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DEZE WEEK:
Eten met gemak blijft vers gekookte maaltijden thuisbezorgen

Winkelcentrum Koningsoord deel 6: Achter elke deur een nieuwe ontdekking

Nieuwsbrief Corona van uw huisarts en apotheek  

Bericht van Burgemeester Weterings

Van onze verhalenverteller: De boswandeling van Luna en Sky

Maak de puzzel van Joep Hanson (6) en win een leuk prijsje

Samen tegen Corona

Houd 1,5 meter 

afstand!

Zorg goed voor 

jezelf en elkaar

Blijf gezond!
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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
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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 Oefentherapie Cesar Mirjam van Riel-van Gorp
T: 013-5116067 I: www.PraktijkOefentherapieCesar.nl

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, Koningsoord 
62 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); 
POV 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 
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DermaVision centrum voor Huidzorg - Huidtherapeuten 
Lijsterbeslaan 58 - 013-8894673 - dermavision.nl

PUUR wellness & massage 06-51225761.

TAXIBEDRIJVEN

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

TAXIBEDRIJF VAN DER HEIJDEN 013-533 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

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

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

Ook uw bedrijfsgegevens onder
BEDRIJVEN CONTACTEN?
Voor € 2,50 per regel/per week heeft iedereen úw 
telefoonnummer bij de hand. 

Meer informatie of een offerte:
info@schakel-nu.nl       06-207 800 00

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

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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Met alle berichtgeving rondom het Coronavirus 
vragen veel mensen, met name de senioren thuis, 
zich af hoe ze een verse maaltijd op tafel kunnen 
krijgen en toch veilig thuis kunnen blijven. Edwin 
en Marina van Eten met gemak kunnen u gerust-
stellen: ‘Wij blijven zolang het mag, onze versge-
kookte maaltijden bij onze klanten thuisbezorgen. 
Uiteraard houden we ons hierbij aan de landelijke 
voorschriften om besmetting van het Coronavi-
rus te voorkomen en hebben we hierbij ook extra 
voorzorgsmaatregelen getroffen. Het is belangrijk, 
en zeker in deze tijd, om er voor elkaar te zijn en 
elkaar te helpen. Wij staan klaar voor onze klan-
ten’.

Edwin en Marina startten 4 jaar geleden Eten met 
gemak Smits en bezorgen maaltijden bij klanten 
thuis in Midden-Brabant ‘Klanten kunnen verse, 
lekkere en gezonde maaltijden bestellen, die ze 
7 dagen in de koelkast kunnen bewaren en zelf 
verwarmen. Het unieke aan onze maaltijden is dat 
de klant deze zelf volledig kan samenstellen uit 
een groot assortiment van Hollandse, Oosterse, 
wereldse en Italiaanse gerechten en verschillende 
diëten. Zo is er dus voor ieder wat wils’, vertelt 
Edwin.

We blijven bezorgen
De maaltijden worden thuisbezorgd. ‘Het is voor 
de klanten, zeker op dit moment, belangrijk dat ze 
weten wie er bij hen bezorgt en dat alle landelijke 
voorschriften en maatregelen opgevolgd worden’. 

Edwin en Marina hebben zelf ook nog extra maat-
regelen getroffen: ‘Ik zou niet willen dat er iets 
met de klanten gebeurt, daarom ga ook ik hier 
heel serieus mee om’. Als voorzorgsmaatregelen 
schudden we geen handen en houden minimaal 
1,5 meter afstand. ‘In mijn auto heb ik desinfectie-
middelen staan, die we voor en na elke bezorging 
gebruiken. Onze klanten waarderen dit en dat is 
fijn te horen.’

Voor elkaar klaar staan
De maaltijden zijn niet alleen bestemd voor ou-
deren, maar iedereen kan een proefpakket een-
voudig telefonisch bestellen. Marina vertelt: ‘Ook 
met een dieet zoals glutenvrij, zoutarm of vege-
tarisch kan men bij ons terecht. We hebben geen 
abonnement en u kunt veilig betalen. We helpen 
de klant graag en staan daarnaast ook klaar voor 
iedereen om u heen. Want in deze tijd is het nog 
belangrijker dat we er, op een veilige manier en 
rekening houdend met ieders gezondheid, voor 
elkaar kunnen zijn. We staan klaar voor onze klan-
ten’, sluit  Edwin af.

‘ONDANKS DE CORONACRISIS 
BLIJFT ETEN MET GEMAK 
MAALTIJDEN THUISBEZORGEN’

Eten met Gemak Smits
De Wouwerd 39
5071 VZ Udenhout
www.etenmetgemak.nl
smits@etenmetgemak.nl
013-8200954
06-29220296

BEDRIJF IN BEELD
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jOuW BoOdScHaPpEn, JoUw eXtRa’s

gRaTiS BoOdScHaPpEn,
dE HoOgStE KoRtInG Op dAgJeS

uIt eN NoG VeEl mEeR ExTrA’s

sPaAr 
nU VoOr dE 

lEuKsTe eXtRa’s
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Winkelcentrum Koningsoord blijft me verbazen. 
Wat eens op een tekentafel is bedacht en uitge-
tekend, krijgt nu dagelijks een echte invulling. Ik 
zie hoe de straten een klein dorpje op zich vor-
men. Dat de gevels in hoogte en vorm speels ver-
springen en de bakstenen een bont kleurenpalet 
is geworden. Dat er vanuit de bezoekers en de 
bewoners is meegedacht met genoeg gratis par-
keerplekken, een ruim aanbod aan winkels en een 
park waar je naar alles en iedereen kunt kijken. Tot 
zover de hardware. Wat mij ook verbaasd is hoe 
de ondernemers de software zo sfeervol inrich-
ten. Elke week stap ik een paar nieuw geopende 
winkels binnen en zie doe achter elke deur een 
nieuwe ontdekking.

Van cafetaria naar eethuis. Wat een metamorfose 
onderging de zaak van Claudia en Henk Boom. 
D’n Boom is de nieuwe naam van een nieuw be-
gin op deze locatie Koningsoord. “Een totaal an-
der concept”, licht Henk Boom toe. Ze willen een 
sfeervol eethuis zijn voor mensen met een iets 
kleinere beurs. Waar het hemels tafelen is in het 
voormalige klooster, kun je bij D’n Boom voor een 
goede prijs ook heerlijk eten. De oud Brabantse 

ACHTER ELKE DEUR 
EEN NIEUWE ONTDEKKING

bakstenen zijn smal en samen met de blauwe ge-
glazuurde tegeltjes op de tussenwand is er een 
warme industriële look gemaakt. Er komt veel licht 
door de ramen en dat is ook fijn voor de hangplan-
ten die hangen tussen nagebootste doorkijkjes die 
je meteen doen denken aan Ons Koningsoord. Dat 
de ondernemers elkaar steunen blijkt wel dat de 
wijnen van de Mitra komen, het brood van Van Ier-
sel en de hangplanten van De Bloemenkamer.

