
Week 16
21 april 2021

7Lieke en Eva 
op zoek naar hockeymaatjes

9Omkijken met Harm Geerts:
‘In één keer gaat de winkel dicht’

13Nieuwe winkel 
aspergeboerderij Van Iersel

Week 16
21 april 2021



Energieadvies op maat
speciaal voor Berkel-Enschot en Udenhout

Hallo, mijn naam is Joep van Laarhoven. Ik ben energieadviseur voor Berkel-Enschot en 
Udenhout. Graag denk ik met jou mee over het verduurzamen van je huis. Met kleine 
maatregelen kun je al veel besparen, denk bijvoorbeeld: aan het monteren van een extra 
pompschakelaar op je vloerverwarmingsverdeler, het plaatsen van een slimme radiator-
ventilator in convectorputten en onder radiatoren en het overgaan op led-verlichting. 
Ik help je graag goed op weg bij het verduurzamen van je huis via onderstaande drie opties:

Optie 1: Concrete vraag, 
stel ‘m telefonisch!  

We zijn elke werkdag 
bereikbaar van 13 tot 17 uur 
en zijn met 10 adviseurs.

Telefoonnummer: 
088-00 62 013.

Optie 2: Een online check 
van jouw huis  

De eigen bijdrage voor 
deze online check is 
€20 (voor een advies 
ter waarde van €90). 

Vraag een online 
check aan via: 
www.aandeslagmetjehuis.nl

Optie 3: Een bezoek 
aan huis voor een 
onafhankelijk advies  

De eigen bijdrage voor 
deze live check is €65 
(voor een advies ter 
waarde van €210).

Maak een afspraak via: 
www.aandeslagmetjehuis.nl

Afspraak
plannen voor een
energieadvies? :

www.aandeslagmetjehuis.nl 

Meer weten wat wij doen? Kijk op: www.b-ec.nl

In samenwerking met:

www.aandeslagmetjehuis.nl

speciaal voor Berkel-Enschot en Udenhout

Hallo, mijn naam is Joep van Laarhoven

Joep van Laarhoven,  
Joep van Laarhoven, 

Energieadviseur Berkel
Energieadviseur Berkel__Enschot Enschot 

en Udenhout 
en Udenhout 



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 feest-
dagen. 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

Bedrijven contacten

Ook uw bedrijfsgegevens onder
BEDRIJVEN CONTACTEN?

Voor € 2,50 per regel/per week heeft iedereen 

úw telefoonnummer bij de hand. 
Meer informatie of een offerte:

info@schakel-nu.nl       06-207 800 00

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

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

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: Bas Haans

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

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

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
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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 kin-
deren 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.

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
Coöperatie DELA 24/7 bereikbaar om te helpen
in Berkel-Enschot T 013 300 36 19 www.dela.org 

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

NIEUW

Hulp nodig? Ik kom graag bij u langs!
06-23454361 | bram@allroundmakelaardij.nl

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

Ik ben er om mijn klant 
te begeleiden, te adviseren 
en te ontzorgen. Samen het 
gewenste resultaat bereiken”.

“

HEEFT U VERHUISPLANNEN?

6



Lieke en Eva op zoek naar hockeymaatjes
Hockeyclub Berkel-Enschot is een sterk groeiende 
club. Het leuke is dat er aan steeds meer verschil-
lende competities wordt deelgenomen. De zondag is 
dan ook een drukke en gezellige sportdag met een 
gevulde speeldag op de club.
Om het hockeyen praktisch en leuk te houden bestaat 
een ideaal team uit 14 tot 16 spelers. Voor de dames 
senioren en veteranen competitie zijn er diverse mo-
gelijkheden. Inmiddels zijn er bij MHCBE al 3 donder-
dagavond-teams, naast de 5 jong dames (t/m 23 jaar) 
teams en 5 seniorendames teams op de zondag.

Nieuw 30+ dames team op zondag
Lieke Conrads en Eva Slag zijn bezig met de oprich-
ting van een 6e damesteam voor de zondag. ‘We 
missen nog een aantal spelers om het zesde team 
in te vullen. Misschien wonen er wel mensen in het 
dorp die vroeger hebben gehockeyd en hier nieuw 
zijn komen wonen, die het leuk vinden om zich bij ons 
aan te sluiten. We willen met dit team gaan deelnemen 
aan de KNHB 30+ damescompetitie en zijn hard op 
zoek naar 30 plussers. Er wordt door de week in de 
avond getraind en de wedstrijden op de zondag zijn 
altijd verdeeld over de dag. Natuurlijk liggen we nu 
nog even stil, maar hopelijk kunnen we over een tijdje 

weer wedstrijden spelen. In eerste instantie misschien 
met een interne competitie en na de zomerstop weer 
tegen andere clubs.’

