
Weekblad voor Berkel-Enschot en Heukelom, jaargang 55, Week 29-33, 12 augustus 2020

DEZE WEEK:
Bygardo Hairstyle opent nieuw pand in Moergestel

Schakelaars: Bas Haans in the picture

De eerste steen van Winkelcentrum Eikenbosch gered



Daglenzen zijn ideaal 
tijdens sporten of vakantie

Wil je ook tijdens actieve momenten gewoon goed kunnen blijven zien? 
Voor zowel brildragers als bestaande lensdragers kunnen daglenzen 
enorm veel voordelen bieden. Daglenzen zijn ideaal tijdens sporten of op 
vakantie en zijn perfect te combineren met een bril. Kom langs en ervaar 
de vrijheid van daglenzen zelf.

Graag tot ziens!

Ervaar de 
vrijheid van 
daglenzen!

Heb jij een actief leven? 
Dan hebben we iets voor je!

Koningsoord 68
5057 DK Berkel-Enschot
013 533 33 77
www.kyckoord.nl
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BEDRIJVEN CONTACTEN

WEEKBLAD DE SCHAKEL
Informatie en advertentieverkoop:
Bosscheweg 8, 5056 PP Berkel-Enschot
T: 06 - 207 80000
E: info@schakel-nu.nl
www.schakel-nu.nl

Kopij en advertenties:
E: info@schakel-nu.nl 
Voor maandag 10:00 uur in de week van publicatie.
Verschijningsdag: woensdag

Inleveren schakeltjes:
Op rekening: voor maandagochtend 10:00 uur 
online via www.schakel-nu.nl/advertenties of 
via mail info@schakel-nu.nl.
Contante betaling: voor zaterdag 17.00 uur bij 
Figlio (by Geerts Schoenen), Koningsoord 91.

Activiteitenkalender:
activiteitenkalender@schakel-nu.nl

Hoofdredacteur: Ingrid Roets, tel.: 06 - 207 80000

Correspondenten: Kelly Heijzelaar, 
Jan van der Straaten, Stefan Latijnhouwers, 
Noortje de Kok, Sabine Doevendans

Fotografen: Bas Haans, Coen Brekelmans 
Coverfoto: Lizet Ligtvoet

Filmers: Marcel Panis, Bart van Rijsewijk, 
André Oude Vrielink

Bezorging: Fam. de Brouwer, tel: 013 - 540 07 41

Oplage: 5.450 exemplaren, 

Druk: Drukkerij ElkaSikkers

Donateursrekening:
NL50RABO 0106847953 
 t.n.v.: De Nieuwe Schakel

COLOFON

ALARMNUMMER  112

Met spoed politie, brandweer en ambulance
0900 - 88 44 voor alle overige politiezaken.
 
WIJKAGENTEN  0900-88 44

Onze wijkagenten zijn bereikbaar via mail: 
goof.van.bragt@politie.nl  en  nihat.karacan@politie.nl  
cluster-2.groene-beemden@politie.nl.
 
HUISARTSENPOST  085 – 53 60 300

Werkdagen 17:00-08:00, het weekend en op feestdagen. 
Lage Witsiebaan 2a Tilburg. Op telefonische afspraak.

BANKEN
 
Regiobank 
Craenweide 1   Berkel-Enschot    Tel. 013-5339118    
www.vandenhoven.nl

BOUW & AANVERWANTE BEDRIJVEN

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

Renovatiebedrijf Paul van Rooij
Voor badkamer en keuken, ook voor nieuwbouw en 
algemene renovatie-verbouwingen. 
www.renovatiebedrijf.info of Tel: 06-51017511

STAATS KEUKENS
Telefoon 013-5336643 www.staatskeukens.nl

VAN ANTWERPEN ELEKTROTECHNIEK  Elektra & 
verlichting voor nieuwbouw, onderhoud en renovatie. 
ZONNEPANELEN, 24-uur storingsdienst, verkoop 
elektromaterialen. Rhijnkant 12 Tel.: 013-5333012

Van Cromvoirt Afbouw is gespecialiseerd 
in het realiseren van wanden, plafonds en vloeren, 
nieuwbouw en renovatie. 
Bezoek ons op Facebook. 06-33327330 - 
vancromvoirtafbouw@gmail.com

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

SCHILDERS

Gerard van Berkel Schilderwerken
06-52688933 info@vanberkelschilderwerken.nl

HERMAN PETERS SCHILDERWERKEN  06-29218145

Marcel Schilders Schilderwerken
marcelschildersschilderwerken.nl / 06-51261453

SCHILDERWERKEN TON VAN DE WOUW
TEL: 06-51108539

COMPUTERHULP EN ELEKTRONICA

Louis Verstappen Computerhulp aan huis 06-45540629
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CULTURELE INSTELLINGEN & KUNST

Cultureel Centrum de Schalm  Ons Koningsoord
Trappistinnentuin 77 Tel. 013-5331333
info@deschalm.net / www.deschalm.net

DIERENARTS

AniCura Dierenziekenhuis Tilburg
Alle medische zorg voor uw huisdier onder 1 dak
Koningsoordlaan 2, Berkel-Enschot 013-5400215 

DORPSRAAD

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

Dorpsinformatiepunt Loket BE 
Voor al uw vragen over zorg – welzijn – wonen – 
maatschappelijke diensten of een hulpvraag.
Donderdagochtend van 10-12 uur in zorgcentrum 
Torentjeshoef. Tel nr. tijdens openingstijden 06-53768978
of via e-mail loket-BE@dorpsraadberkelenschot.nl 

FINANCIELE DIENSTVERLENING

Aciric Financieel Realisten | www.aciric.nl
Advies – Boekhouding – Belasting 

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: “Buitenbeter” (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 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
3-dees KINDERCOACHING , ondersteuning aan huis 
voor kind en ouder. www.3-dees.nl  T 06-50278012

EigenWijzer – Praktijk voor kind, jeugd en opvoeders
www.praktijkeigenwijzer.nl  |  06-11151057 

MINDFULNESS +/YOGA/COACHING bij Anite Jonkers
www.freebodyfreemind.nl Tel: 06-15054704

FYSIOTHERAPIE
FYSIOTHERAPIE DE HOOGE RIJT (www.dehoogerijt.nl)
Fysiotherapie, manuele therapie, sportrevalidatie,
oedeemtherapie en acupunctuur
Tel 013-5335689, Enschotsebaan 6 Berkel-Enschot 

FYSIOTHERAPIE UDENHOUT / manuele therapie
Kreitenmolenstraat 26F, ook ‘s avonds geopend
Tel: 013-5110097 www.fysiotherapieudenhout.nl

FYSIO OP MAAT Berkel-Enschot, FYSIOTHERAPIE 
Diverse specialisaties, Ruime openingstijden. Meer info:
Eikenbosch 2, tel: 013-3030069, www.fysio-op-maat.nl

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

MASSAGE
Kivemas Massage. Praktijk voor ontspanningsmassage, 
sportmassage en Fysische Vasculaire Therapie. 
Vibeke Madsen, tel. 06-47681061, www.kivemas.nl

OSTEOPATHIE
OSTEOPATHIE VAN EIJCK D.O.-MRO lid NVO/NRO
013-4566490 | www.osteopathievaneijck.nl

OSTEOPATHIE MAURA JANSEN. Osteopaat DO.-MRO 
Tel. 06-24981499  www.osteopathie-maurajansen.nl

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

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

Salon Wouw, kapsalon - visagie - pedicure  en 
medisch pedicure. Wendy van Spreuwel 
06-13951265 Baaneind 6 Heukelom.

TANDARTSEN
TANDARTSEN Naaijkens & Maes
Raadhuisstraat 37  /  Tel. 013-5333755
www.mjmnaaijkens.nl
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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 OrigIne voor psychosociale therapie, verlies en 
rouw, trauma, relatietherapie | www.orig-ine.nl | 5333722

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

Scheepens en Klijsen Podotherapie
Tel : 013-5110182  www.skpodotherapie.nl

Steunkousenadvies 013 – 504 60 58

THERAPEUTISCH CENTRUM DE ZICHT
PAUL VAN DER LUGT | MARGOT THOENE
Acupunctuur | Toegepaste Kinesiologie | Coaching
Re-integratie | Dru Yoga | Dru Meditatie
De Zicht 21| 013-5332865| www.centrumdezicht.nl

THUISZORG
Thebe wijkverpleging 088-117 67 73

Wijkverpleging Zorgstichting ’t Heem 06 – 2700 3387

JURIDISCHE DIENSTVERLENING

ADVOCATEN
BG.legal | Den Bosch - Eindhoven - Tilburg
Marc Heuvelmans - Advocaat voor Ondernemers
www.bg.legal | 088-1410807

KZO|O13 Advocaten - mensen in de rechten
familierecht-arbeidsrecht-ondernemingsrecht
www.kzoadvocaten.nl 013-53 66 555

VAN RAAK ADVOCATUUR & MEDIATION
mr. dr. Jeannette van Raak-Kuiper, familie- en erfrecht
Udenhout, www.vanraakadvocatuur.nl 013-5908877

NOTARISSEN
Daamen de Kort van Tuijl Notarissen  Vestiging Uden-
hout (013) 549 49 39 - Vestiging Tilburg (013) 549 49 49
www.dktnotarissen.nl

KAPPERS 

ANTHÉ-KAPPERS, Kerkstraat 25B, Behandeling op
afspraak. Heren mogen ook ZONDER afspraak.
Charlotte 06-34089921 (ook via app), Lotte, Mayke, Mara
en Monique. Algemeen: 013-5331561.
Di, Do, Vrij: 9.00-18.00 Wo 9.00-17.00 Zat 9.00-16.00 uur.

