
Week 20
19 mei 2021

7Ria de Brouwer neemt afcheid:
‘Mooi moment om te stoppen’

9Zus en Leo van Kasteren,
al 60 jaar innig verbonden

11Legpuzzels lenen
via Puzzelenmetplezier

13Meimaand - Mariamaand:
bedevaart naar Onze Lieve Vrouw van de Brem

Week 20
19 mei 2021



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



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
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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. Ook gespecialiseerd in krullen knippen. 
Charlotte & team 06-34089921 (ook via app) 013-5331561
Di, Do, Vrij: 9.00-18.00 Woe 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

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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Ria de Brouwer neemt afscheid

Twintig jaar was Ria de Brouwer het kloppend 
hart van de bezorging van de Schakel. ‘Ik zou het 
zo graag nog blijven doen, maar het lukt me niet 
meer’, verzucht Ria die binnenkort 81 jaar wordt.

De bezorging van de Schakel kwam 20 jaar geleden in 
de vertrouwde handen van Familie de Brouwer. ‘Een 
echt familiebedrijf’, vertelt Ria enthousiast. ‘Samen 
met mijn man Ries (✝ 2006) en zoon Patric gingen we 
op verzoek van Jan Geerts (voormalig penningmees-
ter van de Schakel) de bezorging coördineren. We 
charterden de jongens van voetbalteam B1 van Jong 
Brabant om het weekblad te gaan bezorgen. ‘Ries en 
ik vonden het fi jn om iets voor de gemeenschap van 
Berkel-Enschot te doen. We deden alles in overleg. 
En ook nu, als Patric en ik op woensdag langs het 
kerkhof rijden, zeggen we tegen elkaar: ‘Ries zou 
willen dat we eerst de Schakel afwerken, voordat we 
een kop thee met iets lekkers nemen.’ Ria lacht bij de 
herinnering. ‘De Schakel kwam en komt nog altijd op 
de eerste plaats.’

Luisterend oor
Het aannemen van bezorgers vond Ria altijd erg 
leuk. Uit ervaring wist ze meteen of het iemand was 

die de bezorging van de Schakel serieus nam. ‘Hier 
krijgt iedereen een kans, maar je moet het wel goed 
doen, anders moeten we helaas afscheid nemen van 
elkaar. We hebben een aantal ‘gouden’ bezorgers, 
waar we altijd een beroep op kunnen doen. De sociale 
contacten en het praatje tijdens het bezorgen van 
de Schakel, daar kreeg ik energie van. Telefonische 
bezorgklachten handelde ik altijd rustig en vriendelijk 
af. Ik ben een luisterend oor, zonder mening.’ 

Tot 3 jaar geleden nam Ria nog steeds de bezorging 
van de wijk Udenhoutseweg voor haar eigen rekening. 
Zo lang mogelijk wil ze alles in eigen hand houden. 
Maar toen een muurtje echt niet voor haar wilde wij-
ken en ze struikelde over een haagje werd het tijd een 
stapje terug te doen. ‘Daar heb ik het heel erg moeilijk 
mee gehad. Ik wil 18 zijn, maar ik moet het getal wel 
omdraaien en mezelf rust gunnen op deze leef-
tijd.’ Patric krijgt al een aantal jaren goede hulp van 
Frans Hamers. Samen zullen zij de bezorging van de 
Schakel blijven coördineren. Ria lacht: ‘Ik zal toezicht 
houden op de heren. Het komt allemaal goed!’

