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VITAAL BOOMBEHEER MET AANDACHT 
VOOR NATUUR, MENS EN OMGEVING

Bomen rooien en snoeien

Compleet projectbeheer

Uniek gespecialiseerd materieel 

Veilig, vakkundig en betrokken

Modern, innovatief en duurzaam

PARTICULIERE VERKOOP UITSLUITEND OP 
ZATERDAGEN VAN 08.00 TOT 12.00 UUR.

In ruim 100 jaar is Boomrooierij Weijtmans 

uitgegroeid tot een hypermoderne onder-

neming en vooraanstaand landelijk speler. 

Met vakkundige en betrokken medewerkers 

en een uitgebreid innovatief machinepark 

staan we klaar om snel, veilig en effi ciënt uw 

opdracht uit te voeren. Bij vitaal boombeheer 

alsook onze bedrijfsvoering heeft duurzaam 

en circulair denken onze volle aandacht.

Voor ons is elke klant belangrijk, groot en 

klein: werken wij voor particulieren, bedrijven, 

overheden, waterschappen, bosgroepen, enz.

BOOMROOIERIJ WEIJTMANS BV
Handelsweg 18
5071 NT  Udenhout
Tel. 013-511 14 83 
algemeen@weijtmans.nl
boomrooierijweijtmans.nl



Gemeente Tilburg
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De gemeente Tilburg start maandag 12 septem-
ber met de werkzaamheden aan de fietspaden 
langs de Biezenmortelsestraat, tussen de Gom-
melsestraat en de Runsvoort. De fietspaden 
krijgen een nieuwe toplaag (asfalt) waardoor 
de wortelbeschadiging wordt beperkt om de 
levensduur en de kwaliteit van de bomen te 
behouden. Zo kan er weer comfortabel worden 
gefietst. Bij de jonge bomen langs de fietspa-
den plaatst de gemeente wortelschermen om 
de wortelopdruk in de toekomst zoveel moge-
lijk te voorkomen. Er worden ook de nodige re-
paraties uitgevoerd aan de rijbaan. Afhankelijk 
van het weer duren de werkzaamheden tot en 
met vrijdag 22 oktober 2022.

Aannemer Van Kessel bestraat in overleg de 
inritten wanneer dat nodig is, zodat deze weer 
goed aansluiten op de fietspaden. Het ontwerp 
vindt u op www.tilburg.nl/biezenmortelsestraat. 

Tijdelijke verkeersmaatregelen
Tijdens de werkzaamheden is de Biezenmor-
telsestraat afgesloten voor doorgaand verkeer. 
Het doorgaand verkeer wordt omgeleid via de 
rijksweg N65. De straat blijft bereikbaar voor 
bestemmingsverkeer en fietsers. Voor de fiet-
sers is een apart vak ingericht op de rijbaan. 

Route bus (lijn 239 en 639)
Vanwege de werkzaamheden kan de bus (lijn 
239 en 639) niet zijn gebruikelijke route door 
de Biezenmortelsestraat rijden. De haltes in 
de Biezenmortelsestraat zijn daarom tijdelijk 
niet in gebruik. Meer informatie over deze 
omleiding vindt u op de site  www.arriva.nl/
omleidingen (kies regio Noord-Brabant en de 
betreffende buslijn). 

Veiligheid 
Wilt u met het oog op veiligheid zoveel moge-
lijk buiten ons werkvak en buiten het draaibe-
reik van machines blijven? Maak oogcontact 
met de chauffeur en/of machinist. De situatie 
in een werkvak wijzigt vaak. Hier moet u re-
kening mee houden zodat bij het bepalen van 
het weg- en het verkeersgedrag hier rekening 
mee dient te worden gehouden.

Meer informatie
Meer informatie over wegwerkzaamheden in 
de gemeente Tilburg vindt u op www.tilburg.
nl/wegwerkzaamheden 

Onderhoud fietspaden Biezenmortelsestraat



                                                                             

 

                                                                                  Udenhout - Biezenmortel 

 

Wist u dat.....  De Zonnebloem zich richt op mensen die door lichamelijke beperking zelf  
                           niet meer zoveel kunnen ondernemen? 

Wist u dat.....  het motto van De Zonnebloem is  "Er kan zoveel meer dan je denkt!"  

Wist u dat.....  De Zonnebloem Udenhout-Biezenmortel 32 vrijwilligers heeft? 

Wist u dat.....  deze vrijwilligers regelmatig bezoek brengen aan dorpsgenoten met een 
                           lichamelijke beperking? 

Wist u dat.....  De Zonnebloem Udenhout-Biezenmortel elk jaar voor haar deelnemers ook 
                           allerlei activiteiten organiseert, zoals een theatervoorstelling, een lente- en een  
                           Zomermiddag, een dagje uit, winkelbezoek, Sinterklaas, Kerst en een  
                           Zonnebloemdag? 

Wist u dat.....  de ruim 92 deelnemers daar geweldig van genieten? 

Wist u dat.....  onze vrijwilligers ook zorgen voor het vervoer van al die deelnemers? 

Wist u dat.....  De Zonnebloemafdeling Udenhout-Biezenmortel al 25 jaar bestaat? 

Wist u dat.....  De Zonnebloem Udenhout-Biezenmortel meedoet aan de Rabo ClubSupport 
                           en we daarvoor graag uw stem vragen? 

Wist u dat.....  u daarmee voor veel mensen in Udenhout en Biezenmortel het leven wat  
          prettiger maakt en we u daarvoor bij voorbaat hartelijk bedanken! 
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Dorpsraad

 Dorpsraad Udenhout
 Postadres: Postbus 21, 5070 AA Udenhout 
 E-mail: info@dorpsraadudenhout.nl 
 Website: www.dorpsraadudenhout.nl

DE GROENE WELLEN
Op woensdag 7 sep-
tember is er een bij-

eenkomst met de Gemeente Tilburg waarin 
een inventarisatie wordt gemaakt van de 
ideeën en wensen over de toekomst van de 
Groene Wellen. Omdat we veel aanmeldingen 
hebben ontvangen, is er zoals vooraf aangege-
ven, geloot. Er zijn 40  bewoners uit Udenhout 
en Biezenmortel uitgenodigd.

KINDERMARKT 11 september
Wij wensen de kinderen en organisatoren veel 
plezier en goede handel!!
De Kindermarkt is financieel mede mogelijk 
gemaakt door bewonerssubsidie.
Heb jij ook een leuk idee om iets te organise-
ren in Udenhout? Vraag dan ook bewoners-
subsidie aan. 
Meer informatie en het aanvraagformulier 
vind je op: www.dorpsraadudenhout.nl onder 
de tab subsidies.

WORLD CLEANUP DAY 17 september 
Dit is de grootste wereldwijde opruimactie: 
Help jij ook mee om jouw straat of buurt een 
stukje schoner maken? 
Hoe meer mensen zich inzetten tegen zwerf-
afval, hoe schoner ons dorp wordt. Samen 
maken we het verschil. 

De gemeente Tilburg stelt gratis zwerfaf-
valgrijpers en gele afvalzakken beschikbaar. 
Vraag deze aan via het aanmeldformulier op 
www.tilburg.nl/schoon. 

BURENDAG 24 september
Een fijne wijk.
Een mooi dorp.
Dat komt niet vanzelf. 
Dat doen we samen!
Beter een goede buur dan een verre vriend! 
Wil jij gezellig samenkomen met je buren 
en samen iets goeds doen voor elkaar en je 
buurt? Een speelstraatdag, een burenbingo, 
een tuintjes- of schoonmaakactie?
Vraag op tijd subsidie aan bij de Dorpsraad 
Udenhout via www.dorpsraadudenhout.nl 
onder subsidies. 

Gevonden
Bril bourdeaux van kleur, gevonden op 
Donderdag 1 September bij de speeltuin 
in de Achthoevenstraat.
Fotogalerie-Angelique

 

Willie’s worstenbrood 
Molenhoefstraat 14 

Udenhout 
013-511 0704 

www.williesworstenbrood.nl 
@williesworstenbrood 

 

 

 

1 brood naar keuze 
5 bolussen 

10 witte puntjes 
4 harde broodjes 

Elke vrijdag  
en zaterdag 

€10,00 

+ 
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De Wegwijzer valt al 55 jaar wekelijks op de 
mat van elk adres in Udenhout en Biezen-
mortel. Het gratis weekblad is voor velen een 
onmisbare uitgave. Bijna alle uitgaven zijn 
aanwezig in het archief op Erfgoedcentrum ’t 
Schoor. Dat wisten zelfs de huidige redactiele-
den van De Wegwijzer niet. Deze zijn nog niet 
gedigitaliseerd en ruim 2500 oranje boekjes 
bladzijde voor bladzijde doornemen is niet 
haalbaar maar een aantal belangrijke items 
willen we graag bij dit jubileum benoemen. 

Op 16 september 1967 verscheen het eerste 
nummer van De Wegwijzer. Op dat moment 
hield het huis aan huis blad De Klepperman 
dat sinds 1961 in Biezenmortel verscheen, op 
te bestaan. 

De Wegwijzer was een initiatief van de plaat-
selijke middenstandsvereniging. Voorzitter 
Cees de Weijer schreef het volgende voor-
woord: 

" Aangezien u het blad gratis wordt aan-
geboden, hopen wij dat het u niet minder 
waardevol zal zijn maar wekelijks een 
werkelijke Wegwijzer zal zijn in de dage-
lijkse beslommeringen van het leven. Dan 
is in elk geval onze opzet geslaagd en het 
is vanzelfsprekend dat dan De Wegwijzer 
wekelijks als een trouwe huisvriend bij u 
binnenkomt. Een succesverzekerde Weg-
wijzer sturen wij jong en blij de toekomst 
in om een mijlpaal te zijn in de geschiede-
nis van ons dierbaar Udenhout. 

