
Weekblad voor Berkel-Enschot en Heukelom, jaargang 55, Week 40, 30 september 2020

DEZE WEEK:
Proost op ons dorpsbier! Bocktor van De Laatste Brouwers

Café Het Raadhuis verkocht, maar blijft voorlopig open

‘Kop erbij houden. Je bent aan het werk!’ van onze schrijvende postbode

Speciaal voor Dierendag in de Kinderboekenweek: 

 Knorretje het varkentje van de kinderboerderij



Een mooi afscheid zorgt voor  jne herinneringen. Bij ‘t Seuverick DELA kunt 
u rekenen op een luisterend oor voor ieders verhaal. We helpen het afscheid 
altijd persoonlijk en bijzonder te maken. Een waardig afscheid is bij DELA 
ook zonder verzekering mogelijk, zelfs met een klein budget.

Ook in Oisterwijk en omgeving staat ons team klaar om u te helpen. 
Voor leden en ieder ander. Want bij coöperatie DELA geloven we dat we 
er zijn voor elkaar.

‘t Seuverick

‘Wij staan altijd voor u klaar.’

Meer informatie of een persoonlijk 
gesprek? Ons ervaren team helpt u 
graag. Ga naar dela.nl/oisterwijk of 
bel 013 205 57 30. 

Eelco Verheijke van ‘t Seuverick DELA
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COLOFON

ALARMNUMMER  112

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

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

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

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

BOUW & AANVERWANTE BEDRIJVEN

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

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

STAATS KEUKENS
Telefoon 013-5336643 www.staatskeukens.nl

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

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

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

SCHILDERS

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

HERMAN PETERS SCHILDERWERKEN  06-29218145

Marcel Schilders Schilderwerken
marcelschildersschilderwerken.nl / 06-51261453

SCHILDERWERKEN TON VAN DE WOUW
TEL: 06-51108539

COMPUTERHULP EN ELEKTRONICA

Louis Verstappen Computerhulp aan huis 06-45540629
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CULTURELE INSTELLINGEN & KUNST

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

DIERENARTS

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

DORPSRAAD

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

Dorpsinformatiepunt Loket BE 
Voor al uw vragen over zorg – welzijn – wonen – 
maatschappelijke diensten of een hulpvraag.
Donderdagochtend van 9-11 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 
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 Revalidatie. Akkerweg 2 | 
tel: 013-5333307 | www.topfysiotherapie.nl/berkel-enschot

HUISARTSEN
Huisartsenpraktijk van Veenendaal: T 013 511 12 80
Gespecialiseerd in Wondzorg - Ouderenzorg 
www.huisartsenpraktijkudenhout.nl

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
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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

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

Thebe Begeleiding/Maatsch.Steunsysteem 088-117 53 01

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
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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 

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

Alles uit handen
 of alles in 

eigen hand?
Altijd bereikbaar:
013 572 1822

Oude Lind 35
5046 AL Tilburg

In alles persoonlijk. www.moniquevanhoutum.nl  
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PROOST OP ONS DORPSBIER! 

Stefan de Brouwer (l) en 
Nico de Laat (r)

Speciaalbier uit eigen dorp: daar drinken we 
op! Berkel-Enschottenaren Nico de Laat en 
Stefan de Brouwer – De Laatste Brouwers – in-
troduceren de Bocktor, een houtgelagerd spe-
ciaalbier met een najaarse charme. Lokaal én 
lekker! 

Als het aan het Berkel-Enschotse ondernemers-
duo Stefan en Nico ligt, heeft La Trappe er dit na-
jaar een concurrent bij. 1800 flesjes met ruim 600 
liter aan hun heerlijke Bocktor, nu te vinden bij on-
der andere Jumbo, Mitra en verschillende Berkel-
Enschotse terrassen. ‘Het zal hard gaan, met onze 
biertjes’, voorspelt een optimistische Stefan. ‘Een 
bockbier uit eigen dorp, dat is toch op zijn minst 
het proeven waard.’ 

Net scheikunde
En wat is het dan dat je proeft, als je je aan zo’n 
Berkel-Enschotse Bocktor waagt? Een smaakdui-
ding van het tweetal fijnproevers: ‘Lichtzoet’, zo 
begint Nico, ‘een beetje chocolade.’ Zijn collega 
vult aan: ‘Een lichte karamelsmaak, zoals je van 
een goed herfstbiertje mag verwachten.’ Want 
wat lekker is, dat weten deze jeugdvrienden als 
geen ander. ‘Als ik aan bier denk, denk ik aan ja-
ren van carnaval met onze vriendengroep. Mooie 
herinneringen die gekenmerkt worden door veel 
bier.’ Later maakte die liefhebberij plaats voor ge-
improviseerde bierproeverijen. ‘Zo zijn we op een 
gegeven moment ook zelf aan het brouwen gesla-

gen’, weet Nico nog, waarop Stefan lacht: ‘Ik zie 
ons nog zo voor me, samen in de keuken met een 
pan op het vuur. Hoe vaak dat niet compleet in de 
soep is gelopen!’ Want zo makkelijk is dat bier-
brouwen volgens De Laatste Brouwers nog niet. 
‘Het is net scheikunde. Laat je iets vijf minuten te 
lang op het vuur staan of wijk je een paar graden 
af, dan zal dat biertje héél anders smaken!’ 

Hobbybier 
Na jaren oefenen mag het resultaat er dan nu 
eindelijk wezen. ‘Verschillende zaken en horeca-
gelegenheden uit het dorp reageerden enthousi-
ast!’ vertelt een net zo enthousiaste Stefan. ‘De 
charme van een lokaal product sprak hen direct 
aan. Voor 2,29 euro ligt ie nu in de schappen.’ 
Professioneel gaat het duo te werk, al blijven het 
vooral twee Berkel-Enschotse vrienden die gek 
zijn op bier. ‘Een hobby, zo is het ooit ontstaan en 
dat moet het ook blijven’, vindt Nico. ‘We hebben 
vooral veel lol.’ Zo blijkt ook wel uit de bijzondere 
naam die het tweetal voor hun product heeft be-
dacht, Bocktor. ‘Een bok is een springtoestel bij 
het turnen. Een tor is een insect. Samen krijg je 
dan “boktor”.’ Wat dat met hun versnapering te 
maken heeft? ‘Helemaal niets. Sterker nog, een 
boktor brengt zelfs houtschade aan. Maar onze 
Bocktor, die brengt niets dan goeds!’ 

Tekst: Sabine Doevendans
Foto: Teuntje van de Wouw
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ACTIVITEITENKALENDER

OKTOBER

30-09-20 Bibliotheek Kerkzaal 19.30-22.30 uur Filmcafe - “April, May and June”
30-09-20 Bibliotheek Gastenverblijf 19.30-20.30 uur Healthy Life/Happy Mind - minicollege

02-10-20 Bilbiiotheek 9.30-12.00 uur Schrijfatelier - samen schrijven en schrappen
02-10-20 Bibliotheek Kerkzaal 9.30-12.00 uur Letters & Liedjes - nationale voorleeslunch
04-10-20 Schalm 11.30-12.30 Theater Van Niks & Van Alles kinderboekenweek
04-10-20 Pastorie St. Caeciliakerk 15.00-16.30 uur Boekgesprek “Houd afstand, raak me aan” H1 wat 

kunnen we weten?
06-10-20 Ons Koningsoord 20.00-21.30 uur Kennisplaats Vesper: Werk kan ook uit, Thijs Laun-

spach
09-10-20 Bibliotheek Kerkzaal 9.30-10.30 uur Letters & Liedjes 
11-10-20 Schalm  14.00 uur Harber luistermuziek ‘60 tot heden
14-10-20 Bibliotheek 10.00-10.30 uur Peuter voorlezen
18-10-20 Pastorie St. Caeciliakerk 15.00-16.30 uur Boekgesprek “Houd afstand, raak me aan” H2 wat 

moeten we vrezen?

