie of thee.

Kaartjes zijn vanaf 12 februri te koop bij in de Bi-
bliotheek Berkel-Enschot (tijdens service-uren) of 
te reserveren via berkelenschot@bibliotheekmb.nl.  

RIJBEWIJSKEURINGEN VOOR 
SENIOREN 75+
Rijbewijskeuringen voor Senioren 75+ worden in 
Tilburg en omgeving verzorgt door het keurings-
bedrijf CBRK Medical BV. Voor het maken van een 
afspraak belt u 085 2500 414 of kunt deze recht-
streeks zelf inboeken via de website www.cbrk.nl. 

De keuringslocatie is: Wijkcentrum ’t Sant, Bene-
luxlaan 74, 5042 WS Tilburg
 
De eerst volgende keuringsdatums zijn:
10 februari 2020
24 februari 2020
9 maart 2020
Vervolgens om de 2 weken.
 
Het advies is om minimaal 4 maanden voor het 
verlopen van uw rijbewijs de keuringsprocedure te 
starten. Als u niet op tijd start loopt u het risico dat 
de geldigheid van uw rijbewijs verloopt. Het CBR 
kampt met achterstanden door grote drukte.
 
Meer informatie en hulp bij de procedure geeft het 
team van CBRK Medical u graag ondersteuning, bel 
hiervoor het ondersteuningsnummer 085 2500 814.

COLLECTECOMITÉ 
BERKEL-ENSCHOT 

ZOEKT NOG COLLECTANTEN 
VOOR REUMANEDERLAND 
In de week van 16 tot en met 21 maart is de jaar-
lijkse collecteweek van ReumaNederland. Collec-
tanten zijn daarbij onmisbaar. Als organisator van 
de huis aan huis collecte in Berkel-Enschot heb-
ben wij nog dringend behoefte aan collectanten 
met name in alle nieuwe wijken die hier zo prachtig 
hebben vorm gekregen. Door te collecteren helpt 
u mee om de levens van meer dan 2 miljoen Ne-
derlanders met reuma te verbeteren. En dat blijft 
heel hard nodig.

Helpt u mee?
U kunt zich als collectant opgeven bij collecteor-
ganisator Gijs van Bilsen, Beukendreef 18, be-
reikbaar via gijs@vanbilsen.nl of 06.37661203. 
Wij zijn al blij als u een paar straten wilt lopen, 
gewoon bij u in de buurt. Een kleine moeite die 
hooglijk wordt gewaardeerd !! 

CULTUUR-
HISTORISCHE 

WANDELING NIEUWE WARANDE
Voor iedereen die kennis wil maken met zo’n 
12.000 jaar geschiedenis en landschap van het 
gebied de Nieuwe Warande, Hazennest en Zwalu-
wenbunders organiseert de stichting Nieuwe Wa-
rande een wandeling door het gebied.
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ALLE  SPECIAALBIEREN

8 = 6IN THE MIX
DE HOOGST 
GEPRIJSDE BETALEN.

Geldt niet in combinatie met andere acties.

IEDERE COMBINATIE MOGELIJK. GELDT NIET I.C.M. 
ANDERE ACTIES EN NIET VOOR PORT,  SHERRY, VERMOUTH 

EN BUBBELS. DE HOOGST GEPRIJSDE BETALEN.AANBIEDINGEN GELDIG VAN 6 T/M 8 FEBRUARI 2020
Mitra Berkel Enschot, Koningsoord 138, 5057 DL Berkel Enschot. Tel. 013-3004040

DONDERDA 6 FEBRUARI OPENT 
MITRA BERKEL ENSCHOT!

Glen Turner
Double Cask 

Port Finish

70 CL 22.49

17..49

12 Yrs 
Single Malt

70 CL 29.99

24.99

5.00
KORTING

Alvi’s Drift
Signature Pinotage, 
Chardonnay, Cabernet 
Sauvignon, Chenin Blanc, 
Shiraz of Viognier
Frankrijk
75 CL 6.99

Schrobbelèr
Kruidenlikeur

 LITER 16.99

12.99

Harteveld
Jonge Jenever

 LITER 14.99

10.99

4.00
KORTING 4.00

KORTING

Combineren mag.

Zie ook de aanbiedingen in onze reguliere folder.
Geen 18, geen alcohol
Geniet, maar drink met mate
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Wanneer: zondagochtend 8 maart
Hoe laat: 10.00
Vertrekpunt: Brasserie Valentijn, Molenhoefstraat 
44, 5071RM, Udenhout.

