
Weekblad voor Berkel-Enschot en Heukelom, jaargang 56, Week 08, 24 februari 2021

Vincenergy: gefascineerd door mens, energie en techniek

Leestips in Ezelsoren: Reizen vanuit je leesstoel

‘Ik ben de gelukkigste man op aarde’; van onze schrijvende postbode (deel 11)



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

WEEKENDPAKKERSdo vr za
25 feb 26 feb 27 feb

Geldig in week 8
zondag 21 t/m 
zaterdag 27 februari 2021

08/21 
Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.
Om al onze klanten te laten profi teren van onze scherpe aanbiedingen, geldt er een maximum van 5 aanbiedingen per klant (tenzij anders vermeld). 
*De ‘NERGENS GOEDKOPER’ garantie geldt ten opzichte van alle supermarkten in dezelfde vestigingsplaats als jouw PLUS; kijk voor overige voorwaarden op plus.nl/nergensgoedkoper. 

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

PLUS 
Avocado

PLUS Luxe halve vlaai 
Aardbeienbavaroise-, appel citroen-, 
zwitserse room- of rijstevlaai, 
geschikt voor 5 personen
    Per stuk

5.99   2.99

Coca-Cola of Fanta   
Alle flessen à 1 liter 

PLUS Broccoli   
 Los

Douwe Egberts of 
D.E. Café Filterko�  e 
Alle pakken à 250 gram, 
combineren mogelijk 

5.98 - 7.50 

2 pakken  

    4..4949      
14.99 - 17.29 

Per krat  

9  9  ..9999      

 50%50% 
KORTING   

 50%
    KORTING

PLUS Rundersteak superieur 
of Blonde d’Aquitaine 
Entrecôte of ribeye

PLUS Blonde d’Aquitaine 
Ossenhaas

5.50 - 7.50 

    Per 250 gram

    3    3..9999      
4.70 

    Per 100 gram

    3    3..9999      

1.65 - 1.85 

  Per fl es  

    0..99   
PLUS
• Gerookte Noorse zalm 
    Pak 100 gram
• Maatjesharing met ui 
    Pak 2 stuks
• Kabeljauwfi let
    Schaal 130 gram
• Visschnitzel Schaal 2 stuks
Combineren mogelijk

   Per 500 gram

    0    0..7979      

PLUS Klaverland Kaas 
kilostuk
Jong, jong belegen of belegen 
Per stuk 
Bijv. PLUS Klaverland Jong 
belegen 48+, per kilo

13.79  6.89
50%50%

OP=OP

Coca-Cola of Fanta   
Alle flessen à 1 liter 

Grolsch Krat 24 fl esjes à 30 cl 
of 16 fl esjes à 45 cl
Amstel Krat 24 fl esjes à 30 cl
of Palm Krat 24 fl esjes à 25 cl

5.38 - 7.98 

2 stuks  

    3    3..9999      
KIES & MIX

TOT 50% KORTING 

     Per stuk

0  0  ..8989      

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

plus.nl Openingstijden: maandag t/m zaterdag: 8.00 - 20.00 uur | zondag: 10.00 - 18.00 uur
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telefoonnummer) naar info@schakel-nu.nl 
U ontvangt achteraf een factuur per mail. 
De deadline is maandagochtend 10:00 uur voor 
publicatie op woensdag in dezelfde week.
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activiteitenkalender@schakel-nu.nl

Hoofdredacteur: Ingrid Roets, tel.: 06 - 207 80000
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Druk: Drukkerij ElkaSikkers
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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  
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 
Fermacell 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
Stel uw vraag over zorg, welzijn, wonen of andere 
hulpvraag. In verband met Covid-19 tijdelijk alleen 
telefonisch bereikbaar op donderdagochtend van 
10-12 uur. Tel: 06-53768978 of email: 
loket-be@dorpsraadberkelenschot.nl 

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: “Fixi” (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
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

KINDERFYSIOTHERAPIE MOVE-ING
www.move-ing.nl | Tel: 06 18820150

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 Massage, 
Manuele Lymfedrainage 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.
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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 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 Acupunctuur | 
Toegepaste Kinesiologie | Coaching | DruYoga/Meditatie
De Zicht 21 | www.centrumdezicht.nl | 013-5332865

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
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 Udenhout 
(013) 549 49 39 - Vestiging Tilburg (013) 549 49 49
www.dktnotarissen.nl

KAPPERS 

ANTHÉ-KAPPERS, Kerkstraat 25B, Dames, heren en 
kinderen behandeling op afspraak. Heren mogen ook 
zonder afspraak. Charlotte 06-34089921 (ook via app), 
Mayke, June, Nienke en Lisa. Telefoon: 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 

Gastouderbureau Bontekoe gevestigd te Loon op Zand
kinderopvangbrabant.nl 0416-532321 / 06-48948933 

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

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 

DermaVision centrum voor Huidzorg - Huidtherapeuten 
Lijsterbeslaan 58 - 013-8894673 - dermavision.nl

PUUR wellness & massage 06-51225761.