ASJA HAIRSTYLING - Klaproosstraat 33, B-E. 
Dames, heren & kinderen. Afspraak: 013-5339830

FABULOUS HAIRDESIGN Dames- en Herenkapper
Kerkstraat 9A B-E 013-5336809. Op afspraak.

KAPPER & CO, dames, heren & kinderen, Koningsoord 
62 Berkel-Enschot, 013-5332756. www.kapperenco.nl

MONIQUE’S HAIRSTYLING, Dom. S Dubuissonstraat 
28a, Tel. 013- 5442832 Behandeling op afspraak.

KINDEROPVANG 

Humankind kinderopvang en -ontwikkeling 
KDV Pepino / BSO Berkeloo (basisschool Berkeloo); 
POV Peuterplaza (basisschool Rennevoirt)
Optimale ontwikkeling voor ieder kind. 
Meer weten? T 073-711400, of www.humankind.nl. 

Kinderopvangorganisatie De Kleine Wereld
Kinderopvang met aandacht, waar kinderen ontmoeten, 
ontdekken en ontwikkelen.
Dagverblijf De Wijde Wereld, Dagverblijf De Speelwereld, 
Dagopvang De Koningswereld, BSO De Toverwereld, 
BSO De Speelwereld en Peuterspeelzaal De Speelwereld.
Informatie: 013-2056010 of www.dekleinewereld.org

MAKELAARDIJ 

Van den Hoven Makelaardij 
Craenweide 1   Berkel-Enschot    Tel. 013-5339118    
www.vandenhoven.nl 

WitteWoningMakelaar Van Poppel,         013-5715888
Jeroen Boschlaan 39, B-E                          06-28785367

RIJWIELSPECIALIST
 
De Tweewieler Udenhout Kreitenmolenstraat 43 
013-5115990 www.detweewieler.nl

SCHOONHEIDSSPECIALISTEN EN 
HUIDTHERAPIE

C’EST MOI SCHOONHEIDSSALON Puccinilaan 10
Berkel-Enschot. www.hkcestmoi.nl 06-42025849 
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DermaVision centrum voor Huidzorg - Huidtherapeuten 
Lijsterbeslaan 58 - 013-8894673 - dermavision.nl

PUUR wellness & massage 06-51225761.

TAXIBEDRIJVEN

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

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

UITVAARTBEGELEIDING

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. 

Els Alessie Uitvaartzorg Midden Brabant 
Vriendelijk, ook voor uw budget! 013 - 203 205 1
www.uitvaartzorg-midden-brabant.nl

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

Monuta Tom van Dijk | De steun bij ieder afscheid
Mét eigen uitvaartcentrum in Tilburg (naast crematorium)
www.monutatomvandijk.nl | (013) 822 65 27 

Uitvaartbegeleiding Harriet van der Vleuten
Iedere uitvaart bijzonder.
013-5920048 of www.harrietvandervleuten.nl

VERZEKERINGEN
 
Van den Hoven Assurantiën 
Craenweide 1 Berkel-Enschot   Tel. 013-5339118    
www.vandenhoven.nl 

WELZIJN

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

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

Nog steeds is het feest! DOE MEE EN WIN!
 
Wat wordt er door jullie fanatiek gekleurd deze zomer! 
Nog steeds krijgen we kleurplaten uit onze feestelijke 
jubileumeditie binnen. 
Daarom hebben we de inleverdatum verlengd naar 
22 augustus a.s.
 
In de jubileumeditie van 8 juli stond ook een prachtige 
fotowandeltocht door ons dorp! Nog niet gelopen? 
De komende dagen is het weer wat koeler en kun je 
nog heerlijk wandelen. Bovendien kun je nog een 
leuke prijs winnen ook! Verschillende ondernemers 
hebben mooie prijzen ter beschikking gesteld. 
Insturen van de oplossing kan nog tot 22 augustus naar puzzel@schakel-nu.nl
 
De kleurplaat en de oplossing van de fotowandeltocht kunnen ingeleverd worden bij: 
Figlio by Geerts Schoenen, Koningsoord 91, Berkel-Enschot
 
Veel plezier!
Ingrid Roets, hoofdredacteur
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Bygardo Hairstyle
Rootven 35b
5066 XK Moergestel
013-5133709
info@bygardo.nl
www.bygardo.nl

Vol trots stond Chantal van den Bijgaart met haar 
team vorig jaar juni op de cover van de Schakel. 
Bygardo Hairstyle was zojuist uitgeroepen tot de 
leukste kapsalon van Nederland. Een droom voor 
Chantal werd werkelijkheid. Als kind al droomde 
zij van een eigen kapsalon. In 2017 startte zij haar 
eigen salon in het oude pand van La Tuvert. De 
groei was zo groot, dat Chantal op zoek moest 
naar een nieuw pand. Op 4 juli opende Bygardo 
Hairstyle een prachtige nieuw kapsalon aan het 
Rootven in Moergestel.

Chantal werkte 5 jaar voor Kapsalon Giesing en 
was ruim 3 jaar ambulant. Haar droom van een 
eigen salon werd in 2017 werkelijkheid toen ze 
de kans kreeg om La Tuvert in Moergestel over 
te nemen. Het was een enorme rollercoaster. Niet 
alleen bezig zijn met haarstyling, maar ook met 
zaken als financiën, reclame en personeelsza-
ken. Maar klanten bleven haar trouw. Haar pas-
sie, spontaniteit en talent zorgden ervoor dat veel 
mensen de weg naar Moergestel bleven vinden. 
Met als kroon vorig jaar de prijs voor leukste kap-
salon van Nederland.

Coronaperikelen
Bygardo Hairstyle liep voorop in het sluiten van 
de kapsalon toen de corona perikelen zich aan-
dienden. Chantal sloot de salon maar maakte zich 
intussen grote zorgen over haar klanten. Onder-
nemend als Chantal is, zorgde ze ervoor dat de 
klanten bij haar terecht konden voor verfpakket-
ten, shampoos en verzorgingsproducten.

Nieuw pand
Alhoewel het pand in Moergestel mooi was, groei-
de de salon na ruim een jaar al uit haar jasje en 
ging Chantal op zoek naar een nieuw pand.  Ze 
vond een prachtige ruimte aan het Rootven. Nu 
er door corona geen fysiek contact met klanten 
mogelijk was, werkte Chantal dag en nacht aan 
de verbouwing en inrichting van het nieuwe pand. 
Met een prachtige eigentijdse styling, een mooie 
wachtruimte en tafel, een nagelstyling en een uit-
breiding met een groot aantal stoelen en wastafels 
ging het pand er iedere dag mooier uitzien. 

Feestelijke opening
Op 4 juli was de officiële opening van Bygardo 
Hairstyle aan het Rootven, geheel corona proof. 
Chantal is enorm dankbaar dat er nog steeds zo-
veel klanten uit Berkel-Enschot speciaal voor haar 
naar Moergestel komen. Het nieuwe pand is ge-
makkelijk bereikbaar. Via www.bygardo.nl zijn ook 
online afspraken in te plannen. Parkeren kan langs 
de weg en de koffie staat klaar.

Tekst: Elke van Dommelen
Foto: Lizet Ligtvoet

BYGARDO HAIRSTYLE 
OPENT NIEUW PAND 
IN MOERGESTEL

BYGARDO
HAIRST YLE

BEDRIJF IN BEELD
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ACTIVITEITENKALENDER

Vanaf week 34 publiceren we weer de activiteitenkalender. 

U kunt uw activiteiten mailen naar activiteitenkalender@schakel-nu.nl

SCHAKELTJESGEVONDEN

SCHAKELTJESVERLOREN

Datum GEVONDEN Vindplaats Telefoon 
 6-8 Groen shirt maat 152 Koningsoordlaan 013-5332526
 1-8 Bruin etuitje met sleutels speeltuin achter Erasmuslaan 06-42938061
 31-7 Huissleutel met blauwe token Raadhuisstraat 06-51764661
 14-7 Zilverkleurige schakelarmband met steentjes Winkelcentrum Koningsoord 06-55733169

 

Datum VERLOREN Verliesplaats Telefoon 
 

Relatietherapie
Ontdek de nieuwe anti-snurkfunctie

van de Auping Smart base

Kijk op auping.nl/smartbase voor meer informatie.

