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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

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

AUTOBEDRIJVEN
Vakgarage Robben | vakgaragerobben.nl | 013-5331229
APK, Airco, Banden én onderhoud aan alle auto’s

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

Bedrijven contacten
Staats keukens
Telefoon 013-5336643 www.staatskeukens.nl

Van Antwerpen Elektrotechniek Elektra & LED-verlichting
voor nieuwbouw, onderhoud en renovatie voor bedrijven
en particulieren. LAADPALEN, zonnepanelen,
24-uurs storingsdienst, 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
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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. Op donderdagochtend van 10-12 uur in 
Koningsoord (ingang via hellingbaan) of 
tel: 06-53768978. Of mail: 
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
Body, Mind & Soul Coaching www.zensualisatie.nl

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. Massages, Lymfe Therapie en meer.
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 NyaVeda voor Ontspanning en Zingeving 
met Ayurveda | Klankschaal | Numerologie | Tarot
Contact gegevens: www.nyaveda.nl  – info@nyaveda.nl

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

TAXIBEDRIJF VAN DER HEIJDEN 013-5333350
We rijden ziekenvervoer voor o.a VGZ, UNIVE, IZA enz.

UITVAARTBEGELEIDING
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,
chantalboeren@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

Stichting Welzijn Ouderen Berkel-Enschot 
website: swo-be.nl mail: info@swo-be.nl of 013-5331035

Ons basis programma is van hoge kwaliteit

• Wassen + Polish + Drogen

•     KEER velgenreiniging

• GRATIS binnen stofzuigen

5

Geminiweg 39, 5015BP Tilburg  •  Tel. (013) 59 02 222  •  www.carwash-tilburg.nl

Klanttevredenheid: 98%

GROENE 
CARWASH

GRATIS 
KOFFIE/THEE

GRATIS BINNEN 
STOFZUIGEN

LANGE 
CARWASH
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7

Berkel-Enschot

Bekende actrice groeide op in Berkel-Enschot

Jolĳ n Henneman maakt indruk in 
toneelstuk genocide Srebrenica

BE
FAMOUS

Ze maakt momenteel furore als Alma Mustafi ć in ’25 
jaar Srebrenica - Gevaarlijke namen’. Actrice Jolijn 
Henneman (30), die opgroeide in Berkel-Enschot, 
speelt in het aangrijpende theaterstuk een meisje 
dat 14 jaar was toen haar vader Rizo vermoord werd 
tijdens de genocide in de enclave Srebrenica.  

Jolijn verwierf vooral bekendheid door haar rollen als 
Elin Dublois in de soaps Nieuwe Tijden en Goede 
Tijden Slechte Tijden én deelname eerder dit jaar aan 
het populaire en veelbekeken televisieprogramma ‘Op 
zoek naar Maria’; een zoektocht naar de hoofdrolspe-
ler voor de Nederlandstalige productie van de musical 
The Sound of Music. ‘Dat ik vlak voor de fi nale afviel, 
is natuurlijk jammer. Ik ben trots dat ik het zo ver 
gebracht heb’, benadrukt Jolijn, die sinds een jaar of 
acht in Amsterdam woont. 

‘Mijn ouders wonen nu in Tilburg’, vervolgt Jolijn. ‘Ik 
kom er nog regelmatig en ook in Berkel-Enschot. Dan 
spreek ik Brabants met mijn vriendinnen. Niet plat of 
zo, maar wel met een zachte G. Heel vertrouwd!’     

Rennevoirt
Jolijn was in Berkel-Enschot leerling van basisschool 
Rennevoirt. Toen ze negentien was ging ze op kamers 
wonen in Tilburg waar ze met succes de opleiding 
Muziektheater volgde aan de Fontys Hogeschool voor 
de Kunsten. ‘Ik speel veel afwisselende rollen. De ver-
tolking van Alma in ’25 jaar Srebrenica’ is tot dusverre 
mijn meest inhoudelijke en diepgaande rol’, benadrukt 
Jolijn, die vanwege haar jeugdige uiterlijk door kan 
gaan voor een tiener. 

Waanzin van haat
In de voorstelling van Boy Jonkergouw Theaterpro-
ducties uit Tilburg vraag Alma zich af waarom de 
wereld de genocide in Srebrenica liet gebeuren. Het 
theaterstuk handelt over de geschiedenis van gewone 
mensen, de waanzin van de haat en hoe het drama 
vijfentwintig jaar later nog steeds hun leven tekent en 
dat van vele anderen. Jolijn over haar rol: ‘Het geeft 
veel voldoening dat je de bezoekers iets kunt leren 
over zo’n vreselijke gebeurtenis. Dit keer niet alleen 
verteld vanuit het perspectief van de Dutchbatters, 
maar ook van de plaatselijke inwoners. Zij verloren 
hun geliefden op een gruwelijke manier.’  

‘Zo’n mooie rol smaakt naar meer’, vervolgt Jolijn, 
die dolgraag nog een keer in de musical Soldaat van 
Oranje wil schitteren: ‘de langstlopende voorstel-
ling uit de Nederlandse theatergeschiedenis met de 
meeste bezoekers. Wie weet komt het er ooit nog van. 
Dat zou echt geweldig zijn!’  

Tekst Stefan Latijnhouwers
Foto: Dana van der Geer



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

WEEKENDPAKKERS

Geldig in week 44 zondag 31 oktober t/m zaterdag 6 november 2021

We gaan 
weer inslaan!

PLUS AGFPLUS AGF

44/21 
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+2 gratis 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

0.98 

Per 500 gram  

    0    0..5599
4.78 

  Per pak  

    3    3..9999   
PLUS 
Houthakkerburger
Pak 4 stuks

PLUS
Nederlandse Witlof
Los

WEEKENDPAKKERSdo vr za
4 nov 5 nov 6 nov

PLUS Maatjesharing met ui
Schaal 2 stuks

PLUS 
Bossche bollen Doos 2 stuks,
midi Bossche bollen Doos 4 stuks
of chocosoesjes Doos 10 stuks

2.39 

Per schaal  

    1    1..7979   
3.50 

Per doos  

    2    2..9999   

Hak Appelmoes 
of groente
Alle potten à 330-370 of zakken à 225-550 gram, 
combineren mogelijk
4 stuks***
Bijv. Hak Appelmoes extra kwaliteit, 4 potten à 355 gram

5.80 2.90
De actieprijzen variëren van 2.38 - 5.98

22++22
GRATIS

Unox Rookworst
Alle varianten à 250-285 gram, combineren mogelijk
2 stuks** 
Bijv. Unox Gelderse rookworst, 2 stuks à 285 gram

4.98 2.49
De actieprijzen variëren van 2.49 - 3.95

11+1
GRATIS

Alle Valess Vleesvervangers
Combineren mogelijk
2 pakken**
Bijv. Valess Vegetarische Gouda kaasschnitzel, 
2 pakken à 180 gram