Hier uw bedrijfsgegevens 
voor slechts € 2,50 per regel per week!

mail: info@schakel-nu.nl

 gevestigd te Loon op Zand
NIEUW
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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. 

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

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 

Eten met Gemak, maaltijd service, vers bereid,
Gevarieerd, en hoge kwaliteit, u kunt zelf samenstellen.
Tel 013-8200954 of mail naar smits@etenmetgemak.nl

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

Transportweg 4  Udenhout   |   T: 013 - 511 99 31   |   M: 06 - 21 43 60 67

www.zigzag-gordijnen.nl

  Vakkundig advies aan huis
  Showroombezoek op afspraak
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VINCENERGY;
GEFASCINEERD DOOR MENS,
ENERGIE EN TECHNIEK

Vincenergy
Jan Tinbergenlaan 61 
5056 WD Berkel-Enschot 
06-45379470
info@vincenergy.nl
www.vincenergy.nl

Achtergrond
Vincent Bout, is nog maar 26 jaar, maar heeft al 
tien jaar leer- en werkervaring in de evenementen-
branche. Met zijn achtergrond als licht- en geluid-
technicus, heeft hij heel wat festivals, bruiloften 
en DJ-shows van licht en geluid mogen voorzien. 
Mysteryland en zelfs het 50e verjaardagsfeest van 
Koning Willem- Alexander, niets was te gek! Op 
zoek naar meer regelmaat in werkuren, vond Vin-
cent in 2017 iets met een soortgelijke techniek, 
dat goed aansloot op de evenemententechniek; 
zonne-energie. Zo kon hij twee van zijn passies 
gaan combineren en in maart 2020 zelfs zijn eigen 
bedrijf starten met de catchy naam; Vincenergy.      

Werkwijze
Door de stijging in vraag naar duurzame energie, 
stijgt ook het aantal bedrijven dat zonnepanelen 
aanbiedt. ‘Ik weet uit ervaring dat sommige be-
drijven helaas niet werken zoals het zou moeten’, 
zegt Vincent. ‘Zo wordt er niet veilig gewerkt of 
worden er meer panelen verkocht dan nodig. 
Daarom vinden wij het belangrijk om de nadruk 
te leggen op maatwerk en service. Per opdracht 
bekijken we met de klant de omstandigheden en 
wensen; hoe ziet het dak er uit? Hoeveel verbruik 
je? Vind je het meest belangrijk dat de panelen 
lang mee gaan? De prijs? De opstelling? Om dit 
in kaart te brengen komen we persoonlijk langs. 
We leveren de hoogste kwaliteit panelen, zorgen 
voor een goede installatie (bijv. dat geen enkele 
kabel het dak raakt), bieden 15 jaar garantie op al-

les en na 5 jaar een gratis zonne-APK, zodat we er 
zeker van kunnen zijn dat alles 30 jaar lang goed 
presteert.’ 

Subsidie en visie
De subsidieregeling die in 2023 zal eindigen is een 
hot item voor Vincent. ‘Nu betaal je enkel voor de 
stroom die je gebruikt; de opgewekte energie mag je 
aftrekken van de geleverde energie. Dat kan straks 
niet meer, waardoor de terugverdientijd wel twee 
keer zo lang kan worden! Het zou dus slim zijn als 
klanten hier nu nog gebruik van maken. Deze rege-
lingen geven een mooie impuls aan verduurzaming 
en het klimaat. Daarin heeft Vincent zelf ook mooie 
ideeën. ‘We gaan steeds meer toe naar smart home 
energy, waarbij je overdag op duurzame manieren 
energie kan opslaan en deze ‘s avonds weer kan 
gebruiken middels allerlei slimme apparaten. Hierin 
ga ik mij meer verdiepen en hopelijk kan ik daarin 
ook diensten gaan aanbieden!’
Maak je ook vrijblijvend kennis met dit innovatie-
ve, jonge bedrijf?   

Tekst: Kelly Heijzelaar
Foto: Bas Haans

‘Gefascineerd door mens, energie en techniek’ 
omschrijft wat Vincenergy onderscheidt van 
andere bedrijven in zonnepaneleninstallaties. 
Het bedrijf ontwerpt, maakt en installeert 
de hoogste kwaliteit zonnepanelen, maar is 
tevens servicegericht en vol mooie ideeën over 
duurzame ontwikkelingen.
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GEVONDEN
 Datum GEVONDEN Vindplaats Telefoon
 20-2 Sleutelbos met VW Jong Brabant 0615966318
 15-2 zwarte kunststof armband De Hemeltjes 06-43010228
 13-2 AirPod doosje Jacob van Ruysdaellaan 06-31673048
 9-2 rode leesbril Koningsoord voor de Hema bij stapstenen 06-23897971
 7-2 Grijze brillenkoker van Eyes+More met Dom S. Dubuissonstraat 06-40960024
  zwarte bril met rode binnenkant
 7-2 Sleutelbos Akkerweg 013-5331539
 7-2 2 sleutels met AH pasje en muntje Torentjeshoef. Gen. Eisenhowerweg 06-48699150
 6-2 OV-chipkaart t.n.v. de heer Pieternelle Kloosterstraat 06-20780000
 3-2 Sleutelring met een italiaans lederen label Tobias Asserlaan 013-5332581
	 	 en	een	langwerpige	stoffen	label	met	‘crew’.	
  1 multi-lock sleutel
	 25-1	 (Fiets)sleutel	met	sleutelhanger	met	tekst	fly	747	 Madeliefstraat	 06-45335355
 24-1 Ring met naam Piet + datum erin Speeltuintje Berkhof 06-14638815