Ester Bakker van De Bloemenkamer bevestigt: “Ja, 
dat klopt. Behalve bij D’n Boom hebben we ook bij 
Bailiff en de Mitra planten geplaatst, die we continu 
wisselen.” Ze is als ondernemer heel content met 
deze locatie. “Ik verwacht meer aanwas. Voorheen 
zaten we een beetje in een hoekje van het winkel-
centrum. Nog even blijf ik in de winkel hangen, om-
dat het er zo lekker ruikt en kijk naar de Strelitzia 
die een prominente plaats heeft in het midden van 
de winkel. Op weg naar de deur, valt mijn oog op 
een blikken engel. Als een engel in de hemel, denk 
ik terwijl ik voel hoe trots we mogen zijn op wat de 
trappistinnen voor ons hebben achtergelaten. 

Tekst: Ellen van Slooten
Foto: Bas Haans
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NIEUWSBRIEF CORONA VAN 
UW HUISARTS EN APOTHEEK
23 maart 2020

 

Geachte heer/mevrouw,

In deze nieuwsbrief laten huisartsen en de apotheek in Berkel-Enschot u weten iedereen zo goed mogelijk 
van dienst te willen blijven tijdens deze onzekere tijden. Om iedereen zo goed mogelijk van dienst te kunnen 
blijven, houden we ons aan de landelijke afspraken die gemaakt zijn in samenspraak met GGD, RIVM en 
VWS. Hiervoor is het noodzakelijk om de zorg in de praktijken en apotheek aan te passen. 
 
1. Wat kunt u zelf doen om het risico op corona besmetting te beperken?
2. Wat moet u doen als u denkt dat u mogelijk besmet bent met corona? 
 Of u luchtwegklachten ervaart?
3. Hoe gaan wij om met andere niet corona gerelateerde klachten?

1. Wat kunt u zelf doen?
Voor algemene vragen indien u niet ziek 
bent of milde klachten heeft, bel dan niet 
naar ons maar naar het landelijk informa-
tienummer op 0800-1351. Dit om onno-
dige telefoonbelasting te voorkomen.
 
 
2. Wat moet u doen als u 
 denk dat u mogelijk 
 besmet bent of 
 luchtwegklachten ervaart?
Indien u milde klachten ervaart van al-
leen verkoudheid, hoesten en koorts 
onder de 38 graden dan kunt u thuis 
uitzieken. Merkt u dat uw klachten niet 
verbeteren met uitzieken of nemen de 
klachten zelfs toe?
Neem dan telefonisch contact op met de 
praktijk.
Indien u koorts heeft (> 38) en/of kort-
ademigheidsklachten èn u bent 70 jaar 
of ouder en/of last heeft van astma, 
COPD, chronische hartaandoeningen, 
diabetes mellitus, ernstige nieraandoe-
ningen, hivinfectie, verminderde weer-
stand of behandeling voor chemothera-
pie dan dient u telefonisch contact op te 
nemen met de huisartsenpraktijk.
Kom NIET naar de praktijk of de apotheek in verband met besmettingsgevaar voor anderen.
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In overleg met de huisarts wordt besloten welke patiënten gezien worden op het speciaal ingerichte och-
tend en middagspreekuur op één van de samenwerkende praktijken in de regio. 
In verband met het risico op overdracht van corona zullen er tijdens dit spreekuur en deze huisbezoeken 
persoonlijke beschermingsmiddelen gedragen worden door onze medewerkers en huisartsen.
 
De doktersassistente vraagt bij alle aandoeningen uit naar koorts, hoesten, verkoudheid, benauwdheid en 
schat het coronarisico in. Meet uw temperatuur voor u belt.
 
De doktersassistente zal u aan de telefoon heldere instructies geven voor uw komst naar de praktijk (zoals 
of u plaats mag nemen in de wachtkamer, op welk tijdstip u verwacht wordt etc). 
  
Neem bij ernstige klachten tussen 17.00 uur en 08.00 uur telefonisch contact op met de huisartsenpost via 
tel: 085 - 53 60 300. Ook hier worden patiënten met luchtwegklachten op een andere locatie gezien dan 
patiënten zonder luchtwegklachten.
 
3. Hoe gaan wij om met andere niet corona gerelateerde klachten?
Wij verwachten een toename in drukte en maken ruimte om zo goed mogelijk voor alle patiënten te kunnen 
blijven zorgen. Dit betekent dat dringende klachten voorrang krijgen.
 
Afspraken voor niet-spoedeisende zaken zoals bloeddruk, oren uitspuiten, wratjes aanstippen of vit B12 in-
jecties, zullen worden afgezegd om ruimte te maken in de spreekuren van de assistentes en huisartsen. De 
huisartsen hebben meer tijd nodig om huisbezoeken te kunnen doen en telefonische vragen af te handelen. 
 
Heeft u een dringende klacht die beoordeeld moet worden op het spreekuur maar heeft u daarnaast ook 
luchtwegklachten? Geef dit duidelijk aan bij de assistentes als u ons belt. U zult worden beoordeeld op het 
speciale luchtwegklachten spreekuur om zo het risico op overdracht van corona te minimaliseren.
 
Voor de apotheek geldt dat geneesmiddelen niet voor een langere termijn dan normaal worden voorge-
schreven en afgeleverd. 
· Indien u klachten heeft van hoesten, verkoudheid of koorts gelieve uw medicijnen door iemand die  klachtenvrij is op 

te laten halen in de apotheek. Heeft u niemand in uw omgeving die dit voor u kan doen, neem dan telefonisch contact 
op met de apotheek om uw medicatie thuis te laten bezorgen.

· De apotheek volgt de richtlijnen van het RIVM en daarom mogen nu maximaal 5 personen tegelijk in de apotheek. 
Houd daarbij 1,5m afstand van onze medewerkers en elkaar. De communicatie aan de balie wordt zo kort mogelijk 
gehouden. 

· Kom uw herhaalmedicatie a.u.b. 1 à 2 werkdagen later ophalen, zodat u maar 1 keer in de apotheek hoeft te komen 
mocht er iets voor u besteld moeten worden. Als u 1 of 2 werkdagen later komt, kunt u het ook vóór 15.00u komen 
ophalen. Dit om de drukte in de apotheek zoveel mogelijk te verspreiden.

· Daarnaast beschikt de apotheek over kluisjes; heeft u zich daar al voor ingeschreven, maak daar dan a.u.b. gebruik 
van, ook tijdens openingstijden. Indien u zich nog niet heeft ingeschreven, kunt u dit doen door het formulier op de 
website van de apotheek in te vullen en deze in de brievenbus van de apotheek te deponeren of een foto mailen naar 
dls@ezorg.nl. 

 
Door de toegenomen drukte en door ziekte onder het aanwezige personeel kunnen de wachttijden aan de 
telefoon langer oplopen dan u van ons gewend bent. 
Voor meer informatie verwijzen wij u naar: www.thuisarts.nl of www.apotheek.nl
 
Daarnaast...
Als allerlaatste: blijf alstublieft beleefd naar onze doktersassistenten en apothekersassistenten en beant-
woord haar vragen netjes en kordaat. Ook als u ongerust bent en u langer moeten wachten dan u van ons 
gewend bent. Wij huisartsen en apothekers vertrouwen op onze dokters/apothekersassistenten en vragen 
dat ook van u.
  
