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ALBERT HEIJN

KONINGSOORD
Wij vieren onze eerste verjaardag!
BONNETJES ACTIE!
gratis* winkelen!

WIE JARIG IS... TRAKTEERT!
Op vrijdag 9 april 2021 zijn wij 1
jaar geopend. Daarom ontvang je
bij een besteding van €25,- aan
boodschappen* een traktatie!
Houd onze social kanalen in de
gaten voor meer leuke acties!

@Albertheijn1585

albert_heijn_be

*vraag voor de actievoorwaarden bij de servicebalie

1 minuut

Lever van maandag 5 april tot en
met zondag 11 april je kassabon
in en maak kans op 1 minuut
gratis winkelen en vele andere
mooie prijzen!

Colofon

INFORMATIE EN ADVERTENTIEVERKOOP:
Bosscheweg 8, 5056 PP Berkel-Enschot
T: 06 - 207 80000
E: info@schakel-nu.nl | www.schakel-nu.nl
KOPIJ EN ADVERTENTIES:
E: info@schakel-nu.nl
Voor maandag 10:00 uur in de week
van publicatie.
Verschijningsdag: woensdag
INLEVEREN SCHAKELTJES:
Op rekening: voor maandagochtend 10:00 uur
online via www.schakel-nu.nl/advertenties of
via mail info@schakel-nu.nl.
Contante betaling: voor zaterdag 17.00 uur
bij Figlio (by Geerts Schoenen), Koningsoord 91.

ACTIVITEITENKALENDER:
activiteitenkalender@schakel-nu.nl

OPLAGE:
5.510 exemplaren,

HOOFDREDACTEUR:
Ingrid Roets, tel.: 06 - 207 80000
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Kelly Heijzelaar, Jan van der Straaten,
Stefan Latijnhouwers, Noortje de Kok,
Sabine Doevendans

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

FOTOGRAFEN:
Bas Haans, Coen Brekelmans
Coverfoto: Bas Haans
BEZORGING:
Fam. de Brouwer, tel: 013 - 540 07 41

ALARMNUMMER 112

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

WIJKAGENTEN 0900-88 44

HUISARTSENPOST 085 - 53 60 300

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

Onze wijkagenten zijn bereikbaar via mail:
goof.van.bragt@politie.nl
cluster-2.groene-beemden@politie.nl.

Bedrijven contacten
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

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

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

Ook
bedr
uw
ijfsge
geve
BEDR
ns on
IJVEN
der
Voor
CON
€ 2,5
0 per
TAC
regel/
úw te
TEN
per w
lefoon
eek h
?
nu
mmer
e
bij de eft iederee
Me
n
hand.
info@ er informa
tie of
schake
een o
l-nu.n
fferte:
l
06-20
7 800
00

3

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

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
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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.

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
RondOm Podotherapeuten GC Koningsoord
Tel: 088-1180500 www.rondompodotherapeuten.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,
Jeroen Boschlaan 39, B-E		

013-5715888
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.

TAXIBEDRIJVEN

Taxi Korthout 24 uur. 013-4555555
Alle ziekenvervoer o.a. VGZ, CZ, ACHMEA
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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

Vacature
weekendkracht
afwashulp
Ook jij bent waardevol voor
ons!
Dit is bij uitstek een geschikte
baan voor een student.
De functie valt in salarisschaal
15 van de CAO VVT.

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

Wat ga je doen?
Je gaat als afwashulp werken in de spoelkeuken van het restaurant in woonzorgcentrum de Eikelaar in Udenhout. Je werkt
samen in een leuk team van gastvrouwen
die onze bewoners van een heerlijke maaltijd
voorzien.
Werktijden
• Van 11.30 - 14.00 uur
• op de zaterdag om de 2 weken
op de zondag iedere week
Sollicitatie met CV kun je sturen naar:
sollicitatie@t-heem.nl

www.t-heem.nl
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40 dagen - 40 vragen

brengt bezinning
en positiviteit

De 40 dagen tussen Aswoensdag en Stille Zaterdag waren van oudsher
een periode van vasten en bezinning in de christelijke kerk. Op de zondagen werd er niet gevast, vandaar dat er 40 dagen overbleven. 40 dagen
van soberheid en bezinning, ter voorbereiding op het paasfeest.

De strikte regels uit het verleden, zoals het nuttigen van één maaltijd per
dag, zijn er al lang niet meer. Toch zijn
er nog steeds veel mensen die zich
aan de vastentraditie houden, door
bijvoorbeeld in de vastentijd geen
alcohol te nuttigen, minder calorierijk
te eten of juist in deze tijd meer na
te denken over het leven en meer
om te kijken naar hun naasten.
De Johannes XXIII parochie luidde
dit jaar de vastentijd in met een
mooie activiteit in de tijd van
bezinning: ‘40 dagen-40 vragen’. Met
vragen die werden verdeeld in 3 categorieën: vragen over de liefde voor
jezelf, je liefde voor je naasten en de
liefde voor God.
Frits Hendriks, pastoraal werker
van de parochie: ‘Iedere dag, met
uitzondering van de zondagen, kregen

deelnemers een vraag in de mail. Er
deden ca 60 personen mee. Op de
ene vraag kwamen er meer reacties
dan op de anderen. Maar feit is dat de
deelnemers iedere dag weer aan het
denken werden gezet. Op de zondagen was er nog een gezamenlijke online bijeenkomst, maar daar maakten
niet veel mensen gebruik van.’
Bezinning en positiviteit
De vragen hebben een positieve
insteek. ‘De eerste vraag van 17 februari “Waar ben je dankbaar voor?”
past ook erg goed in de huidige tijd,
waar we allemaal worden teruggeworpen in onze eigen leefomgeving
door de lock-down. We zijn dankbaar
voor de kleine dingen, die ons nu
meer opvallen. Maar ook dankbaarheid voor het leven zelf.’

Frits vervolgt: ‘De persoonlijke vragen
houden je een spiegel voor: durf jij
om hulp te vragen? Word je wel eens
boos op jezelf en is dat terecht? Kun
jij maat houden met eten, drinken,
werken en sporten?’
Laatste vraag
‘De laatste vraag op zaterdag 3 april
is: “Voor wie of wat is je liefde deze
afgelopen 40 dagen gegroeid?” In de
40 dagen word je je bewuster van
jezelf, jouw naasten en je relatie tot
God. Op welke manier en waardoor
is de liefde die in je zit gegroeid?’
Voor wie dit jaar deze tijd van bezinning heeft gemist: volgend jaar is er
weer een 40 dagen - 40 vragen.
Tekst: Elke van Dommelen
Foto: Stephanie Schouten-Baans
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Bij De Tweewieler in Udenhout staat
een volledig op elkaar ingespeeld team
voor u klaar om u van dienst te zijn. Met
het mooie weer pakt iedereen de ﬁets,
sportief of recreatief. Het is heerlijk om
er met elkaar op uit te gaan.

IN DE
HOOGSTE
VERSNELLING
Afgelopen jaar werd ook De Tweewieler overdonderd
door de coronasituatie. De run op fietsen was enorm,
Paul en Frank Verschuren en hun collega’s konden de
drukte amper aan.
Gelukkig is het team nu met 5 deskundige medewerkers
uitgebreid die de afgelopen periode ingewerkt zijn. ‘De
organisatie staat zoals u dat van ons gewend bent; professioneel met een gemoedelijke sfeer en volledige aandacht
voor de klant.’ Voorlopig kunt u de winkel bezoeken op afspraak. ‘Het werkt eigenlijk heel goed. Klanten weten waar
zij aan toe zijn en wij kunnen onze volledige aandacht
richten op hun wensen.’

Snelle levertijd
is onze kracht
Huiselijke sfeer
Grondlegger van De Tweewieler was Wim Verschuren
die in 2017 overleed. ‘Veel mensen kennen ons pap nog.
Hij opende in 1997 de vestiging in Vught, waar mijn broer
Frank nu staat, en in 2002 ging hier de deur open waar

De Tweewieler

we inmiddels een groot team van meer dan 20 personen
hebben. Ons mam is natuurlijk ook nog vaak in de winkel
te vinden. We zijn één grote familie en dat dragen we uit.
Die knusse huiselijke sfeer en het gemoedelijke dorpse
karakter is typisch De Tweewieler. Ook onze medewerkers
komen hier allemaal uit de buurt; het is ‘ons kent ons’ en
de koffie staat altijd klaar.’
Merken
De aantrekkelijke winkel van ruim 2.200 m2 is overzichtelijk ingericht met alle typen en merken fietsen, accessoires en een grote werkplaats. Vanzelfsprekend is er een
gratis haal- en brengservice. Elektrische fietsen zijn er van
Gazelle, Batavus, Sparta, Trek, Cannondale, Koga en Bianchi,
er is een grote keus aan kinderfietsen en (elektrische)
bakfietsen van de merken Urban Arrow, Gazelle en binnenkort ook van Batavus. ‘Alle fietsen die je in een folder
ziet, kun je bij ons testen. We hebben gigantisch goed gepland en een grote voorraad (sport)fietsen ingekocht. We
garanderen een snelle levertijd, dat is onze kracht’, vertelt
Paul trots. ‘Dus plan je proefrit!’
Tekst: Ingrid Roets
Foto: Bas Haans

Kreitenmolenstraat 43 | 5071 BA Udenhout

013-5115990 | udenhout@detweewieler.nl | www.detweewieler.nl
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Ter versterking van onze organisatie zijn wij op zoek naar een:

Meewerkend Voorman Groen
(m/v 36 uur)

