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DEZE WEEK:
Horecazaken creatief tijdens coronacrisis

Diamanten bruiloft voor Jan en Lenie Dekkers

Ruud en Anne-Marie van Mil 60 jaar getrouwd
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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
 
Regiobank 
Craenweide 1   Berkel-Enschot    Tel. 013-5339118    
www.vandenhoven.nl

BOUW & AANVERWANTE BEDRIJVEN

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

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

STAATS KEUKENS
Telefoon 013-5336643 www.staatskeukens.nl

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

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

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

SCHILDERS

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

HERMAN PETERS SCHILDERWERKEN  06-29218145

Marcel Schilders Schilderwerken
marcelschildersschilderwerken.nl / 06-51261453

SCHILDERWERKEN TON VAN DE WOUW
TEL: 06-51108539

COMPUTERHULP EN ELEKTRONICA

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

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

DIERENARTS

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

DORPSRAAD

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

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

FINANCIELE DIENSTVERLENING

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

GEMEENTE 

GEMEENTE TILBURG
Voor paspoort of rijbewijs, het doorgeven van een 
verhuizing of vragen over zorg, welzijn, inkomen etc 
ga naar: www.tilburg.nl
Handige apps zijn: “Buitenbeter” (meldingen 
doen over het openbaar gebied), “Afvalwijzer” 
(over ophalen huisvuil) en “Over uw buurt” 
(publicatie bestemmingsplannen en vergunningen)
Bellen kan ook: 14013 (lokaal tarief) 

GEZONDHEID

Apotheek De Lange Stight: T 013 -540 80 80
Informatie: www.delangestight.nl

CHIROPRACTIE 
Promove Rugzorg Björn Denissen | Armhoefse Akkers
Tel: 06-21513717 | www.promoverugzorg.nl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TANDARTSEN
TANDARTSEN Naaijkens & Maes
Raadhuisstraat 37  /  Tel. 013-5333755
www.mjmnaaijkens.nl
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THERAPEUTEN
Voor psychotherapeut (BIG) www.bonnechance.nl

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

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

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

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

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

Steunkousenadvies 013 – 504 60 58

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

THUISZORG
Thebe wijkverpleging 088-117 67 73

Wijkverpleging Zorgstichting ’t Heem 06 – 2700 3387

JURIDISCHE DIENSTVERLENING

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

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

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

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

KAPPERS 

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

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

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

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

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

KINDEROPVANG 

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

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

MAKELAARDIJ 

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

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

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

SCHOONHEIDSSPECIALISTEN EN 
HUIDTHERAPIE

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



6 |

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

PUUR wellness & massage 06-51225761.

TAXIBEDRIJVEN

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

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

UITVAARTBEGELEIDING

Dorien de Nijs Uitvaartbegeleiding
Leven doe je op je eigen manier, afscheid nemen ook.
www.doriendenijs.nl / 013-8892895. Uitvaartverzorgster
Lilian van Linder woont in Berkel-Enschot. 

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

Margriet van Ingen Uitvaartzorg
Ieder uniek mens, een bijzondere uitvaart.
06-10917970 / www.margrietvaningenuitvaartzorg.nl

Monique van Houtum Uitvaartbegeleiding
en Het Afscheidshuis: 013-5721822
www.moniquevanhoutum.nl

Ook uw bedrijfsgegevens onder
BEDRIJVEN CONTACTEN?
Voor € 2,50 per regel/per week heeft iedereen úw 
telefoonnummer bij de hand. 

Meer informatie of een offerte:
info@schakel-nu.nl       06-207 800 00

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

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

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

WELZIJN

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

KBO B-E www.kbo-berkelenschot.nl secr. 013-5333162

MAALTIJDENEXPRES & Boodschappenservice
BEL: 013-5442513 voor actueel menuvoorstel

Stichting Hulpcentrale UBE  tel.nr. 013 50 30 919

Alles uit handen
 of alles in 

eigen hand?
Altijd bereikbaar:
013 572 1822

Oude Lind 35
5043 AL Tilburg

In alles persoonlijk. www.moniquevanhoutum.nl  
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Ondernemen in tijden van corona is een be-
hoorlijke uitdaging. Vooral voor horecaonder-
nemers, omdat zij verplicht hun deuren moes-
ten sluiten. Maar stilzitten is er voor hen niet 
bij. En dus bedachten ze creatieve oplossin-
gen: van maaltijden voor thuis tot versgebak-
ken stroopwafels voor bij de koffie.

In het begin maakte Sophie Daelmans van Bras-
serie Valentijn van de nood een deugd. ‘We zijn 
eerst fanatiek gaan klussen,’ vertelt ze. ‘We hebben 
de boel geschilderd en de overkapping verplaatst. 
Maar op den duur dan ga je het echte horeca-
werk toch missen. De gasten, de bedrijvigheid en 
de adrenaline.’ Veel horecaondernemers verzon-
nen creatieve oplossingen door hun maaltijden af 
te laten halen of te bezorgen. Maar Sophie pakte 
het anders aan. ‘Er komen hier veel wandelaars en 
fietsers. Die misten het om even een kopje koffie 
te drinken. Mijn koffieapparaat stond er maar wer-
keloos bij, dus waarom niet een coffee-to-go?’ Het 
idee sloeg meteen aan en dus was de volgende 
stap gauw gemaakt. Sophie zette een wafelijzer in 
de keuken en via het raam serveert ze nu ook war-
me, versgebakken stroopwafels. En ook die vielen 
in de smaak. ‘Je ziet dat mensen er blij van worden. 
En daar word ik op mijn beurt ook weer blij van.’ 

Sophie ziet dat de crisis ook mooie kanten heeft. 
‘Iedereen is zo creatief. Mensen willen veel voor 

elkaar doen en verzinnen allerlei manieren om el-
kaar te helpen. En dat geldt ook voor de horeca-
ondernemers. We zitten in hetzelfde schuitje, maar 
het is nooit ieder voor zich.’ Zo verkopen De Bron, 
Bistro Vos, Wolfs Catering, Arbies Beachhouse, 
De Druiventros, Boerderij Denissen, Hemels Eten 
& Drinken en Brasserie Valentijn een gezamenlijke 
cadeaubon. ‘Die kun je dus bij ieder van ons inle-
veren wanneer we open zijn.’ 