 Datum VERLOREN Verliesplaats Telefoon
 20-2 Roze dopper in roze hoes Tussen ruivenhof en Jong Brabant,  06-10345242
   omgevin gJong Brabant(park)
 12-2 hoortoestel zilvergrijs merk Signia route Durendaelweg- Berkelseweg-  013-5333554
   Burg. Brendersstraat- Molenstraat- 
   Koningsoordlaan -Koningsoord - 
   Brevierstraat - Eikenboschweg
 11-2 Donkerbruine schaapslederen linker Winkelcentrum Koningsoord 013-5331820
  handschoen
 10-2 Witte envelop, waarin 4 pakjes batterijen  Fietspaden Koningsoord 013-5331404
  hoorapparaat, met mijn naam erop
 9-2 Airpods 2 Ter hoogte Berkelseweg 23-29 06-57542016
   Berkel-Enschot
 4-2 Sjaal. Zwart met groen en oranje Winkelcentrum Koningsoord 06-38391828
 4-1 Bril bushalte Eikenbosch 06-28154786
 2-2 Stappenteller/horloge smartband zwart Route Eikenboschweg, Brevierstraat,  013-5333006
   Apotheek, Jumbo Koningsoord
 28-1 Air pods Koningsoord Berkel-Enschot 06-22782040

VERLOREN

Iets gevonden of verloren? Wij maken de match! 
Mail naar info@schakel-nu.nl of ga naar de website www.schakel-nu.nl en geef uw item op in de rechterkolom

Ook als u niet of elders 
verzekerd bent.

Monuta 
Karel Boddenweg 7, Tilburg
T 013 - 822 65 27
E tilburg@monuta.nl
I monuta.nl/tilburg

Monuta is
er voor u.
Ook in Tilburg.
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Meer weten over deze boekentips? Op www.schakel-nu.nl is meer informatie over deze boeken te vinden.
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Wie droomt er na een jaar Corona niet van een reisje naar het buitenland? Zolang het virus rondwaart 
zijn onze reismogelijkheden beperkt. Wil je toch een uitstapje maken naar een ander land, pak er dan 
een boek bij. Deze keer in de rubriek Ezelsoren vier boeken die je meenemen naar andere oorden. 

Tropenbruid
Susan Smit

Een historische roman die 
zich afspeelt in het begin 
van de twintigste eeuw in 
Nederlands-Indië. Een mee-
slepend liefdesverhaal waar-
bij je en passant een inkijkje 
krijgt in de sociale conventies 
zoals die in koloniaal Batavia 
heersten. De dubbele moraal 
die er gold, zet je als lezer 
aan het denken. Net als de 

gehele gedachte dat je als Nederlander – onge-
acht	je	afkomst	–	per	defi	nitie	superieur	bent	aan	
een oorspronkelijke bewoner.

Eten als liefdestaal
Arachne Molema

In dit kookboek komen ne-
gentien vrouwen aan het 
woord. Ze vertellen over hun 
band met eten, koken en… 
met Nederland. Vrouwen die 
vanwege de liefde of omdat 
ze hun land ontvlucht zijn in 
Nederland wonen. Eten ko-
ken houdt de band met hun 
moederland in stand. Maar 

het vertelt hun Nederlandse gasten ook iets over 
waar ze vandaan komen.

Tekst: Noortje de Kok

Reizen vanuit 
je leesstoel

Door de bodem van het heelal
Yorick Goldwijk

Een bijzondere reisbestem-
ming is natuurlijk het heelal. 
In dit tweede deel van de 
kinderboekenserie over het 
ruimteschip Billy Extra Plank-
gas (BEP) gaan we samen 
met Dexter, zijn zusje Franka 
en ruimtewezen Wimm op 
zoek naar degene die de tijd 
heeft stilgezet, waardoor al-
les in de tijd is bevroren. Een 

humoristisch, fantasierijk en spannend kinderboek 
voor kinderen van 9 tot 12 jaar.

Atlas Obscura voor de jonge ontdekkings-
reiziger
Dylan Thuras & Rosemary Mosco

Onze wereld kent veel op-
merkelijke en verrassende 
plekken. Van sissend hete 
lavameren tot spectaculaire 
watervallen en van verlaten 
fi	lmlocaties	 tot	 mysterieuze	
grotten. In dit boek zijn veel 
van dit soort bijzondere lo-
caties verzameld. Het is een 
reisgids, naslagwerk en kijk-

boek in één en dus het ideale boek om vanuit je 
luie stoel de wereld te verkennen. Vanaf 8 jaar.



