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DEZE WEEK:
Dorpsquiz 2020: live tv show vervangt feestavond

Corona-crisis in Berkel-Enschot (5), door de schrijvende postbode

‘De ambassadeur van Pandasia’, een leesverhaal met passie voor pandaberen
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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 (ook via app), Lotte, Mayke, Mara
en Monique. Algemeen: 013-5331561.
Di, Do, Vrij: 9.00-18.00 Wo 9.00-17.00 Zat 9.00-16.00 uur.

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

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

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

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

KINDEROPVANG 

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

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

MAKELAARDIJ 

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

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

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

SCHOONHEIDSSPECIALISTEN EN 
HUIDTHERAPIE

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

PUUR wellness & massage 06-51225761.

TAXIBEDRIJVEN

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

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

UITVAARTBEGELEIDING

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

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

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

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

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

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

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

WELZIJN

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

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

MAALTIJDENEXPRES & Boodschappenservice
BEL: 013-5442513 voor actueel menuvoorstel

Stichting Hulpcentrale UBE  tel.nr. 013 50 30 919

Nog steeds is het feest! DOE MEE EN WIN!
 
Wat wordt er door jullie fanatiek gekleurd deze zomer! 
Nog steeds krijgen we kleurplaten uit onze feestelijke 
jubileumeditie binnen. 
Daarom hebben we de inleverdatum verlengd naar 
22 augustus a.s.
 
In de jubileumeditie van 8 juli stond ook een prachtige 
fotowandeltocht door ons dorp! Nog niet gelopen? 
De komende dagen is het weer wat koeler en kun je 
nog heerlijk wandelen. Bovendien kun je nog een 
leuke prijs winnen ook! Verschillende ondernemers 
hebben mooie prijzen ter beschikking gesteld. 
Insturen van de oplossing kan nog tot 22 augustus naar puzzel@schakel-nu.nl
 
De kleurplaat en de oplossing van de fotowandeltocht kunnen ingeleverd worden bij: 
Figlio by Geerts Schoenen, Koningsoord 91, Berkel-Enschot
 
Veel plezier!
Ingrid Roets, hoofdredacteur
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DORPSQUIZ 2020: 

LIVE TV SHOW VERVANGT FEESTAVOND

De Corana-crisis heeft dit jaar ook ingrijpende 
gevolgen voor de populaire, groots opgezette 
dorpsquiz. De feestavond in de Kraanpoptent 
aan de Hoolstraat gaat niet door. De organisa-
tie vult die leegte vrijdag 25 september op met 
een live tv show op YouTube. 

‘Na de uitbraak van het virus stonden we voor de 
keuze: of we slaan een jaartje over of we gaan er 
toch vol voor’, zegt voorzitter Koen Wouters. ‘Het 
werd dus de tweede optie. De uitdaging is om 
zonder de feestavond toch een geweldig evene-
ment te houden. Sinds januari zijn we druk in de 
weer met onze elfkoppige organisatie. Het deelne-
mersveld telt nu –ondanks Corona- toch alweer 45 
teams en rond de duizend personen. Inschrijven 
op de website www.dorpsquizbe.nl kan tot twee 
weken voor het evenement. Ons doel is een deel-
nemersveld van honderd teams en rond de twee-
duizend deelnemers.’  

Dorpsquiz biedt ook nu spektakel’

Opzet
Het goede nieuws is dus dat de zesde editie van 
het jaarlijkse dorpsevenement gewoon doorgaat. 
‘De opzet van de dorpsquiz blijft hetzelfde’, ver-
volgt Koen. ‘Teams bestaande uit tien tot twintig 
personen gaan zich weer thuis of bijvoorbeeld in 
de kroeg buigen over honderden vragen tussen 
half zeven en tien uur. Per groep kan een lid vooraf 
het quizboek met vierhonderd invulvelden ophalen 

op een geheime locatie. In de live-show leggen de 
presentatoren de deelnemers nog extra opdrach-
ten voor. Het is dus zaak om de uitzending goed 
te volgen.’ 

Doe-opdrachten
Dit jaar staan zes hilarische, knotsgekke doe-
opdrachten op het programma. Koen: ‘Daarover 
zeg ik alleen dat er een fiets aan te pas komt en 
dat deze plaatsvinden op bijzondere locaties. We 
schakelen met medewerking van een tiental vrij-
willigers extra begeleiders in voor een zo veilig 
mogelijk verloop, waaronder anderhalve meter af-
stand houden. Een cameraploeg maakt opnamen 
die we tonen in de tv show.’ 
Koen vervolgt: ‘De winnaars van de prijzen maken 
we rond elf uur bekend vanuit de tv-studio in Til-
burg. Deejay T-No en een verrassingsartiest zorgen 
via de livestream op YouTube voor een muzikale 
en gezellige invulling van het tussenuur. Uiteraard 
hopen we dat de feestavond aan de Hoolstraat in 
2021 wél weer op het programma staat. Maar de 
dorpsquiz biedt ook nu voldoende spektakel. Het 
feest verplaatst zich alleen naar de huiskamers of 
de kroegen. We staan te trappelen om te knallen.’ 