‘Mooi om te zien hoe iedereen elkaar 
helpt’

Denken in kansen
Hoe het verder gaat vanaf 1 juni als de horeca 
weer open mag? ‘Gelukkig hebben we buiten veel 
ruimte op ons terras,’ zegt Sophie. ‘Maar het blijft 
een lastige puzzel om te leggen met alle maatre-
gelen.’ Te ver vooruitkijken wil ze dan ook nog niet. 
‘Er is nog veel onzeker. Want hoe gaat het straks 
met de grotere evenementen, zoals feestjes en 
partijen? Maar,’ besluit ze, ‘ik ben van het devies 
‘denken in kansen’. Dus wie weet wat voor crea-
tieve ideeën er straks weer opborrelen.’

Tekst: Noortje de Kok
Foto: Bas Haans

HORECAZAKEN CREATIEF 
TIJDENS CORONACRISIS
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SCHAKELTJESGEVONDEN

SCHAKELTJESVERLOREN

Datum GEVONDEN Vindplaats Telefoon 
 5-5 Sleutelbos met autosleutel Peugeot Joost van den Vondellaan  06-14685059
 2-5 Zilverkleurige kinderketting Zandpad tussen De Kraan en 06-23821095
   Koningsoord
 26-4 Knuffeldoekje aapje bruin, voorzien van Klaproosstraat 06-49803315
  naam Lux
 19-4 Klavertje vier hangertje Beukendreef Berkel-Enschot 06-30198047
 15-4 Knuffel Schaapje wit Winkelcentrum Koningsoord voor 06-23897971
   de HEMA
 12-4 Armband met rode, blauwe en groene kraaltjes Primella 06-16374677
 

Datum VERLOREN Verliesplaats Telefoon 
 3-5 Pinpas Rabobank Route Koningsoord - Eikenbosch -  06-49755035
   Abdijlaan - Enschotsebaan

T 06 - 53 276 621     E info@pw-electro.nl pw-electro.nl

Patrick de Waal 
  

electromonteur

ELECTRA _
DATANETWERKEN _

BEVEILIGING _
ZONNEPANELEN _

VERLICHTINGSPLANNEN _Ook voor storingen!

ACTIVITEITENKALENDER Deze week verschijnt geen 
activiteitenkalender omdat alle 
activiteiten tot 1 juni i.v.m. 
het Coronavirus zijn geannuleerd.
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DIAMANTEN BRUILOFT 
JAN EN LENIE DEKKERS

Berkel en Enschot
Hij, Jan, was 20 jaar en woonde in Enschot, 
zij, Lenie, was 18 jaar en woonde in Berkel. 
Hij zag haar geregeld als hij langs het dorp 
kwam fietsen. Gelukkig lagen Berkel en 
Enschot geen werelden uit elkaar, want de 
vonk sloeg al snel over en zo fietste Jan heel 
wat op en neer. Toen hij bij de Mariniers zat 
en naar Nieuw-Guinea moest, heeft Lenie 
op hem gewacht. Hoe romantisch is dat! Al 
gauw trouwden zij en zijn hun hele leven in 
Berkel-Enschot blijven wonen.

Fietsen
Fietsen heeft Jan veel gedaan. Voor plezier, 
maar ook voor zijn werk als postbode. Le-
nie werkte 10 jaar in de apotheek in het dorp 
toen de kinderen naar school gingen. Jan en 
Lenie maken ook graag samen fietstripjes. 
Zelfs nu ze al de respectabele leeftijd van 
85 en 82 jaar hebben bereikt, is dat iets wat 
ze nog steeds graag samen doen. Vorig jaar 
zijn ze zelfs nog een aantal keer op en neer 
gefietst naar Baarle-Nassau. ‘Maar dat hield 
ik echt niet meer vol hoor’, lacht Lenie.

Familie
Inmiddels is het echtpaar uitgegroeid tot een 
familie met drie dochters; Margit, Connie en 
Anja en zes kleinkinderen, waarvan de jong-
ste 20 en de oudste 31 jaar is. Met de hele 
familie zou het echtpaar op 10 mei het 60-ja-
rig huwelijk vieren. Helaas gooide de corona 
crisis roet in het eten, maar Lenie verwacht 
wel dat de kinderen nog iets doen op de dag 
zelf, ‘want we moesten die dag niks in huis 
halen en niet weg gaan’ zegt Lenie. Deze bij-
zondere dag zomaar voorbij laten gaan doen 
ze dan ook niet. ‘We mogen niet mopperen, 
we zijn nog gezond en hebben het goed met 
elkaar’, zegt Lenie, ‘en ik hoop dat we zo 
nog even door mogen gaan.’
Dat hopen wij ook, van harte gefeliciteerd!

Tekst: Kelly Heijzelaar
Foto: Bas Haans

Op 11 mei 2020 zijn Jan en Lenie Dekkers 60 jaar ge-
trouwd. Het grote feest dat op 10 mei gevierd zou 
worden, kan vanwege de corona crisis geen doorgang 
vinden. Het echtpaar en de familie zullen deze dag 
echter niet zomaar voorbij laten gaan.
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NATUURSTEEN | KEUKENS
KERAMISCHE TEGELS | MAATWERK
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Zestig jaar geleden trouwde Ruud van Mil met 
zijn Anne-Marie. Maar hun diamanten brui-
loftsfeest groots vieren, zit er helaas nu niet in. 
‘Ach, het is maar een feestje,’ relativeert Ruud. 
Samen rekenen zij zich rijk en spreken met 
trots, humor en liefde over hun gezin en hun 
gedeelde passies.

Ruud ontmoette de Haagse Anne-Marie destijds 
op een feestje in Arnhem. De twee kregen ver-
kering en Ruud ging aan de slag bij een verze-
keringsmaatschappij. ‘Ik ben daar uiteindelijk in 
verschillende functies tot aan mijn pensioen werk-
zaam gebleven,’ vertelt Ruud. ‘In Den Haag werd 
Ruud jr. geboren, daarna in Utrecht onze dochter 
Diana en in Helmond kwam Inez.’ In 1966 streek 
het gezin neer in Berkel-Enschot. Anne-Marie ging 
na diverse invalbaantjes in het onderwijs aan de 
slag bij de peuterspeelzaal. ‘In de 28 jaar dat ik 
daar heb gewerkt, heb ik heel wat dorpsgenoten 
in mijn klas gehad,’ zegt ze. 

