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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: 
bas.van.boxtel@politie.nl en 
brian.thomassen@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.

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

BANKEN
Regiobank 
Koningsoord 133, 5057 DL Berkel-Enschot
Tel. 013-5339118   www.vandenhoven.nl

BOUW & AANVERWANTE BEDRIJVEN
Boomrooierij Weijtmans | www.boomrooierijweijtmans.nl
013-5111483 | bomen rooien, snoeien, stronken frezen

Bouwbedrijf Maas van Dal Nieuwbouw, verbouw, renovatie, 
verhuur hoogwerker. Tel 06-30863761

Renovatiebedrijf Paul van Rooij
Voor badkamer en keuken, ook voor nieuwbouw en 
algemene renovatie-verbouwingen. 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

VU-RIO, riolering ontstoppen, rioolinspectie, opsporen 
stankoverlast. Frans en Drik van Vught, 5333864.
 

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: 
Noortje de Kok, Stefan Latijnhouwers, 
Jan van der Straaten, Ellen de Visser, 
Lieselot van Elten

FOTOGRAFEN: 
Bas Haans, Coen Brekelmans 
Coverfoto: 

BEZORGING: 
Patric de Brouwer, bezorging@schakel-nu.nl

GEEN SCHAKEL ONTVANGEN?
U kunt een Schakel ophalen bij:
Bibliotheek Koningsoord, 
Shell Tankstation Durendaelweg, 
Gerritse Makelaardij Eikenbosch.
Of stuur een mail naar 
bezorging@schakel-nu.nl
De Schakel staat ook online op 
www.schakel-nu.nl/archief

OPLAGE: 
5.700 exemplaren, 

DRUK: 
Drukkerij ElkaSikkers

DONATEURSREKENING:
NL50RABO 0106847953 
t.n.v.: De Nieuwe Schakel
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Posthoornseweg 5B, 5062 SZ Oisterwijk
Tel: 013 - 5286044 
Email: Info@boshuyshermitage.nl

GENIET 
VAN HET SEIZOEN

MOSSELAVOND
13-10-2022 & 20-10-2022

8 GANGEN CULINAIR
26-11-2022

KREEFTENAVOND
24-09-2022 & 1-10-2022

WILDMENU
Vanaf 21-10-2022

RESERVEER TIJDIG 
VOL = VOL
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Schilders
Gerard van Berkel Schilderwerken
06-52688933 schildervanberkel@ziggo.nl

Bleyer Schilderwerken 06-16764530

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

Dierenkliniek Berkel-Enschot Koningsoord 67,
Tel 013 - 207 3034 www.dierenartsenoisterwijk.nl 

DORPSRAAD
DORPSRAAD BERKEL-ENSCHOT
Website: www.dorpsraadberkelenschot.nl 
E-mail: info@dorpsraadberkelenschot.nl

Dorpsinformatiepunt Loket BE
Stel uw vraag over (mantel)zorg, vervoer, wonen, maat-
schappelijke diensten, vrijwilligerswerk of meld u aan 
voor een Fijn Thuis gesprek. Op donderdagochtend van 
10-12 uur in Koningsoord (ingang via hellingbaan) of 
bel: 06 53 76 89 78. U kunt ook mailen naar: 
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

Fysiotherapie
FASCIATHERAPIE Manuele therapie  I  Anne van de Ven 
www.fasciaatelier.nl  I  Tel: 06-19890242  I  Udenhout

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

Piazza Care Fysiotherapie (www.piazzacare.nl) 
Fysiotherapie, Manuele therapie, Oedeemtherapie,  
Dryneedling,  Acupunctuur en Medical fitness.
Tel 013-3033109, Gen. Eisenhowerweg 3, Berkel-Enschot.

TOPFYSIOTHERAPIE BERKEL-ENSCHOT, Groels & Klijn 
Fysiotherapie | Manuele Therapie | Geriatrie 
Fysiotherapie | Medische Revalidatie. Akkerweg 2 | 
tel: 013-5333307 | www.topfysiotherapie.nl/berkel-enschot

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

Pedicures
Pedicure Salon Alessandra, lid Provoet. 06-15966319 
Weidemolen 7, B-E www.pedicurealessandra.com 

IL Mio Sogno Schoonheidsverzorging & Medisch-Pedicure
Kerkstraat 9  B-E - 0622657699 - www.ilmiosogno.org

De Pedicuresalon, lid ProVoet. 06-51272199
Klaproosstraat 2c B-E  www.depedicuresalon.nl
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Stoere

--1100%%
--1155%%

--2255%%
kkoorrttiinngg!!
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Broeken

Vr. 16 t/m Za. 24

September Week

STAPEL
KORTING*

*Op de nieuwe collectie

Berkel-Enschot 013 533 6101 bailiff-fashion.nlWinkelcentrum Koningsoord 128
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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

Coaching en (relatie-)therapie - molnarcoaching.nl
Berkel-Enschot - tel. 013 303 1873 (lid NVPA/RBCZ)

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 Begeleiding/Maatsch.Steunsysteem 088-117 53 01

Wijkverpleging Zorgstichting ’t Heem 06 – 2700 3387

JURIDISCHE DIENSTVERLENING
Advocaten
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.
Online reserveren kan via 1kapper.nl

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.

MAKELAARDIJ 
Van den Hoven Makelaardij 
Koningsoord 133, 5057 DL Berkel-Enschot
Tel. 013-5339118   www.vandenhoven.nl 

 WitteWoningMakelaar Van Poppel, 013-5715888 WitteWoningMakelaar Van Poppel, 
 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

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

TAXIBEDRIJF VAN DER HEIJDEN 013-5333350
We rijden ziekenvervoer voor VGZ, Menzis, IZA, IZZ, ASR,
Ditzo, ZEKUR, Achmea, ONVZ, De Amersfoortse, Univé

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
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Van der Vleuten & Derix Uitvaartbegeleiding
Iedere uitvaart bijzonder
013-5920048 of www.harrietvandervleuten.nl

VERZEKERINGEN
Van den Hoven Assurantiën 
Koningsoord 133, 5057 DL Berkel-Enschot
Tel. 013-5339118   www.vandenhoven.nl 

WELZIJN
ContourdeTwern, voor ondersteuning van bewoners
en vrijwilligers(groepen) & mantelzorgondersteuning,
chantalboeren@contourdetwern.nl 0610932179 

Maaltijd Thuis maaltijdservice. Met aandacht bereid,
met liefde gebracht. Edwin en Marina Smits
013 - 8200954  smits@maaltijdthuis.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

OPROEP BEZORGER
Ben jij 13 jaar of ouder en zoek jij een toffe 

bijbaan voor de woensdagmiddag? 
Dan zoeken wij jou!!

DE BEZORGER voor
* de wijk Hoge Hoek met 256 Schakels.
* omgeving Vrijheidsstraat, Korenbloem-

straat en Heggewikke, 155 Schakels.

App: 06-20780000 of mail bezorging@schakel-nu.nl 
voor meer info of om je aan te melden

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

8



Koningsoord Express
Donderdag 18 augustus zijn we van 
start gegaan met het rijden van de 
Koningsoord Express.
Omdat er nog niet erg veel gebruik 
van gemaakt wordt, brengen we dit 
graag nog een keer onder uw aandacht.

Zoals aangekondigd is dit een proef in een ver-
voersaanbod naar het winkelcentrum Koningsoord.
Iedere donderdag tussen 10.00 en 12.00 uur rijdt er 
een (rolstoel)bus van Taxi Korthout naar winkelcen-
trum Koningsoord. 
Bewoners worden thuis opgehaald en naar win-
kelcentrum Koningsoord gebracht. Tijdens deze rit 
worden ook andere dorpsgenoten opgehaald. U 
wordt afgezet en opgehaald op een vaste locatie 
bij Koningsoord; de parkeerplaats aan de achter-
zijde van de Hema. 
Mensen kunnen dan zelfstandig hun boodschap-
pen doen, even over de markt lopen, een kopje 
koffi  edrinken of bij het Loket BE langs gaan. Er is 
geen begeleiding tijdens het boodschappen doen.
De kosten zijn: een enkele rit is € 2,00 en een 
retour € 3,00. Dit betaalt u aan de chauff eur en kan 
contant of via de pinpas.