Duo-lidmaatschap
‘Heel interessant is dat het ook mogelijk is met 2 per-
sonen aan te sluiten in een duo-lidmaatschap. Je kunt 
misschien niet alle zondagen meedoen aan de wedstrij-
den en dan is dit een ideale oplossing. Je speelt om de 
week en deelt met een andere persoon een lidmaat-
schap. Ook fi nancieel weer een stuk aantrekkelijker.
De competitie op de zondag is erg gezellig. Voor de 
eventuele kinderen is er genoeg te doen. En boven-
dien is het superleuk om na de wedstrijden nog even 
in het clubhuis of op het terras te blijven hangen voor 
een drankje met het team en de tegenstanders. En als 
het weer mag ook weer te feesten tijdens de disco als 
Heren en Dames 1 thuis spelen.

Meer weten?
Voor meer informatie kun je bellen met Lieke Conrads 
(06 48478728) of Eva Slag (06 11445818) of kijk op de 
website van MHCBE (www.mhcbe.nl).

Tekst: Elke van Dommelen
Fotografi e: Bas Haans
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MEMORIA
dierencrematorium 

Tilburg

www.dierencrematorium-memoria.nl
Tel. 013-5907716

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

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

Groenstraat 31 B
5071 EA  Udenhout

info@jansenlaroparts.nl
+31 13 5115080

Na Koningsdag verschijnt De Schakel op donderdag!
Deadline advertenties en kopij blijft gewoon maandagochtend 26 april a.s. 10:00 uur
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Harm Geerts van Figlio 
by Geerts Schoenen
Ondernemers moesten op verschillende manieren de 
coronacrisis het hoofd bieden. Blijft je winkel open, 
omdat het om essentiële producten gaat of zit je aan 
de andere kant van het verhaal en moet je winkel 
dicht. Harm Geerts zit met zijn schoenenzaak bij de 
laatste categorie.

Plotseling dicht en dat duurt vijf weken
Op 15 december kwam het onherroepelijke bericht 
dat de winkels dicht moesten. Dat gold eerst tot 19 
januari. Dan ga je nadenken en plannen maken. Ruim 
vier weken is te overzien, al is het jammer dat de Kerst 
uitgerekend in deze periode valt. Dat gaat fors omzet 
kosten. Harm vertelt: “Het eerste moment ben je wat 
aangeslagen na zo’n bericht, maar op een gegeven 
moment pak je je biezen bij elkaar en ga je aan de 
slag. Hoe pakken we het aan?”

Gebrek aan perspectief
In het begin dacht iedereen dat het wel zou meeval-
len, want vijf weken is te overzien. Maar de maatre-
gel werd op 19 januari verlengd en daarna steeds 
weer. “Er komt een moment dat het je ontgaat welk 
perspectief er nog is. Je krijgt steeds weer een fl inke 

dreun als de maatregel weer een keer wordt verlengd. 
Er wordt nooit verteld wanneer het voorbij is. Dat kan 
ook niet”.  Schoenen zijn min of meer modegevoelig. 
Dus je zou graag de oude voorraad vervangen door 
een nieuwe, maar dat is makkelijker gezegd dan 
gedaan.

Plannen maken
“Gelukkig hebben we een zelfstandig bedrijf en zijn 
geen deel van een keten. We kunnen zelf onze maat-
regelen nemen zonder dat we elders moeten gaan 
vragen of dat goed is.” En daardoor kun je ook zaken 
zelf gaan aanpakken en regelen. Bijvoorbeeld een 
overleg beginnen met de fabrikanten of ze je kunnen 
helpen; het gaat tenslotte ook om hun producten en 
je geld zit in de voorraad. Dat heeft ons veel geholpen 
vertelt Harm. Daarnaast lijstjes maken van wat er nog 
zou kunnen gebeuren. “In zo’n situatie neem je ook de 
moeite om nog eens kritisch naar je website te kijken. 
Gelukkig kan de deur weer van het slot en maak ik 
afspraken met klanten”.

Tekst: Jan van der Straaten
Foto: Bas Haans

Harm Geerts van Figlio Harm Geerts van Figlio Harm Geerts van Figlio Harm Geerts van Figlio Harm Geerts van Figlio Harm Geerts van Figlio 

“In één keer gaat de winkel dicht” 
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| Plusweg 1 | XXXX XX | Plusstad | T: 0523 65 63 93 |(Naam)
plus.nl

do vr za
22 april 23 april 24 april WEEKENDPAKKERS

Geldig in week 16 zondag 18 t/m zaterdag 24 april 2021

We gaan 
weer inslaan!