01-11-20 Schalm 11.30 uur Duo Lang en gelukkig fam. Voorstelling “anderhalve 
Peter”, Stg. EXPO

01-11-20 Pastorie St. Caeciliakerk 15.00-16.30 uur Boekgesprek “Houd afstand, raak me aan” H3 wt 
mogen we hopen?

15-11-20 Pastorie St. Caeciliakerk 15.00-16.30 uur Boekgesprek “Houd afstand, raak me aan” H4 wat 
moeten we doen?

29-11-20 Schalm, Kerkzaal 11.30 uur Ebonit saxophone Quartet klassiek met eigen arrage-
menten

SEPTEMBER

LATER
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Het gerucht gonsde afgelopen tijd door het 
dorp: Café Het Raadhuis wordt verkocht! Eige-
naresse Ellen Grimmelius geeft duidelijkheid: 
‘Ja, het café is verkocht, maar het wordt niet 
gesloopt zoals veel mensen denken. En het 
café blijft in ieder geval open tot eind 2021.’

Er was al veel langer belangstelling vanuit een pro-
jectontwikkelaar, maar pas onlangs ging de ver-
koop door. Ellen heeft daar tegenover haar klanten 
nooit een geheim van gemaakt. ‘Nog voordat ik 
het pand 3 jaar geleden dankzij mijn zwager kon 
kopen, waren er al plannen om hier huizen te gaan 
bouwen. Maar ik dacht eerlijk gezegd dat het nog 
wel langer zou duren voor het zover zou zijn. Maar 
onlangs kwam die koets weer voorbij, en toen 
dacht ik: ik spring erop!’ 

Nieuwbouwproject Achter het Raadhuis
Op de plek van het café en de ernaast gelegen 
garage Transocar aan de Raadhuisstraat wordt 
straks het nieuwbouwproject ‘Achter het Raad-
huis’ gerealiseerd. Ellen: ‘Er gaan geruchten dat 
het café tegen de vlakte gaat, maar het pand zelf 
blijft bestaan. Daar komen straks twee apparte-
menten in. De zaal hierachter wordt wel gesloopt, 
net als de garage hiernaast. Er worden op die plek 
straks 11 semi-bungalows gebouwd.’ 

Ellen ruimt gelijk nog een misverstand op. ‘Som-
mige mensen denken dat ik er eind van het jaar al 
uit moet, maar dat is ook niet waar. Ik ben van plan 
om mijn vijftienjarig jubileum hier nog te vieren. 
Dat zal in december 2021 zijn. Dus eerst nog een 
mooi feestje en pas daarna sluiten we de deuren.’

‘Eerst nog een mooi feestje vieren!’

Nieuw café
Dat het café op termijn gaat sluiten, betekent niet 
het einde van Ellens horeca-carrière. Ze is nu al 
aan het nadenken hoe het straks verder gaat. 
Want dat er een nieuw café komt is wel duidelijk. 
‘In dezelfde stijl en met dezelfde klanten,’ lacht ze. 
Het nieuwe café zal ze samen met haar dochter 
en schoondochter gaan runnen. Over de locatie 
heeft ze al wel ideeën, maar er ligt nog niets vast. 
Maar voorlopig maakt ze zich daar nog geen zor-
gen over. ‘Als het straks zover is, ga ik eerst lekker 
een paar weekjes naar Spanje. En daarna? Ach, 
dat zal allemaal wel goed komen.’

Tekst: Noortje de Kok
Foto: Bas Haans

CAFÉ HET RAADHUIS VERKOCHT, 
MAAR BLIJFT VOORLOPIG OPEN
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SCHAKELTJESGEVONDEN

SCHAKELTJESVERLOREN

 Datum GEVONDEN Vindplaats Telefoon
 19-9 Enveloppe t.a.v. een opa Pandgang, Van Raadhuisstraat naar 06-10171177
   Koningsoord
 11-9 Knuffel roze aapje Dom S Dubuissonstraat vóór 06-44744839
   Raadhuisstraat
 9-9 Grijze knuffel met lange benen Tobias Asserlaan 06-55103700

   
 Datum VERLOREN Verliesplaats Telefoon
 31-8 Zilveren ring Winkelcentrum, parkeerplaats 06-14540181
   D’n Boom - Twinsz

 

Willie’s worstenbrood 
Molenhoefstraat 14 

Udenhout 
013-511 0704 

www.williesworstenbrood.nl 
@williesworstenbrood 

DDeezzee  wweeeekk  iinn  ddee  aaaannbbiieeddiinngg  

10 worstenbroodjes (€ 10,00) 

+ 
Slagroomschnitte  

€ 15,00 
Aanbieding geldig van vrijdag 2 t/m donderdag 8 oktober 2020 

Alleen geldig in onze winkel 
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De wereld is in de ban van het Coronavirus. Al 
lijkt de crisis in Berkel-Enschot soms ver weg. 
Anderhalve meter afstand houden is er vaak 
niet meer bij. De schrijvende postbode han-
teert een bijzondere methode om zichzelf aan 
de regels te herinneren…

Zoefffff!!! Ik rijd met een paar loodzware posttas-
sen op de Enschotsebaan. Opeens word ik links 
gepasseerd door een TGV op twee wielen. Kort 
daarvoor waande ik me nog Tom Dumoulin, maar 
dat euforische gevoel is in één klap voorbij. Een 
oudere, grijzende dame stuift me voorbij met haar 
e-bike. Ze keurt me met de neus omhoog geen 
blik waardig. Ik wil haar nog naroepen: ‘Ja, lekker 
makkelijk. U “bent” op de brommer. Zo kan ik het 
ook wel’. Maar ik neem toch maar mijn verlies.

Scherprechter
De lange Enschotsebaan is dé scherprechter tij-
dens mijn ronde. Prima te doen met lekker weer, 
maar met regen en tegen(wind) bepaald geen si-
necure. Dan lijkt er geen einde aan te komen en 
is het puur een kwestie van niet nadenken, maar 
door ‘harken’. Meestal klinkt er onderweg muziek 
in mijn hoofd: van de U2-klassieker ‘(She Moves 
In) Mysterious Ways’ en ‘Blauw’ van The Scene tot 
tranentrekkers van André Hazes en Frans Bauer. 

‘KOP ERBIJ HOUDEN.  
JE BENT AAN HET WERK!’

Corona-crisis in Berkel-Enschot (6)

Vandaag trakteren mijn hersenen me uit het niets 
op een ‘nummerke’ van de Vlaamse komiek Urba-
nus: ‘Ik hou niet van madammen met een bontjas. 
Madammen met een bontjas zijn gemeen. ‘k Moet 
niets hebben van madammen met een bontjas. 
Tegen madammen met een bontjas zeg ik neen.’ 
Ik lach hardop en denk tegelijkertijd: ‘het menselijk 
brein werkt ook in Mysterious Ways’. Hoe kom ik 
hier nou weer op? Zwoegend langs de Enschots-
baan heb ik zo toch de grootste lol. 

