
Weekblad voor Berkel-Enschot en Heukelom, jaargang 55, Week 22, 27 mei 2020

DEZE WEEK:
Buiten sporten mag weer!

Vliegende start voor basisscholen Berkel-Enschot

Eeterij De Bron viert zilveren jubileum

De oplossing tegen snurken? Boonman Bedden!



TOT 10 JAAR

BUITENDUURZAAMHEID

Gratis grondlaag
bij de aankoop van de afwerklaag!

Ervaar nu voordelig!

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

Verf- en behangspeciaalzaak
Marco van den Berg
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BEDRIJVEN CONTACTEN
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T: 06 - 207 80000
E: info@schakel-nu.nl
www.schakel-nu.nl
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Inleveren schakeltjes:
Op rekening: voor maandagochtend 10:00 uur 
online via www.schakel-nu.nl/advertenties of 
via mail info@schakel-nu.nl.
Contante betaling: voor zaterdag 17.00 uur bij 
Figlio (by Geerts Schoenen), Koningsoord 91.

Activiteitenkalender:
activiteitenkalender@schakel-nu.nl

Hoofdredacteur: Ingrid Roets, tel.: 06 - 207 80000
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Jan van der Straaten, Stefan Latijnhouwers, 
Noortje de Kok, Sabine Doevendans

Fotografen: Bas Haans, Coen Brekelmans 
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Filmers: Marcel Panis, Bart van Rijsewijk, 
André Oude Vrielink

Bezorging: Fam. de Brouwer, tel: 013 - 540 07 41

Oplage: 5.450 exemplaren, 

Druk: Drukkerij ElkaSikkers

Donateursrekening:
NL50RABO 0106847953  t.n.v.: De Nieuwe Schakel

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 ontspanningsmassage, 
sportmassage en Fysische Vasculaire Therapie. 
Vibeke Madsen, tel. 06-47681061, www.kivemas.nl

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

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

PEDICURES
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 013-5333350
We rijden ziekenvervoer voor o.a VGZ, UNIVE, IZA enz.

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 

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
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Vanaf 11 mei mag buiten sporten weer! Een 
moment waar veel sporters, sportscholen en 
trainers met smacht op hebben gewacht. Op 
de oproep om jullie meest energieke en moti-
verende sportfoto in te sturen is massaal gere-
ageerd. Moeilijk kiezen! Dus kozen we twee fa-
natiekelingen die “all out” zijn gegaan om hun 
leden te motiveren.

Jürgen de Brouwer, Personal Trainer
‘We willen hem graag in het zonnetje zetten, dat 
verdient hij. Elke week staat hij 2 avonden voor ons 
klaar, in weer en wind’ zegt Erik-Jan van der Meijs, 
lid van de bootcamp training die Jürgen verzorgt. 
Jürgen: ‘door middel van filmpjes en thuis chal-
lenges via WhatsApp, hebben we toch contact 
kunnen houden. Ik heb geprobeerd mensen uit 
te dagen en te motiveren om te blijven bewegen 
toen we nog niet naar buiten konden samen.’ De 
reguliere training vindt plaats in de bossen, waar 
gebruik gemaakt wordt van de mogelijkheden die 
zich daar voor doen. Er wordt niet met materialen 
gewerkt. ‘Regen of sneeuw, we vinden altijd wel 
een mooie oplossing en in 15 jaar tijd is de les 
vrijwel altijd door gegaan’. Jürgen neemt zijn ver-
antwoordelijkheid als trainer heel serieus en heeft 
goed uitgezocht hoe hij binnen de (verschillende) 
maatregelen die gemeentes stellen toch buiten 
zijn trainingen kan geven. ‘Ik doe dit werk al 30 
jaar en het gaat mij om de klanten, dus ik pas me 
graag aan!’

Jacqueline Vugs, Ladies Gym
‘Wat zij allemaal gedaan heeft voor haar leden... in 
één woord: mega-geweldig!’ Dat zijn de woorden 
van Saskia Tielemans, lid van Ladies Gym. Jac-

queline: ‘vanaf dag één hebben we een nieuws-
brief opgezet om iedereen op de hoogte te hou-
den, een YouTube kanaal geopend waarop we live 
stream lessen verzorgen en vooraf opgenomen 
lessen zetten, zodat mensen kunnen sporten 
wanneer het hen uitkomt. We hebben materialen, 
zoals bodypump stangen uitgeleend en zelfs ap-
paratuur rondgebracht, zoals spinning fietsen’. 
Zodra het weer mocht, is Ladies Gym op het par-
keerterrein 20 buitenlessen per week gaan verzor-
gen. Tot grote blijdschap van de meeste leden; zij 
hebben al die tijd gewoon door kunnen sporten. 
‘Het is heel fijn om de leden weer te zien, dat geeft 
binding en positiviteit en dat is echt kicken!’