PLUS AGFPLUS AGF

16/21 
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. 
**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: ma.-do. 8.00 - 20.00 | vrij. 8.00 - 21.00 | za. 8.00 - 20.00 | zo. 8.00 - 20.00

 Alle Wagner Sensazione pizza’s, 
piccolinis of pizzies
    Combineren mogelijk
    2 stuks**
    Bijv. Wagner Sensazione pizza speciale, 2 stuks

5.78     2.89
  De actieprijzen variëren van 2.29 – 2.99   

+1GRATISzegel

 Amstel Radler Alle sets met 6 fl esjes of blikjes à 30-33 cl 
of Heineken   Alle sets met 6 blikjes à 33-50 cl, 
combineren mogelijk
M.u.v. Heineken gekoelde sets
    2 sets***
    Bijv. Heineken Premium pils, 2 sets met 6 blikjes à 33 cl

10.96     5.48
  De actieprijzen variëren van 3.79 – 7.25   

11++11
GRATIS

PLUS Roerbakgroenten
Oosterse, Mexicaanse of Provencaalse stijl, 
alle zakken à 400 gram, combineren mogelijk
2 zakken** 
Bijv. PLUS Roerbakgroenten Oosterse stijl witte kool & taugé, 
2 zakken à 400 gram

3.98   1.99
De actieprijzen variëren van 1.99 - 2.99

 Uit de keuken van PLUS 
Alle verse maaltijden à 450 gram   

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

 Amstel 
of Warsteiner 
Krat 24 flesjes à 30 cl 
of Jupiler
  Krat 24 flesjes à 25 cl 

3.98   1.99
De actieprijzen variëren van 1.99 - 2.99

 PLUS 
Runderhamburgers
    Pak 5 stuks   

 PLUS Oranjegebak
    Bossche bol, doos 2 stuks, tompouce met 
slagroom, doos 4 stuks of soesjes, doos 10 stuks
    Per doos
    Bijv. PLUS Oranje soesjes, doos 10 stuks

3.50   1.75
  De actieprijzen variëren van 1.75 – 2.50   

 Corona 
    Set met 6 flesjes à 35,5 cl 
of 6 blikjes à 33 cl

Geldig t/m 2727 april

PLUS 
Nederlandse Trostomaten
Los

PLUS Roerbakgroenten

11++11
GRATIS

 50%50% 
    KORTING   

8.49 - 8.99 

    Per set

    4    4..9999      
 3.39

    Per pak

    2    2..4949      
Per 500 gram

00..7979

 22==1   1   

5.00 – 5.50 

  Per 450 gram

    3    3..4949      
1.19 – 1.89 

  Per stuk

    0    0..9999      
14.99 – 16.59 

  Per krat

    9    9..9999      

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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Gevonden

Verloren

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  

17-4 Sleutel naast kabelbaantje in speeltuin Juttepeer 06-26176436

14-4 Donsjack bruin Naaykens en Maes tandartsen 013-5333755
  Raadhuisstraat 37

7-4 zwarte sleuteletui met inhoud parkeerplaats Koningsoord 013-5331213

5-4 Fietssleutel (rode en zwarte)  hockeyveld MHCBE 06-22688007
met lintje eraan

1-4 bitjes in bewaarbakje (zwart/blauw) Koningsoord bij AH 06-36215321
   

7-4 Afgebroken fi etssleutel aan Craenweide Berkel-Enschot 06-38783739
Scooby-Doo met kluissleutel

6-4 Gouden ketting met hangertje Berkel-Enschot 06-24822577
met half hartje

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 

+
Oranje slofslofranje 

€ 15,00
slofslof

€ 15,00€ 15,00
Aanbieding geldig van vrijdag 23 t/m donderdag 29 april 2021

Alleen geldig in onze winkel
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Het aspergeseizoen is begonnen en dat was het moment dat de aspergeliefhebbers de nieuwe winkel 
van Aspergeboerderij van Iersel in Udenhout voor het eerst konden bewonderen. Een prachtige winkel is 
in de plaats gekomen van de oude schuur. Een combinatie van houten staanders, balken en spanten met 
een moderne glazen pui. Heel stijlvol. Alles zelf ontworpen en uitgevoerd.

Sinds 1987 is Aspergeboerderij van Iersel gevestigd in 
Udenhout. Aan de oude winkel werden jaarlijks kleine 
aanpassingen gedaan, het assortiment werd steeds een 
beetje uitgebreid, totdat er afgelopen jaar besloten werd 
om het groter aan de pakken. Afgelopen september 
werd de oude schuur gesloopt en in de wintermaanden 
is hiervoor een hele nieuwe schuur en winkel neergezet. 

Het eindresultaat is er een om trots op te zijn. Mieke ver-
telt: ‘we krijgen zulke leuke reacties. Iedereen is enthou-
siast en daar worden wij natuurlijk ook heel blij van’. Ze 
nodigt iedereen van harte uit om de komende tijd langs 
te komen voor een (paar) kilo asperges en alles wat 
daarmee te maken heeft; de befaamde Tijnsaus, ham, 
krieltjes, eieren, aspergewijn…. Daarnaast kun je ook 
voor een heerlijke aspergebox of kant en klaar maaltijden 
bij van Iersel terecht. Dochter Fenna laat graag zien dat 
de asperge een veelzijdig product is. Naast asperges 
eten op traditionele wijze (ham, ei, botersaus), zijn de 
mogelijkheden eindeloos. ‘Het bijzondere van asperges 
is dat het een van de weinige groente is dat echt nog 
een seizoensproduct is’, vertelt Fenna. 