AaBe-straat 55, Tilburg 
Tel. 013-7370193  |  www.boonmanbedden.nl



Bas Haans in the picture 

Wel eens naar een Berkel-Enschots evenement of feestje geweest waar Schakel-fotograaf Bas 
Haans niet opdook? Vast niet! Want waar de Berkel-Enschottenaren zijn, is Bas. Met zijn lens 
legt hij inmiddels tien jaar de meest bijzondere maar ook alledaagse momenten in ons dorp 
vast. Ditmaal zet de Schakel met drie vragen Bas Haans in the picture.

Jaren terug werkte je als ondernemer bij Haans Delicatessen in de foodsector. 
Inmiddels ben je fulltime fotograaf en fotografeer je voor (journalistieke) opdrachtgevers 
als de Schakel en Tilburg.com. Hoe is dat zo gekomen? 
‘Toen we bij Haans Delicatessen iemand zochten die verschillende food-
specialiteiten kon fotograferen, kwam ik op het idee om dat zelf te doen. 
Ik had mijn analoge spiegelreflex toch net ingeruild voor een digitale 
camera en wist wel raad met zo’n toestel. Die stap bracht mij in de 
wereld van culinaire fotografie. Later ontwikkelde ik me ook in dans- en 
evenementen fotografie. Naast mijn vaste baan doordeweeks was ik 
in die tijd regelmatig op een of ander festival of dansoptreden te vin-
den, van Lake Dance tot Tomorrowland. Genieten van het feestgedruis 
en daar ook nog eens betaald voor krijgen, dat beviel me wel! Met de 
volledige steun van mijn gezin hakte ik de knoop door en stortte ik me 
volledig op mijn werk als fotograaf. Ondertussen heb ik me verder 
ontwikkeld en fotografeer ik voor lokale opdrachtgevers tot aan 
multinationals. Mijn werk voor de Schakel gaat over alles wat 
er in eigen dorp speelt. Ik ben dan wel een geboren Tilburger, 
maar bovenal een Berkel-Enschottenaar in hart en nieren.’ 

Inmiddels ga je al tien jaar als fotograaf voor de 
Schakel op pad. Wat zijn een paar mooie Schakel-
momenten geweest tot nu toe? 
‘Een erg bijzonder moment was het fotograferen van een 
Berkel-Enschottenaar die van corona is genezen. Zoiets 
raakt je. Verder zit het ‘m vooral in kleine dingen. Neem de 
Avondvierdaagse. Op dag één zijn de jonge lopers vaak nog 
wat verlegen. Als fotograaf moet ik dan mijn best doen om ze 
uit hun schulp te trekken. Vier avonden later komen ze mas-
saal met hun vriendjes naar me toegerend voor een groeps-
foto. “Hé, Bas!”, hoor ik ze dan al van verre roepen. “Foto!!!”. 
Dat zijn leuke momenten, die terugkerende taferelen. Maar denk 
ook aan het stukje creativiteit dat fotograferen voor de Schakel 
met zich meebrengt. Niet de standaard point of view, maar een 
beeld vanuit bijvoorbeeld een hoge mast. Of kijk eens naar mijn 
foto die hangt bij Juwelier Weijtmans tegen de gevelpui.’ 

Hoe zie je je toekomst als Schakel-fotograaf voor je? 
‘Zolang ik kan, blijf ik graag foto’s maken voor de Schakel. Ik 
vind het belangrijk om me voortdurend te blijven ontwikkelen, of 
ik dat nou doe door een cursus te volgen of door van mijn collega-
fotografen te leren. Ik sta graag open voor nieuwe dingen. Stilstand 
is achteruitgang.’ 

Tekst: Sabine Doevendans
Foto: Bas Haans 

SCHAKELAARS

9|



10 |

MAANDPUZZEL

PUZZEL & WIN:
Eén prijs van E 20,00.
Eén prijs van E 10,00.

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), 
Koningsoord 91 
Berkel-Enschot.

De prijswinnaars worden 
bij de volgende puzzel 
bekend gemaakt.

HORIZONTAAL
1. werkplaats van een kunstenaar; 7. hoge vrouwenzang-
stem; 12. op grote afstand; 13. Islamitische voedselvoor-
schriften; 14. Oost-Europeaan; 15. technische school (afk.); 
17. rij wachtende voertuigen; 19. melkklier; 21. meisjes-
naam; 22. plechtige belofte; 24. heilige taal der Boeddhis-
ten; 27. stapel (hoop); 28. kist voor flessen; 30. klap; 31. 
sterk ijzerhoudende grondsoort; 32. wijnsoort; 33. kloos-
terzuster; 35. rivier in West-Afrika; 37. deel van het gelaat; 
38. huid om de nek; 41. deel van hals; 42. uitgelekte kar-
nemelk; 44. geestdrift; 46. natie (staat); 47. cafébediende; 
48. dier dat van aas leeft; 49. telwoord; 50. geweidragend 
dier; 52. boomsoort; 54. wereldtaal; 56. dierenmond; 58. 
met de zeis afsnijden; 61. grote bijl; 62. gezicht (Bargoens); 
64. plaaggeest; 65. waarschijnlijkheid; 67. vlaktemaat; 68. 
Regionaal Opleidingscentrum (afk.); 70. zetmeelproduct 
(merg van de palm); 72. lokspijs; 73. Nederlandse provin-
cie; 76. gevangenis; 77. internationaal autokenteken Dene-
marken; 78. eetlust; 79. teug; 81. lengtemaat (afk.); 82. wiel; 
83. man van adel; 84. schuw dier; 86. Europeaan; 87. van 
de inhoud ontdoen.

VERTICAAL
1. oud volk in Mexico; 2. eerstvolgende (afk.); 3. moed 
(durf); 4. regenboogvlies; 5. plaats in Utrecht; 6. oogopslag; 
7. deel van een bruidsjapon; 8. plezier; 9. voormalig tv-
programma van Jan Lenferink; 10. spil; 11. zonder opont-
houd; 16. Sociaal Economische Raad (afk.); 18. jong dier; 
20. Europeaan; 21. bloeiwijze; 23. blijk van erkentelijkheid; 
25. insect; 26. kraaiachtige vogel; 27. deel van mond; 29. 
sprookjesfiguur; 32. boterhamsmeersel; 34. troefkaart; 36. 
beter (hersteld); 37. vaatwerk met tuit; 39. houtsoort; 40. 
schoeisel; 42. vrouwenverblijf; 43. grootste uilensoort; 45. 
vochtig; 46. koeienmaag; 51. meisjesnaam; 53. snel soort; 
54. afdeling van een oorlogsvloot; 55. zwemvogel; 56. 
agrariër; 57. boomvrucht; 59. land in Azië; 60. Viking; 62. 
een leerrede houden; 63. plaatkieuwig weekdier; 66. bin-
nenvaartuig; 67. wees gegroet (Lat.); 69. gevangenverblijf; 
71. de schepper; 73. regelmaat; 74. bevroren neerslag; 75. 
Engelse titel; 78. getemd (mak); 80. steen; 82. muzieknoot; 
85. landbouwwerktuig.
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De herinneringssteen is gelukkig bij de sloop 
van het Winkelcentrum Eikenbosch gered.
Op donderdag 23 juli 2020 heeft sloopbedrijf 
Jan van Esch uit Cromvoirt de steen onge-
schonden afgeleverd bij het museum van Ber-
kel-Enschot aan ’t Hoekske 6-6A.

De historische Steen is nu te bewonderen in het 
museum van Mart Koenen: Onder d’n Hooizolder. 
De gedenksteen herinnert aan de ‘eerste groei-
spurt’ van ons dorp in de jaren 70 van de vorige 
eeuw. In 1966 werd door de zusters Trappistinnen 
van de Abdij Koningsoord een stuk grond van 2 
ha. aan de gemeente Berkel-Enschot verkocht 
voor het realiseren van het bestemmingsplan ‘Ei-
kenbosch’ ten behoeve van woningbouw en een 
winkelcentrum.

De Eerste Steen voor dit winkelcentrum werd ge-
legd op 16 december 1971 door burgemeester 
Harry Aarts met de tekst:
Op 16 dec. 1971 werd door drs. H.J.B. Aarts
burgemeester van Berkel-Enschot deze
steen gelegd voor winkelcentrum Eikenbosch 

De donkergrijze hardstenen gedenksteen was in-
gemetseld in de muur bij brood en banket
Leo Geerts. Maten van de Steen: lengte 85 cm. 
breedte 30 cm. Deze winkellocatie is intussen ge-
sloopt en lag op historische grond van de Trappis-
tinnen. Ook het nieuwe winkelcentrum Konings-
oord ligt op de voormalige grond van de Abdij 
Onze Lieve Vrouw van Koningsoord.

