
Weekblad voor Berkel-Enschot en Heukelom, jaargang 56, Week 10, 10 maart 2021

Gastouderbureau Bontekoe, de juiste match tussen ouders en gastouders

Van onze verhalenverteller: Winter in het Stralende Woud

Horeca Verrast Berkel-Enschot met ludieke protestactie

Bijlage Gemeente Tilburg: 
Projectkaart met stand van zaken werkzaamheden Berkel-Enschot



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

10/21 
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

Geldig in week 10
zondag 7 t/m 
zaterdag 13 maart 2021

WEEKENDPAKKERSdo vr za
11 mrt 12 mrt 13 mrt

PLUS Perssinaasappels
Doos 3,5 kilo

  PLUS Slagroom-, 
monchou- of kersenschuimtaart
Geschikt voor 6-9 personen

PLUS Skrei
Winterkabeljauw, schaal 200 gram

PLUS Klaverland 
Kaas plakken 48+
  Alle varianten à 140-250 gram
M.u.v. geitenkaas

Lay’s Strong Alle zakken à 150 gram
of fl atchips Alle zakken à 225 gram

1.79 – 3.29

Per pak

11..--

1.99 – 2.09

Per beker

11..-

Per kilo

1.--PLUS Nederlandse 
Handappels Jonagold of 
Handperen Conference
Los

Alle Glorix  
M.u.v. duoblokken en 
doekjes pak 40 stuks  

Alle Vivera 
Plantaardig
   M.u.v. voordeelverpakkingen   

1.39 – 1.84

Per 100 gram

11.-

Danie de Wet  
White Label of barrel reserve
   Alle fl essen à 75 cl   

 Danio Romige kwark
    Alle bekers à 450 gram   

TOT 70% KORTING 

TOT 52% KORTING 

1.35 – 3.19

Per stuk

11..--
TOT 69% KORTING 

Per doos

33..2929
5.99

Per schaal

    3    3..9999   
6.99 – 8.99

Per fl es

    5    5..9999   
  PLUS Slagroom-, 

7.99 – 8.99

Per stuk

    6    6..9999   

2.09

Per beker

TOT 52% KORTING 
1.84

Per 100 gram

-- Alle zakken à 150 gram
Alle zakken à 225 gram

1.45 – 1.55

Per zak

11..--
OP=OP

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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Kopij en advertenties:
E: info@schakel-nu.nl 
Voor maandag 10:00 uur in de week van publicatie.
Verschijningsdag: woensdag

Inleveren schakeltjes:
In verband met de lockdown kunt u uw schakeltjes 
alleen via onze website www.schakel-nu.nl en via 
mail aanleveren. Mail uw advertentietekst 
+ contactgegevens (naam, adres, woonplaats en 
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.

Activiteitenkalender:
activiteitenkalender@schakel-nu.nl

Hoofdredacteur: Ingrid Roets, tel.: 06 - 207 80000

Correspondenten: Kelly Heijzelaar, 
Jan van der Straaten, Stefan Latijnhouwers, 
Noortje de Kok, Sabine Doevendans

Fotografen: Bas Haans, Coen Brekelmans 
Coverfoto: Elke van Dommelen

Filmers: Marcel Panis, Bart van Rijsewijk, 
André Oude Vrielink

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

Oplage: 5.510 exemplaren, 

Druk: Drukkerij ElkaSikkers

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

COLOFON

ALARMNUMMER  112

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

WIJKAGENTEN  0900-88 44

Onze wijkagenten zijn bereikbaar via mail: 
goof.van.bragt@politie.nl  
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.

ARCHITECT

Ir. Stan Kruijssen | www.stankruijssen.nl
Exterieur & Interieurontwerp | 0617045678

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

NIEUW
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COMPUTERHULP EN ELEKTRONICA

Louis Verstappen Computerhulp aan huis 06-45540629

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
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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

www.zigzag-gordijnen.nl

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

  Vakkundig advies aan huis
  Showroombezoek op afspraak
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GASTOUDERBUREAU BONTEKOE, 
DE JUISTE MATCH 
TUSSEN OUDERS EN GASTOUDERS

Gastouderbureau Bontekoe
Kerkstraat 5
5175 BA Loon op Zand
0416-532321
06-48948933
bontekoe@kinderopvangbrabant.nl
www.kinderopvangbrabant.nl

DE JUISTE MATCH 
TUSSEN OUDERS EN GASTOUDERS

Kleinschalig, fl exibel en ontzorgend. Dat zijn drie 
woorden die prima passen bij gastouderbureau 
Bontekoe. Eigenaresse Jessica Vis bemiddelt al 
meer dan 10 jaar met haar bureau tussen ou-
ders die kinderopvang zoeken en gastouders die 
thuis, of bij de ouders, opvang willen bieden. ‘Ik 
breng hen bij elkaar en zorg op de achtergrond 
dat alles omtrent wet- en regelgeving geregeld 
wordt.’