Hartelijke groeten,
Huisartsen, apothekers en medewerkers gezondheidscentrum Koningsoord, apotheek de Lange Stight.
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SCHAKELTJESGEVONDEN

SCHAKELTJESVERLOREN

Datum GEVONDEN Vindplaats Telefoon 
 17-3 Sleutelbos met 2 sleutels en sleutelhanger Kruising De Kraan en Het Hoekske 06-28733085
  van ‘Vromans’ (flesopener) op een verkeersbord
 14-3 kleine, grijs-geel knuffel konijn parkeerplaats Winkelcentrum 06-36105802
   Koningsoord ingang Kruidvat en Hema
 14-3 Sleutelbos met grijs big boss label Rauwbrakenweg vlakbij fietspad 06-37650210
   onder spoortunneltje 
 11-3 Philips Cars projectielamp Speeltuin bij de Oude Toren 06-20585552
 6-3 Huissleutel met klein rood labeltje Winkelcentrum Koningsoord 06-22782040
 28-2 Konijnenknuffel Apotheek De Lange Stight 013-5408080

Datum VERLOREN Verliesplaats Telefoon 
 14-3 portemonnee zwarte kipling winkelcentrum Koningsoord 06-29172221
 13-3 Bruinig konijn Enschotsebaan/Madeliefstraat 06-45335355
 7-3 Kinderslofje geel met witte noppen/stippen Jumbo Winkelcentrum Koningsoord 06-12265937
 1-3 Ronde gouden oorbel omgeving Eikenbosch 013-5334165

Hallo allemaal,
 
Ik ben Joep Hanson, 6 jaar oud en zit in groep 3 
van de St Caecia school. Ik ben op school heel 
druk met leren lezen en schrijven! (en met nog veel 
meer natuurlijk!)
Op dit moment zijn we thuis door het Coronavirus. 
Niet leuk, maar gelukkig kan ik veel spelen met 
mijn zusje Ize!
 
Thuis hebben we bedacht dat het wel leuk zou zijn 
om iets te maken voor de mensen in onze straat, 
gezien niet iedereen naar buiten kan of durft. Daar-
om heb ik een woordzoekpuzzel gemaakt. Dat viel 
nog niet mee! Het is mijn eerst woordzoekpuzzel! 
Ik ben best wel trots, want het was best moeilijk....
 
Aan jullie de vraag deze puzzel op te lossen! 
En maak van de overgebleven letters woorden. 
Het goede antwoord kan gemaild worden naar: 
puzzel@schakel-nu.nl
Hou je er rekening mee dat de woorden zijn 
geschreven zoals een 6 jarige denkt dat het hoort ;)
 
En onder de goede inzendingen, zal ik een klein 
prijsje verloten!
 
Veel plezier en succes met de puzzel!
Joep Hanson
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Beste Tilburgers,
    
We zijn met z’n allen in een bij-
zondere situatie terechtgekomen. 

Onze bruisende stad is deze dagen wat minder 
bruisend. Scholen, kroegen, sportclubs, restau-
rants en kantoren: ze zijn (grotendeels) leeg. Om-
dat we te maken hebben met een onzichtbare 
dreiging, waartegen we onszelf en elkaar willen 
beschermen.
    

Als burgemeester leef ik allereerst mee met de 
mensen die direct getroffen zijn door het corona-
virus: mensen in quarantaine, mensen die in het 
ziekenhuis liggen. Hun familieleden, die ook een 
stapje terug moeten doen en ondertussen hun ge-
liefde minder mogen zien.

Extra inzet
Daarnaast denk ik aan alle beroepsgroepen die 
zich extra inzetten voor de direct en indirect ge-
troffen mensen. De mensen in de zorg maar ook 
mensen die in het onderwijs of de kinderopvang 
werken, of in verzorgingstehuizen. Hen hebben we 
nu harder nodig dan ooit. Andere beroepsgroepen 
worden zelf getroffen door het virus: zij verliezen 
inkomsten omdat hun bedrijf moet sluiten of om-
dat medewerkers geen opvang hebben voor hun 
kinderen en daarom niet kunnen werken.
    
Ik begrijp dat er onzekerheid en zorg is. Er zijn 
veel vragen waar ook de overheid niet altijd een 
antwoord op heeft. Maar weet, dat er alles aan ge-
daan wordt om de gevolgen voor u te beperken. 
De maatregelen zijn ingrijpend en raken iedereen. 
Maar we nemen ze om erger te voorkomen, met 
de informatie die we op dat moment hebben.

Afstand houden
Waar ik tenslotte bij stil wil staan, zijn alle Tilburgers 
die hun verantwoordelijkheid nemen. Die thuisblij-
ven omdat ze verkouden zijn, die afstand houden 
en even niet op bezoek gaan bij opa en oma. En 
er zijn veel Tilburgers die nog een stapje verder 
gaan: die bij zieke buren een pannetje soep voor 
de deur zetten. Die een appgroep starten voor hulp 
in de wijk. Die kinderen opvangen van vrienden als 
zij naar hun werk moeten. Dat is wat mij als bur-
gemeester eens te meer trots maakt op Tilburg en 
vooral op Tilburgers. Iedereen draagt zijn of haar 
steentje bij en samen komen we hier doorheen.
    
Blijf goed voor jezelf zorgen en zorg goed voor 
elkaar.

Theo Weterings
Burgemeester van Tilburg

    
Meer informatie over de Coronacrisis en de 
gevolgen voor Tilburg, is te vinden op de 
Coronapagina op onze website. Daar kunt 
u ook informatie vinden over de initiatieven 
in de stad en waar u terecht kunt voor hulp. 
https://www.tilburg.nl/actueel/crisis/

    
(Bron: Gemeente Tilburg vrijdag 13 maart 2020. Foto: 
Frans Lahaye)
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Iets anders in gedachte? 
Op www.cateringwolfs.nl vindt u tal van andere 
lekkere mogelijkheden. U mag ons natuurlijk 
ook even bellen om uw wensen te bespreken, 
013 533 26 92.

Gezellig tafelen met Pasen
Steeds vaker is Pasen ook het moment om lekker te tafelen met 
familie en vrienden. Om uw gasten culinair te verrassen, heeft 
Catering Wolfs twee smakelijke suggesties samengesteld. 

Paas-tafelbrunch 
voor 6 personen €123,50

www.cateringswolfs.nl   -   info@cateringwolfs.nl   -   013 533 26 92

Met 10 personen? €189,50

Soepen lente-uisoep met rivierkreeftjes* • tomatensoep*

Hartige gerechten gravad lax, forel en makreel* • Kempische ham 
met meloen • gevulde eitjes* • romige brie • vleessalade* • russisch 
ei • carpaccio met truffelmayonaise* • wraps gevuld met kipfilet* • 
teriyaki kipspiesjes* • 3 soorten luxe vleeswaren • aspergesalade* • 
vissalade

Broodjes vers afgebakken luxe broodjes (harde en zachte), scones 
en croissants*

Warm gerecht beenham in honing-mosterdsaus*

Zoete gerechten aardbeien met slagroom* • kersen in advocaat* • 
macarons* • marmelade* • muffins* • brownies*

Roomboter en margarine*

Geen probleem. Wij vullen voor u een tweede plank met daarop
de gerechten waar een * bij staat. Deze heeft u dan dubbel. 
(Deze plank is niet los te bestellen).

Om een extra feestelijk tintje aan uw paasbrunch te geven, 
krijgt u er van ons een fles Prosecco bij.