5.98 2.99
De actieprijzen variëren van 2.65 - 3.59

11++11
GRATIS

Almhof Yoghurt
Alle bekers à 450-500 gram

1.17 - 1.55 

  Per beker  

    0    0..9999   
 Mentos Gum     Breezemint 
of mighty mint Pot 150 gram, 
pure freshmint Pot 100 gram, 
white green mint of white sweet mint 
Pot 112 gram, combineren mogelijk
    2 stuks**
Bijv. Mentos Gum white sweet mint, 2 potten à 112 gram

7.78 3.89
    De actieprijzen variëren van 3.89 – 4.39   

11++11
GRATIS

PLUS Nederlandse 
Handappels Maribelle of Kanzi
Los
Per kilo
Bijv. PLUS Handappels Maribelle los, per kilo

2.99 1.49
De actieprijzen variëren van 1.49 - 1.74 per kilo

Handappels Maribelle of Kanzi

 50%50% 
    KORTING   

SPONSORPUNT

+1 +1 

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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NOVEMBER SLACHTMAAND
In mijn prille jeugd kwam een neef van 
mijn vader uit de Biezenmortel wel eens 

een varken slachten op onze boerderij. Het varken 
werd gedood, geslacht en op een ladder gehan-
gen. Vervolgens kwam een keurmeester blauwe 
stempels zetten op de verschillende onderdelen 
van het varken. Uiteindelijk werd er bijvoorbeeld 
leverworst, bloedworst, balkenbrij, karbonade 
en smalt (reuzel) van gemaakt. Nadat het varken 
geslacht en ‘dood’ gebloed was, werd het dier met 
kokend water ‘gebroeid’ zodat de haren makkelijke 
met schrapers weggenomen konden worden. Een 
groot deel van de ‘opbrengst’ werd geconserveerd: 
dunne darmen, maag, longen, milt, lever en nieren. 
Het vet van het varken werd van de ribben los 
gemaakt en aan weerszijden van het varken gehan-
gen. De reuzel sneed men klein en werd gekookt 
in een grote ketel. Vervolgens werd het kooksel in 
een stenen pot gegoten. Om vervolgens het hele 
jaar door te gebruiken bij het bakken en braden. 
Wat uiteindelijk overbleef van de reuzel waren de 
zogenaamde ‘kaantjes’. Het spek en de hammen 
legde men rond 1960 nog in een spekkuip. Daarna 
werd het ‘goedje’ gezouten en na enige weken 
gerookt in de grote schouw van mijn geboorteboer-
derij. In vroeger tijd 
ging het beste van het 
varken, de karbonade, 
naar de burgemeester 
of meneer pastoor, 
aldus mijn vader Jos 
van der Loo. Vroeger 
hadden niet alleen 
boeren varkens maar 
ook ‘burgers’ hielden 
vaak een varken in de 
bebouwde kommen 
van Berkel en Enschot 
om die later op te eten.

Foto: Publiek domein 
Tekst: Rinus van der Loo

SPETTERENDE WORK-
SHOP VOOR NIEUWE 
DOELGROEP
ONS KONINGSOORD CULTUREEL 
start in Ons Koningsoord bij Cultureel Centrum De 
Schalm in Berkel-Enschot op 6 november het pro-
gramma voor een nieuwe doelgroep: de twaalf- tot 
en met achttienjarigen! Voor hen worden er dichtbij 
huis nog te weinig culturele activiteiten georgani-
seerd. Voor de jongere kinderen vanaf 2 jaar zijn er 
het afgelopen jaar al wel verschillende optredens in 
het programma opgenomen.
Hoog tijd dus dat Ons Koningsoord Cultureel daar 
verandering in gaat brengen! In november en in 
januari staan er aantrekkelijke, spetterende work-
shops gepland waarin deze jongeren zelf actief aan 
de slag kunnen. Dat willen we graag: volop actie én 
actie die past bij deze nieuwe doelgroep. Samen 
met deze jongeren zullen we ook kijken naar de 
verdere invulling van het programma voor 2022.
Op zaterdag 6 november staan om 10.30 uur de 
deuren bij Cultureel Centrum de Schalm open voor 
toekomstige DJ’s van Berkel-Enschot en omge-
ving! Alle deelnemers gaan zelf aan de slag met 
de beschikbare apparatuur (Pioneer XDJ RX2 
DJ-set) om deze ochtend al heel veel te leren 
over mixen en beatmatchen en EQ-ing. Een 
workshop waarin de jongeren bovendien ook het 
nodige horen over hoe je een goede set opbouwt. 
Aan het einde van de ochtend is er dan de fi nale 
met een spetterende demonstratie van de beste 
DJ’s onder de deelnemers. En de mix die ze 
hebben gemaakt kan op een stick die ze hebben 
meegebracht mee naar huis.
We hopen veel jongeren uit deze doelgroep te 
mogen verwelkomen. 
Voor wie het nog niet weet: 
Ons Koningsoord Cultureel is er voor jong en oud en 
biedt een variëteit aan culturele activiteiten voor elke 
smaak voor een aantrekkelijke prijs en lekker dichtbij!
Ons Koningsoord Cultureel is een samenwerkings-
verband tussen Cultureel Centrum De Schalm, 
Stichting Expo en de Bibliotheek Midden-Brabant. 

Hangen de bladeren tot in november, 
dan zal de winter lang zijn.

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

www.zigzag-gordijnen.nl

  Vakkundig advies aan huis
  Showroombezoek op afspraak

Activiteiten kalender
De komende maand

10
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04-11-21 Manege de Kraan 18.00 uur Springwedstrijd 50 hindernissen competitie

13-11-21 Manege de Kraan 10.00 uur Subli jonge Paarden competitie dressuur

14-11-21 Boerderij Denissen 11.15 uur Sinterklaas intocht en shows 13.30/14.45/16.00 uur

14-11-21 Café ‘t Raadhuis 14.00 uur Franse bridgedrive

17-11-21 Parochiezaal Berkel 20.00 uur Boekenclub: Het spirituele leven deel III

18-11-21 CC de Schalm 13.30-17.00 uur KBO/de Schalm riktoernooi

18-11-21 Boerderij Denissen 17.30 uur KBO/SWO Samen dineren voor senioren

20-11-21 Manege de Kraan 10.00 uur Dressuurwedstrijd p aarden

21-11-21 Torentjeshoef 10.30-15.00 uur Welfair verkoop

21-11-21 Manege de Kraan 10.00 uur Dressuurwedstrijd paarden



KBO Berkel-Enschot
In november gaan we gezellig samen 
dineren bij Boerderij Denissen.
In dit sfeervolle restaurant wordt er voor 

€ 20.50 per persoon (exclusief de drankjes) weer 
een heerlijk 3-gangen diner geserveerd.
U hoeft zoals u weet, geen lid te zijn van de KBO, 
alle senioren van Berkel-Enschot zijn welkom.
De aanmelding is zoals gebruikelijk. U kunt zich (tot 
15 november) opgeven via de website van de KBO:  
kbo-berkelenschot.nl 
of bij: Ine van de Wiel tel: 013 533 3757 of bij Ria 
van de Kam tel: 013 533 262.
Het menu kunt u vinden op de website van de 
KBO. Bij het aanmelden a.u.b. doorgeven of u 
vlees of vis wenst en of u een dieet hebt.
U bent welkom vanaf 17.30 uur en om 18.00 uur 
starten we met het diner.
Alle plaatselijke horecagelegenheden houden zich 
aan de voor hen geldende Covid regels en van de 
gasten wordt verwacht dat men: 
- bij klachten thuis blijft
- Een coronatoegangsbewijs bij zich heeft (QR 

code op telefoon of op papier)
Wij hebben er veel zin in en u bent allen heel harte-
lijk welkom op donderdag 18 november.