Opeens klinkt Urbanus in mijn hoofd

Even later spreek ik mezelf toe: ‘Kop erbij houden 
vriend. Je bent aan het werk!’. Dan maar een an-
dere evergreen: ‘Ramona’ van de Blue Diamonds, 
waarbij ik in plaats van Ramona ‘Corona’ zing, Zo 
dwing ik mij als postbode alert te blijven op het 
virus en de richtlijnen. Na afloop van mijn ronde 
laat ik de teugels vieren. Ik zet het Urbanus-liedje 
nog maar eens vol in. ‘Ik hou niet van madammen 
met een bontjas…’, klinkt het luid door de straten 
van Berkel-Enschot. Voor heel even ben ik niet de 
schrijvende, maar de zingende postbode.   

Tekst: Stefan Latijnhouwers
Foto: Ad Latijnhouwers
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Trappesti nnentuin 77  |  Berkel-Enschot

Afslankcoach
Danielle

Lekker in je vel zitt en, meer energie en 
overtollige kilo’s kwijt? 

Graag ga ik samen met je aan de slag 
om jouw doelen te bereiken met PowerSlim.

www.afslankcoachdanielle.nl/afspraak
info@afslankcoachdanielle.nl
Tel: 06-18575029
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Elke zondag open
Oisterwijk Heukelomseweg 26

www.coppelmans.nl 

Bosviolen
Volle doos à 12 stuks. 
In diverse kleuren.

A.s. zondag

opening sfeershow

Dr. Deelenlaan 10 • 5042 AD Tilburg
Gratis parkeren

keuze uit bier, wijn of fris

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

Oktober

Soep
Heldere uiensoep

Gegratineerd met kaas

Hoofdgerechten
Gebakken sliptongetjes

Met garnalensaus en frietjes
of

Gegrilde speenvarken filet
Met pommery mosterdsaus en appelstroop

Dessert
Pannacotta van nougatine

Met frambozen parels en slagroom

Maandmenu
3 gangen & 2 consumpties € 27,50 p.p.
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Benieuwd hoe dit verhaal afloopt?
Ga naar onze website www.schakel-nu.nl 

Verhalenverteller: Wim Verbunt
Illustratie: Marjolein Stok

Jeugd

De Verhalenverteller
(jeugd van 4 tot 8 jaar)

KNORRETJE HET VARKENTJE 
VAN DE KINDERBOERDERIJ 
Knorretje is het allerliefste dier van de kinderboer-
derij. Hij is met iedereen dikke vriendjes. Met zijn 
broertjes Oink en Pinkie houdt hij altijd modder-
gevechten. De haan Kukie rijdt vaak op zijn rug 
mee voor een ommetje rond de boerderij. Zo kan 
Kukie alles in de gaten houden. De kippen Tok, 
Hokketok en Hokketoktok spelen vaak verstop-
pertje met hem.
De konijntjes Snif 
en Snuitje spelen 
‘s middags tik-
kertje met hem. 
En cavia Pieper-
tje komt altijd ’s 
avonds langs. 
Knorretje leest dan 
voor uit het grote 
boerderijboek.
Knorretje is niet al-
leen lief en een grote vriend, hij is ook erg eigen-
wijs.
Hij is het eigenwijste dier van de kinderboerderij.
Alle varkens op de boerderij eten schillen of brok-
ken, maar Knorretje niet.
Alle varkens drinken water uit de drinkbak, maar 
Knorretje niet.
Knorretje eet alleen maar boterhammen met kaas 
of pindakaas.
En het liefst met een schaaltje yoghurt of een 
kommetje verse melk.
Boer Jan van de kinderboerderij is daar helemaal 
niet blij mee.
Wat hij ook probeert: een lekker appeltje met een 
bruin plekje of schillen van een komkommer, Knor-
retje eet het niet op. 
“Ik eet nog liever niets,” knort hij.

Knorretje wordt daar-
door steeds mager-
der.
Boer Jan haalt er de 
veearts bij.
Die komt en vraagt: 
“Knorretje wat scheelt 
eraan?”
“Ik heb honger, verder 
niets,” knort Knorretje.

De veearts krabt 
achter zijn oren 
en zegt: “Eet dan 
toch een rot ap-
peltje of schillen 
van een aardappel 
en als toetje lek-
kere brokken met 
wat water.”
Knorretje knort: 
“Dokter als jij dat 
lekker vindt, dan mag jij mijn schillen en brokken 
wel hebben. Dan eet ik jouw boterhammen met 
kaas en pindakaas wel op. En slurp ik je beker yo-
ghurt leeg.”
De veearts schudt met zijn hoofd. Hij heeft al veel 
varkentjes gezien, maar een varkentje die alleen 
maar boterhammen met kaas en pindakaas eet en 
als toetje een schaaltje yoghurt opslurpt, dat heeft 
hij nog nooit gezien!
De veearts zegt tegen Boer Jan: “Ik zou Knorretje 
maar een lekkere boterham met kaas of pindakaas 
geven. En als toetje een schaaltje yoghurt of een 
kommetje melk.”
Boer Jan kan zijn oren niet geloven. “Weet u wel 
wat dat mij gaat kosten?”
“Jazeker, dit bezoek kost u honderd euro.”
Boer Jan wordt kwaad en jaagt de veearts weg 
van de boerderij.
Daarna gaat hij naar Knorretje: “Knorretje, als jij 
niet eet wat de pot schaft, dan ga je maar op een 
ander eten!”
Knorretje pakt zijn boeltje op en knort: “Nou 
vriendjes tot ziens. Ik kom nog wel eens langs.”
En weg gaat Knorretje, de wijde wereld in.
Haan Kukie kukelt als eerste: “Dit is een grof 
schandaal kukeleku! Vanaf nu kukel ik niet meer!” 
Haan Kukie houdt voortaan zijn snavel dicht.
De kippen Tok, Hokketok en Hokketoktok, tokken: 
“Wie moet er nu met ons verstoppertje spelen? 
Wij leggen geen eieren meer.” 
De varkens Pinkie en Oink knorren: “Als ons broer-
tje wegblijft dan eten we niet meer.”....
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Dinsdag t/m Vrijdag 10.00 - 18.00 uur | Zaterdag 09.30 - 17.00 | Dorpsstraat 11B | 013) 521 18 53

A.s. Zondag 4 Oktober Koopzondag.
Wij zijn geopend van 
12.00 tot 17.00 uur.

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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VERENIGINGSNIEUWS

SAMEN-UIT-DINEREN 
KBO/SWO
Het Samen-uit-Dineren in Oktober 

bij De Bron gaat niet door.
Het eerstvolgende Samen-uit-Dineren is op 18 
november bij Brasserie Valentijn. U kunt zich hier-
voor aanmelden vanaf 5 november.
Voor het Diner bij Boerderij Denissen op 11 de-
cember kunt u zich aanmelden vanaf vrijdag 27 
november.
Bericht hierover volgt ook nog in de Schakel.