Wilt u meerijden
U kunt op woensdagmiddag bellen met Taxi 
Korthout om te reserveren voor de Koningsoord-
Express. Het telefoonnummer is (013) 45 55 555. 

Vragen of tips
Heeft u tips of vragen dan horen we die graag. U 
kunt hiervoor contact opnemen met de medewer-
kers van Loket BE. Zij zijn iedere donderdag van 
10.00 – 12.00 uur aanwezig in Ons Koningsoord 
en bereikbaar op (06) 53 76 89 78 of loket-be@
dorpsraadberkelenschot.nl

Werkgroep Mobiliteit 

Natuurwandeling 
Op donderdag 22 september gaan we 
wandelen bij de Nieuwe Hoef in Goirle.
We starten bij de de Nieuwe Hoef. Dit 
is een originele en monumentale tiendhoeve, 
gebouwd in 1641, gelegen in het landgoed “Gorp 
aan de Ley” en onderdeel van het grotere Gorp en 
Rovert. Een tiend is een soort belasting die vroeger 
werd betaald.
Deze boerderij, die ligt aan een hele mooie laan, 
wordt gebruikt in het weekend en als feestlocatie 
maar is op donderdag gesloten.
Van hieruit lopen we door een prachtig natuur-
gebied waardoor het riviertje de Ley gemoedelijk 
stroomt.
We zien prachtige bomen en huizen in de typische 
kleuren van deze streek.
Een mooie wandeling en zeker de moeite waard.
Na afl oop drinken we koffi  e op eigen rekening.
We vertrekken om half twee vanaf Eikenbosch 2, 
het oude winkelcentrum  en zijn rond vijf uur weer 
terug.
Wij carpoolen en medereizigers betalen 2 euro aan 
de chauff eur.
Aanmelden is niet nodig.
Veel plezier!

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

Infl atie

De prijsstijging gaat met procenten

En geld op de bank geeft geen rente

Maar met kortingen pakken

En zegeltjes plakken

Redden wij het wel tot de lente

9

Verenigingen



10



Als het in september nog dondert, 
ligt de sneeuw met Kerstmis hoog.

De septemberregen, 
komt de boer heel goed gelegen.

Jean-Paul Korst

Burger-Koningschieten + mi-
ni-mix jeu de boules-toernooi
Zondag 18 september organiseert het 
gilde Sint Hubertus weer het jaarlijkse 
Burger-Koningschieten
Een mooie gelegenheid om kennis te maken met 
het gilde en tevens een gooi te doen naar de titel                
Burgerkoning. De deelname is geheel vrijblijvend 
en gratis en toegankelijk voor zowel vrouwen als 
mannen.

Dit jaar wordt voor de 11e keer om de titel gescho-
ten.
Een aantal oud Koningen hebben toegezegd ook 
dit jaar weer een gooi te doen naar de titel Burger-
Koning.
Hij of zij die het laatste stuk van de vogel naar 
beneden schiet, ontvangt van het gilde een blijvend 
aandenken Tevens wordt de Burger-Koning in de 
gelegenheid gesteld, om bij alle activiteiten van het 
gilde aanwezig te zijn.
Deelname is mogelijk vanaf 16 jaar. Legitimatie is 
verplicht.
Inschrijven en inschieten kan tussen 13.00 en 14.30 
uur. Het schieten op de houten vogel vangt aan om 
15.00 uur.
De volgorde van deelname wordt bepaalt aan de 
hand van de resultaten bij het inschieten.

Voor hen die liever niet mee schieten, maar deze 
dag wel actief willen zijn, wordt een Mini-mix Jeu 
de Boulestoernooi gehouden. Dit toernooi vangt 
aan om 13.30 uur en is voor iedereen toegankelijk.
Inschrijven is mogelijk vanaf 13.00 uur.
De inleg bedraagt € 2,-. Prijzen in natura.

Tot ziens op zondag 18 september op het Gildeter-
rein aan de Kraan 53 te Berkel-Enschot

RABO CLUBSUPPORT: U STEMT TOCH OOK OP 
GILDE SINT HUBERTUS!

Handelsweg 1, 5071 NT Udenhout   T 013 - 511 41 40 
 info@nnbv.nl   www.nieuwenhuizen-udenhout.nl
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Maak kennis met BUBE, dé business club 
van ruim 100 ondernemers uit Berkel-
Enschot, Biezenmortel en Udenhout.  
Inspirerende sessies, bedrijfsbezoeken en 
bijeenkomsten met een gezellige en 
culinaire inslag.

Op donderdag 22 september is de najaars-
bijeenkomst met een excursie naar 
Vliegbasis Gilze Rijen en op 3 november is 
er een BUBE Business over Cybercrime en
Security Monitoring. 

Een keer vrijblijvend deelnemen als 
ondernemer in deze bruisende 
businessclub? Meldt u zich aan via de site 
of mail naar secretariaat@bube.nl.

BUBE, dé Businessclub van 
ondernemers uit Berkel-Enschot, 

Biezenmortel en Udenhout

Meer informatie: www.bube.nl
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R.K.V.V. Jong Brabant 
Op 28 augustus 1946 werd Jong Brabant opgericht 
o.a. door de heren W. Pijnenburg, W. van der Meijden 
en H. van Zeeland. Volgens deze heren moest er 
een Enschotse Rooms Katholieke Voetbalvereniging 
komen. Jong Brabant heeft heel wat door het dorp 
gezworven op zoek naar een geschikte accommoda-
tie. In 1977 kreeg Jong Brabant een vaste stek aan de 
Berkelseweg. Daar bezit de vereniging vijf speelvel-
den, waarvan één veld met verlichting, een verlichte 
oefenhoek, een door de leden verbouwde boerderij 
als clubhuis en sinds het veertigjarig bestaan in 1986 
een door de leden gebouwde (en in 2012 gemoderni-
seerde) kleed- en doucheruimte. 
Begin jaren tachtig telde de vereniging tussen de 700 
en 800 leden. Op dit moment heeft Jong Brabant ruim 
600 leden. Door de nieuwbouw in Berkel-Enschot 
neemt het aantal leden weer behoorlijk toe en de 
verwachting is dan ook dat Jong Brabant zeker weer 
uit zal groeien naar een ledenbestand van 700 à 800  
leden. Inmiddels bestaat de vereniging 76 jaar. Het 
was vorig jaar door corona echter niet mogelijk het 
jubileum te vieren en de ereprent uit te reiken. 

Stichting Maaltijdenexpres Brabant 
De Stichting Maaltijdenexpres Brabant komt voort 
uit de Stichting Bejaardenwerk Tilburg, die in 1972 is 
opgericht. De stichting heeft als doel het welzijn te 
bevorderen van mensen die door omstandigheden 
niet in staat zijn zelf maaltijden te bereiden, door het 
bezorgen van die maaltijden en daaraan gekoppelde 
diensten te verlenen. Wekelijks bezorgt de stichting 
maaltijden aan huis. Geprobeerd wordt om de maal-
tijdprijs die de klant betaalt, zo laag mogelijk te hou-
den. Het werk wordt grotendeels gedaan door vrijwilli-
gers en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 
De stichting heeft sinds november 2015 de status van 
een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Op 
zaterdag 10 september 2022 vierde de stichting haar 
50-jarig bestaan tijdens een open dag. Maaltijdenex-
pres is een trouwe adverteerder in de Schakel, zie de 
contactgegevens in Bedrijven Contacten voor in ons 
weekblad.jubileum te vieren en de ereprent uit te reiken. weekblad.

Stichting Maaltijdenexpres Brabant 

Tilburgse Ereprent voor 
Stichting Maaltijdenexpres Brabant en R.K.V.V. Jong Brabant

Op zaterdag 10 september jl. reikten 
Burgemeester Weterings en locoburgemeester 
Maarten van Asten de Tilburgse Ereprent uit aan 
onder andere Voetbalvereniging R.K.V.V. Jong 
Brabant en Stichting Maaltijdenexpres Brabant.

De Tilburgse Ereprent is een gemeentelijke onder-
scheiding die kan worden toegekend aan bedrijven 
en organisaties die een bestaansjubileum vieren 
van 50 jaar of meer, telkens met een eenheid van 
25 verhoogd. De Tilburgse Ereprent staat symbool 
voor de waardering en trots van de gemeente.