Anno 1972 bestond het winkelcentrum Eiken-
bosch uit 12 winkels, geflankeerd door Cultureel 
Centrum De Schalm, de Boerenleenbank en het 
Postkantoor. In die tijd werd het eerste carillon ge-
plaatst. Het klokkenspel heeft intussen een nieu-
we plaats gekregen op de rotonde van Konings-
oord aan de Koningsoordlaan.
In de loop der jaren is dit oude winkelcentrum uit-
gebreid tot 28 winkels met voldoende
parkeergelegenheid. In 1980 werd een nieuwe bi-
bliotheek gebouwd naast Cultureel Centrum De 
Schalm. Dit beeldbepalend gebouw met architec-
tonische en monumentale waarde van architect 
Renz Pijnenborgh werd officieel geopend op 31-
10-1981. In juli 2020 is dit waardevolle gebouw 
ook gesloopt. Gelukkig heeft de bibliotheek een 
mooie nieuwe plek gekregen in de abdijkerk van 
het voormalige klooster van de Trappistinnen.

De historische Steen is nu te bewonderen bij het 
museum Onder d’n Hooizolder aan ’t Hoekske 
6-6A. In het museum vindt u ook allerlei gereed-
schappen en gebruiksvoorwerpen uit grootmoe-
ders tijd. Ook zijn er verschillende voorwerpen van 
de zusters Trappistinnen te bekijken. De Eerste 
Steen van Eikenbosch past prima in deze verza-
meling over de historie van Berkel-Enschot.

Tekst: Jack van der Sanden, 
Heemkundekring De Kleine Meijerij

Foto: Peter Timmermans

DE EERSTE STEEN VAN 
WINKELCENTRUM 
EIKENBOSCH GERED

Jack van der Sanden (l) 
en Mart Koenen (r)
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KUNST EN CULTUUR

KINDERTHEATER GEEFT 
KINDEREN (4-9 JAAR) LUCHT 
IN ‘CORONA-ZOMER’
Theatermakers Miriam en Carla Wijnen bieden 
deze zomer tegenwicht tegen het ‘Corona-gevoel’ 
door vrolijk kindertheater in de zomervakantie. Op 
dinsdag 18 augustus zijn er kleinschalige voor-
stellingen inclusief theaterworkshop voor kinderen 
van 4 t/m 9 jaar in Berkel-Enschot. De voorstel-
ling draait om juf Cori(o)na en hulphond Maurice. 
In de afgelopen periode maakten Miriam en Carla 
grappige kindervlogjes; deze voorstelling is het lo-
gische vervolg. Doel van het openluchttheater is 
kinderen een hapje lucht te geven in Corona-tijd.

De vrolijke zomervoorstelling ‘Vakantie(t)huis’ 
wordt aangeboden op het terrein van handbalver-
eniging ‘White Demons’ met ondersteuning van 
Jeugdwerk BE, Dorpsraad BE en ‘White Demons’.  
‘We zijn blij dat we iets kunnen betekenen voor 
kinderen in deze corona-zomer’, zegt Carla. ‘We 
houden vanzelfsprekend rekening met de Corona-
maatregelen. We werken met kleine groepjes van 
maximaal 25 kinderen. Ouders en begeleiders zijn 
welkom, maar we vragen ze om 1,5 meter afstand 
te houden van de kinderen. 

Voorstelling Vakantie(t)huis 
Corina is juf. Maurice is haar hulphond. 
Corina en Maurice gaan dit jaar niet op vakantie. 
Corina wil niet, vanwege Corona. Maar niet getreurd!

Hun huis verandert in een camping, in een geheim 
land. 
Met tent, safari, wildwater, een taal die je niet ver-
staat, ijs, griezeltocht, mini-disco en nog veel meer.

Alles wat hoort bij vakantie! 
Wat wil jij doen op vakantie? 
Ga mee met Corina en Maurice! 

Programma
Aanvangstijden op beide dagen zijn: 13:30 en 
16:00. Het hele programma inclusief workshop 
duurt anderhalf uur. Per voorstelling/workshop is 
er plaats voor 25 kinderen. Toegang is €7,50 inclu-
sief ranja en een ijsje. Ouders /begeleiders  kun-
nen gratis mee. Deelname alleen mogelijk via re-
servering vooraf, in verband met Corona. Info en 
reservering: www.wijnenspeelt/zomertheater

Hapje lucht voor kinderen
Theatermakers Miriam en Carla Wijnen hebben 
hun werkwijze aangepast in de Corona-periode. 
‘Tijdens de lockdown gingen we grappige vlogjes 
maken over juf Corina en haar hond Maurice, zie 
Youtube-kanaal Thuisjuf Corina. Om kinderen een 
hapje lucht te geven bij alle zorgelijke berichtge-
ving.’ 
De live-voorstelling is een logisch vervolg op 
de vlogjes. ‘We spelen nu, naast onze reguliere 
show, een zomertoer voor kinderen die begint in 
Grubbenvorst en omstreken. Miriam speelt, Carla 
schrijft mee. Kindertheater past goed bij ons. We 
worden allebei erg blij van Maurice.’

CULTUUR IN CORONA-TIJD
Het is al weer enkele maanden geleden dat we 
moesten melden dat het resterende culturele pro-
gramma van Stichting EXPO vanwege de corona-
uitbraak geannuleerd moest worden. Maar nu gaan 
we weer voorzichtig van start, waarbij we ons 
natuurlijk strikt houden aan de anderhalve-meter-
maatregelen. Dit najaar brengt Stichting EXPO drie 
TOP-concerten van hoog internationaal niveau.

zondag 13 september: Grupo del Sur met een 
Piazzolla-programma

zondag 27 september: Alma- Quartet met een 
klassiek romantisch pro-
gramma

zondag 29 november: Ebonit saxophone Quar-
tet: klassiek met eigen ar-
rangementen

Alle TOP-concerten beginnen om 11.30 uur in de 
Kerkzaal van De Schalm en kosten, zoals u van 
ons gewend bent € 8,00.
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We zijn wel genoodzaakt om voor deze concerten 
de kaartverkoop aan te passen. U kunt alleen voor-
af kaartjes reserveren en u dient vooraf te betalen. 
De kaartverkoop loop uitsluitend via het email-
adres van C.C. De Schalm: info@deschalm.net 
en start op 17 augustus 2020. U ontvangt per 
omgaande een retourmail met enkele vragen. De 
bestelling is definitief als C.C. De Schalm uw be-
taling heeft ontvangen. U krijgt daarvan bericht. 
Betaalde kaarten liggen op de dag van de voor-
stelling op naam klaar bij de kassa. Als betaling vijf 

dagen voor de voorstelling niet is ontvangen door 
C.C. De Schalm, komen de kaarten opnieuw in de 
verkoop. Bestelt u dus op tijd, want we verwach-
ten dat we uitverkocht raken. Er zijn immers maar 
weinig plaatsen beschikbaar.

Bezoekers uit één huisgezin mogen bij elkaar zit-
ten, de andere stoelen worden op anderhalve me-
ter van elkaar geplaatst. Kaartverkoop aan de zaal 
is in principe niet mogelijk.

BOZITA unieke Zweedse smaakvarianten 
voor uw kat

Introductieprijs € 9,95 / 12 zakjes

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

Introductieprijs € 9,95 / 12 zakjesIntroductieprijs € 9,95 / 12 zakjesIntroductieprijs € 9,95 / 12 zakjesIntroductieprijs € 9,95 / 12 zakjesNIEUW

 

Willie’s worstenbrood 
Molenhoefstraat 14 

Udenhout 
013-511 0704 

www.williesworstenbrood.nl 
@williesworstenbrood 

DDeezzee  wweeeekk  iinn  ddee  aaaannbbiieeddiinngg  

10 worstenbroodjes (€ 10,00) 

+ 
Kersentaartje  

€ 15,00 
Aanbieding geldig van vrijdag 14 t/m donderdag 20 augustus 2020 

Alleen geldig in onze winkel 
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20 - 70% 
KORTING

VAN GOOL SPORT & CLUB HOCKEY EN GOLF 
bundelen tijdelijk de krachten op één locatie

 

                         

KREITENMOLENSTRAAT 25  -  UDENHOUT   -  013 511 49 18
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HERDENKINGSBOMEN 15

800/850 JAAR BERKEL-
ENSCHOTBOOM

De bijzondere herdenkingsboom waar ik U deze 
week mee naar toe neem staat in het parkje tus-
sen Winkelcentrum Koningsoord en de oude ab-
dij. Het zal 2012 of 2013 zijn geweest dat ik tijdens 
een Dorpsraad-
vergadering om 
aandacht vroeg 
voor het feit dat 
Berkel in 2014 
achthonderd jaar 
geleden voor het 
eerst schriftelijk 
werd vermeld. 
Later is daar het 
feit dat Enschot 
achthonderdvijftig 
jaar zou bestaan 
(vermeld in 1164), 
aan toegevoegd. 
Uiteindelijk is het jubeljaar “800/850 jaar Berkel-
Enschot” uitbundig en vooral spetterend gevierd. 
De apotheose vond plaats in het weekend van 
30 en 31 augustus 2014. Het kunstwerk “Weg-
wijsmannetjes” (nabij uitspanning De Druiventros) 
werd onthuld en nadien is er ‘krachtig’ gevierd 
door een paar duizend bezoekers op het Wilhel-
minaplantsoen.
Tijdens dit bruisend feest bood het toenmalig ge-
meentebestuur van Tilburg aan het jubilerende 
Berkel en Enschot een herdenkingslinde aan. De 
boom was “lijfelijk” aanwezig op het feestter-
rein en is in de jaren na het jubeljaarfestijn verder 
‘grootgebracht’ op een boomkwekerij, te Uden-
hout. Sinds 14 januari jl. staat de “800/850 JAAR 
BERKEL-ENSCHOTBOOM” op zijn huidige plaats. 
Later dit jaar is om de boom een ronde houten 
zitbank geplaatst. Sinds 17 juni jl. staat er een 
kastanjehouten paal bij de boom. Op de plaquette 
staat: “Koningslinde (‘Tilia europaea ‘Pallida’) Ge-
schonken door de gemeente Tilburg bij gelegen-
heid van de viering van het 800-jarig bestaan van 
Berkel en  het 850-jarig bestaan van Enschot in 
2014. Geplant op deze plek op 14 januari 2020”.
Foto: Ad Hultermans.
Tekst: Rinus van der Loo.