Een ervaren gids staat dan klaar om u rond te lei-
den door een gebied waar archeologische opgra-
vingen, die plaats hebben gevonden de afgelopen 
jaren, het verhaal vertellen van het leven en werken 
van bewoners duizenden jaren geleden. Verder 
vertellen toponiemen en landschapsrelicten iets 
over hoe het landschap er vroeger uit zag en hoe 
dat door de mens in het verleden gebruikt werd. 
De wandeling duurt ongeveer 2 uur. De kosten be-
dragen e 2.50 pp., die ten goede komen aan de 
stichting. Te voldoen bij vertrek. Om een idee te 
krijgen van het aantal belangstellenden zouden wij 
u willen vragen om zich aan te melden direct bij de 
gids lajwinkelmolen@hotmail.com.

Tot ziens, tot zondagochtend 8 maart.

De Nieuwe Warande op een kaart van Diederik Zijnen 
uit 1760

We zijn bezig met het project 
Egypte en we hebben al heel 

veel leuke dingen mogen doen. Er is iemand in de 
klas geweest die met ons poppen heeft gemaakt. 
We hebben een ansichtkaart gemaakt die we zo-
genaamd naar huis hebben gestuurd met onze 
avonturen op onze reis naar Egypte en we hebben 
zelf een farao getekend. Ook mochten we mum-
mies maken van een knakworst en bladerdeeg. 
Erg lekker. We hebben heerlijk van de mummies 
gesmuld. Afgelopen week mochten wij de week-
sluiting verzorgen en hebben we samen een echt 
Egyptisch verhaal geschreven en uitgebeeld. 

Groetjes MB1
 
Nieuw project ‘Kunst’ gaat 9 maart van start  
Zoals u afgelopen weken heeft gelezen zijn wij 
op Rennevoirt druk bezig geweest met het pro-
ject Egypte & Farao’s. Wat het extra leuk heeft 

gemaakt is dat er op onze vorige oproep enthou-
siaste reacties zijn gekomen. Hierdoor hebben 
de leerlingen nog meer kennis op kunnen doen. 
Er is een archeoloog, een gepensioneerde leraar 
geschiedenis en er zijn kunstenaars in de klas ge-
weest. Alles bij elkaar was dit een heel geslaagd 
project. Na de carnavalsvakantie gaat het nieuwe 
project van start. Dit project staat in het teken van 
kunst, in de breedste zin van het woord. Mocht u 
het leuk vinden om hier iets over te komen vertel-
len, iets te laten zien of samen met kinderen iets te 
maken/doen, dan zijn wij daar heel blij mee! 
U kunt hiervoor contact opnemen met 
linsey.kain@tangent.nl  

Vriendelijke groet, 
de werkgroep Rijke Leeromgeving 

Rennevoirt

KUNSTWERKEN VAN 
BERKEL-ENSCHOT (3) 
In het openbaar gebied van Berkel-En-

schot staan diverse kunstwerken. Deze week het 
kunstwerk van Melanie de Vroom op de uiterste 
tip van het grasveld op de hoek Generaal Eisenho-
werweg - Durendaelweg, schuin tegenover Boer-
derij Denissen. 
Op 28 maart 1990 
werd door de ge-
meente een ad hoc 
kunstcommissie ge-
installeerd bestaan-
de uit F. de Kock, J. 
Smits en J. de Wolf. 
Ze kregen de taak 
een kunstenaar/kun-
stenares en een lo-
catie uit te zoeken 
voor een nieuw te 
realiseren kunstwerk. 
De kunstenares werd 
Melanie de Vroom uit 
Breda. Zij kreeg opdracht een kunstwerk te ma-
ken, hoofdzakelijk bestaand uit marmer en na-
tuursteen. Het moest zich uit het terrein verheffen 
en een bakenfunctie hebben. Ze koos uiteindelijk 
voor een speels en licht doorlatend ontwerp. 
In een omgeving, die geen obstakels in de vorm 
van volumineuze gebouwen kent paste volgens 
haar geen massief beeld. Het vanuit die visie ont-
stane kunstwerk heeft verschillende gezichtshoe-
ken. Je kunt niet vanaf een punt het hele beeld in 
een oogopslag bekijken. 
“De constructie maakt nieuwsgierig, nodigt uit 
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ONTDEK 
DE NIEUWE 
ALDI grote opening

De eerste 400 klanten altijd prijs, 
bij besteding van minimaal € 20.-

Kom, kras en win!*

Ontdek de nieuwe ALDI! 
Vrijdag 14 februari 08.00 uur

aldi.nl/berkelenschot

Koningsoord 1, Berkel-EnschotOpeningstijden: 
Ma. t/m Za.  08.00 - 20.00 uur
Zondag 09.00 - 19.00 uur

* De eerste 400 klanten altijd prijs, bij een minimale besteding van € 20.- kijk op aldi.nl/berkelenschot voor meer informatie en de voorwaarden. 