Tekst: Gemeente Tilburg
Foto Maaltijdenexpres: Joris Buys

Foto Jong Brabant: SV-media
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Activiteiten   kalender
De komende maand

Ga voor de volledige activiteitenkalender naar onze website: www.schakel-nu.nl/agendaGa voor de volledige activiteitenkalender naar onze website: www.schakel-nu.nl/agendaGa voor de volledige activiteitenkalender naar onze website: www.schakel-nu.nl/agenda

15-09-22 Bibliotheek 9.30-11.30 Schrijfatelier

17-09-22 Koningsoord gehele dag Diverse gratis activiteiten Koningsoord staat Stg.Expo

17-09-22 WC Koningsoord 13.00-13.30 Optreden Inbeween

18-09-22 Ons Koningsoord 10.00 Ruilbeurs de Torenhoek

18-09-22 Manege de Kraan 10.00-16.00 Proefgerichte Dressuur Clinic

18-09-22 Gildeterrein de Kraan 13.00 Burger-Koningschieten Gilde St. Hubertus

21-09-22 Bibliotheek/werkplaats 13.30-15.00 Ontwerp je eigen 3D-wereld

21-09-22 Bibliotheek/werkplaats 20.00-21.00 Ouders Meetup "Faalangst" 

21-09-22 Sporthal 't Ruiven 14.00 Bridgen beginners/half gevorderden bc de Schrandere Vos

23-09-22 Bibliotheek/Kerkzaal 10.00-11.00 LetterLOL leeftijd 0-2 jaar

24-09-22 Manege de Kraan 10.00-16.00 Clubkampioenschap Dressuur

28-09-22 Sporthal 't Ruiven 14.00 Bridgen beginners/half gevorderden bc de Schrandere Vos

28-09-22 Bibliotheek/Kerkzaal 19.30-22.00 Filmcafé "Madres Paralelas"

28-09-22 CC de Schalm Kapittelzaal 20.00 Lezing Frans Kapteijns over de Kampina

29-09-22 Bibliotheek 9.30-11.30 Schrijfatelier

30-09-22 Hoolstraat  17.30-01.00 DorpsQuiz Berkel-Enschot

Klaar om je rijbewijs te halen? 
Écht je theorie leren? 
 
Wij zijn nieuw in Berkel Enschot en helpen je graag. Van rijlessen 
tot écht auto theorie leren in een kleinschalige opleiding. 
Met je eigen verkeerscoach en extra hulp van onze digitale 
verkeer app. Ook senioren en expats helpen we om met meer 
vertrouwen aan het verkeer deel te nemen.
 
Kijk wat we voor jou kunnen doen!

E-Mail: info@hetverkeershuis.nl
Tel.: 06-22421035 
www.hetverkeershuis.nl
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Interne competitie gestart
Afgelopen donderdag is de interne com-
petitie bij Schaakvereniging De Oude 
Toren van start gegaan. Er werd volop geschaakt, 
met verrassende uitslagen.
Frans Deckers leek er aanvankelijk minder goed 
voor te staan, maar wist zijn tegenstander toch 
overtuigend te verslaan. Het was een kwestie van 
voortdurend de juiste stukken zetten, zo simpel 
kan schaken zijn. Joel Beerens wist Leo Elias te 
overtroeven. Ondanks een matige opening kwam 
er voordeel op de koningsvleugel, omgezet in 
winst. Marcel Strik en Gerrit Bout speelden remise. 
Gezien het spel een terechte uitslag.
Richard Haines  had een zware dobber aan Hugo 
van Baardwijk. Een schaakoff ensief werd zorgvul-
dig weerlegd, maar in het eindspel kreeg Richard 
voordeel. En daarmee de winst. Tot slot was er de 
enerverende partij tussen Koen Robben en Gio Dos 
Santos. Gio, nog maar amper lid, wist het Koen 
ongelofelijk moeilijk te maken. Tot op het laatst toe 
kon de partij alle kanten opgaan, het was uiteinde-
lijk toch Koen die de winst opeiste.
Donderdag wordt de competitie voortgezet, zater-
dag zal de 1e wedstrijd voor de externe competitie 
worden gespeeld, in Goirle.

Korfbalseizoen gestart
Net niet. Dat was het resultaat van 
de eerste wedstrijd van OJC'98 1, 
in Nieuwegein. Toch een net resultaat. Het tweede 
won en dat was ook het geval met de junioren 
en de aspiranten B. De grootste zege kwam van 
de jonge D2-ploeg. De D1 en de E1 verloren hun 
eerste wedstrijd.
De uitslagen waren:
Koveni 1 - OJC'98 1 12 - 11
DSK 4 - OJC'98 2   1 - 13
Keep Fit jun 2 - OJC'98 jun 1   9 - 10
DSK asp B2 - OJC'98 asp B1   4 - 6
Merwede/Multiplaat pup D1 - OJC'98 D1 10 - 4
STIP pup D1 - OJC'98 pup D2   1 - 10
OEC pup E2 - OJC'98 pup E1 11 - 0
Volgende week is er het volgende programma:
zaterdag 17 september:
OJC'98 1 - KCD 1 14.00 uur
OJC'98 2 - Good Luck 3 15.30 uur
OJC'98 jun 1 - Scheldevogels jun 1 11.15 uur
OJC'98 asp B1 - Juliana asp B2 11.15 uur
OJC'98 pup D1 - Albatros pup D2 12.40 uur
OJC'98 pup D2 - SDO pup D3 12.35 uur
OJC'98 pup E1 - SDO pup E1 12.35 uur
Veel thuiswedstrijden dus. Een leuke gelegenheid 
om te komen kijken. 

Bekerwinst voor Jong 
Brabant EN jubileumfeest!
Als de voortekenen niet liegen gaan we 
een mooie competitie tegemoet met 
Jong Brabant, want weer werd een solide beker-
winst geboekt, nu thuis tegen Boxtel: 4-1
Om een lang verhaal kort te maken, het jeugdige 
elan, het verzorgde spel en het goede verdedi-
gende werk blijven opvallen. En dat met regelmatig 
gevaar binnen de 16-meter van de tegenstander 
bovendien, getuige de vier doelpunten, waarvan 
twee gescoord door Tijn Maas. Komende zondag 
thuis tegen Tuldania wacht eerst nog een beker-
wedstrijd, waarna de competitie gaat starten.
Naast gevoetbald werd er afgelopen weekend ook 
uitbundig gefeest aan de Berkelseweg vanwege 
het 75-jarig (+1) bestaan. En een groot feest werd 
het, voor jong en oud (leden)! “Jong Brabant zijn 
we samen”, was een uitspraak die de redactie in 
het feestgedruis ter ore kwam. Als iets gebleken 
is afgelopen weekend is het dat wel. Met excuses 
voor de mogelijke geluidsoverlast, wilde het be-
stuur van Jong Brabant daaraan toevoegen.

Redactie Jong Brabant

17

Sport



Braderie
Ruim 25 kramen vormen de braderie op zaterdag 
16 september in de winkelstraten van Konings-
oord. Diverse winkels zullen u verrassen met 
mooie en leuke producten, proeverijen en veel 
entertainment. Lekker slenteren langs de goedge-
vulde kramen en uitrusten op de diverse terrasjes.

Koopzondag
Zondag 18 september zijn alle winkels in Ko-
ningsoord van 12:00 uur tot 17:00 uur geopend. 
Feestorkest ‘Las Jarras’ loopt gedurende de dag 
door de straten voor muzikaal vertier.

Illusies bestaande uit Magic, 
mindreading & goochelen
Goochelaar en illusionist Richard zal op zaterdag 
17 september van 14:00 tot 17:00 uur in het winkel-
centrum aanwezig zijn met zijn vingervlugge goo-
cheltrucs. Zijn jarenlange ervaring en professionele 
aanpak zorgt ervoor dat dit een bijzondere ervaring 
wordt, waar nog lang over nagepraat zal worden.