Hoe het is om gastouder te zijn of om er een te 
zoeken die bij je past, weet Jessica Vis uit eigen 
ervaring. Zelf koos ze bewust om een gastouder in 
te schakelen via een bemiddelingsbureau. Al snel 
raakte ze meer en meer betrokken bij dit bureau. 
‘Eerst hielp ik bij het factureren, maar uiteindelijk 
ben ik ook zelf gastouder geworden,’ zegt Jes-
sica. ‘In 2009 kreeg ik de kans het bureau over 
te nemen en door het samen te voegen met een 
ander bureautje is uiteindelijk Bontekoe ontstaan.’

Alles draait om een juiste ‘klik’

Zoeken naar de juiste match 
Enkele voordelen van kinderopvang door een 
gastouder zijn volgens Jessica de kleinschalig-
heid	van	de	opvang	en	vooral	ook	de	fl	exibiliteit.	
‘Met name voor ouders die werkzaam zijn in de 
zorg is dat laatste belangrijk,’ vertelt ze. ‘Je bent 
dan niet gebonden aan openingstijden. Het is mijn 

taak om de juiste match te vinden tussen ouders 
die vragen en ouders die opvang aanbieden. Ik ga 
persoonlijk bij de ouders langs om te inventarise-
ren wat de wensen zijn. Willen ze een gastouder 
of een nanny die bij hen thuis komt? Welke zaken 
vinden ze belangrijk? Omdat ik de gastouders ook 
persoonlijk ken, weet ik vaak al vrij snel of er een 
juiste match is.’

Bontekoe brengt ouders en gastouders niet al-
leen in contact, maar neemt hen ook zorgen uit 
handen. ‘Ik ben als bureau eigenlijk de spin in het 
web. Ik weet hoe het zit met toeslagen, wet- en 
regelgeving en regel van alles op de achtergrond. 
Voor zowel de ouders als de gastouders. Ik bege-
leid bijvoorbeeld ook ouders die erover nadenken 
om gastouder te worden.’ Ouders en (aspirant) 
gastouders zijn dus van harte uitgenodigd om te 
ontdekken wat Bontekoe voor hen kan betekenen.

Tekst: Noortje de Kok
Foto: Bas Haans
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GEVONDEN
 5-3 handschoenen grijs suède met bont. Merk ugsf Kamperfoelielaan bij Berkeloo 06-44744839
	 28-2	 fietssleutel	met	rond	blauw	plaatje	 voor	het	pand	Bosscheweg	72	-		 013-5336923
   Berkel-Enschot
 26-2 Sleutels Fietspad 06-27472195
 15-2 zwarte kunststof armband De Hemeltjes 06-43010228
 13-2 AirPod doosje Jacob van Ruysdaellaan 06-31673048

   
 Datum VERLOREN Verliesplaats Telefoon
 1-3 Bril rood/zwart rond montuur Ter hoogte van Gezondheidscentrum/ 06-40427163
   huisartstenpost Berkel-Enschot
 20-2 Roze dopper in roze hoes Tussen ruivenhof en Jong Brabant,  06-10345242
   omgeving Jong Brabant(park)
 12-2 hoortoestel zilvergrijs merk Signia route Durendaelweg- Berkelseweg-  013-5333554
   Burg. Brendersstraat- Molenstraat- 
   Koningsoordlaan -Koningsoord - 
   Brevierstraat - Eikenboschweg

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

Wil je aan de slag als Werkvoorbereider/tekenaar?
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Horeca Berkel-Enschot mist jullie!

Namens Berkel-Enschot Verrast dekten Boerderij Denissen, De Druiventros en Brasserie Valentijn vorige 
week dinsdag 2 maart symbolisch hun terrastafels. In navolging van de landelijke actie vragen ze hiermee 
aandacht voor de nijpende situatie in de horeca. Ronnie en Brenda de Rooij van Eeterij/Tapperij de Bron 
dronken samen een pilsje op hun lege terras. ‘We missen onze gasten! Natuurlijk gaan we voorlopig door 
met bezorgen van ons afhaalmenu, maar wat ons betreft mogen zo snel mogelijk de terrassen weer open. 
Het kan! Veilig op anderhalve meter.’