Tekst: Kelly Heijzelaar
Fotografie: Bas Haans en Suzanne Vugs

BUITENSPORTEN MAG WEER!
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SCHAKELTJESGEVONDEN

SCHAKELTJESVERLOREN

Datum GEVONDEN Vindplaats Telefoon 
 23-5 Sleutel met sleutelhanger, Salto Inspiredaccess Parkeerplaats Koningsoord 06-23110769
 19-5 Nokia telefoon in zwart etui In de buurt tuincentrum de 06-33750642
   Hemeltjes B-E
 13-5 Zwarte fietssleutel met o.a. naam Senn Raadhuisstraat 06-13733467
  op de hanger
 5-5 Sleutelbos met autosleutel Peugeot Joost van den Vondellaan  06-14685059
 2-5 Zilverkleurige kinderketting Zandpad tussen De Kraan en 06-23821095
   Koningsoord
 1-5 Knuffellapje konijn De Brem 013-5111323
 

Datum VERLOREN Verliesplaats Telefoon 
 20-5 Getuigen gezocht schade aan de zijkant lime Klaproosstraat BE 06-29401130
  groene auto in nacht woensdag op donderdag
 17-5 Opgerold plastic tasje met speciale spaken Berkel 013-5339361
  voor rolstoelfiets
 16-5 Ketting met smiley met zonnebril Meikers-Elstar-Juttepeer- 06-14434175
   schoolmeesterstraat
 3-5 Pinpas Rabobank Route Koningsoord - Eikenbosch -  06-49755035
   Abdijlaan - Enschotsebaan

Ons basis programma is van hoge kwaliteit

• Wassen + Polish + Drogen

•     KEER velgenreiniging

• GRATIS binnen stofzuigen

5

Geminiweg 39, 5015BP Tilburg  •  Tel. (013) 59 02 222  •  www.carwash-tilburg.nl

Klanttevredenheid: 98%

GROENE 
CARWASH

GRATIS 
KOFFIE/THEE

GRATIS BINNEN 
STOFZUIGEN

LANGE 
CARWASH
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Maandag 11 mei was de eerste dag dat basis-
scholen opnieuw hun deuren mochten openen. 
Na ongeveer twee maanden thuisonderwijs 
was dit een moment waar medewerkers lang 
naar uitkeken. We vroegen de drie scholen in 
Berkel-Enschot hoe de herstart is verlopen.

Positief geluid
Wat opvalt bij het spreken van de directie, is de 
positiviteit waarmee zij zich uiten over de peri-
ode van thuisonderwijs en over de herstart van 
de scholen. De directeuren van Berkeloo, Marion 
Straalman-Norbart en St. Caecilia, Theo van Til-
burg, geven aan dat het ‘bijzonder goed’ en ‘vlek-
keloos’ is verlopen. Scholen hebben hard gewerkt 
om zo goed mogelijk thuisonderwijs te kunnen 
bieden. ‘Alle kinderen en ouders hebben thuis ook 
ontzettend hard gewerkt,’ zegt Roel Paridaans, di-
recteur van Rennevoirt. ‘Er is veel overleg geweest 
over de praktische zaken zoals halen/brengen van 
kinderen, hygiëne en noodopvang’, zegt Marion. 
Samen hebben we dit goed kunnen oppakken. De 
thuiswerkperiode heeft ook voordelen; ‘veel kin-
deren hebben goed samen met hun ouders gele-
zen en zijn mogelijk zelfs op vooruit gegaan op dat 
gebied. Ook hebben we geen parkeerprobleem 
meer’, lacht Theo. 

Nieuwe situatie
Op alle scholen in het dorp werd gekozen voor 
het “hele dagen model”. Marion zegt: ‘hierbij is de 
helft van de kinderen op school; de ene groep op 
maandag en donderdag en de andere groep op 
dinsdag en vrijdag’. Overal werd gezien dat kinde-
ren snel wennen aan de nieuwe ‘coronaproof’ si-
tuatie en dat de gewone draad weer vlot opgepakt 
kon worden. Roel vertelt: ‘de eerste maandag leek 
veel op het gevoel dat je bij een eerste schooldag 
hebt, het is dan zo ontzettend leuk om alle kinde-
ren weer terug te zien!’. De ‘gouden greep’ zoals 
Theo dat noemt, is voor alle scholen geweest dat 
zij eerst de aandacht gelegd hebben op de sfeer 
en de sociale contacten. ‘We hebben er de eerste 
dagen vooral voor gezorgd dat de sfeer ontspan-
nen en gezellig was, zodat de kinderen allemaal 
met een veilig gevoel konden starten’ zegt Roel. 

Al met al hebben zowel scholen, leerlingen en ou-
ders grote inzet getoond en konden de kinderen 
weer een vliegende start maken. Chapeau! Scho-
len hebben er alle vertrouwen in dat kinderen weer 
snel hun draai gaan vinden als de scholen na 8 juni 
volledig opengaan. 