Muziek op het plein
Vrijdag vanaf 18:00 uur betreedt Say Keys 
het podium voor het klooster. Gitaar, drums, 
zang en piano zijn de ingrediënten voor een 
waar muziekspektakel. Het motto “U vraagt 
wij draaien” is de lijfspreuk van deze muzi-
kanten. Elk genre van de jaren 50 tot nu zal 
de revue passeren. Dit alles afgewisseld door 
onze huis-DJ. En of dit nog niet genoeg is: 
zaterdag 18 september komen ze vanaf 16:00 
uur weer terug. Hier wil je toch bij zijn!

Cup cakes versieren en decoreren
In samenwerking met Meesterbakker van Iersel, 
Floor van Lieshout en Leo Geerts kunnen alle 
kinderen tijdens de braderie op zaterdag 17 sep-
tember van 11:00 tot 15:00 uur voor de deur van 
Keurslagerij Hans Mutsaers cup cakes komen 
versieren. Bakker Sophie zal de kinderen hier-
mee helpen om een leuke cup cake te maken.

Foodtruck festival, dat is genieten
Op vrijdag 16- en zaterdag 17 september staan 
er een diverse foodtrucks opgesteld tussen 
Restaurant Hemels en Aards Eetbar & Wijnwinkel. 
Laat u verwennen met luxe frituur, barbecuespe-
cialiteiten, wafels en taco’s. Neem plaats op het 
gezellige terras & geniet van de kookkunsten van 
de chefs. Muziek vanaf het podium maakt dit al-
les tot één groot feest.

“Kom naar Clown Toedeloe, gaan we samen 
lachen”
Zaterdag 17- en zondag 18 september loopt clown Toede-
loe door het winkelcentrum en vouwt samen met de kinde-
ren allerlei leuke en grappige ballonfi guren. Clown Toedeloe 
is met haar gekleurde ballonnetjes aanwezig op zaterdag 
van 12:00 tot 16:00 uur en zondag van 13:00 tot 16:00 uur.

Braderie
Ruim 25 kramen vormen de braderie op zaterdag 

Foodtruck festival, dat is genieten
Op vrijdag 16- en zaterdag 17 september staan 
er een diverse foodtrucks opgesteld tussen 
Restaurant Hemels en Aards Eetbar & Wijnwinkel. 
Laat u verwennen met luxe frituur, barbecuespe-
cialiteiten, wafels en taco’s. Neem plaats op het 

Feestweekend winkelcentrum

Koningsoord Staat

Op 16, 17 en 18 september vieren we Koningsoord Staat. 

Er is een prachtig programma samengesteld voor jong & oud. 

Benieuwd wat er allemaal te doen is? Lees dan gauw verder!
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Koningsoord staat met 
Jeroen Latijnhouwers
Wij nodigen u allen uit om op zaterdag 17 sep-
tember a.s. om 14.00 uur aanwezig te zijn bij het 
podium voor Restaurant Hemels. Oud plaatsge-
noot en presentator Jeroen Latijnhouwers zal hier 
het offi  ciële gedeelte samen met burgemeester 
Weterings vormgeven. Neem plaats op een van de 
gezellige terrassen op het horecaplein en geniet 
van een hapje en een drankje.

Springen, klauteren en zweven.
Op het grasveld tussen Hema en de apo-
theek is een groots speelplein gecreëerd. 
Alle kinderen uit Berkel-Enschot en omstre-
ken kunnen zowel zaterdag 17- als zondag 
18 september onder begeleiding van 10:00 
tot 17:00 uur springen op het springkussen, 
klauteren op de stormbaan en zweven in de 
zweefmolen.

De Parelexpress
De Parelexpress rijdt op vrijdagavond 16- 
en zaterdag 17 september door Berkel-
Enschot. U kunt instappen aan de achter-
zijde van de Hema om een leuk tochtje te 
maken door de nieuwe wijk Koningsoord. 
Onderweg zal er uitleg worden gegeven 
hoe Koningsoord tot stand is gekomen. 
Stap in en laat je verrassen.

Li pin kindergrime en glitter tattoos
Zaterdag, van 11:00 tot 17:00 uur zijn alle kin-
deren welkom voor de deur van cafetaria den 
Boom om zich te laten schminken en een glit-
ter tattoo te laten zetten. Wat zal dat er leuk 
uitzien als die gekleurde kindertoetjes door de 
straatjes van het winkelcentrum lopen.

Mooi kleuren en daarna lek-
ker snoepen!
Vanaf maandag 5 september kun-
nen alle kinderen tot acht jaar een 
kleurplaat ophalen bij Olé Kids 
Shoes, Qiëlly Kindermode en Twinsz 
IJssalon. Zet je naam, adres, leeftijd 

en telefoonnummer op de kleurplaat en lever deze dan weer 
in op zaterdag 17- of zondag 18 september vóór 17:00 uur 
bij “Snoepkontjes”. Ieder kind krijgt dan een leuke attentie. 
De ingeleverde kleurplaten worden in drie leeftijdscatego-
rieën ingedeeld en beoordeeld. De kinderen met de twee 
mooiste kleurplaten krijgen een leuke prijs!

Circus op Koningsoord!
Naast clown Toedeloe met haar ballonnetjes, komt 
ook clown Howard op zaterdag 17 september 
naar winkelcentrum Koningsoord. Clown Howard 
is leuk, grappig maar ook een beetje dom. Echter 
niet als het gaat om goochelen. Dan zul je versteld 
staan van zijn trucs. Clown Howard wacht vanaf 
11:00 uur op jullie!

Muziek aller tijden
De schoorsteen rookt, de 
tandwielen draaien en de 
muziek begint te spelen. De 
imposante steampunk wa-
gen wordt elektrisch aange-
dreven en is opgebouwd uit 
gerecyclede materialen. De 
zangeres brengt u “muziek 
aller tijden”. Van de Beatles, 
Rolling Stones, Robbie 
Williams tot vele andere be-
kende artiesten. Bewonder 
haar zaterdag 17 september 
vanaf 11:00 uur!
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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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Op de vrijwilligersdag van de Zonnebloem op 8 september was er 
niet alleen koffi e met gebak maar werden ook drie vrijwilligers in het 
zonnetje gezet voor hun staat van dienst van respectievelijk 10 en 
twee keer 25 jaar. De voorzitter van de Zonnebloem regio Tilburg, 
Jaap van Loon, sprak hen waarderend toe  en reikte een oorkonde 
en een fraaie zilveren en twee  gouden zonnebloemspelden uit.

vond het geweldig om te doen en was een graag 
geziene en veel gevraagde vrijwilligster. In Berkel-
Enschot is zij nog steeds een actieve vrijwilligster.

José Hoppenbrouwers 10 jaar vrijwilligster 
José is een graag geziene vrijwilligster die veel 
betrokkenheid toont en aandacht aan haar gasten 
geeft. Ze is een enthousiaste duizendpoot die nog 
altijd een spring in ’t veld lijkt, maar diep in haar hart 
een bescheiden persoon is. Haar gasten kijken altijd 
uit naar haar warme bezoeken en interesse.

Dimphy en Jan Nieuwburg nemen afscheid
Dimphy en Jan hebben zich meer dan 25 jaar als 
vrijwilliger ingezet. Naast de afdeling Berkel-Enschot 
hebben zij met veel inzet en betrokkenheid klaar 
gestaan voor hun medemens op zowel  landelijk als 
regionaal niveau binnen de Zonnebloem.

Lid van verdienste
Dimphy en Jan Nieuwburg en Jan Verwegen werden 
door Ruud Brugmans, voorzitter van de afdeling 
Berkel-Enschot, voor hun jarenlange inzet  tot lid 
van verdienste benoemd. Een lang durend applaus 
bevestigde de waardering voor hun geweldige inzet.

Tekst: Jan van der Straaten
Foto: Rob Huijsmans

Jubilarissen
bij de Zonnebloem

Jan Verwegen 25 jaar vrijwilliger en neemt af-
scheid
Jan begon als penningmeester bij de Zonnebloem. 
Hij deed dat zeven jaar en liet een gezond fi nancieel 
plaatje achter. Hij bezocht niet alleen gasten van de 
Zonnebloem, maar was ook lid van de activiteiten-
commissie. Voor de uitstapjes onderhandelde hij over 
de prijs van de bus en dat soort zaken. Hij zorgde 
ervoor dat de Zonnebloem nooit te veel betaalde. 
“Nu ben ik inmiddels negentig geworden en na 25 
jaar moet je toch een keer stoppen” zegt Jan.

