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DEZE WEEK:
Fotoclub BE bestaat 10 jaar

‘Corona’ treft Torentjeshoef

Bedrijf in Beeld: Vakgarage Van Nunen in Udenhout



Met € 500,-

korting op je

advieskosten

Hypotheekgesprek
bij je eigen koffie
Zelf online je hypotheek regelen, mét persoonlijk advies van
een adviseur? Dat kan! Met Rabo Samen Online voor
Hypotheken.

Kijk op 
rabobank.nl/hypotheken
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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



4 |

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



5|

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 voorlopig op afspraak.
Charlotte 06-34089921 (ook via app), Lotte, Mayke, Mara
en Monique. Algemeen: 013-5331561.
Di, Do, Vrij: 9.00-18.00 Wo 9.00-17.00 Zat 9.00-16.00 uur.

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

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

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

Van harte gefeliciteerd...
Bent u trots op iemand die geslaagd of afgestudeerd is? Laat het ons even weten!

Luc van der Meijs VWO 2College Durendael

Menno Smeets TTA Beatrix College (tweetalig Atheneum) cum laude

Rick Bovend’eerdt VMBO 2College Durendael

Sven Bovend’eerdt  VMBO 2College Durendael

Rick van Dun Havo 2College Durendael

Marieke Schellekens VWO 2College Durendael

Roel Kin VMBO-TL 2College ‘t Ruiven

Puck de Prenter VWO Willem II College

Sara van de Louw Havo Odulphus Lyceum

Wouter Tielemans VMBO-GT 2College Durendael
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Van de leden van een fotoclub mag je verwach-
ten dat ze zich met fotograferen bezighouden, 
maar hoe doen ze dat. Welke accenten worden er 
gelegd? En wat zijn de prioriteiten? Fotoclub BE 
bestaat dit weekend tien jaar. Tijd voor een vraag-
gesprek met Mirjam van Vooren en Toon Fouchier, 
beiden enthousiast lid.

Ontwikkeling van het niveau van de fotografie 
bij de leden
‘De eerste prioriteit ligt bij het verhogen van de 
kwaliteit van het fotograferen bij de leden’, stelt 
Toon Fouchier. ‘Daar doen we van alles voor. We 
hebben mentors en we bespreken foto’s met el-
kaar.’ Mirjam vult aan: ‘We komen om de twee we-
ken bij elkaar en dat wordt voorbereid door één 
van de leden’. Op zo’n bijeenkomst kun je veel le-
ren van de argumenten die anderen gebruiken om 
kritiek te hebben op de gemaakte foto’s. Uiteraard 
heeft fotograferen veel van doen met subjectieve 
voorkeuren en dat maakt het juist spannend, want 
daardoor kunnen er veel ideeën en meningen aan 
bod komen.

‘Het mag best gezellig zijn, maar we zijn geen ge-
zelligheidsvereniging. Het gaat in de eerste plaats 
om de inhoudelijkheid van het fotograferen’, merkt 
Mirjam op. Daarom heeft de club ook een maxi-
mum aantal leden van twintig. Als het daarboven 
zou komen, gaat het niet goed meer werken.

Maatschappelijk betrokkenheid
Toon Fouchier: ‘De fotoclub is een deel van Ber-
kel-Enschot en daarom willen we ons ook open 
opstellen naar andere clubs en groepen.’ Er wor-
den exposities gehouden in de gangen van Ons 
Koningsoord, maar daar blijft het niet bij. Alle 
kinderen op de basisscholen in het dorp krijgen 
bijvoorbeeld les in fotograferen. Daar is materi-

FOTOCLUB BE 
BESTAAT TIEN JAAR

aal voor beschikbaar. De lessen worden gegeven 
door leden van de fotoclub, terwijl ook ouders van 
de kinderen hun steentje bijdragen.