Als voorman stuur je een groep van 5 tot 10 medewerkers aan. Je werkt onder opdracht van de
uitvoerder. Samen met je ploeg voer je alle voorkomende werkzaamheden uit, met name in de
gemeentelijke openbare ruimte. Je bent verantwoordelijk voor het voorbereiden en uitvoeren van de
aanleg en het onderhoud van groenvoorzieningen volgens gebiedsgerichte onderhoudscontracten
of integraal (beeld)bestek. Je verdeelt het werk, geeft instructies en zorgt ervoor dat de planning van
de werkzaamheden gehaald wordt. Uiteraard draag je zelf bij aan de uitvoering van de werkzaamheden waarbij je continu aandacht hebt voor veiligheid, kwaliteit en milieu.
Wat we vragen?
•
Een afgeronde groenopleiding vmbo.
•
In het bezit van rijbewijs B.
•
Ervaring in het aansturen en begeleiden van medewerkers bij een groenbedrijf.
•
Affiniteit met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, waarbij je vooral kijkt naar
mogelijkheden.
•
Ervaring in het bedienen van diverse machines en gereedschappen.
•
Goede sociale en communicatieve vaardigheden.
Meer weten?
Wil je graag meer informatie over de functie of onze organisatie, neem dan contact op met één van
onze projectleiders: Bas van de Kamp / 06 55 81 25 34 of Ad Rovers / 06 55 81 25 24 of kijk op:
www.groenxtra.nl en www.diamant-groep.nl
Solliciteren
Herken jij jezelf in bovenstaande, dan ontvangen wij graag uiterlijk 9 april 2021 je reactie per mail:
T.a.v. Ludy van Logten, Personeelsbureau Groen Xtra, ludy.van.logten@diamant-groep.nl
De Diamant-groep is het sociale leerwerkbedrijf van de regio waar veel
mensen met afstand tot de arbeidsmarkt met veel plezier dagelijks aan
de slag zijn. Sinds jaren voert Groen Xtra – één van de bedrijven van de
Diamant-groep – het beheer en onderhoud van de openbare ruimte uit voor
de regio Tilburg. In Tilburg doen wij dat voor drie gebieden: Noord, West en
Binnenstad & Oude stad.
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Nieuw en uniek concept in Brabant: de Girl Cave!
Zaterdag 3 april is het dan zover: de Girl Cave wordt geopend. Met de opening van deze nieuwe
formule bij Latenzo in Udenhout is Brabant weer een mooi én uniek concept rijker!
Eigenaresse Jakomien is enthousiast over deze nieuwe formule. Het bleef altijd kriebelen om iets speciaals
voor alle meiden en hippe moeders op te zetten. En dat is gelukt! De basement bij Latenzo heeft een flinke
verbouwing gehad en is omgetoverd tot een prachtige en vooral knusse en gezellige winkel met oog voor
ieder detail.
Hippe modemerken
De collectie van de Girl Cave is zorgvuldig samengesteld, met bekende merken als Sisters Point, Loavies, Ichi,
NA-KD, YAS, Selected Femme en Raizzed. Bovendien heeft de Girl Cave een My Jewellery shop-in-shop en
vind je hier ook leuke items van The Gift Shop.
Reserveer snel een plekje bij de opening
Tijdens de opening val je bij de Girl Cave meteen met je neus in de boter! Er worden goodiebags weggegeven van My Jewellery en The Gift Shop. Maar wees er wel snel bij, want op = op!
De Girl Cave kent geen drempel en iedereen is hier dan ook meer dan welkom. Stap binnen en geniet van
de ongedwongen, gezellige Brabantse sfeer in een modern jasje. Ben je benieuwd geworden? Reserveer snel
een plekje (013-511 6096) en een afspraak wordt voor je ingepland.

Kreitenmolenstraat 80
5071 BH Udenhout
013 - 511 6096
info@latenzo.nl
www.latenzo.nl

Volg de Girl Cave op Facebook en Instagram en blijf op de hoogte!
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inbetween-be.nl
feelgoodudenhout.nl

koningsoord@primeranet.nl
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Enschotsebaan 6A
5056 ST Berkel-Enschot
Tel.: 013-5335689

Recept

Van

Berkelse
Bodem

PASEN- RADIJSSALADE
MET COUSCOUS
Ik was al een tijdje terug aan het nadenken over een paasrecept, want regeren is vooruitzien nietwaar? Er is niet zoveel
keuze aan groente op de moestuin rond paastijd. Als ik aan Pasen denk, dan denk ik aan eieren, in vele variaties. Dus ik wilde iets maken met eieren. Wat schetst mijn verbazing, heb ik zomaar paaseieren in mijn groentezadencollectie. Paaseieren
is een mengsel van ronde radijsjes in verschillende kleuren, zeer leuk te gebruiken in een radijsjessalade zo dacht ik. Snel
zaaien en na 4-6 weken oogsten dan maar. Dus een salade met paaseieren (radijsjes) word het, aangevuld met couscous
en eventueel wat stokbrood. Geniet van de lente en Pasen! Ik neem nog een paaseitje….

Ingrediënten voor 4 personen
- Couscous (200 gram)
- 500 gram radijsjes
- 2 kleine teentjes knoflook
- Stokbrood/ geroosterd brood

- Fetablokjes op olie uit pot
- Kleine rode ui of halve rode ui
- Frisse dressing: 4 el yoghurt, 2 el mayonaise, 1 el
citroensap, dille en wat peper en zout.

Radijssalade:
Maak de radijs schoon en snijd de radijsjes in dunne plakjes. Maak een dressing van yoghurt, mayonaise, citroensap, dille, uitgeperste knoflook, peper en zout. Proef even of er genoeg kruiden inzitten.
Couscous maak je klaar zoals op de verpakking staat vermeld. Roer er op het einde wat olie van de fetablokjes doorheen.
Zodra de couscous klaar is en wat afgekoeld, schep je de in stukjes gesneden feta erdoor heen, samen met een halve rode ui
die in fijne stukjes is gesneden.
Serveer de radijsjessalade met de couscous en wat stukjes stokbrood.

elijk
Eet Smak

Volgende maand weer een andere groente
in de hoofdrol in van Berkelse Bodem!

!

Ellen de Visser

Benieuwd naar nog meer recepten en dingen/ideeën/tips op moestuingebied, kijk dan op mijn insta (van.berkelse.bodem)
en facebookpagina (fb.me/vanberkelsebodem)
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Boerderijwinkel

Écht lekker vers fruit, kaas van de boerderij, zuivel, droge worst, rundvlees van eigen
koeien, kippenvlees uit het dorp, varkensvlees van weidevarkens & schepijs, een kleine
greep uit ons assortiment. Voor de dagelijkse boodschappen, een goed gevulde borrelplank
of voor een versnapering tijdens uw fietstocht of wandeling bent u bij ons aan het juiste
adres.
Onze winkel is geopend op onderstaande momenten:
Vrijdag : 13.00 tot 17.00 uur
Zaterdag : 10.00 tot 17.00 uur
Met Pasen zijn wij extra geopend:
Donderdag 1 april : 10.00 tot 17.00 uur
Vrijdag 2 april (Goede Vrijdag) : 10.00 tot 17.00 uur
Zaterdag 3 april : 10.00 tot 17.00 uur
Zondag 4 april (Eerste Paasdag) : 10.00 tot 17.00 uur
Maandag 5 april (Tweede Paasdag) : 10.00 tot 17.00 uur
Vanaf donderdag 1 april hebben wij weer overheerlijke Hollandse aardbeien. Zeker
de moeite waard om tijdens de Paasdagen (of daarna) een bezoekje te brengen aan ons
bedrijf.

Vakantiewerk

Ben jij eindexamenkandidaat, 16 jaar of ouder & ben je op zoek naar een bijbaantje? Dan is
kersen en/of aardbeien plukken wellicht wat voor jou. Bel, mail of app naar Hanneke
Versteijnen om jouw interesse in het vakantiewerk aan te geven en wij nodigen je uit voor
een sollicitatiegesprek.
Ben jij 13 jaar of ouder? Steek jij graag je handen uit je mouwen? Werk jij graag met mensen
van jouw leeftijd? En heb je eind juli / begin augustus tijd? Dan is bessen plukken echt iets
voor jou! Ben je nieuwsgierig geworden? Schrijf je dan gauw in via onze website:
www.terravie.nl
Mochten er nog vragen zijn, neem gerust contact op:
Adres : Loonse Molenstraat 35, 5175 PS Loon op Zand
Telefoon Hanneke : 06-25505008
E-mail Hanneke : hanneke.versteijnen@terravie.nl
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Boeken
over dieren
Dieren zijn een geliefd onderwerp voor veel schrijvers. Of het nu gaat om een kinderboek of om een journalistiek
werk: vaak speelt het dier een hoofdrol. Ze geven ons bijvoorbeeld wijze lessen en diepe inzichten, bieden ons onvoorwaardelijke vriendschap of hebben menselijke trekjes. Deze keer in de rubriek Ezelsoren vier verschillende boeken
over dieren.

Wolﬁe

De jongen, de mol, de vos en het paard

Andy Harkness

Wolfie is een mooi vormgegeven prentenboek over een
hongerige wolf die op zoek gaat
naar konijntjes. Dat lijkt in eerste
instantie griezelig, maar het is
uiteindelijk een schattig en lief
verhaal. Andy Harkness maakte
de personages en achtergronden met klei. Dat is zo mooi
gedaan dat het boek leest als
een spannende animatiefilm. Om voor te lezen aan kids
vanaf 3 jaar.

De Olifantendief
Jane Kerr

De olifantendief is een heerlijk
kinderboek dat je meeneemt naar
het eind van de negentiende eeuw.
Het is het verhaal van een avontuurlijke voetreis door Schotland
en Engeland en vertelt over de
bijzondere vriendschap tussen een
jongen en een olifant. Een lekker
dik boek vol avontuur en spanning,
maar ook over leren vertrouwen.
Voor kinderen vanaf 10 jaar.

Charley Mackesie

Dit boek gaat over de bijzondere
vriendschap tussen een jongen en
drie dieren die zo verschillend van
elkaar zijn, maar elkaar daardoor
juist ook heel mooi aanvullen. Het
boek staat vol levenslessen voor
alle leeftijden, en de prachtige
illustraties zetten deze woorden
nog weer extra kracht bij. Vertaald
door Arthur Japin.

Paarden vliegen businessclass
Olaf Koens

Journalist Olaf Koens belicht in dit
boek de relatie tussen mens en dier
in het Midden-Oosten. Dat daar
een andere cultuur heerst, met andere normen en waarden, blijkt uit
de verhalen die Koens optekende.
Illustratief is hoe men in Koeweit
omgaat met paarden, die ‘booming
business’ zijn. Het boek is realistisch,
tragisch, af en toe humoristisch,
maar vooral heel verhelderend.