Tekst: Ingrid Roets
Foto: Bas Haans

‘Een mooi
moment om
te stoppen’ 
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Alles uit handen
of alles in 

eigen hand?
Altijd bereikbaar:
013 572 1822

Oude Lind 35
5046 AL Tilburg

Alles uit handen

In alles persoonlijk. www.moniquevanhoutum.nl  

Alles uit handen
of alles in 

eigen hand?
Altijd bereikbaar:
013 572 1822

Oude Lind 35
5046 AL Tilburg

In alles persoonlijk. www.moniquevanhoutum.nl  

Willie’s worstenbrood
Molenhoefstraat 14

Udenhout
013-511 0704

www.williesworstenbrood.nl
@williesworstenbrood

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

+
AardbeienslofAardbeienslof

€ 15,00
AardbeienslofAardbeienslof

€ 15,00€ 15,00
Aanbieding geldig van vrijdag 21 t/m donderdag 27 mei 2021

Alleen geldig in onze winkel

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
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Op 24 mei vieren Franciska (86) en Leo (85) van 
Kasteren hun diamanten huwelijksfeest. Een liefde-
vol huwelijk met veel lief en leed maakt dat ze heel 
dankbaar zijn dat ze deze dag samen mogen vieren.

65 jaar geleden leerden Franciska, die liefdevol Zus 
wordt genoemd, en Leo elkaar kennen. Ze waren 
allebei bij De Brouwer in Moergestel. Zus was er met 
vriendinnen dansen en wilde met de fiets naar huis 
terug. Maar ze had een lege band. Leo ontfermde zich 
over Zus en haar fiets en zorgde dat ze veilig thuis 
kwam. Toen is de vonk overgeslagen en nooit meer 
weggegaan.

Topigs
Leo van Kasteren nam de varkenstallen aan de 
Heikantsebaan over van zijn vader, nadat hij op 52 
jarige leeftijd door een auto-ongeluk om het leven was 
gekomen. Leo bouwde de stallen, met eerst een ge-
mengde fokkerij van koeien en varkens, uit tot één van 
‘s werelds meest innovatieve varkensfokkerijen. Uit de 
hele wereld kwamen mensen en bedrijven zaken doen. 
Leo was ook heel actief in het verenigingsleven; was 
onder andere 18 jaar secretaris van de Boerenbond. In 

2000 werd hij voor al zijn nevenactiviteiten gedecoreerd 
als Ridder van Oranje Nassau. Zus was ruim 30 jaar lid 
van het Berkelse kerkkoor ‘Rouw en Trouw’.

Familieleven
Samen gingen ze vroeger wel eens dansen en hielden 
ervan met vrienden een kaartje te leggen. Ze kregen 
drie zonen, Kees, Henk en Richard en hebben 2 klein-
kinderen Linda en Manon. Zus komt uit een gezin met 
11 broers en zussen en Leo had 4 broers en 2 zussen. 
Eén grote familie, waarbinnen veel lief maar ook het 
nodige leed is geweest. 
Vijf jaar geleden heeft Zus een bacterie opgelopen en 
zit daardoor in verzorgingshuis Haarensteyn. Leo mag 
gelukkig nog rijden en is iedere middag bij haar. Samen 
maken ze er het beste van, alhoewel Zus natuurlijk veel 
liever thuis zou zijn. Nadat ze 27 jaar geleden borst-
kanker heeft overleefd, hebben ze geweldige hulp van 
Ingrid en Petra, die het huis draaiende houden en voor 
wie ze heel erg dankbaar zijn.

Diamanten Bruiloftsfeest 
Samen hebben ze mooie reizen gemaakt. Zo waren ze 
zeven keer in Canada, bij familie. Maar nu koesteren ze 
de directe omgeving van hun thuis, het dagprogramma 
van Haarensteyn en de (klein-)kinderen. Op 24 mei 
vieren ze met de familie en hopelijk wat later in het jaar, 
een nog iets groter huwelijksfeest.

Tekst: Elke van Dommelen
Foto: Bas Haans

Zus en Leo van Kasteren
al 60 jaar innig verbonden
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Gevonden

Verloren

17-5 2 pasjes (1 OV, 1 bibliotheek)
t.n.v. Bpr. v. Dijk

 Fietspad Vlierakkerweg 06-19955232

12-5 Horloge
 Fietspad richting rotonde 
 bij Druiventros 06-29490101

9-5 Fietssleutel met huissleutel
 Fietscrossbaan Eikenbosch 
 (terrein oude winkelcentrum) 013-5332936

6-5 Oorringetje
Berkelseweg  013-5331067

1-5 ABN-AMRO bankpasje
 De Kraan t.h.v. huisnr. 54 013-5333917

12-5 Groen donsjack, lichte binnenkant
 Zand (op de goal) bij handbal 06-42148472

Kies voor 60 plus hypotheek!

