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Voor het verkopen van uw oud 
goud, sloopgoud, horloges en/of 

juwelen is een GELDIG 
LEGITIMATIEBEWIJS wettelijk 

verplicht. 

Goudprijs naar record hoogte!  

Profiteer nu van de hoge goudkoers. 

We i j t m a n s
J U W E L I E R- G O U D S M I D

                                           - S I N D S  1 9 7 9 -

Het vertrouwde adres voor het 
omwisselen van uw oud goud naar 
contanten.  

Koningsoord 63                        
5057DK Berkel-Enschot 
013-5334414 



Ook uw bedrijfsgegevens onder
BEDRIJVEN CONTACTEN?

Voor € 3,00 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
wijkagenten-udenhout-berkel-enschot@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
Autoservice Dieltjes: reparaties, onderhoud en banden van
moderne/klassieke auto 06-40542228 autoservicedieltjes.nl

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

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

Van Antwerpen Elektrotechniek Elektro voor nieuwbouw,
onderhoud en renovatie voor bedrijven en particulieren.
LAADPALEN www.vanantwerpen-elektro.nl 013-5333012

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

Schilders
Gerard van Berkel Schilderwerken
06-52688933 schildervanberkel@ziggo.nl

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, Simone van Zundert

FOTOGRAFEN: 
Bas Haans  
Coverfoto: Bas Haans

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: 
5.800 exemplaren 

DRUK: 
Drukkerij ElkaSikkers

DONATEURSREKENING:
NL50RABO 0106847953 
t.n.v.: De Nieuwe Schakel
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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 | Koningsoord
Tel: 013-2020044 | 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 | Dry Needling |
Geriatrie Fysiotherapie | Medische Revalidatie |
Chronische pijn | Shockwave | Akkerweg 2 | 
013-5333307 | berkel-enschot@topfysiotherapie.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

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

Salon Wouw, kapsalon - visagie - pedicure  en 
medisch pedicure. Wendy van Spreuwel 
06-13951265 Baaneind 6 Heukelom.
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Tandartsen
TANDARTSEN Naaijkens & Maes
Raadhuisstraat 37  /  Tel. 013-5333755

 www.mjmnaaijkens.nl

Therapeuten
Voor psychotherapeut (BIG) www.bonnechance.nl

FONKEL psychosociale therapie www.fonkel.nu
Biezenmortel, lid NVPA/RBCZ, 5333937

Praktijk Oefentherapie Cesar Mirjam van Riel-van Gorp
T: 013-5116067 I: www.PraktijkOefentherapieCesar.nl

Praktijk voor klassieke homeopathie & opstellingen |
w. www.miriamvanmierlo.nl | t. 013-5334558

RondOm Podotherapeuten GC Koningsoord
Tel: 088-1180500  www.rondompodotherapeuten.nl

Steunkousenadvies 013 – 504 60 58

Therapeutisch Centrum De Zicht Acupunctuur | 
Toegepaste Kinesiologie | Coaching | DruYoga/Meditatie
De Zicht 21 | www.centrumdezicht.nl | 013-5332865

Thuiszorg
Thebe Begeleiding/Maatsch.Steunsysteem 088-117 74 30

Zorgmaatje aan Huis regio Tilburg 0643991063
Aanvullende mantelzorg en huishoudelijke hulp

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 Uden-
hout (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 

Makelaardij
Van den Hoven Van den Hoven Makelaardij

Koningsoord 133, 5057 DL 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

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

5



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

VERZEKERINGEN

Verzekeringen
Van den Hoven  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

Willie’s worstenbrood
Molenhoefstraat 14

Udenhout
013-511 0704

www.williesworstenbrood.nl
@williesworstenbrood

1 brood naar keuze
6 rozijnenbollen6 rozijnenbollen
10 witte puntjes10 witte puntjes
4 harde broodjes

Elke vrijdag Elke vrijdag vrijdag 
en zaterdagen zaterdag

10 witte puntjes10 witte puntjes
4 harde broodjes4 harde broodjes €10,00

++

vrijdag Geldig van 13 t/m 19 Januari
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Een druilerige winter in Nederland, hét moment 
om alvast te kijken naar de mei- of zomerva-
kantie. Janny Storms, zelfstandig reisadviseur 
via The Travel Club, kan u hierbij helpen: ‘Wij 
bieden reizen op maat, geregeld én ontzorgd 
van A tot Z!’

Janny heeft ruime ervaring in de reisbranche. Ze is 
begonnen bij de Rabobank: ‘Ik werkte achter de balie 
en mocht een opleiding volgen om reizen te kunnen 
adviseren. 9 jaar lang heb ik mijn baliewerkzaamheden 
gecombineerd met Rabobank Reizen.’ Droomreizen 
samenstellen beviel zo goed, dat ze de overstap 
maakte naar Reisbureau Star Travel in Dongen en later 
naar Travel XL in Baarle Nassau, waar ze 15 jaar heeft 
gewerkt. ‘Na Covid, waardoor er veel veranderd is in 
de reisbranche, wilde ik graag als zelfstandige verder 
en heb ik me aangesloten bij The Travel Club,’

Dat was in het begin best spannend: ‘Het reizen 
begon net weer een beetje op gang te komen, eerst 
vooral nog binnen Europa. Via een collega ben ik in 
contact gekomen met een paar klanten en zo is het 
balletje gaan rollen.’ Inmiddels heeft Janny al vele 
droomreizen weten te realiseren. Zo heeft ze voor een 
gezin een reis naar Italië samengesteld, met accom-
modaties bij vier verschillende meren. ‘Een andere 

topper is de reis naar IJsland, waarbij ik overnachtin-
gen op verschillende plekken, een Fourwheeldrive en 
excursies heb geregeld.’ Ook reizen buiten Europa 
zijn weer in trek. Op dit moment is Janny bezig met 
vakanties naar Sumatra & Bali, Zuid-Afrika, Thailand, 
een camperreis naar Canada en New York. 

De reizen die Janny, in overeenstemming met de klant, 
samenstelt zijn anders dan anders, ze is tot nu toe 
nog niets tegengekomen wat niet gerealiseerd kon 
worden. ‘The Travel Club werkt samen met alle gere-
nommeerde reisorganisaties in binnen- en buitenland 
en is aangesloten bij ANVR, SGR en het Calamitei-
tenfonds, waardoor fi nanciële zekerheid gewaarborgd 
blijft.’ Persoonlijke aandacht en een goede service 
zijn erg belangrijk voor Janny. ‘Ik bied altijd een 
totaalplaatje aan, waarbij alles van A tot Z geregeld 
is. Mochten er zich onverhoopt problemen voordoen 
tijdens de reis, dan ben ik beschikbaar om het op te 
lossen. Ik wil klanten tijdens hun welverdiende vakan-
tie graag ontzorgen!’

Wilt u ook zorgeloos thuis uw vakantie boeken? Janny 
helpt u graag, op elk gewenst tijdstip, gewoon bij u 
thuis of op locatie. Via onderstaande gegevens kunt u 
contact opnemen voor een vrijblijvend gesprek. 

Tekst: Lieselot van Elten
Foto: Bas Haans

De Ploegschaar 89  |  Berkel Enschot
M: 06-34199514  |  E: janny.storms@thetravelclub.nl  |  W: www.travelclub.nl/jannystorms

Uw vakantie

geregeld
van A tot Z!