Fotograferen vraagt  
je volledige inzet,  

zowel wat de techniek  
als de artistieke invulling betreft

Leden van de club gaan één keer per jaar naar 
Torentjeshoef om portretfoto’s van de bewoners te 
maken. Deze worden vervolgens aan de bewoners 
aangeboden. 

Boek Duurzaamheidsvallei
De Stichting Duurzaamheidsvallei heeft het plan 
opgevat om een boek te maken over het beek-
dal van de Voorste Stroom. Leden van de fotoclub 
gaan op stap om foto’s daarvoor te maken. U kunt 
ze overal in de duurzaamheidsvallei met hun ca-
mera’s tegenkomen.

Tekst: Jan van der Straaten
Foto: Henk Schoenmakers
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SCHAKELTJESGEVONDEN

SCHAKELTJESVERLOREN

Datum GEVONDEN Vindplaats Telefoon 
 3-6 Zilverkleurig tasje met diverse sleutels Speelveldje Weidemolen 06-20161657
 27-5 Herenfiets, blauw frame, merk Sparta Olympia Parkeerplaats St. Caecilia school 06-44228662
 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 op Raadhuisstraat 06-13733467
  de hanger

 

Datum VERLOREN Verliesplaats Telefoon 
 20-5 Getuigen gezocht schade aan de zijkant lime  Klaproosstraat BE 06-29401130
  groene auto in nacht woensdag op donderdag
 19-5 Rode portemonnee met inhoud Buurt tango tankstation udenhout 06-26314008
 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
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‘Sinds het einde van de tweede week van mei 
heeft het Covid-19-virus voor besmettingen 
gezorgd bij meerdere cliënten en collega’s van 
de woonzorglocatie Torentjeshoef van Zorg-
stichting ’t Heem’. Dat zegt manager zorg en 
ontwikkeling Frank Koppejan van ’t Heem.

‘Heel triestig is dat enkele bewoners zijn overleden 
aan de ziekte’, geeft Koppejan aan. ‘In verband 
met het waarborgen van de privacy doen we geen 
mededelingen over specifieke situaties, waar het 
gaat om de uitbraak van het virus in Torentjeshoef. 
Ik hoop dat hiervoor begrip is”, zegt hij.

RIVM
Ondanks het nemen van de voorgeschreven 
voorzorgsmaatregelen – op basis van de RIVM-
richtlijnen en met ondersteuning van de afdeling 
infectiepreventie van het Elisabeth TweeSteden 
Ziekenhuis in Tilburg - heeft het virus zich in korte 
tijd weten te verspreiden, geeft Koppejan aan. ‘We 
denken te weten op welke manier het virus Toren-
tjeshoef is binnengekomen. We doen er alles aan 
om verdere verspreiding te voorkomen. Dit vraagt 
een hoge inzet van met name het personeel van 
Torentjeshoef.’ 

Koppejan vervolgt: ‘We moesten besluiten om alle 
aanwezige cliënten op hun kamers te laten verblij-
ven en geen samenkomsten in huiskamers meer 
toe te staan. Hoewel de meeste cliënten en me-
dewerkers weer zijn hersteld wachten we, om een 

nieuwe uitbraak te voorkomen, conform de richtlij-
nen veertien dagen na het herstel van de “laatste” 
zieke cliënt met het oppakken van de dagelijkse 
activiteiten. Dit is extra vervelend voor de cliënten 
en hun naasten. In Torentjeshoef moeten we nu 
ook wachten met het hervatten en uitvoeren van 
de bezoekregeling.’

 

’Einde crisis nog lang niet in zicht’ 

Lakser
De situatie rond Corona in Torentjeshoef maakt 
duidelijk dat, ondanks de versoepeling van de 
maatregelen, het einde van de crisis nog lang niet 
in zicht is. Dat mensen het minder nauw nemen en 
lakser omgaan met de nog steeds geldende regels 
als anderhalve meter afstand houden, is een feit. 
Wat dat betreft was de demonstratie op de Dam 
in hartje Amsterdam begin vorige week (Tweede 
Pinksterdag), waarbij duizenden mensen demon-
streerden tegen racisme, een klap in het gezicht 
van de mensen die zich wél strikt houden aan de 
maatregelen. Dat laatste geldt zeker ook voor het 
zorgpersoneel in ziekenhuizen en andere (zorg)in-
stellingen, dat zich met hun hele ziel en zaligheid 
heeft ingespannen en nog steeds inzet voor de 
gezondheid van Corona-patiënten.  