Het eerste bestuur werd gevormd door de 
oprichters die ook het bestuur van de mid-
denstandsvereniging vormden: Cees de Weijer 
(hoofdredacteur), Ton van den Bersselaar-
Hoedjes en Lenie Hoppenbrouwers-Wijnands. 
Zij werden daarbij van 1967-1969 administra-
tief geholpen door Agnes Hoppenbrouwers. 
De Wegwijzertjes en advertenties konden opge-
geven worden bij de heer van de Horst in de Ak-
kerstraat en in Biezenmortel bij de rector. 
Toenmalig Burgemeester Verhoeven schreef 
een welkomstwoord in het eerste nummer.
 

De Wegwijzer
in Udenhout en Biezenmortel

NUMMER 1 1e JAARGANG 16 september 1967

ADVERTENTIES en VERENIGINGSNIEUWS worden aangeboden tot UITERLIJK

maandagavond 6 uur door: Dhr. v.d. Horst, Akkerstraat 18, Udenhout en  

de Eerwaarde Rector in de Capucijnenstraat Biezenmortel.

WEGWIJZERTJES: f 2,50 per 10 woorden, elk woord meer 10 cent.

ADMINISTRATIE: Mej. A. Hoppenbrouwers, Kreitenmolenstraat 3, Udenhout. Tel.227.

        Voor het opgeven van nieuwe abonnementen en wijzigingen abon-

        nementen.

Udenhout, 6 september 1967

 Aan een goede mogelijkheid om in onze gemeente 

elkaar zakelijk te bereiken is zeer zeker behoefte.

 Een goed idee om hierin te gaan voorzien door de

uitgifte van een periodiek verschijnend boekje, waardoor

de gelegenheid om met elkaar in contact te komen sterk 

wordt uitgebreid.
 Dat dit gaat gebeuren onder het symbool van de

fraaie wegwijzer bijhet gemeentehuis is een goede vondst.

 Ik hoop dat de initiatiefnemers voldoening mogen 

vinden in een grote belangstelling voor deze nieuwe 

mogelijkheid tot communicatie.

Mr. W.Th.M. Verhoeven.
Burgemeester
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En vanaf het begin af aan was het oranje boek-
je niet meer weg te denken en er werd door 
velen wekelijks reikhalzend naar uitgezien. 

Burgemeester Hans Hoefsloot schrijft 5 jaar la-
ter in 1972 een lovende felicitatie in het blad.

" Het vijfjarig bestaan bevestigt de voor-
uitziende blik van de initiatiefneemster 
en uitgeefster van het blad, namelijk de 
plaatselijke middenstandsvereniging.

 Enerzijds zou het zijn een medium voor de 
plaatselijke detaillisten om hun zaken te 
presenteren en reclame voor hun artike-
len te maken, anderzijds zou het zijn een 
middel tot kommunicatie van plaatselijke 
overheid, verenigingen en organisaties 
met de burgerij. Waar het echter om 
gaat, is de consument, de gelovige, de 
burger, de sportliefhebber, kortom de 
geïnteresseerde huis aan huis lezer. 

 Ik geloof graag dat geen inwoner van 
onze gemeente "De Wegwijzer” zou wil-
len missen.

De oplage steeg door de groei van Udenhout 
in 5 jaar van I300 tot 1650 exemplaren. Bij het 
vijfjarig bestaan in 1972 werd een bijzondere 
editie van de Wegwijzer samengesteld waarin in 
vele advertenties bewust foutjes zaten. Hierbij 
enkele voorbeelden van deze ludieke opmaak.
 

Ook toen al waren voldoende financiën regel-
matig een probleem. Het blad werd immers 
gratis huis aan huis bezorgd en de inkomsten 
moesten komen uit de advertenties van de 
plaatselijke middenstand. Overigens moest 
toen het digitale tijdperk zijn intrede nog 
doen. Alle teksten werden verwerkt op een 

typemachine. De advertenties werden met 
knip- en plakwerk in elkaar gezet en dat pak 
papier werd dan door Cees de Weijer naar de 
drukkerij gebracht. In al die jaren waren er 
ook bijzondere edities. O.a. Een Feestwegwij-
zer in 1982. De reden was de viering van het 
750 jarig bestaan van Udenhout.

In al die jaren waren er diverse vrijwilligers 
die zich met hart en ziel inzetten voor het tot 
stand komen van het oranje boekje: De lijst is 
niet volledig maar enkele namen zijn: 

- Cees de Weijer: Cees 
was de grote initiator 
van de oprichting 
van De Wegwijzer in 
1967 en overleed op 
26 september 1988. 
Als hoofdredacteur 
was zijn streven om 
van de Wegwijzer 
een blad te maken 
waarvan commercie 
enerzijds en plaatselijke berichtgeving van 
algemeen belang in evenwicht hielden. Hoe 
actueel is dit streven anno 2022 nog? Na zijn 
pensionering was het een fijne dagtaak voor 
hem om te schrijven over de grote en kleine 
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gebeurtenissen in het dorp waarin hij ook 
aandacht had voor de kunst.

- Ton van den Bersselaar-Hoedjes: had ook 
zitting in het oprichtingsbestuur en is bijna 
50 jaar tot haar overlijden in 2016 voor de 
Wegwijzer actief geweest. Zij verzorgde de 
administratie.

- Jan de Beer verzorgde vanaf 1969-1989 de 
(financiële) administratie.

- Ruim 32 jaar was vanaf 1973 Dré Verspeek 
(met hulp van zijn vrouw Lies) voor velen 
het gezicht van de Wegwijzer. Elke maan-
dag weer opnieuw was hij de hele ochtend 
te vinden in zijn kantoor. Gezeten aan zijn 
bureau in zijn woonhuis in De Lange Trekke 
zat hij achter de typemachine om de aange-
leverde wegwijzertjes op te nemen en ge-
schreven artikelen uit te werken. Hij nam de 
advertenties aan, het verenigingsnieuws en 
selecteerde op wat bruikbaar was en van be-
lang voor de Udenhoutse en Biezenmortelse 
gemeenschap. In augustus 2005 heeft Joop 
Juijn deze werkzaamheden overgenomen.

- Piet de Weijer nam na het overlijden van zijn 
vader Cees in 1988 zijn taak als bestuurslid 
van De Wegwijzer over. Helaas overleed Piet 
al op 25 oktober 1999.

- Ad Schijven; Regelde tientallen jaren tot 
zijn overlijden in 2000 de bezorging. Hij sor-
teerde de Wegwijzers per straat waarna ze 
door jongelui werden bezorgd. Later werd 
de bezorging uitbesteed aan het bedrijf Net-
werk maar de kosten daarvan werden zo 
hoog dat na enige tijd werd besloten om De 
Wegwijzer samen te laten bezorgen met de 
Tilburgse Koerier. Op dit moment regelt het 
bestuur van de Wegwijzer zelf de bezorging. 

- Joop Juijn: Vanaf het moment dat hij in 1984 
zijn fotozaak in Udenhout begon werd Joop 
bestuurslid van de Wegwijzer. Hij vormde in 

die tijd samen met Cees de Weijer, Piet de 
Weijer, Ton van den Bersselaar-Hoedjes en 
Dré Verspeek het bestuur. Vanaf augustus 
2005-2007 was hij ook redacteur. 

 Daarna kwam dochter Jessica van Hoof-Juijn 
bij De Wegwijzer. Zij verzorgt op dit moment 
nog steeds de (financiële) administratie en 
heeft zitting in het bestuur. 

- Harrie Scholtze verzorgde vele jaren een 
column onder de naam Pleuronectus wat 
Schol betekent. In zijn columns hekelde hij 
op zijn bekende humoristische manier de 
dorpsproblematiek of de wereldproblemen.

- Kees Weijters was van 1987-1999 verslagge-
ver en deed over tal van plaatselijke gebeur-
tenissen en activiteiten verslag.

- Harry Dona was tot zijn overlijden in 2011 
ook een aantal jaren verslaggever. Harry had 
veel aandacht voor kunst en cultuuronder-
werpen.

- Bertus van den Broek schreef als onze onof-
ficiële dorpsdichter vanaf 1997 jaarlijks een 
gedicht over de herindeling van Udenhout 
bij Tilburg

- Angelique de Graaij nam toen Joop Juijn 
ernstig ziek werd in 2007 ook zitting in de re-
dactie. Zij vond ook dat ze dat ook voor de 
oprichter, haar opa Cees de Weijer, en uit res-
pect voor oom Piet moest doen. Zij heeft nog 
steeds zitting in het huidige bestuur en is dus 
de derde generatie De Weijer die betrokken 
is bij De Wegwijzer. Bij Fotogalerie Angelique 
kunnen nog steeds De Wegwijzertjes (kleine 
advertenties) opgegeven worden. 

- Pieter Michielsen sloot aan bij de redactie 
in 2011 en was vele jaren DE redacteur/ cor-
respondent van de Wegwijzer en Udenhout-
Centraal en heeft vele verslagen geschreven 
over plaatselijke gebeurtenissen en activi-
teiten zoals bijzondere sportwedstrijden, ju-
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bilea, (her-)openingen van winkels en bedrij-
ven en uitgereikte onderscheidingen. Pieter 
is ook nu nog steeds verantwoordelijk voor 
de mooie opmaak, en heeft als eindredac-
teur zitting in het huidige bestuur.