Gerookte paling* duurzaam 
gekweekte paling traditioneel gerookt

Zalm op drie manieren bereid* 
gemarineerd met een honing-
mosterddressing • gerookt op 
beukenhout • gravad lax, gemarineerd 
met dille en zeezout

Serranoham met meloen* stevig 
gedroogde ham met een uitgesproken 
smaak

Gemarineerde scampi’s* grote 
garnalen in olijfolie, salie, rozemarijn en 
knoflook

Zongedroogde tomaatjes met blokjes 
mozzarella in olijfolie

Russisch ei vissalade met gekookt ei 
en sauce Tartaar

Wraps op twee manieren * tortilla 
gevuld met kipfilet, kruidenkaas en 
luxe sla • tortilla gevuld met Pastrami, 
kruidenkaas en luxe sla

Gevuld ei* met een kerrie-crème 
gevuld

Olijven gemarineerde Spaanse olijven 
zonder pit met fetakaas

Vleessalade* salade met stukjes 
rundvlees en aardappel

Gerookte kalkoen rustig boven 
hout gerookte kalkoenfilet met 
preisselbeeren.

Albondigas* balletje gehakt in kruidige 
tomatensaus

Fusilli salade van groene pesto en 
eierpasta

Krabsalade een lekkere salade met 
crab-flakes en kruiden

Kipspiesjes teriyaki

Hollandse garnaaltjes* vers gepelde 
Hollandse garnaaltjes

Carpaccio* dun gesneden biefstuk 
met truffelmayonaise

Diverse broodsoorten •  
Kruidenboter • Whiskysaus

Plus keuze uit 2 van de volgende 
warme gerechten. 

stukjes kip in satésaus • vispotje met 
kruidenroom • boeuf bourguignon 
• getrancheerde varkenshaas in 
champignonsaus • beenham met 
cranberrysaus

Paas-tafelbuffet 
voor 6 personen €154,50

Met 10 personen? € 239,50
Geen probleem. Wij vullen voor u een tweede plank met daarop de 
gerechten waar een * bij staat. Deze heeft u dan dubbel. (Deze plank is 
niet los te bestellen).

Helaas is het voor ons niet mogelijk om de inhoud van de brunch of het buffet aan te passen aan uw persoonlijke wensen.  
Wij vragen € 35,00 borg voor de tafelplank. U kunt uw bestelling doorgeven t/m 7 april. Het ophalen van bestellingen kan op beide 
Paasdagen tussen 11.00 - 13.00 uur.
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Iets anders in gedachte? 
Op www.cateringwolfs.nl vindt u tal van andere 
lekkere mogelijkheden. U mag ons natuurlijk 
ook even bellen om uw wensen te bespreken, 
013 533 26 92.

Gezellig tafelen met Pasen
Steeds vaker is Pasen ook het moment om lekker te tafelen met 
familie en vrienden. Om uw gasten culinair te verrassen, heeft 
Catering Wolfs twee smakelijke suggesties samengesteld. 

Paas-tafelbrunch 
voor 6 personen €123,50

www.cateringswolfs.nl   -   info@cateringwolfs.nl   -   013 533 26 92

Met 10 personen? €189,50

Soepen lente-uisoep met rivierkreeftjes* • tomatensoep*

Hartige gerechten gravad lax, forel en makreel* • Kempische ham 
met meloen • gevulde eitjes* • romige brie • vleessalade* • russisch 
ei • carpaccio met truffelmayonaise* • wraps gevuld met kipfilet* • 
teriyaki kipspiesjes* • 3 soorten luxe vleeswaren • aspergesalade* • 
vissalade

Broodjes vers afgebakken luxe broodjes (harde en zachte), scones 
en croissants*

Warm gerecht beenham in honing-mosterdsaus*

Zoete gerechten aardbeien met slagroom* • kersen in advocaat* • 
macarons* • marmelade* • muffins* • brownies*

Roomboter en margarine*

Geen probleem. Wij vullen voor u een tweede plank met daarop
de gerechten waar een * bij staat. Deze heeft u dan dubbel. 
(Deze plank is niet los te bestellen).

Om een extra feestelijk tintje aan uw paasbrunch te geven, 
krijgt u er van ons een fles Prosecco bij.

Gerookte paling* duurzaam 
gekweekte paling traditioneel gerookt

Zalm op drie manieren bereid* 
gemarineerd met een honing-
mosterddressing • gerookt op 
beukenhout • gravad lax, gemarineerd 
met dille en zeezout

Serranoham met meloen* stevig 
gedroogde ham met een uitgesproken 
smaak

Gemarineerde scampi’s* grote 
garnalen in olijfolie, salie, rozemarijn en 
knoflook

Zongedroogde tomaatjes met blokjes 
mozzarella in olijfolie

Russisch ei vissalade met gekookt ei 
en sauce Tartaar

Wraps op twee manieren * tortilla 
gevuld met kipfilet, kruidenkaas en 
luxe sla • tortilla gevuld met Pastrami, 
kruidenkaas en luxe sla

Gevuld ei* met een kerrie-crème 
gevuld

Olijven gemarineerde Spaanse olijven 
zonder pit met fetakaas

Vleessalade* salade met stukjes 
rundvlees en aardappel

Gerookte kalkoen rustig boven 
hout gerookte kalkoenfilet met 
preisselbeeren.

Albondigas* balletje gehakt in kruidige 
tomatensaus

Fusilli salade van groene pesto en 
eierpasta

Krabsalade een lekkere salade met 
crab-flakes en kruiden

Kipspiesjes teriyaki

Hollandse garnaaltjes* vers gepelde 
Hollandse garnaaltjes

Carpaccio* dun gesneden biefstuk 
met truffelmayonaise

Diverse broodsoorten •  
Kruidenboter • Whiskysaus

Plus keuze uit 2 van de volgende 
warme gerechten. 

stukjes kip in satésaus • vispotje met 
kruidenroom • boeuf bourguignon 
• getrancheerde varkenshaas in 
champignonsaus • beenham met 
cranberrysaus

Paas-tafelbuffet 
voor 6 personen €154,50

Met 10 personen? € 239,50
Geen probleem. Wij vullen voor u een tweede plank met daarop de 
gerechten waar een * bij staat. Deze heeft u dan dubbel. (Deze plank is 
niet los te bestellen).

Helaas is het voor ons niet mogelijk om de inhoud van de brunch of het buffet aan te passen aan uw persoonlijke wensen.  
Wij vragen € 35,00 borg voor de tafelplank. U kunt uw bestelling doorgeven t/m 7 april. Het ophalen van bestellingen kan op beide 
Paasdagen tussen 11.00 - 13.00 uur.
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ACTIVITEITENKALENDER

Deze week verschijnt er geen 
Activiteitenkalender omdat alle 
activiteiten tot 6 april i.v.m. het 
Coronavirus zijn geannuleerd.
 

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

Iedereen op een veilige 1.5 meter afstand houden?

Kip met groentes in knoflook saus 
Zeer effectief!!