Noortje de Kok

Meer weten over deze boekentips? Op www.schakel-nu.nl is meer informatie over deze boeken te vinden.
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Het bestuur van Jong Brabant wenst al haar leden, ereleden, vrijwilligers,
sponsoren en supporters een VROLIJK PAASFEEST.
Gelukkig kunnen onze leden t/m 26 jaar weer zonder beperkingen trainen en
onderlinge wedstrijden spelen en mogen leden vanaf 27 jaar weer in groepjes van
4 trainen met in acht neming van de 1,5 meter regel. Door de wijziging in de
avondklok kunnen we gelukkig weer terug naar ons oude trainingsschema.
Wij hopen dan ook vurig dat de door K.N.V.B. georganiseerde REGIO CUP wedstrijden
in mei en juni door kunnen gaan voor zowel jeugd als senioren waardoor we weer
een beetje op een voetbalvereniging gaan lijken.
Onze jubileumcommissie is al geruime tijd druk bezig met de voorbereidingen van
ons 75 jarig bestaan dit jaar. Ondanks alle maatregelen kijken we naar de zaken die
wél kunnen in plaats van te treuren over wat er niet kan.
Afgelopen week bijvoorbeeld werden bijna 800 (!) spelers, trainers en leiders op de
foto gezet voor het voetbalplaatjesboek dat we, samen met Jumbo Berkel-Enschot,
gaan maken ter ere van ons 75-jarig bestaan. We kregen al ontzettend veel
enthousiaste reacties op dit initiatief maar dat we dit samen in één week voor elkaar
krijgen laat zien hoe betrokken iedereen is bij onze vereniging. Daarnaast hebben we
nóg een paar leuke acties in petto om dit jubileumjaar te markeren.
Binnenkort laten we hier meer over horen.
Maar uiteraard hopen we iedereen weer héél snel op ons sportpark
te kunnen ontmoeten!
Met vriendelijke groet,

Bestuur Jong Brabant
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RondOm Podotherapeuten zet
per 1 april de praktijken van
Scheepens & Klijsen voort
Door de fusie met RondOm Podotherapeuten kunnen Sabine Scheepens
en Saskia Klijsen zich focussen op wat hen het meest gelukkig
maakt: het leveren van kwalitatieve (voet)zorg. De podotherapeuten blijven werkzaam in de twee praktijken in Berkel-Enschot
en Udenhout.

RondOm Podotherapeuten
RondOm is een professionele podotherapiepraktijk en al jarenlang collegapraktijk
van Scheepens & Klijsen. Podotherapeuten
van RondOm zijn erkende hbo professionals,
gespecialiseerd in het onderzoeken, behandelen en voorkomen van klachten aan voeten, enkels, knieën, heupen en rug.
Iedereen kan bij de podotherapeut terecht, waaronder kinderen,
ouderen, sporters en mensen met reuma en diabetes. Wilt u van
uw klachten afgeholpen worden? Maak dan een afspraak.

Praktijklocaties:

Afspraak maken
bij RondOm?

Berkel-Enschot | GHC Koningsoord
Pandgang 2, 5057 EA

Bel 088-1180500 of bezoek
www.rondompodotherapeuten.nl

Oisterwijk | Fysiotherapie Medifit
Moergestelseweg 34, 5062 JW

Udenhout | GHC Udenhout
Kreitenmolenstraat 26G, 5071 BE

Tilburg | Medisch Centrum Spoorlaan
Spoorlaan 338, 5038 CC
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Osteopathie van Eijck
Baby’s Kinderen Volwassenen

Naaijkens & Maes
TANDARTSEN

Berkel-Enschot
www.mjmnaaijkens.nl

deschalm.net
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NIEUWSFLITS GEMEENTE TILBURG

Planteam herontwikkeling
Eikenbosch gestart
Vorig jaar hebben Heijmans, TBV, Tangent
en gemeente gezamenlijk een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar een herontwikkeling van het gebied waar voorheen
winkelcentrum Eikenbosch, de Schalm, de
AH, de bibliotheek stonden. Ook zorgcentrum Torentjeshoef maakte deel uit van het
onderzoek. In december concludeerden de
partijen dat de herontwikkeling haalbaar is.
Op 25 februari jl. namen partijen een vervolgstap en werd de samenwerkingsovereenkomst tussen Heijmans, TBV en de gemeente Tilburg getekend. Inmiddels is er ook een
planteam met bewoners en enkele leden van
de dorpsraad opgericht om te adviseren over
de verdere uitwerking van het plan.
Op 10 maart jl. zijn de eerste contouren van
het plan al besproken. Heijmans, TBV, de gemeente en het planteam werken nu samen
aan een voorlopig stedenbouwkundig ontwerp dat aankomende zomer klaar moet zijn.
De nieuwe invulling van het gebied gaat uit
van woningbouw, nieuwbouw voor zorgcentrum Torentjeshoef en nieuwbouw voor basisschool Rennevoirt.
Wilt u iets kwijt aan het planteam of heeft u
vragen, stuur dan een mail naar info@dorpsraadberkelenschot.nl. U kunt ook de leden
van het planteam benaderen. Dit zijn:
Carlo van Wordragen (Eben Haezer 15),
Jasper Rutten (Joost v.d. Vondellaan 12),
Marianne Roks (Heuneind 17), Martin de Kort

(Eben Haëzer 10), Monique Valk (Heuneind
20), Sjaak Wijnen (Oranjesingel 19), Stan
Kruijssen (Ermelindishof 3), Tamara Verbart
(Heuneind 32), Vincent van de Wiel (Raadhuisstraat 60), Jos Verhoeven (dorpsraad) en
Roland van Zuilen (dorpsraad).

Bouwplannen Tiwos aan de Kraan 37

Woningcorporatie Tiwos heeft een plan ingediend voor het bouwen van 25 sociale huurwoningen, één vrijstaande woning en het
omzetten van een voormalige bedrijfswoning
in een ‘gewone’ woning op het perceel aan
De Kraan 37, 37a en 37b in Berkel-Enschot.
Op het perceel was voorheen een aannemersbedrijf gevestigd. De aanvraag past
niet in het geldende bestemmingsplan.
De gemeente wil meewerken aan het initiatief en is een procedure gestart voor
herziening van het bestemmingsplan.
Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere
grenswaarden Wet geluidhinder zijn van
maandag 5 april tot en met maandag 17
mei 2021 te bekijken via www.tilburg.nl/
ruimtelijkeplannen en www.ruimtelijke
plannen.nl (planidentificatienummer NL.
IMRO.0855.BSP2018006-b001) en in de
Stadswinkel Centrum, Spoorlaan 181 (hoek
Gasthuisring).

Nog vragen?

Bel of mail Ruud van Groenendaal
(gemeente Tilburg) 013 542 94 33 of
ruud.van.groenendaal@tilburg.nl.
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JAARVERSLAG DORPSRAAD STAAT LIVE
Voor alle bewoners van Berkel-Enschot,
gevestigde ondernemers en andere
stakeholders heeft Dorpsraad Berkel-Enschot
ook dit jaar een jaarverslag opgesteld over
alle gebeurtenissen, ondernomen acties en
actualiteiten in 2020. U vindt het volledige
jaarverslag op de website van De Dorpsraad
www.dorpsraadberkelenschot.nl.
Hieronder leest u het voorwoord van
voorzitter Tineke Donga-Freling uit het
jaarverslag aangevuld met de inhoudsopgave,
zodat u weet waarover u in het jaarverslag
informatie kunt verwachten.
VOORWOORD
De Dorpsraad (DR) bestaat geheel uit
vrijwilligers die actief zijn om bij te dragen aan
het verbeteren van het woon-, werk- en
leefklimaat van onze inwoners. Onze leden
hebben zich in 2020 weer ingezet voor u en
uw omgeving. Dat doen we graag voor u.
In het jaarverslag kunt u, als bestaande
bewoner of als ‘nieuwkomer’, kennisnemen
van wat de DR zoal doet en welke acties wij
hebben ondernomen in het afgelopen jaar.
Daarbij moet gezegd worden dat het een
ongekend jaar was, door de komst van het
corona virus. Sommige bewoners verloren
onverwacht een dierbare. Hoewel door de
beperkingen sommige contacten
betekenisvoller konden worden, is het leven
van veel inwoners in het algemeen
verschraald. Dat geldt zeker voor onze
jongeren. Ook is een aantal ondernemers flink
geraakt door de maatregelen die de overheid
vanwege dit virus heeft getroffen. Op het
moment van dit schrijven heerst nog de Lockdown, maar lijken er lichtpuntjes aan te
komen.
De DR heeft in 2020 veel ‘op afstand’ of via
beeldbellen moeten opereren. Via onze
nieuwsbrieven in De Schakel, de DR Facebook
groep en onze website hebben we u op de
hoogte gehouden. De nieuwjaarsreceptie is de
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laatste ontmoeting tussen onze inwoners
geweest, die wij hebben kunnen organiseren.
Nieuwe bewoners of ‘oude’ bekenden die
teruggekeerd zijn, willen we opnemen in ons
midden. Ons dorp groeit nog steeds. Wij zien
het als een voortdurende opdracht om die
onderlinge verbinding te stimuleren. Dit door
steun te verlenen aan evenementen of
initiatieven van inwoners en organisaties,
zowel in ‘natura’ als door financiële bijdragen
uit het Verrijk je Wijk of Buurtbudget. Wij
hopen dat 2021 hier weer meer ruimte voor
zal bieden.
In januari 2020 hebben we een rondetafelbijeenkomst met een 20-tal verenigingen en
stichtingen georganiseerd. Met hun
aandachtspunten en alle input van bijna 100
geïnterviewde inwoners uit de juli-enquête
samen, bezitten we een ruime input voor
onze eigen agenda én die richting gemeente
en andere partijen. Daar zijn we richting hen
al mee aan de slag gegaan, steeds kritisch
maar ook opbouwend.

We werkten verder aan de doorlopende
projecten, zoals Koningsoord, waaronder ook
de voorlopige herinrichting en de komende
definitieve inrichting van voormalig
winkelcentrum Eikenbosch valt. Ook speelt de
nieuwbouw van Torentjeshoef. Naast wonen
en bijkomende infrastructuur gaat het ook
over welzijn, waarover we met woningcorporatie TBV Wonen en zorginstelling
’t Heem spreken. Bij andere lopende

gebiedsontwikkelingen of herinrichting van
wijken, geven we advies richting gemeente of
nemen we deel aan klankbordgroepen samen
met inwoners. In september was de formele
installatie van de monitorgroep, die een
gekwalificeerd advies gaat uitbrengen over de
verkeersstromen. De DR werkt daarnaast
voortdurend aan verkeersveiligheid of
veiligheidsissues. We houden ook contact met
en participeren in het team Buurtpreventie.
Doorlopend lobbyen we en werken we op
andere terreinen. Zo participeren we in
gesprekken voor een multifunctionele zaal,
annex dorpshuis. Samen met andere partners
van Platform Welzijn nemen we deel aan de
pilot Ggoud ten behoeve van ouderen. Het
loket BE is daarbij betrokken. Het initiatief
Koffietijd voor kwetsbare ouderen is voor
uitbreiding met succes aangemeld bij ZonMw.
Bij R-Newt hebben we om extra aandacht
gevraagd voor onze kwetsbare jeugdigen.
Vanwege de RIVM-maatregelen kon het
Stichting Openbaar Karnaval Berkel-Enschot
initiatief, ‘de Knollebollekus’ voor de jeugd
nog niet volledig van start gaan. We hopen op
een snelle doorstart. We schreven met succes
wethouder Dols aan om in ons dorp snel de
verdwenen speeltoestellen voor kinderen te
herplaatsen, zoals in Den Herd. Via het
Buurtbudget kwamen er nieuwe speeltuintjes
in ons dorp.