Tekst: Kelly Heijzelaar
Foto: Bas Haans

VLIEGENDE START VOOR 
BASISSCHOLEN IN BERKEL-ENSCHOT
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3 JUNI OPENEN WIJ ONZE WINKEL

Dé 
Zeeuwse 
Vishandel

Koningsoord 176   |   5057 DL Berkel-Enschot
0650580308

OPENINGSAANBIEDINGEN

Schotse zalmfilet
500 gram

Hollandse haring
4 stuks

Kibbeling met saus
500 gram

€ 8,-

€ 6,-

€ 8,-
aanbiedingen geldig van 3 juni t/m 6 juni 2020
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EETERIJ DE BRON 
VIERT ZILVEREN JUBILEUM

Eeterij-Tapperij De Bron aan de Molenstraat 
bereikte 18 mei een mijlpaal. Hoewel het zilve-
ren jubileum midden in de Corona-crisis valt, 
staan eigenaren Ronnie de Rooij en zijn weder-
helft Brenda op creatieve wijze stil bij dit heu-
gelijke feit.

Maar hoe vier je het 25-jarig bestaan in deze ver-
warrende tijden met alle ingrijpende maatrege-
len? Een mooie uitdaging voor Ronnie en Brenda. 
‘Sinds de deur van De Bron dicht moest, bezorgen 
we maaltijdschotels’, legt Ronnie uit. ‘Dat is ons 
én de klanten zo goed bevallen dat we daar, als 
we de zaak weer mogen openen vanaf 1 juni, mee 
doorgaan. In de afgelopen ‘Corona’-weken wisten 
we een nieuwe klantenkring aan te boren: mensen 
die graag bij ons een hapje willen komen eten.’

Livestream
Ronnie heeft nog een ander leuk nieuwtje: binnen-
kort gaat De Bron vanuit het Tapperij-gedeelte het 
publiek via een livestream op Facebook en YouTu-
be op een bijzondere manier vermaken. Niemand 
minder dan Frans van der Meer (alias Ferry van de 
Zaande, de bekende pop met zijn zwaar, sappige 
Tilburgse accent), presenteert dan elke eerste 
zondagmiddag van de maand uitzendingen vanaf 
het podium in de horecazaak. Met medewerking 
van artiesten én de deejays van ‘De Platenbazen’. 
‘Ze draaien, uitsluitend op vinyl, onder meer ver-
zoeknummers uit de jaren tachtig en negentig’, 

vertelt Ronnie enthousiast. ‘Dus als je niet naar de 
kroeg wilt, kun je bij ons terecht voor een leuke 
invulling van de zondagmiddag.’     

‘De Bron is eigentijdse horecazaak’ 

Historie
Ronnie en Brenda begonnen in 1995 als feestcafé, 
maar door de jaren heen kreeg het verzorgen van 
maaltijden geleidelijk de overhand. Wie komt eten 
in Eeterij De Bron, kan kiezen uit tal van verschil-
lende gerechten; met de enige echte Oostenrijkse 
schnitzel als specialiteit. ‘Onze menukaart is uit-
gebreid, die we regelmatig aanpassen’, aldus 
Brenda. ‘De schnitzels maak ik zelf. Lekker groot, 
mals, krokant en vers. Maar we bieden veel meer, 
waaronder heerlijke burgers en super steaks.’    

Volgens Ronnie denken veel mensen bij De Bron 
nog steeds aan een uitgaanslocatie die vooral in trek 
is bij jongeren. ‘Maar dat is al minstens tien jaar niet 
meer zo’, benadrukt hij. ‘De jeugd is zeker welkom, 
maar de meeste jongeren gaan nu liever naar festi-
vals of thuis chillen. We zijn een eigentijdse, gezellige 
horecazaak met een duidelijk doel: we willen het al 
onze gasten zo goed mogelijk naar de zin maken.’

Tekst: Stefan Latijnhouwers
Foto: Bas Haans
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Relatietherapie
Ontdek de nieuwe anti-snurkfunctie

van de Auping Smart base

Kijk op auping.nl/smartbase voor meer informatie.

AaBe-straat 55, Tilburg 
Tel. 013-7370193  |  www.boonmanbedden.nl
We zijn 2e pinksterdag geopend van 12:00-17:00 uur.
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Bij Boonman Bedden in Tilburg hebben we de 
oplossing. De nieuwe slimme bedbodem van Au-
ping, de ‘Auping Smart base’, heeft namelijk een 
speciale anti-snurkfunctie. Hierdoor hoeft nie-
mand meer wakker te liggen door een snurkende 
partner. Op het moment dat iemand snurkt, gaat 
het hoofdeinde een stukje omhoog, en krijgt de 
snurker een liefdevol zetje, waardoor de ander 
gewoon kan doorslapen. En dat is niet onbelang-
rijk, want snurken is voor veel mensen een serieus 
probleem en een grote ergernis in een relatie. 