Tekst: Stefan Latijnhouwers
Foto: Bas Haans

‘CORONA’ TREFT 
TORENTJESHOEF



10 |

Koningsoord 125 
5057 DL Berkel-Enschot

Proef het verschil,
Zoals u misschien al heeft gezien, heeft
Berkel-Enschot een nieuwe ijssalon. U
kunt hier meer dan een ijsje afhalen.

Binnen zijn er 28 zitplaatsen waar u kunt
genieten van diverse koffies en thee, vers

gebak, smoothies, shakes, donuts en
natuurlijk ijscoupes. We heten u van

harte welkom en zijn 7 dagen per week
geopend vanaf 10 uur. 

Reserveren is niet nodig.
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ACTIVITEITENKALENDER

JUNI

   I.v.m. het Coronavirus zijn alle activiteiten tot 
   nadere datum geannuleerd. Tot 1 september gaan 
   grote evenementen niet door.

16-06-20 Online 20.00 uur Virtuele bewoners brainstormsessie. 
   Aanmelden via info@dorpsraadberkelenschot.nl

18-06-20 CC de Schalm, Kapittelzaal 20.00 uur  Bewoners Overleg Groep (BOG). 
   Vanwege Corona aanmelden vóór 16 juni via 
   bog@dorpsraadberkelenschot.nl
 
Doorgeven van (online) activiteiten: activiteitenkalender@schakel-nu.nl

 

Willie’s worstenbrood 
Molenhoefstraat 14 

Udenhout 
013-511 0704 

www.williesworstenbrood.nl 
@williesworstenbrood 

DDeezzee  wweeeekk  iinn  ddee  aaaannbbiieeddiinngg  

10 worstenbroodjes (€ 10,00) 

+ 

4 aardbeien gebakjes  
€ 15,00 

Aanbieding geldig van vrijdag 12 t/m donderdag 18 juni 2020 

Alleen geldig in onze winkel 
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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

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  
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Vakgarage Van Nunen
Slimstraat 78
Udenhout
Tel.: 013 511 14 37
info@opelvannunen.nl
www.opelvannunen.nl

De meeste inwoners uit Udenhout weten niet 
anders dan dat er op het adres Slimstraat 78 
een garage zit. “Een Opel garage” zal het ant-
woord zijn wanneer je vraagt wat voor garage 
het is. Het juiste antwoord is echter dat het een 
‘Vakgarage’ is. En dat ze daarnaast ook erkend 
Opel-reparateur zijn, dat is alleen maar een 
mooi extra’s.
 
Al enkele jaren draagt garage Van Nunen het pre-
dicaat ‘vakgarage’, waar nog veel mensen denken 
dat het ‘enkel’ een Opel dealer is. Maar je kan bij 
Van Nunen dus ook terecht met ieder ander merk 
auto. De acht personeelsleden volgen regelmatig 
een bijscholing en blijven optimaal op de hoogte 
van de ontwikkelingen in de autobranche. Zo zijn 
de automonteurs bij Van Nunen volledig op de 
hoogte van de elektrificatie binnen de autobran-
che. Automobilisten met elektrische of hybride au-
to’s kunnen ook terecht bij Vakgarage Van Nunen 
wanneer er problemen zijn met de auto.
 