Reisadviseur Janny Storms
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Gevonden

Verloren

07-jan Een OV-chipkaart tnv DL Vromans Op straat omgeving 't Ruiven 06-54346996
27-dec Kleurrijk aap knuff eltje Gerarduslaan Berkel Enschot 06-39450532
26-dec Sleutelbos fi etspad Enschotsebaan 013-5333241

   
19-dec Toegangsdruppel/tag met baby- Nabij kinderopvang De Wijde Wereld/ 06-25445941

speentje eraan Partou Wilhelminaplatsoen
8-jan zwarte rugzak met inhoud Tijdens feestje. Aan boom in bosje langs 06-44241750 
  snelweg & fi etspad vlakbij Streepstraat

Samen-uit-Dineren
Het Samen-uit-Dineren wordt 
maandelijks georganiseerd 
door KBO/SWO bij een van de 

plaatselijke horecagelegenheden en 
is bestemd voor alle senioren van 
Berkel-Enschot. Deze maand is het 

op donderdag 19 januari bij Boerderij Denissen. U 
kunt zich hiervoor aanmelden tot 17 januari via de 
website van de KBO: kbo-berkelenschot.nl . Op 
de website vindt u ook het menu. Wilt u zich liever 
telefonisch aanmelden, dan kan dat bij Ine van de 

Wiel tel.: 06 10 73 75 62 of bij Ria van de Kam tel: 
013 533 26 21. Bij aanmelding graag doorgeven 
of u vlees of vis wenst en of u een dieet hebt. U 
bent vanaf 17.30 uur welkom en we starten met 
het diner om 18.00 uur. Komt u voor de eerste keer 
dan wijzen we u bij binnenkomst graag de weg. 
Er worden geen plaatsen gereserveerd. U schuift 
gewoon gezellig aan bij een tafel waar een plaatsje 
vrij is. Vanwege de oplopende kosten is het driegan-
genmenu voortaan € 2,- duurder dus € 22,50 p.p. 
exclusief de drankjes.
Tot ziens op 19 januari bij Boerderij Denissen.

Werkgroep SocMa, KBO/SWO 

Op vrijdag 30 december reden maar 
liefst 122 deelnemers het mooie bedrag 
van €704,50 voor Stichting Rick bij 
elkaar. 
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ONS KOFFIE-UURTJE
Vanaf januari bent u 2x per 
maand welkom voor Ons Kof-
fi e-uurtje: elke eerste en derde 
woensdag van de maand. Dus deze 
maand bent u ook op woensdag 18 
januari tussen 10 uur en 12 uur van 
harte welkom in De Schalm. Het eerste kopje koffi  e 
of thee wordt u aangeboden door KBO/SWO. U 
hoeft geen lid van de KBO te zijn en hoeft zich niet 
aan te melden. Ons Koffi  e-uurtje is voor alle senio-
ren van Berkel-Enschot. U kunt gewoon binnenlo-
pen en een plaatsje zoeken. Heeft u vervoer nodig 
dan kunt u een beroep doen op Ine van de Wiel 06 
10 73 75 62 of Els van der Meijden 013 533 26 04 
(kosten vervoer € 2 per ochtend).

Werkgroep SocMa

Winnaars puzzel KERST 
in BIEZENMORTEL
Heel veel kinderen vonden het goe-
de puzzelwoord: KERSTKINDJES.
Na loting bleven 3 prijswinnaars over, die een 
kinder-cadeaubon ontvingen.
Semme Raaijmakers – 8 jaar – uit Biezenmortel
Jurre Pelkmans – 9 jaar – uit Oisterwijk
Fenne van Rijzewijk – 11 jaar – uit Berkel-Enschot.
Hanneke en Jan van de Stuurgroep gingen met de 
kinderen op de foto.

Kinderen van OBS Berke-
loo verrassen de gasten 
van de Zonnebloem  
Leerlingen van basisschool Berke-
loo zijn de weken voor de kerst druk aan het werk 
geweest om een kerstpresentje voor onze Zon-
nebloemgasten te maken. Een lief en warm gebaar 
dat wij als afdeling natuurlijk graag omarmden.
Om de leerlingen een indruk te geven wat de 
Zonnebloem voor een aantal mensen in ons dorp 
betekent, konden zij op een school ochtend kijken 
naar een fi lm over de Zonnebloem.
De kerstattenties werden in de week vóór Kerstmis 
door de vrijwilligers bij de gasten aangeboden. 
De gasten waren erg blij en soms ontroerd met dit 
leuke initiatief. 

Op de foto de heer 
van Berkel die blij 
verrast het pre-
sentje in ontvangst 
nam van Dex en 
Jesper, leerlingen 
van Berkeloo.
De Zonnebloem 
wenst u allen een 
goed en gezond 
2023 toe! 
tekst en foto's Jan 
Simons
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FotoBE exposeert in 

De Schalm 

in Ons Koningsoord 
Opening 15 januari, 11.00 – 16.30 

De fotografen zijn dan ook aanwezig 

Tijdens de openingstijden van De Schalm zijn 
de foto’s te zien van 15 januari tot 2 maart 2023. 

Adres: Trappistentuin 77, 5057 DJ Berkel-Enschot. 

KBO Nieuwjaarsbijeenkomst 
KBO Berkel-Enschot nodigt haar leden 
van harte uit voor de nieuwjaarsbijeen-
komst op vrijdag 13 januari 2023 om 
15.00 uur in de Druiventros. Vanaf 14.30 uur is de 
zaal open en ontvangen wij u, onder de muzikale 
klanken van onze befaamde huispianist Willem 
Bruggeling, met een kopje koffi  e/thee. Bovendien 
ontvangt u twee consumptiebonnen om met ons, 
na de nieuwjaarstoespraak van onze voorzitter Leo 
de Graaf, het glas te heff en op het nieuwe jaar. 
Loes Westgeest zal, op haar eigen wijze, met een 
voordracht of gedicht, het nieuwe jaar inluiden. 
Onder het genot van een drankje en een hapje is 
er volop gelegenheid elkaar het beste te wensen 
voor het nieuwe 
jaar. Wij ver-
wachten deze 
bijeenkomst rond 
17.00 uur te be-
eindigen. Wilt u 
op tijd aanwezig 
zijn? Wij kijken 
uit naar uw komst! 

Bestuur KBO Berkel-Enschot

Uitslag Maandpuzzel
Onder de vele goede oplossingen van de 
puzzel van de maand december zijn de 
volgende prijswinnaars getrokken:

1e prijs: Waardebon € 20,-
 Bob Frerejean, Berkengaarde 22 in BE

2e prijs: Waardebon € 10,-
 F. Broeders, Beukendreef 27 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 december:
FIETSENHERSTELLER

Oisterwijk Heukelomseweg 26. www.coppelmans.nl

Blauwe druifjes
Of Muscari. In 9cm-pot. 1.49
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KBO de Schalm 
Biljarttoernooi 2023
Omstreeks 19 januari 
ontvang je in je mailbox het 
inschrijff ormulier voor het KBO de Schalm Biljart-
toernooi 2023 of liggen ze gereed bij de beheerder 
van CC de Schalm. 
Want zoals al eerder in het KBO Nieuws is aange-
kondigd gaan we op 7 maart 2023 van start met 
ons 27e KBO de Schalm Biljarttoernooi. We 
spelen dan 4 weken met de fi nales op donderdag 
30 maart. 
Vind je het leuk om deel te nemen aan dit altijd 
supergezellige toernooi en de strijd aan te gaan 
met dorpsgenoten voor in iedere geval de eeuwige 
roem en wellicht een leuke prijs, zorg er dan voor 
dat je aanmelding uiterlijk donderdag 9 februari 
17.00 uur is ontvangen door de beheerder van 
de Schalm samen met het inschrijfgeld. Want op 
vrijdag 10 februari om 16.00 uur vindt de loting 
plaats eveneens in de Schalm Ook hierbij kun je 
aanwezig zijn. 
Hou er rekening mee dat we maximaal 70 deel-
nemers kunnen inplannen, waarbij het tijdstip van 
aanmelding bepalend is voor deelname. 
Dus wil je meedoen: het inschrijff ormulier is be-
schikbaar vanaf 19 januari 2023 via je mailbox of bij 
de beheerder van de Schalm. Let er op, je kunt al-
leen inschrijven door inlevering van het formulier bij 
de beheerder inclusief € 10,00 inschrijfgeld. Digitaal 
inschrijven is dus niet mogelijk.
Wij hopen weer op een mooi evenement mede 
namens onze sponsoren 
Hemels Eten en Drinken, Groencentrum de He-
meltjes, Landwinkel de Bollekens, Zuivelhoeve 
Koningsoord, Vakgarage Robben, Shell Tankstation 
Robben, Cafetaria d’n Boom, Primera Koningsoord, 
Set in Point, Hubo Bouwmarkt, de Tweewielerspe-
cialist en Bakkerij Leo Geerts.