Vanaf de kersteditie in december 2020 ver-
schijnt de Wegwijzer in kleur met een nog 
mooiere lay-out en vanaf nummer 16 van dit 
jaar met een nieuwe prachtige omslag. En er 
verschijnen regelmatig themanummers. De 
evenementenpagina is online via de website 
van Udenhout-Centraal te bekijken maar wordt 
wekelijks afgedrukt in De Wegwijzer. Er werd 
in 2021 gestart met nieuwe correspondenten: 
Wilma de Jong -Verspeek (inderdaad de doch-
ter van Dré en Lies Verspeek), Nelleke Sträter, 
Joost Festen en later sloot ook Jan de Kort aan. 
Thea Mallens is vanaf 2021 het aanspreekpunt 
voor de acquisitie. Ook Henny Schilders is op 
dit moment als fotograaf betrokken.
De Wegwijzer heeft inmiddels ook terugkeren-

de nieuwe rubrieken zoals De Hobby van… Bij-
zonderhoutjes en een vrijwilliger in ’t Zonnetje. 
De afgelopen corona-jaren waren ook voor De 
Wegwijzer niet makkelijk. Dit omdat evene-
menten binnen de dorpen en de activiteiten in 
het verenigingsleven zo goed als plat lagen en 
er op dat gebied dus niet veel te melden was in 
het 'oranje boekje'. Dankzij de geweldige inzet 
en het enthousiasme van het gehele Wegwij-
zer-team heeft men De Wegwijzer iedere week 
kunnen blijven vullen. En dit hadden de toen-
malige initiatiefnemers nooit kunnen dromen 
maar De Wegwijzer is dankzij de inzet van een 
aantal enthousiaste vrijwilligers ook na 55 jaar 
nog springlevend al blijft de financiering een 
steeds terugkerend (zorgelijk) item. 

Van harte gefeliciteerd met deze mooie mijl-
paal en hartelijk dank voor de inzet van allen 
voor het vervaardigen van ONZE WEGWIJZER. 

Tekst: Lia Clement-Verhoeven, Erfgoedcentrum ‘t Schoor 
Foto's: Erfgoedcentrum ‘t Schoor, FotoGalerie Angelique
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Botten & kluiven in alle 
soorten en maten ! 
Heel veel keuze. 
 
Hondenbrokken al vanaf 
€ 17,50 per 15 kg 

HHoonnddeenn  
  

Openingstijden 
ma t/m vr 8.00 -18.30 
zaterdag 8.00 -17.00 
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Verenigingen

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  

VERLOREN
I-phone. 
Graag afgeven bij Fotogalerie-Angelique.
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www.contact50udenhout.nl
Puzzeluitleen
Plaats: Hal van het TrefpunT Senioren
  Tuinstraat 69, Udenhout
Datum:  dinsdag 13 september 2022
Tijd: 15:30 uur – 16:30 uur.
Kosten: Gratis

Excursie kasteel Nemerlaer
Wilt u nog mee naar deze excursie, neem dan 
zo snel mogelijk contact op met Paula Salle-
velt 013 5111073.
Datum: woensdag 14 september 2022
Tijd: 14:00 uur – 16:00 uur.
Kosten: € 10,00 ter plaatse betalen.

Fietsen 45 km.
Weer samen op de fiets. Zoals altijd: de be-stem-
ming is een verrassing en de route ver-rassend.
Plaats:  Vertrek parkeerplaats bij TrefpunT.
Tijd:  do. 15 sept. van 13:30 u. tot 17:00 u.
Kosten: Gratis
Contact: Wim Brekelmans, T: 06 2346 0103.

Koffie-uurtje in de Vorselaer
Nu de Vorselaer weer in gebruik is pakken we 
het maandelijkse koffie-uurtje weer op. Elke 
tweede woensdag van de maand bent u wel-
kom van 10:00 tot 12:00 uur. De eerstvolgen-de 
keer dus op 14 september. U komt toch ook?
Plaats:  de Vorselear.
Tijd:  wo. 14 sept. van 10:0 u. tot 12:00 u.
Contact: Marcel Nelissen, T: 06 5123 1603.

Info-avond 
donderdag 22 sept.
Dementie is een ziektebeeld dat 
vooral bij ouderen voorkomt. Met 

het steeds ouder worden neemt dus ook de kans 
op het krijgen van dementie toe. Hoe de ziekte 
te herkennen en hoe er mee om te gaan is on-
derwerp van de info-avond die we op 22 sept. in 
’t Plein organiseren. De toegang is gratis.
We hebben deze week ook een flyer toege-
voegd waarin alle informatie wordt gegeven.
We nodigen U van harte uit.

Scouting Udenhout
Laat uw stem niet verloren gaan bij 
de Rabo Club Support.
De stembussen zijn vanaf 5 septem-

ber beschikbaar bij Rabobank.
Scouting Udenhout mag dit jaar ook weer 
mee doen en wij vragen u weer op ons te 
stemmen. Want u weet:"Wie de jeugd heeft, 
heeft de toekomst" 
Dankjewel voor uw stem, wij zullen het be-
drag wat we ontvangen op een verantwoorde 
manier besteden aan onze jeugdleden.

Bestuur en leden 
scouting Sint Lambertus Udenhout



 

 

Koningsoordlaan 2      Berkel-Enschot       0135400215 
www.anicura.nl/dierenziekenhuistilburg 

 
 

Onze dierenartsen en 
paraveterinairen staan klaar 

voor de totale  
diergeneeskundige zorg van 

uw huisdier. 
 
Buiten de reguliere zorg zijn wij 
gespecialiseerd in orthopedie, 

tandheelkunde, chirurgie, 
cardiologie en medische 

beeldvorming (CT-scan, echo-  
en röntgenonderzoek) 

 
Wij werken uitsluitend op 

afspraak 
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GEVRAAGD
Bezorger voor de Wegwijzer.

in een wijk in 'Udenhout'
Ben jij een buitenmens en wil je daar 

nog iets mee verdienen?
Dan hebben wij de ideale klus voor jou.

Mail naar:
bezorging@wegwijzer-udenhout.nl



De bijzondere hobby van

Mart Koenen bijzondere

HOBBY
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Verleden van onze streek herleeft “On-
der d’n Hooizolder”
Tussen Udenhout en Berkel-Enschot vind je, 
op het adres ‘t Hoekske 6A, het Familiemuse-
um “Onder d’n Hooizolder”. Hier zwaait Mart 
Koenen (ook bekend van het vroegere Hao-
zenpotse karnavalsorkest “De Peestekers”) 
de scepter. En dat doet-ie met buitengewoon 
veel inzet en toewijding. Het museum is ge-
vestigd in een voormalige stal van de boer-
derij die Mart en zijn vrouw  Nellie bewonen. 
Daar staat me wat in die stal!!! Een onwaar-
schijnlijk grote hoeveelheid gebruiksvoorwer-
pen en gereedschappen uit lang vervlogen 
tijden. De spullen staan niet alleen binnen 
in de voormalige stal, maar ook buiten vind 
je allerlei stokoude (boeren)werktuigen en 
voorwerpen. Ze staan opgesteld in een prach-
tig aangelegde tuin met gezellige zitjes, waar 
bezoekers zich aangenaam kunnen verpozen, 
o.a. met koffie of een kopje thee. 
Mart schat dat de oudste voorwerpen in zijn 
museum dateren uit het midden van de 19e 
eeuw.
Héél bijzonder is, dat alles wat hier te zien is, 
gratis is verworven. Er zijn zeer veel oude erf-
stukken bij. Ook zijn diverse inboedels ver-
kregen, o.a. van het boerderijgedeelte van de 
Trappistinnen van Koningsoord. Oeroude klom-
penmakers, schilders, schoenmakers, timmer-
lieden en andere beroepsgroepen, die soms 
niet meer bestaan, hebben Mart hun gereed-
schappen uit lang vervlogen tijden geschonken. 
Maar er is nog veel meer; Een volledig en origi-
neel ingerichte keuken en kamer uit het begin 
van de vorige eeuw. Antiek speelgoed; stokou-
de muziekinstrumenten; een zeer uitgebreide 
hoek met religieuze objecten; de voorloper van 
onze koelkast, die in 1890 nog gevuld moest 
worden met ijsblokken; de interne telefoon-
centrale uit 1902 van een Eindhovense sigaren-

fabriek. En dat is nog maar een fractie van wat 
er allemaal te bewonderen is. 
Er is ook veel bezoek van groepen, o.a. van 
schoolklassen. De jongelui krijgen dan een 
goed inzicht in het leven van hun voorouders. 
Hoewel....? Toen een jongetje een weckketel 
zag en uitgelegd kreeg hoe dat werkte, was 
zijn reactie: “Ik snap dat niet. Je kunt toch veel 
beter naar de Jumbo gaan”.
Mart krijgt elke maand op afspraak wel een 
of een paar groepen op bezoek. Hij is dan zelf 
gids. De groep betaalt een bescheiden bij-
drage en wordt dan ook nog “in de watten” 
gelegd (lees: koffie of thee met wat lekkers 
erbij). Zonder aanmelding  (en gratis) is men 
bovendien elke eerste zaterdag van de maand 
welkom (van april t/m oktober van 11.00 tot 
17.00 uur).
Bovendien is het museum open op “Open Mo-
numentendag”; zondag 11 sept. a.s.; ook van 
11.00 tot 17.00 uur.
In de Kerstperiode is er een “Kerststallen-
show”. Je komt dan helemaal in de kerstsfeer 
als je de 20 fraaie, oude, nostalgische kerst-
stallen bewondert.
Zó bijzonder en toch zó dichtbij! Familiemu-
seum “Onder d’n Hooizolder” moet je echt 
gezien hebben.

Tekst: Jan de Kort; De Wegwijzer
Foto's: Henny Schilders, De Wegwijzer



Bijnen Uitvaartzorg
Wolfskamerweg 16
5262 SJ Vught
073 656 23 79

Baroniestraat 53
5281 JC Boxtel
0411 68 47 69

Afscheidshuis Bijnen
Zeshoevenstraat 31
5071 BM Udenhout

info@bijnen.nu
www.bijnen.nu

Foto: Bjorn Bijnen

Onze ambitie is om jou te helpen met het verwerken 
van het verlies van een naaste. Er is niet één manier 
om met afscheid nemen om te gaan. Niets doen is geen 
optie. Rouwen is een actief proces. Daar helpen we jou bij, 
voor, tijdens en na het afscheid.

Voor het
afscheid van 
je leven. 