60plushypotheek.nl

www.60plushypotheek.nl • T 013 591 0020

Zet uw overwaarde om in euro s’

• Zonder Einddatum 
• Zonder risico

• Extra bestedingsruimte 
• Geen aflossingsverplichting
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De legpuzzel is populair. Steeds meer volwassenen 
(her)ontdekken het plezier en de voldoening van 
vele uurtjes stukjes uitzoeken en leggen, tot er 
een complete puzzel op tafel ligt. Voor alle oude 
en nieuwe puzzelfans is er goed nieuws: puzzelen-
metplezier. Is je puzzel klaar? Dan leen en leg je 
een nieuwe via de legpuzzeluitleen.

Het initiatief werd geboren tijdens de eerste lockdown. 
‘Vanuit de Dorpsraad wilden we graag iets doen voor 
onze bewoners in Coronatijd,’ vertelt Wilma van Geel. 
‘Zo kwamen we op het idee om een puzzeluitleen te 
beginnen. In een mum van tijd hadden we genoeg 
puzzels bij elkaar om van start te gaan. Alleen wist nog 
bijna niemand van het bestaan van onze uitleen. Dus 
plaatsten we een artikel in KBO nieuws en een foto in 
de Schakel. Maria Winkels was meteen enthousiast 
toen ze over de uitleen las. ‘Ik wilde heel graag meehel-
pen. Zelf heb ik in de loop der jaren heel veel puzzels 
gelegd. Het plezier dat ik eraan beleef, wil ik graag 
delen met anderen.’ Dat puzzelen verslavend werkt, 
weet ook Wilma uit eigen ervaring. ‘Ik was nooit zo van 
het puzzelen, maar inmiddels ben ik ook fan geworden!’

Stellingkasten vol puzzels
De puzzelbibliotheek heeft onderdak gevonden bij 
Maria thuis. Eén van de kamers is speciaal ingericht om 
alle dozen te herbergen. In grote stellingkasten staan ze 
overzichtelijk gerangschikt. Er is genoeg keuze. Puzzels 
van 500 tot wel 5000 stukjes met alle denkbare afbeel-
dingen. ‘Het lenen van de puzzels werkt net zoals bij de 
bibliotheek,’ vertelt Maria. ‘Je zoekt een of meerdere 
puzzels uit en na verloop van tijd breng je ze weer terug 
en leen je nieuwe, helemaal gratis!’ Daarnaast biedt de 
uitleen ook een bezorgservice aan. ‘Kun of wil je zelf 
niet komen, dan brengen we met alle plezier een aantal 
puzzels bij je thuis,’ voegt Wilma toe. ‘Of je nu in het 
dorp woont of in de directe omgeving.’

Puzzelplezier delen
Wilma en Maria hopen dat steeds meer puzzelliefheb-
bers de uitleen weten te vinden. Om puzzels te done-
ren, maar natuurlijk zeker om ze te lenen. De uitleen 
is te vinden aan de Sint Caeciliastraat 18 in Berkel-
Enschot. Maak even ’n afspraak via tel. 06 20 13 94 51 
of e-mail: puzzelenmetplezier@gmail.com 

Tekst: Noortje de Kok
Foto: Bas Haans

De legpuzzel is populair. Steeds meer volwassenen Stellingkasten vol puzzels

Legpuzzels lenen via
Puzzelenmetplezier 

Een gratis
bibliotheek 

voor
legpuzzels

Wilma van Geel (l) en Maria Winkels (r).
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Openingstijden: ma.-do. 8.00 - 20.00 | vrij. 8.00 - 21.00 | za. 8.00 - 20.00 | zo. 8.00 - 20.00

| Plusweg 1 | XXXX XX | Plusstad | T: 0523 65 63 93 |(Naam)
plus.nl

WEEKENDPAKKERSdo vr za
20 mei 21 mei 22 mei

Geldig in week 20
zondag 16 t/m 
zaterdag 22 mei 2021

20/21 
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 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

