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DEZE WEEK:
Kindervakantiewerk: één grote familie

Van onze Verhalenverteller: Reus Knotsknie heeft de hik

Met Passie: Beeldverhalen met een missie
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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

RABOBANK HART VAN BRABANT
Contact particulieren (013) 508 81 00 Contact Bedrijven
(013) 508 82 00, www.rabobank.nl/hartvanbrabant

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

Retail Compleet Bouw bv
Ombouw, verbouw en afbouw van winkels, horeca, enz.
013-303 00 33 | www.retailcompleetbouw.nl

STAATS KEUKENS
Telefoon 013-5336643 www.staatskeukens.nl

TDF – DAKRENOVATIE  06-36486079

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

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

SCHILDERS

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

Heinz Franken schilderwerken en 
vastgoed onderhoud 06-54666960

HERMAN PETERS SCHILDERWERKEN  06-29218145

Marcel Schilders Schilderwerken
marcelschildersschilderwerken.nl / 06-51261453

SCHILDERWERKEN TON VAN DE WOUW
TEL: 06-51108539
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COMPUTERHULP EN ELEKTRONICA

Reparatie TV, LCD, Plasma Ben van Etten 013-5336365

Louis Verstappen Computerhulp aan huis 06-45540629

CULTURELE INSTELLINGEN & KUNST

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

DIERENARTS

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

DORPSRAAD

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

Dorpsinformatiepunt Loket BE 
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 

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
Ma t/m vr 08.00-17.30u, za/zo bereikbaar dmv kluisjes.
info: www.delangestight.nl.  Buiten openingsuren: 
Dienstapotheek te Tilburg: 0900 235 73 23

COACHING
3-dees KINDERCOACHING , ondersteuning aan huis 
voor kind en ouder. www.3-dees.nl  T 06-50278012

JuistTalent Loopbaancoach - Maxime Quax
Pandgang 2, 06-24206515, www.juisttalent.nl

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

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

Berko fysio, FYSIOTHERAPIE & LEEFSTIJL
Eikenbosch 23, 06-15384252, www.berko-fysio.nl

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

FYSIOTHERAPIE DE HOOGE RIJT (www.dehoogerijt.nl)
Fysiotherapie, manuele therapie en sportrevalidatie
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

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

THERAPEUTEN
Voor psychotherapeut (BIG) www.bonnechance.nl

FONKEL therapie en training. Psychosociale therapie
en EMDR, www.fonkel.nu, 5333937, Lid NVPA/RBCZ.
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Pradána praktijk voor natuurgerichte therapie, 
www.pradana.nl, 013-8509808

Praktijk OrigIne voor psychosociale therapie, verlies en 
rouw, trauma, relatietherapie | www.orig-ine.nl | 5333722

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

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

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

Standby thuiszorg specialist in complexe zorg aan huis 
013 208 68 00 www.standbythuiszorg.nl 

JURIDISCHE DIENSTVERLENING

ADVOCATEN
Bogaerts & Groenen Advocaten | Tilburg
Marc Heuvelmans – Advocaat voor Ondernemers
www.bgadvocaten.nl | 088-1410807

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

Snikkenburg Verbraak Advocaten specialisten in 
Familie- en Erfrecht 085-4891233 svadvocaten.nl

VAN RAAK ADVOCATUUR & MEDIATION
Udenhout  www.vanraakadvocatuur.nl  013-5908877

JURISTEN
Letselschade? Damen Letselschade BV
h.o.d.n. Jurilex Letselschade BV
Voor vrijblijvend advies: www.damenletselschade.nl of 
www.jurilex.nl, j.damen@jurilex.nl of 013-4676305

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, Monique en Mara, Lotte 06-38166531.  
algemeen nr. 013-5331561 Di. t/m Vrij. 9.00-18.00 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, Eikenbosch 
21 Berkel-Enschot, 013-5332756. www.kapperenco.nl

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

SALON ORTEGA, KAPSALON   013 590 77 86
Sint Willibrordstraat 14 - 5056 HV - Berkel-Enschot 

KINDEROPVANG 

Kinderopvang Humankind
Kinderopvang- en ontwikkeling.
KDV Pepino en BSO Berkeloo (bij basisschool Berkeloo)
Peuteropvang Peuterplaza (bij basisschool Rennevoirt)
VVE gecertificeerd voor 0 tot 4 jarigen
Informatie: 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

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
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SCHOONHEIDSSPECIALISTEN EN 
HUIDTHERAPIE

DermaVision centrum voor Huidzorg - Huidtherapeuten 
Lijsterbeslaan 58 - 013-8894673 - dermavision.nl

PUUR wellness & massage 06-51225761.

SCHOONHEIDSSALON C`EST MOI Puccinilaan 10 
Berkel-Enschot. www.hkcestmoi.nl  06-42025849

Your Beauty Inspiration, Schoonheidssalon voor 
Huidverbetering & Wellness, 06-21237460

Tip de redactie!
Een spraakmakend verhaal of iemand die 

in het zonnetje gezet moet worden?
Stuur een mail naar info@schakel-nu.nl

TAXIBEDRIJVEN

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

TAXIBEDRIJF VAN DER HEIJDEN 013-533 33 50 
taxivanderheijden@gmail.com

UITVAARTBEGELEIDING

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

Uitvaartbegeleiding In Harmonie
en Het Afscheidshuis: 013-5721822 
www.uitvaartbegeleidinginharmonie.nl

AniCura Dierenziekenhuis Tilburg
Veterinair Orthopedisch Centrum Tilburg
Koningsoordlaan 2, 5056 DA Berkel-Enschot 
T: 013 54 00 215
E: dzt@anicura.nl  |  www.dierenziekenhuistilburg.nl

     Opgezwollen Freddie

Veel honden vinden het leuk om insecten na te jagen, zo ook pup Freddie van 6 maanden. 

Freddie werd in het spel helaas in zijn lip gestoken door een wesp. Hierdoor begon zijn 

lip ineens op te zwellen. Freddie ontwikkelde een acute allergische reactie. Deze reacties 

kunnen ontstaan door een insecten beet, maar bijvoorbeeld ook door contact met be-

paalde planten of medicijnen. 