Werkgroep  SocMa

Hubertusviering en installatie 
Gildeheer.
Zondag 07 november viert het gilde de 
naamdag van hun patroonheilige Sint 

Hubertus.
Met tromgeroff el en bazuingeschal zal het gilde 
dan de Kerk betreden en de viering bijwonen.
Dit jaar wordt de viering mede opgeluisterd door 
het Sint Jacobusgilde uit Zeeland, van dit gilde is 
pastoor Marcel Dorssers in het verleden Gildeheer 
geweest. Dit gilde is zeer vereerd met deze uitnodi-
ging en zal dan ook met een waardige afvaardiging 
aanwezig zijn.
Tijdens deze viering zullen ook de Hubertusbrood-
jes gezegend worden, welke na de mis uitgereikt 
worden aan de aanwezige gelovige. Maar alvorens 
dit gaat gebeuren zal de Hoofdman van het gilde, 
pastoor Marcel Dorssers offi  cieel installeren als 
Gildeheer van het Sint Hubertusgilde. De pastoor 
heeft aangegeven zeer verheugd te zijn met deze 
installatie omdat, zoals hij zegt, hij wel wat heeft 
met de gilden in het algemeen en ook geïnteres-
seerd is in het gildeleven. Zo was hij ook aanwezig 
bij het laatste Europees Schutterstreff en in 2018 
wat gehouden werd in zijn geboorteplaats Neer.
Bijzonder deze dag is ook, dat het Sint Hubertus-
gilde bij deze gelegenheid voor het eerst gepre-
senteerd wordt met een nieuwe Keizer, Koning en 
Koningin.
Na het offi  ciële gedeelte zal er op het Kerkplein 
een vendelgroet gegeven worden voor de nieuwe 
Gildeheer. 

Cie. p.r. 

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  
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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 

12



*a
ct

ie
 a

lle
en

 g
el

di
g 

op
 e

le
kt

ris
ch

e 
m

aa
ts

to
el

en

Verkrijgbaar in 250+ kleuren! Verkrijgbaar in 250+ kleuren! Verkrijgbaar in 250+ kleuren!

Toulouse Fameux
Verkrijgbaar in 250+ kleuren!

Maatwerk
Elke fauteuil is geheel 

op maat te leveren. 

Elke fauteuil 
wordt met de grootste 

zorg gemaakt

Maatwerk
Elke fauteuil is geheel 

op maat te leveren. 

Elke fauteuil 
wordt met de grootste 

zorg gemaakt

Bij Meubelzorg alti jd een relaxfauteuil of sta-op-stoel die bij u past!

AL 
FAUTEUILS

VANAF
€ 695,-

Magnifi que
Verkrijgbaar in 250+ kleuren!

Borgo
Verkrijgbaar in 250+ kleuren!

Vraag nu de brochure
en prijslijst aan!
Via meubelzorg.nl

Sublime Grenada

Verkrijgbaar in 250+ kleuren! Verkrijgbaar in 250+ kleuren! Verkrijgbaar in 250+ kleuren!

BlaizeCannes Nangis

Geleen
Egelantier 11
6163 RB Geleen

Hoogland
Kraailandhof 11
3828 JN Hoogland
Ma t/m za: 09:00- 17:00
Zo: gesloten

WWW.MEUBELZORG.NL        BEL 085-0655292

Garantie tot 10 jaar Direct leverbaar Laagste prijsgarantie Hoge kwaliteit Gratis proefzitten bij u thuisUitstekende service 1000 kleuren in stof en leer

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

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

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

Demonstratie 
aan huis?aan huis?

Bel nu: 085-065-5292

ACTIE GELDIG VAN:
t/m03

NOV
10

NOV

ONEINDIG AANTAL OPTIES

Mogelijk met massage

Elektrische lendesteun

Verwarming

USB

Tiptoets

Tot wel 5 motoren

Maatwerk
Sta-op mogelijk

TOT WEL €1000 INRUILKORTING!*
1000 KLEUREN IN STOF EN LEER

18 DECEMBER

OPENING18 DECEMBER
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Denken en doen

T I L B U R G   |   R I J E N   |   R E E S H O F   |   U D E N H O U T
www.dktnotarissen.nl
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Veerkrachtig Jong Brabant 
verovert koppositie:2-5
En weer een doelpuntenfestival bij een 
wedstrijd van Jong Brabant. Dit keer op 
bezoek bij Were Di in Tilburg: 2-5. Pikant detail: bij 
rust was het nog 2-1 in het nadeel van de roodwit-
ten. Overigens was die ruststand meer te danken 
aan het wat slordige spel van Jong Brabant dan aan 
de kracht van de tegenstander. Alleen Daan Roeff en 
wist een van vele dreigende aanvallen om te zetten 
in een doelpunt. Daarentegen kwam de thuisclub 
nogal gemakkelijk aan twee doelpunten vanuit 
spaarzame aanvallende acties, 2-1 ruststand. Geluk-
kig liet Jong Brabant in de tweede helft, met de te-
rugkeer van de enkele weken geblesseerde Marnick 
Muskens, een doortastender spelbeeld zien. Met 
nogeens twee doelpunten van de steeds dreigende 
Daan Roeff en werd de stand na 20 minuten in de 
tweede helft omgebogen naar een zeer verdiende 
2-3 voorsprong. Wat een veerkracht van Jong 
Brabant op het moeilijk bespeelbare veld, in regen 
en wind nog wel. Tim Suos, eerder in de wedstrijd 
al opgevallen door enkele oogstrelende technische 
hoogstandjes, wist vervolgens de min of meer be-
vrijdende 2-4 te scoren. Thijs Maas, ook weer goed 
op dreef, bepaalde de eindstand op 2-5. En niet te 
vergeten, verdedigend werd niets meer weggeven. 
Weer een prima teamprestatie en meteen goed voor 
de eerste plaats op de ranglijst. Natuurlijk, ‘Parijs is 
nog ver’, maar je kunt maar beter voorin meekoer-
sen, zou men in de wielerwereld zeggen. Komende 
zondag is Chaam te gast in Berkel-Enschot voor 
alweer de zevende competitiewedstrijd en wacht 
dus de volgende uitdaging alweer. 

Graag tot dan! 
Redactie Jong Brabant

White Demons
Waar niet overal de winst werd 
behaald, zien we wel steeds meer 

“echte” teams. Goed samenspel en bovenal veel 
plezier met elkaar.
Dit zien we ook bij onze heren B. Hoewel het team 
net voor de zomervakantie pas is gevormd, hebben 
ze elkaar al goed gevonden.
Onderling hebben ze het goed met elkaar, en op 
het veld vormen ze ook steeds meer een eenheid.