KBO/SWO  Werkgroep SocMa

MUZIKALE 
HERFSTMIDDAG IN 
HET MUZIEKHUIS

Op vrijdag 9 en 16 oktober a.s. organiseert de KBO 
een gezellige muzikale middag voor KBO senioren 
in het muziekhuis naast Boerderij Denissen. Wij 
ontvangen u om 14.30 uur, zaal open 14.00 uur, 
met een kopje koffie/thee met een heerlijke bonbon 
waarna een optreden volgt van: Peter van Berkel 

Peter van Berkel heeft zijn sporen als zanger ruim-
schoots verdiend. Met een gezellig en gevarieerd 
repertoire is hij een graag geziene gast op eve-
nementen, en bij bijzondere gelegenheden. Ook 
hebben diverse KBO afdelingen van zijn optreden 
genoten, waarbij zijn herkenbare muzikale invul-
ling garant staat voor een gezellige middag.
In de pauze serveren wij een drankje met een ge-
zellig hapje.  
Na de pauze vervolgt Peter zijn optreden waarbij 
wij rond 16.45 u de middag zullen beëindigen.

Let op!
Volgens richtlijnen van de RIVM zullen alle 
noodzakelijke veiligheidsmaatregels worden 
genomen voor uw en onze veiligheid waarbij 
extra aandacht is voor een goede ventilatie. 

Op beide middagen kunnen maximaal 25 per-
sonen plaats nemen om de 1,5 meter afstand 
te kunnen garanderen. Om deze reden dient u 
zich vooraf aan te melden en aan te geven voor 
welke middag u belangstelling heeft. 

Entree is € 5,00 (incl. koffie en pauze drankje)   

VOL=VOL 

Aanmelden uitsluitend telefonisch vanaf maandag 
5 oktober 10.00 uur bij Ria van den Berg 013-533 
31 07 (graag uw voorkeursmiddag doorgeven)  

woensdag 7 oktober 

ONS-KOFFIE-UURTJE
Deze uitnodiging is voor alle seni-

oren in Berkel Enschot die behoefte hebben aan 
contact en een praatje. Om 10.00 uur gaat de deur 
open en we sluiten om 12.00 uur.
Het eerste kopje koffie of thee wordt u aangeboden 
door de KBO/SWO. Aanmelden is nu verplicht!!
Dit kan bij Ine van de Wiel: T:  013 - 533 37 57 of 
bij Ria van de Kam T:  013 - 533 26 21.
Als er vanwege het beperkt aantal plaatsen meer 
aanmeldingen komen dan er plaats is zullen we 
in oktober nog een tweede koffie-uurtje inplannen 
en wel op de derde woensdag van de maand nl. 
op 21 oktober. Vanwege Corona gaan we er van-
uit dat u zelf voor vervoer zorgt. Met medewer-
kers van de Schalm is afgesproken dat er gezorgd 
wordt voor een afstand van anderhalve meter en 
een goede hygiëne. Ook is er een prima ventilatie. 
Aan onze gasten wordt gevraagd zich te houden 
aan de Covid regels. 
Hebt u nog vragen dan kunt u ons bellen.
Mochten er, door corona omstandigheden, veran-
dering in deze afspraak komen, dan zullen we u 
daarvan verwittigen.

KBO/SWO, Werkgroep SocMa

INBETWEEN
Vanaf 5 oktober kan er weer 

gestemd worden voor de Rabo Clubsupport. Ook 
Inbetween doet weer mee met deze leuke actie.
In 2021 bestaat Inbetween 25 jaar dus reden voor 
een feestje!  Hoe we dat gaan precies gaan vieren 
is nog niet bekend maar een concert hoort er zeker 
bij als de corona maatregelen dat weer toelaten.
Voor ons jubileum concert willen we graag nieuwe 
bladmuziek aanschaffen en met medewerking van 
een choreograaf  naar een spetterend optreden 
toe werken. Dit alles heeft natuurlijk een prijskaart-
je. Daarom willen wij u vragen om 1 of nog liever 2 
stemmen te geven aan Inbetween.
Kijk online op rabobank.nl/clubsupport of stem via 
de Rabo App.
 
Alvast bedankt voor u stem en natuurlijk houden 
wij u via de Schakel graag op de hoogte van onze 
optredens zodra dat weer mag!
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HET GILDE GEEFT:
Activiteiten bij Torentjeshoef
1e Vrijdag na Driekoningen: Procla-
matie Statiedag met roggebrood 

met spek / zult en begeleid met live muziek.
Drie maal per jaar geheel verzorgde Bingomiddag
Kermis dinsdag: geheel verzorgt Jeu de Boules Toer-
nooi om de Kermis wisselbokaal met live muziek.
Welke gehouden worden op de door het gilde gere-
aliseerde Jeu de Boules-banen bij het zorgcentrum.
1e Zondag van november: Hubertusbroodjes uit-
delen aan bewoners.

Activiteiten voor de gemeenschap
Op Koningsdag: Hulde aan gedecoreerden uit 
Berkel-Enschot.
H. Mis opluisteren tijdens de St. Job viering in mei.
In mei ontvangst op het gildeterrein van de deelne-
mers aan de Rolstoel en Scoot-mobielers picknick.
Op de 1e zondag van november de H. Mis opluis-
teren en Hubertusbroodjes uitdelen aan de Kerk-
gangers te Berkel.
Het gehele jaar door de Jeu de Boules-banen op 
het gildeterrein elke donderdagmiddag belange-
loos beschikbaar stellen aan alle 55 plussers uit 
Berkel-Enschot

Al deze activiteiten worden belangeloos  uitge-
voerd door de leden van het Gilde Sint Hubertus

Het gilde vraagt: Uw stem bij Rabo Club Support,  
bij voorbaat onze hartelijke dank

KUNSTWERKEN VAN 
BERKEL-ENSCHOT (16)
In kunstcolumn 7 heb ik het natuur-

stenen Madonnabeeld met Kind van kunstenares 
Zuster Oda Swagemakers beschreven wat staat 
in onze Oude Toren. In dit gebouw bevinden zich 
echter ook twee gebrandschilderde ramen van 
Huib de Corti.
Hubert (Huib) de Corti (*Weert 1924 - +Berkel-En-
schot 1986) doorliep de voorganger van de Acade-
mie voor Beeldende Vorming en het Instituut voor 
Beeldende Kunst te Roermond. Hij deed als glaze-
nier ervaring op in de glasateliers van Piet Clijsen 
en Charles Eijck. Een van zijn bekendste glasop-
drachten bestond uit twee gebrandschilderde ra-
men voor de gedachteniskapel in de Oude Toren te 
Enschot, geplaatst op 25 april 1985. De kunstenaar 
beeldde op het ene raam een brandende braam-
bos uit en op het andere raam Maria in de gedaante 
van de mystieke roos. Als kunstschilder maakte hij 
aanvankelijk figuratieve taferelen, stadsgezichten 

en landschappen. Later ontwikkelde De Corti een 
abstracte stijl met een voorkeur voor geometrische 
en elementaire vormen. Hij was ook leraar hand-
vaardigheid en beeldende vorming aan de Peda-
gogische Academies in Den Bosch en Tilburg. De 
laatste jaren van zijn leven woonde hij aan het To-
renpad 7 te Enschot. Op zijn speciale wens is hij te 
rusten gelegd op de plaats waar eens het midden-
schip van onze Oude Toren stond.