Bel voor directe hulp en
ondersteuning bij overlijden

0800-9060
www.bijnen.nu
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VCB
Biezenmortel

10 sep. 09:00  VCB JO8-1 - ODC JO8-2JM
10 sep. 09:00  VCB JO12-1 - Haarsteeg JO12-4
10 sep. 09:00  DESK MO13-1 (9-tal) - 
  VCB MO13-1 (9-tal)
10 sep. 10:00  VCB JO10-1 - 
  Zwaluw VFC JO10-8
10 sep. 10:20  VCB JO16-1 - DESK JO16-1
10 sep. 10:30 VCB MO15-1 (9-tal) - 
  ZIGO MO15-1
10 sep. 13:00 VOAB MO17-1 - VCB MO17-1
Vanaf 12 uur Niels Mallens Bedrijventoernooi!!

11 sep. 09:45  SCG'18 2 - VCB 2
11 sep. 10:00  VCB VR2 - Nieuwkuijk VR2
11 sep. 10:00  VCB 3 - Helvoirt 6
11 sep. 14:30  VCB 1 - Essche Boys 1
11 sep. 14:30  Real Lunet VR1 - VCB VR1

Houd wel de voetbal-app in de gaten, want er 
kunnen altijd veranderingen zijn!

SVSSS Udenhout
Programma onder voorbehoud van 
wijzigingen
Ga voor actuele informatie naar 

www.svsss.nl

Zaterdag 10 september 2022
08:30 SVSSS JO11-3 - OJC ROSMALEN JO11-10
08:30 Baardwijk JO9-1 - SVSSS JO9-1
08:30 SVSSS JO9-2 - Audacia JO9-1
08:30 SVSSS JO9-3 - Nemelaer JO9-2
09:00 Nemelaer JO8-1 - SVSSS JO8-2
10:00 Zwaluw VFC JO13-2 - SVSSS JO13-1
10:00 SVSSS JO13-2 - FC Tilburg JO13-3
10:00 Nemelaer JO11-1 - SVSSS JO11-1
11:15 SC 't Zand JO13-4JM - SVSSS JO13-3
11:30 SVSSS JO15-1 - Emplina JO15-3
11:30 SVSSS JO14-1 - Uno Animo JO14-1
13:00 SVSSS JO17-1 - ZIGO JO17-1
13:00 Sarto JO15-4 - SVSSS JO15-2
13:00 SVSSS MO15-1 - SC 't Zand MO15-1
13:30 Boxtel JO17-2 - SVSSS JO17-2

14:45 SVSSS JO19-1 - Sarto JO19-1
15:00 NEO'25 3 - SVSSS 2

Zondag 11 september 2022
10:00 SVSSS 4 - Uno Animo 7
10:00 Uno Animo 6 - SVSSS 5
10:00 Jong Brabant 10 - SVSSS 6
10:00 Baardwijk VR2 - SVSSS VR2
11:00 SVSSS 3 - Jong Brabant 6
11:00 SVSSS VR1 - Gilze VR1
12:30 SVSSS 7 - RWB 4
13:00 VV Trinitas Oisterwijk 2 - SVSSS 2
14:30 SVSSS 1 - Geldrop 1

5e Open Udenhoutse Kampioen-
schappen Libre en Bandstoten 
Van 8 t/m 26 augustus organiseerde biljart-
vereniging KTK in ’t TrefpunT haar 5e Open 
Udenhouts kampioenschap biljarten Libre en 
Bandstoten. Hiervoor hadden zich 82 deelne-
mers uit Udenhout en omstreken aangemeld 
voor het spelen van 250 wedstrijden. Wed-
strijden die het aankijken meer dan waard 
waren. Spanning vanaf de eerste t/m laatste 
wedstrijd op een behoorlijk hoog niveau. Het 
weer werkte niet zo erg mee gezien de tropi-
sche temperaturen van boven de 30 graden 
wat de warmte in de biljartzaal niet ten goe-
de kwam. Maar goed, gespeeld werd er met 
mooie uitslagen en hoge gemiddeldes. Op de 
laatste dag, vrijdag 26 augustus, werd door 
de organisatie een gratis lunch-buffet aange-
boden aan de deelnemers wat gretige aftrek 
vond. Op deze finale-dag werden de halve fi-
nales en finales met daartussen ook nog om 
de 3e en 4e plaats gespeeld en gestreden op 
het scherpst van de snede. De prijswinnaars 
kregen een oorkonde, een mooi aandenken 
en een prijs in de vorm van een tegoedbon ge-
sponsord door PLUS-Ammerlaan Udenhout. 
De winnaar kreeg ook nog de grote wisselbo-



Vergis je niet!

Vergis je niet
als het klatergoud
van de verpletterende zomer
nog heftig klinkt
de zwaluwen nog vliegen
de bomen het gewicht
van de schaduw torsen
waar we graag de luwte zoeken
en ze het heldere kwetsbare groen
beschermen en beschutting geven

Vergis je niet
dat het nog midzomer is
dat de herfst nog ver is
als de aarde hunkert
naar water, dat het stof
van de snikhete dagen
doet neerdalen
en de verkwikking in de aderen
doet opgloeien en opveren

Vergis je niet
dat het gewicht van
al dat zongeweld
de bomen doet kreunen
en dat het gevecht slachtoffers maakt
dat de gele en bruine bladeren
op de wandelpaden
nog lang geen voorbode van de herfst zijn
nee, dat zijn de gevallenen
van de geseling die
de uitputting van de droogte,
van het wapengekletter, dat de zomer heet

Vergis je niet
één 'herfstblad' dat valt
dat geen kentering van het getijde is
maar juist het midzomer
zal markeren en juist het
hunkeren de fortissimo  is
op weg naar een laatste
forse strofe van een gewelddadige zomer.

28 augustus 2022
Tekst : Joost Festen, de Wegwijzer

16    De Wegwijzer



Sport

De Wegwijzer    17

kaal die hij een jaar in bezit mag hebben. Uit-
slagen 5e OUK:
Libre: 1e plaats Jan Muijs; 2e plaats Tjeerd 
Leenders; 3e plaats Jan van Kempen.
Bandstoten: 1e plaats Tiny van Doveren; 2e 
plaats Ben Kolsteren; 3e plaats Jack Schenkels. 
De hoogste serie Libre was voor Ton Brekel-
mans die tweemaal 43 caramboles en 1x 41 
caramboles in één beurt scoorde! Bij Bandsto-
ten was dat Wil Jansen met een score van 14 
caramboles.
De organisatie bedankt alle deelnemers, de 
dames die iedereen van een drankje en hapje 
voorzagen tijdens deze drie toernooi-weken, 
alle mensen die geholpen hebben en uiteraard 
de sponsor PLUS Ammerlaan Udenhout. Op 
dus naar het 6e toernooi in augustus 2023 !!
Een oproep aan iedereen die Biljartvereniging 
KTK een warm hart toedraagt: Men kan mid-
dels de RABO-club support actie van 5 t/m 27 
september uw stem uitbrengen op onze ver-
eniging. U steunt onze vereniging daarmee 
wat de senioren van onze biljartvereniging 
KTK Udenhout erg zullen waarderen. Atten-
deer ook uw familie en vrienden/kennissen 
voor deze actie. KTK bedankt u allen nu al bij 
voorbaat!!

Uitnodiging ALV G.V. DOS 
Op vrijdag 16 september vindt 

de Algemene Leden Vergadering van G.V. DOS 
plaats. Deze vergadering vindt plaats in het 
Raadhuis in Udenhout en start om 19.30 uur. 
Het adres van het Raadhuis is Slimstraat 2. 

Alle leden, ouders van leden, belanghebbenden 
en iedereen die G.V. DOS een warm hart toe 
draagt zijn van harte welkom. Het bestuur blikt 
samen met de aanwezigen terug op het voorbije 
seizoen en kijkt vooruit naar het seizoen wat op 
dat moment enkele weken onderweg is. 

Steun G.V. DOS via Rabo Clubsupport
Iedereen verdient een club of vereniging. Het is 
voor velen als een tweede huis. Zo ook bij G.V. 
DOS. Een plek waar je elkaar ontmoet, elkaar 
sterker maakt en helemaal jezelf kunt zijn. Ver-
enigingen zijn onmisbaar. Daarom helpt de Ra-
bobank verenigingen met kennis, hun netwerk 
en geld om onze ambities te realiseren. 

Als Rabo-lid (Rabobank Hart van Brabant) kun 
je stemmen op je favoriete clubs van 5 tot en 
met 27 september 2022. Geef jouw stem aan 
G.V. DOS. Dat wordt enorm gewaardeerd. 



Schildersbedrijf
C. Verkooijen

Glas en schilderwerk

Spoorakkerweg 7
5071 NC  Udenhout
tel: 0620231672

www.zigzag-gordijnen.nl

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

  Vakkundig advies aan huis
  Showroombezoek op afspraak
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Op 11 september is het 60 jaar geleden 
dat Tiny en Fien samen trouwden in het 
Raadhuis en in de Lambertuskerk in Uden-
hout. Wanneer ze mij aan de keukenta-
fel hun trouwalbum laten zien, zie ik een 
prachtig, stralend  bruidspaar. De pret-
ogen van Tiny vallen op, de ogen, waarop 
Fien zegt gevallen te zijn.
Fien en Tiny ontmoetten elkaar op de Ber-
kelse kermis. Tiny kwam uit Berkel, Fien 
woonde in het huis aan de Kreitenmolen-
straat, waar ze nu nog samen wonen. 
Fien twijfelde eerst of Tiny de juiste man 
voor haar was en de verkering is een paar 
jaar uit geweest. Maar er  bleef contact, 
want Tiny bezorgde brood van de Coöp 
en kwam daardoor ook bij Fien aan huis. 
Samen kregen ze twee dochters, Rian-
ne en Anita, en inmiddels telt het gezin 
al 16 leden met schoonzoons, kleinkin-
deren en al 2 achterkleinkinderen.
Als broodbezorger en later bij de Ce-
HaVe was Tiny altijd onder de mensen 
en hoorde hij hun lief en leed. In de 
vrijetijd was hij actief in het bestuur 
van de buurt Carnavalsclub en in de 
vogelclub. Fien heeft 37 jaar met 
veel plezier in het Gemengd Koor 
gezongen en ook in het Dameskoor, 
bij rouw-en trouwdiensten.
Tiny is inmiddels 88, Fien 86. De 
broers en zussen van Tiny zijn alle-
maal overleden, Fien heeft nog een 
zus, die jammer genoeg niet bij hun 
60 jarig trouwfeest aanwezig kan 
zijn. Beiden kijken terug op een heel 
fijn gouden bruiloftsfeest 10 jaar ge-
leden. Op 11 september vieren Fien 
en Tiny, nu in iets kleinere kring, 
hun diamanten bruiloft met hun 

gezin, buren, vrienden en kennissen in Café 
’t Centrum. 
Als ik hen vraag of ze terugkijken op een 
goed leven samen, zeggen ze beiden met-
een en volmondig Ja! 
De Wegwijzer wenst Fien en Tiny en hun 
gezin een heel fijn bruiloftsfeest en alle 
goeds.