Een aantal Tilburgse organisaties is een mooi initiatief gestart: WeAr Tilburg! Om de horeca te steunen heb-
ben zij mooie t-shirts, hoodies en tote bags ontworpen met jouw favoriete horecagelegenheid. Wat is jouw 
favoriete horecagelegenheid in Berkel-Enschot? BE Verrast! Bestel jouw t-shirt, hoodie of tote bag hier: 
https://wear.tilburg.com

Tekst en foto’s: redactie
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Beneluxstraat 21 ’  5061 KD Oisterwijk

T 013-5331985 ’ E info@css-schoonmaak.nl CSS-SCHOONMAAK.NL

Omdat schoonmaken een vak is
Een heel erg mooi vak zelfs, vinden 
wij.  En dankbaar ook. Daarom zijn 
wij reeds drie generaties actief in de 
schoonmaakbranche. De vakkennis 
en het arbeidsethos werden van 
vader op zoon overgedragen. Net als 
de betrouwbaarheid, een uitstekende 
dienstverlening en maatschappelijke 
betrokkenheid. Aan de ouderwetse 
service is nooit iets veranderd, 
maar tegenwoordig is CSS een 
modern bedrijf dat full-service 
schoonmaakdiensten levert voor 
vele bedrijven en instellingen in regio 
Noord-Brabant. We zijn koploper 

in ‘groen’ schoonmaken en maken 
enkel gebruik van milieuvriendelijke 
reinigingsmiddelen. Duurzaamheid 
en een circulaire economie staan bij 
ons hoog op de agenda.

Wij leveren:
• Schoonmaakdiensten
• Glas- en gevelreiniging
• Vloeronderhoud
• Opleveringsschoonmaak
• Facilitaire diensten
• Sanitaire voorzieningen

Wil jij werken in een gezellig team 
voor een schoonmaakbedrijf waar 
je gezien en gewaardeerd wordt?
Neem dan vandaag nog contact 
met ons op. Wij bieden gunstige 
arbeidsvoorwaarden en een salaris 
conform CAO-schoonmaak.

Meer informatie of direct solliciteren?
Mail naar: patricia@css-schoonmaak.nl
t.a.v. Patricia Tuijtelaars

OPENSTAANDE VACATURES:

2 beschikbare plaatsen
Op werkdagen van  16.30-18.00 u.

op een mooie locatie in 
Berkel-Enschot

Wij zoeken schoonmaak toppers!
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Benieuwd hoe dit verhaal afl oopt?
Ga naar onze website www.schakel-nu.nl 

Verhalenverteller: Wim Verbunt
Illustratie: Marjolein Stok

(voor kinderen vanaf groep 2)

WINTER IN HET STRALENDE WOUD 

Het is winter. Op alle takken ligt een laagje sneeuw. 
De kachels in de boomhutten branden volop. Uit 
de schoorstenen komen witte rookpluimen. Het 
ven is dichtgevroren. De kinderen zijn lekker aan 
het schaatsen op het ven of op de heuvels aan het 
sleeën. Alleen Kelly van Boomhut 12 blijft binnen.  
Zij is pas ziek geweest en is nog aan het opknap-
pen. Kelly houdt niet van de kou, zij kruipt het liefst 
in de kachel. Als het aan haar ligt zou ze het liefst 
een winterslaap houden. Lekker drie maanden 
slapen zoals de beren dat doen. En als het lente 
wordt pas wakker worden. Ze is in haar boomhut 
aan het kleuren. Het is een tekening over de zomer 
met de zon hoog 
aan de hemel en 
kinderen die in het 
water spelen. 
Lisa, Joep, Bas en 
Jan hebben al vaak 
gevraagd of ze bui-
ten komt spelen. 
Kelly zegt telkens: “Nee, het is mij te koud, ik krijg 
al de bibbers als ik er aan denk!” 
“Doe dan een lekkere dikke winterjas aan, dan heb 
je het helemaal niet koud!” 
Kelly trekt dan haar schouders op en blijft binnen.