Foto’s: 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
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ZIJN SCHAKERS 
SLIMMERIKEN?
In zijn algemeenheid zou je dat misschien 
kunnen zeggen. Zeker voor degenen die 

hun schaakpartij steeds weten te winnen. Ove-
rigens zijn niet alle slimmeriken schakers. Mis-
schien zijn ze daar net niet slim genoeg voor?
Bij schaken komt meer kijken. Zoals geduld, ti-
ming, tactiek en inzicht. Bovenal een goed plan en 
een doordachte strategie.
Met deze kwaliteiten wisten afgelopen donderdag 
Frans Deckers, Hugo van Baardwijk, Ad Verhagen 
en Koen Robben hun tegenstander te slim af te 
zijn. Wat niet wil zeggen dat hun tegenstanders 
niet slim zijn.
Het bijzondere van schaakclub De Oude Toren is 
juist dat iedereen van de ander kan winnen. Verlies 
je de ene week, dan boek je gewoon de volgende 
keer een overwinning. Althans, als je slim bent. En 
als je heel slim bent, dan ga je voor het lidmaat-
schap van de schaakclub.
Donderdagavond wordt de 1e ronde van de beker-
competitie gespeeld, volgens Zwitsers systeem.

WHITE DEMONS
Try-Out Sports bij White Demons
De Try-Out Sport trainingen bij White 

Demons gaan weer beginnen! Try-Out Sports is 
een initiatief van de gemeente Tilburg waardoor 
kinderen van basisschoolleeftijd kunnen kennis-
maken met verschillende sporten. 
White Demons doet hier ook aan 
mee en zal tijdens de drie trainingen 
laten zien hoe leuk handbal is. Op 
een speelse wijze wordt de techniek 
van de sport handbal aangeleerd 
waarbij het speelplezier natuurlijk voorop staat. 
Sinds afgelopen weekend worden onze thuis-
wedstrijden weer gespeeld in sporthal ’t Ruiven. 
En ook de trainingen zijn vanaf deze week in de 
sporthal. Het zal nog tot april duren voordat we 
buitenseizoen op sportpark De Rauwbraken weer 
hervatten. 
Uitslagen afgelopen weekend
Dinsdag 22 september
O.H.C. ‘01 DMW1 - Wh. Demons DMW1 05-10
Zaterdag 26 september 
White Demons D1 - Groene Ster D1 18-13
White Demons D2 - H.V.M. D2 04-15

Zondag 27 september 
White Demons DC2 - H.V.M. DC1 08-13
RED-RAG/Tachos HB2 - Wh. Dem. HB1 25-24
Wh. Dem. HS2 - H.M.C. R’donksveer HS1 12-19
Wh, Demons DS2 - Handbal Someren DS2 14-13 
Blauw Wit DB1 - White Demons DB1 09-17
Avanti HS1 - White Demons HS1 26-24
RED-RAG/Tachos DS2 - Wh, Dem, DS1 22-17
Programma volgend weekend
Zaterdag 3 oktober 
18:45 uur Internos DC1 - White Demons DC2
19:20 uur White Demons DS1 - Software Society/ 

Avanti DS1
20:45 uur White Demons HS1 - Groene Ster HS2
Zondag 4 oktober
09:55 uur Taxandria E1 - White Demons E1
10:30 uur White Demons DB1# - Avanti DB1
11:45 uur White Demons HB1# - Avanti HB1#
12:30 uur R.H.V. DC1# - White Demons DC1#
12:40 uur Dongen D2 - White Demons D2
13:05 uur H.M.C. R’donksveer D1 - Wh. Dem. D1#

JONG BRABANT BLIJFT 
PUNTEN PAKKEN: 1-1
Al hadden het in deze goed bezochte 
thuiswedstrijd ook drie punten kunnen 

zijn, Jong Brabant kan weer een punt bijschrijven. 
Vooral gezien de goede start en de powerplay later 
in de wedstrijd had de thuisclub zeker meer ver-
diend. Dat de keeper van tegenstander Blauw Wit 
meer en meer een sta-in-de weg werd, hielp ook niet 
mee om een 3-punter te scoren. Sterker nog, eerst 
moest een onverwachts opgelopen achterstand van 
0-1 in de 30 ste minuut rechtgetrokken worden. Dat 
lukte vlak voor rust door een prima doelpunt van 
Floris Ermen. De tweede helft kenmerkte zich door 
vooral rommelig spel van beide kanten met veel in-
zet. Niet altijd even fraai, wel leuk om te zien en dat 
is ook wat waard. Kortom, een vermakelijk wedstrijd, 
die voor Jong Brabant te weinig heeft opgeleverd. 
Of zoals trainer Boy v.d. Bogaard het formuleerde: 
“gedurende het seizoen krijg je soms te weinig, maar 
een andere wedstrijd weet ik zeker dat we meer krij-
gen dan waar we recht op hebben”. En ook verder 
is V.d. Bogaard een tevreden trainer die heel con-
tent is met zijn spelersgroep en verwacht dat er nog 
vele punten zullen volgen. “We gaan voor een mooi 
plek op de ranglijst met dit mooie team”, waren dan 
ook zijn mooie woorden na de wedstrijd. Komende 
zondag mogen de krachten gemeten worden met 
GSBW in Goirle.

Redactie Jong Brabant
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Complete bril voor € 179

Dat een mooie bril niet duur hoeft te zijn bewijst Kyckoord; 
een complete enkelvoudige bril al vanaf € 179 (montuur incl. glazen). 
Voor multifocaal vraag naar de mogelijkheden. Kom eens langs 
om ons uitgebreide assortiment monturen te bewonderen. 
Onze medewerkers staan voor u klaar om u te adviseren.

Graag tot ziens!

Brillen
actie

De mooiste monturen 
voor ieder budget

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

A

T
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SPANNING AAN DE 
TOP

Door een overwinning op hekkensluiter Klimop 
gaat OJC’98 weer mee aan kop in de vierde klas-
se G. Het belooft een superspannende competitie 
te worden, want maar liefst vier ploegen staan na 
vier wedstrijden gelijk. De overwinning werd pas 
in de tweede helft veilig gesteld. Ook nu werden 
goede periodes afgewisseld met zwakke momen-
ten. De gasten uit Asten waren zeker niet zo slecht 
als hun positie op de ranglijst doet vermoeden. 
Een positieve bijzonderheid was dat iedereen bij 
OJC scoorde, ook de invallers. Bij de jeugd wis-
ten alleen de pupillen D te winnen. De pupillen E2 
speelden gelijk. Niet zo’n beste week dus.
OJC’98 1 - Klimop 1 15 - 11
STIP 1 - OJC’98 2 n.b.
PSV jun 1 - OJC’98 jun 1 11 - 9
Tilburg asp B2 - OJC’98 asp B1   6 - 4
DSC asp C 3 - OJC’98 asp C1   2 - 1
DKB pup D1 - OJC’98 pup D1   1 - 2
Tilburg pup E1 - OJC’98 pup E1 11 - 9
OJC’98 pup E2 - SDO pup E2      3 - 3
Volgende week zijn er de volgende wedstrijden
SGV 1 - OJC’98 1
OJC’98 2 - Rust Roest 7 12.30 uur
OJC’98 jun 1 - KVS jun 1 14.00 uur
OJC’98 asp B1 - KVS asp B1 11.30 uur
OJC’98 asp C1 - Tilburg asp C1 10.30 uur
OJC’98 pup D1 - Tilburg pup D1 11.30 uur
OJC’98 pup E1 - SDO pup E1 10.30 uur
DKB pup E1 - OJC’98 pup E2