Anny van Rijswijk 25 jaar vrijwilligster 
Voordat Anny vrijwilligster werd in Berkel-Enschot 
was ze actief op landelijk en regionaal niveau. Maar 
liefst vijftien keer heeft zij zich als vrijwilligster ingezet 
voor gasten tijdens de vakanties met de boot van de 
Zonnebloem en tijdens regionale activiteiten. Anny 

Jan Verwegen 25 jaar vrijwilliger en neemt af-

Vlnr Anny van Rijswijk en Jan Verwegen beide 25 jaar 
vrijwilliger en José Hoppenbrouwers 10 jaar

Tekst: Jan van der Straaten

Vrĳ willigers
zĳ n

onontbeerlĳ k
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9-9 Zwartbruine kinderbril Op kruising Rauwbrakenweg-West/ 06-46445899
  nieuwe Warande
6-9 OV-chipkaart Eikenbosch 06-51853161
5-9 Zilveren grove heren schakel armband Berkel-Enschot 06-37293921
5-9 Sleutelbos met meerdere verschillende Berkhoek Udenhout 06-53469998

sleutels
   
25-4 tas met schilderkist/stofjas en krat boeken parkeerterrein t.o. de bibliotheek 06-21811340

Gevonden

Verloren

Willie’s worstenbrood
Molenhoefstraat 14

Udenhout
013-511 0704

www.williesworstenbrood.nl
@williesworstenbrood

1 brood naar keuze
4 mueslibollen4 mueslibollen
10 witte puntjes10 witte puntjes
4 harde broodjes

Elke vrijdag 
en zaterdag

€10,00

+

1 brood naar keuze1 brood naar keuze Elke vrijdag Elke vrijdag Elke vrijdag Elke vrijdag 
en zaterdagen zaterdagen zaterdag

22



Pearle    Koningsoord 94  |  5057 DL Berkel-Enschot  |  013-2060872  |  www.pearle.nl

Supertrots
Winkelcentrum Koningsoord in Berkel-Enschot heeft 
er vanaf 2 september een Pearle Opticiens bij. ‘De 
winkel is volgens het allernieuwste winkelconcept, 
wij zijn dan ook supertrots dat we in Berkel-Enschot 
deze mooie Pearle winkel hebben’, vertelt Doris Bren-
neke, bedrijfsleider van deze winkel. Doris: ‘De winkel 
is ruim opgezet en op de toekomst voorbereid. Ons 
team verwelkomt je graag in de nieuwe winkel!’
Maak snel een afspraak op www.pearle.nl/afspraak-
maken. Je kunt natuurlijk ook zonder afspraak langs-
komen in de nieuwe winkel. De winkel is van maandag 
tot en met zaterdag geopend. 

Feest!
Opening Pearle Opticiens Berkel-Enschot

Over Pearle
Pearle Opticiens is in Nederland marktleider in brillen 
en contactlenzen. Zij bieden het breedste assortiment 
glazen, monturen, contactlenzen en zonnebrillen. 
Maak een afspraak bij de winkel voor een Goed Zicht 
Gesprek. We starten deze afspraak met een intake, 
vervolgens voeren onze deskundige opticiens de oog-
meting uit (gratis, met een waarde van €30) en tot slot 
ontvang je een persoonlijk en passend advies over 
een zichtoplossing die past bij jou en jouw lifestyle.
Pearle staat voor een goede service en is altijd dicht-
bij: via pearle.nl of maak snel een afspraak en kom 
langs.

Tekst en foto: Redactie (Bron Pearle)

Op vrijdag 2 september heeft Pearle Opticiens Berkel-Enschot 
feestelijk haar deuren geopend. Het Pearle team verwelkomt 
je graag in de nieuwe winkel!
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WORD
JIJ

ONZE
NIEUWE

COLLEGA?

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

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

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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De Rabo ClubSupport stemperiode
is begonnen! 

Wij kunnen uw steun hard gebruiken.

Doe mee en stem op De Schakel!

Adriaan van Mensvoort
OP 31 augustus jl. publiceerde ik bijge-
voegde foto in dit weekblad. Frank van 
Mensvoort, uit Berkel, herkende er zijn 
vader in: Adrianus Josephus Antonius (Adriaan) van 
Mensvoort. Adriaan werd op 30 september 1929 
geboren. Hij was het enig kind van het echtpaar 
Jordanus van Mensvoort en Jans Robben, wonend 
aan de Bosscheweg nummer 12 te Enschot. 
.Jordanus had aldaar een gemengd boerenbe-
drijf. Op 24 november 1959 huwde Adriaan met 
boerendochter M.I.P.A. (Riet) van de Pas. Zij zag 
het levenslicht te Berkel op 21 oktober 1931. Haar 
ouders Kees van de Pas en Anna Breekelmans 
runden een gemengd boerenbedrijf aan de Uden-
houtseweg 4 alhier. Het 'jonge' stel ging inwonen 
op de ouderlijke hoeve van Adriaan van Mensvoort. 
In de tijd dat de familie 
Van Mensvoort-van de 
Pas de hoeve in eigen-
dom kreeg werd er aan 
veeteelt gedaan. Het 
stel 'kreeg' vier kinde-
ren: Adrie, Anja, Hans 
en Frank. Adriaan had 
naast zijn passie veeteelt 
nog een grote hobby: 
de paardensport. Hij is 
vanaf 1945 tot zijn dood 
lid geweest van RSV De 
Cavalieren alhier.
In 1976 werd er een nieuwe boerderij gebouwd: 
Udenhoutseweg 3a, alhier. Al snel trad zoon Adrie 
toe tot de maatschap van zijn ouders. Toen Adrie 
de hoeve over nam verhuisden Riet en Adriaan 
naar de geboorteboerderij van Riet aan de Uden-
houtseweg 4 te Berkel. In 2008 verkasten Riet en 
Adriaan naar: Udenhoutseweg 3 alhier. Adriaan van 
Mensvoort stierf thuis op 21 november 2021 en 
werd begraven te Berkel.

Foto: auteur.
Tekst: Rinus van der Loo.

Een bijzonder gewas: 
Sorghum
Wie te voet of met de fi ets gebruik 
maakt van het Riddershofpad of de Rauwbraken-
weg-west door de Nieuwe Warande, kan op twee 
percelen kennis maken met een voor Nederland nu 
nog tamelijk zeldzaam gewas: sorghum 
Als je de plant ziet zou je in eerste instantie denken 
aan wat klein uitgevallen mais. Nauwkeuriger on-
derzoek laat echter al snel zien dat de voor mais zo 
kenmerkende kolven ontbreken. 
Wij hebben hier te maken met een graansoort die 
oorspronkelijk uit Afrika komt. Zo’n 6000 jaar gele-
den werd sorghum al geteeld in Ethiopië van waar-
uit de plant zich verspreid heeft over de wereld, 
met name in die gebieden die tamelijk droog zijn. 
De zaden, die in de pluimen dicht op elkaar gepakt 
zitten, kunnen tot meel worden vermalen om te 
dienen voor de bereiding van brood of gebruikt 
worden voor het brouwen van bier (kaff erbier). In 
Nederland zal het grootste gedeelte van de oogst 
verhakseld en ingekuild worden om dienst te doen 
als veevoer.
Als vervanger van mais als veevoer zou dit gewas 
in de toekomst wel eens zeer interessant kunnen 
worden. Sorghum heeft voor op mais dat de plant 
met veel minder stikstof toe kan en deze ook nog 
eens beter opneemt. De plant heeft een hogere 
voedingswaarde en kan beter tegen perioden 
van droogte doordat hij veel dieper en fi jnmaziger 
wortelt dan mais. Daar waar de mais er nu op vele 
percelen verdord bij staat, staat de sorghum nog 
fris overeind. Nadeel is echter dat de opbrengst 
lager is dan mais en dat de plant absoluut niet 
tegen vorst kan.