Toch willen ze dat Kelly ook kan genieten van de 
winter. Jan en Bas hebben een ideetje. Een over-
dekte slee voor Kelly met achterop een kacheltje.
Dan kan Kelly toch naar buiten. En kan ze genie-
ten	hoe	de	andere	kinderen	fi	jn	aan	het	spelen	zijn	
in de sneeuw. Op deze manier hoort zij er ook bij! 
Jan en Bas hebben met de anderen hun plannetje 
besproken en die vonden het een goed idee. Kelly 
weet hier zelf nog helemaal niets van. Jan en Bas 
hebben alles klaargemaakt. Joep en Lisa gaan 
naar Kelly om het te vertellen.
Lisa zegt: “Kelly we hebben een verrassing voor 
je. Maar je moet eerst je handen voor je ogen 
doen.” Ze nemen Kelly mee naar het raam. 
“Doe nu maar je handen van je ogen.” 
Ze doet haar handen van haar ogen en ziet buiten 
een overdekte slee met 
kacheltje. 
Lisa zegt: “Nu kun je naar buiten en hoef je toch 
geen kou te lijden!”

“Is het echt warm in die slee? 
Want ik hou echt niet van kou.”
“De slee is heerlijk warm en er 
liggen zelfs extra dekens in,” 
zegt Joep.
“Dan wil ik het wel proberen.” 
“Goed zo! Hij staat voor je 
klaar en wij trekken jou voor-
uit,” zegt Lisa.
Kelly doet haar dikke winterjas, 
een muts, snowboots, dubbele 
wanten en
een dikke sjaal aan. 
Dan gaat Kelly glijdend naar 
haar slee, stapt in en doet snel de deur dicht. 
“Oh, wat is het hier lekker warm,” zegt ze tegen de 
anderen. Ze kijkt naar buiten. De kinderen zijn aan 
het schaatsen en sleeën.
Pats! Er wordt een sneeuwbal tegen het raam ge-
gooid, Kelly moet er om lachen, zwaait naar de 
andere kinderen en die zwaaien terug. Kelly ziet 
wel dat de kinderen veel plezier hebben. Eigenlijk 
zou ze ook graag mee willen doen, maar het is te 
koud buiten!
Jan roept naar Kelly: “Wij trekken je tot boven op 
de heuvel en dan glij je zo naar beneden. Is dat 
goed?” Kelly knikt van ja. 
Met zijn vieren trekken ze Kelly tot boven aan de 
berg. Kelly ziet wel dat het heel zwaar is voor hen. 

De slee gaat ook steeds langzamer omhoog. Ze 
vindt het geweldig dat haar vier boomgenoten zo-
veel voor haar over hebben. Ze trekken de slee tot 
boven aan het puntje van de heuvel en dan laten 
ze de slee los. Roetsjt… de slee glijdt heel hard 
naar beneden...... 
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VERENIGINGSNIEUWS

KLASSENFOTO 
UIT BERKEL (SLOT)
Twee weken geleden heb ik een klas-

senfoto gepubliceerd uit denkelijk het schooljaar 
1964-1965. Hij is gemaakt voor de Heilig Hart-
school, te Berkel. Beschrijving namen van de 
leerlingen van links naar rechts. Rij voor; Anja 
Mulders, Ans Wolfs, José van Gorp, Clasien Ver-
steijnen, Rina van der Heijden, Clasien Vermeer en 
Ineke Rooijakkers. Rij 2: Ria Maas, Ineke van de 
Pas, Maria van Dinter, Hanny Robben, Henriëtte 
van de Pas, Mieke Voermans, Els van Laarhoven, 
Anja Weijters en Corrie Hamers. Boven: Bernite 
van	 Teeff	elen,	 Ria	 Vermeer,	 Gerda	 Hultermans,	
Corrie Mathijssen, Loes Hamers, Sjannie van de 
Laar, Annie van Antwerpen, Tini van Laak, Marijke 
van de Mierde en Johanneke Scheepens.

De	 klassenjuff	rouw	 is	 Henriëtte	 Petronella	 Ma-
ria (Jet) Smulders. Zij is geboren te Schijndel op 
4 november 1909, dochter van Johan, genees-
heerdirecteur van Huize Assisië te Biezenmortel, 
en Jeanne van Deene. Jet is in 1929 op de RK. 
Mariaschool te Berkel begonnen met les geven. 
Die school stond daar waar nu Hubo zit in de Sint 
Willibrordstraat. Nadien gaf ze les op de RK. Heilig 
Hartschool in dezelfde straat. Een leuke anekdote 
kreeg ik te horen van Hanny Robben. Op latere 
leeftijd kwam de juf altijd met de bus aan nabij het 
Gerarduspension alhier. Verschillende meisjes uit 
de eerste klas stonden haar dan op te wachten 
om te wedijveren wie de boekentas van Smulders 
mocht dragen. Jet stierf te Rosmalen op 30 de-
cember 1972. 
Dank aan Hanny Robben en Annie van Antwerpen.