Bij Aspergeboerderij van Iersel hebben ze kwaliteit en 
duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Naast de 
aspergevelden worden bloemenranden gezaaid. Er 
wordt gebruik gemaakt van organische meststoff en 
(compost) en onkruid wordt geschoff eld in plaats van 

spuiten. ‘De consument denkt tegenwoordig steeds 
meer na over wat ze eten’, ervaart ze. ‘Wij vertellen 
graag over de duurzame teelt van onze ambachtelijke 
asperges, vers van ’t land’, besluit Fenna.

Het is duidelijk dat hier een prachtig familiebedrijf is 
en dat we nog heel lang heerlijke asperges kunnen 
eten die door de familie van Iersel geteeld worden. 
Tot eind juni is de boerderijwinkel dagelijks geopend 
voor dagverse asperges.

Tekts en foto: redactie 
(bron: M. Van Iersel)

Nieuwe winkel aspergeboerderij Van Iersel
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Cultuur in Ons Koningsoord

www.onskoningsoordcultureel.nl

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

FILOSOFIEPODIUM: WAT HAD JE DAN 
VERWACHT?
Donderdag 6 mei 2021 van 20:00 tot 21:30 uur 
(online)

Wat had je dan verwacht?
Hoge verwachtingen horen bij de tijdgeest. Alleen 
voor wie hoge verwachtingen heeft, pakt de realiteit 
soms frustrerend uit. 
Deze avond van het Filosofi ePodium gaat over twee 
vragen. Wat doen verwachtingen met jou? En wat 
doe jij met verwachtingen - temperen, herzien, losla-
ten of toch vasthouden? 
Het zou gek zijn al te hoge verwachtingen te wekken, 
maar deze avond zet je zeker aan het denken, over je 
verwachtingen natuurlijk, maar ook over dromen en 
idealen koesteren, 
over veerkracht en over het leven zoals het is.

Jan-Wolter Bijleveld geeft alvast een voorproefje van 
zijn nieuwe boek ‘Wat had je dan verwacht?’dat in 
oktober 2021 verschijnt (A.W. Bruna Uitgevers). 
Eerder schreef hij de boeken Loslaten, Losser wer-
ken en Losleven. 

Ook geeft hij diverse workshops, is onder meer do-
cent bij The School of Life Amsterdam en maakt de 
podcast ‘Afslag X’. Meer info: hoofdruimte.nl.

*Locatie: online via Zoom – Na inschrijving ontvang je 
kort van te voren een mail met link waarmee je deel 
kan nemen aan de online bijeenkomst.
Deelname: 5,00 euro
Kijk voor informatie en aanmelden op: 
https://www.bibliotheekmb.nl/agenda/21-05-mei/
fi losofi epodium-met-jan-wolter-bijleveld--verwachtin-
gen-loslaten.html 

FILOSOFIEWERKPLAATS: VERDIEPEND 
NAGESPREK
Maandag 10 mei van 20:00 tot 21:30 uur (online)

Ben je na het Filoso-
fi ePodium nog niet 
uitgepraat? Kom dan 
op donderdag 10 mei 
ook naar de online 
Filosofi eWerkplaats. 
Bij dit verdiepende na-
gesprek onder leiding 
van fi losofen Benthe 
Göbel en Hannah van 
den Bosch, praten we 
in een kleinere groep door over de lezing van Jan 
Wolter Bijleveld.

*Locatie: online via Zoom – je ontvangt de link na 
aanmelding 
Deelname: gratis
Kijk voor informatie en aanmelden op 
https://www.bibliotheekmb.nl/zoekresultaten.web-
site.html?q=fi losofi ewerkplaats 
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FAMILIE VAN BOXTEL-
SCHUURMANS (1)
Op 18 januari 1905 werd Harrie van 
Boxtel geboren te Schijndel. Op 28 
november 1902 werd te Geff en Nel Schuurmans 
geboren. Deze twee personen huwden te Geff en 
op 20 januari 1928. Het jonge stel kreeg aldaar een 
zoon: Martien. In 1930 verhuisde het gezin naar 
Oisterwijk om na een verblijf in Udenhout in 1934 in 
Berkel te belanden in twee arbeiderswoningen aan 
de Vennelaan. Die waren eigendom van de Uden-
houtse boer Jan Schapendonk (‘Jan Boerkes’). Het 
gezin heeft er altijd een karig bestaan gehad. De fa-
milie was verstoken van gas, waterleiding, telefoon 
en elektriciteit tot de verhuizing van rond 1970. 
Harrie vond emplooi bij Wollenstoff enfabriek Ver-
schuuren-Piron te Tilburg. Thuis werden twee melk-
koeien, vijf mestvarkens, wat kippen en werkpaard 
Lies gehouden. Bij hun woning lag wel een grote 
omhaagde moestuin en fruitboomgaard maar geen 
grasland. Nel nam ‘haar’ koeien dagelijks mee aan 
een touw om ze gras te laten eten uit de wegberm 
en nabij het Rootven te Berkel. In de zomer liepen 
de koeien in een gehuurde hoogstamboomgaard 
rechts naast het pand Bosscheweg 7 te Heukelom. 
Het echtpaar Van Boxtel kreeg nog vier kinderen: 
in Udenhout de tweeling Bertus en Marinus, en in 
Berkel de twee dochters, Rika en Kitty. De kinderen 
gingen dagelijks op houten klompjes te voet naar 
respectievelijk de Willibrord- en Mariaschool te 
Berkel. Nel boterde een deel van de koemelk voor 
privégebruik en verkoop aan derden. De rest van 
de melk ging naar de melkfabriek.