Objectief advies en samen kijken wat 
het beste past voor de klant

A-merken
Buiten Auping heeft Boonman Bedden ook een 
uitgebreid assortiment van andere A-merken zoals 
bijvoorbeeld Tempur, Pullman en M line. U kunt bij 
ons terecht voor allerlei producten op het gebied 
van slapen zoals boxsprings, toppers, bedbo-
dems, matrassen, beddengoed tot accessoires. 
We kiezen hierbij bewust voor Nederlandse mer-
ken en het Nederlandse vakmanschap geeft Paul 
van de Putte (Bedrijfsleider) aan. Doordat we niet 

afhankelijk zijn van 1 merk kunnen we dus objec-
tief advies geven en samen kijken wat het beste 
past voor de klant. 

Boonman Bedden is een echt familiebedrijf. Mo-
menteel is de leiding in handen van de drie zussen 
Lieneke, Wiesje en Roosje Boonman die het be-
drijf vijf jaar geleden van hun ouders overnamen. 
Het bedrijf heeft zeven vestigingen in Noord-Bra-
bant, waaronder dus nu 4 jaar in Tilburg en een 
webshop. 

Openingstijden
maandag  van 13.00 tot 17.45 uur
dinsdag, woensdag, vrijdag 
 van 10.00 tot 17.45 uur
donderdag  van 10.00 tot 21.00 uur
zaterdag  van 10.00 tot 17.00 uur
zondag  van 12.00 tot 17.00 uur

BOONMAN BEDDEN
AaBe-straat 55
5021 AV Tilburg
(013) 7370193 
tilburg@boonmanbedden.nl
www.boonmanbedden.nl

DE OPLOSSING TEGEN SNURKEN?  
BOONMAN BEDDEN!

BEDRIJF IN BEELD
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Zomerse sferen met bekende merken zoals:
Alberto - State of Art - Olymp - Blue industrie - Superdry - R2

Dorpstraat 11B - 5061 HH Oisterwijk - 013 5211853 - info@herenvanoisterwijk.nl - www.herenvanoisterwijk.nl

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

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

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.

Ook nu helpen we u graag, 
u blijft van harte welkom in onze winkels.

1,5mtr

Afstand 1,50 meter Maximaal 
2 personen 

per adviseur

1 persoon per 25 m2

vloeroppervlak

2e  PINKSTERDAG & 

ZONDAG 7 JUNI GEOPEND

Kom langs in onze showroom
     in Oisterwijk



VERENIGINGSNIEUWS
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HERDENKINGSBOMEN 12 
NCB.-KVO.-KPJ.-BOOM
Tijdens het weekend van 17, 18 en 19 

september 1993 werd de heropening van Cultu-
reel Centrum De Schalm (locatie Eikenbosch) ge-
vierd. Deze activiteiten vonden plaats omdat het 
gemeenschapshuis grondig was verbouwd en bij 
de tijd gebracht. De renovatie, uitbreiding en in-
richting had 2,5 miljoen gulden gekost. Op vrijdag 
17 september vond de officiële opening plaats. 
Onder de genodigden waren ondermeer verte-
genwoordigers van gebruikers van De Schalm, het 
Schalmbestuur en burgemeester Jan Meijs. Aan 
het begin van het openingsprogramma boden ver-
tegenwoordigers van de plaatselijke NCB, KVO en 
KPJ aan de bevolking een cadeau aan in de vorm 
van een zeshoekige houten bank die geplaatst 
was voor De Schalm. Op de rugleuning was inge-
graveerd: “MILIEUPRIJS-1993-NCB-KVO-KPJ” In 
overleg met de gemeente werd in het middenstuk 
een Tulpenboom geplant. De bank is bekostigd 
met het geld dat 
de drie verenigin-
gen hadden ge-
wonnen met het 
behalen van een 
eerste prijs bij een 
landelijke milieu-
actie in 1990. In 
het kader van die 
actie hadden zij de 
plaatselijke bevol-
king opgeroepen 
milieutips te geven 
die vervolgens in 
De Nieuwe Scha-
kel werden gepu-
bliceerd. Bij de 
onthulling van de bank hadden de 3 verenigingen 
hun “moedervaandels” in statieven geplaatst om 
de zaak plechtiger te laten zijn. Heden ten dage 
staat Cultureel Centrum De Schalm op de Eiken-
boschlocatie al sinds medio 2017 leeg. Enige ja-
ren geleden heeft de gemeente Tilburg de bank 
laten verwijderen wegens krakkemikkerigheid. De 
NCB-KVO-KPJ-BOOM staat er nu verlaten bij.  
Een plaquette bij de boom is gewenst.

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

Kies voor 60 plus hypotheek!