Tekst: Stefan Latijnhouwers
Foto: Bas Haans
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SCHAKELTJESGEVONDEN

SCHAKELTJESVERLOREN

Datum GEVONDEN Vindplaats Telefoon 
 6-8 Groen shirt maat 152 Koningsoordlaan 013-5332526
 1-8 Bruin etuitje met sleutels speeltuin achter Erasmuslaan 06-42938061
 31-7 Huissleutel met blauwe token Raadhuisstraat 06-51764661
 31-7 Blauwe jas met witte strepen Waalwijkseweg 06-29100092
 14-7 Zilverkleurige schakelarmband met steentjes Winkelcentrum Koningsoord 06-55733169

   
Datum VERLOREN Verliesplaats Telefoon 
 30-7 Wit met goud schakelarmbandje Berkel-Enschot 06-10975999 

ACTIVITEITENKALENDER

SEPTEMBER

12-09-20 Kerkstraat 6 hele dag Wandelroute St. Caecilia brochure 
 (oude Caeciliaschool)
12-09-20 Kerkstraat 6 14.00-14.30 uur Buitenrondleiding gids Maurice Verschuren
 (oude Caeciliaschool)
13-09-20 Kerkstraat 6 hele dag Wandelroute St. Caecilia brochure
 (oude Caeciliaschool)
13-09-20 Kerkstraat 6 14.00-14.30 uur Buitenrondleiding gids Anton van Dorp
 (oude Caeciliaschool)
25-09-20 vanuit huis 18.00-23.00 uur Dorpsquiz Berkel-Enschot met live uitzending

In verband met Corona zijn alle eerdere activiteiten op de kalender vervallen. 

Graag nieuwe activiteiten aanmelden op activiteitenkalender@schakel-nu.nl

Alles uit handen
 of alles in 

eigen hand?
Altijd bereikbaar:
013 572 1822

Oude Lind 35
5046 AL Tilburg

In alles persoonlijk. www.moniquevanhoutum.nl  
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De wereld is nog altijd in de ban van het Coro-
navirus. In Nederland en ook in Berkel-Enschot 
pakken we steeds meer ons oude, vertrouwde 
levensritme en gedragspatroon op van vóór de 
crisis. Een vijfde impressie van de schrijvende 
postbode. 

‘Hallo. Daar zijn we weer!’, zeg ik tegen een vrouw 
in mijn vaste wijk, die ik wel vaker tegenkom. ‘Heb 
je nog post voor mij?’, vraagt de moeder van twee 
schattige blonde dochtertjes vriendelijk. ‘Als het 
maar niet van die blauwe brieven zijn. Dan mag 
je ze weer meenemen.’ Het is de vaste grap die 
alle postbodes in Nederland kunnen dromen. Min-
stens vijf keer per week krijg ik deze opmerking te 
horen. De kunst is om er op te reageren alsof je het 
voor de eerste keer hoort. ‘Okay, dan neem ik ze 
toch weer mee’, antwoord ik vaak zogenaamd ge-
vat. Ik baal even later van mijn komisch bedoelde 
reactie. ‘Hoognodig tijd om mijn repertoire te ver-
versen’, spreek ik mezelf toe.

Spervuur van grappen
Over komisch gesproken. Aan het einde van een 
lange, bloedhete werkdag, loop ik met een bundel 
post in mijn handen en een paar pakketjes onder 
mijn arm een uiterst vrolijke man tegen het lijf. Hij 

begint uit het niets een spervuur van grappen op 
me af te vuren. ‘Hij schudt ze zo uit zijn mouw, hè. 
Zal vast een gezellige boel zijn bij jullie thuis’, zeg 
ik tegen zijn partner, die naast hem geamuseerd 
toekijkt. De komiek van dienst eindigt –als vrouw-
lief al lang en breed in de auto zit- zijn voorstel-
ling met een onvervalste uitsmijter: ‘Weet je dat je 
twee verschillende schoenen aan hebt. Een aan je 
linker- en een aan je rechtervoet…’ Ja, je maakt 
in deze verwarrende Corona-tijden wat mee als 
postbode, bedenk ik me als ik mijn weg vervolg. 
Word ik tijdens mijn ronde zomaar getrakteerd op 
een straatoptreden. Geweldig toch! 

‘Corona-technisch’ (mooi woord) gezien lijkt nie-
mand zich meer zorgen te maken over het virus. 
Gesprekjes met bewoners gaan meestal over de 
vakantie, het weer of klusjes in en buitenshuis. 
Over Corona praat niemand, terwijl de vaste des-
kundigen in de media ons dagelijks waarschu-
wen voor de dreiging van een tweede golf. Gaat 
die zorgeloze, lakse houding ons nog opbreken? 
We gaan het meemaken de komende weken en 
maanden.