De lente hangt in de lucht! 
Zonsopkomst Berkel-Enschot

foto: Stephanie Baans

Adverteren?
Bekijk onze 

voordelige tarieven
schakel-nu.nl

Watermanstraat 37, 5015 TG  Tilburg
T 013 456 19 41   E info@elkasikkers.nl    W www.elkasikkers.nl

Elka Sikkers

Benieuwd 
wat wij voor u 

kunnen betekenen?
Neem een kijkje 

op onze website!

Alle soorten
drukwerk!

Watermanstraat 37, 5015 TG  Tilburg

Alle soorten

Watermanstraat 37, 5015 TG  Tilburg

drukwerk!

Watermanstraat 37, 5015 TG  Tilburg

wat wij voor u 
kunnen betekenen?

drukwerk!
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Het COVID-19 virus heeft grote impact op ons 
dagelijks leven. Er is hoop dat het einde nadert 
nu het inenten begonnen is. Helaas gooit de veel 
besmettelijkere Britse variant roet in het eten. De 
schrijvende postbode houdt de moed er in. 

Het is een beetje een trieste periode. Premier Mark 
Rutte benadrukt dat een ‘derde Corona-golf’ on-
vermijdelijk is vanwege de Britse variant. Het weer 
helpt ook niet echt mee. Vooral de donkere da-
gen met grijze luchten en urenlang aanhoudende 
(mot)regen stemmen niet echt vrolijk. En de be-
sneeuwde, ijskoude dagen maakten het werk voor 
de postbodes in Berkel-Enschot, onlangs tot een 
regelrechte uitdaging. Door de krachten te bunde-
len, in de stijl van ‘Hand in Kameraden’ (clublied 
Feyenoord), ‘You’ll Never Walk Alone’ (Liverpool) 
en het motto ‘Eén voor allen en allen voor één’ van 
de Drie Musketiers, brachten we de strijd tegen de 
elementen tot een goed einde. 

‘Mam. De Donald Duck is er!’

Heel prettig is het begrip van de mensen in mijn 
wijk. ‘Je treft het niet met dit winterse weer hè. 
Doe maar rustig aan hoor!’, lieten veel mensen 
weten. Of de vriendelijke vrouw, die mij een (ver-

baal) steuntje in de rug gaf. ‘Eerst die natte dagen 
en dan weer die sneeuw en extreme kou, maar de 
lente hangt in de lucht! Respect dat jullie toch ge-
woon post bezorgen.’ 

Tegengif
De interactie met de bewoners maakt het werk af-
wisselend. Het zorgt voor ‘tegengif’ tegen Corona. 
Ook in deze winter, rijd ik regelmatig met een glim-
lach rond. Bijvoorbeeld als ik in de straat Gulden-
roede de ‘Donald Duck’ bezorg en twee seconden 
later aan de andere kant van de deur een dolblije 
jongensstem hoor roepen: ‘Mam, de Donald Duck 
is er. Joepie!!’ Of die keer dat een paar meisjes op 
het raam klopten en toen ik omkeek, enthousiast 
begonnen te zwaaien. Ik wilde niet achterblijven 
en zwaaide overdreven uitbundig terug. De kinde-
ren schaterden het uit en probeerden op hun beurt 
mij	weer	te	overtreff	en.	
En dan de ontroerend mooie reactie van die man, 
aan wie ik een pakketje overhandigde. ‘Hierin zit 
een oud singletje van Frans Bauer waar ik al maan-
den naar op zoek ben. Ik ben de gelukkigste man 
op aarde. Super bedankt postbode!’ Het zijn dit 
soort momenten, die in deze Corona-tijden zo wel-
kom zijn. Ze geven mij als postbode veel positieve 
energie. Zo houden we het nog wel een tijdje vol!

Tekst: Stefan Latijnhouwers
Foto: Ad Latijnhouwers

‘IK BEN 
DE GELUKKIGSTE MAN 
OP AARDE’

Corona-crisis in Berkel-Enschot (11)
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KUNST EN CULTUUR
CULTUUR IN ONS KONINGSOORD 

CULTUUR VOOR JONG EN OUD
CULTUUR VOOR EEN AANTREKKELIJKE 
PRIJS
CULTUUR VOOR IEDERE SMAAK
… EN VOORAL CULTUUR DICHTBIJ

SAVE THE DATE:

‘GELUK IN JE INTERIEUR’
Maandag 22 maart.
Deze avond organiseert KennisPlaats Vesper de 
volgende kennis inspiratie avond: ‘Geluk en rust in 
je interieur’ gegeven door Carolien Latijnhouwers 
van Gewooncaat Interieur. Helaas geen fysieke 
avond deze keer, maar digitaal via een webinar. 