ZÓ LEKKER 
HEB JE DE

NOG NOOIT 
GEPROEFD!

D’n Unent |  Kreitenmolenstraat 59
Udenhout |  Tel. 013-511 36 12

SMAKEN

Karamel/Vanille  |  Amaretto 
Bailey’s  |  Schrobbelèr 

Limoncello  |  Butterscotch

Ook voor de lekkerste broodjes, 
ambachtelijk schepijs of een 

avondmenu kun je bij ons terecht. 
Last but not least, je kunt natuurlijk 

ook gezellig bij ons op het terras 
komen lunchen, borrelen of dineren.

DAGELIJKS OPEN VANAF 9.00 UUR 
(DINSDAG GESLOTEN)

ijsko�  e
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ADVERTORIAL

Testament kan veel familieleed voorkomen én geld besparen
BERKEL-ENSCHOT- Er bestaan veel misverstanden over de 
verdeling van een nalatenschap wanneer één van de twee 
partners overlijdt. De meeste vijftigplussers denken dat de 
afwikkeling van een erfenis in Nederland prima bij wet ge-
regeld is. Maar niets is minder waar, stelt erfrechtspecialist 
Marco Driesprong van Erfrechtplan. Volgens hem kan een 
goed testament veel familieleed én geld besparen. 

‘Wie dan leeft, wie dan zorgt’, wordt weleens gezegd. Toch 
kan het leven van een achterblijvende partner na een over-
lijden, los van alle verdriet en rouw, door het ontbreken van 
een testament op een regelrecht drama uitlopen. Door wets-
wijzigingen in de afgelopen decennia, is het vaak onduidelijk 
hoe het erfrecht nu wettelijk is geregeld. “Met een testament 
weet men vooraf al precies waar ze aan toe zijn wanneer een 
dierbare wegvalt”, zegt Marco. 

“Bij verhalen over testamenten en erfenissen wordt vaak ge-
dacht dat het iets is voor vermogende mensen. Binnen de 
generatie vijftigplussers heeft misschien niet iedereen een 
kapitaal op de bank opgebouwd. Een groot deel heeft wel 
een eigen huis dat (bijna) hypotheekvrij is. Ook dat is vermo-
gen waarover erfbelasting verschuldigd kan zijn.” 

In de wet is inmiddels geregeld dat bij het overlijden, de 
overblijvende ouder en de kinderen samen erven. De langst-
levende is eigenaar van alle eigendommen en de kinderen 
zijn weliswaar erfgenaam maar krijgen nog niets in handen. 
Ze krijgen een soort tegoedbon op de overblijvende ouder.
 
Aan de hand van een simpel rekensommetje legt Marco uit 
dat bij het ontbreken van een testament, het overlijden van 
een partner tot een financieel drama voor de achterblijvers 
kan leiden. “De nog levende partner heeft weliswaar een 
grote vrijstelling van erfbelasting, maar deze ouder moet de 
erfbelasting over de erfdelen van de kinderen al wel direct 
afrekenen. 

Zo’n acht maanden na het overlijden van een partner ligt de 
blauwe envelop op de deurmat. Als de erfenis voor het me-
rendeel bestaat uit het huis, hoe ga je dan die erfbelasting 
betalen?” 

Marco kent meerdere voorbeelden van mensen die hierdoor 
in financiële problemen zijn gekomen. “Onnodig familieleed, 
dergelijke schrijnende situaties zijn te voorkomen door het 
opstellen van een testament. Maar je moet het wel doen.” 

Vreemd genoeg is het maken van een afspraak bij een notaris 
voor veel mensen nog een erg grote stap. “Mensen vrezen 
vaak dat het veel geld kost of dat de materie erg ingewikkeld 

is. En nadenken over een testament is ook niet de leukste be-
zigheid die je kunt bedenken, dus schuiven ze het opstellen 
van een testament voor zich uit. Soms té ver.” 

Erfrechtplan heeft in samenwerking met een groot aantal 
notariskantoren een laagdrempelige service ontwikkeld, 
waarbij op heel persoonlijke wijze een testament kan wor-
den opgesteld. Bovendien blijven de totale kosten inzichtelijk 
en relatief laag. “Onze erfrechtspecialist komt bij de mensen 
thuis om de wensen en verzoeken op te tekenen en vertaalt 
dit naar een concept-testament in begrijpelijke taal. 

De erfrechtspecialist gaat samen met de klant naar de no-
taris om het definitieve testament te laten bezegelen. We 
verlagen niet alleen de drempel naar de notaris, we ontzor-
gen ook. ”Naast een testament kan ook een levenstestament 
familiedrama’s voorkomen, legt Marco uit. “ 

“Stel, één van de twee partners wordt wilsonbekwaam, dan 
is het niet vanzelfsprekend dat de ander zonder meer kan be-
schikken en beslissen over de (gezamenlijke) eigendommen. 
Het is daarom verstandig om bij leven samen een volmacht 
vast te laten leggen in een levenstestament. Is dat niet het 
geval, dan zal het er in de praktijk op uitdraaien dat de part-
ner van iemand die bijvoorbeeld door ziekte wilsonbekwaam 
is geworden ineens voor alledaagse zaken bij de rechter om 
toestemming moet vragen.”

De kosten van een testament wegen niet op tegenover de 
lasten die anders voor rekening van nabestaanden komen”, 
zegt Marco tot slot. “Laat staan het leed dat er mee gemoeid 
kan zijn. Dat wens je niemand toe.”

Lezing op locatie
Maandag 17 augustus om 13:30 uur of om 19:30 uur geeft 
Marco Driesprong een lezing over de noodzaak van een tes-
tament en levenstestament. U kunt een van deze lezingen 
kosteloos bijwonen door u in te schrijven op www.erfrecht-
plan.nl of te bellen naar 085 - 8000 100. 

Door de nieuwe anderhalve meter maatschappij zijn er maar 
een beperkt aantal stoelen beschikbaar. Daarom is aanmel-
den noodzakelijk. We houden uiteraard strikt rekening met 
de RIVM richtlijnen.

Blijft u liever thuis? Geef u dan op voor onze online lezingen. 
Deze worden wekelijks gehouden op verschillende tijdstip-
pen. U bepaalt zelf wanneer u de lezing volgt via uw eigen 
computer, tablet of smartphone.

Locatie:   Hotel De Druiventros
  Bosscheweg 11
  5056 PP  Berkel-Enschot
Datum:   maandag 17 augustus 2020
Aanvang:   13:30 uur of 19:30 uur

Inschrijven kan via:   www.erfrechtplan.nl
   085 - 8000 100
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VOLOP ZOMERSCHAAK
Na de versoepeling van de Corona-
richtlijnen wordt er elke donderdagavond 
weer volop geschaakt bij Schaakvereni-

ging De Oude Toren. Op het mooie terras van de 
Druiventros bij goed weer, in het ruime restaurant 
binnen bij slecht weer. Uiteraard op een veilige en 
verantwoorde manier.
Ook afgelopen donderdag werden er diverse infor-
mele, spannende partijen gespeeld door de luch-
tige opzet van 15 minuten bedenktijd per persoon 
per partij. Dat dan wel eens minder doordachte 
zetten worden gedaan, is inherent aan deze 
schaakopzet. Of speelt het warme weer de scha-
kers parten? In ieder geval wordt de hele maand 
augustus elke donderdagavond volop geschaakt 
bij schaakvereniging De Oude Toren, in september 
start de interne competitie.