4863 OC2018OP05B WT_OC_Advertentie_BerkelEnschot_264x390.indd   1 10-01-20   13:10
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er omheen te lopen,” aldus De Vroom. Het beeld 
bestaat uit een totaliteit van losse elementen, die 
elkaar nodig hebben. De gele korfvorm geeft een 
kleurrijk accent aan het geheel van natuursteen en 
marmer. Volgens de Vroom legt het kunstwerk een 
relatie naar het gemeentewapen: de 3 torens en 
de ploeg. 
Pastoor F. van Spreeuwel deed de onthulling op 
11 maart 1992 in aanwezigheid van onder meer 
burgemeester J. Meijs. 

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

LETTERS & LIEDJES
De Bibliotheek Berkel-Enschot 
organiseert samen met het Fac-

torium een aantal workshops voor peuters en hun 
ouders/verzorgers; Letters & Liedjes. Vrijdag 6 
maart a.s. kun je weer gezellig komen luisteren en 
meedoen!
Met een mooi, spannend of grappig prentenboek 
duiken we in leuke verhalen en maken we gezel-
lige muziek. Samen lezen, liedjes zingen en bewe-
gen wie wil dat niet. Voorlezen en muziek maken 
met kinderen is heel belangrijk. Naast dat het na-

tuurlijk erg gezellig is, is het ook van groot belang 
voor de taalontwikkeling van een kind. Kinderen 
die regelmatig worden voorgelezen en muziek ma-
ken hebben namelijk een grotere woordenschat.
De leesconsulent van de Bibliotheek leest voor 
en geeft voorlees- en boekentips. De Muziek op 
Schootdocent van het Factorium geeft muzikale 
adviezen. Lezen en muziek is een dubbelfeest 
voor peuters en (groot) (oppas) ouders. Kom je 
ook luisteren en meedoen?
Zet de volgende data ook alvast in de je agenda: 
3 april, 8 mei, 5 juni
Tijd:   van 09:30 – 10:30 uur
Voor wie: Peuters 2-4 jaar en hun ouders/
 verzorgers
Waar: de Bibliotheek Berkel-Enschot, 
 Trappistinnentuin 77, 
 5057 DJ Berkel-Enschot
Entree: €7,50 per keer.
Graag aanmelden: berkelenschot@bibliotheekmb.nl

GORD I JNEN  &  RAAMBEKLED ING

Rian van de Wouw • Transportweg 4 • Udenhout • T: 013 - 511 99 31 • M: 06 - 21 43 60 67
www.zigzag-gordijnen.nl

Gordijnen • Jaloezieën • Facette
Rolgordijnen • Vouwgordijnen

• Vakkundig advies aan huis
• Showroombezoek op afspraak
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Ontvangst met een glaasje bubbels  
en een 4-gangen  menu* met  

keuze hoofdgerecht (€ 37,50 p.p.).
Op deze avond zullen wij twee waardebonnen verloten onder  

de aanwezigen voor één hotelovernachting  inclusief ontbijt.

Wil je jouw geliefde extra verrassen?   
Boek dan een hotelkamer bij ons voor de  

“geliefdenprijs” van € 60.00 per kamer inclusief ontbijt.

Valentijnsdag 
Vrijdag       14 februari

013 - 463 63 35013 - 533 91 15

* Reserveren gewenst

Ook op 15 & 16 februari serveren wij ons Valentijnsmenu! 

SPRENDLINGENPARK 46 IN OISTERWIJK
Voor openingstijden kijk op: www.marquardt-kuchen.nl  

Kom langs in onze showroom
     in Oisterwijk

De nr. 1nr. 1 van Duitsland in keukens met graniet

Wij werken met 

reële prijzen.

Complete keukens vanaf 

€6.995.

Afspraak buiten reguliere 

openingstijden mogelijk, 

ook bij u thuis.

Alle keukens kunnen 

op maat gemaakt worden. 

Altijd een zeer persoonlijke 

benadering, wij regelen 

alles voor u.
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Bereikbaarheid:
Voor een spoedgeval kunt u bellen met: 
pastor Looyaard: 06-51110960
diaken Szejnoga: 06-24397932 
Voor alle andere gevallen die niet spoedeisend
zijn vragen wij u tijdens kantooruren contact op 
te nemen met het parochiesecretariaat: 
Berkel:013-5331216, Enschot: 013-5331215, 
Udenhout 013-5111215 of via: 
info@johannesxxiiiparochie.nl.

