
Weekblad voor Berkel-Enschot en Heukelom, jaargang 55, Week 26, 24 juni 2020

DEZE WEEK:
Uitvaartzorg Midden-Brabant: vriendelijk, ook in prijs

Carillon speelt voortaan op rotonde Koningsoordlaan

Diamanten bruiloft voor Jan en Elly van der Horst
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Contante betaling: voor zaterdag 17.00 uur bij 
Figlio (by Geerts Schoenen), Koningsoord 91.

Activiteitenkalender:
activiteitenkalender@schakel-nu.nl
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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 (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

WORD
JIJ

ONZE
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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De missie van Uitvaartzorg Midden-Brabant 
van Els en Rice Alessie is helder als glas: het 
organiseren van een passende uitvaart voor 
een vriendelijke prijs. De onderneming is actief 
in de regio’s Tilburg, Eindhoven, Schijndel en 
omstreken. 
 
Els en Rice regelen uitvaarten met “alle aandacht 
en vol liefde”. Rice vervult daarbij de rol van ritueel 
en woorddienst-begeleider. ‘Hij gaat, indien ge-
wenst, voor in de afscheidsviering én geeft vorm 
aan de dienst’, zegt Els. ‘Het levensverhaal van 
de overledene inspireert hem tot het schrijven van 
toepasselijke, persoonlijke teksten. Maar een pas-
tor of imam als voorganger of een afscheid in kerk 
of in de open lucht is ook geen probleem.’
Els vervolgt: ‘Wij bieden mensen de mogelijkheid 
om hun wensen voor de uitvaart vast te leggen in 
een boekje, zodat de nabestaanden op het mo-
ment van overlijden niet met vragen achterblijven. 
Zij kunnen dit boekje aanvragen via onze website 
of door telefonisch contact op te nemen. De fami-
lie kan kiezen voor één van onze uitvaartpakketten 
volgens de richtlijnen van het RIVM. Belangrijk om 
te weten is daarnaast dat wij samenwerken met 
alle verzekeringsmaatschappijen.’ 

Onafhankelijk
Els is al vijfentwintig jaar actief in de uitvaartbran-
che. Ze werkte jarenlang voor bekende onderne-
mingen als Dela en Monuta. ‘Sinds 1 februari van 
dit jaar sta ik op eigen benen. Ik ben helemaal vrij 
en onafhankelijk. Op die manier kan ik nog meer 
persoonlijke aandacht en betrokkenheid bieden 
onder mijn eigen naam en visie.’

‘Ik kom naar de mensen toe’, zegt Els. ‘Door de 
Corona-crisis gelden nu andere regels. We infor-
meren vooraf naar de gezondheid van de fami-
lieleden. Met maximaal drie man bereiden we in 
goed overleg de dienst voor. Het liefst buitenshuis 
waarbij we anderhalve meter afstand houden. De 
nabestaanden gaan overigens perfect om met de 
Corona-beperkingen.’

‘Wij zijn er voor u, naast u en met u’ 
 

Livestream
Inmiddels is Els gewend geraakt aan de maat-
regelen. Per 1 juli mogen honderd in plaats van 
dertig mensen de afscheidsviering bijwonen. 
Els: ‘Het crematorium zorgt er –als de familie dat 
wenst- voor dat thuisblijvers via een livestream 
toch in staat zijn de dienst te volgen. Ook in deze 
Corona-periode begeleiden en ondersteunen we 
nabestaanden zo goed mogelijk. Dat alles onder 
het motto: ’Wij zijn er voor u, naast u en met u.’

Tekst: Stefan Latijnhouwers
Foto: Bas Haans

Uitvaartzorg Midden-Brabant:

VRIENDELIJK, OOK IN PRIJS

Uitvaartzorg Midden-Brabant
Goirkekanaaldijk 211-12
5048 AA Tilburg
013-203 205 1/06-83 91 74 83
els@uitvaartzorg-midden-brabant.nl
www.uitvaartzorg-midden-brabant.nl

BEDRIJF IN BEELD
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SCHAKELTJESGEVONDEN

SCHAKELTJESVERLOREN

Datum GEVONDEN Vindplaats Telefoon 
 13-6 Sleutelbos met twee sleutels, tag en Mgr. Mutsaersstraat (verlengde) 06-10214168
  naamplaatje met voornaam Craenweide
 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

 

Datum VERLOREN Verliesplaats Telefoon 

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

Lonneke van Heteren Havo Odulphuslyceum
Ivo Janssens MBO Koning Willem I college

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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Jarenlang was het een vertrouwd beeld - of be-
ter nog - een vertrouwd geluid op winkelcen-
trum Eikenbosch: het carillon. Binnenkort zal 
het klokkenspel verplaatst worden. Niet naar 
een van de winkelstraten, maar naar de roton-
de aan de Koningsoordlaan. ‘Jammer, maar het 
is gelukkig wel weer te horen,’ aldus Anton van 
Dorp van Heemkundekring De Kleine Meijerij.