Met nasi of bami €12.50

Wij zijn normaal geopend, uw bestelling alvast door bellen?
Geen probleem dan staat hij op het afgesproken tijdstip 

voor u klaar 013 5331695 
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Benieuwd hoe dit verhaal afloopt?
Ga naar onze website www.schakel-nu.nl 

Verhalenverteller: Wim Verbunt

JEUGD  (vanaf groep 7 + 8)

DE BOSWANDELING VAN LUNA 
EN SKY.
Luna was het thuis 
even helemaal beu. 
Ze zat nu al 5 dagen 
binnen. Het duurt nog 
zeker twee weken 
voordat iedereen weer 
naar school mag. Ze 
moet er niet aan den-
ken dat het nog langer 
duurt! Maar ze heeft 
wel begrepen dat je 
voorzichtig moet zijn, 
want corona is heel 
besmettelijk! Ze had nooit gedacht dat ze zou zeg-
gen dat naar school gaan veel leuker is dan thuis 
zitten. Ze mist haar vriendinnen. Gelukkig heeft 
ze FaceTime op haar mobiel en kan ze lekker met 
haar vriendinnen kletsen. Jammer dat mama wel 
oplet dat ze niet langer dan een half uur op Fa-
ceTime zit. Dan zegt mama: “Luna nu heb je wel 
genoeg gekletst, morgen ga je maar weer verder.”
Af en toe gaat ze naar buiten, voor een boodschap 
of iets naar opa brengen. Gelukkig is Sky er nog. 
Ze vindt het heerlijk om met haar te wandelen. 
Vandaag gaat Luna een lange wandeling maken. 
Ze loopt richting Heukelom en dan daar het bos 
in. Sky vindt het geweldig in het bos: de heuvel-
tjes en de dennenbomen, met hier en daar een ei-
kenboom. Ze had met mama afgesproken om half 
zes thuis te zijn. Toen ze de deur uitging zei mama 
nog: “Houd wel afstand!”
“Natuurlijk doe ik dat!”
Bij het bos aangekomen mag Sky los. Luna gooit 
de bal zo ver als ze kan. 
Sky rent als een dolle achter de bal aan en brengt 

die weer terug, terwijl 
ze kwispelt met haar 
staart. Luna probeert 
de bal uit haar mond 
te trekken. Sky speelt 
het spelletje mee en 
houdt de bal goed 
vast. Ze gromt. Dan 
laat ze de bal los en 
blaft: “Wrafwrafwraf!” 
alsof Sky wil zeggen: 
“Nog een keer, nog 
een keer!” 

Zo zijn ze een 
tijdje aan het spe-
len. In de verte 
ziet Luna grote 
donkere wolken. 
Het begint hard te 
waaien. Ze pakt 
de riem en roept: 
“Sky, hier komen!” 
Maar zij heeft andere ideeën, ze wil de bal. Sky 
blaft en rent er vandoor. Luna denkt: Wie niet snel 
is moet slim zijn! En gooit de bal weg: “Sky zoek 
de bal!” 
De brave Sky brengt de bal naar Luna. “Zo, ik heb 
je.”
Maar Sky wringt zich los, zij wil nog helemaal niet 
aan de riem. Ze rent het bos in. Luna loopt haar 
achterna, maar Sky is veel te snel. Dan struikelt 
Luna over een tak. Ze schreeuwt het uit van pijn. 
Haar enkel doet zeer. “Sky, kom hier!” 
Maar Sky laat zich niet zien. Luna probeert te gaan 
staan. De tranen staan in haar ogen. 

Ze loopt naar een boom om houvast te hebben. 
Sky moet terugkomen! Luna maakt zich kwaad en 
roept: “Sky, hier!” 
Dan komt Sky aangelopen en springt tegen Luna 
op: “Af Sky en zit!” 
Sky gaat braaf zitten, Luna maakt de riem vast 
en knuffelt haar. “Wil jij zo maar weglopen van je 
baasje? Kom we moeten naar huis, er komt regen 
aan! En het is nog wel een uur lopen!” 
Ze wil gaan lopen maar dat lukt niet echt! Luna 
pakt haar mobieltje, maar ziet dat haar scherm 
niet aanspringt! “Shit!” Ook dat nog, is mijn bat-
terij op! Wat nu?
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KUNST EN CULTUUR

CULTUREEL CENTRUM DE 
SCHALM IN ONS KONINGSOORD
Het nieuwe bestuur van CC De Schalm dat sinds 
1 januari compleet is, stelt zich graag aan u voor:
Marieke Spijkers-van der Wegen is nu de voorzit-
ter. Zij vertegenwoordigt CC De Schalm waar no-
dig en wil samen met dit bestuur de nieuwe visie 
en missie realiseren.
Tim van der Avoird, de nieuwe penningmeester, is 
voor velen een bekend gezicht omdat hij al jaren-
lang het filmcafé verzorgt.
Jeroen Granneman neemt de programmering van 
het culturele programma in Ons Koningsoord op 
zich in samenwerking met de bedrijfsleider, an-
dere bestuursleden en externe partners.
Jan Hermes heeft personeel in zijn portefeuille, 
behartigt juridische zaken en ondersteunt de voor-
zitter op het gebied van de huisvesting.

Els Strang-Appels is het laatst toegetreden tot het 
bestuur. Zij is vanaf 1 januari verantwoordelijk voor 
PR en communicatie.

Cultureel Centrum De Schalm is op dit moment 
dan wel gesloten, maar bestuur en medewerkers 
werken hard aan een interessant programma voor 
het volgende seizoen in Ons Koningsoord. 
Daartoe neemt CC De Schalm zelf initiatieven, 
maar het werkt ook samen met belangrijke part-
ners als de Bibliotheek Midden Brabant en Stich-
ting Expo door al hun activiteiten in Ons Konings-
oord te faciliteren.
Het nieuwe bestuur streeft ernaar om binnen de 
mogelijkheden van onze prachtige, centraal gele-
gen locatie volop gelegenheid te geven voor ont-
moeting, ontwikkeling en optreden.
U zult straks zien dat het programma gericht is op 
meer doelgroepen dan voorheen. Het is gevarieer-
der en het programma wordt uitgebreider dan de 
afgelopen jaren. Dat is een van de doelen die het 
nieuwe bestuur zich heeft gesteld en daarvoor zet 
het in 2020-2021 een eerste stap.

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.
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OIST.NL
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DE LUISTERLIJN - 
TELEFOON 013-5441544
Door het coronavirus raken we allemaal 

meer geïsoleerd. Dat valt voor ons als ouderen 
vaak niet mee. Het houdt ons allemaal bezig. Voor 
de een is het een uitdaging, voor een ander een 
hele opgave. Mensen met wie je zoiets  wilt delen 
zijn er niet meer of zijn niet goed bereikbaar. Daar-
voor kan een Luisterlijn nu uitkomst bieden.
De Luisterlijn is dag en nacht het hele jaar door 
beschikbaar. Het komt voort uit de vroegere te-
lefonische hulpdiensten. Je kunt er altijd terecht 
voor je verhaal en een vertrouwelijk gesprek. Dat 
was deze week ook te zien bij omroep Max. De 
vrijwilligers aan de telefoon zijn zorgvuldig gese-
lecteerd en opgeleid. U kunt hen anoniem bellen 
en wat u hen vertelt, blijft strikt geheim. U kunt 
uw verhaal kwijt over alles wat u bang, bezorgd 
of boos maakt. U kunt uw verhaal kwijt over de 
virusmaatregelen die uw eenzaamheid nog meer 
vergroten. U mag gerust meerdere keren op een 
dag bellen. De ene dag kan zwaarder zijn dan de 
andere.
Zo kunt u dat steuntje in de rug krijgen dat u nodig 
hebt in deze ingewikkelde en moeilijke tijd. Wilt u 
meer weten kijk dan op www.deluisterlijn.nl.
Het landelijke nummer van de Luisterlijn is: 0900-
0767.
Voor meer praktische zaken kunt u terecht bij 
ContourdeTwern (zie de Schakel van de vorige 
week) en/of  bij het Rode Kruis.