Onderhoud en behoud van groen, wat veel
inwoners aan het hart gaat, is onderwerp van
gesprek met de gemeente. Het aanspreken
van de gemeente over nalatig onderhoud en
herplaatsen van groen door
bouwondernemers, zoals bij de Caeciliakerk,

heeft gewerkt. Duurzaamheid zal een steeds
grotere rol gaan spelen, waarover de DR u tips
geeft, informeert en actief opereert. Zo
spraken we over afvalverwerking en bereikten
we de komst van een watertappunt op ons
Koningsoord.
Tot slot: we hopen onze inwoners in 2021
weer meer in het echt te kunnen ontmoeten.
Ik wil mijn teamleden van de Dorpsraad
bedanken voor hun inzet als vrijwilliger. Ze
doen dat met andere vrijwilligers en
organisaties in ons dorp, die eveneens onze
dank verdienen. Die samenwerking in denken doe-kracht, maakt mede mogelijk dat
Berkel-Enschot een mooi en fijn dorp blijft.
Tineke Donga-Freling
Voorzitter
Dorpsraad Berkel-Enschot

INHOUD JAARVERSLAG
SAMENSTELLING DORPSRAAD
STATION BERKEL-ENSCHOT
SAMENSTELLING
DORPSRAAD
MONITORCOMMISSIE
InKLANKBORDGROEP
2020 waren 11 bewoners
actief als lid van
EIKENBOSCH
deMKB
Dorpsraad. Op de laatste pagina van dit
jaarverslag vindt u de namen van alle leden en
ZORG EN WELZIJN
hun functie of de werkgroep waarin zij
BEWONERSOVERLEGGROEP (BOG)
deelnamen. In 2019 heeft ook de werving
BUURTPREVENTIE,
HONK
plaatsgevonden
voorVEILIG
twee nieuwe
JEUGD
bestuursleden, te weten een nieuwe
DUURZAAMHEID
secretaris
ter vervanging van Irene
ENERGIEBESPARING
Granneman
en een nieuw algemeen
FINANCIËNter vervanging van Hanny Robben.
bestuurslid
EVENEMENTEN
BEWONERSONDERZOEK
SECRETARIAAT
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Personal Training
Bij Dance Health Motion

Bomen rooien met aandacht
voor natuur, mens en omgeving
Wij werken voor
particulieren, bedrijven,
instellingen en de
overheid.

De zomer komt eraan en jij wilt nu echt van
die corona-kilo’s af. Waar je moet beginnen
weet jij niet precies en de dichte sportscholen
maakt het ook niet eenvoudiger.
Ik bied jou een ondersteunende hand, met
een wekelijkse training en een haalbaar plan
die past in jouw drukke schema!
Aanmelden of meer informatie via een mail naar
info@dancehealthmotion.nl
gebruik de code FIT21 voor een gratis eerste training!

Handelsweg 18
5071 NT Udenhout

Tel. 013-511 14 83
boomrooierijweijtmans.nl

Ik wil graag de volgende klanten van de afgelopen
paar maanden nog even bedanken voor het gestelde
vertrouwen in het verkopen van hun woning:
1. Antonie van Dijcklaan 10
2. Dokter Tombrocklaan 3
3. Dokter Tombrocklaan 6

4. Lijsterbeslaan 29
5. Loblaan 26

6. ’t Zwaantje 9
7. Zwaanstraat 19

Erik van Poppel
Vestiging
Adres
Telefoon
Mobiel
E-mail
Internet
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WitteWoning Makelaars Berkel-Enschot
Jeroen Boschlaan 39, 5056 CV Berkel-Enschot
(013) 5715 888
(06) 2878 5367
erikvanpoppel@wittewoningmakelaars.nl
www.wittewoningmakelaars.nl

Verenigingen

Het Rootven (2)
Vorige week nam ik U mee naar het
Rootven gelegen schuin achter het pand
Hoolstraat 9 te Berkel. Op de kadasterkaart
van 1832 is er sprake van een ven- en een moerasdeel
groot: 12.420 m2. Na de grondruilverkaveling van rond
1968 bleef van het gebied nog maar 10.560 m2 over.
Hierbij moet tevens worden gezegd dat er op een klein
deel gras groeit in verband met ‘verlanding’. Zoals eerder
geschreven ligt het Rootven aan een zandpad dat tot
rond 1968 de naam Vennelaan droeg. Achterin die laan
woonden de kinderen Van Boxtel met hun moeder Nel
Schuurmans. Toen in 1965 Weekblad De Nieuwe Schakel uit kwam bracht ik als klein ‘brakske’ op mijn ‘fietske’
het blad naar ‘Vrouwke van Boxtel’. Reden? Er werd zo
afgelegen niet bezorgd. Mijn vader sommeerde me als
ondergetekende langs het Rootven reed daar niet te
gaan ‘spieken’. Hij maakte me dan bang met het verhaal
dat een gedeelte van het ven 8 meter diep was met
een gevaarlijke ‘draaikolk’. Op zeker moment ‘slurpte’ die
draaikolk het werkpaard van Jan Mutsaards, destijds wonend aan de Heikantsebaan 16, in zijn diepe ‘krochten’
op. Mij was door mijn vader zoveel schrik aangejaagd dat
ik toen het vengebied niet durfde te betreden. Of het
verhaal van mijn vader echt gebeurd is weet ondergetekende tot op de dag van heden niet. Rond 1985 heeft
mijn broer Mark het ven daar waar het kon ontdaan van
het veen dat op de bodem lag.

Gezocht! Secretaris EHBO
vereniging
De EHBO vereniging van BerkelEnschot 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 verplicht. 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 worden 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
office-pakketten kan werken?
Heb jij zin om je in te zetten voor ons dorp BerkelEnschot?
Meld je dan aan als secretaris bij de EHBO-vereniging!
Mail voor informatie naar info@ehbo-be.nl

Foto/tekst: Rinus van der Loo.

Dames-, Heren-, en Kinderkapsalon
Dom. S. Dubuissonstraat 28A, 5056 HN Berkel–Enschot

Behandeling op afspraak: 013–544 28 32
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10% korting
op alle
onderhoudsbeurten.
Gratis haal en brengservice.
Dance Health Motion
1 personal training gratis!
Gebruik bij je aanmelding
de code: FIT21

Afslankcoach Danielle
Tegen inlevering van deze bon
10% korting op het
starterspakket
Deze bon is geldig t/m 21 april 2021
By Philon
Nu €5,- voorinschrijfkorting
op een workshop!
Kijk op www.byphilon.nl
voor het aanbod
Nyaveda
Wil je leren masseren?
Volg dan een workshop
en neem contact op met mij via:
www.nyaveda.nl
Willie’s Worstenbrood
Advocaat progrestaart
(6 pers) Van € 12,00
Voor € 10,00
tegen inlevering van deze bon

Waardebon Waardebon Waardebon Waardebon Waardebon Waardebon Waardebon Waardebon

Giant store van Bebber

MBC-Udenhout
“MBC Accountancy Boekhouden en
belastingaangiftes 1 uur gratis
advies www.mbc-udenhout.nl
Bel René Schapendonk 06-31263339
Of mail info@mbc-udenhout.nl”
Albert Heijn

24

“Tegen inlevering van deze bon
maakt u 10x kans op een
Albert Heijn feestpakket
t.w.v. €20,-

Waardebon Waardebon Waardebon Waardebon Waardebon Waardebon Waardebon Waardebon

LEZERS-AANBIEDINGEN!
Boomrooierij Weijtmans
“Boomrooierij Weijtmans
Jubileum actie
Boom voor een Boom
6 april meer informatie op
boomrooierijweijtmans.nl”

Witte Woning Makelaars
10% korting
op de courtage
bij verkoop woning

Workoutdoor
Eenmalig 10% korting
op het eerste blok
WorkOutDoor
bij inlevering van deze bon.
Jumbo
Kaneelkoek van Bakker
Swaanen van 3,95 voor 2,49.
Geldig op 2 en 3 april 2021
tegen inlevering van deze bon.
Terra Vie
Bij besteding van €25,00
in onze boerderijwinkel,
ontvangt u
2 Black Angusburgers gratis
Hobby Mix voor Dieren
15% korting
op alle vogelhuisjes.
Geldig t/m 10 april 2021
Bas Haans fotograﬁe
25 % korting
op een fotoshoot
incl. afdruk
tegen inlevering van de advertentie
Vul uw gegevens in en lever deze bon in bij de
Albert Heijn informatiebalie.
Naam:
Adres:
Woonplaats:
Telefoon:
De winnaars worden uiterlijk 8 april tel. benaderd.

Tja, als het ene probleem wordt
opgelost komt er vanzelf wel weer
een ander probleem!
“Het is kofﬁetijd, daar kunnen we
de problemen bespreken,” knort
Knorretje. Ria heeft al water, hooi,
wortels en appeltjes klaar gezet en
voor Jan en voor zichzelf een kopje
kofﬁe met een koekje.
Lepus maakt kennis met de nieuwe
bewoners: Ria, Witlokje en Gerrit, zij
waren er vorig jaar nog niet.
“Zo boer Jan, ik hoor dat ik je mag feliciteren. Jullie gaan trouwen! Wanneer
is de bruiloft gepland?” snift Lepus.
“Als corona voorbij en de verbouwing klaar is.”
Knorretje vertelt over het wiel van
de kar van Lepus. Vannacht worden
twee kruiwagens gebruikt en Snif en
Snuitje gaan meehelpen.
“Dan heb ik nog een vraag: Wie wil
er morgen voor paashaas spelen?
Snif en Snuitje moeten de hele

nacht doorwerken, die kunnen
morgen dus geen paashaas spelen.”
knort Knorretje.
Gerrit balkt: “Ia, ia, dat wil ik wel
doen.”
“Top, is er verder niemand anders?
Dan zal ik zelf ook paashaas spelen,”
knort Knorretje. Dat is prima geregeld. Na de pauze gaat ieder zijn
taakjes doen zodat ze morgen de
kinderen kunnen ontvangen. Vanaf
morgen mogen er namelijk weer
kinderen komen met hun ouders,
maar niet langer dan twee uur en
niet meer dan twintig tegelijk.
De dieren zijn blij dat er weer kinderen mogen komen. Er zijn leuke
dingen te doen zoals: een kleurhoek,
zandkastelen bouwen, eieren verven, rondrit met Witlokje, schminken en natuurlijk eieren zoeken.
Okkie, Tokkie en Ekkie zijn de
paasslingers aan het ophangen.
Kukie verstopt samen met Oink

Benieuwd hoe dit verhaal aﬂoopt?
Ga naar onze website www.schakel-nu.nl
Illustraties: Marjolein Stok
Verhalenverteller:Wim Verbunt

en Pinkie de eieren op het terrein.
Gerrit en Knorretje gaan voor
henzelf paashaasmaskers maken.
Ria bereidt de chocolademelk voor
en boer Jan is samen met Piepertje
de borden aan het zetten waar de
activiteiten op staan. Snif, Snuitje en
Lepus maken de kruiwagens schoon
en gaan daarna voorslapen, want
zij moeten de hele nacht eieren
verstoppen....