Milieuvriendelijk
Maar uiteraard weten ze ook prima wat er met de 
‘brandstofauto’s’ moet gebeuren wanneer je met 
problemen of schade kampt. Deze problemen 
worden dan ook nog eens zo duurzaam en vol-
gens de meest recente milieueisen opgelost. De 
garage bezit namelijk al enkele jaren het certificaat 

‘GroenGedaan’. Hierbij krijgen ze regelmatig con-
trole of er nog steeds op een zo vriendelijk moge-
lijke manier voor het milieu gewerkt wordt. En om-
dat het certificaat nog steeds aan de muur prijkt, 
voldoen ze daar nog altijd aan!
 
60 jaar ervaring
De certificaten en predicaten die door de jaren 
heen behaald zijn door Vakgarage Van Nunen, ko-
men natuurlijk niet uit de lucht vallen. Wanneer je 
al 60 jaar in de Slimstraat midden in het dorp zit, 
en je ook al ruim 50 jaar lid van de Bovag bent, 
zegt dat natuurlijk alles! U kunt dus met een gerust 
hart naar Vakgarage Van Nunen wanneer er pro-
blemen zijn met uw auto, welk merk auto dat ook 
is en of hij nu op brandstof of op elektriciteit rijdt, 
dat maakt bij deze garage niets uit!

Tekst: Pieter Michielsen (De Wegwijzer)
Foto: Bas Haans (De Schakel)

Vakgarage Van Nunen:

AL 60 JAAR 
EEN GEMOEDELIJKE DORPSGARAGE
 

BEDRIJF IN BEELD



14 |

Elke zondag open

Oisterwijk Heukelomseweg 26. www.coppelmans.nl
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Hortensia in schaal
Of Hydrangea macrophylla in 23cm-schaal. ± 
9 bloemschermen. Leuk voor op het terras.
14.99

AniCura Dierenziekenhuis Tilburg
Veterinair Orthopedisch Centrum Tilburg
Koningsoordlaan 2, 5056 DA Berkel-Enschot 
T: 013 54 00 215
E: dzt@anicura.nl  |  www.dierenziekenhuistilburg.nl

Juni Chipmaand
  We zien het nog regelmatig voorbij komen, gevonden honden of katten zonder 
chip en/of registratie. 
Een chip is niets waard zonder registratie!

Wanneer een chip niet gekoppeld is met uw gegevens (geregistreerd is), is het 
nog lastig om een dier te herenigen met zijn/haar baasjes!  

Chippen is verplicht voor honden die na 1 april 2013 geboren of geïmporteerd 
zijn. Daarnaast is het verplicht om te chippen wanneer u met uw huisdier naar 
het buitenland gaat. 

Juni is landelijke chipmaand
In deze maand chippen en registreren we tegen een gereduceerd tarief.
U kunt deze maand ook een gratis afspraak maken om de chip te laten contro-
leren, dan kijken we meteen of de registratie nog steeds klopt! Mocht de chip 
niet geregistreerd zijn, dan doen we dit ook tegen een gereduceerd tarief. 

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.



VERENIGINGSNIEUWS
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HERDENKINGSBOMEN 13

NCB-BOOM
De standsorganisatie “RK. BOEREN-

BOND BERKEL-ENSCHOT-HEUKELOM” werd in 
1896 mede opgericht door de toenmalige burge-
meester Cornelis Brenders. Hij stelde zich niet al-
leen in dienst van de plaatselijke, maar ook van de 
provinciale (boeren)bevolking. Een eeuw later was 
8 november 1996 een heugelijke dag. De plaat-
selijke Boerenbond vierde toen haar 100-jarig be-
staan. De dag begon met een H. Mis in de kerk 
van Berkel. Daarna trok men op naar Cultureel 
Centrum De Schalm. Op de daar gehouden recep-
tie bood zusterorganisatie NCB-Tilburg de jubilaris 

symbolisch een 
Bruine Treur-
beuk aan. Op 
8 maart 1997 
werd de NCB-
BOOM geplant 
halverwege de 
oprit naar Zorg-
centrum Toren-
tjeshoef en wel 
aan de rechter 
zijde. De Ju-
b i l e u m b o o m 
stierf echter 
nog dat zelfde 
jaar omdat hij 