Namens Werkgroep SocMa KBO 
Ria van de Kam

DE ZONNEBLOEM 
VERRAST 
TORENTJESHOEF 

De Zonnebloem heeft deze week de bewoners en 
medewerkers van Torentjeshoef verrast met een 
zakje paaseitjes. Enerzijds om te verzachten dat 
de bewoners tijdelijk geen bezoek mogen ontvan-
gen en anderzijds om het personeel een pluim te 
geven voor het intensieve werken in de zorg.

Het kleine presentje ging vergezeld van een Zon-
nebloem tekst kaartje om zo eenieder een hart on-
der de riem te steken in deze moeilijke tijd die ook 
de Zonnebloem raakt.

Zoals zoveel activiteiten zijn ook die van de Zon-
nebloem uitgesteld. Extra triest is het dat het veel-
al ouderen treft die door hun fysieke beperking 
extra uitkijken naar onze ontspanningsmiddagen.

Wij wensen eenieder, maar in het bijzonder alle 
ouderen, in Berkel-Enschot veel sterkte toe en ho-
pen dat wij spoedig onze activiteiten weer kunnen 
opstarten.

Namens bestuur en vrijwilligers de Zonnebloem 
afd. Berkel-Enschot

Ruud Brugmans, voorzitter

UITSTEL ALGEMENE 
LEDENVERGADERING 
KBO BERKEL-ENSCHOT

De overheidsmaatregelen met betrekking tot het 
coronavirus nopen het bestuur van KBO Berkel-
Enschot de op 17 april a.s. geplande Algemene 
Ledenvergadering tot nader order uit te stellen. We 
verwachten ook dat het houden van een ALV voor 
de ultieme datum volgens de statuten - 30 juni - 
door overmacht misschien niet mogelijk zal zijn. 
Een datum in het najaar is dan wellicht een optie.

De hervatting van de stilgelegde activiteiten zal 
mede afhankelijk zijn van verdere ontwikkelingen 
en de maatregelen van de overheid die daaruit 
voortvloeien. Wij houden u op de hoogte.

Het bestuur 
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STRANDBAD

PAK NU JE KANS MET ONZE EARLY BIRD ACTIE!

Kies voor ons Strandbad-abonnement en zwem het hele seizoen zo vaak 

als je wil voor één vaste prijs! 

Check www.derauwbraken.nl en sluit online jouw abonnement af.

LET 
THE SUN 
SHINE! 

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
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INSCHRIJVING
KINDERVAKANTIEWERK
Lieve vrijwilligers,

De inschrijving als leiding bij KinderVakantieWerk 
is weer van start gegaan !!
Zowel bij de onderbouw als de bovenbouw zijn wij 
op zoek naar leiding.
Wij willen iedereen vragen om online in te schrijven.
Kijk op onze website www.jeugdwerkberkelenschot.nl 
Klik aan waar je voorkeur naar uitgaat, onder of 
bovenbouw. 
Hier kun je ook terugvinden wat het inhoud om 
leiding te zijn bij één van de groepen.
Gezellig een weekje KVW, kinderen begeleiden en 
nieuwe vrienden maken.
Zegt het voort !
Groetjes van de voorbereidingsgroepen KVW OB 
+ BB

HERDENKINGSBOMEN 
8. BERKEL-ENSCHOT-
HEUKELOM

In week 49 van 1996 viel er bij mij een enveloppe 
op de deurmat. Het was een uitnodiging om op 
13 december 1996 naar de afscheidsreceptie van 
burgemeester Jan Meijs in De Schalm te komen. 
Dit bracht bij mij de gedachte naar voren om de 
bekende Haarense boomkweker Mart van den 
Oever op te bellen en te vragen of hij ook was 
uitgenodigd voor de receptie. Het antwoord was 

ja. Ik vroeg hem of 
hij al een cadeau 
had uitgezocht. 
Nee dus. Ik heb 
hem voorgesteld 
dat hij een linde-
boom kon schen-
ken aan de bur-
gemeester. Deze 
laatste zou de linde 
dan weer moeten 
doorschenken aan 
“zijn” inwoners. 
Ondergetekende 
had ook een naam 
voor de boom:” 
BERKEL-ENSCHOT-HEUKELOMBOOM  31-12-
1996”, de laatste dag van de nog zelfstandige 
gemeente Berkel-Enschot. De boom zou, volgens 
mij, moeten komen staan in de middenberm bij De 
Druiventros aan de Bosscheweg. De linde is daar 
op 16 december door onze plantsoenendienst 
geplant. Op 31 december werd er door mij een 
plankje met de gewenste tekst op de boompaal 
geschroefd. Op 31 december 1999 heb ik het pri-
mitieve bordje vervangen door een eeuwenoude 
eiken zolderbalk uit de Oude Toren en daarop 
een natuurstenen plaquette aangebracht met de 
tekst zoals hierboven beschreven. Omdat er in 
2008 drie turbo-rotondes kwamen rondom De 
Druiventros heeft de boom tijdelijk gestaan op de 
carpoolplaats tegenover het horecapand. Nu heeft 
de linde zijn groeiplaats gevonden nabij het elek-
triciteitshuisje tegenover De Druiventros.

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

 

Willie’s worstenbrood 
Molenhoefstraat 14 

Udenhout 
013-511 0704 

www.williesworstenbrood.nl 
@williesworstenbrood 

DDeezzee  wweeeekk  iinn  ddee  aaaannbbiieeddiinngg  

10 worstenbroodjes (€ 10,00) 

+ 

4 Kersenflappen  
€ 15,00 

Aanbieding geldig van vrijdag 27 t/m donderdag 2 april 2020 

Alleen geldig in onze winkel 

Nieuw  
Gesneden Brood 
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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

WORD
JIJ

MIJN
NIEUWE

COLLEGA?

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

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

OPSTEKERTJE
De ontwikkelingen gaan de laatste weken ontzet-
tend snel. In de aanloop naar carnaval was het 
Corona virus nog een stipje op de verre horizon. 
Op het moment dat ik dit stukje schrijf is het zo 
dichtbij gekomen dat ik vandaag vernam dat een 
aantal bekenden daadwerkelijk ernstig ziek in het 
ziekenhuis liggen. Vandaag is het vrijdag en ko-
mende woensdag leest u dit stukje waarschijnlijk 
pas. Het is niet te voorzien wat er in de tussentijd 
gebeurt. 
De beslissing om openbare kerkvieringen in het 
weekend niet te laten doorgaan en het daarop-
volgende bericht dat deze maatregel tot minstens 
tweede Paasdag zal gelden is voor velen van ons 
een emotionele klap geweest. Pasen is het be-
langrijkste feest op de liturgische kalender en de 
vieringen worden in onze parochie goed bezocht. 
Met het wegvallen van de missen op de zater-
dagavond en de zondagochtend valt er ook een 
contactmoment weg voor gelovigen onderling. De 
social distancing waartoe wordt opgeroepen be-
schermt een kwetsbare groep mensen en zal de 
verspreiding van het virus zeker vertragen. Maar 
tegelijkertijd kan het ook een gevoel van isolatie 
oproepen, zeker als we met zijn allen noodge-
dwongen thuisblijven. 
Wat troost en bemoediging kan brengen in deze 
moeilijke tijden is het geloof in de gemeenschap 
van de heiligen. De verbondenheid en saamhorig-
heid in de kerk is gebaseerd op oprechte vriend-
schap en naastenliefde, en wordt gedragen door 
een persoonlijke relatie met Christus, die als een 
as van een wiel alle spaken met elkaar verbindt. In 
het credo worden twee begrippen in elkaars ver-
lengde uitgesproken: “de heilige, katholieke kerk” 