Tegenstander Jupiter speelde met een mannetje 
minder, maar dat maakte de wedstrijd zeker niet 
makkelijker.
White Demons / Taxandria ging goed van start. De 
teams gingen gelijk op en er was mooi samenspel 
te zien tussen de jongens. De achterstand werd 
tot aan de rust beperkt tot 6-11, mede dankzij 
prachtig keeperswerk van Stan. Hij hield er een 
paar mooie ballen uit! De rust kwam echter op het 
goede moment, want door de achterstand begon 
het onderling wat te mopperen.

Na de rust liep de sterke tegenstander echter fl ink 
uit. Een sterke hoekspeler, en de harde schoten 
van Jupiter deed de achterstand oplopen.
Daarbij kwam ook nog eens dat de thuisploeg maar 
liefst vier keer een 7 meter wist te missen. Het 
gemopper onderling nam toe, de winst verdween 
steeds verder uit beeld en het spel was gespeeld 
voor het afsluiten van de scheidsrechter. Helaas 
moesten de HB1 met een eindstand van 18-34 de 
wedstrijd  af groeten.

Heren 1 en dames 2 wisten dit weekend wel te win-
nen. Volgende week weer nieuwe kansen voor de 
andere teams.

OJC’98 nieuws
Geen best einde van de eerste helft 
van de veldcompetitie. OJC’98 

verloor kansloos in Nieuwegein van koploper Ko-
veni. Die club nam daarmee een voorschot op een 
kampioenschap. De preciese uitslag was;
Koveni 1 - OJC’98 1 18 - 9
Vanaf nu gaat de nadruk liggen op de zaalcompeti-
tie. De trainingstijden in de zaal zijn als volgt:
maandag (vanaf 1 november) in De Roomley in 
Udenhout
20.30 - 22.00 senioren 1 + 2

woensdag (vanaf 10 november) ‘t Ruiven in 
Berkel-Enschot
18.00 - 19.00 pupillen E1 + 2
18.30 - 19.30 pupillen D
19.00 - 20.00 aspiranten C
19.30 - 20.30 aspiranten B
20.00 - 21.00 junioren
vrijdag ‘t Ruiven Berkel-Enschot
18.00 - 19.00 kangoeroes, pupillen F, 
  pupillen E1 + E2
19.00 - 20.00 pupillen D en aspiranten C
20.00 - 21.00 aspiranten B en junioren
20.30 - 21.00 senioren 1 + vaste reserves
21.00 - 22.00  alle senioren
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Volop spanning in de 
Bekercompetitie
Afgelopen donderdag is de 2e ronde 
van de bekercompetitie gespeeld. De 
schakers spelen dan op een avond 2 partijen tegen 
dezelfde tegenstander, ieder heeft per partij 45 
minuten denktijd. En juist die beperkte denktijd 
levert soms wilde taferelen op. Zo ging het er in de 
2 partijen tussen Eldon Daantje jr. en Koen Robben 
ongelofelijk spannend aan toe. Met amper nog 15 
seconden denktijd wist Koen zijn tegenstander 
net mat te zetten, terwijl de schaakstukken door 
de lucht vlogen. Chris Koenderink, nog maar net 
lid van de club geworden, wist in een spannend 
eindspel Ad Verhagen net te slim af te zijn. De 2e 
partij werd daarentegen overtuigend door Ad ge-
wonnen. Richard Haines en Eric Frederiks deelden 
eveneens de punten. Na 2 ronden zijn er diverse 
schakers met 4 punten. De winnaars zullen elkaar 
de volgende keer treff en.
Aanstaande donderdag wordt de interne compe-
titie voortgezet, zaterdag ontvangt De Oude Toren 
een achttal schakers uit Etten -Leur.

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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Gevonden

Verloren

29-10 Bankpas ING Jasper Looman Bushalte Molenstraat 06-49845677
15-10 Meisjesmobiel i - Phone Rauwbrakenpad 013-5332998

(bellen naar nr van de mobiel)
   

29-10 Beige wollen babyslofje Enschotsebaan 06-27198424
14-10 OV Chipkaart in gele pashouder Kerkstraat (tussen bushalte en Mariahof) 013-5332105
 t.n.v. M.H.A. Dewez-Theeuwen
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MEAT
FAMILY (H)eerlijk vlees

Voor meer informatie:
@familymeat.wouw
06-82616694 

2,5 kilo rundvlees en 

7,5 kilo varkensvlees

10KG vlees 

voor €110,-

Diverse onderdelen
Wordt koel geleverd
Per onderdeel verpakt

Van eigen boerderij

Bestellen tot 30-11-2021

Familierecht

Arbeidsrecht

Erfrecht

Mediation

Sociaal
Zekerheidsrecht

www.vindenadvocaten.nl 
Kapitein Hatterasstraat 23D-01

5015 BB Tilburg 
Tel. 013 - 3039006

Schakel Vinden Advocaten ADV.indd   1Schakel Vinden Advocaten ADV.indd   1 04-10-21   15:4804-10-21   15:4819



Boerderij Denissen 
in nieuwe handen

‘The word is out’, werd aangekondigd. Na bijna 25 jaar stoppen Liesbeth 
Hofhuis en Jeroen Bax met Boerderij Denissen. Maar ze laten het met 
een gerust hart achter in de handen van kok Mark Gijselhart en gastvrouw 
Fréderique van Zeeland. Vanaf 1 december zwaaien zij de scepter en gaan 
ervoor zorgen dat jong en oud gastvrij ontvangen worden.
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Jeroen was al sinds begin dit jaar gestart als werk-
begeleider en jobcoach op de sociale werkplaats 
in ’s-Hertogenbosch. Liesbeth laat nog alle opties 
open. ‘Eerst maar eens een tijdje nietsdoen; dan 
komt er vanzelf wel weer iets op mijn pad.’ Rustig 
boodschappen doen was er deze week niet meer 
bij: ’Ik werd door zoveel mensen aangesproken. Het 
doet de mensen veel en ik ben dan ook geraakt door 
alle reacties die wij krijgen.’

Mark is al 12,5 jaar kok en Fréderique al ruim 6,5 
jaar gastvrouw. Beiden zien er erg naar uit dat ze 
samen de Boerderij mogen gaan runnen. ‘Voorlopig 
veranderen we weinig aan het concept. De Boerderij 
is met circa 100 gelegenheden per jaar een populaire 
plek om alle dingen in het leven te vieren. Of het nu 
een bruiloft, jubileum of condoléance is. De Boerderij 
is het kloppend hart van alles wat er in je leven kan 
gebeuren. Jeroen vult aan: ‘Ik denk dat we in al die 

jaren wel 500 bruiloften hebben gehad.’
Nieuwe kaart met oude toppers.
‘Tot 1 december bieden we alle toppers van gerechten 
uit onze bijna 25 jaar Boerderij aan. Op deze manier 
kunnen we van alle mensen nog even op een warme 
manier afscheid nemen.’ Liesbeth: ’Wij denken ook 
met een fi jn gevoel terug aan onze medewerkers; wat 
een gave sfeer was dat onderling. Iedereen is lang 
gebleven en dat is goed voor de continuïteit. Bij veel 
jongeren hebben we kunnen bijdragen aan de per-
soonlijke ontwikkeling. Wij zijn erg trots op onze teams 
die we in deze jaren hebben gehad.’