Gelukkig had zijn baasje het op tijd door en kon Freddie meteen naar de kliniek brengen. 

Ondertussen nam de zwelling al toe.  Zijn lip werd dikker, roder en de zwelling begon zich 

ook uit te breiden. Hierdoor kon Freddie zijn ogen niet meer goed open houden. Ook wilde 

hij met zijn poten langs zijn lippen wrijven omdat hij er jeuk aan had. Om de zwelling, de 

jeuk en de roodheid zo snel mogelijk te laten stoppen heeft Freddie een injectie gekregen. 

Hiermee hebben we kunnen voorkomen dat de zwelling zich verder uitbreidde richting 

de keel met benauwdheid en mogelijk ernstigere problemen tot gevolg.  Gelukkig was de 

zwelling na 1 dag weer weggetrokken en gaat het nu weer helemaal goed met Freddie. 

Helaas heeft hij er niets van geleerd en dartelde hij de volgende dag al weer vrolijk achter 

de insecten aan.
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Strandvakanties naar verre bestemmingen, 
luxe ressorts aan de andere kant van het con-
tinent… allen vallen in het niet bij het Berkel-
Enschotse Kindervakantiewerk, de tofste 
zomerweek van het hele jaar. Maar liefst 385 
kinderen – dit jaar zelfs zestig meer dan bij de 
vorige editie - hadden afgelopen week pret 
voor tien in eigen dorp. 

Bovendien zorgt het jungle-thema voor Afrikaanse 
sferen. Terwijl de kleintjes zich bij de Oliemeulen 
wagen aan een sissende slang om hun nek of 
een gevaarlijke vogelspin in de hand, trotseren 
de stoere jongens en meiden van de bovenbouw 
de woeste wateren van Stappegoor. Zelfs de uit-
dagende waterspellen bij Manage de Kraan of de 
torenhoge stormbaan op de groene vlaktes van 
Jong Brabant is geen Berkel-Enschotse Tarzan te 
veel. ‘We brengen de kids iets bij over het thema 
op een leuke en informele manier. Hoe maak je 
je eigen survivalboekje, wat doet een zuiverings-
installatie precies, hoe blijft iets op het water drij-
ven?’ illustreert organisatielid Charlotte Rijnen. 
‘Bovendien draaien de activiteiten om samenwer-
ken en proberen we ieder kind te betrekken.’ En 
alsof dat allemaal nog niet genoeg is, zorgt toneel-
vereniging de Toverbol zoals ieder jaar weer voor 
een spannende act dat geen kind wil missen. ‘Veel 

leuker dan een spelletje op school, en al helemaal 
dan een vakantie met je luie kont op het strand’, 
aldus een lachende Charlotte. 

Familiegevoel 
Ook van het team van organisatieleden en leiding-
gevenden spat het enthousiasme af. ‘Aan vro-
lijke vrijwilligers hebben we nooit gebrek’, meent 
Charlotte, die inmiddels dertig jaar meeloopt in 
Kindervakantiewerkland. ‘De meesten hier doen 
al jaren mee.’ Ze wijst naar een man in een groen 
leidinggevende-tenue, zittend op de grond met 
zijn dochtertje op schoot. ‘Die kwam hier zelf ooit 
ook als klein mannetje binnen. Nu zitten zijn eigen 
kinderen bij hem in de groep.’ Charlotte kent zelfs 
voorbeelden van drie generaties die bij het Kin-
dervakantiewerk van Berkel-Enschot over de vloer 
zijn gekomen. ‘Dat is de kracht van KVW: we zijn 
een organisatie bestaande uit families.’ Lachend: 
‘Ik durf het bijna niet te zeggen, maar zo gek is 
het eigenlijk niet: samen vormen we ook weer één 
grote familie.’ 

Fotoalbums staan online op 
www.schakel-nu.nl en Facebook.

Tekst: Sabine Doevendans
Foto: Bas Haans

KINDERVAKANTIEWERK: 

ÉÉN GROTE FAMILIE 
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ACTIVITEITENKALENDER

AUGUSTUS

tot 09-19 Gangen CC de Schalm openingstijden Expositie Ilse Laurijssen-van Abeelen
15-08-19 Druiventros 19.30 uur Terrassenschaak
17-08-19 Druiventros 13.00 uur Druiventros 50+ senioren-rapidschaaktoernooi
17-08-19 Café Mie Pieters 16.00 uur Zomerfeest Mie Pieters i.s.m.  De Platenbus
19-08-19 CC de Schalm 19.45 uur Zomeravond Bridgeclub Berkel-Enschot
21-08-19 Molenstraat 12 9.30 uur Auto smokkelroute bridgedrive, Denksportcentrum 

BE
21-08-19 CC de Schalm 13.30-16.30 uur Zomerbridge SBE 50+
22-08-19 Bibliotheek 9.30-12.00 uur Schrijfatelier
22-08-19 Druiventros 19.30 uur Terrassenschaak
23-08-19 Druiventros 17.30 uur Samen uit Dineren KBO/S.W.O.
25-08-19 Boerderij Denissen 10.30-13.00 uur Start fietstocht Toer Mee tbv straatkinderen Cocha-

bamba, KBO
26-08-19 CC de Schalm 19.45 uur Zomeravond Bridgeclub Berkel-Enschot
28-08-19 CC de Schalm 13.30-16.30 uur Zomerbridge SBE 50+
29-08-19 Druiventros 20.00 uur Jaarvergadering Schaakver. De Oude Toren
29-08-19 Bibliotheek/vide 0.00-21.00 uur Opvoedcafé: aan tafel met Heidy, thema Etenstijd