Het organisatieteam KBO de Schalm Biljarttoernooi: 
Ben Kolsteren, John Rodenburg, Ties van Rijsewijk, 
Jan Brands, Hans IJzer, Wil Pigmans

Goeien aard met muziek
“’t Is met dees koude winterse dagen, dat wij weer 
zijn al op onze tour”. 
Daar begint één van de Nieuwjaarsliedjes mee, 
die de Elckerlyc-speellieden op zondagmiddag 15 
januari a.s. in het muziekhuis in Berkel-Enschot 
gaan zingen.

Het belooft weer een toff e middag te worden met 
gezellige muziek uit de Brabantse en Vlaamse 
Kempen.
Ook de nodige verhaaltjes zullen niet ontbreken.
De speellieden begeleiden zichzelf op een grote 
verscheidenheid van muziekinstrumenten.
De aanvang is14.30 uur. Na afl oop vragen de 
speellieden een vrijwillige bijdrage.
Het muziekhuis vind u naast boerderij Denissen, 
Generaal Eisenhouwerweg 1- 4, in Berkel-Enschot.

Vrouwen Contact Groep
Berkel Enschot Heukelom

Beste leden,
Wij wensen alle leden en lezers van de 
schakel, een gezond en fi jn 2023.

Na een succesvolle sinterklaasavond en kerstvie-
ring, is de nieuwjaarsreceptie 11 Januari om 19.30 
uur in de Druiventros.

Wilt u meer weten over VCG (Vrouwen Contact 
Groep) kijk dan eens op onze website,
www.vrouwencontactgroep.nl

Het bestuur VCG

Volg De Schakel op Insta
de_schakel_be
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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, Konings-
oord Berkel-Enschot.

MAANDPUZZEL
Horizontaal
1. illegale taxichauffeur; 7. 
hoofdstad van Cuba; 12. 
griepje (kilte); 13. dagtrip; 
14. Spaanse uitroep; 15. 
rivier in Rusland; 17. biblio-
theek (afk.); 19. zonder 
inhoud; 21. noorderbreedte 
(afk.); 22. wig; 24. niet hele-
maal goed snik; 27. bloei-
maand; 28. (winter)groente; 
30. keel-, neus- en oorheel-
kunde (afk.); 31. bouwland; 
32. hap. 33. bejaard; 35. 
nauw straatje; 37. plotselin-
ge regenvlaag; 38. lente-
bloem; 41. Sociaal Econo-
mische Raad (afk.); 42. deel 
van huis; 44. gangmaker in 
de hardloopsport; 46. haar-
loos; 47. vestingwerk; 48. 
telwoord; 49. lady; 50. klein 
meertje; 52. bouwsteentjes 
voor kinderen; 54. cowboy-
café; 56. erfafscheiding; 58. 
controle van patiënten na 
behandeling; 61. Europe-
aan; 62. oververmoeid; 
64. Nederlandse rivier; 65. 
kampeerverblijf; 67. los 
(van zand); 68. zeepwater; 
70. zintuig; 72. hoop (stapel); 73. 
model in het klein; 76. stormloop; 
77. meisjesnaam; 78. mestvork; 79. 
telwoord; 81. rijksoverheid (afk.); 
82. zero; 83. verdieping; 84. rivier in 
Engeland; 86. grafisch beroep; 87. 
uiting van verkoudheid.

Verticaal
1. moeilijk en slepend lopen; 2. 
operatiekamer (afk.); 3. zeehond; 
4 sprong in het water; 5. Belgi-
sche schilder; 6. boerenplaats; 7. 

het opkopen van gestolen goed; 
8. deel van been; 9. zeewier; 10. 
neon (scheik, afk.); 11. scheids-
rechter; 16. sprekende vogel; 18. 
boomsoort; 20. eikenschors; 21. 
ontkenning; 23. intens smerig; 
25. stenen berg; 26. wederom; 
27. dienstbode; 29. airmail; 32. 
graafwerktuig; 34. projectieplaatje; 
36. deel van woonkamer; 37. reu-
zenslang; 39. Hawaiiaanse groet; 
40. demon (duivel); 42. bewerking 
van hout; 43. vat met een hengsel; 

45. schutsluis; 46. vochtig koud; 
51. loterijbriefje; 53. bitter vocht; 
54. plaats in Limburg; 55. deel van 
camera; 56. hefschroefvliegtuig 
(afk.); 57. meubelstuk; 59. berggeel; 
60. gepruts (gemors); 62. kazemat; 
63. onjuistheden; 66. European Ar-
ticle Numbering (afk.); 67. Chinese 
vermicelli; 69. deel van een gevel; 
71. deel van dag; 73. zuivelproduct; 
74. rijstbrandewijn; 75. toespraak; 
78. harde trek (haal); 80. dorp op 
Ameland; 82. heden; 85. getijde.



OJC'98
De twee wedstrijden die bij de 
hervatting van de zaalcompetitie op 

het programma stonden, werden verloren. De D1-
pupillen kregen thuis een lesje van ACKC in snel 
en effi  ciënt spelen en ook de B-aspiranten verloren 
duidelijk.
De uitslagen waren:
Juliana asp B1 - OJC'98 asp B1   9 - 4
OJC'98 pup D1 - ACKC pup D1   2 - 13
Komend weekend is er een vol programma. Het 
luidt als volgt:
zaterdag 14 januari 2023
Attila 1 - OJC'98 1
Attila 2 - OJC'98 2
OJC'98 jun 1 - DVS jun 1 14.00 uur
OJC'98 asp B1 - Voltreff ers jun B1 13.00 uur
DSO (K) pup D1 - OJC'98 pup D1
OJC'98 pup D2 - Rust Roest pup D2 12.00 uur
OJC'98 pup E1 - DSO(K) pup E3 12.00 uur

Nieuw schaakjaar ingeluid
Afgelopen zaterdag heeft Schaakver-
eniging De Oude Toren haar nieuwjaars-
toernooi georganiseerd. In een creatieve 
opzet moest elke schaker op 2 borden tegelijk 
spelen. Per partij had men 1 uur denktijd. De opzet 
leidde tot spannende en soms hilarische schaak-
momenten. Winnaar van het toernooi werd Koen 
Robben, door slim spel, de tijd en de aandacht 
over 2 borden goed en evenwichtig te verdelen.
Donderdag wordt de interne competitie vervolgd. 
De belangrijke partij tussen Koen Robben en Joël 
Berens zal bepalen wie in de eerste ronde als 
eerste eindigt.
Over enkele weken start de 2e ronde in 2 groepen. 
Een mooie gelegenheid voor nieuwe schakers om 
dan deel te nemen.