Dankbaar
‘Ons dorp toont altijd veel betrokkenheid en wij heb-
ben ook gemerkt hoe het ons is gegund. In de tijden 
van lock-down hebben we met de afhaalgerechten 
goed weten door te draaien. Maar veel leuker is het 
nu om afgelopen weekend een uitverkochte Bokbier-
tocht te hebben en op 19 november Wijn en Spijs. 
Het levendige van de horeca gaan we zeker missen, 
maar het voor ons ook eens leuk alle events als deel-
nemer te mogen beleven’.

Tekst: Elke van Dommelen   |   Foto: Bas Haans

Gerechten van Toen in

een nieuw jasje...

I N D E M A A N D N O V E M B E R , Z O U D E N W E H E T

O N T Z E T T E N D L E U K V I N D E N O M U N O G E E N K E E R

T E M O G E N B E G R O E T E N !

O P D E M E N U K A A R T P R E S E N T E R E N W E E E N

S E L E C T I E V A N K L A S S I E K E R S U I T O N Z E 2 4 , 5 J A A R ,

I N E E N N I E U W J A S J E . . .

H O P E L I J K T O T S N E L !

L I E S B E T H & J E R O E N
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CULTUUR VOOR JONG EN OUD
CULTUUR VOOR EEN AANTREKKELIJKE PRIJS

CULTUUR VOOR IEDERE SMAAK
… EN VOORAL CULTUUR DICHTBIJ

NIEUWE TENTOONSTELLINGEN IN 
EXPOSITIERUIMTES 
We nemen afscheid van de schilderijen van Helma 
Huijbregts en van de foto’s met het thema ‘Schade’ 
van FotoBE. 
In de grote expositieruimte van Cultureel Centrum 
De Schalm verwelkomen we de werken van JOOP 
GHERING. Zijn schilderijen zijn te bezichtigen vanaf 
8 november tot 3 januari. Volgende week volgt na-
dere informatie over deze kunstenaar en zijn werk.
In de garderobe en de serre is tot eind 2021 de foto-
expositie over de Duurzaamheidsvallei te bewonde-
ren. Fotografen van FotoBE maakten foto’s voor het 
boek dat 12 november verschijnt en dat gaat over 
dit gebied dat loopt van Moerenburg tot de Moerge-
stelseweg in Oisterwijk.

NIET VERGETEN

ZATERDAG 6 NOVEMBER 10.30 uur
DJ MIXING EN BEATMATCHING (vanaf 
12/13 jaar)
Toekomstige DJ’s in Berkel-Enschot opgelet! In deze 

workshop ga jij veel leren en aan het eind neem jij 
jouw spetterende mix mee naar huis. Neem hiervoor 
zelf een stick mee.
Laat deze unieke kans niet voorbij gaan.
Entree € 17,50. 
Tickets via  www.onskoningsoordcultureel.nl

ZONDAG 7 NOVEMBER 14.30 UUR Kerkzaal 
THE BUSQUITOS
Vier uitzonder-
lijke muzikanten 
met een ver-
rassende mix 
van geweldige 
muziek: een vro-
lijke reis langs 
diverse muzi-
kale genres. Het 
is moeilijk stil te 
blijven zitten bij 
al dit aanstekelijk enthousiasme.
Entree €15. 
Tickets via www.onskoningsoordcultureel.nl

ZATERDAG 6 NOVEMBER 14.00 uur Kerkzaal
De Muziektheatertentoonstelling GELUK ZIT IN 
JE STAART (4+) wordt VERPLAATST, omdat een 
van de leden van Muzikaal Gebroed niet op tijd 
in Nederland kan zijn. Deze voorstelling wordt op 
een later moment opnieuw ingepland.
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SCHRIJFATELIER IN DE BIBLIOTHEEK
Vind je het leuk om te schrijven, maar kom je nooit 
verder dan een (kort) verhaal of gedicht. De Biblio-
theek Midden-Brabant stimuleert en ondersteunt 
schrijvers die zichzelf willen ontwikkelen. In het 
Schrijfatelier ontmoeten schrijvers elkaar en is ruimte 
om feedback te geven op elkaars werk. De biblio-
theek biedt ruimte aan mensen die graag samen 
schrijven en elkaar feedback willen geven op hun 
werk. Het doel is dat de schrijvers tweewekelijks in 
een inspirerende omgeving samenwerken en elkaar 
verder brengen naar de uitvoering van hun droom: 
een eigen boek. Voor €2,50 per bijeenkomst ben 
je verzekerd van een schrijfplek, koffie en thee en 
professionele ondersteuning. Heb je zin om andere 
schrijvers te ontmoeten en feedback te geven op 
elkaars werk? Dan ben je van harte welkom op een 

van de donder-
dagochtenden 
in de oneven 
weken in de 
Bibliotheek 
Berkel-Enschot 
in Ons Ko-
ningsoord van 
9.30-12.00 uur. 

Graag aanmelden per email: 
berkelenschot@bibliotheekmb.nl

VRIJDAG 12 NOVEMBER 20.00 uur, Kerkzaal
THE ROSENBERG TRIO
Bezield door dezelfde passie ‘Muziek maken’ hebben 
de drie muzikanten van The Rosenberg Trio de we-
reld veroverd. Al meer dan 25 jaar vertegenwoordigt 
The Rosenberg Trio de “essentie van gypsy jazz” en 
heeft dit trio naam gemaakt als de beste in dit genre.
Op Jazzfestivals in o.a. New York, Los Angeles, 
Montreal en bij North Sea jazz werden ze bewonderd 
door hun fans en ze werkten samen met grote musici 
zoals Toots Thielemans, Jan Akkerman, Stéphane 
Grappelli, Herman van Veen, Jaap van Zweden, 
Louis van Dijk en  Peter Beets. Het trio stond in het 
voorprogramma van Shirley Bassey, Randy Craw-
ford, en Luciano Pavarotti. 

Terug in Berkel-Enschot bij Ons Koningsoord Cultu-
reel. Kom genieten en mis dit optreden niet!
Entree €21,50. 
Tickets via www.onskoningsoordcultureel.nl

NOTEER ALVAST IN DE AGENDA:
 
 21 november Hulpsint dansworkshop
   2,5-4 jr 09.30u, 4-6 jr 10.30 u
 21 november  Hans Ligtenberg – A Diamond Salute
 22 november Workshop Mozaïek
 24 november Filmcafé: Vele Hemels Boven De Zevende
 28 november Melodias del Corazon
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www.kozion.nl

Versterking van 
ons kantoorteam
in Udenhout
Kozion is een bekende speler in de markt van kunststof 
kozijnen. Ben jij de alleskunner die ons wil komen 
ondersteunen? We zoeken voor ons kantoor in Udenhout 
een lokale duizendpoot die ons onder andere gaat 
ondersteunen bij de werkvoorbereiding en in het 
magazijn. Interesse? Stuur dan een berichtje met je 
gegevens naar: udenhout@kozion.nl

Magazijnweg 11
5071 NW Udenhout
013 - 511 04 11

Wij zoeken:
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MAANDPUZZEL

PUZZEL & WIN:
Eén prijs van E 20,00.
Eén prijs van E 10,00.
De prijswinnaars worden bij  
de volgende puzzel bekend gemaakt.