04-09-19 CC de Schalm 10.00-12.00 uur Ons Koffieuurtje senioren KBO/S.W.O.
04-09-19 Bibliotheek 10.00-10.30 uur Peutervoorleesuurtje
04-09-19 Ons Koningsoord 11.00-12.00 uur Rondleiding Rectoraatsgebouw
05-09-19 Bibliotheek 9.30-12.00 uur Schrijfatelier
05-09-19 Druiventros 20.00 uur Start nieuw Schaakseizoen
07-09-19 Ons Koningsoord div. tijden Opening cultureel evenement Groeten uit BE
07-09-19 t Hoekske 6A 11.00-17.00 uur Openstelling Onder d’n Hooizolder
07-09-19 Ons Koningsoord 11.00-16.00 uur (bloemen)tapijt Sacramentsprocessie Groeten uit 

Berkel-Enschot
07-09-19 TC de Rauwbraken div. tijden KZO/013 familie weekend TCDR
08-09-19 TC de Rauwbraken div. tijden KZO/013 familie weekend TCDR
08-09-19 Bosscheweg 10.00 uur Architectuurwandeling Groeten uit Berkel-Enschot
08-09-19 Gilde St. Hubertus 13.30 uur Jeu de Boules minimixtoernooi
08-09-19 Gilde St. Hubertus 14.30 uur Burger-Koningschieten
09-09-19 De Stulp 14-15 uur Vrolijke middag voor KBO “thuisblijvers”
11-09-19 Bibliotheek/vide 13.30-15.00 uur Minecraft: in één game samen werken aan 1 groot 

project
12-09-19 Koningsoord, oude keuken 20.00 uur Bewoners overleg groep vergadering
13-09-19 Bibliotheek 14.00-15.00 uur Inloopspreekuur E-books
14-09-19 Bibliotheek/Kapittelzaal 11.00-14.00 uur Kunst of Kitsch, Open Monumentendag
15-09-19 CC de Schalm 10.00-13.00 uur Ruilbeurs, verzamelaarsver. de Torenhoek
15-09-19 Café Mie Pieters 15.00 uur Optreden Acoustic, nummer uit top 2000
18-09-19 div. locaties 13.30 uur Fietstocht monumentaal groen Groeten uit Berkel-

Enschot
19-09-19 Bibliotheek 9.30-12.00 uur Schrijfatelier
19-09-19 Café Mie Pieters 19.00 uur Grenzen-loos eten
22-09-19 div. locaties 10.00 uur Fietstocht monumentaal groen Groeten uit Berkel-

Enschot
24-09-19 Hemels 17.30 uur Samen uit Dineren KBO/S.W.O.

SEPTEMBER
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Benieuwd hoe dit verhaal afloopt?
Ga naar onze website www.schakel-nu.nl 

Verhalenverteller: Wim Verbunt

JEUGD  (vanaf groep 4-5)

Weer een verhaal uit vakantiebos Het Stralen-
de Woud.

DE REUS DIE DE HIK HAD

Ben, Ronnie, Max, 
Monika en Prisca zijn 
drie weken op vakan-
tie in Het Stralende 
Woud. Zij wonen in 
Boomhut vijf. 
Dit wordt hun tweede 
week. Ze doen heel 
veel zelf: eten koken, 
de boomhut poetsen, de groentetuin bijhouden. 
Maar ook activiteiten, zoals speurtocht, spelletjes 
en sporten. Ze zijn goede vrienden geworden en 
helpen elkaar waar dat nodig is. 
Iedereen slaapt nog in Het Stralende Woud. De 
zon is net op, de vogeltjes fluiten maar verder is 
alles nog in rust. Dan een enorm kabaal: “KA-
BOEM!” 
De bewoners van Boomhut vijf worden er wak-
ker van. De Boomhut schudt en iedereen valt uit 
zijn bed! Wat is hier aan de hand! Het lijkt wel een 
aardbeving! Ze krabbelen overeind en dan weer: 
“KABOEM!” 
Alles beeft en weer liggen ze alle vijf op de grond. 
Dat moet toch zo niet doorgaan anders wordt 
het geen leuke speeldag vandaag! 10 tellen later 
weer: “KABOEM!” 
De fles yoghurt valt op de grond en de cornflakes 
vliegen door de kamer! 
“Dit is niet leuk meer,” zegt Max. “Wie maakt hier 
al dat lawaai en waarom beeft het zo?” 
Hij rent naar buiten en klimt tot boven in het topje 
van de boom. Hij kijkt waar dat geluid en beven 
vandaan komt… maar hij ziet niets. Dan weer: 
“KABOEM!” 
Max valt bijna uit de boom. Hij laat zich snel naar be-
neden zakken. Als Max weer in de boomhut is zegt 
hij: “Ik weet niet wat dat geluid en beven is! Maar 
volgens mij komt het van achter de grote bergen!”
“Oh,” zegt Prisca. “Achter de grote bergen woont 
reus Knotsknie. Die heb ik wel eens gezien toen ik 
aan het wandelen was. Hij kan wel chagrijnig zijn, 
maar de boel laten beven, dat heb ik hem nooit 
zien doen.” 
En… weer: “KABOEM…!” 
“Dit kan zo niet langer!” zegt Ronnie, “wie gaat er 
op onderzoek uit?” 