Foto en tekst: Rinus van der Loo.

Wij voelen ons ontzettend gesteund 
door de vele warme reacties in de vorm 
van kaarten, lieve woorden, bloemen en 

telefoontjes na het overlijden van 

mevr. Riet v. Rijswijk-Dirks (95) 

Hartelijk dank daarvoor.

Het is fi jn om te ervaren dat zoveel 
mensen met ons meeleven. 

Daarnaast willen we het personeel van 
zorgcentrum Torentjeshoef en 

huisartsen dr. Tilanus en dr. van der Kley 
bedanken voor de goede zorg.

Kinderen (3), kleinkinderen (6) en 
achterkleinkinderen(9).
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Handelsweg 1, 5071 NT Udenhout   T 013 - 511 41 40 
 info@nnbv.nl   www.nieuwenhuizen-udenhout.nl

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

16



Nominatie Clubske van ’t Jaor 2021
Tijdens de complimentenweek organiseert Verenigings-
ondersteuning Tilburg de verkiezing “Clubske van ’t 
Jaor 2021”. De activiteitencommissie van White Demons is hiervoor 
genomineerd!
Deze nominatie is welverdiend omdat onze activiteitencommissie in dit 
bijzondere handbalseizoen digitale activiteiten heeft georganiseerd als 
alternatief voor de ‘normale’ feestactiviteiten in De Kraacht. Die konden 
door corona niet doorgaan. Ze zijn deze uitdaging vol creativiteit en 
enthousiasme aangegaan. Uiteraard hebben ze hierbij zelf ook enorm 
veel lol gehad. Bovendien hebben ze er voor gezorgd dat al onze leden 
thuis en op afstand toch betrokken bleven 
bij onze vereniging. 
Help jij ons naar de overwinning?
Let op! Je kunt maar 1x stemmen en stem-
men is mogelijk tot en met 9 mei!
Hier kan je stemmen: https://www.sportintil-
burg.nl/nieuws/wiewordthetclubskevantjaor 

PS: op donderdag 29 april organiseren we 
voor alle kinderen een vrije inloop training 
op sportpark De Rauwbraken. Dit is geheel 
vrijblijvend. Voor vragen e-mail naar 
proeftraining@white-demons.nl.

King of 
Court 
voor de 
jeugd van 
TC de Rauwbraken

Geef je op bij de jeugdcom-
missie!

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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Mezenkasten langs de 
Waalwijkse baan
Je zou er gewoon jeuk van 
krijgen: een berichtje over de eikenprocessierups. 
Vanaf half april verschijnen de eerste rupsen weer 
op de eiken. De overlast van de brandharen die 
gezondheidsklachten als jeuk, huiduitslag, irritatie 
aan ogen of aan luchtwegen kunnen veroorzaken 
beginnen meestal vanaf begin juni als de rupsen 
volgroeid zijn en hun brandharen afschieten. Vanaf 
half juli gaan de rupsen verpoppen, waarna een 
onschuldig bruin vlindertje tevoorschijn komt. Ook 
daarna zijn de gezondheidsklachten vaak nog niet 
over omdat de brandharen achter blijven in de 
nesten en door de wind verwaaien.

Gelukkig heeft de rups een aantal natuurlijke 
vijanden, die een maaltje eikenprocessierups niet 
versmaden. Kool- en pimpelmezen voeren hun 
jongen tot wel 800 rupsen per jong in twee weken 
tijd. Ook boomklevers lusten wel een rupsje, terwijl 
de vlinders door vleermuizen afgevangen worden.

Het grote probleem voor mezen is altijd de nest-
gelegenheid. Enkele vrijwilligers van de stichting 
hebben nestkasten gemaakt en opgehangen in de 
eiken langs de zandweg van de Waalwijkse baan. 
De eerste mezen hebben zich al gemeld voor een 
bezichtiging.

De eikenprocessierups is een onderdeel van onze 
soortenrijkdom en zal niet verdwijnen, maar de 
kans is groot dat de overlast vermindert doordat 
de nestjes kleiner blijven. De overlast voor ons 
mensen is dan minder en van een wandeling valt 
nog meer te genieten.