De Verhalenverteller

Pasen op de kinderboerderij
Het is paaszaterdag 3 april
Knorretje, Snif en Snuitje staan al
een uur te wachten bij het hek.
Al tien jaar komt paashaas Lepus
met Pasen logeren op de kinderboerderij. Hij zorgt ervoor dat in
heel Berkel-Enschot Paaseieren
verstopt worden.
Maar Lepus is te laat!
Knorretje knort: “Snif en Snuitje,
kunnen jullie eens gaan kijken waar
Lepus blijft.”
Dat willen Snif en Snuitje wel. Lepus
is hun grote vriend.
Knorretje blijft op de uitkijk staan.
Snif en Snuitje lopen Lepus tegemoet.
Konijnen en hazen lijken wel een
beetje op elkaar, maar als je goed
kijkt dan zie je wel verschillen: een
haas heeft grotere oren en poten,
kan harder lopen en is veel groter
dan een konijn.
Lepus, Snif en Snuitje zijn in al die
jaren goede vrienden geworden. Met
Pasen, als de kinderen komen om

paaseieren te zoeken, verkleden Snif
en Snuitje zich als paashaas. Lepus
mag dan later op de boerderij uitslapen omdat hij heel de nacht eieren
heeft verstopt.
Nu staat Knorretje alleen bij het
hek. Hij kijkt naar links en kijkt naar
rechts en dan nog eens naar links
en… ja hoor, in de verte ziet hij een
haas en twee konijnen samen iets
vooruit trekken.
Als ze dichterbij komen ziet Knorretje wat er aan mankeert. De kar
ligt vol met eitjes en rijdt maar op
één wiel! Snif en Snuitje tillen samen
de zijkant van de kar op en Lepus
trekt hem vooruit.
“Heb je stukken, Lepus?” knort
Knorretje.
“Ha, die Knorretje,” snift Lepus, “ja,
mijn wiel is afgebroken en dan gaat
het rijden moeilijk. Fijn dat Snif en
Snuitje kwamen helpen.”
“Kom maar gauw naar binnen, dan
zal ik boer Jan vragen of hij je kar
kan maken.”

Benieuwd hoe dit verhaal afloopt?
Ga naar onze website www.schakel-nu.nl
Illustraties: Marjolein Stok
Verhalenverteller:Wim Verbunt

Knorretje helpt mee om de kar het
erf op te krijgen. Ze lopen door tot
aan de schuur waar boer Jan zijn
gereedschap heeft liggen.
Dan gaan ze naar boer Jan, die net
klaar is met het schoonmaken van
de stallen.
“Hallo Lepus, kom je weer eieren
verstoppen in het dorp?” zegt boer
Jan.
“Dat is wel de bedoeling maar mijn
kar is kapot. Zou jij die kunnen
maken?”
Boer Jan loopt naar de kar. “Oei, dat
wiel is wel erg kapot, die kan ik niet
maken. Dat is werk voor een smid
en daar is het nu te laat voor.”
“Dan zit ik met een probleem. Ik
moet alle eieren vannacht bezorgen!”
“Je mag wel een kruiwagen van mij
gebruiken.”
“Tja, er zit niets anders op,” snift
Lepus. “Dan zal ik een paar keer
op en neer moeten lopen, want in
één kruiwagen kunnen niet zoveel
eieren!”
“Oh, maar ik heb wel twee kruiwagens, als er iemand wil meehelpen?”
“Dat willen wij wel, mag dat?” sniffen
Snif en Snuitje, “Wij willen graag
voor echte paashaas spelen.”
“Dat is geweldig, de paashaas en
twee paaskonijnen.” snift Lepus.
“Beter dan een Kerstkonijn!” snift
Snuitje.
“Ja, maar wie speelt er dan morgen
dan voor paashaas bij de kinderen?”
knort Knorretje.

www.onskoningsoordcultureel.nl

Cultuur in Ons Koningsoord
FILOSOFEREN VANUIT DE HUISKAMER OP JE SLOFFEN; FILOSLOFFEN
Filosloffen brengt je online samen met andere jongeren,
door in gesprek te gaan over prikkelende filosofische
thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van deze
tijd. Op deze manier zorgen we ervoor dat je leeftijdsgenoten nog steeds op een fijne manier kunt ontmoeten en dat je jezelf zo gehoord kunt voelen. Je hoeft er
de deur er niet voor uit, dus houdt je sloffen vooral
lekker aan, get confy en “filosloffeer” met ons mee!
De eerste 3-delige reeks Filosloffen zal plaatsvinden op
6, 13 en 20 april van 20:00 tot 21:00 uur. Het thema dat
we in deze 1e reeks zullen bespreken is eenzaamheid in

coronatijd. Vanuit dit thema zoomen we steeds breder
uit, waarbij we op de eerste avond bespreken wat
eenzaamheid persoonlijk met jou doet, op de 2e avond
wat het doet met je vriendschappen, familie en andere
sociale contacten en op de 3e avond wat eenzaamheid
in zijn algemeenheid doet met de maatschappij. Tijdens
de 3 avonden bespreek je verschillende filosofische
stellingen, geïnspireerd door de filosofie van Friedrisch
Nietsche en Marjan Slob.
Lijkt het je leuk om hier aan mee te doen en zou je
graag weer eens nieuwe gezichten willen zien om mee
te “filoslofferen”?
Meld je dan aan via deze link: https://www.eventbrite.
nl/e/147942436811
Kijk voor meer info op: www.bibliotheekmb.nl
De doelgroep is jongeren van 16 tot ongeveer 27 jaar
Het thema van de eerste reeks is: Eenzaamheid in
corona tijd
Opgebouwd micro/meso/macro: Eenzaamheid in corona tijd wat doet dat met jou, met je vriendschap(pen),
met de maatschappij
Duur: 3 x 1 uur.
Deelnemers: max. 10 (deelnemers melden zich aan en
nemen 3x deel)
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www.zigzag-gordijnen.nl

Vakkundig advies aan huis

Showroombezoek op afspraak

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

Garen voor haken en breien,
voor elk budget.

acryl vanaf € 1,00
katoen vanaf € 2,00
sokkenwol vanaf € 2,75
Kijk voor actuele openingstijden op www.byphilon.nl

Jouw lokale wolwinkel

Molenstraat 24
Berkel - Enschot

Massagetherapie werkt heilzaam en verlicht veel klachten
Verzorg je welzijn met: - Huidmassage met warme kruiden oliën of
- Sederende massage met Klankschalen

Afspraak maken? Neem contact op via mijn website: www.nyaveda.nl
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Sport

Handbaltrainingen
starten weer op

Voor
al uw
mediterrane
Alles
voor
uw tuin
bomen
&
planten:
van boom tot struik
- Olijfbomen
- Winterharde palmbomen
- Agave
- Cactus

kwekerij de De
hemeltjes
Groencentrum
Hemeltjes
DeHemeltjes
Hemeltjens11••Berkel-Enschot
Berkel-Enschot
De
tel.
• www.de-hemeltjes.nl
tel.013-5333947
013-5333947
• www.de-hemeltjes.nl

Vaste planten voor tuin en terras
Voorjaarsbloeiers
Tuinaarde-potgrond- meststoffen
Vanaf half april perkplanten
2e paasdag open 10-16 uur
rekening houdend met
de dan geldende richtlijnen

Al sinds januari organiseren we buitentrainingen op zaterdag. Vanaf maandag
29 maart pakken we het ‘normale’ trainingsschema
weer op. Uiteraard letten we hierbij op de coronamaatregelen. Vanaf 29 maart trainen we op sportpark De
Rauwbraken op de volgende tijden:
Gemengd F-jeugd (6 t/m 8 jaar)
- Donderdag 18.00 – 19.00 uur
Gemengd E-jeugd (9 en 10 jaar)
- Maandag 18.00 – 19.30 uur
- Donderdag 18.00 – 19.00 uur
Gemengd D-jeugd (11 en 12 jaar)
- Maandag 18.00 – 19.30 uur
- Donderdag 18.00 – 19.00 uur (D2)
- Donderdag 19.00 – 20.00 uur (D1)
Gemengd C-jeugd (13 en 14 jaar)
- Dinsdag 18.00 – 19.30 uur
- Donderdag 19.00 – 20.00 uur (C2)
- Donderdag 19.30 – 20.30 uur (C1)
Heren B- en Dames B-jeugd (15 en 16 jaar)
- Dinsdag 19.00 – 20.30 uur
- Donderdag 19.30 – 20.30 uur
Dames Senioren (vanaf 18 jaar)
- Maandag 19.00 – 20.15 uur
Op donderdag 29 april organiseren we voor alle kinderen van 6 tot en met 10 jaar een vrije inloop training
op sportpark De Rauwbraken. Dit is geheel vrijblijvend.
Voor vragen e-mail naar proeftraining@white-demons.nl.
Wij wensen iedereen veel handbalplezier!

OJC’98 Nieuws
“Komende zaterdag 3 april 2021 is
er voor alle jeugdleden tot 10 jaar
een speciale paastraining. Daarbij
zijn ook vriendjes en vriendinnetjes welkom.
Van 11 tot 12 uur wordt het weer echt gezellig, dat
weten we nu al zeker. Welke verrassingen we voor jullie
hebben bedacht, ja, dat vertellen we natuurlijk niet.
Kom maar meedoen, dan merk je het vanzelf.
Vanaf 6 april gaan we, nu de zomertijd weer geldt,
weer trainen op de bekende tijden, dinsdag en vrijdag
vanaf 18.30 tot en met 21`.30. de zaterdagtraining
vervalt dan dus.”