Prisca steekt haar vinger omhoog en zegt: “Ik wil 
wel gaan. Ik ken de weg. Ben wil ook mee, hij zegt: 
“Maar dan neem ik wel mijn verdwijndoek mee. 
Want als het fout gaat dan kan ik me goed ver-
stoppen.” 
Ben heeft een doek dat hem onzichtbaar kan ma-
ken. Dat heeft hij soms nodig, zodat hij zich even 
kan terugtrekken. De verdwijndoek heeft hij van 
prinses Caitlin gekregen. 
“Dat is goed,” zegt Max. 
“Dan gaan wij kijken of 
er iemand van de andere 
woudbewoners hulp nodig 
heeft.”
Onder een aantal schokken 
door pakken Prisca en Ben 
de spullen in. Prisca neemt 
haar duif Witje mee. Witje 
gaat braaf op de schouder van Prisca zitten. Sa-
men gaan Prisca en Ben op weg. “KABOEM!” 
Ze nemen krijt mee om pijlen te tekenen zodat ze 
de weg terug kunnen vinden.
Op hun weg naar de bergen komen ze veel omge-
vallen bomen tegen en ook boomhutten waar het 
dak vanaf is gevallen. Ze vertellen tegen iedereen 
die ze tegenkomen dat ze op zoek gaan naar het 
lawaai en het beven. 
Met krijt en soms met takken maken Prisca en Ben 
pijlen. 
Het is wel een dag reizen om achter de bergen 
te komen. Het beven blijft maar doorgaan. Om bij 
de bergen te komen moeten ze bij een brug de 
rivier over maar door al dat beven is de brug kapot 
geslagen. Prisca en Ben gaan langs het water kij-
ken of ze iets kunnen vinden om daarmee naar de 
overkant te kunnen varen. 
Prisca ziet iets drijven in het water. Dat lijkt wel 
een schoen, maar dan een hele grote. “Is dat de 
schoen van reus Knotsknie?” vraagt Ben
“Dat zou best kunnen.” 
“Eens kijken of we de schoen naar de kant kunnen 
halen. Dan kunnen we die als boot gebruiken.”
Met een grote tak kunnen ze de schoen tegen-
houden en vlug gaan Prisca en Ben in de schoen 
zitten. Ze halen de veter uit de schoen en binden 
die vast aan een boom. Dan kan de schoen niet 
wegdrijven als ze aan de overkant zijn. Prisca en 
Ben varen de rivier over en zetten hun reis voort. 
Bij elke hoek of bocht tekenen ze pijlen. En hoe 
verder ze lopen hoe erger het beven wordt. “KA-
BOEM!”..........



10 |

SCHAKELTJESGEVONDEN

SCHAKELTJESVERLOREN

SCHAKELTJESSCHAKEL APP

Datum GEVONDEN Vindplaats Telefoon 
3-8 Fietssleutel (zie foto op de Schakel app) Winkelcentrum Eikenbosch 013-5424118

   
Datum VERLOREN Verliesplaats Telefoon 
3-8 Zwarte portemonnee met diverse pasjes fietspad Druiventros t/m 06-53469998  
  Wilhelminaplantsoen
13-7 Bril met blauw en rood montuur Tussen Craenweide en 06-18516922  
  de Ploegschaar

Plaats je gevonden of verloren voorwerp in de vernieuwde APP van de Schakel. 
Zet er een FOTO bij en de eerlijke vinder en rechtmatige eigenaar kunnen via 
de app nog sneller bij elkaar gebracht worden. Download ‘de Schakel’ in de 
App Store of Google Play.

beachborrel 2 advertentie schakel liggend.pdf   1   05/08/2019   09:14:11
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Gerard van de Kam (januari 1940) is een beeld-
verhalenmaker. Met schilderijen en bijhorende 
verhalen laat hij o.a. de samenhang zien tussen 
kunst, wetenschap en mystiek. ‘Als iets me raakt, 
bijvoorbeeld het verdriet van een kind, dan komt 
het schilderij direct, maar soms moet ik eerst na-
denken en uitzoeken, bijvoorbeeld bij maatschap-
pelijke problemen’. Gerards ogen glimmen als we 
samen de schilderijen in de huiskamer bekijken. 
‘Allemaal mensen met een missie én een passie.’

Wetenschap, kunst en mystiek
Als missionaris in opleiding haakte hij af op de 
blinde gehoorzaamheid. ‘Ik vond alles te eenzij-
dig’, zegt Gerard. Zijn studie Sociologie was te 
rationeel; hier miste hij het gevoel. Bij kunstenaars 
miste hij soms het verstand en sprak hij mensen 
over biologische ecologie, dan dacht Gerard... ja 
maar daarmee verklaar je toch de geheimen van 
het heelal niet. 
Hij werd loopbaanbegeleider, docent HBO en is 
nog steeds actief als spiritueel ecologisch missie-
coach. Gerard is zeer geïnteresseerd in de plaats 
van het individu in het geheel. ‘Ik wil graag de sa-
menhang in alles zichtbaar maken.’

Beeldverhalen
Eén van de twaalf schilderijen in de woonkamer, 
hangend tegen de overvolle boekenkast, vertelt 
het verhaal over Jonas, die pas uit de walvis komt 
als zijn missie duidelijk is. Henk Kuiper zit vast-

beraden hoog in de Lindeboom op de Heuvel in 
Tilburg. ‘Henk was een man met een missie, een 
“bewustmaker”. Ook André Kuipers is dat’, ver-
volgt Gerard, ‘met zijn zorg om Moeder Aarde 
vanuit zijn ruimtevaartpassie. En de vrouwen die 
de paarden van Marrum hebben gered door ei-
gentijds invoelend leiderschap zijn een metafoor 
voor wat volgens mij in deze tijd belangrijk is, maar 
ook...’ Lachend wijst hij naar een kleurig schilderij 
vol symboliek. ‘Het verhaal van de mensheid.’ 

Het verhaal van de mensheid: Mythos, Theos, 
Logos en Holos
Gerard kreeg een groots inzicht in de samenhang 
van deze vier tijdperken, die meerdere millennia 
omvatten. ‘Nee,’ Gerard schiet in de lach, ‘dan zit 
ik niet te stuiteren, dat gaat heel rustig, maar van-
binnen heb ik veel plezier hoor.’ Even is het stil. 
‘Zo’n inzicht geeft een grote innerlijke voldoening.’ 

Uitdragen
Hoewel hij terughoudend is, zichzelf graag afschil-
dert als Don Quichot – niet te serieus, met ruimte 
voor relativering –  heeft Gerard na zijn pensionering 
een sterke behoefte zijn eigen werk uit te dragen. 
Middels beeldlezingen brengt hij als “eigen-wijze 
missionaris” nieuwe inzichten en bewustwording. 
Er zou een boek over geschreven moeten worden!

Tekst: Maartje van Beurden
Foto: Bas Haans

BEELDVERHALEN 
MET EEN MISSIE 

MET PASSIE
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WORD
JIJ

ONZE
NIEUWE

COLLEGA?

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

Ga dan naar www.werkenbijzni.nl of neem contact op met blangen@znibv.nl | 013 529 92 00
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‘BEWEEG EN GYM 
U FIT!’