op een plaats was geplant die het water niet goed 
door liet. In november 1997 is in de noord-west-
hoek van Torentjeshoef een nieuwe Groene Treur-
beuk geplant in aanwezigheid van onder meer 
bestuursleden van de standsorganisatie. Voor de 
boom werd een plaquette geplaats met de vol-
gende tekst: “1896-1996 / Aangeboden ter gele-
genheid  / van 100 jaar NCB / afdeling Berkel-En-
schot”. Heden ten dage staat er een wild om zich 
heen groeiende boom met een helaas verdwenen 
tekst op de plaquette. Tekstvernieuwing is ge-
wenst. Onze standsorganisatie is al jaren geleden 
opgegaan in de “ZLTO - HART VAN BRABANT”. 
Van de grote schare aan boeren en enige tuinders 
in 1896 rest tegenwoordig in Berkel, Enschot en 
Heukelom nog slechts een handjevol agrariërs.

Foto: Ad Hultermans.
Tekst: Rinus van der Loo.

DE UITSLAG VAN  BAK 
MEE MET KVW EN 
NATUURLIJK EEN 
NIEUWE UITDAGING.

Bedankt voor het meedoen met Bak mee met KVW!
De winnaars zijn: 1e prijs - Luuk van Wingerden, 
2e prijs - Julia en Sem Brouwers, 3e prijs - Vive 
Brekelmans.  
Jullie kunnen de prijzen ophalen bij De Smaeck 
van Brabant, Kerkstraat 8. 
Zie onze Facebookpagina voor een leuk filmpje.
Natuurlijk hebben we ook nog wat troostprijzen 
voor wie net niet gewonnen heeft. Heb jij ook mee-
gebakken en je foto op onze Facebook pagina ge-
zet? Stuur ons voor 15 juni even je naam en adres 
door via info@jeugdwerkberkelenschot.nl Dan ko-
men we snel de gewonnen prijzen thuisbezorgen.

Zijn jullie klaar voor de volgende opdracht?
Deze keer is het een knutselopdracht. We hebben 
300 oude dakpannen voor jullie klaarliggen op de 
parkeerplaats van Hubo, Willibrordstraat 15. Deze 
mag je beschilderen, beplakken, kleuren, dit mag 
je helemaal zelf weten. Leef je uit.
Maak een foto van je knutselwerk en plaats deze 
als reactie op dit bericht. Vergeet niet je naam en 
leeftijd erbij te zetten. De mooiste creaties krij-
gen een prijs. Uiteraard mag je je kunstwerk zelf 
houden of bijvoorbeeld aan je opa en oma geven. 
Voor deze opdracht krijg je tot 1 juli de tijd, daarna 
gaan we weer de winnaars bekend maken.

Ps De komende periode gaan we jullie verrassen 
met nog meer leuke activiteiten en alle kinderen in 
de basisschoolleeftijd mogen meedoen.
Dus hou De Schakel, onze website (jeugdwerk-
berkelenschot.nl) en Facebookpagina (stichting 
Jeugdwerk Berkel-Enschot) in de gaten en doe 
gezellig met ons mee.

Groetjes van de vrijwilligers van 
Stichting Jeugdwerk Berkel-Enschot
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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

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

Op 8 juli verschijnt onze 
jubileum special 55 jaar! 

Daarna volgt in juli onze zomerstop: 
week 29 - 30 - 31 - 32

Bezorgen & Afhalen
woensdag t/m zondag

Molenstraat 2 Berkel-Enschot
013-5335180
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TENNIS / PADEL
KENNISMAKINGSLESSEN

KENNISMAKINGS-
LESSEN AANMELDEN
VOOR 15 JUNI 2020

5 Kennismakingslessen
Start 15 juni 2020  

Aanmelden voor 15 juni via www.tvbe.nl

Meer info: www.tvbe.nl

Daarnaast is iedereen welkom om (gratis) te 
tennissen. Wil jij zeker zijn van een baan?

t/m 17 jaar €25,00 all-in
Volwassenen €37,50 all-in

Meld je aan via KNLTB app!

