
Weekblad voor Berkel-Enschot en Heukelom, jaargang 55, Week 35, 26 augustus 2020

DEZE WEEK:
Uniek & Smaakvol, voor al uw vragen over voeding en leefstijl

Klimaatverandering: hitte, regenbuien en waterfonteintjes

Borstbeeld St. Caecilia in de voortuin van Kerkstraat 6
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activiteitenkalender@schakel-nu.nl
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Druk: Drukkerij ElkaSikkers

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

COLOFON

ALARMNUMMER  112

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

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

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

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

BOUW & AANVERWANTE BEDRIJVEN

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

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

STAATS KEUKENS
Telefoon 013-5336643 www.staatskeukens.nl

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

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

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

SCHILDERS

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

HERMAN PETERS SCHILDERWERKEN  06-29218145

Marcel Schilders Schilderwerken
marcelschildersschilderwerken.nl / 06-51261453

SCHILDERWERKEN TON VAN DE WOUW
TEL: 06-51108539

COMPUTERHULP EN ELEKTRONICA

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

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

DIERENARTS

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

DORPSRAAD

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

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

FINANCIELE DIENSTVERLENING

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

GEMEENTE 

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

GEZONDHEID

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Steunkousenadvies 013 – 504 60 58

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

THUISZORG
Thebe wijkverpleging 088-117 67 73

Wijkverpleging Zorgstichting ’t Heem 06 – 2700 3387

JURIDISCHE DIENSTVERLENING

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

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

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

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

KAPPERS 

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

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

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

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

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

KINDEROPVANG 

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

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

MAKELAARDIJ 

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

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

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

SCHOONHEIDSSPECIALISTEN EN 
HUIDTHERAPIE

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

PUUR wellness & massage 06-51225761.

TAXIBEDRIJVEN

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

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

UITVAARTBEGELEIDING

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

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

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

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

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

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

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

BOZITA unieke Zweedse smaakvarianten 
voor uw kat

Introductieprijs € 9,95 / 12 zakjes

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

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



7|

Uniek & Smaakvol
Enschotsebaan 6A
5056 ST Berkel-Enschot
(ook in Tilburg en ’s-Hertogenbosch)
T: 06-55887633
E: info@uniekensmaakvol.nl 
I: www.uniekensmaakvol.nl

Als onderneemster heeft Annelie Theunisse 
van Uniek & Smaakvol een wel heel bijzondere 
flyer bedacht. Met een klein flesje mais, een re-
cept voor zelfgemaakte popcorn en de slogan 
‘Just popping in to say hello’ stelt de diëtist, 
kok en leefstijlcoach zich graag aan je voor. 

Realistisch en haalbaar
‘Veel mensen hebben vragen op het gebied van 
voeding en leefstijl,’ vertelt Annelie. ‘Ze willen bij-
voorbeeld afvallen, juist aankomen of weten hoe 
voeding kan helpen om fitter en energieker te 
worden. Ik kan en wil hen daar graag bij helpen.’ 
Annelie volgde opleidingen tot kok en diëtist en 
is zeer deskundig als het gaat om het geven van 
voedingsadvies. ‘Maar naast voeding spelen ook 
andere factoren een rol bij een gezond eet- en 
leefpatroon. Zaken als bewegen, roken, alcohol en 
ontspanning zijn ook belangrijk. Ik heb het daarom 
ook liever niet over strenge diëten. Dat werkt vaak 
demotiverend. Met kleine, haalbare aanpassingen 
in je voeding en leefstijl hou je het langer vol en 
bereik je makkelijker je doel. Ik hou daarbij altijd 
rekening met de persoonlijke situatie, ziekte of 
aandoening van een client. Want de juiste voeding 
én leefstijl is voor iedereen anders.’

Onlangs besloot Annelie zich volledig op het uit-
bouwen van haar eigen bedrijf te richten. Op dit 
moment is Annelie werkzaam op drie locaties. Op 
maandag is ze te vinden binnen de muren van 
Ladies Gym in Berkel-Enschot en op dinsdag bij 
een huisartsen- en een fysiotherapiepraktijk in Til-
burg. Indien gewenst doet ze ook huisbezoeken. 
Uiteindelijk is het de bedoeling om dit verder uit 

te breiden en ook in ’s-Hertogenbosch een prak-
tijkruimte te beginnen. Ook daar zoekt ze graag 
de samenwerking met andere zorgverleners in de 
zogeheten ketenzorg. Kortom, Annelies ambitie is 
duidelijk: zoveel mogelijk mensen coachen en be-
geleiden naar een gezonde(re) leefstijl. 