Tekst: Stefan Latijnhouwers
Foto: Ad Latijnhouwers

‘NEEM DIE BLAUWE BRIEVEN 
MAAR WEER MEE’

Corona-crisis in Berkel-Enschot (5)
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Jeugd

De Verhalenverteller
(voor kinderen van 10-11 jaar)

DE AMBASSADEUR VAN 
PANDASIA
Li Chang woont met zijn familie boven het Chi-
nees restaurant in Arnhem. Zijn vader is daar kok. 
Chang gaat nog naar school, hij zit in groep zeven.
Hij is helemaal weg van de reuzenpanda’s, hij 
vindt ze mooi en stoer. Zijn kamer hangt vol met 
foto’s en tekeningen van pandaberen. Zijn oma 
heeft zelfs twee panda’s voor hem geborduurd en 
natuurlijk heeft hij een knuffelpandabeer. Reuzen-
panda’s komen in het wild alleen voor in China. 
Dat is het land waar de ouders van Chang zijn ge-
boren. Zelf is hij nog nooit in China geweest. 
Chang was blij toen hij hoorde dat de twee reuze-
panda’s, Wu Wen en Xing Ya, in Ouwehands Die-
renpark kwamen wonen. Op school heeft hij een 
spreekbeurt gehouden over de reuzenpanda’s. Ze 
worden ook wel bamboeberen genoemd omdat ze 
het liefst bamboe eten.
Op 11 april 2017 zijn Wu Wen en Xing Ya naar Ne-
derland gekomen. 
Vanuit Chengdu vlogen ze naar Amsterdam. Er 
waren veel fans aanwezig om het pandapaar te 
begroeten. Onder de fans was ook Chang met zijn 
oudere broer. Hij had een spandoek gemaakt met 
in het Chinees en Nederlands de tekst:
‘  - Welkom’.
Ouwehands Dierenpark heeft een speciaal verblijf 
gebouwd voor de reuzenpanda’s met de mooie 
naam Pandasia. Het is helemaal ingericht in de 
Chinese stijl.
Chang heeft bij het dierenpark gevraagd of hij als 
vrijwilliger mag helpen. Helaas, hij is nog te jong 
en moet wachten tot hij achttien is.
Voor zijn verjaardag heeft Chang een abonnement 
gekregen van het dierenpark. Nu kan hij zo vaak 
hij wil op bezoek bij Wu Wen en Xing Ya. Hij heeft 
al veel foto’s en ook selfies gemaakt van hem met 
de pandaberen.
De verzorgers kennen Chang. Ze vinden hem een 
leuke jongen en af en toe mag hij meehelpen. 
Chang heeft verschillende truien en T-shirts met 
een pandabeer erop. Omdat hij vaak bij de pan-
daberen staat, krijgt Chang af en toe vragen over 
de pandaberen. Twee keer spraken mensen uit 
China hem aan en Chang  kon de vragen keurig 
beantwoorden in het Chinees. Hij helpt ook altijd 
mee opruimen in het restaurant dat bij Pandasia 
zit. Chang vindt het allemaal geweldig.

Chang is inmiddels veertien jaar en zijn passie is 
nog steeds ‘pandaberen’. Nog 4 jaar en dan kan 
hi er als vrijwilliger helpen. Elk vrij moment is hij te 
vinden bij Pandasia. Hij weet ook wat hij later wil 
worden: dierenverzorger.

In januari 2020 hebben Wu Wen en Xing Ya ge-
paard en er is goede hoop dat Wu Wen zwanger 
is. Chang heeft het allemaal kunnen volgen via de 
webcam. 

Op 19 januari komt er hoog bezoek. De ambassa-
deur van China, Xu Hong, wil een bezoek komen 
brengen. Hij had bericht gekregen dat Wu Wen en 
Xing Ya gepaard hadden. En hij wil Ouwehands 
Dierenpark met een bezoek vereren.

Directeur Robin de Lange heeft zijn medewer-
kers bij elkaar geroepen om het draaiboek van dit 
hoog bezoek door te nemen. De directeur zal de 
ambassadeur ontvangen. Een van de verzorgers 
stelt voor om een welkomstspandoek te maken in 
het Chinees. Dat vinden ze een goed idee. Maar 
hoe komen we daaraan? De verzorger vertelt van 
de Chinese jongen Chang. Misschien kan hij wel 
een tekst aanleveren. De directeur gaat akkoord. 
Chang voelt zich zeer vereerd om de tekst te mo-
gen maken voor het spandoek. Op het spandoek 
moet komen te staan: Welkom ambassadeur Xu 
Hong. Het dierenpark heeft de tekst op een groot 



11|

“Als je de knuffel hebt gegeven aan de ambas-
sadeur kun je weer gaan. Dan praat ik met hem 
verder wel in het Engels.”
Chang knikt dat hij het begrijpt.
De directeur en Chang staan bij de hoofdingang te 
wachten op de ambassadeur. 
Er staat een luxe golfkarretje klaar, waarmee de 
directeur samen met de ambassadeur naar het 
pandaverblijf Pandasia wil rijden.
Precies om half elf rijdt de grote zwarte auto van 
de ambassade voor de hoofdingang en stopt daar. 
De chauffeur opent de deur en Xu Hong stapt uit. 
Chang loopt samen met de directeur naar Xu 
Hong. Li Chang buigt en zegt: “Dàshǐ xiǐnshǐng 
fǐicháng huǐnyíng ,” en geeft de ambassadeur de 
pandabeerknuffel. Chang buigt en doet een stap 
terug. Dan doet de directeur een stap naar voren 
buigt ook en wijst naar de golfkar: “Will you  drive 
with me to Pandasia?”
De ambassadeur lacht en zegt: “That is very nice.” 
Hij wijst naar Chang  “Can he ride with us too?”
Chang mag mee met het hoge gezelschap. Dit 
wordt voor hem een fantastische dag.
De volgende dag ligt er bij familie Li een brief van 
het dierenpark. Daarin wordt Chang heel hartelijk 
bedankt. En met de vraag: Wil jij speciaal vrijwil-
liger worden bij Ouwehands dierenpark? Zijn taak: 
ambassadeur van de reuzenpanda’s en Pandasia!
Li Chang staat samen met de ambassadeur met 
een foto in de krant. Net op het moment dat hij 
de pandabeerknuffel geeft. Met als onderschrift: 
‘De ambassadeur van Pandasia verwelkomt de 
ambassadeur van China.’
Ruim een maand later moeten de deuren van Ou-
wehands Dierenpark sluiten vanwege het corona-
virus. Maar Li Chang blijft vrijwilliger, hij ziet de ba-
bypanda, die op 1 mei 2020 is geboren, opgroeien. 
Gelukkig gaat half juli het dierenpark weer open. 