Meedoen?
Stuur een oplossing van de puzzel, voorzien van naam 
en adres, in een e-mail naar: puzzel@schakel-nu.nl 
of inleveren bij Figlio by Geerts Schoenen of  
Kyckoord, Koningsoord Berkel-Enschot.

Horizontaal
1. korte herenjas; 7. werkkleding; 
12. plechtige belofte; 13. make-up-
artikel; 14. gehoororgaan; 15. lage 
rivierstand (afk.); 17. lichte hereno-
verjas; 19. jongensnaam; 21. ruim-
telijke ordening (afk.); 22. stapel; 24. 
bedkleding; 27. flauw keelgeluid; 
28. meisjesnaam; 30. boerderij-
dier; 31. Scandinavische munt; 
32. smalle inham in zee; 33. eerste 
vrouw; 35. deel van de Himalaya; 
37. raamscherm; 38. ingevoerde 
waren; 41. haarkrul; 42. opscheppe-
rig (patserig); 44. Duitse ontkenning; 
46. hoofdstad van Oekraïne; 47. 
zonder oneffenheden; 48. geweven 
stof; 49. heldendicht; 50. gekrie-
bel; 52. losgeraakte naad; 54. tot 
ongeoorloofde wellust geneigd; 56. 
stap; 58. vulling voor brandbom-
men; 61. plaats aan het IJsselmeer; 
62. ommuurde stad; 64. schaak-
term; 65. azijn; 67. duinvallei; 68. 
experiment (afk.); 70. dierenverblijf; 
72. opstootje; 73. drollenvanger; 
76. deel van oor; 77. meisjesnaam; 
78. vermenigvuldigingsteken; 79. 
part; 81. internationaal autokente-
ken Nederland; 82. Zuid-Koreaans 
automerk; 83. Japans automerk; 
84. cilinder; 86. stretchbroek; 87. 
kort mouwloos shirt.

Verticaal
1. kledingstuk; 2. Frans lidwoord; 3. 
slaapplaats; 4. lusthof; 5. machinaal 
gebreide elastische stof; 6. deel van 

been; 7. sinds; 8. plaats of streek; 
9. driekantig voorzeil; 10. de jongste 
(Lat. afk.); 11. gelegenheidskos-
tuum; 16. tentoonstellingsgebouw 
in Amsterdam; 18. afgericht (tam); 
20. elektromagnetische eenheid 
(afk.); 21. meisjesnaam; 23. auto-
ped; 25. welzijn (voorspoed); 26. 
meetkundige term; 27. boterton; 
29. feestkleding voor dames; 32. 
gevangeniskleding; 34. vlaktemaat; 
36. omstreden kledingstuk; 37. op 
welke manier; 39. maalinrichting; 
40. naam zoon van Rembrandt 
van Rijn; 42. kegel; 43. aanbeden 

persoon; 45. deel van hals; 46. 
klein paardje; 51. boomsoort; 53. 
mannetjesschaap; 54. werkkleding; 
55. gegraven diepte; 56. bekende 
Braziliaanse oud-voetballer; 57. 
hemellichaam; 59. koraaleiland; 60. 
nylonkous met broekje; 62. buiten 
gevaar; 63. boek van Mozes; 66. 
naaldboom; 67. erfelijk materi-
aal (afk.); 69. wortel; 71. onnozel 
persoon; 73. gemetselde oeverkant; 
74. platzak; 75. binnenste deel; 78. 
Russisch gevechtsvliegtuig; 80. 
plomp (dik); 82. gewicht (afk.); 85. 
laatstleden (afk.).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 32

33 34 35 36 37

38 39 40 41 42 43

44 45 46

47 48 49

50 51 52 53

54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64

65 66 67 68 69 70 71

72 73 74 75 76

77 78 79 80 81

82 83 84 85

86 87
2
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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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Sint en piet
Het aftellen is begonnen! Sint en zijn pie-
ten komen bijna aan in ons mooie land 

en wij zijn enorm benieuwd of jullie net zoals wij 
niet meer kunnen wachten tot het zover is. Heb jij 
al de eerste pepernoten gegeten? Heb jij je eerste 
sinterklaasliedje al gezongen en kun je ook niet 
wachten totdat je weer je schoen mag zetten? Dan 
hebben wij goed nieuws voor jullie! Op zondag 14 
november komt Sinterklaas namelijk aan in Berkel-
Enschot om samen met jullie deze dag te vieren. 
De optocht start om 11.15 uur vanaf Boerderij De-
nissen (Generaal Eisenhouwerweg) en zal eindigen 
bij Koningsoord (Raadhuisstraat). Na de optocht 
zijn er drie shows die plaatsvinden bij Cultureel 
Centrum De Schalm. Kaarten voor deze shows zijn 
verkrijgbaar bij Schoenmakerij Joep van den Berg 
of Qiëlly Kids Fashion voor 3 euro per stuk. Show 1 
vindt plaats om 13.30 uur, show 2 om 14.45 uur en 
show 3 om 16.00 uur. Wees er dus snel bij! 
Daarnaast zijn wij nog steeds op zoek naar extra 
hulp tijdens deze dag. Wil jij graag de sint en zijn 
team komen versterken, stuur ons dan een mail 
voor meer informatie naar sint@jeugdwerkberkelen-
schot.nl. Daarnaast zijn wij ook nog op zoek naar 
opvulling voor onze intocht. Mocht je een leuke wa-
gen hebben of een item waarmee je de show steelt 
tijdens de optocht, meld je dan aan via het eerder 
vermelde e-mail adres. 

Wij zien jullie graag allemaal op zondag 14 novem-
ber tijdens onze optocht of bij een van onze shows.
Stichting Jeugdwerk Berkel-Enschot 
www.jeugdwerkbekelenschot.nl sint@jeugdwerk-
berkelenschot.nl.

Van zwammen en 
paddenstoelen 
Wie nu door de Nieuwe Warande 
wandelt of fi etst kan genieten van het verkleuren 
van de bladeren van de bomen en struiken in de 
houtwallen en de bosjes die het gebied rijk is. De 
herfst heeft zijn intrede gedaan en laat zich van zijn 
mooiste kant zien. Met de toegenomen vochtig-
heid in dit jaargetijde is ook het rijk der zwammen 
wakker geworden. Langs de bosjes en houtwal-
len zijn ze de laatste weken als vanuit het niets 
tevoorschijn gekomen. De snelle groeiwijze, de 
grillige vormen en kleuren van paddenstoelen en 
zwammen werden vanuit het volksgeloof vroeger 
vaak toegeschreven aan tovenarij. Met namen als 
Heksenboleet, Duivelsei en Dodemansvinger hangt 
die waas van geheimzinnigheid er, in een aantal ge-
vallen, nog steeds omheen. Wat te denken van de 
citroengele Heksenboter, een zwammetje op dood 
hout dat ook nog in staat is zich te verplaatsen. Als 
dat geen zwarte magie is! 
Wat wij nu zien zijn de vruchtlichamen die maar een 
klein deel vormen van een reusachtige schimmel 
die zich in de vorm van schimmeldraden onder 
de grond of in dood of stervend hout bevindt. 
Dat vruchtlichaam is vergelijkbaar met een appel, 
die uiteindelijk de zaden bevat waaruit weer een 
nieuwe boom kan groeien. Het vruchtlichaam noe-
men we een zwam of paddenstoel. Hierin bevinden 
zich de talloze, voor het blote oog, onzichtbare 
sporen, die vrijkomen als het vruchtlichaam rijp is. 
In de meeste gevallen, zoals in het geval van het 
bekende Eekhoorntjesbrood, worden deze sporen 
door de wind verspreid. 
Kan de afbeelding niet downloaden.