en “de gemeenschap van de heiligen”. Beide be-
grippen duiden op een immateriële en onzichtbare 
verbondenheid. Dat we elkaar niet ontmoeten of 
elkaar de handen kunnen schudden, betekent niet 
dat de werkelijke verbondenheid verbroken wordt 
of minder aanwezig is. 
Juist nu, in de veertigdagentijd, is het misschien 
vruchtbaar daar eens een keer over na te denken. 
Wat is echt essentieel voor de kerk om niet alleen 
voort te bestaan, maar ook nog te doen waartoe 
ze is geroepen? Speelt het gebed en het voeden 
van onze relaties, zowel met God als met elkaar, 
daar niet een cruciale rol in? Hoe kunnen we op 
afstand elkaar toch nabij zijn? En in het verlengde 
daarvan: hoe verbonden waren we al met elkaar 
al zonder dat we het misschien beseft hebben? 
De gemeenschap van de heiligen verbindt de 
zichtbare kerk hier op aarde, met die grotere, on-
zichtbare kerk, die zich uitbreidt naar verleden en 
toekomst en waar de gelovigen van alle tijden, in 
koor met de engelen, verbonden is met en door de 
Vader, de Zoon en de heilige Geest. In de hoop dat 
dit u mag bemoedigen wens ik u alle goeds voor 
de komende tijd.

Diaken Alexis Szejnoga

TER NAGEDACHTENIS
In de St. Lambertuskerk hebben we – in besloten 
kring - met een kerkelijke uitvaart afscheid geno-
men van Albert de Groot, 78 jaar en in de St. Cae-
ciliakerk van Ivo Panis, 86 jaar.

ONTWIKKELINGEN VOLGEN OP WEBSITE EN 
FACEBOOK
Wij wijzen u erop dat het verstandig is om de web-
site van de parochie, www.johannesxxiiiparochie.
nl,  en de Facebookpagina ‘Johannes xxiii paro-
chie’ in de gaten te houden voor de laatste mede-
delingen, omdat de ontwikkelingen erg snel gaan 
op dit moment. 

MET PIJN IN ONS HART …
De Nederlandse bisschoppen kondigen aan dat 
de publieke liturgische vieringen met Palmzondag, 
de andere dagen in de Goede Week (het Paas-
triduüm) en met Pasen dit jaar worden afgelast. 
Dit gebeurt met grote pijn in het hart. Alle maatre-
gelen die de bisschoppen in Nederland eerder in 
verband met het coronavirus hebben afgekondigd 
op 28 februari en 13 maart, worden nu verlengd 
tot en met maandag 13 april (Tweede Paasdag).

Al eerder kondigde paus Franciscus vergelijkbare 
maatregelen aan. De maatregelen die de overheid 
in Nederland heeft genomen gelden tot en met 6 
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In verband met de coronaproblematiek 
hebben we besloten de opening uit te 

stellen tot een nader te bepalen datum. 
Voor een afspraak kunt u altijd telefonisch 
contact opnemen met onze hoofdvestiging 

in Oisterwijk, Molenbaan 7a – 013-528 35 35.

WWoorrdd  VVrriieenndd  
vvaann  BBooeerrddeerriijj  DDeenniisssseenn!!

BBiijj  BBooeerrddeerriijj  DDeenniisssseenn  kkaann  jjee  vvrriieenndd  wwoorrddeenn  vvoooorr  ddee  
pprriijjss  vvaann  €€110000,,--  

  
••  EEeenn  33--ggaannggeenn  mmeennuu  àà  llaa  ccaarrttee  

vvoooorr  22  ppeerrssoonneenn  ((bbiinnnneenn  11--jjaaaarr  ttee  bbeesstteeddeenn))

••  CCeerrttiifificcaaaatt  ‘‘VVrriieenndd  vvaann  BBooeerrddeerriijj  DDeenniisssseenn’’
  

••  JJee  wwoorrddtt  uuiittggeennooddiiggdd  vvoooorr  ddee  vvrriieennddeennbboorrrreell  
vvaann  BBooeerrddeerriijj  DDeenniisssseenn,,  iinncclluussiieeff  55  ccoonnssuummppttiieess..

Wat krijg je hiervoor terug?

WWoorrdd  oonnzzee  vvrriieenndd  vviiaa  
wwwwww..vvrriieennddvvaannddeebbooeerrddeerriijj..nnll
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april.  De bisschoppen zien zich echter genood-
zaakt ook tot en met Pasen nu al een beslissing 
te nemen in verband met de voorbereidingen voor 
de liturgische plechtigheden, die niet goed plaats 
kunnen vinden in de huidige situatie. Verder is de 
noodzaak er vanwege de gezondheid van de gelo-
vigen, onder wie ook kwetsbare personen.

De kerken blijven waar mogelijk open en toegan-
kelijk om te bidden of een kaars op te steken. 
Vraag aan de bezoekers is, om daarbij afstand 
te houden tot andere kerkgangers en indien men 
verkouden is, niet te komen maar thuis te bidden.
De bisschoppen roepen nadrukkelijk op tot gebed 
in deze tijden waarin het coronavirus heerst.
· De kruisweg
· De rozenkrans
· Bid mee via Radio Maria
· Steek een kaarsje op via de website van Kerk in 

Nood
· Volg de website van uw bisdom en parochie 

voor andere mogelijkheden tot gebed en live 
streaming van vieringen

Op zondag is er de Eucharistie op televisie via 
KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2. Verder 
zendt Radio Maria iedere doordeweekse ochtend 
en avond een Eucharistieviering uit om 09.00 uur 
en 19.00 uur. In het weekend op zaterdag om 
09.30 uur en zondag om 10.00 uur.