‘We zijn uiteraard blij dat het carillon niet ergens 
in een opslag verdwijnt, maar dat het in ieder ge-
val een nieuwe plek krijgt binnen Berkel-Enschot’, 
aldus waarnemend voorzitter van de heemkunde-
kring Anton van Dorp. ‘Toch vonden we het jam-
mer dat het daar in eerste instantie als een niet-
werkend klokkenspel zou worden geplaatst. Een 
carillon is gemaakt om te spelen en niet alleen om 
naar te kijken. Het is geen standbeeld.’ Boven-
dien vindt De Kleine Meijerij dat de klanken van de 
klokken zorgen voor sfeer en dat het carillon dus 
eigenlijk een betere locatie verdient dan wegge-
stopt te worden bij de parkeerplaats en het spoor. 
’We zagen het liever op een betekenisvollere en 
gezelligere plek, meer onder de mensen. Bijvoor-
beeld op het terreintje tussen het oude klooster 
en de nieuwbouw van het winkelhart waar ook de 
Koningsoordboom staat en waar de markt gehou-
den wordt.’

Klokslag 12 uur 
En dus klopten ze aan bij de gemeente met het 
verzoek de beoogde nieuwe locatie van het caril-
lon te heroverwegen. De gemeente erkende wel 
de cultuurhistorische waarde van het klokkenspel, 
maar hield toch vast aan de oorspronkelijke al in 
2018 afgesproken plannen om het carillon op de 

rotonde te plaatsen. ‘Een meer prominente plek 
zou volgens de gemeente vooral voor overlast zor-
gen bij de omwonenden,’ aldus Van Dorp. ‘Geluk-
kig is het nu wel de bedoeling om het carillon tóch 
te laten spelen. Voorlopig alleen overdag, om 12 
uur.’ De gemeente wil hiermee mogelijke geluids-
overlast voor omwonenden voorkomen.

‘Carillon zorgt voor sfeer en 
vrolijkheid’

Het carillon werd vervaardigd door Petit & Fritsen 
(nu Koninklijke Eijsbouts) en bij de opening van 
Winkelcentrum Eikenbosch in 1972 geplaatst. Toen 
hingen de klokken nog aan een houten draagcon-
structie. In 1993/1994 werd het klokkenspel op 
metalen staanders gezet. Er kwamen 4 klokken bij 
en daardoor werd het een volwaardig automatisch 
klokkenspel waarbij verschillende liedjes voorge-
programmeerd konden worden. ‘Hopelijk zorgen 
de weldadige klanken van de klokjes ook vanaf hun 
nieuwe plek voor sfeer en vrolijkheid,’ aldus Anton.

Tekst: Noortje de Kok
Foto: Peter Timmermans

CARILLON SPEELT 
VOORTAAN OP ROTONDE 
KONINGSOORDLAAN
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Koelmatten, koelvesten, bandana‛s
en koelplaten voor uw huisdier

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

en koelplaten voor uw huisdier
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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  
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Het begon allemaal op de scheepswerf in 
Schiedam. De stoere marinier Jan valt als een 
blok voor Elly, het meisje met het mooie zwarte 
haar. Op 30 juni vieren ze hun diamanten brui-
loft. Zonder feestje, maar wel terugkijkend op 
een bijzondere liefdesgeschiedenis die begon 
met een keuze tussen links of rechts.