Amstel Radler, Desperados, 
Hoegaarden of Apple Bandit
Alle sets met 4-6 flesjes of blikjes à 25-33 cl, 
combineren mogelijk
2 sets**
Bijv. Amstel Radler citroen, 2 sets met 6 blikjes à 33 cl

8.50 4.25
De actieprijzen variëren van 3.65 – 8.39

PLUS Aardbeiengebak
Aardbeienslof, aardbeientartelette 
of aardbeienschnitte, 
geschikt voor 5-6 personen

PLUS IJsbergsla
Alle zakken à 200 gram, 
uit de koeling

PLUS Blonde d’Aquitaine 
Hamburgers
Pak 4 stuks

PLUS 
Gerookte Noorse 
zalm lang gesneden
Pak 100 gram

5.99 – 6.99

Per stuk

33..9999
1.00 - 1.35

Per zak

00..7979
4.79

Per pak

22..9999
3.86

Per pak

22..9999

PLUS 
Boerentrots Blonde 
d’Aquitaine Biefstuk

PLUS 
Nederlandse 
Snoeptomaten
Schaal 500 gram
2 schalen

5.98   2.99

1++1
GRATIS

25%25%
KORTING

PLUS
• Korenlanders Vloerbrood

Tijger wit, extra donker of volkoren zonnepit, heel brood
• Korenlanders Rozenbol Spelt of wit, zak 4 stuks
• Lekker lang lekker bollen Zak 8-12 stuks
• Bourgondische appeltaart Per stuk
• Kaasuienkruier Per stuk
Combineren mogelijk

Hertog Jan of Bud
Krat 24 flesjes à 30 cl

5.78

Per 250 gram

33..4949

16.99 – 17.49

Per krat

99..9999

PLUS Garnalen
Hollandse gepelde-, grote-, 
roze- of cocktailgarnalen, 
bakje 100 gram
Per bakje
Bijv. PLUS Hollandse 
gepelde garnalen, 
bakje 100 gram

4.79   3.59
De actieprijzen variëren 
van 2.01 – 3.59

Korenlanders Vloerbrood

5.97 – 12.27

3 stuks

55..--
TOT 59% KORTING 

22==11

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

plus.nl Openingstijden: maandag t/m zaterdag: 8.00 - 20.00 uur | 1e Pinksterdag: 9.00 - 18.00 uur | 2e Pinksterdag: 9.00 - 18.00 uur 

12



Zondagochtend 9 mei jl. ben ik in alle vroegte op mijn 
stalen ros geklommen en vanaf Heikantsebaan 9 op 
‘fi etsbèèvert’ vertrokken, om de moeder aller moeders: 
Maria, te gaan bezoeken in buurtschap Den Brem. 

Al rijdend door de Heikantsebaan zag ik dat het 
fl uitekruid, de boterbloem en pinksterbloem al welig 
bloeiden in de wegberm. Na de Heikantsebaan sloeg 
ik linksaf het ‘notenkrakerspad’ (Hoolstraat) in. Uit de 
sloot kroop de ‘grote muur’ omhoog op zoek naar de 
wegberm. Vroeg me plots af of de dassenfamilie, die 
in de Hoolstraat huist, vannacht op ‘pierwormenzoek-
tocht’ zou zijn geweest? Het kleine groepje reeën dat 
ook in dit gebied verblijft, zag ik helaas niet. Al mijme-
rend door de Hoolstraat fi etsend, sloeg de schrijver 
dezes de eerste geasfalteerde weg rechts in. Bij het 
straatnaambordje Brem stonden de daar omheen aan-
geplante gecultiveerde bremstuiken in bloei. 