De Hemeltjes 1 · Berkel-Enschot
tel.: 013 5333947 · www.de-hemeltjes.nl
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Gevonden
27-3

Boemerang (handgemaakt)

Jeroen Boschlaan

25-3

Winterjas mt 146/152
donkerblauw (Tumble n Dry)

Lijsterbeslaan

18-3

Fiets

voetbalveldje Tobias Asserlaan

06-44718543

15-3

Eenhoorn zwemband

Torenakker

06-21683016

16-3

Knuffel popje

Dom S. Dubuissonstraat tegenover Kampshoff

06-16068676

06-18515694

06-20082607

Verloren
22-3

Gouden Armbandje

Bosscheweg thv 106-108-110

06-42148472

17-3

leren armbandje met
2 blauwe steentjes

Route via Caeciliastraat naar Burg. Panislaan

06-24977767

richting Druiventros

Afslankcoach Danielle
Lekker in je vel zitten, 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

Zeshoevenstraat 31 | Udenhout
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Diversen

De bronstijd in de
Nieuwe Warande (3)

Vincents Tekenlokaal start talentenprogramma voor jongeren

Komt De Nieuwe Vincent van 2021 uit Berkel-Enschot?

In het voDe komende weken kunnen jongeren tussen de 10 en 14 jaar hun alrige artikeltje
lerbeste tekeningen opsturen om mee te dingen naar een gewilde plek bij
over de
De Nieuwe Vincent. Dit succesvolle talentenprogramma start in mei en
bronstijd is
biedt plaats aan maximaal vijftien jongeren. Er zijn vast ook tekentalenten in
een teruggevonden kringgrepBerkel-Enschot en Heukelom! Ken je iemand? Geef hem of haar dan deze
pelgraf ter sprake gekomen. Een
tip. Hoe leuk zou het zijn als er jongeren uit ons dorp gaan meedoen!!
verhaal over de dood en rituelen
rond de dood. Dit stukje heeft het
De jongeren die mee gaan doen krijgen met leeftijdsgenoten een heel
leven en werken van de bronstijdafwisselend en creatief programma aangeboden, helemaal gratis. Zij krijgen
mensen tot onderwerp.
begeleiding van kunstenaars en tekendocenten van Vincents Tekenlokaal.
Bij de aanleg van het retentiebekEn ze gaan op pad naar een kunstmuseum, een kunstenaarsatelier en een
ken tussen het Rauwbrakenpad
kunstacademie, waar ze veel inspiratie kunnen opdoen en kennis maken met
en het spoor in de zomer van
nieuwe technieken.
2010 werden de paalsporen van
drie woonstalhuizen ontdekt,
Meedoen
waarvan de grootste 23 bij 65
De Nieuwe Vincent is speciaal voor jongens en meiden tussen 10 en 14 jaar
meter mat. Zo’n woonstalhuis
die zich verder willen ontwikkelen in tekenen en schilderen. Inzenden kan uibood onderdak aan een hele
terlijk tot en met zondag 25 april 2021, maar eerder mag ook! Uit alle inzenfamilie en hun vee (runderen,
dingen kiest een jury maximaal 15 deelnemers, waarbij ze let op creativiteit
schapen, geiten). Verder werden
en eigenheid. De jonge talenten gaan aan de slag tijdens ca. 12 bijeenkomde sporen van een aantal spiekers
sten op zondag en soms ook op zaterdag in de maanden mei t/m december.
(graan/voorraadschuurtjes)
Deelname kost niets, alleen tijd
aangetroffen waarin de oogst van
en creativiteit. Interesse? Vraag
de nabijgelegen akkertjes werd
de startersinformatie aan of
opgeslagen. Nog twee huisplatmeld je direct aan via www.
tegronden zijn teruggevonden,
denieuwevincent.nl
een in het wegcunet van het
De Nieuwe Vincenten volgen een
Rauwbrakenpad en een andere in
masterclass aan de Kunstacadehet wegcunet van de Gagel, een
mie van Fontys. Fotograﬁe Maria
zijstraat van de Nieuwe Warande.
van der Heyden.
Alle huisplattegronden dateren uit
de periode van 1800 -1100 v. Chr.
(midden-bronstijd).
Waar veel mensen en dieren bij elkaar wonen, daar moet water zijn. De
Project middeleeuwen:
Voorste Stroom was te ver weg om te kunnen voorzien in de dagelijkse
Familiewapen
waterbehoefte. Gelukkig was water niet ver weg. In een voormalig ven, in
Wij zijn,
de hoek Gagel – Nieuwe Warande werden drie waterputten ontdekt, die
op Renbeschoeid waren met eikenhouten planken en een diepte hadden van onnevoirt, nu
geveer twee meter. De planken waren geslagen in een, voor water, moeilijk
bezig met
doordringbare leemlaag en zullen niet gemakkelijk drooggevallen zijn.
het onderOp de bijgevoegde foto is een van de opgegraven waterputten te zien.
werp middeleeuwen en daarom
Tekst en foto: Lambert Winkelmolen
gaan we een familiewapen maken.
Je had op een blaadje staan wat
een kleur betekende dus als je
familie bijvoorbeeld moedig is dan
moet je de kleur rood verwerken
in je familiewapen. Je kan ook dieren in je familiewapen verwerken.
Opmerkingen, vragen, ideeën.
Bijvoorbeeld een leeuw is dapper
Ga naar: https://stichtingnieuween moedig en een haan is waakwarande.nl
zaam. Sommige kinderen hadden
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expobe@home.nl

Henk Denissen

mhcbe.nl

06 80083228

www.humankind.nl

sintjobenschot.nl
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zonnebloem.nl/
berkel-enschot

Diversen
al een familiewapen. Deze gingen we bespreken. Wij hebben gekozen voor de
kleuren blauw en wit. Dat staat voor vrede en perfectie. Verder hebben wij gekozen voor kruizen (staan voor Breda) en bloemen (symbool voor het leven). Deze
week hebben we geschetst en volgende week gaan we hem echt maken.
Groetjes, Eef en Pien
De middeleeuwen
We zijn op school begonnen met het project middeleeuwen. We hebben al veel
geleerd over kastelen en ridders. We weten ook dat veel kinderen uit onze groep
al wel eens een kasteel hebben bezocht. We hebben een middeleeuwse dans
geleerd en we hebben ons eigen lokaal veranderd in een kasteel. Ook hebben we
een ophaalbrug en een slotgracht. Er is iets geks aan de hand met onze slotgracht.
Na het weekend zwommen er ineens visjes in en vandaag was er ineens een
krokodil. We weten echt niet hoe die daar gekomen zijn. Wie zou dat gedaan hebben?
MB1

BOZITA unieke Zweedse smaakvarianten
voor uw kat
W
EU
NI

Introductieprijs € 9,95 / 12 zakjes

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

Alles uit handen
of alles in
eigen hand?
Altijd bereikbaar:

013 572 1822
Oude Lind 35
5046 AL Tilburg

In alles persoonlijk.

www.moniquevanhoutum.nl
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Geldig in week 13

zondag 28 maart t/m
zaterdag 3 april 2021

+1

GRATIS
zegel

Barone Montalto

Alle flessen à 75 cl, combineren mogelijk
2 flessen***
Bijv. Barone Montalto Pinot grigio, 2 flessen à 75 cl

12.98
6.49
De actieprijzen variëren van 6.49 - 6.99

Appelsientje

Alle pakken à 1 liter,
combineren mogelijk
2 pakken**
Bijv. Appelsientje Appelsap,
2 pakken à 1 liter

3.18

1.59

De actieprijzen variëren
van 1.35 - 1.99

1+1

GRATIS

2 =1

Hertog Alle bakken à 900 ml of Viennetta
Alle dozen à 750 ml, combineren mogelijk
2 stuks**
Bijv. Ola Viennetta vanille, 2 dozen à 750 ml

5.18
2.59
De actieprijzen variëren van 2.59 - 4.39

3.99
Per bak

PLUS
Blauwe bessen
Bak 500 gram

IJs

PLUS Gerookte
Noorse zalm
Pak 100 gram
2 pakken

7.98

3.99

1+1

GRATIS

1+1

GRATIS

+2

GRATIS
zegels

+1
GRAT

IS
zegel

4.18 – 8.18

3 .99
2 stuks

PLUS
• Korenlanders
Rond brood Wit, bruin of volkoren, heel brood
• Lekker lang lekker bollen Zak 8-12 stuks
• Bourgondische appeltaart Per stuk
• FeestMoment Brunchbroodjes Pak 9 stuks
• FeestMoment Feeststol met
amandelspijs en noten Doos 450 gram

Combineren mogelijk

GRATIS

TOT 51% KORTING

Alle PLUS Klaverland
Kaas stukken 48+

1+1

BEZORGING
BIJ DIVERSE
PRODUCTEN

GRATIS

Combineren mogelijk, m.u.v. geitenkaas
2 stukken**
Bijv. PLUS Klaverland Kaas jong belegen 48+,
2 stukken à 500 gram

13.79
6.89
De actieprijzen variëren van 6.79 - 8.69 per kilo

Bestel alles voor Pasen op
plus.nl of met de PLUS app.
Bekijk
de producten en voorwaarden op
plus.nl/gratis-bezorging
*Uitgezonderd PLUS Express

13/21

Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

Om al onze klanten te laten profiteren van onze scherpe aanbiedingen, geldt er een maximum van 5 aanbiedingen per klant (tenzij anders vermeld).

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

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

Openingstijden:
maandagma.-do.
t/m donderdag
& zaterdag
7.00-20.00
Paasdag:
gesloten
| 2e8.00
Paasdag:
9.00 - 18.00 uur
Openingstijden:
8.008.00-20.00
- 20.00| |vrijdag
vrij. 8.00
- 21.00
| za.| 1e
8.00
- 20.00
| zo.
- 20.00

plus.nl

Ammerlaan
Udenhout
| Tongerloplein
23 | 5071| T:
CX 0523
Udenhout
01393
- 511| 1989
1 | XXXX
XX | Plusstad
65| T:63
(Naam) | |Plusweg
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Kerkberichten
TER NAGEDACHTENIS
In de afgelopen week hebben we in de St. Caeciliakerk
afscheid genomen van José van Dooren- van Dijk, 88 jaar.