Tekst: Nelleke Sträter, de Wegwijzer
Foto: Fotografie Simone

Diamanten bruiloft,
Tiny en Fien Hamers -Jansen
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Biezonderhoutjes

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

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

WIJ ZIJN
NOG STEEDS
OP ZOEK
NAAR JOU!

Het was nog augustus (toen de 
foto gemaakt werd), maar op 
sommige plekken lijkt het al 
herfst!
(Bosch en Duin).
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Open monumentendag 
2022 Landpark Assisië
Ook dit jaar doet Landpark As-

sisië weer mee aan de open monumentendag.
Op zaterdag en zondag 10 en 11 september 
kunt U diverse activiteiten zien tussen 11.00 
uur en 17.00 uur.  
Er zijn demonstraties papierscheppen, boek-
binden en wol vilten. Ook zijn er rondleidin-
gen over het terrein. Het restaurant Lokaal 12 
en de tweedehands kledingwinkel Driekus zijn 
geopend. Bij de boerderij kun je alles horen 
over de biodiversiteit en de plannen die er zijn 
voor de toekomst.

Ook kun je de historische wandeling volgen 
over het terrein. Deze wandeling van 1,8 km 
is gemaakt door het historisch archief en laat 
door middel van foto’s zien waar alle oude be-
zienswaardigheden hebben gestaan.

Naast dit alles is er ook nog de mogelijkheid 
om de fototentoonstelling te bekijken. Deze 
zou in november 2021 al te zien zijn, maar 
door Corona kon dit helaas niet doorgaan.
Kortom een goed gevuld programma. Zien we 
jullie op 10 of 11 september?

Programma Open 
Monumentendag 2022
Vrijdag 9 september: Boek-
presentatie van 2 nieuwe 
boeken(Unentse biografie 

nummer 7 over Pastoor van Eijl en de uitgave 
Udenhoutse parochie in 1722 onafhankelijk) 
in ’t Plein om 20.00 uur. 
Zaterdag 10 september van 10.00-17.00 uur 
is Erfgoedcentrum ’t Schoor, Schoorstraat 2, 
geopend:
1 Openstelling met een nieuwe wisselexposi-

tie over de Jaren ’60 in Udenhout en Biezen-
mortel. Ingang aan achterzijde gebouw.

2 Verkoop nieuwe titel Unentse biografie 
nummer over Pastoor van Eijl en Udenhout-
se parochie in 1722 onafhankelijk a € 10,-- 

en van mooie tweedehands boeken over 
Udenhout, Biezenmortel en Brabant. Ingang 
voorzijde gebouw bij ‘t Rectoraat, Schoor-
straat 2. De monumentenroute/program-
mabrochure 2022 van de gemeente Tilburg 
is ook verkrijgbaar. 

Kalender Dorpsleven Udenhout en 
Biezenmortel 2023
De kalender wordt voor de 46e keer gepre-
senteerd door Stichting Scouting Udenhout.
Op de voorpagina staat ook dit jaar weer een 
bekende “Udenhouter”. Iemand die een sterke 
band met Udenhout en Biezenmortel heeft. De 
plaats waar de foto is genomen past ook goed 
bij deze persoon. Wij willen de naam niet ont-
hullen want dan is het verrassingseffect er al af 
als de kalender wordt aangeboden.

Verder is er ook dit jaar in de kalender aan-
dacht geschonken aan de oudere maar zeker 
ook aan de recentere geschiedenis van Uden-
hout en Biezenmortel. Zo is de kalender aan-
trekkelijk voor een brede doelgroep. 

Bij de 46e kalender
Ondanks de coronaperikelen is de kalender-
commissie er toch weer in geslaagd een ge-
varieerde kalender samen te stellen. De com-
missie start in oktober met het verzamelen 
van ideeën en foto’s voor de kalender. Dan 
volgt het zoeken naar namen en het samen-
stellen van de teksten.
De jeugdleden van scouting St. Lambertus zul-
len de nieuwe kalender weer huis aan huis 
aanbieden vanaf dinsdag 13 september tot en 
met zaterdag 17 september. 
Vanaf maandag 19 september is de kalender te 
koop voor € 4,50 op de bekende verkooppun-
ten. Voor Udenhout zijn dat: Fotogalerie Ange-
lique, Hoppenbrouwers Electro World, zorgcen-
trum Eikelaar, TOP1TOYS – Nogmaals, IJshoeve 
Uijlenborch en Heemcentrum 't Schoor.
In Oisterwijk is de kalender verkrijgbaar op 
Pastoor van Rijckelstraat 3.



Diversen
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Wilt u er zeker van zijn dat u de kalender ont-
vangt? Stuur dan een mailtje naar kalender@
scoutingudenhout.nl. De kalender wordt dan (in 
Udenhout)  met een nota bij u aan huis bezorgd.

Een greep uit de onderwerpen van dit jaar
Een foto van het bedrijfspand van de Voorzorg 
met de molen “de Hoop” als inzet.
Carnavalsvereniging CV NOK. Filmopnames in 
Udenhout van Help, de dokter verzuipt. Con-
cert bij jongerencentrum De Barak, Huldiging 
van Olympisch medaillewinnaar René Mar-
tens. Klassenfoto van kleuterschool ’t Kwet-
ternest uit 1981.

Sfeerfoto’s van Kindervakantieweek en Festi-
pet. De tekst bij de foto’s voorziet u van uitge-
breide informatie over de onderwerpen. 

Schutblad
Aandacht voor de een aantal middenstandsbe-
drijven die verdwenen zijn uit het straatbeeld.

Aanbieding.
Op donderdag 8 september 2022 zal het eer-
ste exemplaar van de 46e kalender worden 
aangeboden. Zoals gebruikelijk heeft Scou-
ting St.-Lambertus Udenhout hiervoor weer 
een bijeenkomst in voorbereiding, waaraan 
de verschillende speltakken hun medewer-
king zullen geven. De bijeenkomst enkel voor 
genodigden. Wie de nieuwe kalender in ont-
vangst mag nemen is nog een verrassing!

GROENE WELLEN MOET BLIJVEN
Vaste bezoeksters bij Groene Wellen zijn moe-
der en dochter Joke en Bernita Robben. ‘Ik 
zwem al tien tot vijftien jaar iedere dag in mei, 
juni, juli en augustus in ons mooie zwembad,’ 
zegt Joke. Altijd 1 kilometer, ofwel 40 banen. 
Na een seizoen (123 dagen) heeft 82-jarige 
Joke dan toch mooi de afstand van Udenhout 
naar Zwolle, namelijk 120 kilometer, afgelegd. 
‘Het zwemmen in de natuur, het buiten zijn in 
zon en wind, dat is het mooie van Groene Wel-
len. Een binnenbad vind ik niks,’ aldus Joke.
Woensdag 7 september komen inwoners, le-
den van de Dorpsraad en ambtenaren van Til-
burg in de bar van Groene Wellen samen om 
te praten over de toekomst van ons zwembad. 
Actiegroep Groene Wellen moet blijven over-
handigt de petitie dan aan de vertegenwoor-
digers van de gemeente. Hopelijk neemt de 
gemeente de petitie 
serieus. Donderdag-
avond 1 september 
hadden in totaal 
1757 mensen de pe-
titie voor behoud van 
Groene Wellen gete-
kend. 

(https://groenewellen.petities.nl)

Limerick
De Culturele Steenoven

Op de steenfabriek maakten ze 
stenen
Dat ambacht is hier nu verdwenen
Want ja, op den duur
Werd alles cultuur.
Ook dat zit hier in onze genen

Nol Luijbregts



PLUS Ammerlaan in Udenhout is onderscheiden met het Super Supermarkt Keurmerk (SSK). On-
dernemer Stefan Ammerlaan ontving het keurmerk op 25 augustus in aanwezigheid van wethou-
der Bas van der Pol, gemeente Tilburg. Het SSK is een keurmerk voor zelfstandige supermarkton-
dernemers die zich bijzonder inzetten voor de leefbaarheid in en rondom hun supermarkt. 

Lokaal en duurzaam ondernemen
Met het ontvangen van het Super Supermarkt Keur-
merk hebben ondernemer Ammerlaan en zijn me-
dewerkers bewezen dat ze zich onderscheiden door 
hun duurzame keuzes op tal van terreinen: hun ex-
tra inzet voor de buurt en bewoners, hun relatie met 
en de omstandigheden van de medewerkers, maar 
ook veiligheid, energiebesparing, afvalreductie, as-
sortiment, transport en logistiek. Er is in deze winkel 
veel aandacht voor de thema’s van het keurmerk, 
waarbij lokale betrokkenheid en assortiment er wel 
uitspringen.
Dit heeft mede bijgedragen aan het toekennen van 
het Super Supermarkt Keurmerk.