Aan het idyllisch gelegen ‘dríehoekig’ weitje stopte ik 
bij de op de uiterste punt staande bakstenen Maria-
veldkapel uit 1946. De grond waarop de kapel staat is 
geschonken door de weduwe Mie Bergmans-van den 
Meijdenberg. Het bedeplaatsje kwam er na de Tweede 
Wereldoorlog, omdat er in buurtschap Den Brem nie-
mand bij oorlogshandelingen was omgekomen. 

De kapel is gebouwd door de gebroeders Frans en 
Sjaak Brekelmans die in de toenmalige Dorpsstraat A 
52 hun aannemerszaak hadden. Met de bouw is er een 
fl es met brief ingemetseld. De rekening, uitgeschreven 
in december 1946, was groot 365,20 gulden en werd 
betaald door de buurtgenoten. Pastoor Van Tilborg 
heeft in het bijzijn van burgemeester Rouppe van der 
Voort en buurtbewoners de kapel ingezegend.

Volgens Ria de Kort-Bergmans werd er jaarlijks op de 
bevrijdingsdag van Berkel-Enschot (27 oktober) in de 
middagpauze een ‘rozenhoedje’ gebeden. De buurt-
leerlingen van de Berkelse Maria- en Willibrordschool 
kregen dispensatie om pas iets later in de middag weer 
op school te verschijnen. Als er vroeger iemand ziek, 
stervende of gestorven was kwam de buurtschap bij de 
kapel bij elkaar en bad een rozenhoedje. 
Sjan Verstijnen-Bergmans weet me te vertellen dat er 
heden veel coronapandemiewandelaars het ‘bede-
huisje’ bezoeken. De kapel wordt binnenkort een 
gemeentelijk monument. Ik heb bij Maria een meege-
nomen kaarsje gebrand en ben voldaan weer naar huis 
gefi etst.

Foto: Bas Haans.
Tekst: Rinus van der Loo
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Onze lieve vrouw
van den brem
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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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LOSSCHIETEN 
VAN DE BRUID (2)
In de Telegraaf van 19 september 1936 
trof ik een aardige beschrijving aan van 
het ‘losschieten van de bruid’. In de omgeving van 
Tilburg, zoals in de dorpen Hilvarenbeek, Berkel-
Enschot, Moergestel, Loon op Zand en Oisterwijk 
wordt nog met graagte het losschieten van de 
bruid beoefend. Op de vooravond van het aante-
kenen van een aanstaand boerenpaar stellen de 
ongehuwde buurtgenoten zich op voor de woning 
van de bruid. “Men legt op 8 plekken buskruit op 
de keien, neme een voorhamer en laten die met 
fl inke kracht op het kruit neerkomen, zoodat 8 op 
elkaar volgende schoten de bruid kond doen, dat 
zij wordt losgeschoten. Dit spelletje herhaalde zich 
totdat de bruid naar buiten komt en aan de jeugd 
op een nader te bepalen dag een tractatie, in de 
vorm van eenige pinten bier, belooft”, aldus De 
Telegraaf. Het kwam ook voor dat bruid of bruide-
gom zich niet vertoonden. Dan volgde wraak van 
de jeugd. Men vertoonde zich later wederom voor 
de boerenwoning van de aanstaanden. Ze maakten 
dan met meegenomen kachelbuizen, potdeksels 
enz. een hels lawaai of plaatsten borden. De zoete 
wraak van de jeugd: ketelmuziek. Dit zogeheten 
“taofelen” kwam gelukkig zelden voor. Niet altijd 
werd kruit op de keien gelegd. In plaats van kruit 
gebruikte men ook klappers of een mengsel van 
zwavel met salpeter. In Berkel-Enschot gebruikte 
men na de jaren ‘40 der vorige eeuw melkbussen 
met carbid zoals ik U schreef in mijn vorige column.

Foto/tekst: 
Rinus van der Loo.