JUDOCLUB BERKEL-
ENSCHOT ‘TEN SHI’
Op 23 en 24 september vonden in 
de dojo weer halfjaarlijkse examens 

plaats. In verband met het Coronavirus deze keer 
echter helemaal zonder enig publiek. Bas van 
Bergen, Tim van Bergen, Elise Engelen, Juliëtte 
Engelen, Job Flipse, Théo Franco Agostini, Fay 
Schollen, Jens Verbakel en Abel Verstijnen slaag-
den zonder mankeren voor hun (dubbele) gele 
slippen. De gele band werd bereikt door Simon 
alsook Jordy van de Ven. Casper Buddenbaum 
en Stella mogen na dit examen hun gele band 
tooien met een eerste oranje slip. Voor een oranje 
band slaagden Siem Hotzelmans en Tijn Wijgerse. 
Maxim van Moergestel mag aan zijn oranje band 
voortaan (dubbele) groene slippen voeren. Rafael 
en ook Luke van Poppel, Jelte Lensvelt, Veerle van 
de Ven en Melle Wijgerse sleepten welverdiend 
hun groene band in de wacht. De blauwe band 
werd behaald door Alain van Geelen, Sem van der 
Schoot en Loek Seuntjens. Jasper behaalde zijn 
eerste bruine slip. Als hoogst geslaagde behaalde 
Nikita Machielsen haar (dubbele) bruine slippen. 
Nog slechts één stapje verwijderd van de 1e kyu  
ofwel bruine band. Alle geslaagden ook hierbij 
nogmaals van harte gefeliciteerd!

Judoclub Berkel-Enschot ‘ten shi’  
(www.judotenshi.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



KUNST EN CULTUUR
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CULTUUR IN ONS KONINGSOORD 
Ook in de maand oktober brengen Stichting Expo, 
de Bibliotheek Midden Brabant en Cultureel Cen-
trum De Schalm een boeiend en gevarieerd cultu-
reel programma dichtbij: voor veel inwoners van 
Berkel-Enschot zelfs op loopafstand! 
NIEUWSGIERIG?... kom naar Ons Koningsoord 
Cultureel! 

SCHRIJFATELIER ONS KONINGSOORD
Vind je het leuk om te spelen met taal? Ben je be-
zig een boek te schrijven of korte verhalen? Mis-
schien is poëzie je passie? Bij het Schrijfatelier in 
Ons Koningsoord delen mensen hun geschreven 
werk en helpen elkaar het werk te verbeteren. 
Leuk, leerzaam en uitdagend. Om u een idee te 
geven bekijk de mooie video; beschrijvend, leven-
dig door de beelden en interactief door de reacties 
van deelnemers. Hierbij de YouTube link: https://
www.youtube.com/watch?v=yOBqf8cv6uw. Voor 
meer informatie en data kunt u mailen naar: ber-
kelenschot@bibliotheekmb.nl

LETTERS & LIEDJES
Vrijdag 2 oktober - vrijdag 9 oktober  2020 
Met een mooi, spannend of grappig prentenboek 
duiken we in leuke verhalen en maken we gezel-
lige muziek. Samen lezen, liedjes zingen en bewe-
gen wie wil dat niet! Lezen en muziek is een dub-
belfeest voor peuters en (groot) (oppas) ouders.
Voor: Peuters van 0-4 jaar en hun ouders/verzorgers 
Tijd: 9.30 – 10.30 uur 

Extra leuk! In de KinderBoekenWeek op vrijdag 
2 oktober is Letters & Liedjes inclusief voorlees-
lunch voor de kindjes. De kinderlunch wordt ver-
zorgd door Hemels eten & drinken.

Waar: in de Bibliotheek Berkel-Enschot 
Entree: €7,50 per keer

Natuurlijk even aanmelden via: 
https://www.eventbrite.nl/e/119492745017

KINDERBOEKENWEEK 2020 EN TOEN…
Zondag 4 oktober 11:30-13:00 Theatervoorstel-
ling: De geschiedenis van het schrift; Hoe schre-
ven onze opa’s en oma’s vroeger? Tijdens deze 
komische theateract 
schrijft Oma Nellie haar 
Kees een liefdesbrief. 
Maar wat was er VOOR 
het houtskool? Voor de 
boekdrukkunst? En zal 
Oma ooit “swipend” 
haar liefdesteksten ver-
sturen?
De voorstelling is ge-
schikt voor kinderen 
van groep 5, 6, 7 en 8. 
Toegang is €5. 

Als u na afloop gezellig gaat lunchen bij Restau-
rant Hemels eten & drinken wordt er speciaal voor 
de kinderen een gratis broodje geserveerd. 

Voor informatie en aanmelden (verplicht), kijk op: 
www.bibliotheekmb.nl/kinderboekenweek

WERK KAN OOK UIT
Thuiswerken wordt het nieuwe normaal
Sinds de komst van het 
internet zijn de werel-
den voor ons openge-
gaan. Het leven is ook 
drastisch veranderd, 
zowel door het gebruik 
van de technologie als 
door het coronavirus. 
Dagelijks switchen 
we van laptop naar 
telefoon naar tablet 
en weer terug, en dat 
honderd keer per dag. 
We leven in een wereld 
vol ‘technostress’, en 
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het thuiswerken bevordert deze ‘technostress’ be-
hoorlijk. Wil jij tips over thuiswerken? Hoe laat je de 
scheiding tussen werk en privé niet vervagen? Hoe 
zorg je ervoor dat apparaten niet voor extra stress 
zorgen? 

Leer meer over jezelf en deze onderwerpen op 6 
oktober tijdens een inspirerende webinar. 

Bekijk onze website: https://
kennisplaatsvesper.nl/2020/06/11/werkkanookuit/
 

HARBER
Een optreden van HARBER op 11 oktober aan-
staande om 14.00 uur. Nog slechts een paar 
plaatsen beschikbaar, dus reageer snel als u met 
pianist Harry Swinkels en zanger-gitarist Berrie 
Raaijmakers graag een reis wilt maken in de mu-
ziek (entreeprijs €5). 

Geniet in een huiskamerachtige, akoestische set-
ting van luistermuziek uit elk decennium vanaf de 
jaren zestig. Veel bekende nummers komen voor-
bij van onder andere Neil Young, The Eagles, Hae-
vn, America, Stealers Wheel en The Byrds: 

To everything
Turn, turn, turn
There is a season
Turn, turn, turn
And a time to every purpose
Under heaven…………….…
A time to be born,… to die, ...to plant, ...to reap, …
to kill, ….heal...gain ...lose, love, hate, war, peace,..

 
Werken  

aan de ontwikkeling  
van je leiderschap  

in de natuur 

Bernadette van de Laak 
www.vlinder-en-blauw.nl 
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Wil je aan de slag als Werkvoorbereider/tekenaar?

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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RENNEVOIRT
De klas van onderbouw 3. 