‘Een mooi stel bij elkaar’

Ook naast hun werk waren Ruud en Anne-Marie 
erg actief. ‘Ik ben altijd betrokken geweest bij di-
verse organisaties hier in het dorp. Bij sportvereni-
gingen, maar ook bij het schoolbestuur. Zodoen-
de was ik zelfs een tijdje de baas van mijn eigen 

vrouw!’ vertelt Ruud met pretlichtjes in zijn ogen. 
Naast haar werk volgde Anne-Marie verschillende 
schildercursussen. Het resultaat daarvan mag er 
wezen: haar prachtige en kleurrijke schilderijen 
hangen thuis aan de wanden. ‘Ik heb vaak exposi-
ties gehad en heb ook veel werk verkocht,’ vertelt 
Anne-Marie. 

Passie voor jagen
Een belangrijke rode draad in het leven van het 
gezin Van Mil is de jacht. Een passie die al vele ge-
neraties gedeeld wordt. Vader Ruud, zoon Ruud jr. 
en kleinzoon Raoul trekken er regelmatig samen 
op uit om de wildstand en de natuur te onderhou-
den. Over deze passie schreef Ruud ook verhalen 
en boeken. 

Een andere gedeelde passie is de kookkunst van 
Anne-Marie. ‘Ze kan heerlijk koken,’ zegt Ruud. 
‘We hielden graag etentjes voor vrienden,’ vertelt 
Anne-Marie. ‘Dan zaten we met zo’n man of 8 
aan tafel, uitgebreid te genieten van een 6-gan-
gendiner.’ Helaas zitten die dinertjes er niet meer 
in. Desondanks blijven beiden genieten van hun 
passies en hun drie kinderen. Vol trots spreken 
ze over de mooie studies en beroepen van hun 7 
kleinkinderen en de geboorte van hun eerste ach-
terkleindochter. ‘Ja,’ besluit Ruud, ‘het is een mooi 
stel bij elkaar.’

Tekst: Noortje de Kok
Foto: Familie Van Mil

DIAMANTEN BRUILOFT VOOR 
RUUD EN ANNE-MARIE VAN MIL 
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Dankbaar voor alle fijne jaren die wij met haar mochten delen, 
hebben wij afscheid moeten nemen van onze lieve en zorgzame moeder, 

schoonmoeder, oma en overgrootmoeder.

Een mooie krachtige vrouw, een voorbeeld in ons leven, 
met belangstelling voor iedereen

RIA FRANÇOISE-SCHOONINGS
I Berkel-Enschot, 11 september 1930

† Berkel-Enschot, 8 mei 2020 

echtgenote van Bert Françoise  † 1988 

Emiel

Marjolein
   Bart en Steffi, Pleun
   Jori en Maartje
   Julia en Aidan

Paul en Denise

Julia en John
    Tobias
    Karlijn en Niek

Frank en Dinie
    Wendy en Dennis, Izzy, Jesse
    Patty en Rob, Maxime, Beau

Correspondentieadres:
Helmkruid 24, 5071 GJ Udenhout

We nemen, vanwege de omstandigheden, in familiekring afscheid van ons mam, oma, Ria.
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Adrespenningen GRATIS gegraveerd
terwijl u meekijkt!

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

terwijl u meekijkt!terwijl u meekijkt!terwijl u meekijkt!

20-03xx Schakel 16.indd   2420-03xx Schakel 16.indd   24 08-04-20   13:0108-04-20   13:01
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Proeven?
3 maaltijden 

€15,-*

Stel zelf uw versgekookte gerechten samen

3 maaltijden proeven voor maar €15,-

Diverse diëten en voedingsgewoonten, geen toeslag

Flexibel in bezorgmoment, avondbezorging mogelijk

Geen abonnement en veilig & gemakkelijk betalen 
bij bezorging aan de deur

Geniet van een heerlijke maaltijd, die u zelf naar 
eigen wens samenstelt. Persoonlijk bezorgd in uw regio.

Edwin&Marina
Uw lokale 
contactpersonen:

Edwin & Marina Smits 
Tel.: 013-82 00 954 
WhatsApp: 06-29220296

smits@etenmetgemak.nl
De Wouwerd 39,
5071 VZ Udenhout
www.etenmetgemak.nl

* Eenmalig per adres, gratis thuis bezorgd
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Jan-Karel van Hoof, keurslager
Kreitenmolenstraat 27, Udenhout
Tel. 013-5111273
www.vanhoofudenhout.keurslager.nl

Keurslagerij
Jan-Karel van Hoof!
Vanaf woensdag 13 mei bent u van harte 
welkom bij de vernieuwde Keurslagerij 
van Jan-Karel en Cristel van Hoof!

Samen met ons team van ervaren medewerkers zijn wij 
trots op onze nieuwe Keurslagerij. Wij staan graag voor 
u klaar met onze bekende kwaliteit, persoonlijke 
bediening en gastvrijheid die ons al 55 jaar kenmerkt! 

FEESTELIJKE OPENING

Jan-Karel van Hoof!
Vanaf woensdag 13 mei bent u van harte 
welkom bij de vernieuwde Keurslagerij 

Samen met ons team van ervaren medewerkers zijn wij 
trots op onze nieuwe Keurslagerij. Wij staan graag voor 
u klaar met onze bekende kwaliteit, persoonlijke 
bediening en gastvrijheid die ons al 55 jaar kenmerkt! 

Heyde Hoeve varkensvlees 
Het Heyde Hoeve varken is van het Duroc-ras wat bekend staat 
om de mooie marmering in het vlees. Dit zorgt voor smaakvol, 
mals en sappig varkensvlees.  Goed voer, een goede gezond-
heid en weinig stress zorgen verder voor topkwaliteit vlees. De 
Heyde Hoeve staat garant voor een puur stukje vlees, waarvan 
u zonder zorgen kunt genieten!

Rundvlees uit Twente  
Ons rundvlees is afkomstig van runderen die speciaal voor onze 
slagerij worden gefokt in Twente. Dat gebeurt door kwaliteitsbe-
wuste boeren die werken met runderen van bijzondere afkomst. 
Het zijn gewaardeerde rassen, zoals Blond d’Aquitaine en de 
Belgische Blauwe.!

Gildehoen Kip 
Een Hollandse kip van het ‘Hubbert’ ras. De kenmerken van 
deze duurzame kip zijn:100% plantaardig voer, normaal dagen 
nachtritme, antibioticavrij, vitaal, sterk en gezond. Kortom, een 
eerlijk stukje kip dat heerlijk smaakt.