Foto en tekst: Rinus van der Loo.

GEZOCHT! 
SECRETARIS 
EHBO VERENIGING

De EHBO vereniging van Berkel-Enschot is op 
zoek naar een nieuw bestuurslid voor de functie 
secretaris. Heb jij gemiddeld 2 uur per week over 
om de vereniging te helpen, meld je vandaag nog 
aan. Het bezit van een EHBO diploma is niet ver-
plicht. Wel kan je deze natuurlijk altijd behalen.

Onze EHBO-vereniging zorgt ervoor dat:
- meer mensen goede EHBO-kennis hebben;
- meer inwoners elkaar juiste EHBO kunnen 

verlenen;
- evenementen in het dorp ondersteund wor-

den met EHBO.

Wat zijn je taken?
- communicatie verzorgen tussen bestuur en 

leden
- onderhouden ledenadministratie
- notuleren bij vergaderingen
- opstellen van het jaarverslag

Wat brengt het je?
- Samenwerken in een gemotiveerd bestuur;
- Als je wilt het behalen van je EHBO-diploma 

met extra kennis
- Een dorp waarin veel evenementen veilig 

georganiseerd kunnen worden.

Ben jij een enthousiaste teamspeler die goed 
met	offi		ce-pakketten	kan	werken?
Heb jij zin om je in te zetten voor ons dorp 
Berkel-Enschot?
Meld je dan aan als secretaris bij de EHBO-
vereniging!
Mail voor informatie naar info@ehbo-be.nl

EXPOSITIE FOTOBE 
DIT JAAR DIGITAAL
Al jaren is januari de maand waarin 
de expositie van FotoBE van start 

gaat. Inmiddels is het februari en staan de foto’s al 
weken klaar om opgehangen te worden, mocht er 
een wondertje gebeuren. Maar helaas. Nederland 
zit nog op slot en De Schalm in Berkel-Enschot dus 
ook. Daarom schakelen we dit jaar over naar een 
digitale expositie. Dezelfde foto’s, maar nu voor u 
te bekijken vanuit uw eigen huis. 
De expositie heeft weer een drietal onderdelen. Al-
lereerst de Rode Draad, een doorgeef-serie over 
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Collega gezocht!

Met ruim 40 jaar ervaring is Hoogeind Laanbomen een specialist in de laanbomenteelt. 
Op circa 50 hectare kweken wij een breed sortiment laan- en parkbomen. Wij zijn uitgerust 

met een modern en up-to-date machinepark. Met onze nieuwe locatie aan de Streepstraat in 
Berkel-Enschot zijn wij klaar voor de toekomst. Vanuit hier werkt dagelijks een enthousiast team 

van betrokken collega’s aan de opkweek van onze kwalitatief hoogwaardige bomen.

Ter ondersteuning van ons team zijn wij op zoek naar:

Medewerker boomkwekerij
In deze fulltime functie van medewerker boomkwekerij verricht je zowel zelfstandig als in 

teamverband alle voorkomende werkzaamheden binnen ons bedrijf, van het planten, snoeien, 
aanbinden, rooien tot en met het afleveren van onze bomen.

Hoogeind Laanbomen | Streepstraat 13 | 5056 PS Berkel-Enschot 
+31 (0)13 - 533 12 81 | info@hoogeind.com

Wij vragen:
•  Een bomen- en plantenliefhebber 

die graag buiten werkt
•  Een gemotiveerde collega die 

van aanpakken weet
•  Kennis van en/of ervaring met

tractoren en boomkwekerijmachines
is een pré

Wij bieden:
•  Een uitdagende en afwisselende 

baan in een gezond en modern 
bedrijf

•  Uitstekende werksfeer en fijne 
collega’s

•  Een goed salaris dat afgestemd 
is op de functie en ervaring

• BBL opleiding is bespreekbaar
Heb jij interesse in deze functie, mail ons dan jouw sollicitatiebrief met CV.

Werk jij graag in de buitenlucht en wil jij bijdragen aan een groene omgeving? 
Weet jij van aanpakken, ben je leergierig of heb jij ervaring  in de groensector? 

Dan zijn wij op zoek naar jou!