KLAAR VOOR 
HET NIEUWE SEIZOEN
Hoewel het sportseizoen stil ligt en 

al onze trainers en spelers mogen genieten van 
een welverdiende rustpauze, kijken we achter de 
schermen met een aantal commissies alweer uit 
naar de start van het seizoen.
De taken in het vrijwilligerssysteem worden alweer 
gevuld, en ook de teamindeling en het trainings-
schema zijn gepubliceerd. Heb je dit nog niet be-
keken? Breng dan zeker even een bezoekje aan 
de website www.white-demons.nl, zodat je kunt 
zien wanneer je weer mag gaan trainen.

Handbalzomer 2020 op 22 augustus aanstaande
Om het seizoen op te starten staat dit jaar iets heel 
leuks in de planning. Het NHV ondersteunt hand-
balverenigingen bij de organisatie van activiteiten 
voor de eigen leden en ledenwerving. Hiervoor be-
zoeken ze verenigingen door het hele land door 
clinics te organiseren begeleid door professionele 
handbaltrainers. HV White Demons is hiervoor in-
geloot! Alle jeugdteams hebben hiervoor intussen 
een uitnodiging ontvangen en worden een kwar-
tier voor aanvang van de training / clinic verwacht:
9.30 - 10.30 uur Clinic  F jeugd (tm 8 jaar)
10.30-11.45 uur Clinic E en D jeugd (9 tm 12 jaar)
11.45-13.00 uur Clinic C en B jeugd (13 tm 16 jaar)
Dit handbalevent is niet alleen voor eigen jeugd-
leden bedoeld. Iedereen die kennis wil maken 
met deze snelle sport is welkom om mee te doen. 
Jeugdleden mogen een introducé meenemen, 
maar wanneer je op eigen gelegenheid wilt komen 
mag dat ook. Aanmelden kan door een mail te stu-
ren naar tc@white-demons.nl. Deelname is gratis 
en meedoen kan van 6 tot 16 jaar. Locatie handbal 
en beachvelden van Sportpark De Rauwbraken.

UITSLAG MAANDPUZZEL

Onder de vele goede oplossingen van de 
puzzel van de maand juli zijn de 
volgende prijswinnaars getrokken:

1e prijs: 
Waardebon E 20,-
Wouter van Duin, Tormentil ,1 BE

2e prijs:
Waardebon E 10,-
Francine Pothoven, Mgr. Diepenstr. 19, 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 juli:
FAMILIEBETREKKING
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Oist Exclusief maakt uw favoriete stoel, bankstel 
en kussens weer als nieuw! Modern of klassiek, in 
stof of leer en voor zowel bedrijven als particulieren. 

STOF TOT NADENKEN

Spoorakkerweg 4B • Udenhout • T 013 - 528 86 51 • www.Oist.nl
Bezoek showroom: op afspraak.

Ki jk op 
OIST.NL

voor meer 
ideeën

WEERSPREUK

Jean-Paul Korst, weerstation Berkel-Enschot

Zijn de hondsdagen (20 juli-20 augustus) heet, 
dan kost dat de boer veel zweet, 

maar na alle hitte, 
zal hij op d’n droge zitten.
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BOEKWEIT AAN HET 
RIDDERSHOFPAD

In een voorgaand bericht van de stichting Nieuwe 
Warande werd er verslag gedaan van bloeiende 
akkerranden en percelen vol kruiden in het ge-
bied en het belang hiervan voor insecten, kleine 
zoogdieren en vogels. Dit keer wordt er een plant 
uitgelicht die te vinden is op een perceel langs het 
Riddershofpad te midden van zonnebloemen, ko-
renbloemen en pheacelia; boekweit.
Boekweit is een wit-rose bloeiend gewas uit de 
duizendknoopfamilie. De naam is te verklaren 
doordat de vruchten van de Boekweit de vorm 
hebben van kleine beukennootjes. “Boek” komt 
van beuk en “weit” is oud-Germaans voor tarwe. 
Als de vruchten vermalen worden tot meel dan lijkt 
dit veel op fijngemalen tarwe.
Boekweit is een gewas dat sinds het einde van de 
middeleeuwen verbouwd werd op de armere zand-
gronden. Onder goede omstandigheden gaf het 
een redelijke opbrengst. Het werd vooral verbouwd 
door arme boeren, die onvoldoende mogelijkheden 
hadden om grond voldoende te bemesten, nood-
zakelijk voor andere gewassen. Omdat het gewas 
zeer gevoelig was voor nachtvorst en natte zomers, 
die de oogst konden doen mislukken, werd het ook 
wel “jammerkoren” genoemd. De armoede van de 
keuterboeren zal het niet echt verlicht hebben.
Het gewas produceert veel nectar en is daardoor 
erg in trek bij bijen en andere insecten.
Boekweit is voedzaam en gemakkelijk te verteren. 
Het bevat geen gluten en wordt vaak gebruikt, 
soms vermengd met graansoorten, voor de be-
reiding van pannenkoeken en poffertjes. Verder 
is boekweitmeel een onmisbaar ingrediënt bij de 
bereiding van balkenbrij en het oer-Hollandse ge-
recht ‘jan in de zak’.

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

Natuurlijk ben je als ouders 
druk in deze onzekere coro-
natijden en probeer je thuis 

alles op orde te hebben en je kinderen vol-
doende aandacht te geven. In de waan van 
jouw drukke dagen is het echter best een uit-
daging om lastige vragen te beantwoorden als 
het gaat over seksualiteit bij kinderen. Het hoe, 
wat en waarom van seksuele opvoeding. We 
beseffen hoe belangrijk dit is, maar hoe pak-
ken we het aan? Om je verder te helpen met 
die vragen organiseert de Bibliotheek Berkel-
Enschot op donderdag 3 september een Ou-
ders Meet-Up Herfstkriebels. 

De Bibliotheek Midden-Brabant organiseert twee 
keer per jaar samen met 2Sync Training & Coa-
ching en GGD Hart van Brabant een groter event 
rondom de Ouders Meet-Up. In september gaan 
we het event offline én online aanbieden. Speciaal 
voor ouders met kinderen van 4 tot 12 jaar wordt 
aan de hand van een thema kennis gedeeld, erva-
ringen uitgewisseld en inspiratie opgedaan.

Ook in de coronacrisis zitten de professionals van 
de Ouders Meet-Up niet stil. Juist nu is het de-
len van waardevolle informatie voor ouders van 
belang. Ook weten we vaak weinig over “seksu-
ele opvoeding”. Wanneer en wat vertel je en hoe 
begin je hierover, zijn bijvoorbeeld vragen die veel 
ouders hebben. Gelukkig krijgt iedere ouder hier-
mee te maken en kunnen we elkaar helpen. Sa-
men weten we gewoon meer!

Voorafgaand aan het mini-college Let’s talk about 
seks door trainer/coach Heidy van Ommeren en 
het mini-college Veilig scherm en social media ge-
drag door mediacoach en specialist digitale gelet-
terdheid Angela Meulensteen, maken de acteurs 
van improvisatietheater Markering Ontbreekt met 
humor de soms lastige en spannende onderwer-
pen bespreekbaar.  

We organiseren niet alleen een fysieke bijeen-
komst, het is nu ook mogelijk om het programma 
online te volgen via een webinar. Graag via de tic-
kets aangeven hoe u aanwezig wilt zijn.

De bijeenkomst en het webinar vinden plaats 
op donderdag 3 september van 20.00 tot 21.30 
uur. Tickets á €10,00 zijn te bestellen via:
https://oudersmeetup-tickets-herfstkriebels-
3september.eventbrite.nl
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Boomrooierij Weijtmans

Handelsweg 18 | 5071 NT  Udenhout
Tel. 013-51114 83 | boomrooierijweijtmans.nl

Boompje groot of klein,
bij Weijtmans moet u zijn!
• Rooien van bomen
• Snoeien van bomen
• Stobben frezen
• In- & verkoop hout
• Afvoeren snoeihout

Wij werken voor: 
• particulieren
• overheid
• bedrijven
• instellingen

Boomrooierij Weijtmans

16 |

St. Willibrordstraat 32a      |      5056 HW Berkel-Enschot      |      Telefoon: 013 - 533 1556
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WAT GA JIJ MAKEN?
IN DE WERKPLAATS 

Minecraft – Gamelevels + Je eigen VR-wereld 
maken – Lego Programmeren – Maak je eigen 
YouTube game vlog – en nog veel meer!

In de Bibliotheek Berkel-Enschot worden elke 
maand digitale workshops georganiseerd, waarbij 
kinderen hun digitale vaardigheden ontwikkelen 
en hun talent kunnen ontdekken. Er wordt steeds 
met een ander thema gewerkt en samenwerken 
en leren van elkaar staan bovenaan het lijstje.
De digitale workshops in de Werkplaats van de Bi-
bliotheek werden het afgelopen jaar goed bezocht 
en na lange tijd mogen we eindelijk weer aan de 
slag! Veel kinderen hebben enthousiast meege-
daan. We moeten er allemaal weer een beetje in-
komen, dus leek het ons een goed idee om  juist 
nu de kinderen om input te vragen.
In de Bibliotheek Berkel-Enschot gaat in septem-
ber het nieuwe seizoen van start. En een aantal 
kinderen hebben samen met Mediacoach en Spe-
cialist Digitale Geletterdheid Joep van der Weide 
en Programmamaker Marieke Vermeer een leuke 
brainstorm gehad en inhoud gegeven aan een 
nieuwe Digitale Werkplaats. 