Het NOS journaal maakt op vrijdag 14 augus-
tus om 12.00 uur bekend dat de baby-

panda een naam heeft: Fan Xing 
wat betekent: Sterrennacht. 
Het is nog steeds niet bekend 
of het een jongen of een meisje 
is, maar dat is niet belangrijk. 
Als het maar gezond is.

Verhalenverteller: Wim Verbunt
Borduurwerk: Jeanne van Aert

doek afgedrukt. Het ziet er allemaal feestelijk 
uit. Zondag 19 januari is Ouwehands Dierenpark 
speciaal versierd, met boven de hoofdingang het 
spandoek. 
Die ochtend om negen uur krijgt directeur Robin 
de Lange een telefoontje van de Chinese tolk: Hij 
heeft een griepje en kan niet aanwezig zijn.
Dan herinnert hij zich de naam van Chang en belt 
Marga van het Pandasia. “Hallo Marga, hier met 
Robin. Is Chang bij jullie aan het helpen?” 
“Nee, Chang is hier nog geen vrijwilliger, daar is hij 
nog te jong voor. Maar hij is er wel!” 
“Stuur hem meteen naar de hoofdingang, dan 
vang ik hem daar wel op.”
Marga loopt naar Chang. “Je moet meteen naar 
de hoofdingang komen.”
Chang begrijpt er niets van. Wat moet hij nou bij 
de hoofdingang? Hij wil graag bij de panda’s blij-
ven en dan ook nog een glimp opvangen van de 
ambassadeur. Hij loopt naar de hoofdingang en 
ziet dat de directeur naar hem zwaait. Hij begrijpt 
er nu helemaal niets meer van. Wat moet de direc-
teur van hem?
“Chang zou jij de ambassadeur welkom willen he-
ten in het Chinees en hem deze pandabeerknuffel 
willen geven?”
“Ja, dat wil ik wel!” 
Hij voelt zijn hart sneller kloppen en krijgt er een 
droge keel van. “Wil je nog iets drinken?” vraagt 
de directeur, “ice tea of zo?”
“Doe mij maar een cola.” 
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Een mooi afscheid zorgt voor  jne herinneringen. Bij ‘t Seuverick DELA kunt 
u rekenen op een luisterend oor voor ieders verhaal. We helpen het afscheid 
altijd persoonlijk en bijzonder te maken. Een waardig afscheid is bij DELA 
ook zonder verzekering mogelijk, zelfs met een klein budget.

Ook in Oisterwijk en omgeving staat ons team klaar om u te helpen. 
Voor leden en ieder ander. Want bij coöperatie DELA geloven we dat we 
er zijn voor elkaar.

‘t Seuverick

‘Wij staan altijd voor u klaar.’

Meer informatie of een persoonlijk 
gesprek? Ons ervaren team helpt u 
graag. Ga naar dela.nl/oisterwijk of 
bel 013 205 57 30. 

Eelco Verheijke van ‘t Seuverick DELA
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KUNSTWERKEN VAN 
BERKEL-ENSCHOT (13)
Kunstwerken staan in Berkel-Enschot 
niet alleen in het openbaar gebied. 

Soms hebben particulieren ook kunstuitingen in 
hun tuin staan of aan hun huisgevel hangen. Deze 
week heb ik mijn oog laten vallen op de gietbeton-
nen gevelsculpturen die aangebracht zijn op mar-
kante plekken in gevels verspreid over de woon-
buurt Mariënkroon in de Overhoek Koningsoord. 
Dit woondeelgebied ligt ten zuiden van Winkelcen-
trum Koningsoord. 
Het ontwerp voor 
deze gevelbeelden 
is gemaakt door Ar-
mando Pais do Ama-
ral en Jan van Gils 
voorheen werkzaam 
bij architectenbureau 
Inbo, nu gebieds- en 
vastgoedontwikke-
laar VanWonen. Op-
drachtgever was He-
ijmans Vastgoed uit 
Rosmalen, de ontwik-
kelaar van het desbe-
treffende woningbouwproject. Armando Pais do 
Amaral en Jan van Gils zijn ook de architecten van 
de totale woonbuurt Mariënkroon. 
De sculpturen zijn geïnspireerd op de gevelsculp-
turen van het oude Trappistinnenklooster. Met 
name een symbolische verwijzing naar de Mariafi-
guur en een verwijzing naar de Trappistinnen zelf. 
Geen letterlijke vertaling, maar een moderne ab-
stracte versie. Tevens is het kroontje als symbool 
van de woonwijk Koningsoord toegevoegd. De 
sculpturen zijn op markante plekken in de gevels 
verwerkt, verspreid door de woonbuurt. Soms en-
kel toegepast, soms dubbel toegepast ter plaatse 
van de hoekgevels. “Kortom identiteitsdragers 
van een nieuwe woonbuurt”, aldus Jan van Gils.
Volgens Menno Moerman, van Inbo, “zijn de 
sculpturen een (bijzonder) onderdeel van het ar-
chitectonisch ontwerp, en in die zin kan je van toe-
gepaste kunst spreken”. Het kunstontwerp wordt 
ook toegepast in woondeelgebied Abdijhof dat 
ten oosten van Mariënkroon ligt.