60plushypotheek.nl

www.60plushypotheek.nl • T 013 591 0020

Zet uw overwaarde om in euro s’

• Zonder Einddatum 
• Zonder risico

• Extra bestedingsruimte 
• Geen aflossingsverplichting

Dr. Deelenlaan 10 • 5042 AD Tilburg
Gratis parkeren

keuze uit bier, wijn of fris

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

Juni

Soep
Champignonsoep met bieslook en krokante spekjes  

Hoofdgerechten
Gebakken maiskipfilet

met pikante saus en verse groenten   
of

Visstoofpotje
met kreeftensaus  en bijpassende groenten 

Dessert
Mango ijs met citroencookies en slagroom

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



SPORT
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YESS, WE MOGEN ALLEMAAL 
WEER GAAN TENNISSEN!
In deze Coronaperiode is vanuit de maatschappij 
het verzoek gekomen om ons tennispark open te 
stellen voor alle inwoners van onze eigen woon-
plaats. Hier hebben wij als tennisclub de Rauwbra-
ken gehoor aan geven. Na de advertentie vorige 
week in de Schakel, is hier volop al gebruikt van 
gemaakt. Superleuk om te zien hoe op ons tennis-
park kennis gemaakt wordt van het tennisspel.
De KNLTB heeft nu ook het dubbelen vrijgegeven.
Tot 6 juli kunnen alle inwoners van Berkel-Enschot 
gebruik maken van ons park voor een potje ten-
nis met in achtneming van de Coronaregels. Ben 
je na het lezen ook enthousiast geworden? Meldt 
je aan via de website, daar staan ook de Corona-
richtlijnen. 
Tot ziens op ons park, Rauwbrakenweg 44!

Met sportieve groet,
Claudia Kuiper namens,

TC de Rauwbraken.

OJC’98 NIEUWS
Alle leden zijn weer aan het trai-

nen. Op dinsdagen is er een veertiendagen-roos-
ter, op vrijdag is iedereen weer actief. hieronder is 
het schema te vinden. Zoals vorige week al ge-
meld, mogen bij de jeugd ook niet-leden meetrai-
nen.
Dinsdag even weken
19.00 – 20.00 uur: C1 en A1
20.30 – 21.30 uur: senioren
Dinsdag oneven weken
18.30 – 19.30 uur: E1 + 2, D1 en C2
20.30 – 21.30 uur: senioren
Vrijdag alle weken
18.30 – 19.30 uur: kangoeroes, E1 + 2 en D1
19.50 – 20.50 uur: C1, C2 en A1
21.10 – 22.10 uur: senioren
Lang niet iedereen weet dat OJC ook een actieve 
jeu-de-boulesgroep kent. Ook die is afgelopen vrij-
dag weer gestart (met de nodige beperkingen door 
coronamaatregelen). Wie zin heeft om deel te gaan 
nemen, is welkom. De groep start om 20.00 uur.

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



DIVERSEN
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VERGROOT JE 
ZICHTBAARHEID 

MET SOCIAL MEDIA!
Natuurlijk ben je als ondernemer of freelancer ac-
tief op social media. Je ziet het als een kans om het 
verhaal te vertellen van jouw product of dienst en 
in contact te staan met je klanten. In de waan van 
jouw drukke dagen is het echter best een uitda-
ging om regelmatig iets te posten. Ook vraag je je 
wel eens af of je wel op het juiste kanaal zit (moet 
ik niet ook iets met Instagram?), op het juiste mo-
ment post (bereik je ’s avonds meer mensen?) en 
of het zin heeft om ook op social media te adver-
teren. Zeker in deze onzekere coronatijden merken 
ondernemers het belang van social media en het 
ongemak wanneer deze niet op orde is. Om je ver-
der te helpen met die vragen heeft KennisPlaats 
Vesper twee professionals van online marketing-
bureau Achievr. uitgenodigd. Op dinsdagavond 9 
juni delen zij via een online webinar hun expertise 
en geven ze tips die je helpen je online zichtbaar-
heid te vergroten. Lees verder en ontdek hoe jij 
daarbij kan zijn!

KennisPlaats Vesper is een ontmoetingsplek voor 
en door ondernemers in de Bibliotheek Berkel-
Enschot. Drie keer per jaar komen ambitieuze 
professionals hier bij elkaar om kennis, successen 
en struggles te delen. Ook in de coronacrisis zit 
KennisPlaats Vesper niet stil. Juist nu is het de-
len van waardevolle kennis voor ondernemers van 
belang en is het een missie om ondernemers te 
inspireren. Doordat het event daarnaast online is 
kan iedereen het bijwonen.  

Online de juiste doelgroep bereiken
Het webinar op 9 juni wordt gegeven door experts 
Antony van Riel en Dirk van de Wiel, oprichters 

van online marketingbureau Achievr. uit Tilburg. Zij 
bespreken verschillende onderwerpen over social 
media en gaan specifiek in op de meest gebruikte 
kanalen Facebook, LinkedIn en Instagram. Daar-
naast gaan ze in op de beste manieren van online 
adverteren en je doelgroep bereiken. Uiteraard 
zullen ze zoveel mogelijk vragen uit het online pu-
bliek beantwoorden.