Wintertoernooi 
Op 5 januari hadden we ons 
wintertoernooi. We mogen dan ge-
bruik maken van de faciliteiten van Cochonnetclub 
Loon op Zand. De afgelopen 2 jaar was dit niet 
mogelijk vanwege corona, dus iedereen was weer 
blij dat weer door kon gaan. 

We werden hartelijk ontvangen met koffi  e en gebak 
en we wensten elkaar het beste voor 2023. Som-
mige met een hand en sporadisch een kus.
De voorzitter opende het toernooi met een woordje 
en verwelkomde de nieuwe leden.

Het programma van de dag was: 3 wedstrijden en 
aansluitend de jaarvergadering. Na de vergadering 
de prijsuitreiking van het toernooi en de wisselbeker 
voor de beste speler van de toernooien van 2022. 

Om 11.00 uur begon de 1e wedstrijd. Het was erg 
wennen aan de binnenbaan, deze heeft een beton-
nen ondergrond met daarop fi jn gravel, heel anders 
dan een buitenbaan. Met als gevolg dat de ballen 
nogal ver doorrolden. Maar na een korte gewenpe-
riode werd er lustig op gebouled.
Na de eerste ronde, een lunchpauze, daarna nog 2 
wedstrijden. 

Rond 15.00 uur de jaarvergadering.  Belangrijke 
vermeldingen daarin: we hebben afl open jaar 6 
nieuwe leden erbij gekregen, helaas ook 3 leden 
die de club verlaten hebben. Het bestuur gaat 
naar de kwaliteit van onze banen kijken en er komt 
nieuw meubilair voor bij het clubchalet. 
Ook werden Joke van Aken en Hans Willemse be-
dankt voor hun inzet als coronacoach, zij zorgden 
ervoor dat tijdens de wedstrijden de dan geldende 
regels werden nageleefd. 

Na het doornemen van de fi nanciën en rondvraag 
is de vergadering afgelopen.
De prijsuitreiking van deze dag:  1. Ron van Dijk, 2. 
Jan van Berkel, 3. Addy van Poppel 
De wisseltrofee, beste speler van het jaar, ging naar 
Jan van Berkel.  Allen profi ciat. 
Alle prijzen waren in de vorm van een pakket wor-
stenbrood, gebakken door een van de oud-leden. 

Na een afzakkertje ging iedereen rond 17.00 uur 
naar huis. ’t Was een geslaagde dag. 

Ik wil tot slot, alle lezers, het beste wensen voor 
2023. 

René Smolders

Uw bedrijf promoten?
bij 5700 huishoudens in Berkel-Enschot!
Vraag naar onze aantrekkelijke advertentiemogelijkheden.

Stuur vrijblijvend een mail naar advertenties@schakel-nu.nl
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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 PS food & lifestyle

www.afslankcoachdanielle.nl/afspraak

info@afslankcoachdanielle.nl

Tel: 06-18575029

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

Groenstraat 31 B
5071 EA Udenhout

info@jansenlaroparts.nl
+ 31 13 5115080

WERKPLAATS   |   APK   |   ONDERDELEN NIEUW & 2  HANDS   |   ACCESSOIRESe
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Open dag
Het enthousiaste team liet met trots het pand zien dat 
een metamorfose heeft ondergaan. Bezoekers werden 
rondgeleid langs de ruimtes van Sport Piazza, E-gym, 
cardio-apparaten, het krachthonk, de spinningruimte, 
door de 2 royale behandelruimtes van fysiotherapie 
Piazza Care en schoonheidssalon Bjutizm van Nicole 
Zwijgers. Alles onder 1 dak. 
Door een rondje te maken op de apparatuur van 
E-gym train je in een half uurtje al je spiergroepen. 
Dankzij de geavanceerde technologie, wordt ieder ap-
paraat, door het scannen van een polsbandje, precies 
aangepast aan je lichaam, je niveau en je doel. 
Ook was er de mogelijkheid om deel te nemen aan 
Spinning, Zumba en/of Steps. Zweetdruppels en 
rode konen werden zichtbaar. Maar plezier voerde de 
boventoon tijdens deze groepslessen.

Sterk team
Sinds juni 2022 hebben Fysiotherapeuten Eva 
Verhoeven en Miranda van de Rande zich bij Sport 
Piazza van Arjan Demers gevoegd. ‘Voor Fysiothera-
pie Piazza Care levert het een mooie combinatie op 
tussen de behandelkamers, oefenruimtes, cardio- en 
fi tnesapparatuur,’ zegt Miranda. 
De dames kennen elkaar goed. Samen studeerden ze 
aan de Hoogeschool voor Fysiotherapie en deelden 

een studentenfl at. Na een poosje los van elkaar te 
hebben gewerkt, vonden ze elkaar in 2007 weer terug 
door bij Fysiotherapie De Zicht en later de Hooge Rijt 
aan de Enschotsebaan te gaan werken. Nu, 15 jaar 
later is het tijd voor een nieuwe stap: Fysiotherapie 
Piazza Care.
Ze vullen elkaar aan doordat ieder zijn eigen spe-
cialisatie heeft. Zo is Miranda’s specialisatie manu-
ele therapie en COPD-patiënten. Eva richt zich op 
oedeemtherapie, McKenzie therapie, Dry needling, 
acupunctuur en begeleiding van oncologische pati-
enten. Bij- en nascholing is voor hen een vanzelfspre-
kendheid.

Fysiotherapie Piazza Care voor iedereen
Het aanbod is divers. Van fysio tot dry needling, van 
manuele therapie tot acupunctuur en van sportrevali-
datie tot kinesiotapen. Of je nu herstellende bent van 
een operatie, een sportblessure hebt opgelopen of 
klachten ervaart bij het uitvoeren van dagelijkse werk-
zaamheden. Voor ieders behoefte is er aandacht, van 
de jonge sporter tot aan de 100-jarigen. ‘Want ook die 
hebben we als klant,’ zegt Eva ‘De focus ligt op het 
revalideren van nul tot aan hun max.’
Kijk voor meer informatie op piazzacare.nl

Tekst: Simone van Zundert
Foto: Bas Haans

V.l.n.r.: Miranda van de Rande en Eva Verhoeven

Op 7 januari waren de deuren geopend 
aan de Generaal Eisenhowerweg 3. De 
gelegenheid om eens een kijkje te nemen 
bij Fysiotherapie Piazza Care, Sport Pi-
azza en Bjutizm.

Open dag Fysiotherapie Piazza Care

Een kijkje in de keuken
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Hierbij de prijswinnaars van de logo puzzel
We zijn overweldigd met ontzettend veel inzendingen voor de kerstpuzzel! Wat leuk om te zien 
dat zoveel mensen puzzelen en de Schakel lezen in ons mooie dorp! Een waardering en extra 
attentiewaarde voor onze trouwe adverteerders die het mede mogelijk maken de Schakel ook in 
2023 uit te geven!

We hebben twee prijswinnaars getrokken. Zij mogen een Koningsoord cadeaubon t.w.v. 20,- euro 
ophalen bij Figlio by Geerts Schoenen op het winkelcentrum Koningsoord 91.

1. Elvira de Kok, Raadhuisstraat 9 in BE
2. Natascha Brouwers, de Ploegschaar 3 in BE

www.kapper-co.nl
013 5332756

praktijkeigenwijzer.nl

vanraakadvocatuur.nl

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

Vele kussens en manden 
HALVE PRIJS!