TER NAGEDACHTENIS
In de St. Lambertuskerk hebben we met een ker-
kelijke uitvaart afscheid genomen van Lies Beijer-
Verhoeven, 95 jaar.

AGENDA
St. Willibrorduskerk: 
Maandag 17 februari 20.00 uur: werkgroep vrijwil-
ligerslunch 2020.
Dinsdag18 februari 9.30 uur: torengroep.

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Zondag 16 februari: 
09.30 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering 
met samenzang.
Celebrant: Pastor J. van den Dungen en diaken 
van Szejnoga
Intenties: Lies Franken-Vermeeren (1e jrgt.);  Mar-
tinus en Joanna van Laarhoven- van Iersel.
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.
10.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Gemengd koor.
Celebrant: pastoor Looijaard.
11.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistievie-
ring mmv gemengd koor.
Celebrant: Pastor J. van den Dungen en diaken 
Szejnoga.
Intenties: Nel van Breugel-Bouquet.
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.

Maandag 17 februari:
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

Dinsdag 18 februari:
09.00 uur St. Caeciliakerk: Geen viering.

Woensdag 19 februari:
09.00 uur St. Willibrorduskerk: Lauden (och-
tendgebed)
Aansluitend bent u van harte welkom op de koffie.

Wil je aan de slag als Technieker / Tekenaar?
Ga dan naar www.werkenbijzni.nl of neem contact op met blangen@znibv.nl | 013 529 92 00

WORD JIJ ONZE NIEUWE COLLEGA?
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Loodgietersbedrijf Weijters voor al uw dakwerk 
• zinkwerk • sanitair • cv-installatie • airco’s 
• zonnepanelen. Renoveren of verbouwen 
badkamer vraag vrijblijvend een offerte aan 
tel. 013-5333517/06-83771659. 
Ook voor cv-onderhoud. Wij rekenen geen 
voorrijkosten in Berkel-Enschot! 

De Tweewieler Udenhout haalt gratis uw fiets 
op in Berkel-Enschot. Maak er gebruik van 
via 0135115990 of voor meer info: 
www.detweewieler.nl 

GRATIS INLOOPSPREEKUUR Om u ook in 
de avond van dienst te kunnen zijn, is er iedere 
dinsdagavond van 18.00 - 19.00 uur een gratis 
inloopspreekuur. Van Raak Advocatuur, 
Slimstraat 8a, Udenhout. 013-5908877 
www.vanraakadvocatuur.nl  

Iets te vieren, borrelen of lekker uit eten? 
Brasserie de VOC, Slimstraat 82, Udenhout
www.brasseriedevoc.nl of 013-511 19 14 

Pasfoto’s voor officiële documenten kunt u 
zonder afspraak laten maken bij een vakfo-
tograaf. ERKEND RDW fotograaf, ook voor 
digitaal aanvragen rijbewijs. FotoGalerie 
Angelique, Kreitenmolenstraat 34, Udenhout, 
ingang achterom. 013-5111324. 
www.fotogalerie-angelique.nl 

Voor alle elektrische installatie werkzaamheden 
en reparatie van al uw apparatuur. Bel Electro 
Service van Laarhoven 06-51323167 
www.electroservice.nl 

NIEUW – Kinderworkshops vanaf 4 maart op 
enkele woensdagmiddagen. Kijk voor data en 
aanmelden op www.byphilon.nl By Philon – 
Molenstraat 24 – Berkel-Enschot 

Cursus Spaans kleine groep ervaren leerkracht 
20 x 75 minuten €175 (incl. cursusboek). 
Aanvang begin maart. Aanmelden t/m 25 febr. 
Info 06-55997600/ Bienvenidos7@outlook.com 

IJssalon TWINSZ opent op 21 maart haar 
deuren in Berkel-Enschot en is op zoek naar 
leuke medewerkers vanaf 15 jaar. Iets voor jou? 
Sollicitatie naar info@twinsz.nl 

Mazzelkoopjes Eikenbosch. Bij Bailiff Fashion 
op de hele voorjaarscollectie 2de artikel 50% 
korting. Deze aktie is geldig tot we verhuisd zijn. 

Caravanstalling en opslagruimte te huur in 
Berkel-Enschot, zowel binnen als buiten 
mogelijkheden tel: 0640101161 

Vrouw op zoek naar huishoudelijk werk. 
Tijden en uren in overleg. Telnr 06 85491337 

Let op!! Onze CARNAVALSACTIE loopt van 
maandag 17-02 t/m zaterdag 22-02 a.s.
Welkom bij Keurslagerij van Hoof Udenhout. 