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

TOER MEE 2020
Op de laatste zondag van augustus zou 
dit jaar de veertigste Toer Mee gehou-
den worden. Maar de jubileum-editie 

gaat niet door en dat is te wijten aan de grote spel-
breker van dit jaar, Covid-19.

De Toer Mee fietstocht is geen gewoon toertje met 
de fiets. Hij word gehouden met het doel geld in 
te zamelen ten bate van het werk van Pater Theo 
Raaijmakers onder straatkinderen in Cochabamba 
in Bolivia. 

De werkgroep Solidariteit van de KBO is van oor-
deel dat een fietstocht niet per se nodig is om het 
werk van Pater Theo financieel te ondersteunen. 
Ook zonder tocht is het gewenst een geldelijke bij-
drage aan te bieden en solidariteit te tonen.
Verleden jaar bracht de Toer Mee actie in Berkel-
Enschot ruim 3000 Euro op. Zo’n resultaat moet 
dit jaar ook mogelijk zijn! DOE DUS MEE!!

Uw bijdrage kunt u overmaken op bankrekening 
NL35RABO0106846574 t.n.v. KBO Berkel-En-
schot onder vermelding van “Pater Theo”. Alvast 
hartelijk dank.

Alternatieve fietstocht Toer Mee
Om de trouwe fietsers niet helemaal in de steek te 
laten heeft de organisatie van de Toer Mee voor de 
belangstellenden een alternatieve fietstocht uitge-
stippeld in de omgeving van Berkel-Enschot. Men 
kan die tocht maken zo vaak en wanneer men wil.
Het is weliswaar geen fietstocht met gezellige pau-
zes onderweg, ontmoetingen met mede-fietsers en 
richtingwijzers, maar wel met – zoals altijd – verras-
sende en onbekende paden. De route is te down-
loaden van de website “www.kbo-berkelenschot.nl”

Statiegeldzuil AH
De statiegeldzuil bij Albert Heijn 
in Koningsoord, waarin men sta-
tiegeldbonnen kan deponeren ten 
gunste van het Goede Doel, is in de 
maand augustus beschikbaar voor 
het project van Pater Raaijmakers: 
de opvang van straatkinderen in Cochabamba. 
Een vriendelijk verzoek: lever zoveel mogelijk lege 
flessen in en deponeer vervolgens uw statiegeld-
bon in de statiegeldzuil. Pater Raaijmakers en zijn 
kinderen zullen u er dankbaar voor zijn.
KBO-werkgroep Solidariteit

Projectgroep “Straatkinderen Cochabamba”
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Het is onmogelijk om iemand te vergeten
die zoveel gaf om te herinneren. 
Als een regenboog vol kleur, 
als een zonnetje zo fel,
een herinnering zo dierbaar, 
in gedachte geen vaarwel.

Verdrietig, maar met een onuitwisbare 
herinnering aan zijn leven, waarin hij 
liefdevol voor iedereen klaarstond, 
hebben we onverwacht afscheid 
moeten nemen van onze gekke opa, 
trotse vader, schoonvader 
en mijn lieve man.

Ger de Groof
echtgenoot van

Corine de Groof-Heesakkers

Ger overleed op 67-jarige leeftijd.

Corine
Gijs & Judith, Lino, Ravi
Daan & Geke, Anna, Roos
Bart & Kelly, Mila, Tess 

Nieuwegein, 15 augustus 2020
Correspondentieadres:
coöperatie DELA - o.v.v. Ger de Groof
Moergestelseweg 28, 
5062 JW Oisterwijk

De afscheidsdienst van Ger is op vrijdag 
21 augustus om 14.30 uur. Helaas is het 
door de huidige situatie onmogelijk dat 
iedereen hierbij aanwezig kan zijn.

Hopelijk heeft u begrip dat het afscheid 
in besloten kring plaatsvindt.

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
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OJC’98 START 
WEER OP