Tekst en foto: Lambert Winkelmolen 
Vragen, opmerkingen: 
https://stichtingnieuwewarande.nl
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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

38/22 
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 2e halve prijs geldt: per combinatie kan de prijs verschillen. Je krijgt 25% 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

WEEKENDPAKKERSdo vr za
22 sep 23 sep 24 sep

Nescafé Dolce Gusto
Alle doosjes à 16 stuks, combineren mogelijk

Geldig in week 38
zondag 18 t/m zaterdag 24 september 2022

w Alle Becel 
Combineren mogelijk 
M.u.v. Olie blends en ko�  emelk
2 stuks*** 
Bijv. Becel Light, 2 kuipen à 500 gram

7.78  5.83
De actieprijzen variëren van 2.83 - 11.08

Teisseire Siroop
Alle bussen à 60 cl, combineren mogelijk
2 bussen** 
Bijv. Teisseire Siroop aardbei-framboos 0%, 2 bussen à 60 cl

7.58  3.79
De actieprijzen variëren van 3.29 - 3.79

Heineken, Brand,
Birra Moretti 
of Amstel Pils 
of 0.0%
Krat 24 flesjes à 30 cl
Per krat
Bijv. Heineken Pils, krat 24 fl esjes à 30 cl

17.69  13.27
De actieprijzen variëren van 10.99 - 15.00

PLUS 
Kipkrokantschnitzels
Pak 4 stuks

PLUS Vers 
gesneden fruit 
of ananas cilinder
Alle schalen à 300-400 gram,
uit de koeling

3.00

Per schaal

11..9999
PLUS Ko�  ecups
Alle doosjes à 10 stuks, combineren mogelijk
M.u.v. single origins

PLUS 
Spareribs
BBQ, Indisch of piri piri,
pak ca. 600 gram

Beemster Kaas 
plakken
Alle varianten à  125-150 gram

Teisseire Siroop

Alle varianten à  125-150 gram

w Alle Becel 
Combineren mogelijk 

Bijv. Becel Light, 2 kuipen à 500 gram

22ee
HALVE
PRIJS

25%25%
KORTING

2.59 - 3.29

Per stuk

11..9999
6.75

Per 500 gram

44..99

11++11
GRATIS

PLUS 
Slagroom- of mokkaschnitte

Nescafé
Dolce Gusto
Alle doosjes à 16 stuks, 
combineren mogelijk

13.47 - 16.47

3 doosjes

99..9999

5.99

Per stuk

33..9999
5.89

Per pak

33..9999
4.98 - 5.18

2 doosjes

22..4949

TOT 51% KORTING 

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

plus.nl Openingstijden: maandag t/m zaterdag: 8.00 - 20.00 uur | zondag: 9.00 - 18.00 uur
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Collecte week 18 t/m 24 sept
Nierstichting collecte voor kinderen 
met een nierziekte

HELP MEE EN GEEF VOOR TOEKOMST 
GENEZING NIERZIEKTEN

Je ziet het vaak niet aan ze, maar opgroeien met 
een nierziekte eist ongeloofl ijk veel van kinde-
ren. In de week van 18 t/m 24 september zetten 
daarom duizenden vrijwilligers zich in voor de 
jaarlijkse collecteweek van de Nierstichting. In 
Berkel Enschot gebeurt de collecte met de col-
lectebus met daarop een QR-code. Door deze 
manier kan de donateur zelf kiezen hoe hij/zij het 
liefst doneert. De donateur kan met de mobiele 
telefoon een QR-code scannen en een donatie 
doen. Alle donaties dragen bij aan een toekomst 
van genezing van nierziekten.

Kinderen met een nierziekte hebben weinig energie, 
mogen niet eten en drinken wat ze willen, moeten 
veel zware medicijnen slikken en soms zelfs dialy-
seren. Dat is slopend. Maar ze geven niet op. Tom 
Oostrom, directeur Nierstichting: “Elke dag weer 
vragen deze doorzetters het uiterste van zichzelf 
om gewoon te léven. Jonge helden zijn het. Voor 
hén willen wij er zijn. Nu en later.”

Bram (4) is geboren met een erfelijke nierziekte. 
Sinds kort moet hij elke middag en nacht dialy-
seren. 11 uur lang. Dat houdt hem in leven. Zijn 
moeder Marianne: “Ik denk dat het vooral Bram 
zelf is, die me op de been houdt. Want hij blijft 
vrolijk en vol levenslust. Ondanks dat hij dagelijks 
moet dialyseren, snel moe is, al die medicatie moet 
slikken en zich aan een strikt zout- en fosfaatarm 
dieet moet houden. Voor mij is hij de grootste jonge 
held die er is.”

Collectevrijwilligers maken het verschil voor 
nierpatiënten
“Samen kunnen we ervoor zorgen dat kinderen 
met een nierziekte weer mee kunnen doen. Door 
er aandacht voor te vragen en meer onderzoek te 
doen. De Nierstichting krijgt geen structurele fi nan-
ciële steun van de overheid en is afhankelijk van 
giften en donaties. “De inkomsten uit de collecte-
week zijn dan ook fundamenteel voor de Nierstich-
ting. Wij zijn ieder jaar ontzettend blij met de inzet 
van onze collectanten en de steun van donateurs.” 
Help ook mee.

GEEF aan de collectant die bij u in de week van 18 
sept t/m 24 sept bij u aan de deur komt.

Nierstichting Berkel Enschot

BOMEN ROOIEN MET AANDACHT 
VOOR NATUUR, MENS EN OMGEVING

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

Handelsweg 18 Tel. 013-511 14 83
5071 NT  Udenhout boomrooierijweijtmans.nl

MEVIO 
SCHOENEN

Kinder,-Dames,-en Herenschoenen

Kijk op onze webshop of kom naar onze winkel 
aan de Trouwlaan 299 in Tilburg.

Gratis parkeren voor de deur!

www.mevio-tilburg.nl
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Food Festival
Koningsoord

Staat

Band / DJ

Foodtrucks,
BBQ en meer!

Muziek

16 & 17
September

2022

Gratis entree
Koningsoord

Berkel-Enschot

Vrijdag 16 september
Van 18:00u tot 24:00u

Zaterdag 17 september
Van 12:00u tot 24:00u

28



AN DE DIAMANTAN DE DIAMANT-GROE-GROEAN DE DIAMANTAN DE DIAMANT-GROEAN DE DIAMANTAN DE DIAMANT PP

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

Meewerkend Voorman/vrouw Groen

Als voorman/-vrouw stuur je een groep van 5 tot 10 medewerkers aan. Je 
werkt onder opdracht van de uitvoerder. Samen met je ploeg voer je alle 
voorkomende werkzaamheden uit, met name in de gemeentelijke openbare 
ruimte. Je bent verantwoordelijk voor het voorbereiden en uitvoeren van de 
aanleg en het onderhoud van groenvoorzieningen volgens gebiedsgerichte 
onderhoudscontracten of integraal (beeld)bestek. Je verdeelt het werk, geeft 
instructies en zorgt ervoor dat de planning van de  werkzaamheden gehaald 
wordt. Uiteraard draag je zelf bij aan de uitvoering van de werkzaamheden waarbij 
je continue aandacht hebt voor veiligheid, kwaliteit en milieu. 

Wat we vragen?
• Een afgeronde groenopleiding vmbo.
• In het bezit van rijbewijs B.
• Ervaring in het aansturen en begeleiden van medewerkers bij een groenbedrijf.
• Affiniteit met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, waarbij je vooral kijkt 
   naar mogelijkheden.
• Ervaring in het bedienen van diverse machines en gereedschappen.
• Goede sociale en communicatieve vaardigheden.

Wat wij bieden:
• Zelfstandige en uitdagende functie in een op de toekomst gerichte organisatie. 
• Het salaris zal afhankelijk van kennis en ervaring worden ingeschaald conform
   cao gemeenten (schaal 5).
• Individueel keuzebudget van 17,05 % (o.a. keuze extra inkomen, verlofdagen, 
   pensioen).

Meer weten?
Wil je graag meer informatie over de functie of onze organisatie, neem dan 
contact op met één van onze projectleiders: Bas van de Kamp / 06 55 81 25 34 of 
Ad Rovers / 06 55 81 25 24 of kijk op: www.groenxtra.nl en www.diamant-groep.
nl.