Jan herinnert zich hun ontmoeting nog goed: ‘Op 
5 april 1956 ging ik ’s avonds met mijn kameraad 
Frans stappen in Schiedam waar ons schip voor 
onderhoud in de haven lag. Toen zagen we daar 
twee leuke meisjes lopen. Frans zei gekscherend 
tegen mij: “Wil je de rechtse of de linkse?”. Ik wist 
het meteen en koos voor links.’ Ook Elly zag die 
stoere marinier wel zitten. ‘Ja joh, zo’n mooie lan-
ge man met een vetkuif, die mocht mij wel naar 
huis brengen, hoor!’ Elly’s ouders zagen in de 
marinier niet meteen de ideale schoonzoon, dus 
werden hun liefdesbrieven in eerste instantie bij de 
tante van Jan bezorgd. Die woonde om de hoek. 
Maar alles kwam goed en het paar trouwde op 30 
juni 1960 en in 1964 werd een dochter geboren.

Standplaats Tilburg
Later ging Jan bij de Nederlandse Spoorwegen 
werken. Een baan die hem uiteindelijk naar Til-
burg bracht. ‘Als proefmachinist maakte ik vanaf 
de hoofdwerkplaats testritten met gereviseerd 

DIAMANTEN BRUILOFT VOOR 
JAN EN ELLY VAN DER HORST

of nieuw materiaal. Naar Wenen bijvoorbeeld.’ In 
1990 werd diesellocomotief nr. 6430 naar hem 
vernoemd. Elly laat de foto’s zien: ‘Kijk, de Jan-
Adrianus’. Zelf werkte ze onder andere bij Vroom 
en Dreesmann in Tilburg. In de 40 jaar dat Jan en 
Elly in Berkel-Enschot wonen zijn ze nauw betrok-
ken geweest bij het dorp. Jan was 12 ½ jaar be-
stuurslid bij De Schalm/Boerderij Denissen. ‘Een 
grote klus was destijds de verbouwing van de 
Schalm.’

‘Nog steeds blij dat ik voor links 
koos.’

Het feestje dat ze op de 30e gepland hadden, gaat 
helaas niet door. ‘Nee, dat vind ik zo ongezellig 
als je op anderhalve meter van elkaar af moet zit-
ten,’ zegt Elly. ‘Toen we 50 jaar waren getrouwd 
hadden we wél een feestje’. Ze laat het fotoalbum 
zien. ‘Het feest doen we een ander keer wel,’ vult 
Jan aan, ‘want je moet het leven wel een beetje 
smeuïg maken, anders is het zo zouteloos!’

Tekst: Noortje de Kok
Foto: Bas Haans
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NIEUWSFLITS KONINGSOORD

Klankbordgroep tijdelijke 
inrichting Eikenbosch

Begin juni is gestart met de sloop-
werkzaamheden van het voormalig 
winkelcentrum Eikenbosch, de 
Schalm en de bibliotheek. De sloop 
duurt tot komend najaar. Daarna 
duurt het nog enkele jaren voordat 
gestart wordt met de definitieve 
inrichting van het gebied. Allereerst 
moet duidelijk worden wat er precies 
gaat komen. En daarvoor is ook nog 
een nieuw bestemmingsplan nodig. 
De procedure daarvan duurt gemid-
deld zo’n tien maanden.  

De gemeente, ontwikkelaar Heijmans 
en diverse bewoners en anders 
 betrokkenen werken in een klank-
bordgroep aan een plan voor de 
tijdelijke inrichting van het terrein. 
Zodat het terrein een tijdelijke func-
tie krijgt en niet lange tijd braak 
komt te liggen. Op 10 juni jl. heeft de 
klankbordgroep in de nieuwe Schalm 
een eerste bijeenkomst gehouden en 
zijn verschillende ideeën besproken. 
Zoals een speelmogelijkheid voor 
kinderen of tijdelijke hondenuitlaat-
plaats, maar ook opties voor wande-
laars of fietsers passeerden de revue.

De klankbordgroep wil op 28 augus-
tus 2020 een definitief plan klaar 
hebben. Indien het past binnen de 
beschikbare financiën start in okto-
ber 2020 de tijdelijke inrichting van 
het terrein. 