Nu de vakantieperiode bijna achter ons ligt komen 
we weer in het normale dagelijkse ritme.
Belangrijk is dan dat regelmatig bewegen hiervan 
deel uit maakt.
Stichting Welzijn Ouderen biedt daarvoor diverse 
beweegactiviteiten aan onder leiding van deskun-
dige docenten.
Gymnastiek
Gym 2.0
 Een gymgroep voor de zéér mobiele senior 
 Donderdag 9.00 – 10.00 uur, 
 Kapittelzaal Koningsoord 
Gym 1.0 
 Een gymgroep voor de mobiele senioren, 
 Maandag 10.00 –11.00 uur, 
 Kapittelzaal Koningsoord
Gym 0.0
 Een gymgroep voor de minder mobiele senior in 

Torentjeshoef 
 Dinsdag 13.30 tot 14.30 uur

Folkore dansen
• Kapittelzaal Koningsoord, dinsdag 14.00 – 

15.30 uur
Hatha Yoga

• Kapittelzaal Koningsoord, woensdag 13.00 – 
14.00 en 14.00 – 15.00 uur,

Koersbal (Bowls)
• Kapittelzaal Koningsoord, vrijdag 13.30 – 

16.00 uur
• De Stulp, Torentjeshoef, even weken dinsdag 

14.00 – 16.00 uur 
De kosten voor de beweegactiviteiten bedraagt € 
80 per jaar voor minimaal 35 lessen.

Duo-fiets
SWO heeft een duo-fiets die gebruikt wordt door 
vrijwilligers om met bewoners van Berkel-Enschot, 
die slecht ter been zijn en/of niet meer zelfstandig 
kunnen fietsen, een fietstochtje te maken. Zo komt 
men toch nog eens buiten en komt men wat verder 
dan het bekende blokje om met rolstoel of rollator. 
De gast mag zelf mee fietsen maar dit hoeft niet. De 
fiets heeft een elektrische ondersteuning zodat het 
voor de vrijwilliger geen probleem is als men niet 
mee kan fietsen.
Men kan zich opgeven als gastfietser en als vrijwil-
liger, tel 5331035

Creativiteit komt aan bod waarbij zoals de be-
weeg activiteiten het elkaar ontmoeten belangrijk 
is.
Welfare

• De Stulp, Torentjeshoef, even weken dinsdag 
14.00 – 16.00 uur 

Voor alle activiteiten geldt: Er wordt gezamenlijk 
een kopje koffie gedronken 
Een keertje komen kijken en/of kosteloos mee-
doen! U bent van harte welkom.
Informatie en aanmelden voor alle activiteiten 
neem contact op met het secretariaat: tel 5331035

Rens van de Wiel   06 22 49 29 04

St. Willibrordstraat 19a  -  5056 HS Berkel-Enschot
info@bouwbedrijfvandewiel.com  -   www.bouwbedrijfvandewiel.com

Het volledige traject van initiatief tot oplevering
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KUNST EN CULTUUR

EXPOSITIE VAN  ILSE 
LAURIJSSEN-VAN ABEELEN
van  6 augustus tot 19 september 2019.
In de gangen van het souterrain van Cultureel 
Centrum De Schalm in Ons Koningsoord.

Ilse Laurijssen werkt vanuit Berkel-Enschot. Haar 
abstracte schilderstijl is herkenbaar aan de gol-
vende bewegingen, verdikkingen en terugkerende 
kleine accenten. Ze schildert vanuit de gedachte 
dat ze een aantrekkelijk schilderij wil maken, met 
een compositie die de aandacht trekt. De keuze 
van het kleurenpallet bepaalt de sfeer die ze wil 
overbrengen op het doek. Van fel en kleurrijk, tot 
rustig en ingetogen kleuren. Al haar schilderijen 
zijn gemaakt op 3D doeken en de zijkanten maken 
altijd onderdeel uit van het werk. 
Ilse werkt met acrylverf in combinatie met spuit-
werk omdat hier verrassende effecten mee gecre-
eerd kunnen worden. De meerdere verflagen die 
ze gebruikt zorgen ervoor dat de voor haar doeken 
kenmerkende reliëfpatronen ontstaan. Het doel is 

altijd dat het schilderij van afstand aantrekkelijk is 
en ook dichtbij boeiende elementen laat zien. Al 
haar schilderijen zijn uniek en haar specialiteit is 
het maken van een op maat gemaakt werk, afhan-
kelijk van de wensen van de klant. 
Meer over haar schilderstijl, werken en de moge-
lijkheden voor maatwerk leest u op 
www.ilselaurijssen.nl
 
Openingstijden expositie:                                                                     
Maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 21.00 uur
In het weekend van 11.00 tot 21.00 uur. (Let op: 
afhankelijk van de activiteiten, feestdagen en het 
seizoen kan de openings- en sluitingstijd wijzigen).
Cultureel Centrum de Schalm/Ons Koningsoord
Trappistinnentuin 77 5057 DJ Berkel-Enschot   
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OJC’98
De vakantieperiode is vrijwel 
voorbij. Afgelopen dinsdag is 

de selectiegroep weer met trainingen begonnen 
en komende week beginnen de trainingen voor 
alle teams alweer.
de trainigstijden zijn als volgt: 
dinsdag:
18.30 - 19.30 uur alle pupillenteams
19.00 - 20.00 uur aspiranten C1 en C2
19,30 - 20.30 uur junioren 1
20.30 - 22.00 uur senioren 1 en 2
vrijdag
18.30 - 19.30 uur kangoeroes en pupillenteams
19.30 - 20.30 uur aspiranten c1 en 2, junioren 1
20.30 - 21.30 uur senioren 1 en 2
De competitie start op zaterdag 7 september; het 
programma volgt zo spoedig mogelijk.
Berkel-Enschot groeit; misschien zijn er nieuwe 
inwoners die bekend zijn met korfbal. Wij komen 
graag met ze in contact. U kunt uw sport blijven 
beoefenen in een oergezellige club en als u niet 
meer wilt spelen is er in de vrijwilligerssfeer van al-
les en nog wat te doen. kijk op onze site en neem 
contact op.
En... zoekt u voor uw kinderen en gezonde en 
boeiende teamsport, dan is korfbal eigenlijk de 
eerste keus. Samenspelen is nergens zo wezenlijk 
als bij korfbal en jongens en meisjes spelen samen 
als gelijken in één team. Kom kennismaken bij een 
van de trainingsavonden, laat ze een paar keer 
gratis meedoen met de kinderen van hun leeftijds-
groep en de kans is groot dat ze thuis voelen bij 
deze sport en bij onze club.