‘Ik geloof in maatwerk, specialisme 
en een persoonlijke benadering.’

Winactie
Gratis een persoonlijke voedingssessie van 30 mi-
nuten winnen? Vul de lege plekken in onderstaande 
zin in. Stuur jouw zin vóór dinsdag 15 september 
op naar info@uniekensmaakvol.nl, met als onder-
werp ‘Winactie persoonlijke voedingssessie’.

Ik wil graag voeding- en leefstijltips van 
Annelie omdat ……, met als doel om ……

Tekst: Noortje de Kok
Foto: Bas Haans

UNIEK & SMAAKVOL, 
VOOR AL UW VRAGEN 
OVER VOEDING EN 
LEEFSTIJL

BEDRIJF IN BEELD
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SCHAKELTJESGEVONDEN

SCHAKELTJESVERLOREN

Datum GEVONDEN Vindplaats Telefoon 
 22-8 Huissleutel aan zwart bandje met twee In gras in nabijheid van Torentjes Hoef 06-44908818
  zilverkleurige kraaltjes
 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

   
Datum VERLOREN Verliesplaats Telefoon 
 20-8 Zilveren kettinkje met kruisje  Vanaf Jong Brabant naar 06-23478173
   Monte Verdilaan.
 20-8 Zwarte herenportemonnee Berkel-Enschot 06-12371295
 30-7 Wit met goud schakelarmbandje Berkel-Enschot 06-10975999

ACTIVITEITENKALENDER

SEPTEMBER

02-09-20 Bibliotheek Kerkzaal 13.30-15.00 uur In de Werkplaats - Lego Programmeren
02-09-20 Bilbiiotheek 14.00-16.00 uur Digispreekuur
03-09-20 Bilbiiotheek 9.30-12.00 uur Schrijfatelier - samen schrijven en schrappen
03-09-20 Bibliotheek Kerkzaal 20.00-21.30 uur Ouders Meet Up - Herfstkriebels
05-09-20 Bibliotheek Kerkzaal 12.30-14.00 uur Workshop - Red de zee met jou Gorgel
09-09-20 Bibliotheek Kerkzaal 10.00-10.30 uur Peutervoorlees-uurtje
09-09-20 Bibliotheek Gastenverblijf 19.30-20.30 uur Healthy Life/Happy Mind - minicollege
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)
17-09-20 Bilbiiotheek 9.30-12.00 uur Schrijfatelier - samen schrijven en schrappen
25-09-20 Bibliotheek Kerkzaal 9.30-10.30 uur Letters&Liedjes - samen lezen en muziek maken
25-09-20 vanuit huis 18.00-23.00 uur Dorpsquiz Berkel-Enschot met live uitzending
30-09-20 Bibliotheek Kerkzaal 13.30-15.00 uur Workshop KBW - terug in de tijd… vreemde dieren
30-09-20 Bibliotheek Kerkzaal 19.30-22.30 uur Filmcafe - “April, May and June”
30-09-20 Bibliotheek Gastenverblijf 19.30-20.30 uur Healthy Life/Happy Mind - minicollege

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

Graag nieuwe activiteiten aanmelden op activiteitenkalender@schakel-nu.nl
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Dat het klimaat verandert, zullen niet veel 
mensen meer ontkennen. Het ene na het ande-
re record sneuvelt. Afgelopen weken hadden 
we een hittegolf die langer aanhield dan ooit 
eerder was voorgekomen. En de zomers van 
2018 en 2019 zullen veel inwoners van Berkel-
Enschot nog lang heugen. 

Grote veranderingen
De verandering van het klimaat is nu niet langer 
een kwestie van cijfers in de krant, mensen mer-
ken gewoon dat het warmer wordt dan het ooit 
is geweest. Maar niet alleen hogere temperaturen 
spelen een rol. Als het warmer wordt is ook het 
zeewater warmer. Als er dan koudere lucht over 
zee wordt aangevoerd, neemt de kans op buien 
toe. En dat kunnen heftige buien zijn, zoals de 
laatste dagen te merken was.
Maar ook buiten Nederland zijn er grote veran-
deringen. Door het smelten van het ijs neemt dit 
jaar de ijskap van Groenland veel meer af dan ooit 
tevoren. Het in dit jaar gesmolten water van die 
ijskap zorgt voor een verhoging van de waterstand 
in de oceanen van ongeveer 1,5 millimeter. 