Ook u kunt met de klankbordgroep meedenken. 
Suggesties zijn nog tot 30 juni a.s. welkom bij de 
leden van de klankbordgroep: 

Dhr. Pieter Stegers (Rembrandt van Rijnlaan 4)
Mevr. Ine Bierhuizen-van Kollenburg (Heuneind 57)
Dhr. Carlo van Wordragen (Eben Haezer 15)
Mevr. Tamara Verbart (Heuneind 32)
Dhr. Hans van de Sanden (Basisschool Rennevoirt)
Dhr. Vincent van de Wiel (Raadhuisstraat 60)
Dhr. Aldwin Larmonie (R-newt Jongerenwerk)
Mevr. Marianne Roks (Heuneind 17)
Dhr. Roland van Zuilen (Dorpsraad Berkel Enschot)
Mevr. Janna Kuiper (gemeente Tilburg; 
janna.kuiper@tilburg.nl)
Dhr. Kasper Moree (Heijmans) 

Denk mee

Sloop Eikenbosch. foto: Baakbeeld
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Deelnemers gezocht
De gemeente en de dorps-
raad zijn op zoek naar leden 
voor de monitoringsgroep. 
We zoeken mensen: 
• Van minimaal 16 jaar oud 

die wonen of onderne-
men in Berkel – Enschot.   

• Ongeveer 4 uur per 
maand tijd hebben om 
deel te nemen aan de mo-
nitoringsgroep. Wellicht 
is de eerste periode wat 
meer tijd nodig vanwege 
het opstellen van het mo-
nitoringsplan. 

• Niet hun eigen belangen, 
maar juist dorpsbrede 
belangen actief ophalen 
en in de monitoringsgroep 
brengen. 

• Pro-actief zijn en con-
structief meedenken over 
 verbeteringen. 

De gemeente Tilburg orga-
ni seert diverse overlegmo-
menten (in de beginfase ge-
middeld 1 keer per maand). 
Onkosten van de leden 
worden in de basis vergoed. 
Uw contactgegevens wor-
den mogelijk gedeeld met 
bewoners en ondernemers 
van Berkel Enschot zodat 
anderen hun input bij u kun-
nen aanleveren. 

Wilt u meedoen? Stuur dan 
voor 1 juli a.s. een mail met 
uw contactgegevens en 

een korte motivatie naar 
 koningsoord@tilburg.nl. 

De monitoringsgroep be-
staat uit maximaal acht 
bewoners en ondernemers, 
twee leden van de dorps-
raad en medewerkers van 
de gemeente Tilburg. Indien 
de gemeente teveel aanmel-
dingen ontvangt, wordt er 
in overleg met de dorpsraad 
een selectie gemaakt. Daar-
bij wordt geselecteerd op 
basis van motivatie, leeftijd 
en locatie zodat alle wijken 
en doelgroepen evenredig 
vertegenwoordigd zijn. 

Foto: Baakbeeld
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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
25 juni 26 juni 27 juni

Geldig in week 26
zondag 21 t/m 
zaterdag 27 juni 2020

WEEKENDPAKKERS

26/20 
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. 

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

Brand of Heineken Pils of 0.0% 
Krat 24 flesjes à 30 cl
Per krat

Brand 17.19 8.59
Heineken Pils 16.99 8.49
Heineken 0.0% 15.49 7.74

• PLUS Pitloze witte druiven Bak 500 gram
• PLUS Galia meloen Per stuk 
• Eat Me Avocado eetrijp Schaal 2 stuks
Combineren mogelijk 

+1
GRATIS
ZEGEL

Optimel Drink 
of yoghurt
Alle pakken à 1 liter, uit de koeling

PLUS Korenlanders Vloerbrood
Extra donker, tijger wit of volkoren zonnepit, heel brood

Senseo Ko�  epads
Alle zakken à 36 pads, combineren mogelijk

Coca-Cola  
Alle flessen à 1,5 liter, combineren mogelijk

PLUS Pinda’s in cup
Alle pinda’s of chocolade varianten in cup, 
combineren mogelijk
2 stuks** 
Bijv. PLUS Pinda’s King size gezouten, 
2 cups à 275 gram

4.00   2.00
De actieprijzen variëren van 1.56 - 3.59

PLUS Spekkoek
Original of pandan, pak 120 gram

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

PLUS
IJsbergsla

50%
KORTING

2 stuks

2.99
KIES & MIX 1.39 - 1.89

Per pak

0.99

2.59

Per brood

1.79
12.57 - 13.77

3 zakken

8.99
8.76 - 8.96

4 fl essen

5.99

2.50
Per pak

1.99
6.24

Per 500 gram

3.99
Per krop

0.45
1+1
GRATIS

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
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HET GILDE PAKT DE 
DRAAD WEER OP
Maandag 29 juni

Het gilde Sint Hubertus gaat vanaf maandagavond 
29 juni weer van start met haar buitenactiviteiten.
Dit gaat uiteraard gebeuren met het in acht nemen 
van de corona voorschriften. De activiteiten zullen 
plaatsvinden op het gildeterrein aan De Kraan en 
zijn uitsluitend toegankelijk voor gildeleden.