ONDERDEEL VAN DE DIAMANT-GROEP

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

Meewerkend Voorman/vrouw Groen
(m/v 36 uur)

Als voorman/-vrouw stuur je een groep van 5 tot 10 medewerkers aan. Je 
werkt onder opdracht van de uitvoerder. Samen met je ploeg voer je alle 
voorkomende werkzaamheden uit, met name in de gemeentelijke openbare 
ruimte. Je bent verantwoordelijk voor het voorbereiden en uitvoeren van de 
aanleg en het onderhoud van groenvoorzieningen volgens gebiedsgerichte 
onderhoudscontracten of integraal (beeld)bestek. Je verdeelt het werk, geeft 
instructies en zorgt ervoor dat de planning van de  werkzaamheden gehaald 
wordt. Uiteraard draag je zelf bij aan de uitvoering van de werkzaamheden waarbij 
je continue aandacht hebt voor veiligheid, kwaliteit en milieu. 

Wat we vragen?
• Een afgeronde groenopleiding vmbo.
• In het bezit van rijbewijs B.
• Ervaring in het aansturen en begeleiden van medewerkers bij een groenbedrijf.
• Affiniteit met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, waarbij je vooral kijkt 
   naar mogelijkheden.
• Ervaring in het bedienen van diverse machines en gereedschappen.
• Goede sociale en communicatieve vaardigheden.

Wat wij bieden:
• Zelfstandige en uitdagende functie in een op de toekomst gerichte organisatie. 
• Het salaris zal afhankelijk van kennis en ervaring worden ingeschaald conform
   cao gemeenten (schaal 5).
• Individueel keuzebudget van 17,05 % (o.a. keuze extra inkomen, verlofdagen, 
   pensioen).

Meer weten?
Wil je graag meer informatie over de functie of onze organisatie, neem dan 
contact op met één van onze projectleiders: Bas van de Kamp / 06 55 81 25 34 of 
Ad Rovers / 06 55 81 25 24 of kijk op: www.groenxtra.nl en www.diamant-groep.
nl.

Solliciteren
Herken jij jezelf in bovenstaande? Dan ontvangen wij graag uiterlijk 30 september 
2022 je reactie per mail: Werkenbijgroenxtra@diamant-groep.nl.

De Diamant-groep is het ontwikkel- en werkbedrijf van de regio waar veel mensen 
met afstand tot de arbeidsmarkt met veel plezier dagelijks aan de slag zijn. Haar 
missie is een bijdrage leveren aan de participatie van mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt, om zo te komen tot een inclusieve arbeidsmarkt. Hierbij werken wij 
nauw samen met gemeenten bij de uitvoering van de Participatiewet. Sinds jaren 
voert Groen Xtra – één van de werkbedrijven van de Diamant-groep – het beheer en 
onderhoud van de openbare ruimte uit voor Tilburg en omliggende gemeenten.
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CULTUUR VOOR JONG EN OUD
CULTUUR VOOR EEN AANTREKKELIJKE PRIJS

CULTUUR VOOR IEDERE SMAAK
… EN VOORAL CULTUUR DICHTBIJ

WIST JE DAT…
• Ons Koningsoord in september 5 jaar bestaat? 

WIST JE DAT…
• De nieuwe flyer van Ons Koningsoord Cultureel 

voor oktober, november en december binnenkort 
weer in De Schakel thuis wordt bezorgd?

WIST JE DAT…
• Stichting Expo dit seizoen 45 jaar bestaat en Cul-

tureel Centrum De Schalm 55 jaar en dat ze samen 
in het programma speciale activiteiten aanbieden 
vanwege deze 100 jaar?

WIST JE DAT…
• de voorstellingen, workshops, optredens en andere 

activiteiten tijdens de CultuurProeverij op 17 sep-
tember GRATIS te bezoeken zijn, want het is feest: 
Koningsoord Staat en Ons Koningsoord Cultureel 
opent het nieuwe seizoen!

Kom, geniet en verwonder je dichtbij
17 SEPTEMBER CULTUURPROEVERIJ 
• Ons Koningsoord Cultureel 
• tussen 11.00-17.00 uur
• in Cultureel Centrum De Schalm en buiten
• gratis entree
• bij de culturele activiteiten staat de aanvangstijd 

tussen haakjes 

Speciaal voor de kinderen
Kidscinema (hele dag), Speurtocht kids (hele dag), 
Knutselclub (4+/11.00 uur), Mobiele Taalhuis (13.00 

uur), Zandschilderen (4+/14.00 uur) LOL met Letters 
(15.00 uur), Post op pootjes (15.00 uur) 
 
Actief bij de workshop en activiteiten 
Djembé workshop (11.00 uur) Speurtocht (hele dag), 
Kijkcoach bij expositie (11.30 uur & 13.00 uur), Rond-
leiding klooster met gids(12.00 uur & 14.00 uur)
     
Genieten van de optredens
Jongerenkoor Pippijn (11.30 uur), Back tot the 60’s 
en 70’s (11.30 uur) Ferry van de Zaande als omroeper 
(vanaf12.00 uur) Koor Inbetween (12.30 uur) Meezin-
gen met Koningsoordzangers (13.30 uur) Pianorecital 
Toonaangevend (14.30 uur) Muziek 60’s tot nu (15.00 
uur) Zang & Zo (15.30 uur)

Zondag 18 september 2022 11.00 uur
MINIMUSICAL DE KLEINE ZEEMEERMIN (3+)
Beleef de betoverende wereld onder water van De 
Kleine Zeemeermin met de leukste liedjes uit de 
diepe oceaan. Ze vertelt over haar avonturen onder 
en boven de zee. Naar het bekende sprookje van 
Hans Christiaan Andersen.
Tickets à €7,50: www.onskoningsoordcultureel.nl
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Vrijdag 23 september van 10.00 tot 11.00 uur
LetterLol! 0-2 jaar
De Bibliotheek Ber-
kel-Enschot komt met 
een nieuw program-
ma vol leesplezier. Wij 
gaan lol maken met 
letters! Met een mooi, 
of grappig prenten-
boek gaan Janine 
en Michelle heel veel 
lol maken. LetterLol! 
Samen lezen, zingen, 
dansen en bewegen wie wil dat niet. Michelle is 
lees- en mediaconsulente bij de Bibliotheek Midden-
Brabant en ze kan prachtig, voorlezen. Ook geeft ze 
ouders fi jne voorleestips mee naar huis. Janine, van 
het Oisterwijkse jeugdtheater van Niks & van Alles 
vult aan met dolle dansjes en speelse spelletjes. 
Letters gaan bewegen, boeken komen tot leven en je 
zingt mee met lollige liedjes.
Waar: de Bibliotheek/Kerkzaal
Toegang: €5,00 per keer, per kindje inclusief 1 
ouder/begeleider 
Aanmelden via: www.bibliotheekmb.nl 
Lezen en muziek is een dubbelfeest voor peuters 
en (groot) (oppas) ouders. Kom je ook luisteren en 
meedoen? 

Zondag 25 september 10.30 uur
KidsCinema; 
BRANDWEERMAN SAM
Een spannend fi lmavon-
tuur als een kampvuur 
van de scouting compleet 
uit de hand loopt en heel 
Piekepolder gevaar loopt!
Tickets à €4: 

www.onskoningsoordcultureel.nl

Zondag 25 september 2022 13.30 uur
Muziek: HARBER    
Luistermuziek van de 60’s tot heden…. Harry Swin-
kels en Berry Raaijmakers spelen werk van o.a. The 
Byrds, The Eagles, America, Colin Blunstone, Neil 
Young, Elton John en Phil Collins.
Tickets à €7,50: www.onskoningsoordcultureel.nl

SAVE THE DATE:
zondag 2 oktober: 

Het KlarinetNsemble. 22 klarinetten in 
concert met als gast trompettist Niek 
Jacobs
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Berkel-Enschot, 
het is tijd voor beweging!
Kun je wel wat minder stress gebruiken? Zin om na de afgelopen 
maanden weer lekker in beweging komen? Kom samen met 
WorkOutDoor terug in shape!