beachborrel staand 2 schakel.pdf   1   05/08/2019   09:25:44

Boomrooierij Weijtmans

Kreitenmolenstr. 175 | 5071 BD  Udenhout
Tel. 013-51114 83 | www.boomrooierijweijtmans.nl

boompje groot of klein,bij Weijtmans moet u zijn

bomen rooien - bomen snoeien
stobben frezen - afvoeren snoeihout
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OPVOEDCAFÉ, 
AAN TAFEL MET 
HEIDY

De Bibliotheek Berkel-Enschot organiseert elke 2 
maanden een Opvoedcafé voor ouders met kinde-
ren van 0 tot 12 jaar.  Aan de hand van een thema 
wordt kennis gedeeld, ervaringen uitgewisseld en 
inspiratie opgedaan. 

Dit Opvoedcafé staat in augustus  in het teken van 
‘Etenstijd; hoe doe je dat gezond, lekker en leuk 
voor iedereen?’.
Je wordt deze avond ontvangen door Heidy die 
samen met de Bibliotheek het OpvoedCafé ver-
zorgt. 
Donderdag 29 augustus sluit voedingscoach en 
personal chef Miranda Klomp aan om samen met 
jullie van gedachten te wisselen en tips te geven 
over het thema “Etenstijd; hoe doe je dat gezond, 
lekker en leuk voor iedereen?”. 
Uiteraard staan koffie en thee klaar!

Etenstijd is niet altijd een gezellige tijd aan tafel. 
Kinderen die met hun handen eten, telkens van ta-
fel gaan, niet willen eten wat jij kookt. Daarnaast is 
het voor ouders vaak weer de vraag: wat eten we 
vandaag? Worstel jij er ook regelmatig mee hoe je 
het voor je gezin leuk houdt aan tafel? 
Ben jij ook zoekende naar wat nu wel of niet ge-
zond is en hoe je het makkelijk en lekker kunt be-
reiden? Of wil je weten hoe je kinderen aan het 
(gezonde) eten krijgt? 
Kom dan ook naar het OpvoedCafé! Donderdag 
29 augustus van 20.00-21.00 
Meedoen is gratis, graag wel even van tevoren 
aanmelden: berkelenschot@bibliotheekmb.nl

KWF TILBURG 
en omstreken zoekt 
collectanten!
KWF Tilburg heeft één doel: de dag dichterbij 
brengen dat niemand hoeft te sterven aan kanker. 
Om dit doel te realiseren, organiseren zij naast ver-
schillende activiteiten de jaarlijkse collecteweek 
om geld in te zamelen voor wetenschappelijk on-
derzoek. Dit doen wij met meer dan 300 vrijwil-
ligers in Tilburg, Udenhout en Berkel-Enschot en 
zorgt voor meer dan € 30.000,- voor extra onder-
zoek.

Van 1 tot en met 7 september wordt de volgende 
collecteweek georganiseerd! De Tilburgse lokale af-
deling is echter nog druk op zoek naar collectanten. 
Het zijn van collectant kost slechts een paar uurtjes 
van je tijd en je draagt eraan bij dat kanker geen do-
delijke ziekte meer is. Ben je geïnteresseerd? Mail 
dan vandaag nog naar info@kwftilburg.nl!
 
Eventueel verkorte versie <50 woorden:
Van 1 t/m 7 september wordt de volgende collec-
teweek georganiseerd voor KWF Kankerbestrij-
ding! De Tilburgse afdeling is druk op zoek naar 
collectanten in Berkel-Enschot. Het kost slechts 
een paar uur en je draagt eraan bij dat kanker geen 
dodelijke ziekte meer is. Ben je geïnteresseerd? 
Mail dan vandaag nog naar info@kwftilburg.nl!

GGD CONSULTATIE-
BUREAU BERKEL-

ENSCHOT VERHUIST PER 20 
AUGUSTUS
Het GGD consultatiebureau Berkel-Enschot ver-
huist per 20 augustus 2019 naar de Berkelseweg 
10c in Berkel-Enschot. Vanaf die datum vinden 
alle afspraken en inloopspreekuren op de nieuwe 
locatie plaats.

Alle veranderingen op een rijtje:
Alle afspraken met het consultatiebureau en het 
inloopspreekuur zijn tot en met 16 augustus in 
consultatiebureau Udenhout aan de Van Hees-
wijkstraat 1-b, 5071 CT in Udenhout.
Vanaf 20 augustus ben je van harte welkom op 
het nieuwe bezoekadres aan de Berkelseweg 10c, 
5056 HZ in Berkel-Enschot.
De tijden van het inloopspreekuur blijven zoals je 
van ons bent gewend op donderdagmiddag van 
13.00 tot 13.45 uur.
Heb je nog vragen? Neem dan contact op met de 
GGD Jeugdgezondheidszorg via telefoonnummer 
0900 463 64 43, bereikbaar op werkdagen van 
08.00 tot 17.00 uur.
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ZOMERSE PICKNICK 
VAN DE ZONNEBLOEM 
Bijna honderd gasten en vrijwil-
ligers genoten op het lommerrijke 

terras van boerderij Denissen tijdens de middag-
uren van woensdag 4 juli van een zomerse pick-
nick, want de zon was uitbundig aanwezig.