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
The Crucifixion
Ooit kan een korte impressie, een indruk, een geur of
een geluid, je ineens op een bepaalde gedachte of in een
bepaalde sfeer brengen. Dat had ik enkele weken geleden
bij een zin uit het Johannesevangelie, die me terug bracht
naar een tijd dat ik me, alweer jaren geleden, samen met
een kerkkoor uit mijn voormalige parochie, voorbereidde
op een benefietconcert in het kader van de restauratie
van één van onze parochiekerken.
‘Zozeer immers heeft God de wereld lief gehad dat Hij
zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat alwie in Hem
gelooft niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben.’ – ‘God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoso believeth in Him should not perish
but have everlasting life.’ Deze zin bracht mij als in een flits
terug bij deze prachtige lijdensmeditatie van John Stainer,
een twintigdelig werk voor vierstemmig koor, tenor solo,
bas solo en orgel, alles in prachtige, typisch Engelse, eindnegentiende-eeuwse muziekstukken. Als u dit werk niet
kent, loont het de moeite om er eens op te googlen.
Sinds deze uitvoering neem ik elke Veertigdagentijd wel
eens de tekst ter hand voor een stukje meditatie over
het lijden en sterven van Jezus. Even gaan zitten met de
muziek aan, de tekst in de hand, en nadenken over wat
het lijden van deze Timmermanszoon voor mij, hier en nu,
betekent. En of u nu één van de passies van Bach hiervoor
neemt, of andere muziekstukken over het lijden van de
Heer, dat maakt niet eens zoveel uit. Ik kan u zo’n moment
van verstilling en gebed ter voorbereiding op Pasen van
harte aanbevelen.
Ik wens u alvast van harte een Zalig Pasen.
Pastoor Marcel Dorssers

Digitale kinderviering
Om Pasen ook met de kinderen te kunnen vieren houden
we digitaal een soort Paaswake, zaterdag 3 april om 17.00
uur. We luisteren naar het Paasverhaal, waarin Jezus is
opgestaan uit de dood,
en ervaren het verschil tussen licht en donker, tussen
vreugde en verdriet.
Aanmelden kan via de link op de website.
INZAMELING VOEDSELBANK
U kunt nog tot en met Witte Donderdag houdbare
levensmiddelen voor de Voedselbank afgeven in de kerkportalen. Alle soorten lang houdbaar voedsel zijn welkom,
bijvoorbeeld pasta, rijst, suiker, koffie, thee, of ingeblikte
groenten.
LET OP: RESERVEREN VOOR VIERINGEN
In verband met de coronamaatregelen is het noodzakelijk
om een plaats te reserveren voor de weekendvieringen.
Er kunnen immers maar 30 personen toegelaten worden.
Tot nu toe kunt u reserveren via de website, of, als u geen
internet heeft, telefonisch.
Met ingang van 1 april is reserveren via de website niet
meer mogelijk. U kunt dan op werkdagen tussen 10 en
15 uur reserveren via het secretariaat: 013-5331215 en
013-5111215 .
VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Donderdag 1 april: Witte Donderdag
19.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looijaard en diaken van Kuijk.
19.00 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers en p.w. Hendriks.
Vrijdag 2 april: Goede Vrijdag
09.00 uur St. Willibrorduskerk: Kruisweg
Voorganger: pastoor Dorssers.
15.00 uur St. Lambertuskerk: Kruisweg voor gezinnen.
Voorganger: p.w. Hendriks.
19.00 uur St. Caeciliakerk: Kruishulde
Voorganger: pastoor Dorssers, diaken van Kuijk en p.w.
Hendriks.
Zaterdag 3 april: Paaszaterdag
17.00 uur digitaal: Kinderviering
Zie aankondiging. Aanmelden noodzakelijk.

33

GRATIS HAAL- EN
BRENGSERVICE

Dinsdag t/m zaterdag ophalen = de volgende werkdag retour*

• Repair en Go
Kleine reparaties worden uitgevoerd terwijl u wacht, onder
het genot van een kopje koffie.

• Breed assortiment Fietsen

BEL VOOR EEN
AFSPRAAK!
013 – 5909480
GIANT STORE VAN BEBBER

Jacques Oppenheimstraat 17 -5042 NM Tilburg - 013 – 5909480
info@giantstore-vanbebber.nl - www.giantstore-vanbebber.nl
Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 09:00 - 18:00 - zaterdag 09:00 - 17:00
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* Onder voorbehoud van voorraad

Stads-, elektrische-, racefietsen, mountainbikes, fietskleding
en accessoires en ook een ruime collectie tweedehandsfietsen

Kerkberichten
19.00 uur St. Lambertuskerk: Paaswake.
Celebrant: pastoor Looijaard en diaken van Kuijk.
19.00 uur St. Caeciliakerk: Paaswake.
Celebrant: pastoor Dorssers en p.w. Hendriks.
Zondag 4 april: Pasen
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: Ad Oerlemans (1e jrgt); overleden leden van de
KBO; Sjef Pigmans.
Maandag 5 april: Tweede Paasdag
10.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looijaard en diaken van Kuijk.
11.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers.

Dinsdag 6 april:
09.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looijaard.
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Woord- en Communieviering.
Voorganger: p.w. Hendriks.
Woensdag 7 april:
09.00 uur St. Caeciliakerk: Woord- en Communieviering
Voorganger: p.w. Hendriks.
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Avondgebed.
Coördinator: p.w. Hendriks.
Donderdag 8 april:
09.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looijaard.
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Avondgebed.
Coördinator: p.w. Hendriks.
Vrijdag 9 april:
09.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers en p.w. Hendriks.

Ga voor puur! Kijk voor ons assortiment op: www.debollekens.nl

Openingstijden:

Di
Wo
Do
Vr
Za

09.00-18.00 uur
09.00-18.00 uur
09.00-18.00 uur
09.00-18.00 uur
09.00-16.00 uur

Fruit
Boeren zuivel
Groenten
IJs van de boerderij
Verse rauwkostsalades
Biologisch vlees
Ambachtelijke kaas
Geschenkpakketten

Like ons op facebook!

Enschotsebaan 21a, Berkel-Enschot, T: 013-533 39 63, E: info@debollekens.nl
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BESTE (OUD)LEDEN EN (OUD)SPONSOREN VAN TVBE
Onze vereniging bestaat dit jaar 50 jaar. Dit willen we vieren met een lustrumjaar. We starten
eind oktober. De bedoeling is om een Glossy uit te brengen met daarin foto’s en verhalen van
onze (oud)leden en (oud)sponsoren. De Glossy zal een blijvend aandenken zijn van onze vereniging en Berkel-Enschot! We vragen iedereen om verhalen en foto’s met ons te delen zodat
de Glossy voor iedereen herkenbaar is en iedereen een mooi aandenken kan ontvangen.
Stuur je verhalen en foto’s vóór 1 april naar: Lustrum@TVBE.nl

Dierenpark De Oliemeulen

Emballage-actie
Samen helpen we het
dierenpark door deze
lastige coronatijd
Lever je plastic statiegeld
flessen in op de

enschotsebaan 3
Berkel-Enschot

Gedurende de lockdown
kunt u bestellen via whats-app
nr. 06-82 61 03 51 (alleen berichten)

Tegenover de dierenweide

of bestel via de webshop

actie geldt t/m 2 mei

www.marcovandenberg.nl

Ook kinderen kunnen helpen!
Verzamel samen met je vriendjes en vriendinnetjes bij papa's &
mama's, opa's & oma's, en in de wijk zoveel mogelijk plastic
statiegeldflessen. Lever ze uiterlijk 2 mei in bij Maartje
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whats-appen
betalen en
DIRECT AFHALEN

verf- en behangspeciaalzaak
Marco van den Berg
Boxtelsebaan 28 • 5061 VD Oisterwijk
Tel.: 013 - 528 21 62 • www.marcovandenberg.nl

Daan van Dal
06 30863761

013 - 4 566 142

06 83160451
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Uitleg
Zoek in de advertenties naar de scrabblestukjes.Vorm van die 28 letters een kort
gedichtje en stuur de oplossing in naar puzzel@schakel-nu.nl of lever de oplossing in bij
Figlio by Geerts Schoenen of Kyckoord op Winkelcentrum Koningsoord. Doe dit voor
zaterdag 10 april a.s. en maak kans op een cadeaubon van 20,-.Veel puzzelplezier!

Naam:
Adres:
Telnr:
E-mail:

Antwoord

GROLSCH, BAVARIA
OF JUPILER

1

2
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14
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16

17

18

19

20
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ALBERT HEIJN
Bomen rooien met aandacht
1 natuur, mens en omgeving
2
voor

KONINGSOORD

Alle combinaties mogelijk
9
1024 x 30
11 cl, 12
13
Grolsch
Grolsch beugel 16 x 45 cl,
Bavaria 12 x 30 cl of
Jupiler
24 x 25
22
23
24cl 25
26

2

e
HALVE

3

Wij werken voor
particulieren, bedrijven,
instellingen en de
overheid.

onze eerste verjaardag!
BONNETJES
ACTIE!
5
6

Lever van maandag 5 april tot en
38
met
zondag 11 april je kassabon

7

27

28

PRIJS*
4

RondOm Podot
per 1 april de p
Boerderijwin
8
Scheepens
&

Écht lekker vers fruit, kaas van de boerderij, zuivel, d
koeien, kippenvlees uit het dorp, varkensvlees van w
greep uit ons assortiment. Voor de dagelijkse boodsc
Door
fusie met
RondOm
Podother
of voor
eende
versnapering
tijdens
uw fietstocht
of wan
en Saskia Klijsen zich focussen
adres.

via whats-app
(alleen berichten)
+1
GRAT

TOT 51% KORTING

1. samen
Antonie
van
10
4. Lijsterbeslaan 29
Graag ga ik
met
jeDijcklaan
aan de slag
2.
Dokter
Tombrocklaan
3
5. Loblaan 26
om jouw doelen te bereiken met PowerSlim.