Op dinsdag 11 augustus heeft het eerste alweer 
getraind. De meeste overige teams beginnen deze 
week met trainen, alleen de allerkleinsten hebben 
nog een weekje rust. De trainingsstaf van de se-
lectie is niet gewijzigd. Erik Buijsman traint met Ad 
van  Breugel en Remco van de Ven de selectie, 
Remco blijft coach van het eerste en Ad coacht 
het tweede.
ook de overige teams hebben minstens een trai-
ner en een coach (goed werk van de technische 
commissie)
De trainingsavonden zijn op dinsdag en op vrijdag. 
Alle groepen trainen twee keer per week, behalve 
de allerkleinsten, de zo genaamde Kangoeroes. 
De competitie start op zaterdag 5 september. Het 
definitieve programma zal binnenkort bekend zijn.
Het eerste is op het veld net als vorig jaar vier-
deklasser. Het is ingedeeld in een poule van 7 
clubs, bijna allemaal uit Brabant en Limburg. Zo op 
het eerste oog moet het eerste mee kunnen doen 
om het kampioenschap. Studentenvereniging Mel-
mac uit Tilburg, dat enkele jaren niet meegedaan 
heeft in de competitie is de grote onbekende. Op 
donderdag 27 augustus speelt het eerste een oe-
fenwedstrijd tegen ACKC uit Almkerk.
Als u op zoek bent naar een leuke teamsport voor 
uw kind, is korfbalclub OJC een prima keus. De 
training voor de jongere jeugd is op allebei de 
trainingsdagen van 18.30 tot 19.30 op Sportpark 
de Rauwbraken (achter het openluchtzwembad). 
Ieder kind kan gratis een paar keer komen proef 
trainen  Op vrijdag 4 september houden we een 
officiële Open Training en mag ieder jeugdlid een 
of meer vrienden/vriendinnen meebrengen. 

JONG BRABANT MAG 
EINDELIJK WEER!!
En toen was het weer zover: Jong Bra-
bant mocht voor het eerst weer de wei 

in na de corona-uitbraak! Spelers, staf en meege-
reisde supporters waren zichtbaar blij en opgeto-
gen met deze haast historische herstart van het 
voetbalbedrijf (met coronamaatregelen waar nodig). 
En dan was het nog slechts een oefenwedstrijd in 
en tegen Elshout (uitslag 1-2). Dus geen wedstrijd 
om het vorige seizoen af te maken, want dat sei-

zoen is door de coronaperikelen administratief af-
gedaan zoals bekend. De gewonnen periodetitel 
heeft daarmee alleen statistische waarde gekregen.

Alle reden dus om weer vooruit te kijken en blij 
te zijn met de eerste verdienstelijke overwinning 
in Elshout na enkele goede en warme trainings-
weken! Trainer Boy v.d. Bogaard was vooral voor 
spelers en supporters blij dat zijn jonge en frisse 
team weer blij de wei in kon. “Daar draait het al-
lemaal om, al ben ik ook blij met het bij vlagen 
getoonde goede spel, want de competitie start 
tenslotte alweer op 6 september”, waren de woor-
den van de hoofdtrainer. “En heel mooi ook dat 
we routinier Marnick Muskens, met een warm ap-
plaus onthaald  bij het eerste balcontact, na ruim 
een jaar blessureherstel en hard werken weer 
even in actie konden zien“, voegde V.d Bogaard 
daar tevreden aan toe.

Kortom, het begin is weer gemaakt en voor alles 
en iedereen smaakt het zichtbaar naar meer! Hoe-
wel het nieuwe voetbalseizoen hoe dan ook een 
bijzondere start en misschien ook een verder ver-
loop zal meemaken, stemmen de eerste trainings- 
en oefenweken de gemoederen bij Jong Brabant 
positief. Mooi alvast om dat te kunnen vaststellen 
na een noodzakelijke periode van ‘voetbalvasten‘. 
Wordt vervolgd!

Redactie Jong Brabant

HET AFTELLEN IS 
BEGONNEN
We kunnen niet wachten totdat het 

22 augustus is! Want dan komen de profs van het 
Nederlands Handbal Beach team naar White De-
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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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mons. Zij verzorgen de clinics die tijdens het event 
‘Handbalzomer 2020’ voor de eigen jeugdleden 
én niet-leden gehouden wordt bij de handbalvel-
den van Sportpark de Rauwbraken.
Handbal staat nog steeds niet in de Top 10 van 
meest populaire sporten van Nederland, en daar 
begrijpen wij natuurlijk niets van. We willen ieder-
een in Berkel-Enschot en omstreken laten zien wat 
een flitsende sport handbal is. Alle jeugdteams 
trappen af voor het seizoen met handbalclinics 
in de ochtend, begeleid door deze professionele 
spelers. Intussen trainen de beachprofessionals 
ook op het tweede beachveld en zorgen ze daar-
mee voor een mooie demonstratie.
Het programma is als volgt voor 22 augustus:
 9.30-10.30 uur Clinic  F jeugd (tm 8 jr)
10.30-11.45 uur Clinic E en D jeugd (9 tm 12 jr)
11.45-13.00 uur Clinic C en B jeugd (13 tm 16 jr)
Alle jeugdteams worden een kwartier voor aan-
vang van de clinic verwacht. Ook niet-leden mo-
gen kosteloos deelnemen om kennis te maken 
met de handbalsport. 
Stuur een mail naar tc@white-demons.nl of kom 
op tijd naar het sportpark op zaterdag 22 augus-
tus aanstaande.

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

      September staat weer voor de deur! Deze maand besteden we extra 
  aandacht aan het gebit. 

Maar liefst 70 tot 80 procent van onze honden en katten met de leeftijd van 2 jaar 
en ouder loopt rond met (zeer)pijnlijke gebitsproblemen. Helaas laten veel dieren 
niet merken dat ze pijn hebben aan hun gebit en eten ze ook gewoon goed. 
Problemen aan het gebit komen vaak door tandplak, waar heel veel bacteriën 
in zitten die ernstige infecties kunnen veroorzaken. 