Een picknick op een 
van de prachtigste 
plekjes van het dorp, 
met uitzicht op een 
grote grasweide en 
een historische, ge-
heel gerenoveerde 
boerderij: wat kan er 
nog mooier zijn? De 
aangename tempe-
ratuur gaf het verblijf 
op het terras een 
mediterraans gevoel 
waarbij de oude wilde 
kastanjebomen als een perfecte parasol werkten. 
En de frisse zomerbloemen op de picknicktafels 
voelden zich als een vis in het water.

Koffie, soep, belegde broodjes en heerlijk gekruide 
kroket  en een verfrissend panna cotta toetje met 

kersen en pistache maakten  deze picknick niet 
alleen tot een gezellig onderling samenzijn, maar 
ook tot een zomers culinair festijn. Een zeer ge-
slaagd zomers gebeuren, mede door keukenprins 
Mark ,de gastvrijheid van uitbaters Liesbeth en Je-
roen en de inzet van vele Zonnebloem-vrijwilligers.

tekst: Jan Simons 

SPECIAAL VOOR 21 GEGADIGDEN

Zoekt u een unieke woonplek? Een plek die één en al luxe biedt, karakter heeft  
en waar gemak een hoofdrol speelt? Vertel onze woonadviseurs hoe u wilt wonen.

www.abdijpoort.nl 
onderdeel van



18 |



KERKBERICHTEN

19|

Bereikbaarheid:
Voor een spoedgeval kunt u bellen met: 
pastoor Van Eijk: 06-12849284
pastor Looyaard: 06-51110960
diaken Szejnoga: 06-24397932 
Voor alle andere gevallen die niet spoedeisend 
zijn vragen wij u tijdens kantooruren contact op 
te nemen met het parochiesecretariaat: Ber-
kel:013-5331216, Enschot: 013-5331215, Uden-
hout 013-
5111215 of via: info@johannesxxiiiparochie.nl

OPSTEKERTJE
Vakantie(lees)plan
Voor de een is de vakantie al begonnen, een an-
der zit er middenin, en voor weer een ander moet 
de vakantie nog beginnen. De vakantieperiode is 
een tijd om los te komen van de dagelijkse be-
zigheden. Het is een tijd om even een versnelling 
terug te schakelen of misschien even helemaal stil 
te staan. Maar soms lijkt het of mensen in de va-
kantie nóg meer willen doen dan ze doen wanneer 
ze aan het werk zijn. Veel zien, veel parken bezoe-
ken of andere bezienswaardigheden, verre reizen 
maken enz. Maar vooral is de vakantieperiode een 
tijd om nieuwe energie en inspiratie op te doen. 
Wij mogen onszelf de vraag stellen: krijgt God een 
plek in onze vakantie? Het is misschien een idee 
om dit jaar te proberen om enkele Bijbelteksten te 
lezen en hierover kort na te denken. Wat wil God 
mij zeggen in de vakantie. Een voorstel van Bij-
belteksten met een korte overweging zijn: Psalm 
139, 1-10. Naar welke plaatsen gaan we in de va-
kantie of blijven we gewoon thuis? Wat betekent 
het voor ons, te weten dat God bij ons is, waar we 
in de vakantie ook zijn? Matteüs 11, 25-30. Soms 
kunnen we de ‘wet’ van ons geloof als een juk er-
varen. Maar het is goed om te weten dat God het 
beste wil voor ons en daarvoor heeft Hij de Tien 
Geboden (‘de wet’) gegeven. Als een richtsnoer 
voor ons leven, als een houvast om naar te leven, 
ook in de vakantieperiode. Of misschien ook juist 
in de vakantieperiode. Psalm 16, 1-11. Het geeft 
ons een gevoel van veiligheid en rust, de zeker-
heid dat God aan onze zijde staat. Ervaren wij dit 
ook zo in de vakantieperiode? 2 Koningen 5, 3. 

Wanneer we dit Bijbelverhaal lezen, dan kunnen 
we ons voorstellen om in een kuuroord te verblij-
ven om te genezen. Gaan wij in de vakantie een 
kuuroord bezoeken? Prediker 5, 17. Deze tekst 
kan ons er toe zetten om samen met God op weg 
te gaan en te genieten van de goede dingen van 
het leven. Vakantie hoort daar zeker bij. Misschien 
willen wij ook in onze vakantie wat ruimte vrij ma-
ken voor God. Hierbij kunnen deze Bijbelverhalen 
ons helpen als bron van inspiratie. Ik wens voor 
iedereen alle goeds.

Diaken Ton. 
SECRETARIAAT GESLOTEN
Het secretariaat van Berkel is in verband met va-
kantie gesloten van 26 augustus tot 16 september. 
U kunt met uw vragen terecht bij het secretariaat 
van Enschot of Udenhout.

WIJZIGING VIERINGEN IN DE VAKANTIE
In de vakantieperiode van zondag 7 juli t/m zon-
dag 25 augustus begint de eucharistieviering op 
zondag in de St. Lambertuskerk om 9.30 uur! In 
Berkel-Enschot is op zondag één eucharistievie-
ring  om 11.00 uur, afwisselend in de St. Willibror-
duskerk en de St. Caeciliakerk. 
Let op: ook de doordeweekse vieringen wijken af. 
Kijkt u daarom extra goed in het overzicht.

AGENDA
St. Caeciliakerk:
Dinsdag 20 augustus 9.30: Bijeenkomst poets-
ploeg.
Donderdag 22 augustus 20.00 uur: Werkgroep do-
denherdenking.
St. Lambertuskerk:
Maandag 19 augustus 20.00 uur: Torengroepbij-
eenkomst.
Donderdag 22 augustus 20.00 uur: Werkgroep 
vrijwilligersmiddag.

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEKEN
Zaterdag 17 augustus: 
19.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Cantoreskoor.
Celebrant: pastoor Looijaard.

Zondag 18 augustus: 
09.30 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Cantoreskoor.
Celebrant: pastoor Looijaard.
11.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistievie-
ring met samenzang.
Celebrant: pastoor van Eijk.
Intenties: Peter de Wilde(1e jrgt.).
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Helemaal op maat gemaakt!