Ben je 8 jaar of ouder? En heb jij ook al best wel 
vaak aan een Werkplaats meegedaan en heb jij 
een supergoed idee? Lijkt het je leuk om meer te 
leren over programmeren, het maken van games, 
apps en robots? Dan kun je naast de workshops 
je aanmelden voor de community van de Werk-
plaats.
Wij bedenken veel liever samen met jullie wat we 
voortaan allemaal kunnen gaan doen.

Vanaf september heeft elke workshop een ander 
thema, waardoor je elke keer iets nieuws leert. De 
workshops zijn gratis tot het eind van het jaar.
Wel raden we je aan om je zo snel mogelijk op te 
geven, want vol is vol!

De volgende workshop wordt gehouden op: 
woensdag 2 september: Lego Programmeren.

Voor wie: kinderen van 8 jaar en ouder.
Tijd: van 13:30 tot 15:00

Aanmelden verplicht, dat kan door te mailen naar: 
berkelenschot@bibliotheekmb.nl

www.bibliotheekmb.nl

HEALTHY LIFE 
HAPPY MIND

Gezond en gelukkig oud worden. Daar bestaat 
geen wondermiddel voor. Je kunt er wél zelf aan 
bijdragen door bewustere keuzes te maken. In 
de Bibliotheek Berkel-Enschot gaan we daar de 
komende maanden aandacht aan besteden in de 
vorm van 5 mini-colleges.
Een bewuste leefstijl heeft een positieve invloed 
op je leven. Zo draagt het bij aan een gezond ge-
wicht en vermindert het de kans op bepaalde ziek-
ten, zoals diabetes type 2 en hart- en vaatziekten. 
Ook mentaal heb je er baat bij. Het vermindert 
stress en kan depressie of burn-out voorkomen. 

Kortom: gewoon lekkerder in je vel. Letterlijk 
en figuurlijk. 
Tijdens 5 mini-colleges deelt leefstijlprofessionals 
Ingrid Witlox, kennis, inspiratie en handige tips. 
Onder andere hoe je in kleine stapjes nieuwe leef-
stijlgewoonten kunt toepassen in je dagelijks leven. 
Net wat er voor jou nodig is om die gezonde(re) 
keuzes te maken. Keuzes die aansluiten bij je da-
gelijks leven, die bij jou als persoon passen, zodat 
ze uiteindelijk ook vol te houden zijn. Verandering 
kost nu eenmaal tijd.

Colleges
In de vorm van 5 minicolleges passeren verschil-
lende leefstijlthema’s de revue: nieuwe gewoon-
ten, voeding, beweging, ontspanning & slaap en 
mediawelzijn.  Woensdag 9 september, 30 sep-
tember, 21 oktober, 11 november, 2 december, 9 
december 19:30 - 20:30 uur

Workshop
In de afsluitende workshop worden de puntjes 
met elkaar verbonden en ga je aan de slag met je 
eigen “Gezonde Leefstijl Plan.
Woensdag 9 december 19:30 - 21:00 uur

Leuk je te ontmoeten, aanmelden verplicht zodat we 
rekening kunnen houden met het aantal deelnemers.  

de Bibliotheek Berkel-Enschot 
Trappistinnentuin 77 
5057 DJ Berkel-Enschot 
tel. 013 533 2697
berkelenschot@bibliotheekmb.nl
Entree €5,00 per bijeenkomst 

Wil je meer weten over Ingrid kijk op de website: 
inkleefstijlcoaching.nl
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GORD I JNEN  &  RAAMBEKLED ING

Rian van de Wouw • Transportweg 4 • Udenhout • T: 013 - 511 99 31 • M: 06 - 21 43 60 67
www.zigzag-gordijnen.nl

Gordijnen • Jaloezieën • Facette
Rolgordijnen • Vouwgordijnen

• Vakkundig advies aan huis
• Showroombezoek op afspraak

De nr. 1nr. 1 van Duitsland in keukens met graniet

SPRENDLINGENPARK 46 IN OISTERWIJK
Voor openingstijden kijk op: www.marquardt-kuchen.nl

Wij werken met 
reële prijzen, keukens 

vanaf €6.995.

Onze keukens 
zijn in elke 

kleur leverbaar.

Nu ook compleet 
assortiment met massief 

houten deuren.

Afspraak buiten reguliere 
openingstijden mogelijk, 

ook bij u thuis. 

Altijd een zeer 
persoonlijke benadering, 
wij regelen alles voor u.

Kom langs in onze showroom
     in Oisterwijk
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KWF BERKEL-
ENSCHOT ZOEKT 
COLLECTANTEN!
De KWF-collecteweek gaat door! Dit jaar zal de 
collecte gaan plaatsvinden van 30 augustus tot en 
met 5 september. Er zijn verschillende manieren 
om op een veilige manier, voor donateur en col-
lectant, geld op te halen voor kankerbestrijding. 
Het collecteren zal uiteraard voldoen aan de dan 
geldende RIVM-richtlijnen. Als collectanten liever 
niet fysiek langs de deuren gaan, is er ook de mo-
gelijkheid om een online collecte te houden. Di-
recteur van KWF Johan van de Gronden: `KWF is 
hard geraakt door de coronacrisis. Er zijn dit jaar 
tientallen acties en evenementen gecancelled en 
met de collecteweek kunnen we eindelijk weer 
persoonlijk in contact komen met iedereen die de 
patiënt wil steunen. De collecteweek is van groot 
belang voor patiënten van nu en in de toekomst en 
daarom kiezen we ervoor om de collecteweek in 
aangepaste vorm door te laten gaan.’
Gelukkig kan collecteren op een veilige manier. Van 
deur tot deur, mét anderhalve meter afstand. Uit on-
derzoek blijkt dat de huis-aan-huis collecte de meest 
populaire manier is van geven aan een goed doel: 
het is eenmalig, er is persoonlijk contact en de gift 
is anoniem. Behalve een donatie met contant geld 
is het ook mogelijk om contactloos via een QR-code 
te doneren. Tenslotte is het vanaf dit jaar dus ook 
mogelijk om een online collectebus aan te maken.
Wat blijft hetzelfde? Dat we het samen doen, voor 
eenzelfde missie: minder kanker, meer genezing 
en een betere kwaliteit van leven voor kankerpa-
tiënten. Juist nu kunnen we veel betekenen! De 
Tilburgse vrijwilligersafdeling van KWF is nog druk 
op zoek naar nieuwe collectanten voor Berkel-
Enschot. Het zijn van collectant kost slechts een 
paar uurtjes van je tijd en je draagt direct bij aan 
de doelen van het KWF. 
Help je mee? Mail dan vandaag nog naar 
info@kwftilburg.nl of naar
kwfcollectantenberkelenschot@gmail.com!

GRATIS JE VERKEERS-
KENNIS OPFRISSEN? 

We willen allemaal zo lang mogelijk blijven autorij-
den. Zolang je dit kunt blijven doen, behoud je je vrij-
heid. Maar je wordt wat ouder en het verkeer vergt 
veel van je aandacht. Hoe zorg je dat je mobiel blijft? 
Iedereen die zich dat weleens afvraagt kan gratis 
meedoen met de Opfriscursus Verkeerskennis van 
Veilig Verkeer Nederland. In opdracht van de ge-
meente Tilburg en in samenwerking met de lokale 
seniorenverenigingen organiseren we een aantal 
opfriscursussen verkeerskennis voor de ervaren 
automobilist.
De cursussen zijn op (je wordt beide dagen ver-
wacht):
Maandag 7 en 14 september 2020 tijdstip 13.15 – 
15.30 in Udenhout
Donderdag 19 en 26 november 2020 tijdstip 13.15 
– 15.30 in Berkel-Enschot
Voor overige data en tijden in Tilburg zie de web-
site www.vvn.nl/opfriscursussen
Ben je ouder dan 55, een ervaren verkeersdeelnemer, 
inwoner van de gemeente Tilburg en is dit iets voor 
jou? Meld je dan uiterlijk één week voor aanvang van 
de cursus aan op www.vvn.nl/opfriscursustilburg of 
bel tijdens kantooruren met 088-5248850.

Deelname is gratis, maar let op: vol=vol!
(Onze opfriscursussen zijn georganiseerd volgens 
de huidige RIVM richtlijnen)
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Oisterwijk Heukelomseweg 26

SUMMER
SALE
SUMMER
SALE
SUMMER
SALE
SUMMER
SALE
SUMMER
SALE

2.49

Zonnebloemen
5 stuks.