Hallo! Dit zijn wij. Ieder kind heeft een eigen pop-
petje gekleurd. Zo kunnen we per dag aangeven 
wie er allemaal zijn en welke juf er is. Ook kunnen 
we situaties naspelen met deze fijne poppetjes. 

Groetjes OB3

Amerika 
Wij doen ons project over Amerika. Amerika is een 
heel groot continent. Trump is daar de president. 
En die woont in het mooie witte huis. Canada is een 
land in Amerika, wij hebben een mindmap gemaakt 
bij Canada. Er leven veel dieren in Canada. Zoals 
beren, poema’s en adelaars. De natuur is daar ook 
heel groot. Er zijn ook veel boeren want er is veel 
grond. Uit elk land gaan er boeren naar canada 
omdat hij daar veel meer grond kan krijgen. Zelfs 
Nederlandse boeren! Door dat de natuur daar zo 

groot is zijn er ook veel planten. En er is ook genoeg 
water. En dat vinden de boeren heel fijn! Er zijn ook 
Eskimo’s (Inuïten). Die bouwen vaak iglo’s. Daar 
slapen ze in. Die maken ze van ijs. De jassen die ze 
dragen is gemaakt van de vel van een zeehond. In 
de natuur zijn veel mooie gedeeltes zoals de Grand 
Canyon. Ook heb je het Yellowstone park. De vlag 
van Verenigde Staten heeft 50 sterren en die staan 
voor de 50 staten. In Amerika is Engels de officiële 
taal. Er wordt ook nog door 178.000 mensen de 
taal van de indianen gesproken. 

Groetjes BB3 

PRINSES BEATRIX 
SPIERFONDS
De collecteweek van het Prinsen 
Beatrix Spierfonds was ook dit jaar 
weer een groot succes. 
Daarom danken het Prinses Beatrix 

Spierfonds en de mensen met een spierziekte, alle 
collectanten en donateurs voor het geweldige be-
drag van  € 2.643,54 . 
Het Spierfonds zoekt nog collectanten voor in 
september 2021. Wilt u een avondje collecteren 
voor de strijd tegen spierziekten, meldt u zich dan 
aan bij: 
Dorothé Hutten coördinator Prinsen Beatrix Spier-
fonds te Berkel-Enschot tel. 06-36139916. 
U kunt ook mailen naar collecte@spierfonds.nl of  
bel het hoofdkantoor  070 3607 607. 

DIERENDAG!!
4 oktober

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



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
Tweede Communie
In de afgelopen zondagen mochten we in onze pa-
rochie de Eerste H. Communie vieren in Udenhout 
en Berkel-Enschot. Stuk voor stuk opstekertjes, 
mooie vieringen, waarin de kinderen gaandeweg 
verder ingevoerd worden in de geloofsgeheimen, 
en in geloof kunnen groeien. 
Normaal gesproken hadden we de Eerste Commu-
nie al in mei of juni gevierd, maar corona had ook 
hier roet in het eten gestrooid. September, zo vlak 
na de vakantie, lag voor de hand om het alsnog te 
vieren, temeer omdat een bescheiden familiefeest 
dan nog buiten gevierd zou kunnen worden. Geluk-
kig heeft het warme nazomerweer een handje ge-
holpen. Knipoog van boven, denk ik dan.
Ik kan mezelf mijn Eerste Communie nog goed 
voor de geest halen: Hemelvaartsdag 19 mei 1977. 
Door de fanfare afgehaald aan de rand van het 
dorp, dan met twee schoolklassen communican-
ten naar de kerk voor een feestelijke viering. In een 
volle kerk voor het eerst ter communie, en ’s mid-
dags een mooi familiefeest. Het blijven fijne herin-
neringen, en ik hoop dat onze communi¬canten 
net zo’n goede herinneringen koesteren aan hun 
Eerste-Communiedag. 
Naast mijn Eerste Communie, kan ik mij ook mijn 
Tweede Communie nog goed herinneren. Het zal 
de opvolgende zondag zijn geweest, dat ik met 
mijn ouders naar de Mis ging. Een beetje zenuw-
achtig nog, want hoe moest je je handen ook weer 
houden? Maar misschien nog meer bewust dan in 
de Eerste-Communiemis, mocht ik nu OLH ont-
vangen in het teken van het geheiligde Brood. Een 
bijzonder moment, waarin ik ervoer dat ik nu mocht 
naderen tot iets heel speciaals, iets dat ik misschien 

nog niet zo helemaal snapte, maar waarvan ik wel 
aanvoelde dat het me op een bijzondere manier in 
contact bracht met ‘het goddelijke’ en met de vol-
wassen geloofsgemeenschap. Het is een ervaring 
die ik iedereen graag gun, telkens weer. 
Aan alle communicanten en hun families, van har-
te proficiat!

Pastoor Marcel Dorssers

INFORMATIEAVOND EERSTE COMMUNIEVIE-
RING BERKEL-ENSCHOT, UDENHOUT EN BIE-
ZENMORTEL.
Wilt u uw kind de Eerste Communie laten doen of 
twijfelt u nog, kom dan naar onze gezamenlijke in-
formatieavond. Deze wordt gehouden op woens-
dag 7 oktober om 20.00 uur in de parochiezaal 
naast de St. Willibrorduskerk. U bent van harte 
welkom. U kunt zich aanmelden via 
communie.berkelenschot@gmail.com 
(onder vermelding van de naam en het adres en 
kerk van uw kind).
Graag aanmelden vóór 5 oktober 2020
Indien u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen 
met de stuurgroep via bovengenoemd mailadres.

Met vriendelijke groet,
Werkgroep Eerste Communie, 

Johannes XXIII parochie.

BOEKGESPREK OP DE ZONDAGMIDDAG
De wereld staat op z’n kop. De coronacrisis raakt 
iedereen en we moeten ons allemaal aanpassen aan 
een samenleving die we nog niet kenden. Dat maakt 
ons angstig en onzeker. Daarom schreef de Vlaamse 
psycholoog Paul Verhaeghe het boekje ‘Houd af-
stand, raak me aan’. In oktober en november gaan 
we dat per hoofdstuk bespreken in onze parochie. 
Op zondag 4 oktober: Wat kunnen we weten? Inloop 
vanaf 14.30u; gesprek vanaf 15.00u tot maximaal 
16.30u; in de pastorie naast de Sint-Caeciliakerk, 
Kerkstraat 2 Berkel-Enschot. Aanmelden bij Frits 
Hendriks: frits.hendriks@johannesxxiiiparochie.nl

OKTOBER ROZENKRANSMAAND
In oktober is er gelegenheid om het rozenhoedje 
te bidden. In de Mariakapel van de St. Caecilia-
kerk iedere dinsdag en donderdag om 19.00 uur, 
in de St. Willibrorduskerk op dinsdag en vrijdag 
vóór aanvang van de viering. We bidden voor vre-
de in de wereld en vrede in onszelf. U bent van 
harte uitgenodigd om mee te bidden.

TER NAGEDACHTENIS
In de St. Caeciliakerk hebben we met een kerke-
lijke uitvaart afscheid genomen van Tini de Beer-
Douwes, 92 jaar.
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VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Zaterdag 3 oktober:
19.00 uur St. Lambertuskerk: Geen viering.