Hoe voel jij je thuis? Ben je blij en tevreden als je 
rondkijkt in je woonkamer? Of voel je je onbewust 

wat onrustig omdat het (nog steeds) niet helemaal 
is zoals je graag zou willen? Het geeft zo’n blij ge-
voel	en	zeker	ook	rust	als	je	een	fi	jne,	warme	sfeer	
in je kamer hebt! Natuurlijk krijg je tijdens het we-
binar tips hoe jij jouw eigen warme sfeer maakt, 
zodat	jij	je	thuis	ook	relaxed	en	fi	jn	voelt.	Leuk	als	
je erbij bent!

Later meer info over tickets via onze website en 
socials.

Voor de aanvulling op ons team zijn we per direct op zoek naar een 
 
 
 

Bouwkundig engineer/ontwerper 
 

Wie zoeken we: 
• Iemand met een open houding die een 

goede samenwerking met zowel collega’s 
als met externe partijen hoog in het vaandel 
heeft staan; 

• De communicatieve vaardigheden heeft om 
het bureau te vertegenwoordigen; 

• Zelfstandig kan werken en altijd gemotiveerd 
is het beste resultaat te bereiken; 

• Bekend is met Adomi-ASD en sketchup of 
bereid zich dit eigen te maken; 

• De Nederlandse taal vloeiend beheerst en 
kennis heeft van Nederlandse 
bouwregelgeving; 

• Passie voor architectuur; 
• Een afgeronde HBO-opleiding Architectuur 

of Bouwkunde.  
 
 
 

Wat ga je doen: 
• Opzetten ontwerp van bestaand tot definitief 

ontwerp; 
• Maken van 3D visualisaties; 
• Technisch tekenwerk t.b.v. de aanvraag 

omgevingsvergunning 
alsmede voor de uitvoering; 

• Overleg met opdrachtgevers, overheid, en 
de verschillende externe partijen die bij elk 
project betrokken zijn. 

 
Wat bieden we:  
• Een fulltime positie (32 – 40 uur per week); 
• Afwisselende projecten van verschillende 

schaalniveaus; 
• Ruimte voor de uitdieping van persoonlijke 

interesses tijdens projecten; 
• Salaris en arbeidsvoorwaarden conform cao 

voor architectenbureaus.  

Heb je interesse om te solliciteren, stuur dan een e-mail naar info@bureaubroeders.nl met je motivatie, cv en 
eventueel portfolio. Nog vragen? Neem contact met ons op via 0416-36 51 40. Meer informatie over ons 

bureau kun je vinden op www.bureaubroeders.nl 
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VERENIGINGSNIEUWS

KLASSEFOTO 
UIT BERKEL
Deze week neem ik U mee naar een 

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

klassefoto	waarop	juffrouw	Henriëtte	P.	M.	Smul-
ders staat met haar leerlingen voor de Heilig Hart-
school te Berkel. Wat weet U te vertellen over juf-
frouw Smulders? Wie herkent de meisjes. 
Tips: naar: mamvanderloo@tele2.nl

Tekst en foto: Rinus van der Loo.



DIVERSEN
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ENERGIEADVIES IN BERKEL 
ENSCHOT NU EXTRA VOORDELIG

OP WEG NAAR EEN LAGER 
GASVERBRUIK 
Je eigen huis verduurzamen hoef je niet alleen 
te doen. De gemeente Tilburg helpt je op weg 
met een voordelig energieadvies. Dat scheelt 
geld en energie! Tilburg heeft elf energieadvi-
seurs die opgeleid zijn om advies te geven over 
bijvoorbeeld isoleren. Ze hebben ook kennis 
over de energietransitie, want uiteindelijk wil-
len we in 2045 klimaatneutraal zijn. Weten wat 
je nu al kunt doen? Lees dan verder. Samen 
maken we Tilburg stap voor stap duurzamer. 

Iedereen met een eigen huis in de gemeente Til-
burg kan via www.aandeslagmetjehuis.nl een af-
spraak maken met een energieadviseur voor een 
onafhankelijk en deskundig advies op maat. Tot 31 
maart 2021 is het tarief hiervoor bijzonder gunstig. 

Minder gas verbruiken
Klimaatneutraal betekent gebruik maken van 
schone energiebronnen zoals wind- en zonne-
energie. Het doel van de overheid is dat in 2050 
alle huizen in Nederland van het traditionele aard-
gas af zijn. Hiermee is de energietransitie een 
belangrijke pijler van het Klimaatakkoord waarin 
Nederland zich committeert aan het terugdringen 
van de uitstoot van CO2 en het tegengaan van 
klimaatverandering. Maar wat als je nu al minder 
gas wilt verbruiken of helemaal van het gas af wilt? 
Hoe werkt dit en is jouw huis daar geschikt voor? 
Voor dit soort vragen kun je een afspraak maken 
met een energieadviseur. Die kan tips geven voor 
een lager gasverbruik en beoordelen of jouw huis 
geschikt is voor een warmtepomp.