Praktijkvoorbeeld: ondernemer aan het woord
Ondernemer Nihal Vogels zal vanuit haar erva-
ringen vertellen wat social media voor je kunnen 
doen. Nihal heeft namelijk een niet zo sexy beroep, 
financieel planner, heel laagdrempelig weten te ma-
ken. Tijdens KennisPlaats Vesper vertelt ze hoe de 
beeldspraak ‘TAART by Nihal’ haar helpt in haar 
personal branding en hoe jezelf presenteren op so-
cial media daarmee ‘a piece of cake’ is geworden.

Het webinar vindt plaats op dinsdag 9 juni van 
19.30 tot 21.00 uur. Tickets á €12,50 zijn te be-
stellen via bibliotheekmb.nl/vesper.
Je ticket is tegelijkertijd een kortingsvoucher ter 
waarde van €10,- voor een managementboek!

FLESSENACTIE VOOR 
KINDEREN MET EEN 

ENERGIESTOFWISSELINGSZIEKTE
Hoi, Ik ben Joris Marinus. 
Op 9 juni 2020 bereik ik de magische 10 jaar. He-
laas moeten we dat al enige jaartjes in onze ge-
dachten vieren want in 2012 ben ik op 2,5 jarige 
leeftijd overleden aan een energiestofwisselings-
ziekte. Helaas was er voor mij geen medicijn. In 
samenwerking met dokter Smeijtink en diverse in-
stanties, waaronder JOIN4ENERGY, proberen we 
veel geld bij el-
kaar te verza-
melen om dit 
beschikbaar te 
stellen voor het 
onderzoek naar 
een medicijn voor 
mijn lotgenoot-
jes. Mijn ouders 
hebben vorig jaar 
beide de Mont 
Ventoux bewan-
deld maar helaas vanwege de Corona gaat het dit 
jaar helaas niet door. Nu ik bijna jarige ben willen 
we toch iets doen. Heeft u nog legen flessen thuis 
en wilt u ons steunen stuur dan een berichtje naar 
familie.marinus78@gmail.com of 06-23568872. 
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Vele kussens en manden 
voor de halve prijs!

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

 

Willie’s worstenbrood 
Molenhoefstraat 14 

Udenhout 
013-511 0704 

www.williesworstenbrood.nl 
@williesworstenbrood 

DDeezzee  wweeeekk  iinn  ddee  aaaannbbiieeddiinngg  

10 worstenbroodjes (€ 10,00) 

+ 

Aardbeienslof   
€ 15,00 

Aanbieding geldig van vrijdag 29 mei  t/m donderdag 4 juni 2020 

Alleen geldig in onze winkel 
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Mijn mama en papa komen de flessen ophalen en 
gaan deze inleveren. 
Het opgehaalde geld zal ten goede komen aan het 
onderzoek voor een medicijn.
Heeft u geen lege flessen maar wilt u wel een 
bedrag doneren dan kan u doen op www.JOI-
N4ENERGY.NL-acties-joris zoekt medicijn voor 
lotgenootjes.

Namens mij en mijn lotgenootjes bedankt!

DE EERSTE PUZZEL 
UITGELEEND
Op 12 mei werd de eerste puzzel 

uitgeleend aan de heer Leito (71). Een van de deel-
neemsters van een van de belcirkels van de KBO, 
attendeerde hem op de puzzel uitleen. De heer 
Leito was direct enthousiast. Ten gevolge van de 
RIVM maatregelen werd deze puzzel op een speci-
ale manier uitgereikt. “Ik vind het een leuk idee: het 
geeft wat variatie in de vaak rustige en stille dagen 
in deze Corona tijd”.

Wil jij ook een puzzel lenen? Meld je dan bij ons! 
Het lenen van de puzzels is gratis. We hebben 
puzzels vanaf 500 stukjes. Wij houden uiteraard 
rekening met de RIVM maatregelen. De puzzels 
gaan steeds in quarantaine voordat ze weer op-
nieuw worden uitgeleend. De vrijwilligers brengen 
de puzzels aan huis op gepaste afstand en komen 
ze na twee weken weer ophalen of omruilen voor 
een nieuwe puzzel.
Heb je interesse? Of ken je iemand voor wie dit 
leuk zou zijn?
Laat het ons dan weten!
Wij zijn bereikbaar via 0622762727.
Mochten wij de telefoon niet kunnen opnemen, 
spreek dan uw naam en telefoonnummer in, dan 
bellen wij zo snel mogelijk terug.  