Zomerse buien vroeger
Ook vroeger kwamen er in de zomer heftige buien 
voor, waarbij in korte tijd veel regen naar beneden 
kwam. Bepaalde straten liepen in Tilburg bij dat 
soort omstandigheden steevast onder water. Kin-
deren vonden dat geweldig om in te spelen. Moe-

ders waren daar minder enthousiast over. Die wa-
teroverlast was toen vooral het gevolg van krappe 
rioolbuizen die het water moesten afvoeren. Dat is 
in de loop van de tijd aanzienlijk verbeterd.

Klimaatverandering is op veel 
manieren waarneembaar

Waterfonteintjes in het Wilhelminaplantsoen
Jan Smits woont al vele jaren aan de noordelijke 
kant van het Wilhelminaplantsoen. Hij kijkt van-
uit de woonkamer op het centrale grasveld. Op 
18 augustus was er ’s avonds omstreeks 19 uur 
een flinke hoosbui. Toen hij naar buiten keek, zag 
hij tot zijn verbazing twee waterfonteintjes in het 
grasveld omhoog spuiten. Hij pakte zijn fototoe-
stel en maakte er foto’s van. De fonteintjes kwa-
men bijna een meter hoog. Na tien minuten was 
het waterballet voorbij.
Ondanks de verbetering in de waterafvoer kon op 
dat moment het water onvoldoende wegstromen 
en zocht het zijn weg naar boven, waar het water 
kennelijk een uitweg had gevonden. Klimaatveran-
dering blijkt grote en kleine gevolgen te hebben.

Tekst: Jan van der Straaten
Foto: Jan Smits

HITTE, REGENBUIEN EN 
WATERFONTEINTJES

KLIMAATVERANDERING:
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6.99

Hydrangea limelight
Met grote bloemschermen. 

In grote 26cm-pot.

13.99

Boomrooierij Weijtmans

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

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

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

Boomrooierij Weijtmans
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BORSTBEELD 
ST. CAECILIA 

IN DE VOORTUIN 
VAN KERKSTRAAT 6

In de voortuin van Kerkstraat nr. 6 D staat een 
beeld van de Heilige Caecilia, patroonheilige 
van de Caeciliaschool. Samen met de voorma-
lige school is dit beeld in 2019 op de gemeen-
telijke monumentenlijst geplaatst. Op de Open 
Monumentendagen 2020 wordt aandacht be-
steed aan dit kunstwerk, gemaakt door zuster 
Oda Swagemakers (1916-2006)

Bij de inzegening van de school in september 1955 
beloofde Leon Swagemakers (van Villa De Lange 
Akker), vader van zuster Oda, aan het schoolbe-
stuur een caeciliabeeld als geschenk. Op zaterdag 
29 juni 1957 vond vóór de school de plechtige 
overdracht en zegening plaats van dit kunstwerk 
in aanwezigheid van de schooljeugd.

Het witte borstbeeld is van de heilige maagd Cae-
cilia, op het beeld geschreven als H. Cecilia. Het 
stelt de Romeinse maagd Caecilia voor die de 
marteldood stierf voor haar geloof. Met de vleu-
gel van haar beschermheilige achter zich, rijst ze 
op uit de kokende stoom, geflankeerd door het 
zwaard van de beul en de martelaarspalm. Haar 
handen maken het gebaar, dat in de geheimtaal 
van de eerste christenen duidt op de Drieëenheid: 
vader-zoon-heilige geest. Drie vingers van haar 
rechterhand zijn samen getrokken en één vinger 
van haar linkerhand wijst erna.

Legende
De legende van de maagd Caecilia van Rome ver-
telt over deze telg uit het beroemde Romeinse ge-
slacht der Caecilii. Ze leefde in de derde eeuw in 
Rome en werd al jong gedoopt. Ze werd tegen haar 
wil uitgehuwelijkt aan de heidense jongeman Valeri-
anus. Zij probeerde haar verloofde tot het christen-
dom te bekeren en zich te laten dopen. Het was de 
Romeinen echter verboden om christen te worden 
en tot God te bidden. Ze werd hiervoor gearres-
teerd, gemarteld en gefolterd. De beulen probeer-
den haar eerst met kokend water te doden. Toen 
dat niet lukte werd ze met het zwaard onthoofd. Al 
snel na haar gewelddadige dood werd ze door de 
eerste christenen als martelares vereerd.

Dit beeld is gemaakt door zuster Oda Swagema-
kers. Ze was een veelzijdig en begaafd kunstena-
res en maakte beelden in hout en steen. Voor ons 
dorp maakte ze naast dit beeld ook een modern 
hardstenen Mariabeeld met Jezuskind voor de 
herdenkingskapel in de Oude Toren.