Zondag 4 oktober: 
09.30 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers en diaken van Kuijk.
10.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looijaard en p.w. Hendriks.
11.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers en diaken van Kuijk.
Intenties: Voor de overl. leden van de KBO; Overl. 
ouders Loots-van Kempen; Fam. van Iersel-Bre-
kelmans (jrgt.).
11.45 uur St. Lambertuskerk: Doopviering van 
Julia van Iersel.
13.00 uur St. Caeciliakerk: Doopviering van Jelle 
en Finn Vugts.

Maandag 5 oktober:
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistische 
aanbidding.
Voorganger: diaken van Kuijk.

Dinsdag 6 oktober:
09.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looijaard.
18.40 uur St. Willibrorduskerk: Rozenkransgebed.

19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers en p.w. Hendriks.
19.00 uur St. Caeciliakerk: Rozenkransgebed.

Woensdag 7 oktober:
09.00 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers en p.w. Hendriks.

Donderdag 8 oktober:
09.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looijaard.
19.00 uur St. Caeciliakerk: Rozenkransgebed.

Vrijdag 9 oktober:
08.40 uur St. Willibrorduskerk: Rozenkransgebed
09.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers en p.w. Hendriks.

Vanwege de maatregelen om het coronavirus te 
bestrijden is het noodzakelijk om u voor de week-
endvieringen vooraf aan te melden. Dat kan via 
www.johannesxxiiiparochie.nl/reserveren.
Als u geen internet heeft, kunt u zich telefonisch 
aanmelden.
Voor de vieringen in de St. Caeciliakerk en de St. 
Willibrorduskerk: 013-5331215
Voor de vieringen in de St. Lambertuskerk: 013-
5111215.



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 

GLAZENWASSER voor buiten en binnen. 
Ook reinigen wij Uw dakkapel, zonnepanelen en 
goten. vandenheuvelglazenwasserij@gmail.com 
Tel: 06-24136243 

BIJLES voor basisschoolkinderen!!! 
Voor informatie gaat u naar: www.bijellie.nl of 
belt u met Ellie Bankers 0610649579. 

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

Wie kan ons 3 persoons gezin op di of wo 4 uur 
per week helpen met de strijk en huishoudelijk 
werk? Graag een mailtje met motivatie naar 
jeroenesther@hotmail.com 

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 

Gastouderbureau Bontekoe gespecialiseerd in
gastouderopvang. Zoek je opvang of wil je 
gastouder worden? Dan horen we graag van jou! 
www.kinderopvangbrabant.nl of bel of app naar 
06-48948933. 

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 ! 

Gratis carrièreadvies? Ga naar CVfeedback.nl 

De Kersttocht in Biezenmortel is vanwege corona 
verplaatst naar zaterdag 18 december 2021. 
De Stuurgroep hoopt op uw stem bij Rabo 
ClubSupport (zoek Kersttocht onder 
Berkel-Enschot).

WOENSDAG/DONDERDAG VRIJDAG/ZATERDAG IEDERE 1E WEEKEND 
VAN DE MAAND WEGENS GROOT SUCCES!

Gehaktballen 
Diverse soorten

Elke 4e

  GRATIS

Bij aankoop van 
2 menuutjes 

uit eigen keuken

GRATIS
een beker soep 
(500 ml) naar keuze

Onze koks hebben 
voor u gekookt

Vanzelfsprekend goed!

Gekruid 
gehakt 

500 gram  380

Reepjesvlees-
pakket
Wekelijks wisselend, steeds 
een compleet pakket

Per pakket
vanaf  795

(vrijdag/zaterdag)

Biefstukdag 
Botermalse biefstukjes

3 stuks  895

Daarnaast hebben we wekelijks een wisselend Keurslagerkoopje voor 
nog meer voordeel. Keurslagerkwaliteit voor een passende prijs!

MAANDAG/DINSDAG

Dit zijn onze dagaanbiedingen!

Deze aanbiedingen zijn geldig van 31 augustus t/m 19 december 2020

De lekkerste!

Beproefde kwaliteit, 

al 55 jaar lang!

UIT DE KEUKEN VAN

UIT DE KEUKEN VAN

VAN HOOF VAN HOOF

Jan-Karel van Hoof, keurslager
Kreitenmolenstraat 27, Udenhout
Tel. 013-5111273
www.vanhoofudenhout.keurslager.nl

U parkeert 
bij ons voor 

de deur!



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

40/20 
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

WEEKENDPAKKERSdo vr za
1 okt 2 okt 3 okt

Geldig in week 40
zondag 27 september 
t/m zaterdag 3 oktober 2020

2.49

Per 500 gram

0.89
PLUS 
Runderriblappen

64% KORTING 

PLUS 
Oosterschelde 
mosselen
Bak 2 kilo

Alle PLUS 
Vleesvervangers
Per pak 
Bijv. PLUS Vegetarisch 
gehakt, pak 200 gram

2.99   1.49
De actieprijzen variëren 
van 1.24 - 1.49

Vleesvervangers

50%
KORTING

Campina Yoghurt 
Alle pakken à 1 liter
of kwark 
Alle bekers à 500 gram

PLUS 
Mineola’s
Los

Alle PLUS 
Halve raster- of 
kruimelvlaaien
Geschikt voor 5 personen

PLUS Kipkrokant-
schnitzels
Pak 4 stuks

10.26 - 10.78

Per kilo

6.39

VOORDEELVERPAKKING

PLUS Witte of 
blauwe druiven
Los

7.99

Per bak

5.99
1.19 - 1.99

Per stuk

0.99

TOT 50% KORTING 

5.50

Per pak

2.99
3.49

Halve vlaai

2.49
Per 500 gram

0.69

PLUS Tapas
Alle bakjes voorzien 
van de 3 VOOR 5.- sticker, 
combineren mogelijk

5.97 - 8.25

3 bakjes

5.-

PLUS 

+1 GRATIS

DUOPACK

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



ELKE DAG EURO’S GOEDKOPER

Geldig t/m di 6 oktober 2020

2e halve prijs: 25% korting op de totale prijs van 2 producten. Alle combinaties mogelijk.
6 halen 3 betalen: 50% korting op de totaalprijs van 6 producten. Alle combinaties mogelijk.

*  Jumbo, Berkel Enschot, Koningsoord 64

KIES & MIX FRUIT
Pitloze witte of rode druiven 
bak 500 gram, Blauwe bessen  
bakje 125 gram, Elstar appelen zak 1 kilo  
of Zespri Kiwi sungold schaal 3 stuks

 3 VOOR

499

MANDARIJNEN
2 netten à 1 kilo

2 VOOR

5.–

JUMBO AARDAPPELEN
Alle soorten
2 zakken à 3 kilo

2 VOOR

5.–

2e
HALVE
PRIJS*

HARTIGE SNACKS OF 
GEVULDE CROISSANTS
Vers uit de oven

HAK GROENTEN IN POT
M.u.v. 4-packs 
4 potten à 330-370 gram

a4,56 - a8,52

4 VOOR

3.–

6 HALEN
3 BETALEN*

Geen 18, geen alcohol

MONTAIGNAN WIJNEN
Land van herkomst: Frankrijk
6 flessen à 750 ml

CONIMEX KROEPOEK
3 verpakkingen à 73-75 gram

a3,57 - a4,05

3 VOOR

3.–

SUKADELAPPEN
Alle soorten
Per 500 gram

499
a5,90 

Kiloprijs 9,98