Kaasassortiment van 
Fromagerie Guillaume 
Wij hebben ook kaasspecialiteiten voor u in huis. Heerlijk bij een 
goed glas wijn. U heeft de keuze uit een zeer ruim assortiment. 

Weivlees kalfsvlees 
Het kalfsvlees in ons assortiment betrekken wij al jaren van een 
vaste veehouderij in ons eigen Brabantse land. Daarom kunnen 
wij u altijd puur natuur kalfsvlees aanbieden, afkomstig van 
kerngezonde dikbilrunderen die in diervriendelijke omstandig-
heden opgroeien.

Verder kunt u bij ons terecht voor vers bereide maaltijden, heerlijke soepen, smakelijke salades, 
diverse maaltijdcomponenten etc. Alles uit eigen keuken!

Vleeswaren uit eigen worstmakerij
Een van onze specialiteiten is het zelf maken van worst. Van gril-
lworst tot rookworst. We werken volgens eigen receptuur, met 
speciale ingrediënten en – voor de rookworst – een eigen rokerij. 
Met regelmaat vallen onze worsten bij wedstrijden in de prijzen. 
En ze vallen altijd in de smaak. Wij hebben echt de lekkerste van 
Udenhout en omgeving. 

G
IL

DEHOEN

Keurslagerij 

va n  h o o f

sinds 1965
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Dit zijn onze 
openingsaanbiedingen!

Jan-Karel van Hoof, keurslager
Kreitenmolenstraat 27, Udenhout
Tel. 013-5111273
www.vanhoofudenhout.keurslager.nl

Keurslagerij 

va n  h o of

sinds 1965

Bij 2 menuutjes naar keuze,
beker soep naar keuze 

GRATIS

100 gram achterham uit eigen 
keuken + bakje huisgemaakte 
� let Americain 

Huisgemaakte pizza Italiaans pinksterhaasje  

Aanbiedingen zijn geldig van 13 t/m 30 mei 2020.

Kip Houthakkersteaks 

Pepersteaks 

Schnitzels, 
diverse soorten  

Gemarineerde 
biefstukpuntjes 
naar keuze 

2 stuks voor895
100 gram245

samen395

4 stuks voor695

3 stuks voor750

iedere 4eGRATIS

500 gram 850

Special

Kip Houthakkersteaks 

4 stuks voor

Italiaans pinksterhaasje  

Pepersteaks 
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UITSLAG MAANDPUZZEL

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

1e prijs: 
Waardebon E 20,-
Berry van Hest, Kamperfoelielaan 47 in BE

2e prijs:
Waardebon E 10,-
Mara Mutsaers, Jeroen Boschlaan 1 in BE

De prijswinnaars kunnen deze waardebon-
nen afhalen bij: Figlio (by Geerts Schoe-
nen), Koningsoord 91 in Berkel-Enschot 
(geldig legitimatiebewijs meebrengen).

Deze waardebonnen zijn uitsluitend te 
besteden op het Winkelcentrum.
Prijswinnaars van harte gefeliciteerd.

Uitslag maandpuzzel april:
DESINFECTIEMIDDEL Oisterwijk Heukelomseweg 26. www.coppelmans.nl
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Calibrachoa Carnaval
Deze prachtige minipetunia bloeit de 
hele zomer en heeft 3 kleuren in één 
pot. 2.75 p.st.
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JEUGDWERK
Hallo allemaal!
Balen jullie er ook zo van dat Kinder-
VakantieWerk niet doorgaat deze zo-

mer? 
Nou wij wel hoor.
Maarrrrr dat betekent niet dat we gaan zitten nik-
sen op de bank!
We gaan jullie verrassen met een aantal leuke ac-
tiviteiten en alle kinderen in de basisschoolleeftijd 
kunnen meedoen. 
He? Hoe dan?
Heel simpel, digitaal! Daar zijn jullie de afgelopen 
tijd heel goed in geworden hebben we gemerkt.
Dus hou de Schakel, onze website 
(http://jeugdwerkberkelenschot.nl) en Faceboo-
kpagina (Stichting Jeugdwerk Berkel-Enschot) in 
de gaten en doe gezellig met ons mee.
Hier volgt de eerste opdracht:
Bak mee met KVW.
* Bak iets lekkers (zoet of hartig) met als thema 

Zomer. 
 Niets is te gek dus leef je uit. De enige eis is dat 

het eetbaar moet zijn (je baksel en de versiering) 
en je het resultaat deelt met je familie/buren/
vrienden.

*	 Maak	een	foto	of	filmpje	van	je	meest	geslaagde	
baksel.

*	 Plaats	je	foto	(of	filmpje)	op	onze	Facebookpa-
gina onder het bericht hierover met je naam en 
leeftijd erbij.

* Je hebt hiervoor de tijd van 11 t/m 26 mei. 
 (het opeten mag natuurlijk al gelijk nadat je de 

foto hebt gemaakt. Niets zo lekker als vers ge-
bak dus smullen maar :-))

* De leukste/grappigste/liefste/origineelste bak-
sels worden beloond met een prijs. 

 Deze wordt mede mogelijk gemaakt door Bak-
kerij De Smaeck van Brabant. 

* Met de winnaars zullen we contact opnemen 
over de prijsuitreiking. 

Hiervan zullen we een leuk filmpje maken en op 
Facebook plaatsen.
Iedereen klaar? Bakken maar!
Veel plezier en succes.
Ps. Ben je niet zo’n bakker? Geen probleem; 
misschien is de volgende opdracht wel helemaal 
“jouw ding”. Dus blijf ons volgen deze zomer!

Ons basis programma is van hoge kwaliteit

• Wassen + Polish + Drogen

•     KEER velgenreiniging

• GRATIS binnen stofzuigen

5

Geminiweg 39, 5015BP Tilburg  •  Tel. (013) 59 02 222  •  www.carwash-tilburg.nl

Klanttevredenheid: 98%

GROENE 
CARWASH

GRATIS 
KOFFIE/THEE

GRATIS BINNEN 
STOFZUIGEN

LANGE 
CARWASH

Haans Carwash Loven hodn Carwash Tilburg Loven.
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We willen iedereen bedanken voor de telefoontjes, mailtjes, kaartjes en alle andere manieren hoe 
jullie ons gesteund hebben.
We voelden ons heel erg gedragen door iedereen, het was en is nog steeds hartverwarmend!
 
Maar nú gaan we weer vooruit kijken en zijn we weer aan de slag!
 