Eekhoorntjesbrood in de Nieuwe Warande 
(foto: Lambert Winkelmolen) 

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

Michel Kolen,

Hartelijk gefeliciteerd met de opening van

Hiili Health Club
Succes met dit nieuwe sportconcept!

www.hiili.nl    Spoorakkerweg 1-3   Udenhout
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De nr. 1nr. 1 van Duitsland in keukens met graniet Sprendlingenpark 46, Oisterwijk

De mooiste sieraden 
van Atelier Rosey

Grabbelton met cadeautjes 
voor de kinderen

Kom 4 en 5 december naar onze wijnproeverij!
Geniet van een grote selectie exclusieve VANDENBELD wijnen

Culinaire gerechten gekookt 
op de BORA kookplaat en in 
de Neff stoomoven

Fijn dat je was wie je was

Jan Robben
I Berkel-Enschot, 6 oktober 1933
† Berkel-Enschot, 31 oktober 2021

echtgenoot van Cor Robben-van Erp † 2020

Peter en Anja
Lian en Jack
Mieke
Jolanda en Albert
Klein- en achterkleinkinderen

De uitvaartdienst vindt plaats op zaterdag 6 november om 
10.30 uur in de St. Willibrorduskerk, St. Willibrordstraat 1 in 
Berkel-Enschot.  In besloten kring nemen we afscheid in het 
crematorium.

Correspondentieadres:
Familie Robben, Durendaelweg 16,  5056 ZA Berkel-Enschot
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Zondagavond 31 oktober was het tussen 18.00-20.00 weer 
griezelen geblazen tijdens de Halloween tocht in de Jan 
Tinbergenbuurt. Ruim 50 kinderen gingen met hun ouders 
op pad langs de mooiste en griezeligste creaties die bij 
meer dan 20 huizen waren te zien.  De deelnemende gezin-
nen hadden zich goed uitgesloofd en de huizen versierd, 
waardoor deze griezelige avond een enorm succes werd.
Een paar jaar geleden werd deze tocht georganiseerd voor 
een klein groepje kinderen, maar de tocht wordt steeds 
populairder zo was zondagavond te zien. De regen mocht 
de pret zeker niet drukken, de sfeer werd er zelfs extra 
griezelig van. Het was gezellig druk in de straten met 
kinderen en hun papa’s en mama’s. Het is fantastisch om 
dit met de buurt te mogen doen. Waar wij volwassenen 
genieten van de Halloween taferelen, genieten de kinderen 
toch het meeste van hun goed gevulde bak vol met snoep. 
Toch mooi dat de zin trick or treat (snoep of je leven), 
zoveel snoep oplevert! 
Volgend jaar weer!

Tekst en foto’s: Ellen de Visser

Halloweentocht 
Jan Tinbergenbuurt

Heb je ook een leuke activiteit in jouw buurt, 
laat het ons weten via info@schakel-nu.nl
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Secretariaat: Slimstraat 7 Udenhout; 
ma, di, do, vr, 09.00 - 16.00 uur; 013-5111215; 
info@johannesxxiiiparochie.nl; 
www.johannesxxiiiparochie.nl 
IBAN NL44 RABO 0170 8812 53  
ten name van R.K. Johannes XXIII Parochie.
Spoedgevallen:  pastoor Dorssers 06-19843922; 
 pastoor Looyaard 06-51110960.

OPSTEKERTJE
Ciske Gielen
U kent hem niet. Ik ook niet, d.w.z. ik heb hem nooit 
gezien. Ik zou niet weten hoe hij eruit ziet, wat voor werk 
hij deed en of hij getrouwd was en kinderen had. Ik ken 
hem alleen door één gevleugelde zin die ons moeder thuis 
regelmatig gebruikte. En die zin luidde: “Al doende leert, 
zei Ciske Gielen”. Als wij om hulp vroegen, kon ons moe-
der zeggen: “Probeer het maar, je kunt het wel.” En als dat 
dan lukte, zei ze vaak: “Zie je wel.” En voegde daar dan 
meteen aan toe: “Al doende leert, zei Ciske Gielen.” Op 
die manier leeft Ciske onder ons voort. We zijn inmiddels 
allemaal rond de zeventig en nog steeds gebruiken wij 
bij tijd en wijle dat gevleugelde woord van Ciske. Laatst 
was dat weer het geval, maar tegelijkertijd – het zal 
door onze leeftijd komen – beseften we dat onze kinde-
ren noch Ciske, noch zijn gevleugelde woord kennen. 
“Neen”, appte mijn broer, “ik heb dit niet doorgegeven 
aan mijn kinderen. Dit gezegde zal uitsterven, ben ik 
bang.” En zo treft Ciske en zijn gevleugelde woord 
hetzelfde lot als de meesten van ons: na een paar ge-
neraties verdwijnen wij in de vergetelheid. Steeds vager 
wordt de herinnering aan ons tot wij uiteindelijk opgaan 
in de geschiedenis. Hoe anders is dat met Jezus. Al 
2000 jaar dood, maar niemand is zo bekend als Hij. En 
zijn woorden gaan de wereld rond. Er is geen boek dat 
zo verspreid is als het boek met zijn woorden. Woorden 
die te denken geven, die mensen tot actie aanzetten, 
woorden waar mensen kracht en troost uit putten. 
Om er een paar te noemen: ‘Waarom kijkt gij naar de 
splinter in het oog van uw broeder en merkt gij de balk 
niet op in uw eigen oog?’ (Mt. 7,3); ‘Komt allen tot Mij 
die uitgeput zijt en onder lasten gebukt, en Ik zal u rust 
en verlichting schenken’ (Mt. 11,28); ‘Wie onder u groot 
wil worden, moet dienaar van u zijn’ (Mc. 10,43); ‘In het 
huis van mijn Vader is ruimte voor velen’ (Joh. 14,2).
Het zijn woorden die eeuwigheidswaarde hebben. 
Daarom worden ze doorgegeven, van generatie op 
generatie. En elke generatie heeft de verantwoordelijk-

heid om die woorden door te geven. Ook de onze!
Theo Schepens, emeritus pastoraal werker

TER NAGEDACHTENIS
In de St. Willibrorduskerk hebben we afscheid geno-
men van Liny Moonen-van Broekhoven, 89 jaar.