Donderdag 02 juli
Vanaf donderdag 02 jui zijn de 55 plussers uit het 
dorp weer van harte welkom om het Jeu de Bou-
les-spel te komen beoefenen. 
Ook hier zullen de coronaregels in acht worden 
genomen.
Om er voor te zorgen dat de 1.5 meter regel mak-
kelijker kan worden nageleefd, zijn er deze mid-
dag alleen deelnemers welkom. Geen toeschou-
wers dus. Om de hygiëne te waarborgen vragen 
wij u, voor eigen gebruik, desinfecterende handgel 
mede te brengen. 
De middag zal aanvangen om 13.00 uur. Kom op 
tijd zodat we vooraf de regels, waaraan we ons 
dienen te houden, kunnen doornemen en toelich-
ten.

Cie. pr.

HERDENKINGSBOMEN 14

PRINSESSENBOMEN
Omdat dit weekblad ook verschijnt in 

Heukelom neem ik U dit keer mee naar drie ‘prin-
seselijke’ lindebomen die staan aan het Baaneind. 
Toenmalig buurtraadvoorzitter Dré van Hal en 
Henk Hoppenbrouwers hadden deze “PRINSES-
SENBOMEN” al eerder in het jaar geplant maar 
op 29 april 2013, de avond voor Koninginnedag, 
om 20.00 uur werden ze vanuit de buurt Heukelom 
onthuld. “Alles moest georganiseerd worden zon-
der bobo’s en geld van de gemeente. De inwo-
ners hebben alles zelf betaald. Dit alles ‘samen’ in 
het kader van de troonswisseling. Oisterwijk heeft 
een ‘koningseik’ voor koning Willem-Alexander, 
Moergestel een’ koninginnelinde’ voor koningin 
Maxima en wij als kleinste kern de ‘drie konings-
kinderen’ voor de prinsesjes Catharina-Amalia, 
Alexia en Ariane.”, aldus Dré van Hal. In aanwezig-
heid van zo’n 60 schoolkinderen en volwassenen 
uit Heukelom, deed Van Hal het openingswoord. 

Daarna onthulde de 
aanwezige school-
jeugd een corten-
stalen paal met de 
daarin uitgesneden 
de namen van de 
dochters van Wil-
lem-Alexander en 
Maxima. Wensjes 
van de aanwezige 
kinderen werden 
voorgelezen en in de 
lindebomen gehan-
gen. Vervolgens hees de jeugd de Nederlandse 
vlag met wimpel, in de aanwezige vlaggenmast. 
Dit alles onder luid applaus van de aanwezigen.” 
Na de ceremonie werd onder het genot van een 
drankje en enkele versnaperingen nog wat nage-
praat. Om 21.30 uur werd de vlag gestreken om 
vervolgens ‘s morgensvroeg op Koninginnedag in 
Hoog Heukelom bij het kunstwerk ‘SAAMHORIG-
HEID’ weer in top te gaan.”, aldus Van Hal. Heu-
kelom is klein in inwoneraantal maar groots in haar 
daden.

Foto: Ad Hultermans.
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
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Willie’s worstenbrood 
Molenhoefstraat 14 

Udenhout 
013-511 0704 

www.williesworstenbrood.nl 
@williesworstenbrood 

DDeezzee  wweeeekk  iinn  ddee  aaaannbbiieeddiinngg  

10 worstenbroodjes (€ 10,00) 

+ 
4 appelpunten (met/zonder slagroom)  

€ 15,00 
Aanbieding geldig van vrijdag 26 t/m donderdag 2 juli 2020 

Alleen geldig in onze winkel 

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



DIVERSEN
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BLOEMENZEE 
Wie de voorbije weken tussen 
Udenhout en Tilburg fietste op 