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

MS FONDS
Ondanks de coronacrisis gaat de 
collecte van het MS fonds door in 
de periode van ma. 28 juni t/m za. 3 juli 2021. Wij 
zijn op zoek naar extra collectanten voor Berkel-
Enschot. Wij vragen maar een aantal uren van uw 
vrije tijd. In Nederland hebben zo’n 17.000 mensen 
MS. Jaarlijks komen hier ongeveer 1000 mensen 
bij. Het is de meest invaliderende ziekte onder 
jonge mensen in Nederland. Er is nog geen oplos-
sing voor MS en daarom is onderzoek hard nodig. 
Wil jij jouw steentje bijdragen?
Meld je dan aan als collectant voor de MS Collec-
teweek (28 juni-3 juli  2021).
www.nationaalmsfonds.nl/ms-collecte/aanmelden
of rechtstreeks bij 
coördinator 
Henk Denissen 
Raadhuisstraat 62 
Berkel-Enschot
tel. 06-22459596/
06-19181126/ 
013-5331151

Welkom in het blauwe 
kasteel 
Dat staat op onze deur als je de 
klas binnenkomt. We hebben een super mooi schild 
gemaakt en een rijm/lied over ons koninkrijk.  
In de klas hebben we de wisselhoek omgetoverd 
tot echt kasteel. Er hangt een kroonluchter en er 
staat een poort. Die is gemaakt van dozen. Ook 
hebben we stokpaarden gemaakt en we koken 
op vuur. Daarom liggen er houtblokken in de klas. 
De hofnar maakt muziek. We hebben echt al veel 
kastelen gebouwd, zelfs met de hele klas samen! 
Dat was cool.  
Koninklijke groet van het blauwe kasteel (ob4)
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De Winnaars 
van de

Kleurplaat
en de

PaasPuzzel

Uit de vele inzendingen hebben we de prijswinnaars getrokken. Zij ontvangen een cadeaubon t.w.v. € 10,- van 
Winkelcentrum Koningsoord. De prijswinnaars ontvangen persoonlijk bericht.

Van harte gefeliciteerd met de prijs!

Winnaars Kleurplaat:
Sofi e Dreuning (3 jaar), St. Josephstraat 30
Robin van Loon (5 jaar), Beukendreef 25

Winnaars PaasPuzzel:
Amy van den Aker, Primella 15
Frans Kools, Berkelseweg 57

De oplossing van de PaasPuzzel was een gedichtje van Merel Morre:
WIE PAAST DE LENTE EVEN DOOR?

Frans Kools stuurde zijn eigen gedichtje met de juiste oplossing mee:
Rozen zijn rood
Viooltjes zijn blauw
Ik win deze puzzel samen met jou!

Wapenschilden Midden-
bouw 4
Wij zijn in de middenbouw bezig 

met het project ‘Middeleeuwen’. Voor onze klas 
moesten we een klassenwapenschild ontwerpen, 
deze kunnen jullie zien in het midden van de col-
lage. Onze klas heet nu ‘Het rijk der Ridders & 
Prinsessen’. Om het klassenwapenschild staan de 
wapenschilden die wij voor onszelf hebben ontwor-
pen. In ieder schild is iets terug te zien van onszelf. 

Groetjes Middenbouw 4

BOEKENHOPPER
We zitten nog in de lange staart van het Coronavi-
rus. Met alle beperkingen van dien. Voor de inwo-
ners van Berkel-Enschot die graag willen lezen en 
af en toe een ommetje maken met dit mooie weer; 
sinds 12 april is Berkel-Enschot een 3e Boeken-
hopper rijker. Een boekenhopper is een openbaar 
boekenkastje waaruit je gratis boeken kunt lenen of 
ruilen. Online kochten we een bouwpakket van een 
konijnenhok en na een middagje besteed te heb-
ben aan het in elkaar knutselen was de boeken-
hopper af. Locatie: Bridgeschool Karin Poppelaars 
- Torenakker 64.
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Bereikbaarheid:
Voor een spoedgeval kunt u bellen met: 
pastoor Dorssers: 06-19843922
pastoor Looijaard: 06-51110960
Voor alle andere gevallen die niet spoedeisend zijn 
vragen wij u tijdens kantooruren contact op te nemen 
met het parochiesecretariaat: Berkel: 013-5331216, 
Enschot: 013-5331215, Udenhout 013-
5111215 of via: info@johannesxxiiiparochie.nl.