Beoordelingscriteria
PLUS Ammerlaan in Udenhout is beoordeeld op 
zeven criteria: lokale betrokkenheid, stimulerend 
personeelsbeleid, onderscheidend assortiment, 
duurzame energie, veilige omgeving, bewuste afval-
reductie, en slimme logistiek. 
Harrie ten Have, voorzitter Stichting Super Su-
permarkt Keurmerk, benadrukt dat het SSK geen 
eenvoudig te behalen keurmerk is. Ondernemer 
Ammerlaan is dan ook supertrots op het behaalde 
resultaat: ‘Het is een erkenning voor de zaken waar-
mee we het verschil maken. En het is voor onze 
klanten ook prettig dat zij boodschappen doen bij 
een supermarkt waarvan de eigenaar lokaal betrok-
ken en verantwoord onderneemt.’
Van de ruim 4400 supermarkten in Nederland 
wordt 42% gerund door zelfstandige ondernemers. 
Zij doen dit als franchisenemers van één van de be-
kende ketens, maar volledig voor eigen risico. Met 
PLUS Ammerlaan in Udenhout hebben ruim 250 
supermarkten in Nederland het Super Supermarkt 
Keurmerk. Het SSK is ontwikkeld door brancheorga-
nisatie Vakcentrum Levensmiddelen in samenwer-
king met kennisorganisatie TNO. 

PLUS AmmerlaanPLUS Ammerlaan  ontvangt het Super Supermarkt Keurmerkontvangt het Super Supermarkt Keurmerk
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Huisartsen

Waarneemregeling voor spoedeisende-huisartsenhulp
085 - 53 60 300: door de week van 17.00 uur ‘s avonds 
tot 08.00 uur de volgende dag in het weekend van vrij-
dagavond 17.00 uur tot maandagochtend 08.00 uur op 
feestdagen van 17.00 uur de dag ervóór tot 08.00 uur de 
dag erna voor alle patiënten in Tilburg, Berkel-Enschot, 
Biezenmortel en Udenhout duidelijk, veilig en snel

Huisartsenpraktijk van Veenendaal: T 013 511 12 80
Gespecialiseerd in Wondzorg - Ouderenzorg 
www.huisartsenpraktijkudenhout.nl

Apotheek

Benu Apotheek Udenhout Kreitenmolenstraat 34a
Tel: 013-5111008 e-mail: udenhout@benuapotheek.nl
Herhaalrecepten: voor 16.00 u besteld kunt u de vol-
gende werkdag na 11.00 u ophalen.
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30-17.30 uur. 
en zaterdag van 10.00-12.00 u.
Buiten openingstijden kunt u terecht bij de 
Dienstapotheek, Lage Witsiebaan 2 Tilburg 
(bij de Huisartsenpost) tel 09002357323
De afhaalautomaat is 24 uur per dag beschikbaar

Apotheek Sint Felix Kreitenmolenstraat 26
Tel: 013-5116464. Fax: 013-5111015
e-mail: info@apotheeksintfelix.nl
Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 8:30-18:00 uur
 Zaterdag van 9:30-13:00 uur
Buiten de openingstijden is apotheek Sint Felix 24 uur per
dag telefonisch bereikbaar op telefoonnr. 013-5116464
Daarnaast kunt u buiten de openingstijden terecht bij de 
dienstapotheek Tilburg lage witsiebaan 2 (huisartsenpost)

Hulpcentrale

Hulpcentrale Udenhout Berkel-Enschot
Voor hulp bij het oplossen van kleine problemen, waarvoor 
geen speciale deskundigheid nodig is, zoals kleine karwei-
tjes, hulp bij vervoer, boodschappen doen etc. Bereikbaar op 
alle werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur. Tel. 013-5030919

Vincentiusvereniging Udenhout en Biezenmortel biedt 
al 110 jaar voor dorpsgenoten een (financieel) steuntje in 
de rug als het even niet meer gaat. Wij werken volstrekt 
vertrouwelijk. Voor meer informatie of een hulpvraag kun je 
contact opnemen met ons via 06 40 08 38 55. 
Kijk op www.vincentiusverenigingudenhoutbiezenmortel.nl
Volg ons ook op Facebook voor meer informatie.

De Luisterlijn. Dag en nacht een luisterend oor en een goed 
gesprek met één van onze vrijwilligers via 088 0767 000. 
Voor chat en email kijk op www.deluisterlijn.nl

DorpsLoket U

Loket U, voor alle vragen op het gebied van wonen, welzijn 
en zorg is iedere dinsdag in de bibliotheek geopend van 
13.00-15.00. (06) 13 55 09 30 of dorpsloketu@gmail.com.

Op www.uurtje-buurtje.nl vindt u een vrijwilliger of kunt u 
zich aanmelden als vrijwilliger.

Johannes XXIII parochie

Secretariaat: Slimstraat 7 Udenhout; ma, di, do, vr, 09.00 - 
16.00 uur; 013-5111215; 
info@johannesxxiiiparochie.nl; www.johannesxxiiiparochie.nl
IBAN NL44 RABO 0170 8812 53  ten name van R.K. 
Johannes XXIII Parochie.
Spoedgevallen: pastoor Dorssers 06-19843922; pastoor 
Looyaard 06-51110960.

Uitvaart

Uitvaartonderneming H.G.J.Bijnen
Persoonlijke begeleiding en verzorging van een uitvaart. 
Dag en nacht: 0411-684769

Margriet van Ingen Uitvaartzorg
Ieder uniek mens, een bijzondere uitvaart.
0610917970/www.margrietvaningenuitvaartzorg.nl

Monique van Houtum Uitvaartbegeleiding/Het Afscheidshuis
Voor ieder budget een persoonlijke uitvaart. Ook als u 
elders verzekerd bent.
24-uur bereikbaar op telefoonnummer: Tel. 013-5721822
Website: www.moniquevanhoutum.nl

Leven doe je op je eigen manier
Afscheid nemen ook
Dorien de Nijs Uitvaartbegeleiding, 013-8892895

Van der Vleuten en Derix Uitvaartbegeleiding
013-5920048 of www.harrietvandervleuten.nl

Gezondheid e.d.

Pedicure Odette Spijkers voor behandelingen bij u aan huis.
06-11402093 voor Udenhout e.o. Tevens diabetes en reuma.

Rondom podotherapie, lid NVvP
GC Udenhout, Kreitenmolenstraat 26G, 5071 BE Udenhout 
Tel: 013-5110182 www.skpodotherapie.nl.

Pedicure Udenhout, lid ProVoet
Susanne van de Pol, Groenstraat 40
Tel. 06-14624684 of www.pedicureudenhout.nl

Pedicure & Medisch Pedicurepraktijk MediVoet. Lid Provoet
Mirjan Wijnhoven, Houtsestraat 121, Udenhout
Tel. 06-21525053 of www.medivoetpedicure.nl
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Pedicure 013, gediplomeerd pedicure
Stationstraat 33, Udenhout
Website: www.pedicure013.nl

Hoorpartners bij Optiek v.d. Bersselaar, iedere donder-
dag van 9.00 tot 12.30 uur voor al uw hooroplossingen.
Tel. 013-5111413

Praktijk Klassieke Homeopathie Simons
Voor psychische problemen, chronische en acute klachten 
en het ontstoren van toxische stoffen dmv CEASE therapie. 
T: 013-5110141 www.homeopathiesimons.nl

Fysiotherapie Centrum Udenhout
Fysiotherapie - Manuele Therapie - Haptonomie - Sportfy-
siotherapie - Bekkentherapie - Oedeemtherapie - Echogra-
fie - Fysiofitness. Eikenlaan 6, Tel. 013-5111966,           
www.fysiotherapiecentrumudenhout.nl

Fysiotherapie Udenhout  H. Koper en mw. I. Kolen
Fysiotherapie, manuele therapie, oedeem(fysio)therapie, 
oncologische therapie, COPD training, psychosomatiek, 
voetentraining.  Kreitenmolenstraat 26 F  Tel. 013-5110097

Praktijk voor oefentherapie Cesar
M. van Riel-van Gorp, Udenhout en Berkel-Enschot
013-5116067 of www.PraktijkOefentherapieCesar.nl

Fonkel therapie en training
Psychosociale therapie, www.fonkel.nu 
Vergoeding uit aanvullende verzekering
Lid NVPA/RBCZ
Noor van Gulik, 5333937

Logopediepraktijk M.C. Heidema en H.L. Janssen
Kreitenmolenstraat 26h, 5071 BP Udenhout. 
Tel 013 511 47 69

Medisch pedicure FootStyle, lid van provoet
Imme van Luijk, Kreitenmolenstraat 5a
0640248258/salonfootstyle@hotmail.com 

Prikposten Diagnovum voor locaties en actuele openings-
tijden bezoek onze website: www.diagnovum.nl óf bel 
013-5393636 
op maandag t/m vrijdag van 8.00-17.30 uur

Steunzolen en Orthopedische Schoenen
Schoenatelier Dirk Aarts Kreitenmolenstraat 145A
Udenhout 013-5112794

Psycholoog NIP, Psychotherapeut BIG;
Mw. drs. M. v.d. Wouw, 06-23025741; www.bonnechance.nl

EHBO-vereniging Udenhout p/a Zeshoevenstraat 36G, 
5071 BP Udenhout.
mail: secretariaat.ehbo.udenhout@gmail.com

Therapeutische elastische kousen. Cora Rombouts 
B.V. Contracten met alle zorgverzekeraars. Gratis be-
zoek bij u aan huis. Tel. 06-10753452 / 013-5114087.