Handelsweg 1, 5071 NT Udenhout   T 013 - 511 41 40 
 info@nnbv.nl   www.nieuwenhuizen-udenhout.nl
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Een mooi afscheid zorgt voor  jne herinneringen. Bij ‘t Seuverick DELA kunt 
u rekenen op een luisterend oor voor ieders verhaal. We helpen het afscheid 
altijd persoonlijk en bijzonder te maken. Een waardig afscheid is bij DELA 
ook zonder verzekering mogelijk, zelfs met een klein budget.

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

‘t Seuverick

‘Wij staan altijd voor u klaar.’

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

Eelco Verheijke van ‘t Seuverick DELA
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Zeshoevenstraat 31  |  Udenhout

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

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

www.afslankcoachdanielle.nl/afspraak

info@afslankcoachdanielle.nl

Tel: 06-18575029

Het Gilde pakt de draad 
weer op
55 plus Jeu-boules bij Gilde 
Sint Hubertus weer van start
Vanaf donderdag 20 mei zijn de 55 plussers uit het 
dorp weer van harte welkom op het gildeterrein aan 
De Kraan 53, om het Jeu de Boules-spel te komen 
beoefenen. 
Uiteraard met in achtneming van de corona regels. 
Inschrijven vanaf 13.00 uur. 
Aanvang partijen 13.30 uur. 

Cie. pr.

Hallo welpen, 
Afgelopen zaterdag was het niet het 
beste weer. Om onszelf toch een beetje 
warm te krijgen hebben we in een paar 
groepjes proberen vuur te maken. Dit was echter 
niet zo makkelijk als sommige hadden verwacht. 
Gelukkig hebben we uiteindelijke wel alle vuurtjes 
aan kunnen krijgen. 

Toen het toch even wat harder begon te regenen 
zijn we maar binnen het sleutelspel gaan doen. 
Na het sleutelspel en een snel potje putje-trekken 
was het alweer tijd!

RSV De Cavalieren
bedankt haar vrijwilligers!
In deze tijd van lockdown zijn we 

dankbaar dat het binnen de huidige maatregelen 
toch mogelijk is om de pony- en paardensport te 
kunnen blijven uitoefenen bij Manege De Kraan. 
Met dank aan familie Versteijnen vinden de groeps-
lessen buiten plaats en op individuele basis kunnen 
de ruiters in de rijhal terecht. We zijn trots dat we 
als vereniging onze prachtige accommodatie kun-
nen exploiteren en faciliteren naar de leden. Dit kan 
echter alleen met hulp van onze vrijwilligers. 

Iedere eerste maandag van de maand komt er een 
club van enthousiaste, zeer betrokken leden bij 
elkaar en plegen het noodzakelijke onderhoud aan 
de rijhal en het terrein daar omheen. Afgelopen 
maanden hebben zij er samen voor gezorgd dat er 
o.a. groot onderhoud aan de groenstroken is 

gepleegd en het hele terrein er weer netjes uit ziet. 
Deze leden zijn van onschatbare waarde en we 
willen hen dan ook via deze weg hartelijk danken 
voor hun inzet! 

RSV De Cavalieren is een vereniging voor jong en 
oud waarbij het verenigings gevoel hoog in het 
vaandel staat en we hopen na Covid-19 elkaar dan 
ook weer veel vaker te kunnen zien!

Namens het Bestuur 
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Vanaf nu ook op locatie

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

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

€ 420,-

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

€ 450,- (excl. b.t.w.)

gra� s
'Bedrijf in Beeld'

in beide bladen!

AKTIE
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Wereld Kanker 
Onderzoek Fonds
Kanker is een uiterst complexe ziekte 
waar helaas nog steeds veel mensen 
door worden geraakt. De complexiteit maakt van 
de onderzoeken een uitdagende puzzel. Wij, het 
Wereld Kanker Onderzoek Fonds, zijn continu 
bezig om die puzzel verder op te lossen door de 
ontbrekende stukken boven tafel te krijgen. Dit 
doen wij onder meer door het fi nancieren van meer 
onderzoek en voorlichting. 