De lijst is een beetje te lang om hier op te sommen, maar we nemen de richtlijnen van het RIVM 
zeer serieus.
Een paar dingen willen we wel even benadrukken.
-	 Iedereen	reinigt	zijn	of	haar	handen	bij	onze	desinfectiepaal	bij	binnenkomst
- We meten iedereen zijn of haar temperatuur met een voorhoofd thermometer
-	 Heeft	u	(milde)	klachten	of	iemand	in	uw	directe	omgeving?	Zeg	dan	de	afspraak	af
- Kom met zo min mogelijk mensen naar de salon
- Indien gewenst zijn er mondkapjes in de salon aanwezig
- Volg onze aanwijzingen op
Want alleen dán kunnen wij op een verantwoorde manier met jullie én onze gezondheid omgaan 
en	ons	prachtige	vak	weer	uitoefenen!
 
Afspraken maken kan gewoon via de telefoon en via ons online-systeem.
Kijk online of vraag het even na, want vanwege de richtlijnen zijn er wat wijzigingen in de planning. 
We zijn bijvoorbeeld op maandag open én zolang het nodig is ook de eerste paar zondagen.
 
Wij	staan	in	ieder	geval	te	trappelen	van	enthousiasme	op	onze	nieuwe	Maruti	schoenen	van	Figlio	
by Geerts schoenen.
We	hebben	jullie	en	ons	werk	ontzettend	gemist,	maar	volgens	ons	was	dat	aardig	wederzijds	:-)
 
Tot snel!
Team Kapper & Co
Isabelle, Sylvia, Jessica, Eva, Manon en Mariëlle
 

Koningsoord 62  |  5057DK Berkel-Enschot  |  013-5332756  |  www.kapperenco.nl  | www.barberbooking.com
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OJC’98 NIEUWS
De eerste training van de jongste 

jeugd is uitstekend verlopen. iedereen hield zich 
aan de best strenge regels, en maar op een enkele 
punt moest het protocol aangepast worden. Inmid-
dels heeft ook de oudere jeugd de eerste training 
achter de rug. Wat een geluk dat er weer gesport 
kan worden, ook al is het dan in aangepaste vorm. 
Want korfballen, daar gaat het toch vooral om.
Nu gaan we ons buigen over het verdere verloop 
van het seizoen. Waar mogelijk breiden we de ac-
tiviteiten uit. Ook denken we er al over na om op 
de een of andere manier tot een seizoensafsluiting 
te komen. Een raar woord. Seizoensafsluiting als 
er maar een half seizoen is gekorfbald. 
Hopelijk lukt het om een soort van koppelschiettoer-
nooi te organiseren zoals vorige jaren. En hoe het 
verder die dag moet. We rekenen er een beetje op 
dat bestuur en de betrokken commissies toch iets 
moois uit de hoge hoed (lees: korf) zullen toveren.
Intussen hoopt iedereen in en buiten de sportdat 
de ontwikkeling naar normaal door zal zetten. We 
houden u op de hoogte.

Kies voor 60 plus hypotheek!

60plushypotheek.nl

www.60plushypotheek.nl • T 013 591 0020

Zet uw overwaarde om in euro s’

• Zonder Einddatum 
• Zonder risico

• Extra bestedingsruimte 
• Geen aflossingsverplichting

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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Willie’s worstenbrood 
Molenhoefstraat 14 

Udenhout 
013-511 0704 

www.williesworstenbrood.nl 
@williesworstenbrood 

DDeezzee  wweeeekk  iinn  ddee  aaaannbbiieeddiinngg  

10 worstenbroodjes (€ 10,00) 

+ 

Aardbeien taartje  
€ 15,00 

Aanbieding geldig van vrijdag 15  t/m donderdag 21 mei 2020 

Alleen geldig in onze winkel 
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PUZZEL-UITLEEN 
BERKEL-ENSCHOT

Puzzelen om de dag te breken? Het leggen van 
puzzels is heel populair, zeker nú puzzelen velen 
om de dagen door te komen. Heb je zelf geen puz-
zels of heb je je eigen puzzels al vaak uitgelegd? 
Meld je dan bij ons! Het lenen van de puzzels is 
gratis. We hebben puzzels vanaf 500 stukjes. Wij 
houden uiteraard rekening met de RIVM maat-
regelen. De puzzels gaan steeds in quarantaine 
voordat ze weer opnieuw worden uitgeleend. De 
vrijwilligers brengen de puzzels aan huis op ge-
paste afstand en komen ze na twee weken weer 
ophalen of omruilen voor een nieuwe puzzel.
 
Heb je interesse? Of ken je iemand voor wie dit 
leuk zou zijn?
Laat het ons dan weten!
Wij zijn bereikbaar via 0622762727.
Mochten wij de telefoon niet kunnen opnemen, 
spreek dan uw naam en telefoonnummer in, dan 
bellen wij zo snel mogelijk terug.  

Platform Welzijn Berkel-Enschot

HERDENKINGSBOMEN 11 

WILLEM-ALEXANDER-
BOOM

Op 30 april 2013 vond te Amsterdam de troons-
wisseling plaats. Men begon met de abdicatie van 
koningin Beatrix in de Mozeszaal van het Paleis 
op de Dam. Daarbij deed de koningin afstand van 
haar troon en vanaf dat moment was prins Willem-
Alexander Koning der Nederlanden. De inhuldiging 
van Willem-Alexander als Koning der Nederlanden 
vond plaats tijdens een Verenigde Vergadering der 
Staten-Generaal in 
de Nieuwe Kerk. Van-
wege het verstrijken 
van het plantseizoen 
heeft onze toenmali-
ge Dorpsraad in over-
leg met de gemeente 
Tilburg besloten om 
al op 8 april 2013 
een Koningslinde te 
planten die de naam: 
WILLEM-ALEXAN-
DERBOOM kreeg. 

De ‘koninklijke’ boom werd geplant op het gazon 
voor Boerderij Denissen aan de Generaal Eisen-
howerweg. In aanwezigheid van onder anderen 
toenmalig wijkwethouder Erik de Ridder, leden 
van onze Dorpsraad en vertegenwoordigers van 
de gemeente Tilburg heeft het plechtige moment 
plaats gevonden. Alvorens de kluit van de boom 
toe te dekken deponeerde de wijkwethouder een 
plastic koker in het plantgat met daarin een do-
cument met de volgende tekst: ,,Ter ere van de 
kroning van prins Willem-Alexander tot koning van 
Nederland is op 8 april 2013 op deze plaats een 
Koningslinde geplant, Tilia europaea ‘Pallida’.” 
Vervolgens hebben Erik de Ridder en Robert Holl, 
de toenmalige voorzitter van onze Dorpsraad, de 
boomkluit toegedekt. Op 30 april 2013 is er voor 
de boom een cortenstalen plaquette geplaatst 
met daarop de tekst: ,,30 april 2013. Deze boom 
is geplant ter gelegenheid van de inhuldiging van 
Willem-Alexander”.