VoetreflexPlus therapie, Martine de Jong, Udenhout
Tel.: 06-14916332, www.voetreflexmartine.nl

Steunkousenadvies, de dienstverlener op het gebied van 
therapeutisch elastische kousen, aan- en uittrekhulpmiddelen
en verbandmaterialen. Wij hebben contracten met alle zorg-
verzekeraars in Nederland. U kunt gratis de kwaliteit van 
uw bloedvaten laten meten. Om de week op maandagoch-
tend spreekuur in het gezondheidscentrum. Huisbezoek is 
ook mogelijk. Voor het maken van afspraken kunt u bellen 
met: 013 – 504 6058 of kijk op www.steunkousenadvies.nl 

Het vrouwtje uit Biezenmortel:
Virtuele maagband: afvallen zonder risico
Access Bars; rust en ruimte in het hoofd waarbij 32 punten op
het hoofd zachtjes aangeraakt worden. Voor vermindering 
van vermoeidheid, stress, depressie, ADHD, slaapproblemen 
enz. Transformatie en regressie / Chakrahealing een Nieuwe-
tijds behandeling afgestemd op de nieuwe Aquariustijdperk-
energie; loslaten van dát waardoor jij steeds blokkeert of 
vastloopt.  www.uitliefde-voorjou.nl

Behoefte aan meer rust en energie? 
Massage als onderdeel van een gezonde levensstijl. 
Praktijk voor holistische massagetherapie. Annemieke 
Drenth, Zandkantseweg 10, Biezenmortel, 06-13537802, 
www.bigwell.nl

FASCIATHERAPIE Manuele therapie   |   Anne van de Ven 
www.fasciaatelier.nl   |   Tel: 06-19890242   |   GC Udenhout
Bewust lichamelijke klachten verbeteren

Ouderen

Zorgboerderij “Ons Erf“ Kuil 31 Udenhout
Dagbesteding voor ouderen
Conny van Gorp 06-28654396
www.boerderijonserf.nl

Contact50 Seniorenvereniging Udenhout Biezenmortel. 
Zeshoevenstraat 87, Udenhout.
013 - 511 2348; info@contact50udenhout.nl 

Maaltijd Thuis maaltijdservice
Met aandacht bereid, met liefde gebracht.
Edwin en Marina Smits 013 - 82 00 954 
smits@maaltijdthuis.nl

Seniorenrestaurant de Eikelaar: dagelijks lekker driegangen-
menu van 12.00 tot 13.00 uur, voor iedereen uit Udenhout.

Stichting Welzijn Ouderen 
Secr: Felixhof 44, 5071 BZ Udenhout, tel. 06-10760902 
mail: ferriemalgo@welzijnouderenudenhout.nl
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De Zonnebloem afdeling Udenhout – Biezenmortel
Secr.: Marjon Malgo, Felixhof 44, 5071 BZ Udenhout, 
tel.: 013-5114083  Mail: zonnebloemudh-bzm@ziggo.nl

Juridische dienstverlening

Daamen de Kort van Tuijl notarissen, mr. N. Adema
Schoorstraat 5, Udenhout. Tel 013-5494939
www.dktnotarissen.nl; mail:udenhout@dktnotarissen.nl

Van Raak Advocatuur en Mediaton
Een laagdrempelig advocatenkantoor gespecialiseerd in erf- 
en familierecht, gevestigd te Udenhout aan de Slimstraat 8a, 
telefoon 013-5908877 E:mail: info@vanraakadvocatuur.nl

Schoonheidsspecialisten

Schoonheidssalon Zensitive. Gewoon in goede handen!
Kuilpad 5, 5071 EP Udenhout  06 40542181 
website: www.schoonheidssalon-zensitive.nl 

Schoonheidssalon Heidi en pedicure.
Marjolein 30 Udenhout tel. 013-5115083

Wonen en thuiszorg

Thebe Wijkverpleging Buurtteam Udenhout/Biezenmor-
tel biedt professionele verpleging en verzorging. 
De wijkverpleegkundige ondersteunt u met àl uw zorgvragen.
Ons kantoor is gevestigd in het Gezondheidscentrum Uden-
hout, aan de Kreitenmolenstraat 26b 5071BE Udenhout. 
U kunt contact met ons opnemen via 088-1176774 of een 
e-mail sturen aan buurtteam.udenhout@thebe.nl 

’t Heem wijkverpleging, zorg en welzijn
Zorgstichting 't Heem biedt wijkverpleging, zorg in woonzorg-
locaties en activiteiten aan senioren in de dorpen Udenhout, 
Berkel-Enschot, Haaren, Helvoirt en Biezenmortel. 
Voor vragen over wijkverpleging, bel 06-2700 3387. 
Voor andere vragen, bel onze zorgadviseur op 06-5129 6320.
Of vul het contactformulier in op onze website www.t-heem.nl

TBV Wonen verhuurt woningen in Udenhout, 
Berkel-Enschot, Haaren, Helvoirt en Biezenmortel. 
Vragen? Bel 013 594 05 94 of mail ons info@tbvwonen.nl. 
Voor inschrijven of ons woningaanbod zie 
www.woninginzicht.nl.

Allround Makelaardij een vrijblijvende waardebepaling?
Bram van der Wielen bram@allroundmakelaardij.nl of
06-23454361. Op afspraak; Stationstraat 33, Udenhout

Dierenartsen

Dierenkliniek Udenhout, Achthoevenstraat 2 
Tel: 013-5114126 Spreekuur uitsluitend op afspraak: 
Ma, Wo, Vrij van 18.00-19.00 uur.
Di en Do van 13.30-14.30 uur. 
Voor spoedgevallen en info 013-5283535

Welzijn 

ContourdeTwern, Voor ondersteuning van bewoners en 
vrijwilligers(groepen) & mantelzorgondersteuning
Biezenmortel: biljanadeboer@contourdetwern.nl 
of 0683693014
Udenhout: josevanderheijden@contourdetwern.nl 
of 0623861506

Kinderopvang

Kinderdagverblijf Okiedokie
Kleinschalige, flexibele, groene opvang met diertjes.
Udenhout  www.kdv-okiedokie.nl  Tel.: 013-5773217.

Kinderdagverblijf Bonbini, Peuteropvang Duimelotje,
BSO Hocus Pocus (gelegen in KC De Krijtenmolen sa-
men met basisschool De Wichelroede): Goudsbloem 66. 
Voor kleinschalige en flexibele opvang! VVE gecertificeerd.
BSO Bonte Villa: Perweide 3
Peuteropvang Olleke Bolleke: Perweide 1. 
VVE Gecertificeerd.
www.humankind.nl.  Tel 073 711 9400 of 
mail: regiomiddenbrabant@humankind.nl

Dreumeshof kinderopvang
door geregistreerde gastouder in Udenhout.
www.dreumeshof.nl Tel. 013-5114298

KDV & BSO 't Eerste Stapje Hooghoutseweg 3, 
locatie Hindeloop 5, 5074 NA Biezenmortel. 06-29319799 
info@heteerstestapje.nl / www.heteerstestapje.nl

Gastouder Mariëlle Luijckx
Flexibele, betaalbare opvang door geregistreerd gastouder.
06-47208379 / mmmoppie@hotmail.com

Dieren

Hondentrimsalon Topline, Capucijnenstraat 69, 5074 PG
Biezenmortel 06-52431011 www.trimsalontopline.nl

Dierenpension “de Korenschuur” Gijzelsestraat 8
Biezenmortel Tel. 0411-641562 
Email: dekorenschuur@hotmail.com

Dierenhotel ’t Kuiltje Kuil 48, 5071 RH Udenhout, 
www.dierenhotelkuiltje.nl  info@dierenhotelkuiltje.nl

Diversen

Trage PC? Virus? Nieuwe Laptop? Louis Verstappen 
Computerhulp aan huis 06-45540629 louis@aol.nl

Administratiekantoor Peter Schellekens
Voor uw administratie en alle voorkomende
belastingaangiftes. Tel. 013 – 5710559
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Boomrooierij Weijtmans www.boomrooierijweijtmans.nl  
5111483 Bomen Rooien-Snoeien-Stobben-Frezen.

VU-RIO, riolering ontstoppen, rioolinspectie, opsporen 
stankoverlast. Frans en Drik van Vught, Berkel-Enschot, 
013-5333864 service@vu-rio.nl

Gemeente

Gemeente Tilburg
Voor vragen en meldingen ga naar www.tilburg.nl. U vindt 
daar meer informatie over bijvoorbeeld werk, inkomen, zorg, 
bouwzaken en onze openingstijden. Bovendien kunt u veel 
gemeentezaken online regelen, zoals het doorgeven van 
een verhuizing of het maken van een afspraak (o.a. bij de 
stadswinkel of loket Z).

Bibliotheek

De Bibliotheek Udenhout is op de volgende tijdstippen 
geopend: Maandag en dinsdag: 13.00 - 18.00 uur
 Woensdag: 10.00 - 18.00 uur
 Donderdag: 13.00 - 18.00 uur
 Vrijdag:  13.00 - 20.00 uur
 Zaterdag 10.00 - 13.00 uur
Zelfservice-uren; zelfstandig zoeken, lenen en terugbren-
gen: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 
13.00 en 15.00 uur en woensdag tussen 10.00 en 15.00 uur.
Kijk voor meer informatie op www.bibliotheekmb.nl. 

Financiële dienstverlening

Rabobank Hart van Brabant, 
Telefoon: 088-7226600        particulieren.hvb@rabobank.nl 
www.rabobank.nl/hartvanbrabant

RegioBank. Zie ook www.middenbrabantadvies.nl 
Kreitenmolenstraat 13, 5071 BA Udenhout, tel. 013-5110511
Openingstijden: Oisterwijk, Udenhout, Haaren en Vught.
Maandag 09:00 - 17:00 uur (Udenhout alleen op afspraak)
Dinsdag 09:00 - 17:00 uur
Woensdag 09:00 - 17:00 uur (Udenhout alleen op afspraak)
Donderdag 09:00 - 17:00 uur
Vrijdag 09:00 - 17:00 uur
Buiten deze tijden bent u welkom op afspraak.

Tip
onze redactie!

info@wegwijzer-udenhout.nl
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Kerkberichten

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

PAROCHIECENTRUM GESLOTEN
Het parochiecentrum is van 19 tot en met 23 
september gesloten. 

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Vieringen Eikelaar:
Elke dinsdag- en donderochtend is er om 9.00 
uur een eucharistieviering in de Eikelaar.

Zaterdag 10 september:
19.00 uur: St. Lambertuskerk: Eucharistievie-
ring mmv seniorenkoor (pastoor Dorssers).
Intenties: Uit dankbaarheid;Chris en Netty 
Hogedoorn-Verhallen en overl. familie Ho-
gedoorn en Verhallen; Marinus en Johanna 
Vermeer-van Laarhoven en familie.