Hoe werkt een warmtepomp?
Een warmtepomp verwarmt water met behulp van 
warmte uit de lucht, bodem of grondwater. De 
meeste woningen gebouwd na 2011 zijn geschikt 
voor het plaatsen van een volledig elektrische 
warmtepomp vanwege de hoge mate van isola-
tie. Bewoners van appartementen die geen ruimte 
hebben voor een warmtepomp kunnen overscha-
kelen op elektrische verwarming met warmtepa-
nelen. 
‘Wil je niet meteen volledig van het gas af, maar 
wel slim gas besparen dan kun je kiezen voor een 

hybride warmtepomp’, vertelt energieadviseur 
Jeroen Jansen uit Udenhout. ‘De investering hier-
voor is een paar duizend euro.’ Een hybride pomp 
verwarmt je huis in combinatie met de CV-ketel 
en is vooral geschikt als je lage temperatuurver-
warming hebt zoals vloerverwarming. De hybride 
warmtepomp warmt het water voor tot maximaal 
50 graden. De CV warmt bij tot de ingestelde tem-
peratuur. ‘Hierdoor kun je je gasverbruik bij lage 
temperatuurverwarming met 30 tot 50 procent re-
duceren.’ 

Warme douche dankzij zonneboiler
Energieadviseur Joep van Laarhoven uit Berkel-
Enschot verminderde zijn gasverbruik door het 
plaatsen van twee zonneboilers. ‘Met de ene pro-
duceer ik warm water voor de buitendouche, de 
ander levert warm water voor de douche binnen 
en voor de keuken. Ook sluit ik mijn wasmachine 
er weleens op aan.’ Met een zonneboiler kun je 
ook water verwarmen voor de verwarming. ‘Dat 
doe ik niet, omdat we de warmte hard nodig heb-
ben voor warm water.’ Een zonneboiler kun je ook 
gebruiken om een zwembad mee te vullen. 

Stappenplan voor verduurzaming
De gemeente Tilburg werkt samen met de ener-
giecoöperaties van de Blaak (ECDB), de Reeshof 
(CDER), Berkel-Enschot (BEC), Udenhout (ECU) 
en met Energiefabriek013. Elke coöperatie heeft 
minimaal één energieadviseur. Alle adviseurs zijn 
onafhankelijk en professioneel opgeleid. Samen 
met een adviseur kun je een stappenplan opstel-
len om je huis te verduurzamen.   

Ook aan de slag met verduurzamen? Plan een af-
spraak met een energieadviseur
Wil jij ook aan de slag met het verduurzamen van 
jouw huis, onze energieadviseurs staan voor je 
klaar. 
•	 Concrete	vragen	kun	je	elke	werkdag	tussen	13	

en 17 uur stellen via: T 088-00 62 013.
•	 Vraag	een	online	check	aan	via	www.aandeslag-

metjehuis.nl Tot en met 31 maart 2021 betaalt 
de gemeente Tilburg ongeveer 75 procent van 
de kosten. Een onlineadvies kost tot die datum 
€20 in plaats van €90.

•	 Wil	je	een	bezoek	aan	huis	van	een	energiead-
viseur? Ook dit kun je plannen via www.aande-
slagmetjehuis.nl Dankzij de bijdrage van de ge-
meente Tilburg betaal je hiervoor €65 in plaats 
van €210. 



Albert Heijn Berkel-Enschot:

STATIEGELDACTIE VOOR GE-
HANDICAPTE- EN WEESKINDE-
REN IN INDONESIË 
Het coronavirus heeft de hele wereld op z’n kop 
gezet, De pandemie heeft veel gevolgen voor de 
volksgezondheid en de economie. Zeker ook in 
Indonesië, instellingen voor gehandicapten- en 
weeskinderen kunnen nu extra steun heel goed ge-
bruiken. Stichting Harapan zet zich al 20 jaar in voor 
kansarmen in Indonesië. Ook in 2021 behoren de 
steun aan het rehabilitatiecentrum Harapan Jaya, 
het weeshuis Pius IX op Sumatra en het centrum 
Hidup Baru op West-Timor tot de belangrijkste 
speerpunten. Deze centra worden gerund door de 
Indonesische zusters van de Congregatie FCJM. 
In Hidup Baru gaat het meestal om dubbel ge-
handicapte kinderen, die vaak in onmenswaardige 

omstandigheden thuis 
woonden. In Hara-
pan Jaya betreft het 
voornamelijk lichame-
lijk gehandicapten en 
weeshuis Pius IX is een 
tehuis voor weeskin-
deren en kinderen uit 
arme gezinnen waar-
van de familie niet in 
staat is ze te onder-
houden.