Foto: Ad Hultermans.
Tekst: Rinus van der Loo.

De deur mag op een kier: 

EERSTE BIBLIOTHEKEN 

MIDDEN-BRABANT WEER OPEN 

VOOR LENERS
Goed nieuws: Premier Rutte maakte bekend dat 
bibliotheken weer beperkt open mogen voor be-
zoekers. Vanaf maandag 11 mei openen dan ook 
de deuren van een aantal bibliotheken in Midden-
Brabant. Leden kunnen op aangepaste openings-
tijden in negen bibliotheekvestigingen terecht voor 
het lenen en inleveren van materialen. Bij het voor-
bereiden van de heropening van de bibliotheek, 
staat veiligheid voor bezoekers en medewerkers 
voorop. Er is hard gewerkt om deze bibliotheekge-
bouwen aan te passen, zodat ze voldoen aan de 
protocollen die landelijk zijn opgesteld en goedge-
keurd door het RIVM.  
 
Negen bibliotheken gaan 11 mei weer open
Vanaf maandag 11 mei kunnen leden voor het ge-
richt lenen of inleveren van materialen weer terecht 
in de bibliotheken LocHal, Wagnerplein, Heyhoef, 
Udenhout, Waalwijk, Kaatsheuvel, Loon op Zand, 
Goirle en Oisterwijk. Deze negen vestigingen zijn 
tijdens aangepaste openingstijden open. Alleen in 
de gemeente Hilvarenbeek, waar de Bibliotheek 
nog niet open kan omdat in hetzelfde gebouw een 
Corona-huisartsenpost is ingericht, blijft de Af-
haalbieb ook na 11 mei nog geopend. 
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Met een eigen, geheel vernieuwd uitvaartcentrum aan 
de Karel Boddenweg 7 in Tilburg (naast het crematorium).

Tom van Dijk

“Tom, die alles op zich nam, 
deed dit op zo’n warme,
liefdevolle wijze. Veel steun 
aan gehad. Ook de ontvangst 
in het uitvaartcentrum was 
steeds weer hartelijk.”

T: (013) 822 65 27 | www.monutatomvandijk.nl

Directeur-bestuurder Bibliotheek Midden-Bra-
bant, Peter Kok: “Ook onze overige zes biblio-
theekvestigingen in Midden-Brabant, waaronder 
de Bibliotheek Berkel-Enschot openen zo spoedig 
mogelijk hun deuren. Veiligheid staat daarbij voor-
op. We bekijken per vestiging zorgvuldig de (on)
mogelijkheden, ook samen met gebouwbeheer-
ders en ‘medebewoners’”. Tot ook deze deuren 
open gaan, kunnen leden terecht in onze andere 
bibliotheken met een beperkte openstelling.” 
 
De Boeken Bezorgservice blijft voorlopig actief 
voor leden van 70 jaar of ouder die aan huis ge-
bonden zijn. Ook de e-books en luisterboeken van 
de online Bibliotheek blijven gewoon beschikbaar 
voor alle leden van de Bibliotheek.

‘In kleine stapjes weer open’
Peter Kok: “We kijken er ontzettend naar uit om 
in kleine stapjes weer open te gaan voor bezoe-
kers. Onze bibliotheken vervullen lokaal een maat-
schappelijke rol: we delen kennis en verhalen en 
zijn een belangrijke ontmoetingsplek. Nu we al-
leen nog open mogen voor het uitlenen van boe-
ken, kunnen we hier maar beperkt invulling aan 

geven. Het is bijvoorbeeld nog niet mogelijk om in 
de bibliotheken te lezen, werken of studeren, deel 
te nemen aan een workshop of vragen te stellen 
bij een spreekuur. Wél kan jong en oud deelnemen 
aan allerlei online activiteiten; van voorlezen, leren 
programmeren tot een online talkshow. Uiteraard 
hoop ik dat we binnenkort, eventueel door off- en 
online mogelijkheden te combineren, weer volle-
dig invulling kunnen geven aan de essentiële rol 
van de Bibliotheek.”

Materialen lenen en inleveren: richtlijnen voor het 
bibliotheekbezoek   
De bibliotheken zijn zo ingericht in dat bezoekers 
altijd 1,5 meter afstand kunnen houden van elkaar 
en van de bibliotheekmedewerkers. Denk bij-
voorbeeld aan vaste looproutes en een maximum 
aantal bezoekers dat tegelijkertijd de Bibliotheek 
in mag. Ook gelden er richtlijnen voor het biblio-
theekbezoek. Zo vragen we bezoekers, helemaal 
tegen onze gewoonte in, een bezoek aan de Bi-
bliotheek zo kort mogelijk te houden en thuis voor 
te bereiden door enkele titels en hun vindplaats te 
noteren. Houd er ook rekening mee dat de horeca 
en de toiletten in alle Bibliotheken nog gesloten 
zijn.  De inleverdatum voor boeken is automatisch 
verlengd naar 15 juni 2020. Boeken inleveren mag 
dus weer vanaf 11 mei in de vestigingen met een 
beperkte openstelling, maar heeft geen haast.

Meer info  
Via www.bibliotheekmb.nl houdt de Bibliotheek 
Midden-Brabant je op de hoogte van het laatste 
ontwikkelingen. Bekijk hier ook de openingstijden 
per vestiging, de richtlijnen voor een bibliotheek-
bezoek, veelgestelde vragen en de groeiende aan-
bod aan online activiteiten.
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Bereikbaarheid:
Voor een spoedgeval kunt u bellen met: 
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: 
Berkel:013-5331216, Enschot: 013-5331215, 
Udenhout 013-5111215 of via: 
info@johannesxxiiiparochie.nl.

OPSTEKERTJE
Leitmotiv

God roept de mens op weg te gaan
zijn leven is een reis:

‘Verlaat wat gij bezit en ga
naar ’t land dat Ik u wijs.’