het Riddershofpad kan het niet ontgaan zijn. In 
het Hazennest ligt een uitgestrekte bloemenzee 
van margrieten, korenbloemen en andere akker-
planten. Verspreid over de Nieuwe Warande liggen 
meerdere akkerranden met dergelijke begroeiing. 
Ingezaaid door lokale boeren met steun van de 
overheid om de boerennatuur een handje te hel-
pen. Deze vervangen de restjes grond die vroe-
ger niet geploegd werden omdat het niet rendabel 
was. 
De bloemrijke akkerranden maken het landschap 
aantrekkelijker voor ons als fietser in een steeds 
grotere stad en eentoniger platteland. Ze maken 
vooral het boerenland ook aantrekkelijker voor al-
lerlei dieren. Natuurlijke akkerranden die met rust 
gelaten worden leveren veel nectar en zaad voor 
veel diersoorten, zoals vlinders en patrijzen. Ze 
zijn ook een laatste toevluchtsoord om te slapen 
of jongen groot te brengen. Voor andere soorten, 
zoals de das, zijn het verbindingsroutes tussen 
geschikte leefgebieden. Een akkerrand, net als 
wegbermen of bomenrijen, kan er zo voor zorgen 
dat dieren van het ene bos naar het andere struik-
gewas kunnen komen. Dit is van groot belang voor 
hun overleving. Goed ontwikkelde akkerranden 
met veel verschillende inheemse planten brul-
len van het leven en helpen lokaal om de snelle 
achteruitgang van onder andere insecten tegen te 
gaan. 
Als je er de volgende keer langsfietst, stap dan 
even af, geniet van het gezicht en steek je neus 
eens tussen de begroeiing. Je hebt zo een mi-
nisafari te pakken met kans op prachtige kevers, 
vlinders, slakken en misschien wel een wezeltje of 
patrijzenkuiken. 

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

ZÓ LEKKER 
HEB JE DE

NOG NOOIT 
GEPROEFD!

D’n Unent |  Kreitenmolenstraat 59
Udenhout |  Tel. 013-511 36 12

SMAKEN

Karamel/Vanille  |  Amaretto 
Bailey’s  |  Schrobbelèr 

Limoncello  |  Butterscotch

Ook voor de lekkerste broodjes, 
ambachtelijk schepijs of een 

avondmenu kun je bij ons terecht. 
Last but not least, je kunt natuurlijk 

ook gezellig bij ons op het terras 
komen lunchen, borrelen of dineren.

DAGELIJKS OPEN VANAF 9.00 UUR 
(DINSDAG GESLOTEN)

ijsko�  e
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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

K E N N I S G E V I N G 

Afscheid nemen is met zachte handen dicht doen wat voorbij is 
en verpakken in goede gedachten en herinneringen.

Gewoon bijzonder

Cor Robben - van Erp
 Tilburg, 15 april 1936                                † Berkel-Enschot, 16 juni 2020

echtgenote van Jan Robben
Jan
Peter en Anja
Lian en Jack
Mieke
Jolanda en Albert
Klein- en achterkleinkinderen

We hebben in familiekring afscheid van Cor, ons mam, 
oma en overgrootmoeder genomen. 

Oranjesingel 33 k 114, 5056 XB  Berkel-Enschot
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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
Een tijd om te schrijven
“Begin at the beginning,” the King said, very grave-
ly, “and go on till you come to the end: then stop.”
Ruim zes jaar geleden vroeg Pastoor Pieter Schee-
pers mij om als lid van het pastoraal team op gezette 
tijden een opstekertje aan te leveren voor publicatie 
in De Wegwijzer en De Nieuwe Schakel. De opzet 
was duidelijk: een korte, opbeurende tekst; dicht bij 
het dagelijks leven geschreven en vooral niet te “pre-
kerig”. Ook de omvang was prettig, zo’n beetje een 
halve overweging, niets om tegenop te zien.
Een pastoraal werkende leidt een schrijvend be-
staan. Dat hebben ze me tijdens mijn opleiding niet 
verteld. Of misschien is het wel aan bod gekomen 
maar lette ik even niet op. Al studerend verzuchtte 
ik wel eens dat ik nog nooit zoveel had hoeven 
schrijven in mijn leven. Elk vak werd afgesloten met 
een werkstuk. In de veel voorkomende omstandig-
heid dat de inspiratie niet wilde komen (in-spiratie, 
“beademd worden door de Geest”) troostte ik me-
zelf met de gedachte dat het eens af zou zijn. Niets 
was minder waar.
Want de pastoraal behoeft overwegingen, notulen, 
protocollen, correspondentie, pastorale brieven, 
artikelen, flyers, meditatieve teksten, en opsteker-
tjes (waarvan akte). Ik durf niet eens in te schatten 
hoeveel woorden ik in de afgelopen zes jaar alleen 
al voor de Johannes XXIII Parochie geschreven heb, 
maar ik gok dat het in de honderdduizenden loopt. 
Ik heb daarbij altijd veel steun gehad aan het bo-
venstaande citaat van Lewis Carroll, uit zijn Alice in 
Wonderland. Ook als iemand me vraagt: “Jij schrijft 
veel; hoe schrijf je een goed lopende tekst?”, verwijs 
ik graag naar de Hartenkoning. Begin bij het begin en 
ga door tot je bij het einde komt: dan (pas) stoppen.