Hoe herkent u gebitsproblemen bij uw dier?
- stinken uit de bek (9 van de 10 keer komt dit door gebitsproblemen!)
- chagrijnig gedrag en minder speels
- rood, bloedend of gezwollen tandvlees 
- aan één kant van de bek kauwen
- veel tandplak (witte stinkende pasta)
- tandsteen (gele/bruine harde aanslag)

Wees er dus op tijd bij, en laat het gebit van uw dier regelmatig door de dieren-
arts controleren. In de maand september is deze gebitscheck voor uw dier gratis.
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Oisterwijk Heukelomseweg 26

SUMMER
SALE
SUMMER
SALE
SUMMER
SALE
SUMMER
SALE
SUMMER
SALE

9.99

Hebbe xxl
Winterhard in diverse kleuren. 

In 27cm-pot.

16.50



18 |

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

Dr. Deelenlaan 10 • 5042 AD Tilburg
Gratis parkeren

keuze uit bier, wijn of fris

Reserveren: 013 463 63 35 •  info@depostelsehoeve.nl

Augustus

Soep
Tomatensoep

Met soepballetjes en bieslook 

Hoofdgerechten
Gebakken zalmfilet

Met een pernod saus   
of

Gebakken diamanthaas
Met een pepersaus 

Dessert
Aardbeienijs met verse aardbeien en slagroom

Maandmenu
3 gangen & 2 consumpties € 27,50 p.p.
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SCHRIJFATELIER 
IN DE BIBLIOTHEEK 

BERKEL-ENSCHOT
Vind je het leuk om te schrijven, maar kom je nooit 
verder dan een (kort) verhaal of gedicht. De Biblio-
theek Midden-Brabant stimuleert en ondersteunt 
schrijvers die zichzelf willen ontwikkelen. In het 
Schrijfatelier ontmoeten schrijvers elkaar en is 
ruimte om feedback te geven op elkaars werk. 

In september gaat het Schrijfatelier van start in de 
Bibliotheek Berkel-Enschot. De bibliotheek biedt 
ruimte aan mensen die graag samen schrijven en 
elkaar feedback willen geven op hun werk. Het 

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

doel is dat de schrijvers wekelijks in een inspire-
rende omgeving samenwerken en elkaar verder 
brengen naar de uitvoering van hun droom: een 
eigen boek. Voor €2,50 per bijeenkomst ben je 
verzekerd van een schrijfplek, koffie en thee en 
professionele ondersteuning. 

Heb je zin om andere schrijvers te ontmoeten en 
feedback te geven op elkaars werk? 
Dan ben je van harte welkom op een van de don-
derdagochtenden in de even weken in de Biblio-
theek Berkel-Enschot in Ons Koningsoord van 
9.30-12.00.

Kijk ter inspiratie: 
https://www.youtube.com/watch?v=yOBqf8cv6uw 
Graag aanmelden per email: 
berkelenschott@bibliotheekmb.nl. 
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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) 

+ 
Slagroomsnitte  

€ 15,00 
Aanbieding geldig van vrijdag 21 t/m donderdag 27 augustus 2020 

Alleen geldig in onze winkel 
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WEERSPREUK

Jean-Paul Korst, weerstation Berkel-Enschot

Als de wespen ons komen plagen, 
volgt regen en onweer in vlagen.

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

OPSTEKERTJE
Wat vind ik echt belangrijk?
Als leraar levensbeschouwing op een middelbare 
school draaiden mijn lessen om de vraag “Wat 
vind ik echt belangrijk?” Het leek mij zinvol om 
mijn leerlingen daarover te laten nadenken, op 
school, maar ook in hun verdere leven. Wie zich 
bewust is van wat hij/zij belangrijk vindt, kan zijn 
leven daarnaar inrichten. Je wordt wat minder 
meegesleept door de waan van de dag. Van een 
beetje stabiliteit wordt een mens gelukkiger.
Maar we keken niet alleen naar onszelf. Andere 
mensen hebben natuurlijk ook over deze vraag 
nagedacht. Leerlingen interviewden daarom ou-
ders en grootouders. Ook lazen we verhalen van 
de grote godsdiensten, en dan met name het 
christendom, en bekeken we welke waarden in de 
teksten naar voren kwamen. Zo kregen we een di-
vers overzicht van antwoorden.
Divers zijn de antwoorden ook bij één persoon. In 
de loop van je leven verandert er veel, dus ook 
je prioriteiten. Op school zijn de contacten met 
vrienden bijvoorbeeld het allerbelangrijkst, later 
een carrière, en kinderen als je die gekregen hebt. 
Ieder leeft zijn leven op zijn eigen manier. En het is 
goed dat we in een land en een tijd leven waarin 
we dat zelf mogen bepalen. Maar zijn we er ons 
wel bewust van welke keuzes we maken?
Een van de opdrachten aan mijn leerlingen was 
om hun tijdsbesteding gedurende een week bij te 
houden. Waar je veel tijd aan besteedt, is blijkbaar 
van belang in je leven. Naast slapen bleek school 
voor alle leerlingen erg belangrijk. Maar bij vele 
bleken gamen, chatten, filmpjes kijken en andere 
online-activiteiten ook aardig wat tijd in beslag te 
nemen. Het kan dat je dat het allerbelangrijkste in 

je leven vindt, maar het is goed je de vraag eens 
te stellen. Is het dat? Heb ik mijn prioriteiten op 
orde?
Wat vind ik echt belangrijk?