Wellicht kent u dit prachtige lied van de domini-
caan Henk Jongerius. In mijn eerste parochie liet 
ik het zingen in de mis waarin ik mijn vertrek moest 
aankondigen, en sindsdien komt het lied, als een 
soort Leitmotiv, als vanzelf in mij naar boven, tel-
kens wanneer een nieuwe fase zich aandient. 

Deze week staat in het teken van inhuizen en be-
ginnen in de Johannes XXIII-parochie. Een nieuwe 
parochie is meteen ook een nieuwe uitdaging, en 
ik heb er veel zin in. Er komt veel op me af. Veel 
mensen leren kennen, en ook ontdekken hoe de 
dingen georganiseerd zijn. Ik ben erg blij met de 
hulp die ik gehad heb van zowel het pastorale 
team als het bestuur. Het is geweldig hoe zij tij-
dens de afwezigheid van pastoor Van Eijk, de za-
ken lopend gehouden hebben. Een grote inspan-
ning, chapeau!

Voor mij zijn het vele gezichten die ik moet leren 
kennen. Voor parochianen is het er maar één. ‘Hoe 
zal ’ie zijn?’ ‘Wat is het d’r voor ènne?’ Tja, lastig 
om dat van jezelf te zeggen. Ik heb altijd een he-
kel gehad aan categorieën als ‘van de regeltjes’ 
of ‘voor de mensen’: een valse tegenstelling. In 
mijn thuisparochie hadden we in de jaren ’80 en 
’90 een pastoor die je nooit zó kon indelen. Ik had 
het idee dat hij het niet zocht in ‘links’ of ‘rechts’, 

maar dat hij liever de diepte in ging. Als anderen 
dat straks van mij ook gaan zeggen, dan vind ik 
dat een compliment. 

Laten we vooral streven naar parochie waar men-
sen zich welkom en thuis voelen, waar zij ook 
staan, wie zij ook zijn. Laat het vooral een vind-
plaats zijn waar God zich laat vinden, in sacra-
menten en vieringen, maar ook in het gelaat van 
de ander. Laten we samen verder bouwen aan een 
mooie, gastvrije parochie, die iets toont van het 
geheim van God die met ons, mensen, meetrekt. 

Het volk van God was veertig jaar
– een mensenleven lang –

op weg naar het beloofde land,
het land van Kanaän.

Graag tot ziens.
Pastoor Marcel Dorssers

TER NAGEDACHTENIS
In de St. Lambertuskerk hebben we met een ker-
kelijke uitvaart afscheid genomen van Adrie van 
Bavel-Biemans, 94 jaar en in de St.Caeciliakerk na-
men we afscheid van Ria Françoise-Schoonings, 
89 jaar.

PERSBERICHT
Diaken Alexis Szejnoga vertrekt uit H. Paus Jo-
hannes XXIII Parochie.  
 
Per 1 september gaat Diaken Alexis Szejnoga 
onze parochie verlaten om volledig werkzaam te 
worden als lid van het pastorale team van de Pa-
rochie H. Willibrord te Loon op Zand.  
Vanaf januari 2014 is hij voor 0,5 fte werkzaam ge-
weest in onze parochie. Eerst als pastoraal werker, 
en na zijn diakenwijding in november 2014, als be-
zoldigd diaken. 
Wij betreuren het vertrek van Diaken Szejnoga 
zeer. Hij is met zijn jeugdig elan, zijn goede be-
naderbaarheid en zijn pastorale kwaliteiten in de 
afgelopen jaren voor veel parochianen van grote 
waarde geweest. Door zijn empathie wist hij veel 
personen te bereiken, van schoolgaande jeugd 
en jonge gezinnen tot senioren en mensen in hun 
laatste levensfase.  
In het pastoraal team heeft Diaken Szejnoga zich 
ingezet om te komen tot de doorontwikkeling van 
onze geloofsgemeenschap tot gastvrije en veelzij-
dige parochie. Dat is vooral ook gebleken in het 
afgelopen half jaar, waarin hij zich tijdens de af-
wezigheid van Pastoor Van Eijk een inspirerend 
gezicht van het pastorale team heeft getoond. 
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Openingstijden: ma.-do. 8.00 - 20.00 | vrij. 8.00 - 21.00 | za. 8.00 - 20.00 | zo. 8.00 - 20.00

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

do vr za
14 mei 15 mei 16 mei

Geldig in week 20
zondag 10 t/m 
zaterdag 16 mei 2020

20/20 
Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.
Om al onze klanten te laten profi teren van onze scherpe aanbiedingen, geldt er een maximum van 5 aanbiedingen per klant (tenzij anders vermeld). 

Wil je per mail op de hoogte blijven van de laatste aanbiedingen bij PLUS? Meld je dan nu aan via plus.nl

WEEKENDPAKKERS

Senseo  
Alle zakken à 36 pads, 
combineren mogelijk

PLUS Pitloze 
rode druiven
Bak 500 gram
Per bak
OP=OP

2.19   1.09

12.57 - 13.77

3 zakken

8.99
PLUS Zalmfi let 
zonder huid

Melkunie Vla
Alle pakken à 1 liter

Alle PLUS Klaverland 
Kaas plakken 48+

Crystal Clear 
of Sourcy 
Vitaminwater 
Alle varianten à 1-1,5 liter

50%
KORTING

2.60 - 2.80

Per 100 gram

1.99

1.17 - 1.89

Per pak

0.99
2.45 - 3.31

Per 180 gram

1.99
1.35 - 1.79

Per stuk

0.99

PLUS
Perssinaasappelen
Net 2 kilo

PLUS 
Moment Zoete trostomaatjes
Schaal 200 gram

PLUS Hele luxe vlaai
Punten-, appelcitroen- of rijstevlaai, 
geschikt voor 10 personen

PLUS 
Shoarma of gyros

Per schaal

1.99
Per net

2.29
10.99 - 13.99

Per stuk

8.99
6.18 - 7.40

Per 900 gram

4.99

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

plus.nl Openingstijden: Maandag t/m Donderdag: 8.00-20.00 uur | Vrijdag: 8.00-21.00 uur | Zaterdag: 8.00-20.00 uur | Zondag: 10.00-18.00 uur
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Hulp vragen, daar help 
je ons allemaal mee.
Heb je behoefte aan hulp? Vraag vooral. We weten dat dat niet 
makkelijk is. Toch doen. Want we helpen graag en staan met 
duizenden vrijwilligers, ook bij jou in de buurt, voor je klaar. Zo 
letten we een beetje op elkaar.