VIERINGEN VOOR KOMENDE WEEK 
Zondag 7 november: Willibrordzondag
09.30 uur: St. Caeciliakerk: Eucharistieviering met 
samenzang.
Celebrant: pastoor Dorssers en p.w. Hendriks.
Intenties: Overl. familie van Esch-van Rijswijk; Overl. 
leden van de KBO.
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.
10.00 uur: St. Lambertuskerk: Eucharistieviering mmv 
gemengd koor.
Celebrant: pastoor Looyaard en diaken van Kuijk.
Intenties: Het overleden echtpaar Jo Swaans en Ans 
de Laat; Wil en Marco van Riel; Nelis van Berkel (jrgt.).
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.
11.00 uur: St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering 
waarin wijding van de Hubertusbroodjes en installatie 
van de Gilde heer, mmv het gemengd koor, het Gilde 
St. Hubertus en het Gilde St. Jacobus uit Zeeland.
Celebrant: pastoor Dorssers en p.w. Hendriks.
Intenties: Uit dankbaarheid bgv een 51-jarig huwe-
lijk; Annie van de Ven-Denissen (verj.), “moeder van 
onze koning van het St. Hubertusgilde”; Overl. familie 
Roosen-Denissen; Pastoor van Rijckevorsel; Willen 
Truus Dorgelo-Willems; Robin Loots (1e jrgt.).
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.
11.45 uur: St. Lambertuskerk: doopviering van Yfke 
van Bommel.
13.00 uur: St. Lambertuskerk: doopviering van Daley 
van Gool.

Maandag 8 november: 
19.00 uur: St. Willibrorduskerk: Eucharistische aan-
bidding.

Dinsdag 9 november: 
09.00 uur: De Eikelaar: Eucharistieviering.
19.00 uur: St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

Woensdag 10 november:
09.00 uur: St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.

Donderdag 11 november:
09.00 uur: De Eikelaar: Eucharistieviering.

Vrijdag 12 november:
09.00 uur: St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
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Uitslag Maandpuzzel
Onder de vele goede oplossingen van de 
puzzel van de maand oktober zijn de 
volgende prijswinnaars getrokken:

1e prijs: 
Waardebon E 20,-
Diny Denissen, Lijsterbeslaan 23 in BE

2e prijs:
Waardebon E 10,-
Ad Peels, Torenakker 11 in BE

De prijswinnaars kunnen deze waardebon-
nen afhalen bij: Figlio (by Geerts Schoenen), 
Koningsoord 91 in Berkel-Enschot (geldig 
legitimatiebewijs meebrengen).

Deze waardebonnen zijn uitsluitend te 
besteden op het Winkelcentrum.
Prijswinnaars van harte gefeliciteerd.

Uitslag maandpuzzel oktober:
VOETBALVANDALISME

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

Elke zondag open
Oisterwijk Heukelomseweg 26

Phalaenopsis
Of orchidee, 2-tak met 
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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

Oliviersweg 99, Oisterwijk   -   2 min vanaf de McDonald's

Elke zaterdag 
verse groente

en fruit!
          

Check onze Facebookpagina @degroenteloods

van 
09:00 tot 16:00
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Kerkberichten



Schakeltjes

Pasfoto’s voor offi  ciële documenten kunt u zonder 
afspraak laten maken bij een vakfotograaf. 

ERKEND RDW fotograaf, 
ook voor digitaal aanvragen rijbewijs. 

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

www.fotogalerie-angelique.nl

Zoek je een gastouder of wil je gastouder worden, bel 
dan met gastouderbureau Bontekoe
0416-532321/0648-948933 of kijk op 

www.kinderopvangbrabant.nl

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.

Vakantieoppas gezocht voor onze Labrador. 
Bij wie kan onze lieve hond, 18 mnd, 

af en toe logeren? Interesse bel 06-53540001

GRATIS INLOOPSPREEKUUR
Wij hebben dinsdagavond een gratis 

inloopspreekuur van 18.00 uur tot 19.00 uur. 
Van Raak Advocatuur, 

Slimstraat 8a Udenhout, 013-5908877

KNIP UIT Bella Bimba Dames Merkkleding nieuw 
en bijna-nieuw. Maandagavond 19.00-21.00  
dinsdag- en donderdagmiddag 13.00-17.00. 
Jan Tinbergenlaan 21, B-E. Tel 013-5334237 

Tot ziens!

Bridgen Pannenschuur Oisterwijk, zaterdagavond 
13 november a.s. Alle oneven weken. Vrije inloop. 

Inschrijven 19:00 tot 19:25 uur. 
Start 19:30 uur, € 1,50 per persoon.

Hans Mutsaers, Keurslager
Koningsoord 177
5057DL Berkel-Enschot
0416341448
info@mutsaers.keurslager.nl
www.mutsaers.keurslager.nl Aanbieding geldig van 4 november tot en met 10 november

lekkere

runder-
schnitzels
(gesneden van zachte
rosbief bestrijkt met
een  heerlijke
marinade)

3 stuks 9.95

kant en  klare
vlaams-
stoofvlees

400 gram 7.95

huisgemaakte

lasagne

per portie 5.95

goed gevulde
gehakt-
cordon-bleu's

4 stuks 5.95

fantastische
konings-
oordjes

4 stuks 6.95

heerlijk

hache-
pakketje
(450 gram vlees,
gesneden uien en een
zakje kruiden)

samen 7.95

Wij feliciteren Henry Weijters 
met zijn 10-jarig jubileum op 1 november 2021
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* Alle combinaties mogelijk.

DA’S LEUK BOODSCHAPPEN DOEN
Geldig t/m di 9 november 2021

KIES & MIX FRUIT
Mandarijnen net 750 gram,
pitloze rode druiven bak 500 gram,
blauwe bessen 125 gram,
Zespri Sun Gold verpakking 3 stuks
of ananas per stuk 3VOOR

5�
3

GRATIS BIJ

PUNTEN
210

Alpro Barista
Soja of haver
Pak 1 liter

PUNTEN
210

GRATIS BIJ

PUNTEN
275

Jan pancakes
American of Bosbes 
Verpakking 180-300 gram

GRATIS BIJ

PUNTEN
395

Valess 
vleesvervangers
Alle soorten

Geen 18, geen alcohol

LOS GANSOS
Land van herkomst: Chili
2 flessen à 750 ml
v€11,98 

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

2VOOR

9�

SENSEO KOFFIEPADS
3 zakken à 16 of 36 stuks
v€10,44 - v€14,07 

3VOOR

10�

ROBIJN KLEIN & KRACHTIG 
WASMIDDEL 19 WASBEURTEN,
CAPSULES 15 WASBEURTEN
OF DRY WASH
2 verpakkingen
v€14,42 - v€20,98 

2VOOR

8�

Geen 18, geen alcohol

SPECIAALBIEREN VAN
HERTOG JAN, KARMELIET,
GRIMBERGEN, BRAND
OF GROLSCH
2 verpakkingen met 4 of 6
flesjes of blikjes à 30-33 cl
M.u.v. Alcoholvrij, Radler en
Brand Krachtig Blond

Geen 18, geen alcoholGeen 18, geen alcohol

2VOOR

11 �

 Jumbo Denissen, Berkel Enschot, Koningsoord 64