Platform Welzijn Berkel-Enschot

NATUURSTEEN | KEUKENS
KERAMISCHE TEGELS | MAATWERK
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Alles uit handen
 of alles in 

eigen hand?
Altijd bereikbaar:
013 572 1822

Oude Lind 35
5043 AL Tilburg

In alles persoonlijk. www.moniquevanhoutum.nl  

Met een eigen, geheel vernieuwd uitvaartcentrum aan 
de Karel Boddenweg 7 in Tilburg (naast het crematorium).

Tom van Dijk

“Tom, die alles op zich nam, 
deed dit op zo’n warme,
liefdevolle wijze. Veel steun 
aan gehad. Ook de ontvangst 
in het uitvaartcentrum was 
steeds weer hartelijk.”

T: (013) 822 65 27 | www.monutatomvandijk.nl



KERKBERICHTEN
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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
Onderlinge liefde
Er is een diepe eenheid, een communio, tussen Je-
zus en Zijn leerlingen van alle tijden. Echt christen 
zijn zal vragen om te kunnen komen tot de dienst-
baarheid van Christus. Je kunnen wegcijferen voor 
elkaar. We stuiten daarbij op tegenstand, ook in 
onszelf. Dat is de worsteling die bij onze mense-
lijke natuur hoort. Toch blijft de Heer voor ons een 
voorbeeld, een inspiratie. Zijn dienstbaarheid be-
schaamt ons misschien omdat wijzelf achterblijven, 
terugschrikken, het willen opgeven. We horen soms 
dat mensen godsdienst ervaren als een slavernij en 
als een zwaar juk op de schouders. God wil echter 
dat wij gelukkig zijn en Hem in blijdschap dienen. 
God wil ontplooiing van de mens, niet diens onder-
werping. Profeten hebben hun best gedaan om de 
mensen weer tot zuiver inzicht te brengen. Jezus 
doet het in uiterste dienstbaarheid en eindeloze, 
zelfopofferende liefde. Hij zegt “Heb elkaar lief zo-
als ik u heb liefgehad”. En vervolgens noemt Hij als 
hoogste daad van liefde “je leven geven voor een 
vriend”. Wat we zien gebeuren is dat Jezus tot op 
de bodem van de liefde gaat; Hij geeft Zijn leven. Hij 
vraagt van ons, vruchten voort te brengen die blij-
vend mogen zijn. Dat is precies wat er gebeurt als 
je uit liefde geeft. Alles wat je voor een ander doet 
dat zal doorgaan als de onderstroom, zal doorge-
geven worden als de dragende kracht van een zel-
veloze liefde. Dat zien we gebeuren op de dag van 
vandaag bij de tomeloze liefde die artsen en het 
verplegend personeel in deze corona-tijd voor de 
zieken over hebben. Zij gaan de weg van de Heer, 
God ter eer en voor een betere wereld zoals God 
deze bedoeld heeft.

Pastoor Godfried B.M. Looijaard

TER NAGEDACHTENIS
In de St. Caeciliakerk hebben we met een ker-
kelijke uitvaart afscheid genomen van Mieke van 
Gent- Kersten, 83 jaar.

WEER VIEREN IN ONZE KERKEN
Vanaf 1 juni is het na een lange periode van wach-
ten gelukkig weer mogelijk om –met maximaal 
30 personen- liturgievieringen te houden in onze 
kerken. Vanaf 14 juni, het Hoogfeest van Sacra-
mentsdag, kan de H. Communie weer ontvangen 
worden en vanaf 1 juli mogen er maximaal 100 
mensen aanwezig zijn bij een viering. 
Op 1 juni zullen er in alle drie de kerken weer vie-
ringen zijn. Omdat er maar een beperkt aantal 
personen mee kan vieren, is het noodzakelijk dat 
U zich hiervoor van te voren aanmeldt. Op onze 
website www.johannesxxiiiparochie.nl kunt u 
meer informatie vinden. U kunt zich ook aanmel-
den via het secretariaat: 013- 5331215. 

MAATREGELEN OMTRENT UITVAARTEN
In geval van overlijden is het alleen mogelijk om in 
besloten kring een uitvaartdienst te houden in de 
vorm van een woord- en gebedsviering. 

Oisterwijk Heukelomseweg 26. www.coppelmans.nl
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Portulaca
Heeft felgekleurde bloemetjes die 
zich overdag openen. Houdt van een 
zonnige plaats en heeft weinig water 
nodig. In 13cm-pot.

2e Pinksterdag 
open 10-17 uur



SCHAKELTJES
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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 

Een veelvoud aan lekkere smaken! Happy Cat bij 
Hobby-Mix voor Dieren, 013 5331689. 

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! 