Een belangrijke bron van inkomsten om de pro-
jecten te kunnen steunen zijn de statiegeldacties 
die in diverse supermarkten georganiseerd wor-
den. Harapan is daarom blij met de medewerking 

van de Albert Heijn in Berkel-enschot. U kunt 
daar vanaf 1 maart het tegoed van uw statiegeld 
doneren aan het goede doel: gehandicapte- en 
weeskinderen in Indonesië. De opbrengst wordt 
bestemd voor genoemde centra. 
Voor  informatie zie https://harapan.dse.nl   en   
www.facebook.com/StichtingHarapan    

WWW.JANSENLAROPARTS.NL
Alles voor uw Land Rover van 1948 tot heden

WERKPLAATS   |   APK   |   ONDERDELEN NIEUW & 2e HANDS   |   ACCESSOIRES

Groenstraat 31 B
5071 EA  Udenhout

info@jansenlaroparts.nl
+31 13 5115080

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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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
Sneeuw ruimen
Zowaar kregen we dit jaar nog een winterse week, 
begin februari. Tegen de achtergrond van de kli-
maatverandering verwacht je het niet meer zo; 
aan de andere kant bleef het ook maar beperkt tot 
één winterse week. In de ochtend van de eerste 
sneeuwrijke dag waren er al vrijwilligers van onze 
kerkhofploeg in de weer om de kerk veilig bereik-
baar te maken voor onze parochianen, waarvoor 
hartelijk dank! – Waar zouden we zijn zonder onze 
vrijwilligers?
Enkele dagen later ben ikzelf ook nog een tijd lang 
in de weer geweest met het trottoir vóór het kerk-
plein en met mijn parkeerplaatsje. Even los komen 
van corona en bureauwerk, even in de buitenlucht 
met de handen bezig. Heerlijk. 
Op een bepaalde manier mag het een metafoor 
zijn voor de tijd waarin we nu terecht gekomen 
zijn. De Veertigdagentijd is bij uitstek een tijd om 
wat zaken op te ruimen die misschien wel aan-
trekkelijk lijken, maar die ook ervoor kunnen zor-
gen dat je uitglijdt. In een mensenleven kunnen zo 
wat gewoontes aanslibben, die je niet echt verder 
brengen in het leven. Dan kan deze tijd een goede 
tijd zijn om eens kritisch te kijken naar hoe je je tijd 
en je leven indeelt. 
Veertig dagen worden ons geschonken om bewus-
ter en matiger te leven. Om meer op God gericht 
te zijn en meer bewust te zijn van onze taak jegens 
onze naaste. Een paar kilootjes minder kunnen 
voor de meesten geen kwaad, maar deze tijd is 
niet bedoeld om kampioen afvallen te worden, of 
om stermantelzorger te worden voor onze buren, 
het mag in dienst staan van onze band met God. 
Bewust bezig ons geloof verdiepend, onszelf oefe-
nend in een goede maat, omziend naar mensen om 
ons heen. Ik wens u een vruchtbare tijd toe. 

Pastoor Marcel Dorssers

40 DAGEN 40 VRAGEN
Ons parochiële project 40 dagen 40 vragen is ge-
start met iedere dag een nieuwe vraag om op te 
bezinnen. De afgelopen week waren dat: Waar 
ben je dankbaar voor? Geloof je dat je alleen op 
de wereld bent? Wat heb je vandaag gegeten? 
Hoe zie jij het Onze Vader? Ken je al je buren? en 
Vast je deze 40 dagen? Uit liefde of als presta-
tie? Meedoen is op elk moment mogelijk, via onze 
website of www.40dagen40vragen.nl.

VASTENACTIE - Werken aan je toekomst
De Vastenactie van 2021 verloopt net als vorig 
jaar anders dan anders. Door de Corona pande-
mie moesten de activiteiten toen sterk beperkt 
worden en konden we bijvoorbeeld in Udenhout 
de vastenzakjes niet rondbrengen en geen me-
ditatieviering organiseren. Dit jaar heeft de MOV 
besloten geen tweede collecte aan te vragen om-
dat het kerkbezoek sterk beperkt is en dat de col-
lecte beter de kerk ten goede kan komen. Steun 
de Vastenactie met een gulle bijdrage op rekening 
Rabo NL30RABO0152085815 van de Stichting 
MOV Johannes XXIII.

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Zaterdag 27 februari:
19.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looyaard en p.w. Hendriks.

Zondag 28 februari: Tweede zondag van de 
Veertigdagentijd.
09.30 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers en diaken van Kuijk.
Intenties: Fransje Fischer-van de Ven; Overl. fami-
lieleden Wehmeijer-Zwanenburg.
10.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looyaard en p.w. Hendriks.
11.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers en diaken van Kuijk.

Maandag 1 maart: 
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistische 
aanbidding.
Voorganger: diaken van Kuijk.

Dinsdag 2 maart:
09.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looijaard.
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers en p.w. Hendriks.

Woensdag 3 maart:
09.00 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers en p.w. Hendriks.



19.00 uur St. Willibrorduskerk: Avondgebed.
Coördinator: p.w. Hendriks.

Donderdag 4 maart:
09.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looijaard.
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Avondgebed.
Coördinator: p.w. Hendriks.

Vrijdag 5 maart:
09.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers en p.w. Hendriks.