Bel de Rode Kruis Hulplijn: 070-44.55.888

De diaken blijft, ook na 1 september, als parochi-
aan met de geloofsgemeenschap verbonden. 
 
Afscheidsmoment. 
Vanwege vakantie en de voorbereiding op de 
nieuwe werkomgeving zal Diaken Szejnoga zijn 
werkzaamheden in onze parochie rond 1 juli be-
eindigen. Op welke wijze de parochie afscheid kan 
nemen van de diaken, is afhankelijk van de regel-
geving met betrekking tot de coronasituatie. Wij 
komen daarop terug, zodra dat mogelijk is. 
 
Opvolging. 
Wij hebben inmiddels het bisdom toestemming 
gevraagd voor een opvolger van Diaken Szejnoga. 
Daarbij houden wij ook rekening met het naderen-
de emeritaat van Pastoor Godfried Looijaard, rond 
de komende jaarwisseling.  

Namens het parochiebestuur, 
Pastoor Marcel Dorssers, voorzitter

Johan Elshof, vicevoorzitter 

MAATREGELEN OMTRENT UITVAARTEN
In geval van overlijden is het alleen mogelijk om in 
besloten kring een uitvaartdienst te houden in de 
vorm van een woord- en gebedsviering. Voor een 

uitvaart of ziekenzalving kunt u contact opnemen 
met pastoor Looyaard of diaken Szejnoga: zie be-
reikbaarheid hierboven.
 
VIERINGEN
Vanwege het coronavirus zijn er tot en met 31 mei 
geen vieringen in de kerken van de Johannes XXIII 
Parochie. De Mariakapellen van alle 3 de kerken 
zijn gewoon open, evenals het Mariakapelletje aan 
de Schoorstraat in Udenhout.



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

Schitterende adrespenningen voor uw hond of
kat, GRATIS gegraveerd en klaar terwijl u meekijkt! 
NIEUW: Adrespenningen “Spotted! dog” met 
QR-code Hobby-Mix voor Dieren, 
St. Willibrordstraat 6, Berkel-Enschot 

GRATIS INLOOPSPREEKUUR Iedere 
dinsdagavond hebben wij een gratis 
inloopspreekuur van 18.00 uur tot 19.00 uur. 
I.v.m. het coronavirus kan dit alleen op afspraak. 
Van Raak Advocatuur, Slimstraat 8a, Udenhout, 
www.vanraakadvocatuur.nl 013-5908877 

Een veelvoud aan lekkere smaken! Happy Cat 
bij Hobby-Mix voor Dieren, 013 5331689. 

JR FARM, natuurlijke lekkernijen voor uw konijn/
knaagdier. Zoals FunPark, Zomeroogst, 
Bosgeheimen, Kruidenweide met paardenbloem 
en nog veel meer ! Hobby-Mix voor Dieren

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

PRINS Honden- en Kattenvoeding verkrijgbaar 
bij Hobby-Mix voor Dieren.  

Iedere dag vers gestoken ASPERGES en dagelijks
geschilde ASPERGES De boerderijwinkel is elke 
dag open vanaf 9.00 uur. Aspergeboerderij van 
Iersel Schoorstraat 63 Udenhout tel: 013 5113404 

Vele kussens en manden voor de helft van de prijs, 
bij Hobby-Mix voor Dieren. 013 5331689 

Wonen in Enschot? Onze, zeer ruime woning is
te koop. Ligt aan een nieuwbouwwijk. Op honderd 
meter van de basisschool. Met extra ruimte voor 
praktijk/kantoor/speelkamer. info: 013-5801867 
De Bont Makelaardij

Voor gevoelige fijnproevers! Happy Dog bij 
Hobby-Mix voor Dieren, 013 5331689. 



De horeca mag in stappen open vanaf 1 juni, tweede Pinksterdag. 
In eerste instantie geldt de opening voor terrassen, 

strandtenten en restaurants.

Hoe, wat en op welke manier precies zijn wij per onderneming aan 
het uitzoeken... Houd daarom onze kanalen in de gaten!

Op de weg terug...

Steun lokaal, juist nu.

be-verrast.nl

Partycentrum Van Opstal | De Druiventros
Arbies Beachhouse | Hemels Eten & Drinken

Catering Wolfs | Boerderij Denissen 
Brasserie Valentijn | Eeterij de Bron

Catering
Wolfs

Arbies
Beachhouse

Boerderij 
Denissen

De Druiventros

Bistro VOS

Brasserie
Valentijn

Hemels 
Eten & Drinken

Eeterij 
de Bron



ELKE DAG EURO’S GOEDKOPER

Geldig van wo 22 april t/m di 19 mei 2020

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

*  Jumbo Denissen, Berkel Enschot, Koningsoord 64

BEN & JERRY’S  
OF BREYERS IJS
Alle soorten 
2 verpakkingen

2e
HALVE
PRIJS*

DIVERSE SOORTEN VLEES 
OF VLEESVERVANGERS
Varkenssaucijzen, slavinken, kipkrokant- 
of boerengehaktschnitzels, grillburgers, 
vegetarische kipstukjes, vegetarisch  
kruimig gehakt of vegetarische  
Javaanse schijven  
Schaal 2 stuks of 75-200 gram

150
a1,89 - a2,47

JEAN BALMONT WIJNEN
3 flessen à 750 ml 
Land van herkomst: Frankrijk

 3 VOOR

10,-
a11,97

Geen 18, geen alcohol

BUGLES, DORITO’S OF 
LAY’S PARTYPACK
2 zakken Bugles à 180 gram, Doritos à 272 
gram of Lay’s à 335 gram

partypacks

 2 VOOR

350

SPA FRUIT  
OF SPA DUO
3 flessen à 1 of 1,25 liter

 3 VOOR

3,-
a4,14 - a5,25

CALVÉ
Partysaus of fritessaus
2 verpakkingen à 320 ml of 430 ml

 2 VOOR

250
a3,06 - a4,10

UNOX OF CONIMEX  
SOEP IN ZAK
3 zakken à 570 ml

 3 VOOR

6,-
a6,51 - a9,78

KIES & MIX FRUIT
Elstar appels tas à 1,5 kilo, blauwe bessen  
bakje à 125 gram, frambozen bakje à 125 gram,  
druiven rood pitloos bak à 500 gram  
of Conference peren bak à 1 kilo

 3 VOOR

499