Pinksteren en asperges, lekker feestelijk tafelen 
met asperges. Dagelijks vers gestoken en vers 
geschild. Zoekt u lekkere ingrediënten voor een 
bijzondere maaltijd of een leuk cadeau? Iedere 
dag open vanaf 9.00 uur. Ook de Pinksterdagen 
Aspergeboerderij van Iersel Schoorstraat 63 
Udenhout tel. 013-5113404 

GRATIS INLOOPSPREEKUUR Iedere dinsdag-
avond hebben wij een gratis inloopspreekuur van 
18.00 uur tot 19.00 uur. I.v.m. het coronavirus kan 
dit alleen op afspraak. Van Raak Advocatuur, 
Slimstraat 8a, Udenhout, 
www.vanraakadvocatuur.nl 013-5908877 

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

Wespennest en Vliegen bestrijding Voor info en 
bestrijding Adrie Pijnenborg, Haaren 06-22449735 
of info@a3p.nu www.a3p.nu 

PINKSTERWEEKEND...ASPERGEWEEKEND. 
Dagelijks vers, evt geschilde ASPERGES. 
Ook allerlei producten voor heerlijke maaltijd. 
Verkoop ma t/m vrijdag en zondag 10-18 uur en 
zat 9-18 uur. OOK 1ste en 2de Pinksterdag 
geopend. Aspergekwekerij  Schuurmans,  
Hoog Heukelom 3 in Heukelom 013-5334720  of 
06-15361043

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

Koel de zomer door !! Wij hebben weer airco’s op 
voorraad inclusief montage. Voor meer informatie 
bel of mail Loodgietersbedrijf Weijters. 
Tel. 013-5333517/06-83771659. 
Mail: info@loodgietersbedrijf-weijters.nl 

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

Wie zou mij willen helpen bij het onderhoud van 
de tuin? Tel 013-5333093 

Slank de zomer in? Afvallen met PowerSlim. 
Geen honger met 6 eetmomenten per dag. 
Goed te combineren met een gezin. Wekelijkse 
persoonlijke begeleiding. Meer info kijk op 
Facebook: Afslankcoach Danielle, met 
PowerSlim www.afslankcoachdanielle.nl 
tel 06-18575029 

Schitterende adrespenningen voor uw hond of 
kat, GRATIS gegraveerd en klaar terwijl u meekijkt! 
NIEUW: Adrespenningen “Spotted! dog” met 
QR-code Hobby-Mix voor Dieren, 
St. Willibrordstraat 6, Berkel-Enschot 

Wespen of ander ongedierte www.OBenP.nl 
06-42000073 Giel Brekelmans 

Voor gevoelige fijnproevers! Happy Dog bij 
Hobby-Mix voor Dieren, 013 5331689. 

Pinksteren
Na het Pinksterweekend wordt de Schakel 
op donderdag bezorgd. 
De deadline voor kopij en advertenties is 
dinsdag 2 juni 10:00 uur. 
Mooi pinksterweekend!



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

do vr za
28 mei 29 mei 30 mei

Geldig in week 22
zondag 24 t/m 
zaterdag 30 mei 2020

WEEKENDPAKKERS

22/20 
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). 

Wil je per mail op de hoogte blijven van de laatste aanbiedingen bij PLUS? Meld je dan nu aan via plus.nl

PLUS Spareribs
Indisch, BBQ of piri piri, 
pak ca. 600 gram

+1
GRATIS
ZEGEL

Karvan Cévitam 
Limonadesiroop 
Alle bussen à 750 ml 
of Go Alle varianten à 66 ml, 
combineren mogelijk

Karvan Cévitam 

PLUS 
Hollandse Aardbeien
Bak 400 gram

PLUS 

Uit de keuken 
van PLUS
Alle verse maaltijden à 450 gram

NIEUW! 
Keuze uit heel 
veel gerechten. 

PLUS Blonde 
d’Aquitaine Biefstuk

Optimel Drink
Alle pakken à 1 liter, 
uit de koeling

Dr. Oetker Wolkentoetje
Alle bekers à 125 gram, combineren mogelijk

PLUS 
Pitloze watermeloen

PLUSAfbakbroodjes
Italiaanse bollen, kaiser-, milano- of 
powerkornbroodjes, zak 4-8 stuks

PLUS Culinaire varkenshaas
Naturel of mediterraans

6.24
Per 500 gram

3.99
5.90 - 6.78

2 stuks

3.99
Per bak

1.99

5.00 - 5.50
Per stuk

3.49
5.78

Per 250 gram

3.99
1.39 - 1.45

Per pak

0.99

2.85 - 2.95

5 bekers

1.99
Per stuk

2.99
PLUSAfbakbroodjes

1.49 - 1.95

Per zak

0.99
8.22

Per 500 gram

4.99

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

plus.nl Openingstijden: maandag t/m donderdag: 8.00-20.00 | vrijdag: 8.00-21.00 | zaterdag: 8.00-20.00 | zondag (1e Pinksterdag): 10.00-18.00



Spaar voor
hoge kortingen

op servies.op servies.

E X C L U S I E F  B I J

 Jumbo Denissen, Berkel Enschot, Koningsoord 64