@tvbe.nlfacebook.com/TVBE
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Voor elke situatie de 
beste zichtoplossing

Heb je een actieve en sportieve levensstijl, denk dan ook eens aan het 
dragen van lenzen, naast het dagelijks gebruik van je bril. Daarmee heb 
je de voordelen van een bril (snel kunnen gebruiken, modieus) met het 
gemak en vrijheid die lenzen bieden. Zo heb je voor elk moment de beste 
oplossing voor een scherpe wereld om je heen!

Graag tot ziens!

Kom langs 
voor meer 
informatie

Combineer de voordelen 
van een bril en lenzen

Koningsoord 68
5057 DK Berkel-Enschot
013 533 33 77
www.kyckoord.nl

A
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EEN NIEUWE 
UILENSPIEGEL

Babbeltrucs en de bijbehorende schaamte van de 
mensen die erin gestonken zijn, zijn van alle tijden. 
Daarvan getuigt het onderstaande bericht over-
genomen uit de Nieuwe Tilburgse Courant van 18 
december 1892.

‘Verleden week deed 
zich aan den Heikant 
en in Quirijnstok een 
vreemd geval voor.
Een “rooie huzaar 
van het 3e reg., ge-
laarsd en gespoord, 
klopt bij een land-
bouwer aan, opent 
de deur, werpt zijn 
handschoenen op 

de keukentafel, plaatst sabel en tasch in den hoek 
en zegt met een stuursch gezicht: “ik ben adjunct 
van de vee-inspecteur; vanmiddag komt de Ma-
joor en zal onderzoek instellen naar den gezond-
heidstoestand van het vee; intussen zal ik den 

stal gaan zien”. De soldaat haalt een fleschen met 
eenig vocht voor den dag, betast een koe, wrijft 
het beest hier en daar, trekt een bedenkelijk ge-
zicht en zegt; “Ja man het beest heeft ongedierte, 
uw stal zal door vijf man, die ge in kwartier krijgt, 
bewaakt worden”.
Of de boer nu hoog of laag springt en beweert dat 
de beesten op stal veelal last van het ongedierte 
hebben, ’t baat niet. De huzaar verklaart, dat bij 
de heerschende veepest streng gehandeld moet 
worden.
Eindelijk toch – want een huzaar heeft een goed 
hart – laat hij zich verbidden. Als men hem 83 cent 
betaald zal hij de zaak met den Majoor afmaken. 
De boer geeft liever die enkele centen dan vijf man 
in kwartier te krijgen.
De 83 centen verdwijnen in den zak vanden sol-
daat. 
Met een militair salut verdwijnt de deskundige. 
Hoeveel boerderijen hij heeft bezocht en hoeveel 
malen 83 cent opgestreken, zal wel niet bekend 
worden, daar de boeren zich schamen te beken-
nen, dat zij zich zo hebben laten beetnemen’

Opmerkingen, vragen, ideeën.
Ga naar: https://stichtingnieuwewarande.nl 

GORD I JNEN  &  RAAMBEKLED ING

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

Gordijnen • Jaloezieën • Facette
Rolgordijnen • Vouwgordijnen

• Vakkundig advies aan huis
• Showroombezoek op afspraak
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Wil je aan de slag als Werkvoorbereider/tekenaar?