WorkOutDoor is een outdoor fitnessbedrijf waarbij je onder toeziend oog van twee 
ervaren trainers werkt aan je conditie, flexibiliteit, stabiliteit, uithoudingsvermogen 
en kracht. Dit is altijd lekker buiten en we werken volgens de laatste richtlijnen van 
het RIVM met 1,5 meter afstand. 

Onze lessen zijn geschikt voor iedereen, ongeacht leeftijd, sportervaring, conditie 
of blessures. Iedereen wordt maximaal uitgedaagd op zijn of haar eigen niveau!

In Berkel-Enschot trainen we iedere donderdagavond, met boerderij Denissen 
(Generaal Eisenhowerweg 1) als startpunt. 
In Tilburg zijn de groepslessen op dinsdagavond in de Piushaven. 
In Goirle is dat op woensdagavond en op woensdag-, zaterdag- en zondagochtend in 
de bossen van Gorp & Roovert.de bossen van Gorp & Roovert.

Benieuwd geworden?

Kijk voor meer informatie op www.workoutdoor.nl 

en meld je aan voor een gratis proefles!
Huub Jacobs I 06-113 850 06

info@workoutdoor.nl
 workoutdoornederland
www.workoutdoor.nl
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TIP
de redact ie

Secretariaat: Slimstraat 7 Udenhout; ma, di, do, vr, 
09.00 - 16.00 uur; 013-5111215; info@johannesxxiii-
parochie.nl; www.johannesxxiiiparochie.nl. IBAN NL44 
RABO 0170 8812 53 t.n.v. Johannes XXIII Parochie. 
Spoedgevallen: pastoor Dorssers 06-19843922; pas-
toor Looyaard 06-51110960.

VIERINGEN IN DE VORSSELAER
Tijdens een parochieavond in het voorjaar in Biezen-
mortel bleek dat een aantal parochianen, na de slui-
ting van de St.-Joseph, te veel afstand tot de parochie 
ervoer. Om de afstand te verkleinen, starten we met 
maandelijkse vieringen in de Vorsselaer. Op vrijdag 16 
september is er om 19.00 uur de eerste Eucharistie-
viering. Van harte welkom. 

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Vrijdag 16 september:
09.00 uur: St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
19.00 uur: Gemeenschapshuis De Vorsselaer: Eucha-
ristieviering (pastoor Dorssers).

Zaterdag 17 september:
14.00 uur: St. Caeciliakerk: Doopviering van Vaiana 
Kornet.
19.00 uur: St. Lambertuskerk: Eucharistieviering met 
samenzang (pastoor Looyaard).

Zondag 18 september: 
09.30 uur: St.-Caeciliakerk: Eucharistieviering mmv 
Pippijn (pastoor Dorssers).
Intenties: Nel van der Bruggen-van Gorp.
10.00 uur: St.-Lambertuskerk: Eucharistieviering mmv 
Gregoriaans koor (pastoor Looyaard). 
Intenties: Overl. ouders Piggen-Vermeer en Marie en 
Pieter; Kees van Berkel (verj.) en Tonnie van Berkel-
Sparidans.
11.00 uur: St.-Willibrorduskerk: Eucharistieviering 
mmv Gemengd koor (pastoor Dorssers).
Intenties: Mientje Smulders-van den Oetelaar en Jan 
van Lankveld.
13.00 uur: St.-Willibrorduskerk: Doopviering van 
Xander en Kate Koevoets.

Dinsdag 20 september:
09.00 uur: De Eikelaar: Eucharistieviering.
19.00 uur: St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

Woensdag 21 september:
09.00 uur: St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.

Donderdag 22 september:
09.00 uur: De Eikelaar: Eucharistieviering.

Vrijdag 23 september:
09.00 uur: St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

Oisterwijk Heukelomseweg 26. www.coppelmans.nl

Liriope
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Adverteren? Vraag naar de mogelijkheden via:
 info@schakel-nu.nl

Schakeltjes
Op zoek naar een GLAZENWASSER voor buiten of 

binnen? Bel 0624136243 of mail dan naar 
VANDENHEUVELGLAZENWASSERIJ@GMAIL.COM

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

Wespen en Vliegen bestrijding 
Voor info en bestrijding A3P Plaagdierbestrijding, 
Haaren 06-22449735 of info@a3p.nu www.a3p.nu

GRATIS INLOOPSPREEKUUR Wij hebben 
dinsdagavond een gratis inloopspreekuur van 
18.00 uur tot 19.00 uur. Van Raak Advocatuur, 

Slimstraat 8a Udenhout 013-5908877

AG Cleaning Udenhout zoekt nieuwe collega's 
voor de dag uren. Werktijden in overleg. 

(Vooral tijdens schooltijden zijn we op zoek) 
Al Vanaf 10 uur per week. 

Vind je het leuk te poetsen, kom solliciteren! 
Bel 013-5110454 of mail info@agcleaning.nl

BAILIFF FASHION STOERE BROEKEN AKTIE 
1 broek 10% KORTING, 2 broeken 15% KORTING, 

3 broeken 25% KORTING. 17 t/m 24 september. 
Feestweekend 18 september braderie en 

19 september koopzondag
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MEER INFORMATIE OF EEN VRIJBLIJVENDE OFFERTE?  T 013 - 533 35 17 | BERKEL-ENSCHOT

OOK HIERVOOR KUNT U BIJ ONS TERECHT!
(HOUD REKENING MET EEN LANGERE LEVERTIJD)

DAKWERK
ZINKWERK
SANITAIR

 CV-INSTALLATIE
AIRCO’S

ZONNEPANELEN



1+1 gratis: 50% korting op de totaalprijs van 2 producten. Alle combinaties 
mogelijk.

*
Denissen

Berkel Enschot, Koningsoord 64

GRATIS BIJ

PUNTEN
675

Jumbo 
Maaltijdpakket 
Voor tomatensoep 
of Italiaanse 
lasagne
Per pakket

GRATIS BIJ

PUNTEN
700

Knorr 
Wereldgerechten
Per pak
M.u.v. XXL verpakkingen

GRATIS BIJ

PUNTEN
300

Kleenex Allergy 
comfort of 
Trusted Care
Alle soorten, per doos

JUMBO BOERENKOOL,
ANDIJVIE OF HUTSPOT
2 zakken boerenkool à 300 gram, 
andijvie à 400 gram of hutspot à 500 gram

1+1
GRATIS*

BOLCHRYSANT
Geel, rood, oranje, roze, paars of wit 
2 stuks

a8,00

2 VOOR

6,-

ANDY, CIF OF GLORIX
2 verpakkingen
M.u.v. Glorix Bleek

1+1
GRATIS*

KIES EN MIX GROENTEN
Avocado 2 stuks verpakt, paprika mix 3 stuks 
verpakt, zoete cherry tomaten bak à 400 
gram of kruimige aardappelen zak à 1 kilo

2 VOOR

3,-

Geldig t/m di 4 oktober 2022

DA’S LEUK BOODSCHAPPEN DOEN

GRATIS BIJ

PUNTEN
675

Jumbo 
Maaltijdpakket 
Voor tomatensoep 
of Italiaanse 
lasagne
Per pakket

GRATIS BIJ

PUNTEN
700

Knorr 
Wereldgerechten
Per pak
M.u.v. XXL verpakkingen

GRATIS BIJ

PUNTEN
300

Kleenex Allergy 
comfort of 
Trusted Care
Alle soorten, per doos

JUMBO BOERENKOOL,
ANDIJVIE OF HUTSPOT
2 zakken boerenkool à 300 gram, 
andijvie à 400 gram of hutspot à 500 gram

1+1
GRATIS*

BOLCHRYSANT
Geel, rood, oranje, roze, paars of wit 
2 stuks

a8,00

2 VOOR

6,-

ANDY, CIF OF GLORIX
2 verpakkingen
M.u.v. Glorix Bleek

1+1
GRATIS*

KIES EN MIX GROENTEN
Avocado 2 stuks verpakt, paprika mix 3 stuks 
verpakt, zoete cherry tomaten bak à 400 
gram of kruimige aardappelen zak à 1 kilo

2 VOOR

3,-

KIES EN MIX FRUIT
Pitloze druiven wit, rood of blauw, Conference peren bak à 1 kilo, 
blauwe bessen bakje à 125 gram of bramen bakje à 125 gram

3 VOOR

499