6. ’t Zw
7. Zwa

HEEFT
U
VERHUISPLANNEN?
99
1+1
3.
4.18 – 8.18

IS
zegel

de webshop

2 stuks

BIJ DIVERSE
PRODUCTEN

3. Dokter Tombrocklaan 6

andenberg.nl

PLUS
• Korenlanders
Rond brood Wit, bruin of volkoren, heel brood
• Lekker lang lekker bollen Zak 8-12 stuks
www.afslankcoachdanielle.nl/afspraak
• Bourgondische
appeltaart Per stuk
• FeestMoment Brunchbroodjes Pak 9 stuks
info@afslankcoachdanielle.nl
• FeestMoment
Feeststol met
amandelspijs en noten Doos 450 gram

Alle PLUS Klaverland
Kaas stukken 48+

GRATIS

Erik van Poppel

Bestel alles voor Pasen op
Vestiging
WitteWoning Makelaars Berkel-Ensc
plus.nl of met de PLUS app.
Adresplus.nl/gratis-bezorging
Jeroen Boschlaan 39, 5056 CV Berk
Telefoon (013) 5715 888
13.79 6.89
Tel: 06-18575029
Combineren
mogelijk
gspeciaalzaak
Mobiel (06) 2878 5367
KIN Makelaars
13/21
Zeshoevenstraat
31 | Udenhout
den Berg
E-mail
erikvanpoppel@wittewoningmakelaa
013 - 5 339 339
www.wittewoningmakelaars.nl
061 VD Oisterwijk
de laatste aanbiedingen bij PLUS? Meld je danInternet
9Wil je per mail op de hoogte blijven van10
11 nu aan via plus.nl
12
Combineren mogelijk, m.u.v. geitenkaas
2 stukken**
Bijv. PLUS Klaverland Kaas jong belegen 48+,
2 stukken à 500 gram

Bekijk de producten en voorwaarden op

“ Ik ben er om mijn klant
te begeleiden, te adviseren
berkelenschot@kinmakelaar
ww.marcovandenberg.nl
en tema.-do.
ontzorgen.
het
plus.nl
Openingstijden:
8.00 - 20.00 | vrij. Samen
8.00 - 21.00 | za.
8.00 - 20.00 | zo. 8.00 - 20.00
gewenste
resultaat
bereiken”
.XX | Plusstad
Ammerlaan
Udenhout
| Tongerloplein
23 | 5071| T:
CX 0523
Udenhout
01393
- 511| 1989
| |Plusweg
1 | XXXX
65| T:63
(Naam)
*Uitgezonderd PLUS Express

De actieprijzen variëren van 6.79 - 8.69 per kilo

Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

Om al onze klanten te laten profiteren van onze scherpe aanbiedingen, geldt er een maximum van 5 aanbiedingen per klant (tenzij anders vermeld).

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

Openingstijden: maandag t/m donderdag 8.00-20.00 | vrijdag & zaterdag 7.00-20.00 | 1e Paasdag: gesloten | 2e Paasdag: 9.00 - 18.00 uur

Alles uit handen
EL VOOR EEN
of alles
in
WWW.ABDIJKWA
AFSPRAAK!
Hulp nodig? Ik kom graag bij u langs!
eigen hand?
13
14
15 Willie’s worstenbrood
16
* Onder voorbehoud van voorraad

Maak kennis met Bram van der Wielen,
allround makelaar met een missie. Actief in
Udenhout, Berkel-Enschot en Oisterwijk.

06-23454361 | bram@allroundmakelaardij.nl
13 – 5909480
Ook z
Molenhoefstraat 14
Altijd bereikbaar:
Udenhout
BOZITA unieke Zweedse smaakvarianten
Kunt U
013-511 0704
013 572 1822
voor uw kat
W
L e t op,
EU
NI

00 - 17:00

www.williesworstenbrood.nl
@williesworstenbrood

Oude Lind 35
5046 AL Tilburg
Onze Autom

Introductieprijs € 9,95 / 12 zakjes

www.moniquevanhoutum.nl

In alles persoonlijk.
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18

19

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

Ter versterking van onze organisatie zijn wij op zoek naar een:

21

20
Vacature
weekendkracht
afwashulp

Ook jij bent waardevol voor
ons!
Belastingaan

Dit is bij uitstek een geschikte
baan voor
24een student.
Boekhouden

22
23
Meewerkend
Voorman
Groen
(m/v 36 uur)

De functie valt in
salarisschaal
ondernemer
15
van
de
CAO
VVT.
Als voorman stuur je een groep van 5 tot 10 medewerkers aan. Je werkt onder opdracht van de
uitvoerder. Samen met je ploeg voer je alle voorkomende werkzaamheden uit, met name in de

ken engemeentelijke
breien, openbare ruimte. Je bent verantwoordelijk voor het voorbereiden en uitvoeren van de
et.
aanleg en het onderhoud van groenvoorzieningen volgens gebiedsgerichte onderhoudscontracten
of integraal (beeld)bestek. Je verdeelt het werk, geeft instructies en zorgt ervoor dat de planning van
de werkzaamheden gehaald wordt. Uiteraard draag je zelf bij aan de uitvoering van de werkzaam1,00 heden waarbij je continu aandacht hebt voor veiligheid, kwaliteit en milieu.

€
€ 2,00
25Wat we vragen? Jouw lokale
26 wolwinkel
af € 2,75
•
Een afgeronde groenopleiding vmbo.
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•

Molenstraat
In het bezit
van rijbewijs 24
B.

•

Affiniteit met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, waarbij je vooral kijkt naar
mogelijkheden.
Ervaring in het bedienen van diverse machines en gereedschappen.

p www.byphilon.nl
Berkel
- Enschot
•
Ervaring in
het aansturen
en begeleiden van medewerkers bij een groenbedrijf.

•
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Handelsweg 1, 5071 NT Udenhout T 013 - 511 41 40
info@nnbv.nl www.nieuwenhuizen-udenhout.nl
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jansenlaroparts.nl
autovanrijsewijk.nl

Hier wordt gebouwd naar ontwerp van:

hans michels
bouwkundig teken- en adviesbureau

Löblaan 15
5056 NN Berkel-Enschot
Tel.: 013 533 26 65
www.hansmichels.nl

Boek

boomrooierijweijtmans.nl
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Belastingaangiftes, Accountancy
Boekhouden en advies voor
ondernemers en particulieren

René Schapendonk AA

06-31263339

Spoorakkerweg 11,

5071 NC Udenhout

Berkel-Enschot,
het is tijd voor beweging!
Kun je wel wat minder stress gebruiken? Zin om na de afgelopen
maanden weer lekker in beweging komen? Kom samen met
WorkOutDoor terug in shape!
WorkOutDoor is een outdoor fitnessbedrijf waarbij je onder toeziend oog van twee
ervaren trainers werkt aan je conditie, flexibiliteit, stabiliteit, uithoudingsvermogen
en kracht. Dit is altijd lekker buiten en we werken volgens de laatste richtlijnen van
het RIVM met 1,5 meter afstand.
Onze lessen zijn geschikt voor iedereen, ongeacht leeftijd, sportervaring, conditie
of blessures. Iedereen wordt maximaal uitgedaagd op zijn of haar eigen niveau!
In Berkel-Enschot trainen we iedere donderdagavond, met boerderij Denissen
(Generaal Eisenhowerweg 1) als startpunt.
In Tilburg zijn de groepslessen op dinsdagavond in de Piushaven.
In Goirle is dat op woensdagavond en op woensdag-, zaterdag- en zondagochtend in
de bossen van Gorp & Roovert.
Huub Jacobs I 06-113 850 06
info@workoutdoor.nl
workoutdoornederland
www.workoutdoor.nl

den? or.nl
d gewwowr.w
orkoutdo
Benieufow
rmatie op w
!

r in
fles
Kijk voor mee aan voor een gratis proe
je
d
el
en m
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HEEFT U VERHUISPLANNEN?
“ Ik ben er om mijn klant
te begeleiden, te adviseren
en te ontzorgen. Samen het
gewenste resultaat bereiken”.
Maak kennis met Bram van der Wielen,
allround makelaar met een missie. Actief in
Udenhout, Berkel-Enschot en Oisterwijk.

Hulp nodig? Ik kom graag bij u langs!
06-23454361 | bram@allroundmakelaardij.nl
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Schakeltjes
Loodgietersbedrijf Weijters voor al uw
Dakwerk • zinkwerk • sanitair • cv-installatie • airco’s.
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!
Wat laat U na?
Laten we er samen eens naar kijken…
Woensdag 7 april inloop spreekuur vanaf 19.30 uur voor
gratis advies voor nalaten,
erfenis en (levens)testament.
Joep vd Dungen Kreitenmolenstraat 34 Udenhout.
Ingang achterom
www.watlaatuna.nl
06-31795377

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
Gezocht: huurhuis voor anderhalf jaar voor gezinnetje
met twee jonge kinderen. Liefst in Berkel-Enschot,
maar Udenhout of Oisterwijk kan ook.
Honderd euro voor de gouden tip! 06-18134654
Energiecoöperatie BEC stimuleert duurzame woningen:
vraag daarom met subsidie een energieadvies aan via:
www.aandeslagmetjehuis.nl of bel tussen 13 en 17
uur met het energieloket: 088-0062013.

KBO Berkel-Enschot
65 jaar Springlevend
Ja, ja, springlevend in deze corona-tijd. Natuurlijk zijn we gebonden aan de
coronamaatregelen. En dan kunnen we voorlopig niet alle activiteiten uitoefenen
zoals normaal. Cursussen, ontspanning, samen koffie drinken of dineren,
bijeenkomsten: helaas kan dat nog niet.
Maar als lid kunt u al wel:
• advies en invulhulp krijgen bij onder andere belastingaangifte en
zorgaanvraag
• korting krijgen bij ca. 80 bedrijven in de omgeving
• via KBO-Brabant voordelige energiecontracten en zorgverzekeringen
afsluiten
En natuurlijk hopen wij met u snel gevaccineerd te zijn en weer de mogelijkheid te
krijgen om elkaar te ontmoeten.
Lid worden ? Het kost slechts € 20,- contributie per jaar ! Ook als u ons alleen maar
wilt steunen kunt u lid worden !
Meldt u zich nu aan! …. Hoe ?
•
•

•

via www.kboberkelenschot.nl of
per email naar info@kboberkelenschot.nl of
bel naar het secretariaat: Joke van Oudheusden 013-5333162

Voelt u zich van harte welkom!
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68 APPARTEMENTEN &
5 EENGEZINSWONINGEN
TE BERKEL-ENSCHOT, KONINGSOORD
NOG ENKELE APPARTEMENTEN
EN WONINGEN BESCHIKBAAR!

KIN Makelaars
013 - 5 339 339
berkelenschot@kinmakelaars.nl

Peeters Bouckaert Makelaars
013 - 5 114 888
info@p-bmakelaars.nl

WWW.ABDIJKWARTIER.NL

GROLSCH, BAVARIA
OF JUPILER
Alle combinaties mogelijk
Grolsch 24 x 30 cl,
Grolsch beugel 16 x 45 cl,
Bavaria 12 x 30 cl of
Jupiler 24 x 25 cl

2

e
HALVE
PRIJS*

Geen 18, geen alcohol

Deze Seizoensaanbieding kan per Jumbowinkel verschillen.
Kijk voor de deelnemende biermerken in jouw winkel of op
Jumbo.com/bieraanbieding.
Alle combinaties mogelijk. Max. 8 kratten per transactie.

Jumbo Denissen, Berkel Enschot, Koningsoord 64