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



KERKBERICHTEN
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Bereikbaarheid:
Voor een spoedgeval kunt u bellen met: 
pastoor Dorssers: 06-19843922
pastoor Looijaard: 06-51110960
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
Sfeer
Nu ik in de nasleep van de verhuizing nog wat met 
huisraad heen en weer aan het sjouwen ben om 
alles  een goed plekje te geven, merk ik opnieuw 
dat ik gevoelig ben voor sfeer. De meubels die af-
komstig zijn van bij ons thuis of van mijn overleden 
tante, brengen goede herinneringen met zich mee. 
Ze maken mede dat een huis ook echt een thuis 
kan zijn. Inrichting, kleurcombinatie, accentuering, 
belichting, schilderijen, foto’s, klassieke muziek op 
de achtergrond, het kan zorgen voor een aange-
name sfeer, waarin je bij jezelf thuis mag komen. 
Omgekeerd werkt het voor mij ook zo: rommel op 
mijn bureau betekent ook onrust in mijn hoofd. 
Mijn bureau opruimen maakt dat ik ook mijn geest 
opruim om alle zaken weer met energie en onafge-
leid te kunnen aanpakken. 
Ook in het kerkgebouw is sfeer belangrijk. Sfeer is 
immers als een voertuig dat je naar God mag voe-
ren. Het opgeruimde gebouw, de schikking van de 
voorwerpen op het priesterkoor, bloem-versiering, 
de stille aandacht vóór de viering, de ingetogenheid 
van de gebeden, de zorgvuldig uitgekozen gezan-
gen, het draagt allemaal bij aan de gewijde sfeer, die 
ons iets laat ervaren van het mysterie dat God is. 
We vierden afgelopen week Pinksteren, het feest 
van de Heilige Geest. Voor velen is die Heilige 
Geest, de Heiligmaker, wat ongrijpbaar en ab-
stract. Van een Vader-Schepper en van een Zoon-
Verlosser kun je je nu eenmaal beter een voorstel-
ling maken. Toch kun je de geest die ergens heerst 
wel degelijk gewaar worden. Als je een huis of 
werkplek betreedt waar spanningen heersen, dan 
voel je dat meteen (spüren, zegt de Duitser). Zo is 
het ook met Gods Heilige Geest: met je ogen kun 

je Hem niet zien, maar je voelt wel aan waar Gods 
Geest aan het werk is, in de zorg en aandacht bij-
voorbeeld die mensen voor elkaar hebben. 
Sfeer en Gods Geest, ze liggen in elkaars verlengde. 
Laten we de juiste aandacht voor sfeer hebben om 
de werking van Gods Geest niet te veronachtzamen. 

Pastoor Marcel Dorssers

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Zaterdag 13 juni: 
19.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looijaard.

Zondag 14 juni: Sacramentsdag.
09.30 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers en diaken van Kuijk.
Intentie: Overl. familieleden Wehmeijer- Zwanenburg.
10.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looijaard.
11.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering
Celebrant: pastoor Dorssers en diaken van Kuijk.

Dinsdag 16 juni: 
09.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looijaard.
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers.

Donderdag 18 juni:
09.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looijaard.
09.00 uur: St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers.

We mogen weer vieren, maar tot 1 juli met maxi-
maal 30 personen, vanaf 1 juli met maximaal 100 
personen. Daarom is het nodig dat u zich van te 
voren aanmeldt als u aanwezig wilt zijn. 
Aanmelden kan via de website van de parochie: 
http://www.johannesxxiiiparochie.nl/reserveren
U krijgt dan een toegangsbewijs toe gemaild, wat 
u uitgeprint meeneemt naar de viering.
Voor diegenen zonder internet/printer bestaat er de 
mogelijkheid om telefonisch aan te melden. Het tic-
ket ligt dan voor u klaar bij aanvang van de viering:
Voor de vieringen in de St. Willibrorduskerk en de 
St. Caeciliakerk: 013-5331215.
Voor de viering in de St. Lambertuskerk: 013-
5111215.
Vanwege de veiligheidsmaatregelen vragen wij u 
voor aanvang van de viering aanwezig te zijn. Het 
kan zijn dat de viering van uw keuze reeds volge-
boekt is, wellicht is er nog ruimte in een andere 
parochiekerk of op een ander tijdstip.