14 |



straatfotografi	e.	 Het	 zal	 u	 niet	 verbazen	 dat	 de	
tand des tijds hierin terug te vinden is. Dan de se-
ries en losse foto’s van deelnemende fotografen. 
Dit jaar waren de gezamenlijke thema’s Conceptu-

Van harte gefeliciteerd...
Bent u trots op iemand die geslaagd of af ge stu deerd is? Laat het ons even we ten!

Steffi e van Poppel  summa cum laude geslaagd voor master Econometrie aan 
de Universiteit van Tilburg

ele	 fotografi	e	en	Monumentaal.	Daarnaast	 tonen	
leden ook vrij werk. Ten slotte zijn de winnende 
foto’s van de clubwedstrijd met als thema Archi-
tectuur bij avond/nacht te bekijken.
En u kunt ook iets winnen: uw favoriet van de ex-
positie! U hoeft alleen maar uw stem op uw favo-
riete foto uit te brengen. Uit de stemmers op de 
meest gekozen foto trekken wij de gelukkige die 
deze foto afgedrukt en in passse-partout mag ont-
vangen. Zo hopen we toch wat meer interactie te 
krijgen met u als online bezoeker van de expositie. 
Van zaterdag 13 maart, 12.00 uur tot zaterdag 3 
april is de digitale expositie te bekijken via 
www.fotobe.nl.

15|



Kijk je veel naar een beeldscherm en heb je last van lichamelijke 
klachten, zoals rug- en nekpijn? Wanneer je zicht niet goed is, kun je 
ook geen goede houding aannemen. Tijdens de Thuiswerkweken 
kun je bij ons langskomen voor een digitale kijkanalyse. Dan kijken 
we  of een beeldschermbril jouw klachten kan verminderen of zelfs 
voorkomen. Wij bieden u een complete beeldschermbril nu al vanaf 
€ 299.

GGraag tot ziens

Kom langs voor
een gratis
digitale kijkanalyse

Thuiswerkweken
Waarom een beeldschermbril ?
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STUDENTEN PADELLEN
MASSAAL BIJ TVBE
In 2017 zijn de padelbanen in gebruik 
genomen bij TVBE. Sindsdien zien we 

een toename aan jongeren. Een jaar geleden zijn 
we bij TVBE een actie gestart om meer jongeren 
kennis te laten maken met padel en tennis. Voor 
€25,= per jaar kunnen de jongeren (t/m 25 jaar) tot 
19.00 uur padellen en tennissen. Voor dit bedrag 
ben je ook lid van de bond en kun je met de com-
petitie meedoen. Deze actie was zeer geslaagd! 
Bijna 60 jongeren hebben zich aangemeld. Erg 
leuk om op deze manier meer jongeren bij TVBE 
te zien sporten. De komende zomer willen we voor 
deze doelgroep regelmatig een activiteit organise-
ren. Denk hierbij aan instuifavonden en toernooi-
tjes. Heb je ook interesse ga dan naar de web-site 
van TVBE en meld je aan! 
Tot snel op de padelbanen!

OJC’98 VERRUIMT 
TRAININGS-
MOGELIJKHEDEN

Vanaf maart gaat korfbalvereniging  OJC ‘98 de 
trainingsmogelijkheden verruimen nu de overheid 
daarvoor de ruimte laat.
De trainingsmogelijkheden zijn nu als volgt:
Dinsdag
18.30 - 19.30 aspiranten C, pupillen D en E
19.30 - 20.30 senioren (even weken)
 junioren, aspiranten  B 
 (oneven weken)
Vrijdag
18.30 - 19.30 junioren, aspiranten B
19.30 - 20.30 senioren (tot 27 jaar onbeperkt,
 vanaf 27 jaar met de nodige 
 beperkingen, zie site KNKV)
Zaterdag
11.00 - 12.00 aspiranten C, pupillen D en E, 
 kangoeroes
12.30 - 13.30 senioren (tot 27 jaar onbeperkt,
 vanaf 27 jaar met de nodige 
 beperkingen

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

Puppycheck
Een nieuwe pup of kitten brengt veel met zich mee. Zo moet u over
veel dingen nadenken, vaccineren, puppycursus, welke voeding is 
het beste? En nog veel meer. Om u hier in te helpen, kunt u na het 
vaccineren afspraken maken voor gratis puppy/kitten checks. Deze
checks zijn bedoelt om u pup/kitten aan ons te laten wennen. 
Onze paraveterinair zal al uw vragen beantwoorden en kijkt meteen 
uw pup/kitten na. Ook zullen we de groei goed in de gaten houden. 
Zo komt met de 4,5 en 6 maanden leeftijd langs en kunnen we het 
opgroeien goed begeleiden. 