16



NIEUW NUMMER 
HEEMKUNDETIJDSCHRIFT 
DE KLEINE MEIJERIJ 
Het komt niet vaak voor dat iemand 
104 jaar wordt. De in Berkel-Enschot geboren Riek 
Segers, beter bekend als ‘zuster Segers’, bereikte 
afgelopen 24 november de leeftijd van 104 jaar. 
Als wijkverpleegkundige was zij decennialang 
een bekende verschijning in ons dorp. Voor zover 
bekend is zij de enige in Berkel-Enschot geboren 
persoon die deze leeftijd heeft bereikt. Riek werd 
op 24 november 1918 geboren als negende kind 
van landbouwer Graard Segers en Maria van den 
Hout. Haar ouderlijk huis stond aan de Enschot-
sebaan 27. Riek is altijd ongehuwd gebleven. Op 
zaterdag 3 december jl. overleed zij in zorgcentrum 
De Eikelaar te Udenhout. In het nieuwe nummer 
van De Kleine Meijerij (nr. 4) wijden Anton van Dorp 
en Rinus van der Loo een biografi sch artikel aan 
deze bijzondere vrouw. Wim de Bakker verzorgde 
de kwartierstaat van Riek Segers.
Joost van der Loo schrijft over de familie Van Bal-
kom die al vier generaties ‘boert’ op de Udenhout-
se Molenhoef. Hij beschrijft met name de eerste 
drie generaties: Peer, Piet en Pieter.
Kees Welmers vertelt in het artikel ‘Rechtsherstel 
geconfi squeerd Joods bezit’ over een kwestie die 
in Oisterwijk in de naoorlogse jaren speelde rond 
het Oisterwijks grondbezit van de Haagse koop-
man Salomon de Beer. 
Deze afl evering is voor € 6,00 verkrijgbaar bij 

Primera in Winkelcen-
trum Koningsoord en het 
Heemcentrum van De 
Kleine Meijerij in Haaren.
Heemkundekring De 
Kleine Meijerij heeft 
als werkgebied Berkel-
Enschot, Biezenmortel, 
Esch, Haaren, Helvoirt, 
Heukelom, Moergestel, 
Oisterwijk en Udenhout: 
www.dekleinemeijerij.nl .

Foto: Frans van der Schoot.

Geeft januari veel water in het vat, 
de ganzen eten zich hier vet en zat.

Als in januari de vorst niet komen wil, 
komt hij vast in april.

Jean-Paul Korst

Zeer goed nieuws van onze jongens 
van de noodopvang Druiventros
Lieve Lezers,
Vanaf 1 December gaan alle 50 jongens met veel 
enthousiasme naar school. De lessen vinden plaats 
in een paar vergaderzalen van de Druiventros en 
de leraren komen via mavo-havo 't Ruiven. Beide 
partijen kunnen het prima met elkaar vinden. In 
no-time leren alle jongens Nederlands en willen het 
liefste wel 8 uur per dag onderwezen worden. Het 
huiswerk wordt bloedserieus gemaakt!
Alle 50 weten welk beroep ze later willen uitoefe-
nen. O.a. dokter, verpleger, chirurg, timmerman, 
milieuonderzoeker, profvoetballer, kok, computer-
deskundige, wiskunde leraar, bejaardenverzorger 
en architect die duurzame huizen ontwerpt. Een 
van onze toekomstige doktoren had in thuisland 
Jemen al stage gelopen in het zieken huis aldaar. 
Met de fi ets gaat men studeren bij de bieb- op- Ko-
ningsoord of in de Loc-hal.
Alle 50 zijn nog steeds heel blij en dankbaar dat zij 
in dit prachtige dorp door iedereen zo GASTVRIJ 
zijn ontvangen!
Hebt U een minuutje tijd? Maak even een babbeltje 
met hen. Bijna iedereen praat een mondje Engels 
en ze zijn er tuk op om Nederlandse woorden en 
uitdrukkingen te leren.
Namens onze 50 jongens van de noodopvang en 
hun begeleiders wensen wij alle inwoners groot en 
klein van Berkel- Enschot een GELUKKIG NIEUW-
JAAR en ALLE GOEDS voor 2023!!!

Ies Risseeuw, Piet Haarmans en Mia Savenije.

Pennensreek
Open blik

Wat zit erin het vogelhuisje? Een muis? Hm, wel 
groot voor een muis. Een stevige staart. Oh nee, 
een rat! Mijn hartslag schiet omhoog.
Oké, stop met denken, zeg ik in gedachte tegen 
mezelf. Kijk met open blik! Een knaagdier knab-
belt aan het vogelvoer, zijn staart hangt over het 
randje. De rat kijkt op, draait zich om, trippelt 
soepel langs de paal naar beneden en is weg. 
Als ik niet denk, zie ik gewoon een dier wat voed-
sel zoekt. Niets meer, niets minder. Bijzonder.

Annelies Engelberts
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Schapen op 
De Dobbelhoeve
Wie in het najaar of begin van de 
winter het ommetje Nieuwe Warande wandelt rond 
de weilanden van de biologische melkveehouderij 
de Dobbelhoeve komt, tot de tweede week van ja-
nuari, oog in oog te staan met schapen. Wat doen 
die daar in dit jaargetijde en waarom zijn ze daar 
alleen nu te gast?
Diep in de herfst en in de winter kunnen er geen 
koeien meer het weiland in. Die zijn te zwaar en 
vertrappen de graszode als het te nat wordt. Een 
koe weegt 600 kilo, een schaap ongeveer 70.
Verder zijn koeien grove grazers. Ze scheuren pluk-
ken gras af met hun tong en een korte kopbewe-
ging. Daardoor blijft er altijd nog voedzaam gras 
achter. Schapen grazen kort, al knibbelend doen 
ze zich te goed aan het resterende gras. Dit kort 
grazen heeft een gunstige invloed op het grasland. 
Als het gras weer begint te groeien in het voorjaar 
stoelt de zode uit. In combinatie met de fi jne hoef-
jes van de schapen ontstaat er zo een vaste boven-
laag en een gesloten grasmat. Verder keutelen de 
schapen natuurlijk, wat zorgt voor extra bemesting 
van het grasland. Op deze manier ziet een weiland 
waar in de zomer rundvee heeft gelopen er in het 
voorjaar weer prachtig uit.
De hier nu grazende schapen zijn afkomstig van 
de schapenboerderij ‘De lachende ooi’ uit Loon 
op zand. Het zijn Kempische heideschapen die 
in het voorjaar en de zomer ingezet worden om 
natuurterreinen zoals de Loonse en Drunense heide 
te begrazen. Dit zijn sterke schapen die zomer en 
winter buiten kunnen blijven en leven van de vaak 
schrale kost die de heide te bieden heeft.

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

Warme kamer
Deze winter is het initiatief van het 
Leger des Heils om warme kamers 
in te zetten voor inwoners met een smalle beurs. In 
de maanden januari en februari van 13.30 – 17.00 
uur is er een warme kamer in de vlinderruimte in 
het gebouw van Kinderopvang Tierelier. Ingrid van 
Esch wil graag dit maatschappelijk initiatief onder-
steunen.

Warme deken over Nederland.
Het doel van deze kamers is mensen een letterlijk 
en fi guurlijk warme plek bieden. Ingrid van Esch, 
mede-eigenaar van Kinderopvang Tierelier, wil 
graag het gebouw openstellen voor dit initiatief. “In 
het weekend staat het gebouw leeg en ik wil graag 
inwoners de gelegenheid bieden om hier een warm 
onderkomen te bieden, terwijl bij hen thuis de 
gaskraan dicht staat om schulden te voorkomen,”  
vertelt Ingrid. De ruimte is op de begane grond, 
toegankelijk voor rolstoelen. Het adres is spoordijk 
8 in Heukelom.