Vanwege de maatregelen om het coronavirus te 
bestrijden mogen maar 30 personen bij een vie-
ring aanwezig zijn en er wordt dringend geadvi-
seerd een mondkapje te dragen.
Het is noodzakelijk om u voor de weekendvierin-
gen vooraf aan te melden. Dat kan via www.johan-
nesxxiiiparochie.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.

Schakel - Wegwijzer pakket: € 870,-Schakel - Wegwijzer pakket: € 870,-

De Wegwijzer:
6 x ½ adverten� e
(óf  7 x 1/3 adv.  óf  8 x 1/4 adv.)

€ 420,-

De Schakel:
6 x ½ adverten� e
(óf  7 x 1/3 adv.  óf  8 x 1/4 adv.)

€ 450,- (excl. b.t.w.)

gra� s
'Bedrijf in Beeld'

in beide bladen!

AKTIE
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Wat laat U na?
Laten we er samen eens naar kijken…
Woensdag 3 maart inloop spreekuur vanaf 19.00 
uur voor gratis advies voor nalaten, erfenis en (le-
vens)testament. 
Joep vd Dungen Kreitenmolenstraat 34 Udenhout. 
Ingang achterom. 
www.watlaatuna.nl  06-31795377

Energiecoöperatie BEC stimuleert duurzame 
woningen: vraag daarom met subsidie een energie-
advies aan via: www.aandeslagmetjehuis.nl
of bel tussen 13 en 17 uur met het energieloket: 
088-0062013. 

Pasfoto’s voor offi  ciële 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

Loodgietersbedrijf Weijters voor al uw Dakwerk
zinkwerk • sanitair • cv-installatie • airco’s. 
Renoveren of verbouwen badkamer vraag 
vrijblijvend	een	off	erte	aan	tel.	013-5333517/
06-83771659. Ook voor cv-onderhoud. Wij 
rekenen geen voorrijkosten in Berkel-Enschot! 

Wij zijn op zoek naar een vrijstaande woning in 
Berkel-Enschot met grondperceel van minimaal 
1000m2. Graag bellen naar 0132112595

Alles uit handen
of alles in 

eigen hand?
Altijd bereikbaar:
013 572 1822

Oude Lind 35
5046 AL Tilburg

Alles uit handen

In alles persoonlijk. www.moniquevanhoutum.nl  

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  

Willie’s worstenbrood
Molenhoefstraat 14

Udenhout
013-511 0704

www.williesworstenbrood.nl
@williesworstenbrood

Deze week in de aanbiedingg
10 worstenbroodjes 10 worstenbroodjes 10 worstenbroodjes (€ 10,00)(€ 10,00)10 worstenbroodjes 

+
1 slagroom schnitteschnitte1 slagroom

€ 15,00
schnitte

,00,00,00,00
Aanbieding geldig van vrijdag 26 feb. t/m donderdag 4 maart 2021

Alleen geldig in onze winkel



AFSPRAAKLIJN
013-5442006

Wij helpen u graag...
n gratis kennismakingsgesprek
n volledige financiele begeleiding bij aankoop woning
n meer dan 40 geldverstrekkers
n oversluitservice huidige hypotheek / laagste rente
n seniorenhypotheek
n starterslening

Rob
Pascalle

Eikenbosch 2
5056 GB Berkel-Enschot
T: 013 4400260
wonen@gerritsemakelaardij.nl
www.gerritsemakelaardij.nl

Wij maken
graag kennis

met u!

IN SAMENWERKING MET



Geldig t/m di 2 maart 2021

ELKE DAG EURO’S GOEDKOPER

KIES & MIX FRUIT
Pink lady schaal 4 stuks, Conference peren bak 1 kilo, 
rode druiven bak 500 gram, blauwe bessen bakje 125 
gram of frambozen bakje 125 gram

3 VOOR

 499

Jumbo 
verse friet
Alle soorten 
Zak 1000 gram

GRATIS BIJ

PUNTEN
200

Boursin Zacht 
& Romig Knoflook 
& Kruiden
Bakje 125 gram

GRATIS BIJ

PUNTEN
300

La Place paaseitjes 
Alle soorten GRATIS BIJ

PUNTEN
400

Geen 18, geen alcoholGeen 18, geen alcoholGeen 18, geen alcoholGeen 18, geen alcoholGeen 18, geen alcoholGeen 18, geen alcoholGeen 18, geen alcoholGeen 18, geen alcoholGeen 18, geen alcoholGeen 18, geen alcohol

EXCELLENCE WIJNEN
3 flessen à 750 ml

 3 VOOR

10.–
a14,97

ZALMFILET ZONDER HUID
Schaal 2 stuks

5.–
a6,60

ASC-C-00007

DANIO ROMIGE KWARK
2 verpakkingen à 450 gram

 2 VOOR

3.–
a3,58 - a4,18

JUMBO STUKKEN KAAS 48+
M.u.v. voordeelverpakkingen 
Alle soorten uit de wandkoeling
2 verpakkingen van circa 500 gram

 2 VOOR

6.–
a10,24 - a12,44

 Jumbo Denissen, Berkel Enschot, Koningsoord 64