Meer informatie?
Neem gerust contact met ons op! 
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CORONA COUPE!
Het	is	weer	fijn	en	leuk	om	op	

school te zijn! Helaas zitten we wel in bubbels in 
de klas. Dit vinden we wel jammer. We mogen niet 
bij andere klassen in de buurt komen. Gelukkig 
kunnen we wel gezellig met de klas spelen. We 
krijgen ook veel leuke crea lessen. Vorige week 
hadden we een hele leuke. De opdracht was een 
corona coupe maken. Je maakte eerst een gezicht 
met wasco. Daarna moest je met ecoline stipjes 
zetten en gingen we omhoog blazen. Toen gingen 
onze haren omhoog staan in rare vormen. 

We konden met heel veel kleurtjes werken en dat 
ziet er leuk uit. Tijdens het werken moesten we 
goed opletten met de ecoline. Nu kunnen we ie-
dere dag naar de leuke kunstwerken kijken, want 
ze hangen in de klas.

Groetjes Evi en Yinthe uit BB2

EENMALIGE 
ACTIE MOOI 
BERKEL-ENSCHOT

Berkel-Enschot is een mooi dorp en dat is dankzij 
de betrokken inwoners. We gaan, voordat de lente 
echt begint en we allemaal naar buiten willen, het 
dorp nog mooier maken.
•	 20	maart	2021	(zaterdag)
•	 Starttijd	-	eindtijd:	10:00	-	12:30
•	 Verzamelplaats:	CC	De	Schalm	foyer	
 Ons Koningsoord
Meld je aan via Facebook: 
Https://www.supportervanschoon.nl/actie/?id=84205

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



 

 
 

 
VVD-KANDIDAAT UIT DEZE REGIO OP 
VERKIESBARE PLEK (NR 30) VOOR DE 
TWEEDE KAMER 
 
Met Ruben Brekelmans uit 
Oisterwijk is de VVD de enige 
middenpartij met een 
verkiesbare kandidaat uit 
deze regio.  Brekelmans staat 
op plek 30. Hij wil de 
inwoners van Berkel-Enschot 
en Heukelom zo goed 
mogelijk vertegenwoordigen 
in de Tweede Kamer.  
 
Brekelmans (34) is opgegroeid in 
Kaatsheuvel en komt uit een 
typisch ondernemersgezin. Hij werd op 17-jarige leeftijd actief bij de 
jongeren-VVD toen Nederland zich in een economische crisis bevond. Nu is 
zijn motivatie om de Tweede Kamer in te gaan hetzelfde als destijds: 
helpen om ons land zo goed mogelijk door de crisis te loodsen en daarna 
sterker verder te kunnen.  
 
Daarbij wil Brekelmans zich inzetten voor onze Brabantse ondernemers, 
goed en modern onderwijs, en meer grip op migratie. Hij vindt het 
belangrijk dat iedereen uit Berkel-Enschot, Heukelom en de bredere regio 
Midden-Brabant goed vertegenwoordig wordt in de Tweede Kamer.   
 
Na enkele jaren in Amsterdam en het buitenland te hebben gewoond, 
besloten zijn vriendin Karlijn en hij een jaar geleden om weer terug te 
komen naar Brabant. Nu wonen ze weer dichtbij hun families. In mei 
verwachten ze hun eerste kindje. Brekelmans: “de belangrijkste reden om 
weer hier in de regio te komen wonen was dat ik ons dochtertje net zo’n 
fijne jeugd gun als ik zelf heb gehad”. 
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KERKBERICHTEN

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.

40 DAGEN 40 VRAGEN
Elke dag krijgt een groep parochianen een mail 
met een vraag over de liefde. 
De ontvangers zijn enthousiast:  “Ik word echt aan 
het denken gezet; heerlijk.” of “Sommige vragen heb 
ik in een paar seconden beantwoord, maar met an-
dere blijf ik bezig, nu na een week nog.” Het is mooi 
om dit te horen, want dit was precies de bedoeling. 
Mensen prikkelen met verschillende vragen, zodat er 
voor iedereen wel interessante bij zitten. 
Aanmelden is nog altijd mogelijk via onze website 
of www.40dagen40vragen.nl. Ook is daar een ar-
chief van alle vragen tot nu toe.