OPSTEKERTJE
Zorg
We zijn alweer enige weken op weg in de paastijd, een 
tijd van nieuw leven en nieuwe kansen. Dat nieuwe 
leven is al goed te zien in de natuur. In onze tuin wordt 
alles groener. De knoppen in bloemen, struiken en bo-
men staan op openbarsten of dat is al gebeurd. Vooral 
het nieuwe groen is van een lichte tint van frisheid die 
mij tot verwondering en bewondering brengt. Het is 
maar een heel korte periode dat dit frisse groen zicht-
baar is, daarna kleurt het al snel donkerder. Het lijkt op 
het leven van de mens zelf. Als baby geboren met een 
frisse en lichte huid, onschuldig en ongeschonden. 
Maar in het ouder worden krijgt alles meer kleur en 
kunnen er ook littekens komen. Sommige zichtbaar 
en andere niet zichtbaar maar evengoed aanwezig. 
Littekens zijn dat wat overblijft van wonden die gene-
zen zijn. Toch kunnen oude littekens nog pijn blijven 
geven. Wanneer wij pijn hebben, dan gaan we op zoek 
naar een geneesmiddel of maken een afspraak met de 
huisarts. Deze huisarts kan weer doorverwijzen naar 
een specialist. Voor geestelijke problemen worden we 
dan doorverwezen naar een psycholoog of psychiater. 
Toch bestaat er nog een manier om met geestelijke 
zorg om te gaan. We kunnen ons wenden naar een 
geestelijk verzorger. Dat kan zijn een priester, diaken 
of pastoraal werker. Dit zijn personen die vanuit hun 
roeping mensen met een hulpvraag kunnen helpen. En 
zij doen dat niet uit zichzelf maar vooral omdat God 
dit van hen vraagt. God is de geneesheer bij uitstek. 
Hij wil al onze zorgen en lasten dragen. “Maakt u dus 
niet bezorgd voor de dag van morgen, …”  (Mt. 6, 34). 
Maar als parochiegemeenschap mogen wij ook voor 
elkaar zorgen. Vooral in deze tijd van beproeving door 
de coronapandemie is dat belangrijk. We mogen we-
ten dat we er niet alleen voor staan wanneer ons leed 
overkomt. Wij mogen samenwerken in zorg hebben 

voor elkaar en God zorgt voor ons allemaal. Ik wens 
jullie allemaal een zorgzaam (nieuw) leven. Diaken Ton.

CENTRALISATIE PAROCHIESECRETARIAAT 
Het secretariaat van onze parochie wordt gecentra-
liseerd naar één locatie. Voorlopig zal dat zijn op de 
locatie van het huidige parochiecentrum te Udenhout, 
in de voormalige pastorie naast de Lambertuskerk. 
De fysieke centralisatie is een vervolgstap op de di-
gitale samenwerking van de secretariaten in Enschot, 
Berkel en Udenhout, die na de fusie al is ingezet. 
Verder speelt de vermindering van de secretaresse-
formatie een rol alsook de teruglopende behoefte van-
uit parochianen aan een continu aanwezig aanspreek-
punt bij de verschillende kerken. Steeds vaker maken 
parochianen gebruik van telefoon of e-mail. 
Tenslotte is het goedkoper om één locatie volledig 
bij de tijd te houden voor wat betreft techniek, ict en 
(digitale) beveiliging. 
 Het parochiecentrum te Udenhout wordt momenteel 
aangepast aan de nieuwe functie. Niet alleen als werk-
locatie voor secretaresses, maar ook voor leden van 
het pastoraal team en vrijwilligers. Daarnaast zal het 
gebouw worden gebruikt als vergaderlocatie. Door al 
deze parochiële functies bij elkaar te brengen, kunnen 
individuen en groepen elkaar nog beter inspireren en 
kan nieuw elan ontstaan.  
We streven ernaar dat de verhuizing in de eerste helft 
van mei plaatsvindt. 
Het parochiebestuur zal zich beraden op de toekom-
stige functie van de huidige parochiecentra te Enschot 
en Berkel. Voorlopig blijven ze echter in gebruik voor 
het parochiewerk, bijvoorbeeld voor de groepsbijeen-
komsten ter voorbereiding van de Eerste Communie, 
Vormsel, koorrepetities etc. 

Namens het parochiebestuur,
Johan Elshof, vicevoorzitter

Kees de Graaf, secretaris
 
RESERVEREN VOOR VIERINGEN
In verband met de coronamaatregelen mogen er 
maar 30 personen per viering toegelaten worden. 
Het is noodzakelijk om voor de weekendvieringen te 
reserveren. U kunt hiervoor op werkdagen tussen 10 
en 15 uur terecht bij het secretariaat: 013-5331215 en 
013-5111215 .

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Zaterdag 24 april:
18.30 uur St. Caeciliakerk: Gezinsviering.
Celebrant: pastoor Dorssers en p.w. Hendriks.
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Op velerlei verzoek start Bridgeschool Karin 
Poppelaars eind april nieuwe online bridge-
cursussen en bridgeclinics voor Beginners 
én Gevorderden.
Vele tevreden cursisten gingen u al voor!

Voordelen
- Thuis vanuit uw eigen omgeving leren 

bridgen en/of verdieping in het bridgespel
- In uw eigen tempo
- 1x per week via ZOOM les in het digitale 

leslokaal
- 2x per week oefenen op Bridge Base 

Online
- 1x per week oefenen op de Passageclub 

(zodra we weer fysiek kunnen bridgen)

Daarnaast beschikken wij over een help-
desk voor tussentijdse ondersteuning.
Want net als bij de bouw van een huis; moet 
de fundering solide zijn.

Informatie: tel. 06-40032072  
e-mail: info@bridgeschoolkarinpoppelaars.nl

Bridgen is een goedkope hobby; je hebt 
er slechts één stok kaarten voor nodig. 
Bovendien heeft onderzoek uitgewezen dat 
personen die aan Denksport doen, minder 
kans hebben op dementie; het is “fitness 
for the mind”. En …  bridgen levert nieuwe 
vriendschappen op.