Zondag 11 september: 
09.30 uur: St.-Caeciliakerk: Eucharistievie-
ring; gemengd koor; (pastoor Looyaard).
10.00 uur: St.-Lambertuskerk: Eucharistievie-
ring voor gezinnen; samenzang (pastoor Dors-
sers). 
Intenties: Sien Moonen-van Iersel (1e jrgt.).
11.00 uur: St.-Willibrorduskerk: Eucharistie-
viering; herenkoor (pastoor Looyaard).
Intenties: Elly van den Aker-Peeters (1e jrgt.)

Dinsdag 13 september:
09.00 uur: De Eikelaar: Eucharistieviering.
Intentie: Frans van de Pas (jrgt.).
19.00 uur: St. Willibrorduskerk: Eucharistie-
viering.

Woensdag 14 september:
09.00 uur: St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.

Vrijdag 16 september:
09.00 uur: St. Willibrorduskerk: Eucharistie-
viering.

Zaterdag 17 september:
14.00 uur: St. Caeciliakerk: Doopviering van 
Vaiana Kornet.
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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



Wegwijzertjes
Nieuw bij FotoGalerie Angelique;

Yankee Candle.
Heerlijke geurkaarsen in een leuke glazen

Pot voor binnen en buiten.

Wil jij a.s. zondag 11 september ook op de 
kindermarkt staan om spulletjes te verkopen.

Meld je aan voor een kraampje via: 
info@welkominudenhout.nl

Beautysalon Magnifique
Schoonheidsspecialiste & permanente 

make-up
Nicole Robben, Korte Struycken 3

06-47320903

Loodgietersbedrijf Rogier Mathijssen.
Voor al uw loodgieterswerk

Tel: 06-22374943

Gevraagd schilderwerk binnen en buiten.
Redelijke prijzen. 06-28912478

GRATIS INLOOPSPREEKUUR
Wij hebben iedere dinsdagavond een gratis 

inloopspreekuur van 18.00 uur tot 19.00 
uur. 013-5908877.

Van Raak Advocatuur
Slimstraat 8a, Udenhout.

Voor al uw foto’s en kopieerwerk kunt
U bij ons terecht. Ook maken we pasfoto’s

En verzorgen de digitale aanvraag 
Van het rijbewijs.

FotoGalerie Angelique

UW BOUWWERKZAAMHEDEN 
PROFESSIONEEL GEREGELD:

Keukens - Renovatie - Inloopkasten 
Zolderverbouwing - Badkamers en toiletten

PAUL VAN SPAENDONK DE KLUSSENIER
Tel.: 06-19703750

Woodwick kaarsen; geuren van de maand 
25% korting.

Black Cherry en Lavender & Cedar
Fotogalerie-Angelique

GOED GEREEDSCHAP
HET HALVE WERK

CLAESSENS HUURGEMAK
Tel. 013-5112636

Al 50 jaar uw frietbakker

Geopend:
dinsdag t/m zondag 

van 12.00 tot 20.30 uur

”Cafetaria ‘t Haantje”

Graag uw bestelling op een briefje aanleveren!

50 jaar50 jaar
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Limerick
Personele problemen Mariakapelletje

Wie gaat voor Maria nu zorgen?
Haar kapel opendoen in de morgen
En bij schemerlicht
Moet hij ook weer dicht.
Maria is dan veilig geborgen .

Nol Luijbregts



Activiteitenkalender
Activiteiten aanmelden kan alleen via de activiteitenkalender op www.udenhout-centraal.nl 

Redactie
Correspondenten: Wilma de Jong, Nelleke Sträter, Joost 

Festen, Jan de Kort, Pieter Michielsen
Fotografen:  Henny Schilders, Angelique de Graaij, 

Pieter Michielsen 
Website:  www.wegwijzer-udenhout.nl
E-mail: info@wegwijzer-udenhout.nl

Adverteren
Plaatsingen: Thea Mallens 
 adverteren@wegwijzer-udenhout.nl
Administratie: Jessica van Hoof-Juijn 
 administratie@wegwijzer-udenhout.nl 

Drukwerk
Rutten's drukkerij  |  4.200 exemplaren

Uiterlijke inzenddatum
Digitaal: Vóór vrijdag 18:00 u. voorafgaand aan publicatie 

via: info@wegwijzer-udenhout.nl
Wegwijzertjes: Inleveren / betalen: FotoGalerie Angelique,
Gevonden/verloren: Doorgeven bij FotoGalerie Angelique,
 Kreitenmolenstr. 34 (achterom), 
 tel.: 013 5111324
Tarieven: www.wegwijzer-udenhout.nl

Bezorging 
bezorging@wegwijzer-udenhout.nl

De Wegwijzer is een huis-aan-huis weekblad 
dat uitkomt in Udenhout en Biezenmortel

Colofon
DE VOLLEDIGE ACTIVITEITENKALENDER STAAT OP: WWW.UDENHOUT-CENTRAAL.NL

Taalhuis-brievenbus opening met korte film “Buitenspel”
5 september | 16:00 - 17:00 Bibliotheek Udenhout

Peutervoorleeshalfuurtje in de Bibliotheek Udenhout
7 september | 10:00 - 10:30 Bibliotheek Udenhout

Expositie Erfgoedcentrum ’t Schoor
8 september | 11:00 - 15:00 Erfgoedcentrum ’t Schoor voor Udenhout en Biezenmortel

Boekpresentatie van twee nieuwe titels van ’t Schoor
9 september | 20:00 - 21:30 Ontmoetingscentrum ’t Plein

Open Monumentendag 2022: Duurzaam duurt het langst
10 september | 11:00 - 17:00 Erfgoedcentrum ’t Schoor voor Udenhout en Biezenmortel

Open monumentendag Landpark Assisië
10 september | 11:00 - 17:00 Landpark Assisië

Kindermarkt
11 september | 11:00 - 16:00 Theaterplaats

Open Monumentendag
11 september | 11:00 - 17:00 Museum Onder d’n Hooizolder

Open monumentendag Landpark Assisië
11 september | 11:00 - 17:00 Landpark Assisië

Expositie over de jaren 60
15 september | 11:00 - 15:00 Erfgoedcentrum ’t Schoor voor Udenhout en Biezenmortel

Taalhuisspreekuur, 
voor iedereen die beter wil worden met Nederlands lezen, schrijven, rekenen of omgaan met de computer

15 september | 15:00 - 16:00 Bibliotheek Udenhout

30    De Wegwijzer





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

do vr za
15 sep 16 sep 17 sep WEEKENDPAKKERS

37/22 
Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.
Om al onze klanten te laten profi teren van onze scherpe aanbiedingen, geldt er een maximum van 5 aanbiedingen per klant (tenzij anders vermeld). 
*De ‘NERGENS GOEDKOPER’ garantie geldt ten opzichte van alle supermarkten in dezelfde vestigingsplaats als jouw PLUS; kijk voor overige voorwaarden op plus.nl/nergensgoedkoper.  
**Voor 1+1 gratis geldt: per combinatie kan de prijs verschillen. Je krijgt 50% korting op de totaalprijs    .

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

Geldig in week 37 zondag 11 t/m zaterdag 17 september 2022

PLUS AGFPLUS AGF 1+1GRATIS
GRATIS

Lu Tuc
Alle pakken à 100 gram, 
combineren mogelijk

PLUS Pitloze 
rode druiven
Schaal 500 gram

PLUS 
Luxe halve Red velvet-, 
vanilleroom- of banaanvlaai
Geschikt voor 5 personen

PLUS 
Blonde d’Aquitaine 
Entrecôte of ribeye

11+1
GRATIS

Grolsch 
Krat 24 fl esjes à 30 cl of krat 16 beugelfl esjes à 45 cl, 
Bavaria Krat 12 fl esjes à 30 cl 
of Jupiler Krat 24 fl esjes à 25 cl
Per krat 
Bijv. Grolsch Pils, krat 24 flesjes à 30 cl

16.99   12.75
De actieprijzen variëren van 5.77 - 12.97

Alle Uniekaas Plakken of stukken
Combineren mogelijk
2 stuks** 
Bijv. Uniekaas 48+ Jong belegen plakken, 2 pakken à 150 gram

5.38 2.69
De actieprijzen variëren van 2.59 - 6.99

Lipton Ice tea
Alle flesjes à 50 cl of flessen of pakken à 1,5 liter
2 stuks** 
Bijv. Lipton Ice tea sparkling zero, 2 flessen à 1,5 liter

5.78 2.89
De actieprijzen variëren van 1.20 - 2.99

Alle Den Eelder 
Boeren zuivel
Combineren mogelijk
2 pakken** 
Bijv. Den Eelder Boeren volle yoghurt, 2 pakken à 1 liter

3.98 1.99
De actieprijzen variëren van 1.39 - 2.09

25%25%
KORTING

Douwe Egberts 
Aroma rood 
snelfi lterko�  e Alle enkelpakken à 500 gram,
ko�  ebonen Alle zakken à 500 gram, 
ko�  epads Alle zakken à 54 stuks
of oplosko�  e Alle potten à 200 gram, 
combineren mogelijk
M.u.v. aroma variaties en D.E. Café

11++11
GRATIS

11++11
GRATIS Douwe Egberts 

11.90 - 15.78 

2 stuks  

    10    10..9999   

PLUS Aardappelen 
Alle zakken à 2,5 kilo
of zoete aardappelen 
Zak 1 kilo, combineren mogelijk
2 zakken**
Bijv. PLUS Kruimige aardappelen, 2 zakken à 2,5 kilo

6.78 3.39
De actieprijzen variëren van 3.15 - 3.59

11++11
GRATIS

6.00 - 6.60

Per 200 gram

44..4949
2.19

Per schaal

11..4949
6.99

Per stuk

55..9999
1.70 - 2.78

2 pakken

11..4949

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

plus.nl Openingstijden: maandag t/m zaterdag: 8.00 - 20.00 uur | zondag: 9.00 - 18.00 uur

Let op: de advertentie is geldig in week 37 (start zondag 11 september 2022)