Wij willen dat, door gezonde keuzes in voeding 
en leefstijl, minder mensen kanker krijgen, meer 
mensen kanker overleven en de kwaliteit van leven 
tijdens en na kanker toeneemt. Wij hebben nu een 
exclusief Wereld Kanker Onderzoek Fonds puzzel-
boek ontwikkeld welke we gratis aanbieden bij een 
éénmalige donatie van 5 euro. Deze kan besteld 
worden via www.wkof.nl/puzzelboek.

MEMORIA
dierencrematorium 

Tilburg

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

19
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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 
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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: 013-5331215 of 013-
5111215 of via: info@johannesxxiiiparochie.nl.

OPSTEKERTJE
Pinksteren 2021
Ieder jaar opnieuw moeten wij helaas zien, dat steeds 
vaker hulpverleners gehinderd worden in hun werk. 
Stelt u zich eens voor dat u te kampen krijgt met 
een hart aanval en het leven zich langzaam uit u weg 
lijkt te trekken. Op zo’n moment verlangen we niets 
anders meer dan dat hulpverleners ons snel te hulp 
komen om door middel van reanimatie ons hart weer 
op gang te krijgen, ons het leven weer terug te geven. 
Het is dan ook onvoorstelbaar dat door stoerdoenerij 
of door overmatig drankmisbruik dit verhinderd wordt. 
Er zijn mensen die het schijnbaar niets uitmaakt dat 
ze met mensenlevens spelen. Gelukkig gaat ons leven 
God ter harte. Door middel van de Geest, door middel 
van de heilige Geest, schenkt Hij ons leven. De vraag 
is of wij hier voor openstaan. Wat jammer dat wij ons 
levensvreugde ontzeggen en eerder lijken op dat 
bange groepje leerlingen dat in het huis bij elkaar zit. 
Deze angst is te overwinnen als wij de hulp van God 
voor ons leven, de Geest die Hij ons schenkt, aanne-
men. Echter deze Geest is geen dwingende Geest. Wij 
zullen voor Hem open moeten staan, ons door Hem 
laten leiden en inspireren. Nu kunnen we ons wel gaan 
zitten afvragen wat wij met deze Geest “moeten”. 
De gaven die Hij ons schenkt zijn wijsheid, verstand, 
inzicht, sterkte, kennis, ontzag en liefde. Het zijn deze 
gaven die we “broodnodig” hebben voor ons leven. 
Hoe vaak menen wij niet het toch allemaal zelf te kun-
nen. Hierdoor hinderen we God om in en met ons zijn 
werk tot stand te brengen. Als we er echt open voor 
staan dan zien we in dat dat dit levensnoodzakelijk 
is. Waarom kijken we dan toe, terwijl anderen en ook 
wijzelf ‘ten onder gaan’, dat het ware leven uit ons 
wegstroomt? Het zou beter zijn om ons over te geven 
aan Gods wil in en met ons leven, aan Gods Geest die 
ons daarbij helpt. Dit alleen draagt bij tot een nieuw 
Pinksteren. 

Pastoor Godfried B.M. Looijaard.

RESERVEREN VOOR VIERINGEN
In verband met de coronamaatregelen mogen er in de 
St. Caeciliakerk en St. Willibrorduskerk 30 personen 
en in de St. Lambertuskerk 80 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 secre-
tariaat: 013-5331215 of 013-5111215.

MEIMAAND MARIAMAAND
Traditiegetrouw bidden we in de meimaand de rozen-
krans. In de Mariakapel van de St. Caeciliakerk iedere 
dinsdag en donderdag om 19.00 uur. In de Mariakapel 
van de St. Lambertuskerk op dinsdag en donderdag 
na de H. Mis van 09.00 uur.