19.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looijaard.

Zondag 25 april: 
09.30 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers en diaken van Kuijk.
Intentie: Fransje Fischer – van de Ven.
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.
Intentie: Cees en Toos Coppelmans-van Gorp

Maandag 26 april: 
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistische aanbid-
ding.
Voorganger: diaken van Kuijk.

Dinsdag 27 april:
09.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looijaard.
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers en p.w. Hendriks.

Woensdag 28 april:
09.00 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers en p.w. Hendriks.
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Avondgebed.
Coördinator: p.w. Hendriks.

Donderdag 29 april:
09.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looijaard.
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Avondgebed.
Coördinator: p.w. Hendriks.

Vrijdag 30 april:
09.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers.

Na half april, warm of koud, 
zingt de nachtegaal in het hout.
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Pasfoto’s voor officiële documenten kunt u 
zonder afspraak laten maken bij een vakfotograaf. 

ERKEND RDW fotograaf, ook voor digitaal 
aanvragen rijbewijs. 

FotoGalerie Angelique, Kreitenmolenstraat 34, 
Udenhout, ingang achterom. 013-5111324. 

www.fotogalerie-angelique.nl 

Zoek je een gastouder of wil je gastouder worden, bel 
dan met gastouderbureau Bontekoe 

0416-532321/0648-948933 
of kijk op www.kinderopvangbrabant.nl

Gezocht huurwoning Gezin met 3 kinderen zoekt een 
huurwoning in B-E. Het liefst in een kindervriendelijke 
buurt. Verhuurders kunnen met voorstellen bellen naar 

06-54323575

Dagelijks gestoken VERSE ASPERGES. 
We oogsten en verkopen de asperges tot EIND JUNI. 
Verkoop ma t/m vrijdag 10-18 uur, zaterdag 9-18 uur 
en zondag 10-16 uur Aspergekwekerij Schuurmans, 
Hoog Heukelom 3, 5059AD Heukelom 06-15361043

‘Graveren op hout’ maakt unieke tapasplanken 
met tekst geheel naar u wens. Mail voor de mo-

gelijkheden naar graverenophout@outlook.com of 
0615944725. Op insta te vinden onder de naam: 

houtencadeaus 

GRATIS INLOOPSPREEKUUR Met ingang van 4 mei 
2021 hebben wij iedere week weer op dinsdagavond 
een gratis inloopspreekuur van 18.00 uur tot 19.00 

uur. I.v.m. Corona graag vooraf bellen: 013-5908877.

Online een afspraak maken bij 
Kapper Fabulous in Berkel-Enschot. 

Via 1kapper.nl of website: www.fabuloushairdesign.nl 
Voor Dames-Heren en kinderen. 

Up to date voor de nieuwste looks. 
Tel: 0135336809. Kerkstraat 9A.

Energiecoöperatie BEC stimuleert duurzame wonin-
gen: vraag daarom met subsidie een energie-advies 
aan via: www.aandeslagmetjehuis.nl of bel tussen 

13.00 uur en 17.00 uur met het energieloket: 
088-0062013.

Wij zijn op zoek naar een hulp in de huishouding 
voor 4 uur per week. 

Tel:06-10384033 Berkel-Enschot

Schakeltjes

WORD
JIJ

ONZE
NIEUWE

COLLEGA?

Wil je aan de slag als monteur in de woningbouw/utiliteit?

Ga dan naar www.werkenbijzni.nl of neem contact op met blangen@znibv.nl | 013 529 92 00
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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 20 april 2021

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

KIES & MIX FRUIT
Witte of rode pitloze druiven bak 500 gram, 
Mango per stuk, conference peren bak 1 kilo of 
perssinaasappelen net 1,5 kilo

2 VOOR

3,-

399
a4,49

GEROOKTE ZALM 
Pak 200 gram

2e
HALVE
PRIJS*

JUMBO CARPACCIO 
Alle soorten van de vleeswaren 
bedieningsafdeling
2 verpakkingen circa 120-143 gram

HERTOG IJSSALON
2 bakken à 900 ml

a5,92 - a8,78

2 VOOR

5.–

VOORJAARSWIJNEN 
Villebois Petit Sauvignon, Signe Bourgogne
Chardonnay, Mezzacorona Pinot Grigio Riserva,
Winzer Krems Gruner Veltliner, Freixenet Cava
Cordon Negra Brut, Mezzacorona Rose,
Terre di Faiano Primitivo of Trentham
Estate Pinot Noir
3 flessen à 750 ml

Geen 18, geen alcohol

a17,97 - a25,62

3 VOOR

15.–

KARVAN CÉVITAM
2 flesjes à 48 ml of blikken à 500-750 ml

a5,82 - a6,92

2 VOOR

499

BIEFSTUK 
Schaal 3 stuks

a7,50

6.–

VARKENSHAAS CULINAIR 
Naturel, gemarineerd of gekruid
Per 500 gram

a5,99 - a8,45

499
Kiloprijs 9,98
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