Aanbod
Het kan gaan om ouderen, jongeren, zzp’ers, 
gezinnen, studenten. Het gaat om verschillende 
mensen die overdag een warme plek zoeken om 
te werken, te ontmoeten, huiswerk te maken en/of 
spelletjes te doen. 
Er wordt geen 
actief programma 
aangeboden, 
voel je vrij om je 
favoriete leesboek 
mee te brengen 
om verder te lezen 
of in een mak-
kelijke stoel aan 
je handwerk te 
werken.
Er staat koffi  e en 
thee klaar.

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

18

Diversen



Eind 2020 nam Tom van Dijk na 7,5 jaar afscheid 
van Monuta om als zelfstandig uitvaartondernemer 
verder te gaan. Contractueel mocht hij hierdoor twee 
jaar lang geen uitvaarten in de regio Tilburg verzor-
gen. Sinds 1 januari is deze periode echter voorbij. 
“Het ging me echt aan het hart om ‘nee’ te moeten 
zeggen tegen families die me toch belden, zeker in 
een voor hen zo moeilijke periode. Gelukkig hoeft dat 
nu niet meer en kan ik iedereen die een beroep op 
me doet weer op mijn manier bijstaan, met aandacht 
en gevoel”.

Tom van Dijk vormt ‘Tom van Dijk Uitvaarten’ samen 
met ritueelbegeleider bij afscheid Rob van Tilburg. 
“Nabestaanden ondersteunen bij het voorbereiden 

van een mooie afscheidsviering is echt een vak 
apart. Rob bespreekt samen met de familie het leven 
van de overledene en wat voor persoon iemand was, 
maakt daar vervolgens een verhaal van en draagt dit 
met veel gevoel voor tijdens de uitvaart. Een enorme 
toegevoegde waarde voor een uniek en persoonlijk 
afscheid waar je achteraf met een goed gevoel op 
terug kunt kijken”, aldus Tom van Dijk.

Tom en Rob hebben beiden inmiddels zo’n 10 jaar 
ervaring in het begeleiden en het ontzorgen van 
families bij een overlijden en zijn voor hen vertrouwde 
gezichten, voor, tijdens en na de uitvaart. Kijk voor 
meer informatie en een korte videopresentatie op 
www.tomvandijkuitvaarten.nl.

Uitvaartondernemer Tom van Dijk terug in de regio
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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   15:48

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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Geert Weijtmans - zonder titel

‘De eerste keer, één jaar na de op-
richting van de fotoclub, hingen de 
foto’s in de oude bibliotheek. Daarna 
in de gangen van de oude Schalm, 
waar plek was voor zo’n vijftig foto’s.’ 
Inmiddels is Cultureel Centrum de Schalm in Ons 
Koningsoord de vaste expositieruimte van FotoBE. 
‘We hebben zelfs advies mogen geven over de 
juiste belichting.’ De eerste maanden van het jaar 
zijn de gangen van de Schalm gereserveerd voor 
de jaarlijkse overzichtstentoonstelling van de foto-
club. Door het jaar heen hangen er kleinere, the-
matische exposities in de serre en de garderobe. 

Jan en Berdi maken samen met Joop Peters, 
Rob Huijsmans en Toon Fouchier deel uit van de 
werkgroep expositie. ‘In de loop der jaren is er een 
vaste taakverdeling ontstaan: Jan verzamelt de 
gegevens van de foto’s, Rob bestelt de afdruk-
ken, Joop en Berdi zijn verantwoordelijk voor het 
inlijsten en Toon regelt de financiën.’ In septem-

ber komt de werkgroep voor het eerst bij elkaar. 
Vervolgens leveren de leden hun foto’s en wensen 
aan. ‘Op basis van de wensenlijsten bekijken wij 
eerst of alles past in de ruimte en of er voldoende 
lijsten en passe-partouts in de juiste kleur zijn. 
Ook beoordelen wij of de aangeleverde foto’s 
expositiewaardig zijn.’ 

Als de keuze definitief is, worden de foto’s besteld 
bij Foto Tuerlings. Wanneer de afdrukken binnen 
zijn, kunnen Joop en Berdi aan de slag met het 
inlijsten. ‘Bij het inrichten worden de foto’s eerst 
neergezet om de mooiste compositie en volgorde 
te bepalen, daarna hangen we ze op. Dit jaar expo-
seert een recordaantal van 19 leden met in totaal 
ruim 100 foto’s, dus dat was best een puzzel!’ 

Berdi en Jan kijken met een goed 
gevoel uit naar de expositie: ‘Het is 
een mooi geheel geworden, met een 
diversiteit aan foto’s. De thema’s van 
de afgelopen twee jaar komen terug, 
maar er hangt ook vrij werk van de fo-
tografen.’ Komt u ook een kijkje nemen 
bij de officiële opening of later tijdens 
de openingstijden van De Schalm? 

Tekst: Lieselot van Elten
Foto’s: FotoBE

Jaarlijkse expositie FotoBE
Van 15 januari t/m 2 maart 2023 is 
de jaarlijkse expositie van fotoclub 
FotoBE te zien in Cultureel Centrum 
de Schalm. Aanstaande zondag is 
de opening, de fotografen zijn dan 
aanwezig van 11.00 uur tot 16.30 uur. 
FotoBE-leden Jan van Esch en Berdi 
Venhuizen vertellen hoe de expositie 
tot stand is gekomen. 

Marjolein Ooms - Rain is coming
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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…
in februari de volgende presentatie van 4 x 10 = 30 
gepland staat in ons programma?
WIST JE DAT…
Brabant Chamber Orchestra ‘visual arts, storytelling 
and music’ brengt met een uitvoering van De Vier 
jaargetijden van Vivaldi op 25 februari?
WIST JE DAT…
iedere donderdagmiddag de klik en tikcursus gege-
ven wordt in de Bibliotheek?
WIST JE DAT…
OKC een Korendag aan het voorbereiden is …. De 
Schalm Galmt?

Zondag 15 januari, aanvang 10.30 uur
KIDSCINEMA: DE SPROOKJESBOOM
In de Kidscinema ‘ De Sprookjesboom’ een sprook-
jesachtige fi lm met een boeiende zoektocht naar 
kristallen want als de sprookjesfi guren die gevonden 
hebben mogen ze naar huis!
Entree €4; tickets www.onskoningsoordcultureel.nl

Zondag 15 januari, aanvang 14.00 uur
MICHEL RISSEEUW
In het solo-programma Momenten neemt Michel Ris-
seeuw je mee op reis door zijn repertoire: herken-
baar, voelbaar en puur.
Entree €10; tickets www.onskoningsoordcultureel.nl

Vrijdag 20 januari van 10.00 tot 11.00 uur        
LETTERLOL!  2-4 jaar 
Wij gaan samen weer lol maken met letters! Met 
een mooi, of grappig prentenboek 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. Janine, van het Oisterwijkse jeugdtheater 
van Niks & van Alles vult aan met dolle dansjes en 
speelse spelletjes. 
Locatie: de Bibliotheek Berkel-Enschot 
Entree: €5,00 per keer, per kindje inclusief 1 ouder/
begeleider. Je bent van harte welkom! Deelname alleen 
mogelijk na aanmelden via: www.bibliotheekmb.nl  

Zaterdag 21 januari, aanvang 20.00 uur
THE INSPIRATIONAL COMMUNITY GOSPEL 
CHOIR
Een spetterend gospelconcert op ons abdijpodium 
als extraatje vanwege het 15-jarig bestaan van het 
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Filmcafé! Het koor trakteert de bezoekers op prachti-
ge liederen, waaronder enkele uit de fi lm Respect die 
op 25 januari draait in het Filmcafé Ons Koningsoord! 
Entree €15; tickets www.onskoningsoordcultureel.nl

NATIONALE VOORLEESDAGEN IN DE BIBLIO-
THEEK 
Zaterdag 28 januari van 11.00 tot 12.30 uur
Een gezellige middag met Levina van Teunenbroek. 
Levina van Teunenbroek is pedagogisch werkster, 
verhalenvertelster en schrijfster. Haar verhalen zijn 
spannend, gek, soms een beetje stout, interactief, 
lief of grappig. Eerder schreef ze de prentenboeken 
De ridder zonder billen, De prins zonder billen en 
Het prinsesje zonder stank. Allemaal boeken met 
een gekke twist of een bijzondere betekenis waarbij 
telkens weer iets valt te ontdekken. Levina gaat voor-
lezen, jullie gaan knutselen met het boek 'Achterbib-
sen' en spelletjes doen.