Frits Hendriks

ORTHODOXE VIERINGEN
Met ingang van september verleent de parochie 
gastvrijheid aan de Orthodoxe Parochie van de 
Heilige Porfyrios uit Tilburg. Zij zullen op zaterdag-
ochtend hun vieringen houden in de St. Caecilia-
kerk.

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Zaterdag 22 augustus: 
19.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looijaard.

Zondag 23 augustus: 
09.30 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers en diaken Van Kuijk.
Intentie: overl. familieleden Wehmeijer-Zwanen-
burg.
10.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looijaard.
11.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistievie-
ring.
Celebrant: pastoor Dorssers en diaken Van Kuijk.
Intentie: Ad Plaisier (1e jrgt.); Frans Voermans 
(verj.);Overl. ouders van de Wiel-van Gorp (jrgt.)

Dinsdag 25 augustus:
09.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looijaard.
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers.

Donderdag 27 augustus:
09.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looijaard.
09.00 uur: St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers.

Vanaf 1 juli mogen we met maximaal 100 perso-
nen vieren. 
Aanmelden is nog steeds nodig. Dat kan via de 
website van de parochie: 
http://www.johannesxxiiiparochie.nl/reserveren
Als u geen internet heeft, kunt u zich telefonisch 
aanmelden.
Voor de vieringen in de St. Caeciliakerk: 
06-51853161
Voor de viering in de St. Lambertuskerk en de St. 
Willibrorduskerk : 013-5111215.



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 

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

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

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

Ayurveda – Klankschaal – Chakra – Numerologie: 
Wijsheidscholen uit de Oudheid en nog steeds 
Waardevol en Helend. Maak een afspraak voor 
een behandeling of een consult: www.nyaveda.nl

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

WEILAND GEZOCHT ! Voor onze lieve shetlander. 
In Berkel-Enschot of directe omgeving. Is Sociaal. 
Liefst met een schuilstal. Tip? Bel 06-10673745

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

Gezocht: interieurverzorgster voor woonhuis
en/of bedrijfspand. Uren en tijden in overleg. 
Voor informatie bel: 06-11280598. 

Relatietherapie
Ontdek de nieuwe anti-snurkfunctie

van de Auping Smart base

Kijk op auping.nl/smartbase voor meer informatie.

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



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

34/20 
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

Geldig in week 34
zondag 16 t/m 
zaterdag 22 augustus 2020

WEEKENDPAKKERSdo vr za
20 aug 21 aug 22 aug

1.69

Per fl esje

1.-
Stoney Creek  
Alle flesjes à 187 ml

PLUS Brie
Stuk 320 gram,

Franse Emmentaler Stuk 280 gram, 

St. Paulin of Viking Blue Stuk 250 gram
PLUS 
Magere varkensrollade

PLUS Klaverland 
Kaas plakken 48+
Alle varianten à ca. 140-230 gram
M.u.v. geitenkaas

Roosvicee Fruitdrink 
Alle pakken à 1,5 liter

Campina Yoghurt Alle pakken à 1 liter 
of kwark Alle bekers à 500 gram

1.19 - 1.94

Per stuk

1.-
1.49 - 1.99

Per fl es

1.-
2.78

Per kilo

1.-
PLUS 
Hollandse Sperziebonen
Los

Pepsi, Sisi of 7 Up  
Alle flessen à 1,5 liter

PLUS 
Culinaire beenham
Naturel, honing-mosterd of kaas-spekNaturel, honing-mosterd of kaas-spek

1.62

Per 125 gram

1.-
1.40 - 1.84

Per 100 gram

1.-
1.45 - 1.65

Per pak

1.-

50%
KORTING

Eat Me Mango
Eetrijp
Per stuk

1.99   0.99

12.22

Per kilo

5.99
3.14 - 3.86

Per stuk

2.99

VOORDEELSTUKKEN 
OP=OP

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

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



ELKE DAG EURO’S GOEDKOPER

Geldig t/m di 8 september 2020

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

*  Jumbo Denissen, Berkel Enschot, Koningsoord 64

DRUIVEN
Pitloze witte of rode druiven  
2 bakken à 500 gram

 2 VOOR

3.–

COOLBEST
2 verpakkingen à 750-1000 ml

 2 VOOR

3.–
a3,54 - a4,98

PRINGLES
2 bussen à 160-165 gram

 2 VOOR

3.–
a4,16 - a4,56

525
a8,45

Kiloprijs 10,50

VARKENSHAAS CULINAIR
Naturel, gekruid of gemarineerd
Per 500 gram

GEROOKTE ZALM
Pak 200 gram

399
a4,49 

 2 VOOR

450

TOMMIES SNACKGROENTEN
Tomaatjes, paprika of komkommer
2 emmertjes à 300 of 500 gram
of à 10 stuks

JUMBO TOILETPAPIER
Toiletpapier 4-laags pak 16 rollen of 
3-laags pak 20 rollen

a5,40 - a5,61

499

Geen 18, geen alcohol

2e
HALVE
PRIJS*

SPECIAALBIEREN VAN 
AFFLIGEM, GROLSCH, 
GRIMBERGEN, LAGUNITAS  
OF KARMELIET
2 multipacks of losse verpakkingen  
à 30-50 cl