MEDITATIES OP VRIJDAG
Onze pastoraal werker Frits Hendriks heeft voor 
het Nederlands Bijbelgenootschap voor elke vrij-
dag in de veertigdagentijd een meditatie op een 
Bijbeltekst opgenomen. Deze zijn te beluisteren 
via debijbel.nl/niet-van-brood-alleen. 

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Zaterdag 13 maart:
19.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looijaard en p.w. Hendriks.

Zondag 14 maart: Vierde zondag van de Veer-
tigdagentijd.
09.30 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers en diaken Van Kuijk.
Intenties: Albert de Natris (1e jrgt.); Diny Peek-Doe-
dee;  Overl. familieleden Wehmeijer-Zwanenburg.
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: Toon Robben en Maria van Rijswijk en 
dochter Ria.

Maandag 15 maart: 
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistische 
aanbidding.
Voorganger: diaken van Kuijk.

Dinsdag 16 maart:
09.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looijaard.
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers en p.w. Hendriks.

Woensdag 17 maart:
09.00 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers en p.w. Hendriks.
15.00 uur St. Caeciliakerk: Huwelijk van Theo 
Stavenga en Leonie Herscheit.
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Avondgebed.
Coördinator: p.w. Hendriks.

Donderdag 18 maart:
09.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looijaard.
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Avondgebed.
Coördinator: p.w. Hendriks.

Vrijdag 19 maart:
09.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers.

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: 013-5331215.

Adverteren in 
de PAAS SPECIAL?
Op 31 maart verschijnt de 
gezellige Paas special van 

Weekblad de Schakel. 
Wilt u ook deelnemen met 

een advertentie, logo in paasei 
en eventueel nog een leuke 

lezersaanbieding?
Neem dan deze week nog 

contact op met 
advertenties@schakel-nu.nl



SCHAKELTJES

22 |

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! 

Gezocht: Betrouwbare schoonmaakster voor 
woning in Berkel-Enschot. Het gaat om 1 ochtend 
in de week gedurende 3 uur. Dag in onderling 
overleg. Meer informatie: Marc 06-51144162 

Wij zijn per direct op zoek naar handige 
zelfstandige thuiswerkers voor productie-
werkzaamheden in Berkel-Enschot. Hebt U 
interesse, mail dan naar: debora@dekave.com 

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

Gezocht:
Zelfstandig werkende schoonmaakster voor 
woning in Berkel-Enschot. Het gaat om 1 ochtend 
in de week gedurende 3 uur. Dag in onderling 
overleg. Meer informatie: Nicolle 06 - 55231969

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 

+
Aardbeien cakecake

€ 15,00
ardbeien cake

€ 15,00€ 15,00€ 15,00€ 15,00
Aanbieding geldig van vrijdag 12 t/m donderdag 18 maart 2021

Alleen geldig in onze winkel

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  



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

Verkoopplannen?

Maak een
afspraak met

Maud van Ooijen



ELKE DAG EURO’S GOEDKOPER

Geldig t/m di 23 maart 2021

2e halve prijs: 25% korting op de totale prijs van 2 producten. Alle combinaties 
mogelijk.

*

KIES & MIX FRUIT
Kanzi verpakt 1 kilo, mandarijnen net 1 kilo, 
Zespri kiwi’s verpakt 3 stuks, witte druiven 500 gram 
of blauwe bessen bak 125 gramof blauwe bessen bak 125 gram

3 VOOR

 499

 3 VOOR

5.–
a6,45 - a7,95

UNOX SOEP IN BLIK
3 blikken à 800 ml

MELKUNIE BREAKER 
OF ARLA SKYR
2 verpakkingen à 200 of 450 gram

 2 VOOR

2.–
a2,44 - a4,34

2e
HALVE
PRIJS*
HALVE

JAN PIZZADEEG, 
PANNENKOEKEN OF 
POFFERTJES
Alle soorten
2 verpakkingen

JUMBO MAALTIJDSALADES
M.u.v. basis maaltijdsalades
2 verpakkingen à 350-450 gram

a7,32 - a9,98

2 VOOR

650

JUMBO KOOKHAM
Yorkham, schouderham, achterham of grillham
Van de vleeswaren bedieningsafdeling
2 verpakkingen à 100-140 gram

2e
HALVE
PRIJS*

LIPTON ICE TEA OF
B-BETTER
2 Lipton flessen à 1,5 liter of
B-Better à 750 ml

2e
HALVE
PRIJS*
HALVE

QUAKER CRUESLI
2 pakken à 400-450 gram

2 VOOR

475
a5,18 - a6,44
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