Woensdag 1 februari van 09.30 tot 11.30 uur
Kinderyoga en voorleesontbijt. 
Ga je mee op Yoga avontuur met Maximiliaan Mod-
derman? Hij geeft een feestje en alle yogini's zijn uit-
genodigd! Yoga is net zoals een schatkaart. Je gaat 
op ontdekking. En de schat ben je zelf! Je hebt geen 
yoga ervaring nodig. De les is toegankelijk, speels en 
aangepast aan de belevingswereld van kinderen. Na 
inspanning komt ontspanning met een heerlijk yoga 
slaapje (savasana) en een heerlijk ontbijt. Deze och-
tend is een feestje voor jong en oud. Oh ja, vergeet 
niet jouw favoriete speelgoedbeest mee te nemen. 
Geschikte leeftijd voor beide activiteiten: 3 t/m 6 jaar. 
Entree = gratis. Aanmelden kan aan de balie in de 
Bibliotheek tijdens serviceuren of via berkelenschot@
bibliotheekmb.nl 

NOTEER ALVAST IN JE AGENDA 
Zondag 29 januari, aanvang 11.30 uur. Concert 
van Irish Blend, onvervalste Ierse en Schotse folk-
muziek.
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Activiteiten   kalender
De komende maand
t/m 14-1-23 CC de Schalm openingstijden FotoBE thema expositie natuur & tegenstellingen

12-01-23 Manege de Kraan 18.00 BTT 50 hindernissen competitie

15-01-23 CC de Schalm 11.00-16.30 Opening expositie FotoBE

19-01-23 Boerderij Denissen 17.30 Samen uit Dineren senioren BE, KBO/SWO

21-01-23 Manege de Kraan 10.00-16.00 Clubkamioenschap Springen

25-01-23 De Druiventros 19.30 Rik- en Jokerconcours, Gilde St. Joris en St. Sebastiaan

26-01-23 Ons Koningsoord 13.30-17.00 KBO/De Schalm Riktoernooi

29-01-23 Ons Koningsoord 11.30 Irish Blend (+ friend), Stg. Expo

01-02-23 CC de Schalm 10.00-12.00 Koffi  e-uurtje voor senioren BE, KBO/SWO

02-02-23 Manege de Kraan 18.00 BTT 50 hindernissen competitie

07-02-23 Clubhuis White Demons 13.30-16.00 RepairCafé

16-02-23 Ons Koningsoord 13.30-17.00 KBO/De Schalm Riktoernooi 

18-02-23 Boerderij Denissen 11.30 Opening Carnaval

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/agendaGa 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/agendaGa 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/agendaGa 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/agendaGa 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/agendaGa 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/agendaGa 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
Breng uw activiteit onder de aandacht en save the date op onze kalender!Breng uw activiteit onder de aandacht en save the date op onze kalender!Breng uw activiteit onder de aandacht en save the date op onze kalender!Breng uw activiteit onder de aandacht en save the date op onze kalender!Breng uw activiteit onder de aandacht en save the date op onze kalender!Breng uw activiteit onder de aandacht en save the date op onze kalender!Breng uw activiteit onder de aandacht en save the date op onze kalender!Breng uw activiteit onder de aandacht en save the date op onze kalender!Breng uw activiteit onder de aandacht en save the date op onze kalender!Breng uw activiteit onder de aandacht en save the date op onze kalender!Breng uw activiteit onder de aandacht en save the date op onze kalender!Breng uw activiteit onder de aandacht en save the date op onze kalender!Breng uw activiteit onder de aandacht en save the date op onze kalender!Breng uw activiteit onder de aandacht en save the date op onze kalender!Breng uw activiteit onder de aandacht en save the date op onze kalender!
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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 
t.n.v. Johannes XXIII Parochie. 
Spoedgevallen: pastoor Dorssers 06-19843922; 
 pastoor Looyaard 06-51110960.

OPSTEKERTJE
Christen zijn anno 2023.
Het leven van de ware christen is in velerlei opzichten 
vreemd aan de wereld, in zover die wereld zich sluit 
voor het woord van Christus en zijn Kerk en zich dien-
tengevolge schuldig maakt aan onchristelijk handelen 
en denken. Het is daarom ook dat de echte christen 
heel wat tegenwerking heeft te verduren van die wereld, 
iets waartegen de eenling bijna niet opgewassen is.
Vandaar het grote belang voor elke christen om 
samen met de andere christenen regelmatig rond het 
Woord en het brood van Christus als huisgenoten van 
God één familie te vormen. Hier in de ‘huiskamer van 
God’ vinden wij de energie die nodig is om gezamen-
lijk sterk te staan in de strijd tegen de verwereldlijking 
en de ontkerstening van onze samenleving.
In de wereld leven zonder van de wereld te zijn. Daar 
komt het praktisch op neer voor een christen, die 
daadwerkelijk in zijn dagelijks bestaan de navolging 
van Christus wil waar maken. Het gaat dus om een 
christen, die het niet wil laten bij vrome woorden en 
gedachten, maar die Christus’ spoor wil volgen met 
waarachtige daden. Dat is geen kleinigheid. Hij hoeft 
niet te rekenen op veel applaus, op veel sympathie 
en bijval. Zelfs daar waar hij met zijn medemens niets 
anders dan het goede, ja het beste, vóór heeft krijgt hij 
heel vaak nog ‘stank voor dank’! 
Toch zet Paulus ons er toe aan om dit liefdewerk tot 
een goed einde te brengen, omdat de echtheid van 
onze Godsliefde nu eenmaal getoetst wordt aan onze 
toewijding aan anderen beloond.
Door innig te communiceren met Christus, de Heer, 
die om onzentwil arm is geworden opdat wij rijk zou-
den worden, kunnen ook wij – overigens met vallen en 
opstaan- dat verheven christelijk ideaal tot werkelijk-
heid maken. Een opdracht in het komende jaar 2023.

Pastoor Godfried B.M.Looijaard.  

TER NAGEDACHTENIS
In de St. Willibrorduskerk hebben we afscheid geno-
men van Reijer Besamusca, 80 jaar en in de St. Lam-
bertuskerk van Lena van Baest-van de Pas, 95 jaar.

VIERINGEN VOOR KOMENDE WEEK
Vrijdag 13 januari:
09.00 uur: St.-Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
19.00 uur: LET OP! De Beukenhof: Eucharistieviering 
(pastoor Dorssers).

Zondag 15 januari:  
10.00 uur: St.-Lambertuskerk: Eucharistieviering mmv 
Seniorenkoor (pastoor Looyaard).
Intenties: Mark Raaijmakers (verj.); Ria Verhoeven-Burg-
mans die in Canada is overleden, namens de familie.
10.00 uur: St.-Caeciliakerk: Eucharistieviering mmv 
Gemengd koor (pastoor Dorssers).