Bosscheweg 11 • 5056 PP Berkel-Enschot
Gratis parkeren

keuze uit bier, wijn of fris

Reserveren: 013 533 91 15 •  info@druiventros.nl

Augustus

Soep
Venkel- crèmesoep met gerookte kip

Hoofdgerechten
Gegrilde Kalfsschnitzel

Met tomaat concassé, sperziebonen en ansjovisboter

of
Gebakken mosselen in de schelp

Met knoflook, peterselie en aioli

Dessert
Lavendelparfait met gemarineerde aardbeien

Maandmenu
3 gangen & 2 consumpties € 27,50 p.p.

Wanneer kiest u voor Kozion?

Showroom: Magazijnweg 11 Udenhout (ma t/m vr 9.00-17.00)

Kozion biedt u kunststof kozijnen, 
ramen, deuren, schuifpuien en 
dakkapellen van hoge kwaliteit. 
Ze worden vakkundig gemon-
teerd door eigen, zeer ervaren 
montageteams. Kan Kozion voor 
uw woning iets betekenen? 
Bel dan voor een vrijblijvende offerte 
013-5110411

Voor bezoek op zaterdag aan Kozion  
Breda, Eindhoven of ‘s-Hertogenbosch,  
en openingstijden: www.kozion.nl



KERKBERICHTEN
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Bereikbaarheid:
Voor een spoedgeval kunt u bellen met: 
pastoor Dorssers: 06-19843922
pastoor Looijaard: 06-51110960
Voor alle andere gevallen die niet spoedeisend
zijn vragen wij u tijdens kantooruren contact op 
te nemen met het parochiesecretariaat: 
Berkel:013-5331216, Enschot: 013-5331215, 
Udenhout 013-5111215 of via: 
info@johannesxxiiiparochie.nl.

TER NAGEDACHTENIS
In de afgelopen weken namen we in de St. Caecili-
akerk met een kerkelijke uitvaart afscheid van Joke 
de Leeuw-Bol, 96 jaar en van Mariëlle Mensing- 
van Gestel, 76 jaar en in de St. Lambertuskerk van 
Wil Brok, 83 jaar, van Pauline Melchers-Daverveldt, 
93 jaar en van Corrie Maarse-van Kuijk, 85 jaar.

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Zaterdag 15 augustus: Hoogfeest van Maria-
ten- Hemel-Opneming.
19.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looijaard.

Zondag 16 augustus: 
09.30 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers en p.w. Hendriks.
10.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looijaard.
11.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers en p.w. Hendriks.
Intentie: Peter de Wilde (jrgt).

Dinsdag 18 augustus:
09.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looijaard.
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers.

Donderdag 20 augustus:
09.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looijaard.
09.00 uur: St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers.

Vanaf 1 juli mogen we met maximaal 100 per-
sonen vieren. 
Aanmelden is nog steeds nodig. Dat kan via de 
website van de parochie: 
http://www.johannesxxiiiparochie.nl/reserveren
Als u geen internet heeft, kunt u zich telefonisch 
aanmelden.
Voor de vieringen in de St. Willibrorduskerk en de 
St. Caeciliakerk: 013-5331215.
Voor de viering in de St. Lambertuskerk: 013-
5111215.

Alles uit handen
 of alles in 

eigen hand?
Altijd bereikbaar:
013 572 1822

Oude Lind 35
5046 AL Tilburg

In alles persoonlijk. www.moniquevanhoutum.nl  



SCHAKELTJES
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Pasfoto’s voor officiële documenten kunt u 
zonder afspraak laten maken bij een 
vakfotograaf. ERKEND RDW fotograaf, 
ook voor digitaal aanvragen rijbewijs. 
FotoGalerie Angelique, Kreitenmolenstraat 34, 
Udenhout, ingang achterom. 013-5111324. 
www.fotogalerie-angelique.nl 

Wespen of ander ongedierte www.OBenP.nl 
06-42000073 Giel Brekelmans 

GRATIS INLOOP SPREEKUUR 
Om u ook in de avond van dienst te kunnen zijn, 
is er iedere dinsdagavond van 18.00 – 19.00 uur
een gratis spreekuur. Van Raak Advocatuur, 
Udenhout, 013-5908877 
www.vanraakadvocatuur.nl 

Gezocht: nette, betrouwbare poetshulp met er-
varing voor 3 uurtjes op maandag. Graag contact 
via 06-25418258. 

Voor al uw graafwerkzaamheden, inrit uitgraven,
tuin spitten, levering zand en puin. 
Tevens containerverhuur 10m3. Mark van der Loo.
tel 06-20429682 

Wespennest en Vliegen bestrijding Voor info en 
bestrijding Adrie Pijnenborg, Haaren 06-22449735 
of  info@a3p.nu www.a3p.nu 

Zoekt u een nanny? Opvang aan huis, zonder 
zorgen naar het werk gaan? Gastouderbureau 
Bontekoe heeft een zeer getalenteerde nanny die 
nog dagen beschikbaar heeft. 
Meer info via www.kinderopvangbrabant.nl of 
bel Jessica, eigenaar gastouderbureau Bontekoe 
op 06-48948933. Ook voor gastouders! 

Wilt u een website? Mail ons:info@ictjer.nl 
We zijn er ook voor aanpassingen van uw huidige 
website. Neem rustig contact op! 

Gezocht: hulp in de huishouding te Udenhout 
voor een ochtend in de week. 06-54630802 

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



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

33/20 
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). 
**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

WEEKENDPAKKERSdo vr za
13 aug 14 aug 15 aug

Geldig in week 33
zondag 9 t/m 
zaterdag 15 augustus 2020

PLUS
Maaltijdsalade
Alle schalen à 400-450 gram,
uit de koeling

Coca-Cola  
Alle flessen à 1,5 liter, 
combineren mogelijk

PLUS 
Hollandse broccoli  
Los

Per 500 gram

0.79Stoney Creek  
Alle flessen à 75 cl, 
combineren mogelijk
2 flessen

11.98  5.99

Mona 
Pudding of verdraaid lekkere yoghurt
Alle bekers à 450 ml, combineren mogelijk
2 bekers**
Bijv. Mona Verdraaid lekkere yoghurt 
mango-passie-witte chocolade, 2 bekers à 450 ml

3.78  1.89
De actieprijzen variëren van 1.49 - 1.89

10.99

Per stuk

8.99
Casa del Duque Wijntap
Alle dozen à 2,25 liter

4.00

Per pak

2.99

VOORDEELVERPAKKING

PLUS Kipdrumsticks
Naturel of gekruid, pak 900 gram

PLUS
Hollandse pruimen
Bak 1 kilo
Per bak

4.98  2.49

50%
KORTING

PLUS Hollandse 
zoete trostomaatjes
Geel of rood, schaal 200 gram

Per schaal

1.99

Stoney Creek  

Maaltijdsalade2=1

1+1
GRATIS

PLUS 
Varkenshaas lang

Maak je eigen 
varkenshaas saté.

7.99 - 8.96

4 fl essen

5.99
7.99

Per 500 gram

4.99

Per 500 gram

0079
3.00 - 4.69

Per schaal

2.49

TOT 47% KORTING 

Ammerlaan | Udenhout | Tongerloplein 23 | 5071 CX Udenhout | T: 013-5111989 

plus.nl Openingstijden: ma - do 8.00 - 20.00 | vr 8.00 - 21.00 | za 8.00 - 20.00 | zo 10.00 - 18.00



ELKE DAG EURO’S GOEDKOPER

Geldig t/m di 18 augustus 2020

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

3+1 gratis: 25% korting op de totaalprijs van 4 

*

 Jumbo Denissen, Berkel Enschot, Koningsoord 64

KIES & MIX FRUIT
Wilde perziken net à 1 kilo, 
blauwe bessen bakje à 125 gram,
frambozen bakje à 125 gram of 
druiven wit pitloos bak à 500 gram

 3 VOOR

499

FANTA OF SPRITE
2 flessen à 1,5 liter

2e
HALVE
PRIJS*

HERTOG IJSSALON  
OF CORNETTO
Alle soorten
2 verpakkingen

2e
HALVE
PRIJS*

HOLLANDSE AARDBEIEN
2 bakken à 400 gram

 2 VOOR

5.–

SPEKLAP NATUREL OF 
GIN, PROCEURLAP, KIPLAP, 
FILETLAP, BEENHAM 
ZEEZOUT OF TRUFFEL, 
FILETSPIES OF KIPSPIES
2 verpakkingen à 210-400 gram

2e
HALVE
PRIJS*

JUMBO MAALTIJDSALADES
M.u.v. basissalades 
2 bakken à 350-450 gram

 2 VOOR

599
a7,20 - a9,98

DUYVIS BORRELNOOTJES 
OF TIJGERNOOTJES, LAY’S 
HAMKA’S OF SUPERCHIPS
3 zakken Duyvis Borrel- of Tijgernootjes à 275 
gram, Lay’s Hamka’s à 170 gram of Superchips 
à 280 gram  

 3 VOOR

5.–
a5,28 - a5,97

LIPTON ICE TEA 
4 flessen à 1,5 liter

3+1
GRATIS*