Noveengebed - om bescherming tegen het co-
ronavirus
O goede Moeder, Onze Lieve Vrouw ter Nood,
Wij geloven in uw zorg, in uw medeleven
en uw voorspraak bij Jezus uw Zoon.
Daarom komen wij vol vertrouwen tot u
en wij vragen door U aan de Heer:
Bevrijd ons land van de Corona-epidemie,
genees en sterk de zieken en zegen hen die zorg 
voor hen dragen.
Geef wijsheid aan onze bestuurders en geef dat 
wij spoedig
weer kunnen samenkomen om ons geloof te vie-
ren.
Bevrijd ons van onrust en angst, verlicht ons in 
pijn en verdriet.
Geef ons hoop waar wij het niet meer zien zitten,
geef ons kracht als wij er niet tegenop kunnen,
geef ons licht waar het donker is.
Maria, bescherm ons en onze dierbaren,
geef ons overgave aan de wil van de Vader
en leid ons veilig naar Jezus, uw Zoon.
Amen.
[Imprimatur: Haarlem, 14 maart 2020 +Johannes 
Hendriks]

MAATREGEL CORONAVIRUS MET BETREK-
KING TOT EEN UITVAART
In geval van overlijden is het alleen mogelijk om in 
een van de 3 kerken van de Johannes XXIII paro-
chie “in besloten kring” een uitvaartdienst te hou-
den in de vorm van een woord- en gebedsviering. 
Onder “in besloten kring” verstaan wij:
echtgenoot/echtgenote, eigen kinderen met aan-
hang, kleinkinderen met aanhang.
Gezien de zeer bijzondere omstandigheden, vra-
gen wij uw begrip hiervoor.
Voor een uitvaart of ziekenzalving kunt u contact 
opnemen met pastoor Looyaard: 06-51110960; 
pastoorlooyaard@johannesxxiiiparochie.nl

PAROCHIECENTRA GESLOTEN VANWEGE 
CORONAVIRUS
Vanwege het coronavirus zijn de parochiecentra 
van de Caecilia, Lambertus en Willibrorduskerk tot 
nader bericht gesloten. 
Voor dringende zaken zijn wij telefonisch of via 
email bereikbaar:
Caeciliakerk: ma t/m vrij van 9.00-12.00 uur 013-
5331215;  caecilia@johannesxxiiiparochie.nl
Lambertuskerk: ma-woe-do-vrij van 13.00-16.00 
uur 013-5111215; lambertus@johannesxxiiiparo-
chie.nl
Willibrorduskerk: ma-di-do-vrij van 9.00-12.00 
uur 013-5331216; willibrordus@johannesxxiiipa-
rochie.nl

Vanwege het coronavirus komen alle vieringen 
in de kerken van de Johannes XXIII Parochie 
tot en met 13 april (2e Paasdag) te vervallen. 
De Mariakapellen van alle 3 de kerken zijn ge-
woon open, evenals het Mariakapelletje aan de 
Schoorstraat in Udenhout.
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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  

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 

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

Schitterende adrespenningen voor uw hond of
kat, GRATIS gegraveerd en klaar terwijl u meekijkt! 
Hobby-Mix voor Dieren, St. Willibrordstraat 6, 
Berkel-Enschot 

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 voor-
rijkosten in Berkel-Enschot! 

Vigor & Sage honden- en kattenvoeding, heerlijk 
eten met kruiden, graanvrij en zonder kunstmatige 
toevoegingen. 
Verkrijgbaar bij Hobby-Mix voor Dieren 

PRINS Honden- en Kattenvoeding verkrijgbaar bij 
Hobby-Mix voor Dieren 

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

JR FARM, natuurlijke lekkernijen voor uw konijn/
knaagdier. Zoals FunPark, Zomeroogst, 
Bosgeheimen, Kruidenweide met paardenbloem 
en nog veel meer! Hobby-Mix voor Dieren 

Vele kussens en manden voor de helft van de prijs, 
bij Hobby-Mix voor Dieren. 013 5331689 

De Dorpsraad is op zoek naar een vrijwilliger 
die de DR kan ondersteunen op het gebied van 
marketing en communicatie. 
Heb je tijd beschikbaar en wil je iets doen voor 
het dorp? 
Stuur een email: info@dorpsraadberkelenschot.nl 

ASPERGES. Ze zijn er weer, de lekkerste 
asperges van Udenhout. Iedere dag vers 
gestoken. De boerderijwinkel is vanaf heden 
dagelijks geopend vanaf 9.00 uur. 
Aspergeboerderij van Iersel Schoorstraat 63 
Udenhout tel: 013 5113404

Voor gevoelige fijnproevers! Happy Dog nieuw bij 
Hobby-Mix voor Dieren, 013 5331689 
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Leefstijl: Overgewicht? En wil je nu 

eens blijvend resultaat?                  
COaching Op Leefstijl is een        
effectieve interventie.   

Meld je nu  aan voor COOL! 

 

Opvoeding: Expertise op het   

gebied van zindelijkheid en          
overgewicht bij kinderen. 

 

Training:  Scholing en workshops 

voor professionals die werkzaam 
zijn met kinderen. 

HEMELS
TRAITEUR

Bestel voor vrijdag 16:00 uur onze hemelse gerechten!
Bestellingen worden, in Berkel-Enschot, geleverd tussen

17:00 en 19:00 uur. Gelieve aan te geven of u de
gerechten koud of warm wilt ontvangen. 
U krijgt een bereidingswijze zodat u er 

heel het weekend van kan genieten.
 

Afhalen is, op vrijdag, ook mogelijk!
 
 

GEKONFIJTE EEND
€ 13,75

ITALIAANSE TOMATENSOEP
€ 7,25

AARDAPPEL PREISOEP
€ 12,75

PARELHOENDER
€ 22,75

SKREI
€ 24,50

CITROENTAARTJE
€ 8,50

PAD THAI GARNALEN
€ 11,75

WILDE ZALM
€ 14,95

WWW .HEMELSETENENDR INKEN .NL

HORECA@ONSKON INGSOORD .NL

LAMSNEK
€ 23,95

SPARERIBS
€ 19,75

HEMELSE BURGER
€ 17,75

VOORGERECHTEN

SOEPEN

HOOFDGERECHTEN

GOLD CHOCOLATE
€ 9,75

NAGERECHTEN



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

13/20 
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.  ***Maximaal 5 aanbiedingen per klant. Niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers.

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
26 mrt 27 mrt 28 mrt

Geldig in week 13
zondag 22 t/m 
zaterdag 28 maart 2020

Grand Sud
Alle flessen à 1 liter, combineren mogelijk

Nescafé Instant
Alle doosjes à 6-25 stuks, 
combineren mogelijk

Campina Vanille-,
chocolade- of 
dubbelvla
Alle pakken à 1 liter

Sweet & Sunny 
Aardbeien

Alle Robijn Wasmiddel 
of wasverzachter
Combineren mogelijk
2 stuks** 
Bijv. Robijn Wasmiddel vloeibaar color,
2 flacons à 735 ml

17.90  8.95
De actieprijzen variëren van 3.09 - 15.29

Appelsientje
Alle pakken à 1 liter, 
combineren mogelijk

Grolsch
Krat 24 flesjes à 30 cl 
of krat 16 beugelflesjes à 45 cl
of Alfa***
Krat 24 flesjes à 30 cl

PLUS Cashew- of walnoten
Zak 150 gram, combineren mogelijk

PLUS Cocktailtrostomaten
Schaal 500 gram

PLUS 
Shoarma of gyros

5.37 - 9.57

3 doosjes

4.99
2.70 - 3.98

2 pakken

1.99

TOT 50% KORTING 

2.49

Per schaal

1.69

1.29 - 1.79

Per pak

0.99Bijv. Robijn Wasmiddel vloeibaar color, 1+1
GRATIS

3.58 - 4.28

2 zakken

3.29
9.98

2 fl essen

7.49
6.87 - 7.40

Per 900 gram

4.99

15.99 - 17.29

Per krat

8.99

MAX. 5 PER KLANT

6.99

Bak 1 kilo

2.99

57% KORTING
OP=OP
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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