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Zaterdag 22 mei:
19.00 uur: St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looijaard en diaken van Kuijk.
Zondag 23 mei: Hoogfeest van Pinksteren
09.30 uur: Caeciliakerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers en p.w. Hendriks.
Intenties: Mieke van Gent- Kersten (1e jrgt.)
10.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looijaard en diaken van Kuijk.
11.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers en p.w. Hendriks.
Intenties: Marietje en Noud van Vught; Jolanda en 
Julian Rojer, hun dochters Claudette en Anushka en 
zoon Willem.
11.45 uur St. Lambertuskerk: Doopviering van Morris 
Damen.
Maandag 24 mei: Tweede Pinksterdag
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.
Dinsdag 25 mei:
09.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looijaard.
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers en p.w. Hendriks.
Woensdag 26 mei:
09.00 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers en p.w. Hendriks.
Donderdag 27 mei:
09.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looijaard.
Vrijdag 28 mei:
09.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers.
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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

Pinksteren en asperges, lekker feestelijk tafelen met 
asperges. Dagelijks vers gestoken en vers geschild. 

Zoekt u lekkere ingrediënten voor een bijzondere 
maaltijd of een leuk cadeau? Iedere dag open 

vanaf 9.00 uur. Ook de Pinksterdagen 
Aspergeboerderij van Iersel 

Schoorstraat 63 Udenhout tel. 013-5113404

Energiecoöperatie BEC stimuleert duurzame woningen: 
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.

GRATIS INLOOPSPREEKUUR Wij hebben 
dinsdagavond een gratis inloopspreekuur van 

18.00 uur tot 19.00 uur. I.v.m. Corona graag vooraf 
bellen: 013-5908877. Van Raak Advocatuur, 

Slimstraat 8a, Udenhout.

PINKSTERWEEKEND .... ASPERGEWEEKEND 
Wij zijn alle dagen open om u te voorzien van verse, evt 

geschilde, ASPERGES en alle ingrediënten voor een 
complete maaltijd. Verkoop ma tm vr 10.00- 18.00 uur, 
zat 9.00-18.00 uur en zondag 10.00-17.00 uur Hoog 

Heukelom 3, 5059AD Heukelom tel 0615361043

 Te koop scootmobiel, prima staat, 1 jaar oud. Tegen 
elk aannemelijk bod. Meer info: blauwnet@gmail.com

Schakeltjes

Na Pinksteren verschijnt de Schakel op donderdag. 
De deadline voor kopij en advertenties is dinsdag 25 mei 10:00 uur.
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085-065-5292 Demonstratie aan huis? Bel 085-065-5292Bel nu voor een vrijblijvende afspraak

GARANTIE TOT 10 JAAR LAAGSTE PRIJSGARANTIEDIRECT LEVERBAARDIRECT LEVERBAAR HOGE KWALITEITHOGE GRATIS PROEFZITTEN BIJ U THUISGRATIS PROEFZITTEN BIJ U THUISGARANTIE TOT 10 JAAR

Heerhugowaard
W.M. Dudokweg 32
1703 DB Heerhugowaard
ma t/m vrij: 09:00-17:00
za: 10:00-17:00
Zo: gesloten

Udenhout
Kreitenmolenstraat 43A
5071 BA Udenhout
Ma: 12:00-17:00
Di t/m za: 09:00-17:00
Zo: gesloten

Barendrecht
Dorpsstraat 74
2992 BE Barendrecht
Ma: 12:00-17:00
Di t/m za: 09:00-17:00
Zo: gesloten

Bel 085-065-5292

Di t/m za: 09:00-17:00
Zo: gesloten

Bel 085-065-5292

19
MEI

26
MEI

t/m

TOT WEL €1000 INRUILKORTING!*

1000 KLEUREN IN STOF EN LEER
WIJ ZIJN GEOPEND !

AL 
FAUTEUILS 

VANAF
€ 695,-

Mogelijk met massage

Elektrische lendesteun

Verwarming

USB

Tiptoets

Tot wel 5 motoren

Maatwerk



We zijn gestart