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 

ASPERGES. De lekkerste asperges van 
Udenhout. Iedere dag vers gestoken. 
De boerderijwinkel is dagelijks geopend 
vanaf 9.00 uur. 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 

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

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 

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

Nog tot zeker 20 juni dagelijks verse ASPERGES. 
Verkoop ma t/m vr én zondag 10-18 uur en 
zaterdag 9-18 uur. Aspergekwekerij Jan en Arina 
Schuurmans. Hoog Heukelom 3 in Heukelom. 

SPAAK, hèt adres voor uw reparaties of nieuwe 
fiets. Stel ook eens een Roetz-bike samen! 
Bel of app voor een afspraak 06-30619208 

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 Face-
book: Afslankcoach Danielle, met PowerSlim 
www.afslankcoachdanielle.nl tel 06-18575029



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
11 juni 12 juni 13 juni

Geldig in week 24
zondag 7 t/m 
zaterdag 13 juni 2020

WEEKENDPAKKERS

24/20 
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).
**Voor 1+1 gratis geldt: per combinatie kan de prijs verschillen. Je krijgt 50% korting op de totaalprijs. ***Voor 2=1 gratis geldt: per combinatie kan de prijs verschillen. Je krijgt 50% korting op de totaalprijs.

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

Heineken Pils of 0.0%
Alle sets à 6 blikjes, combineren mogelijk
2 sets*** 
Bijv. Heineken Pils, 2 sets met 6 blikjes à 33 cl

11.98   5.99
De actieprijzen variëren van 4.99 - 6.99

Ola Magnum IJs
Alle pakken of bekers, combineren mogelijk
2 stuks** 
Bijv. Ola Magnum IJs almond, 2 pakken à 6 stuks

9.58   4.79
De actieprijzen variëren van 3.19 - 5.75

1+1
GRATIS

1+1
GRATISPLUS

•  Rode paprika Per stuk
•  Aubergine Per stuk
•  Groene courgette Per stuk
Combineren mogelijk
2 stuks** 
Bijv. PLUS Rode paprika, 2 stuks

1.98   0.99
De actieprijzen variëren van 0.89 - 0.99

KIES & MIX 

Alle PLUS Verse pasta
Combineren mogelijk
2 pakken** 
Bijv. PLUS Ravioli 4 kazen, 2 pakken à 250 gram

4.18   2.09
De actieprijzen variëren van 1.63 - 3.00

+1
GRATIS
ZEGEL 1+1

GRATIS
PLUS Klaverland Kaas stukken 48+
Alle varianten à ca. 350-500 gram
M.u.v. geitenkaas

Crystal Clear  
Alle flessen of pakken à 1,5 liter

PLUS Hollandse Nieuwe
Met uitjes, schaal 2 stuks

PLUS Culinaire fi letrollade
Naturel
Per kilo

15.29   7.64

Verkrijgbaar 
vanaf vrijdag

12 juni

Alle Bienvenido Cava
Fles 75 cl

PLUS Aardbeien
Bak 400 gram

1.36 - 1.74
Per 100 gram

0.99
1.59 - 1.69
Per stuk

0.99

2.69

Per schaal

1.99
7.49 - 7.99

Per fl es

4.99
Per bak

2.29

2=1

50%
KORTING

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

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



LIMITED EDITION

VOOR MAAR 19,95*
MAX ORANGE CAP

JUMBO.COM/MAXCAP

• VERKRIJGBA AR
MET RECHTE OF
GEBOGEN KLEP

• IN VOLWASSENEN
& KIDS SIZE

OP=OP

*Na aankoop van actieproducten kan de cap besteld
worden op Jumbo.com/maxcap. Exclusief verzendkosten.
Deze actie is geldig van 27 mei t/m 9 juni 2020.

MAXCAP-A5-flyer.indd   1 07-05-2020   12:34

*Na aankoop van actieproducten kan de cap besteld worden op Jumbo.com/maxcap. 
Exclusief verzendkosten. Deze actie is geldig van 27 mei t/m 9 juni 2020.

BIJ AANKOOP VAN ACTIEPRODUCTEN
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