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

XL formaat, 
in de kleur 
wit, in 29cm-
pot. 14.99
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Maandag 19 augustus:
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

Dinsdag 20 augustus:
09.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

Donderdag 22 augustus: 
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

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

PROTESTANTSE 
GEMEENTE 
OISTERWIJK C.A.

Kerkgebouw: Kerkstraat 64 Oisterwijk
Predikant: Ds. Winanda de Vroe. e-mail wdevroe@
pkn-oisterwijk.nl, telefoon 013-5282175 (niet be-
reikbaar op woensdag)
Scriba: Marjan van Wijngaarden, e-mail scriba@
pkn-oisterwijk.nl, telefoon 013-5332129 
Ontmoetingscentrum De Voorhof, Kerkstraat 62
Voor gebruik: Jan van Ekris, e-mail: janvanekris@
home.nl, telefoon 013-5211057 

Zondag 18 augustus: Ds. Bram Grandia uit 
Doesburg, 10.15 uur
Op het leesrooster staat Lucas 12:49-56. Jezus 
spreekt over een vuur dat ontstoken wordt. Vuur 
betekent: dat waar jij enthousiast van wordt, dat-
gene waar een mens warm voor loopt. De col-
lectes zijn voor de Diaconie en voor het werk van 
onze kerk, speciaal voor de jeugdkerk. Er is kin-
dernevendienst en crèche.

Agenda
17 augustus14.00: Expositie door Beeldkracht 
Oisterwijk
21 augustus 10.00: Gespreksgroep voor ouderen

Over alle activiteiten van onze kerk leest u meer 
op onze website: www.pkn-oisterwijk.nl

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
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GRATIS INLOOPSPREEKUUR Om u ook in 
de avond van dienst te kunnen zijn is er iedere 
dinsdagavond van 18.00 uur tot 19.00 uur een
gratis inloopspreekuur. Van Raak Advocatuur, 
Slimstraat 8a, Udenhout. 
www.vanraakadvocatuur.nl. 013-5908877.  

Pasfoto’s voor officiële documenten kunt u 
zonder afspraak laten maken. 
FotoGalerie Angelique, Kreitenmolenstraat 34,
Udenhout, ingang achterom. 013-5111324. 
www.fotogalerie-angelique.nl 

BLOEMENATELIER EXTRA VITA is met vakantie.
Donderdag 22 augustus sta ik weer voor u klaar. 

GLAZENWASSER voor buiten en binnen, 
ook dakgoten legen en houtwerk reinigen 
vandenheuvelglazenwasserij@gmail.com 
tel:  0624136243

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

Pedicure voor behandeling aan huis. 
Aantekening Diabetische-Reumatische voet. 
Ik werk volgens de richtlijnen en code van de 
voetververzorger. Aangesloten bij Provoet. 
06-49 237 187 - info@depedicureintilburg.nl 

Gratis Lezing / informatie Mindfulness en 
Meer… Dinsdag 27 augustus 20.00 uur in 
Koningsoord Schrijf je in op 
www.freebodyfreemind.nl 

Loodgietersbedrijf Weijters voor al uw dakwerk 
• zinkwerk • sanitair • cv-installatie • airco’s 
• zonnepanelen. Renoveren of verbouwen 
badkamer vraag vrijblijvend een offerte aan 
tel. 013-5333517/06-83771659. 
Ook voor cv-onderhoud. Wij rekenen geen 
voorrijkosten in Berkel-Enschot! 

TV, internet of WIFI problemen? Wasmachine,
droger, vaatwasser of koelkast stuk? 
Bel voor een vakkundige service-witgoedmonteur,
Hoppenbrouwers Electro World Udenhout 

013-5111525 

COACHING voor de vrouw, aandacht voor jou. 
Nu óók in Berkel-Enschot. (Koningsoord) 
www.mata-hari-coaching.nl Tel: 06-51712575 

Ook langs deze weg wil ik mijn oprechte dank 
uitspreken aan het team thuiszorg van Boeijend 
Huys. Zonder jullie was het niet mogelijk geweest 
mijn lieve Pauline tot het laatst thuis te verzorgen. 
Hans de Vogel 

BLOEMENATELIER EXTRA VITA verzorgt 
uw gelegenheidsbloemwerk met veel zorg en
aandacht. Ik kom graag bij u langs. 
St. Willibrordstraat 5 Achterom 06-22114370

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. 
Kom vrijblijvend langs of maak een afspraak.

STOF TOT NADENKEN

Spoorakkerweg 4B • Udenhout • T 013 - 528 86 51 • www.Oist.nl
Bezoek ons van maandag t/m donderdag tussen 9.00 - 12.00 uur of op afspraak.

Ki jk op 
OIST.NL

voor meer 
ideeën

Oist Exclusief maakt uw favoriete stoel, bankstel  maakt uw favoriete stoel, bankstel 
en kussens weer als nieuw! Modern of klassiek, in en kussens weer als nieuw! Modern of klassiek, in 
stof of leer en voor zowel bedrijven als particulieren. stof of leer en voor zowel bedrijven als particulieren. 
Kom vrijblijvend langs of maak een afspraak.Kom vrijblijvend langs of maak een afspraak.

STOF TOT NADENKENSTOF TOT NADENKEN

Spoorakkerweg 4B • Udenhout • T 013 - 528 86 51 • www.Oist.nl
Bezoek ons van maandag t/m donderdag tussen 9.00 - 12.00 uur of op afspraak.

Ki jk op 
OIST.NL

voor meer 
ideeën

Kijk op 
OIST.NL

voor meer 
ideeën





Na 16 augustus

weer open op

dinsdag en

donderdag

Gewijzigde
openingstijden
Ons kantoor in Berkel-Enschot is
van 8 juli t/m 16 augustus
gesloten
Wilt u in deze periode uw bankzaken regelen? Dat kan
eenvoudig via Online Bankieren of de Rabo Bankieren App.
Regelt u uw bankzaken liever telefonisch? Onze medewerkers
bereikt u via telefoonnummer (013) 508 81 00. Of kom langs
bij één van onze andere kantoren. Bekijk de openingstijden op

rabobank.nl/hartvanbrabant