5 HALEN = 2 BETALEN op merkkleding baby/
kids. Zomer & wintercollectie 2019. 
Open: wo, vr, za 13-17u. 
Grip! St. Willibrordstr. 32, BE. 

SUPERSALE!! Alleen op zaterdag 15 februari!! 
70% KORTING!! op wintercollectie Dames- en 
herenschoenen m.u.v. basis- en nieuwe collectie 
POUR TOUS Achthoevenstraat 4 Udenhout 

Ervaren huishoudelijke hulp gevraagd, voor- of 
namiddag, voor 3 uren per week. 
Tel. 0630806770 

Ook Berko fysio vitaal gaat verhuizen! 
Vanaf 3 februari is de nieuwe locatie: Koningin 
Julianastraat 13, Berkel-Enschot, 06-15384252 

Opvallend adverteren
Uw advertentie 
extra opvallend 

op de achterkant cover 
van de Schakel? 

Vraag naar het tarief 
en resereer die plek!

info@schakel-nu.nl

06 20780000



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

07/20 
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

WEEKENDPAKKERSdo vr za
13 feb 14 feb 15 feb

Geldig in week 7
zondag 9 t/m 
zaterdag 15 februari 2020

1+1
GRATIS

1+1
GRATIS

1+1
GRATIS

PLUS Stamppotgroente
Andijvie, boerenkool, hutspot of 
roerbak voor stampot, 
alle zakken à 250-1000 gram, 
combineren mogelijk
2 zakken** 
Bijv. PLUS Boerenkool, 
2 zakken à 500 gram

2.98  1.49
De actieprijzen variëren van 1.19 - 1.99

Iglo Fish- of 
ocean cuisine
Alle pakken à 224-380 gram, 
combineren mogelijk
2 pakken** 
Bijv. Iglo Ocean cuisine 
lekkerbekjes traditioneel, 
2 pakken à 240 gram

6.78   3.39
De actieprijzen variëren van 2.29 - 4.85

Optimel 
Drinkyoghurt
Alle pakken à 1 liter

1.29 - 1.77

Per pak

0.99

Alle PLUS Klaverland 
Kaas 48+ stukken
Combineren mogelijk
M.u.v. geitenkaas
2 stuks** 
Bijv. PLUS Klaverland Jong belegen 
48+ stuk, 2 stukken à 500 gram

13.79   6.89
De actieprijzen variëren 
van 6.79 - 8.69 per kilo

Appelsientje 
of Dubbeldrank  
Alle pakken à 1 liter

1.35 - 1.99

Per pak

0.99 Nescafé 
Dolce Gusto
Alle dozen à 16 stuks, 
combineren mogelijk

TOT 50% KORTING 

Champignons wit
Bak 400 gram, uit de koeling

PLUS 
Blonde d’Aquitaine Biefstuk

5.78
Per 250 gram

3.99
PLUS Chocoladetaartje 
met valentijnsdecoratie 
Geschikt voor 6 personen 
of valentijnskruimelvlaai 
Geschikt voor 10 personen

Pralines  
Slagroom crisp, handwerk pralines of 
manon pralines, doos 190-210 gram

13.05 - 14.37

3 dozen

9.99

1.29

Per bak

0.99
4.99

Per doos

3.99

5.99

Per stuk

3.99

Ammerlaan | Udenhout | Tongerloplein 23 | 5071 CX Udenhout | T: 013-511 1989 

plus.nl Openingstijden: maandag t/m donderdag: 8.00-20.00 uur | vrijdag: 8.00-21.00 uur | zaterdag: 8.00-20.00 uur | zondag: 10.00-18.00 uur



Feestelijke Opening
EN DAT VIEREN WE!

VRIJDAG 14 FEBRUARI OM 09.00 UUR
NIEUW ADRES: KONINGSOORD 96, BERKEL-ENSCHOT

GEHEEL NIEUW WINKELCONCEPT

VRIJDAG & ZATERDAG

maakt gewoon bijzonder

VRIJDAG & ZATERDAGVRIJDAG & ZATERDAGVRIJDAG & ZATERDAG

Gratis Appeltaartje*
(VEGAN) VOOR 6 PERSONEN 
BIJ AANKOOP VANAF 20,-
*ZOLANG DE VOORRAAD STREKT

Gratis Hema Shopper
VOOR DE EERSTE 
100 KLANTEN

*ZOLANG DE VOORRAAD STREKT