Ik laat veel van mijn schrijfsels achter in de Johannes 
XXIII Parochie om daar een eigen leven te leiden. Als 
ze herrie gaan schoppen moet u het maar even laten 
weten. Maar ja, eenmaal geschreven teksten moet je 
loslaten zodat ze op eigen benen kunnen staan. Wat 
gaat de tijd snel, hè? In den beginne was er niets, 
maar nu loopt mijn schrijven hier ten “Einde”.

Diaken Alexis Szejnoga.

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Zaterdag 27 juni: 
19.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looijaard en diaken van Kuijk.

Zondag 28 juni: 
09.30 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers.
Intentie: Els Maas.
10.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looijaard en diaken van Kuijk.
11.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers.
Intenties: Leo van Kempen; Anny v. Os-v. Dinter (jrgt.).

Dinsdag 30 juni: 
09.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looijaard.
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers.

Donderdag 2 juli:
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.
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NATUURSTEEN | KEUKENS
KERAMISCHE TEGELS | MAATWERK

Dagelijks nieuwe 
aanvoer

Oisterwijk Heukelomseweg 26. www.coppelmans.nl

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.



SCHAKELTJES
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Fotoservice, mooie kwaliteit foto’s € 0,40 per 
foto en supersnel klaar! Fotogalerie Angelique, 
Udenhout 

Het aspergeseizoen is bijna voorbij, onze winkel 
is open tot en met zondag 28 juni. Hierbij willen 
wij onze klanten bedanken en iedereen een fijne 
vakantie toe wensen. 
ASPERGEBOERDERIJ van IERSEL 
Schoorstraat 63 Udenhout tel 013 5113404 

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

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 

Uw oude foto’s digitaal maken? Oude foto-
albums, uit schoendozen, maakt niet uit… 
Wij doen het graag voor u. Bij grotere hoeveel-
heden vanaf 0,20 ct. FotoGalerie Angelique 
013-5111324 

GRATIS INLOOP SPREEKUUR Om u ook in 
de avond van dienst te kunnen zijn, is er iedere 
dinsdagavond van 18.00 – 19.00 uur een gratis 
spreekuur. Van Raak Advocatuur, Udenhout, 
013-5908877 www.vanraakadvocatuur.nl 

Woodwick kaarsen; Geur van de maand 
25% korting. De gezellige kaars die knispert! 
Ook leuk buiten op de tuintafel. FotoGalerie 
Angelique, Udenhout 

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

Heeft uw motorfiets onderhoud of reparatie 
nodig en bent u op zoek naar een adres in de buurt?
Neem dan eens een kijkje op onze website: 
www.reddiemotoren.nl of neem contact op via 
06-53491903 

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

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 

Huishoudelijke hulp gevraagd voor 4-6 uur op 
dinsdag. Bel voor een afspraak: 013-5331071 

SPAAK, het adres voor u fietsreparaties. 
Voor ATB, stads, elektrische, en racefietsen. 
Bel of app voor een afspraak 06-30619208 

Komende vrijdag 26 juni is Schoenmakerij Joep 
van den Berg gesloten.

Op 8 juli verschijnt onze 
jubileum special 55 jaar! 

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



Met € 500,-

korting op je

advieskosten

Hypotheekgesprek
wanneer het jou
uitkomt
Zelf online je hypotheek regelen, mét persoonlijk advies van
een adviseur? Dat kan! Met Rabo Samen Online voor
Hypotheken.

Kijk op
rabobank.nl/hypotheken



KIES & MIX 
BARBECUE
4 bakjes vlees, vis, vega  
of groente met de sticker  
‘kies & mix barbecue’

ELKE DAG EURO’S GOEDKOPER
Geldig t/m di 22 september 2020

 4 VOOR

10,-

 
 

 Jumbo Denissen, Berkel Enschot, Koningsoord 64