Dinsdag 17 januari: 
09.00 uur: De Eikelaar: Eucharistieviering.
19.00 uur: St.-Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

Donderdag 19 januari:
09.00 uur: De Eikelaar: Eucharistieviering.

Vrijdag 20 januari:
09.00 uur: St.-Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

Scan de QR-code en doe de 
gratis energie bespaarcheck!

Zet je eindelijk 
de groene stap?

Jij wilt vast wel besparen op jouw energiekosten. Door te 
investeren in duurzame maatregelen, is dit ook mogelijk! 
Check daarom eens hoe je jouw woning het beste kan 
verduurzamen. Samen met De Energiebespaarders kijkt 
jouw adviseur naar welke duurzame maatregelen 
het meeste opleveren en hoe je deze kan financieren.

Huis & Hypotheek Tilburg Westpoint 
Westpoint 190  |  5038 KG Tilburg
westpoint@huis-hypotheek.nl
(013) 59 100 20  |  huis-hypotheek.nl/tilburg
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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

Gezocht aanpakker in huishouding; strijken, 
schoonmaken, koken, ruimen. 15€ per uur. 

Om de week 4 u -in overleg- tel 0650261444

Een bijzonder weekend. Rust, ontspanning en 
aandacht voor jezelf: Reiki 1 cursus op zat 28 en 

zon 29 jan. van 10.00 - max 16.30 uur. Kosten €150. 
Anita Oostrom, Reiki master ( lid v d Reiki Alliance) 

www.oosterbeek.nu tel; 013 4675021

Wij (werkend stel) zoeken een huishoudelijke hulp
voor 4 uur eens per 2 weken (B-E). Heb je interesse, 

bel mij op 06 16095667 (Doris)

Op maandag(middag) 16 januari start de 
vervolgcursus bridge. Kosten 12 lessen + afsluitende 

drive € 97, 50. Les bij mij thuis: kwaliteit en 
gezelligheid gegarandeerd. Opgeven bij Kees van 
de Ven (Bridgeclub Berkel-Enschot): 06-50950472 

of kees.ven@home.nl

Gratis proefl essen powerwalking. Buiten lopen in 
een stevig tempo & oefeningen. Op dinsdagavond 
24 januari 19.00 uur, maandagochtend 30 januari 

9.00 uur. Aanmelden via www.powerwalkingclub.nl
locatie Berkel-Enschot. info 06-11607112.

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

Slimstraat 8a Udenhout 013-5908877

Wil de mevrouw die mijn echtgenoot heeft 
geholpen na haar op val 24 december 

(Gen. Eisenhouwerweg / J van de Vondellaan) 
mij even bellen: 06 4422 0683.

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
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Verbluffend Anders
Molenakker 38 • Berkel Enschot
013 - 211 74 17 • www.verbluffendanders.nl

Alles onder één dak om 
lekker in je vel te komen

Nieuw in 
Berkel-Enschot
 
Cryolypolyse definitief 
vet verwijderen op jouw 
probleemzone
 
Introductie behandeling

nu 
€69,- i.p.v. €139,- 

Deze actie is 1x geldig per persoon

Berkel-Enschot,
het is tijd voor beweging!
Wil je in shape blijven of komen door lekker in de buitenlucht 
te bewegen? Dan is WorkOutDoor iets voor jou! 

WorkOutDoor is een outdoor fitnessbedrijf waarbij je onder toeziend oog van twee 
ervaren trainers werkt aan je conditie, flexibiliteit, stabiliteit, uithoudingsvermogen 
en kracht. Onze lessen zijn geschikt voor iedereen, ongeacht leeftijd, sportervaring, 
conditie of blessures. Iedereen wordt maximaal uitgedaagd op zijn of haar eigen 
niveau. 

De lessen vinden iedere donderdag plaats vanaf 19:30, met boerderij Denissen 
(Generaal Eisenhowerweg 1) als startpunt. Benieuwd geworden? Kijk voor meer 
informatie op www.workoutdoor.nl en meld je aan voor een gratis proefles!

Woon je niet in Berkel-Enschot? WorkOutDoor biedt ook groepslessen aan in Tilburg 
en Goirle. Deze vinden op dinsdagavond plaats in de Piushaven, en op woensdag-, 
zaterdag- en zondagochtend in de Goirlese bossen. Daarnaast bieden we ook 
Personal Trainingen en Boksconditietrainingen aan.Personal Trainingen en Boksconditietrainingen aan.

Kijk voor alle mogelijkheden op

www.workoutdoor.nl. Tot snel!Huub Jacobs I 06-113 850 06
info@workoutdoor.nl
 workoutdoornederland
www.workoutdoor.nl



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

03/23 
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    .

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

PLUS AGFPLUS AGF 1+1GRATIS
GRATIS

Geldig in week 3 zondag 15 t/m zaterdag 21 januari 2023

GRATIS
GRATIS

Bekijk hier al onze 
aanbiedingen!

 Coolbest     Sap Alle pakken à 330 ml of 1 liter, 
fruitontbijt Alle fl essen à 750 ml 
of smoothie   Alle fl esjes à 330 ml, combineren mogelijk
    2 stuks**
    Bijv. Coolbest Mango dream, 2 pakken à 1 liter

4.98 2.49
    De actieprijzen variëren van 1.15 – 2.59   

11++1
GRATIS PLUS Andijvie 

fi jngesneden Zak 500 gram, 
boerenkool Zak 300 gram, 
hutspot Zak 500 gram, groene kool gesneden 
Zak 400 gram of stamppotaardappelen 
Zak 1 kilo, uit de koeling, combineren mogelijk    
2 zakken**  
Bijv. PLUS Boerenkool, 2 zakken à 300 gram  

3.58 1.79
    De actieprijzen variëren van 1.39 - 2.69 

11+1
GRATIS

 Optimel     Drink
    Alle pakken à 1 liter, uit de koeling, 
combineren mogelijk
    2 pakken

3.98 1.99

 Grand’Italia     Sugocasa Alle fl essen à 690 gram 
of volkoren pasta Alle zakken à 350-500 gram,   
combineren mogelijk
    2 stuks**
    Bijv. Grand’Italia Sugocasa tradizionale, 2 flessen à 690 gram

5.78 2.89
    De actieprijzen variëren van 2.19 - 3.09 

11++11
GRATIS

 Alle Dr. Oetker     Big Americans pizza’s
    Combineren mogelijk
    2 dozen**
Bijv. Dr. Oetker Big Americans pizza Texas, 2 dozen à 435 gram  

9.78 4.89
    De actieprijzen variëren van 4.89 – 5.89   

11++11
GRATIS

11++11
GRATIS

11++11
GRATIS

 Pepsi of Seven up
    Alle flessen à 1,5 liter, combineren mogelijk
    2 fl essen**
    Bijv. Pepsi Max original, 2 flessen à 1,5 liter

4.50 2.25
    De actieprijzen variëren van 1.99 – 2.25   
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9.78 4.89
    De actieprijzen variëren van 4.89 – 5.89   
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 Martini
    Alle flessen à 75 cl
    Per fl es
    Bijv. Martini Vermouth bianco, fles 75 cl

7.49 5.62
    De actieprijzen variëren van 5.55 – 7.57   

 25%25%
    KORTING   

1.69 
Per   schaal

    1    1..3939   Nederlandse 
Handperen 
Conference 
Schaal 1 kilo 

 PLUS 
    Shoarma 
of gyros
    Schaal 500 gram     Schaal 500 gram 

4.69 - 6.39 
Per 500 gram

    3    3..7979   
1.89 

Per   zak

    1    1..2929   PLUS 
Paprikamix 
Zak 3 stuks 
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