Op zaterdag 12 en zondag 13 september tijdens de 
Open Monumentendagen in Berkel-Enschot wordt 
meer verteld over dit onderwerp. U kunt dan ook de 
Caecilia wandelroute lopen (2 km.) Meer informatie 
in De Schakel van woensdag 9 september

Werkgroep Open Monumentendag Berkel-Enschot    
Jack van der Sanden

Foto: Peter Timmermans
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Voor het verkopen van uw oud 
goud, sloopgoud, horloges en/of 

juwelen is een GELDIG 
LEGITIMATIEBEWIJS wettelijk 

verplicht.  

Goudprijs naar record hoogte!  

Profiteer nu van de hoge goudkoers. 

We i j t m a n s
J U W E L I E R- G O U D S M I D

                                           - S I N D S  1 9 7 9 -

Het vertrouwde adres voor het 
omwisselen van uw oud goud naar 
contanten.  

Koningsoord 63                        
5057DK Berkel-Enschot 
013-5334414 
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KUNST EN CULTUUR

zondag 13 september 2020, 
C.C. De Schalm Berkel-Enschot, 
aanvang11.30 uur, entree  € 8,00 
(incl koffie,thee, fris in de pauze)

EXPO-TOPCONCERT: GRUPO 
DEL SUR: PIAZOLLA
Ons eerste TOP-concert speelt zich af in Zuid-
Amerikaanse sfeer. GRUPO DEL SUR is daarvan 
de vertolker bij uitstek. Het concert staat in het te-
ken van Piazzolla. Deze Argentijnse tanquero, ban-
doneonist en componist is de grote vernieuwer van 
de legendarische Argentijnse dans: de tango. 
Hij verwerkte na gedegen studie klassieke muziek en 
jazz, experimenteerde met andere bezettingen dan 
het klassieke orquesta tipica en componeerde talrij-
ke nieuwe stukken waarvan er verschillende wereld-
beroemd werden. De TOPman van de tango dus. 
Grupo del Sur laat tijdens dit concert een aantal van 
zijn werken horen, maar speelt ook composities van 
voorgangers en volgelingen.  In 2021 herdenken we 
dat Piazzolla 100 jaar geleden geboren werd.

Wilt u deel zijn van het selecte publiek dat aanwe-
zig kan zijn bij dit concert in de kerkzaal van C.C. 
De Schalm? Bestel dan zo snel mogelijk, want ook 
Stichting EXPO houdt zich aan de anderhalveme-
ter-regels en er zijn dus maar weinig plaatsen be-
schikbaar. Kaarten bestellen kan alleen  via info@
deschalm.net. Er is geen kaartverkoop aan de zaal 
op de dag van de voorstelling. Betaalde kaarten 
liggen op de dag van de voorstelling op naam 
klaar bij de kassa.  Als betaling vijf dagen voor de 
voorstelling nog niet door C.C. De Schalm ontvan-
gen is, gaan de kaarten opnieuw in de verkoop.

Grupo del Sur bestaat uit: Matías Pedrana - bandoneon, 
Anne-Marie van de Grint - viool, Paul Hagenaars - gitaar, 
Robin El-Hage - piano, Daniël Lehmann - contrabas

 

Willie’s worstenbrood 
Molenhoefstraat 14 

Udenhout 
013-511 0704 

www.williesworstenbrood.nl 
@williesworstenbrood 

DDeezzee  wweeeekk  iinn  ddee  aaaannbbiieeddiinngg  

10 worstenbroodjes (€ 10,00) 

+ 
4 Udenhoutse bollen  

€ 15,00 
Aanbieding geldig van vrijdag 28 t/m donderdag 3 september 2020 

Alleen geldig in onze winkel 
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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
27 aug 28 aug 29 aug WEEKENDPAKKERS

35/20 
Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.
Om al onze klanten te laten profi teren van onze scherpe aanbiedingen, geldt er een maximum van 5 aanbiedingen per klant (tenzij anders vermeld).
** Voor 2+2 gratis geldt: per combinatie kan de prijs verschillen. Je krijgt 50% korting op de totaalprijs.
***Voor 1+1 gratis geldt: per combinatie kan de prijs verschillen. Je krijgt 50% korting op de totaalprijs. 

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

Geldig in week 35 zondag 23 t/m zaterdag 29 augustus 2020

2+2
GRATIS

6.02 - 7.20

Per 900 gram

4.99
4.39

Per stuk

2.99
7.49 - 7.99

Per fl es

4.99

Dubbelfrisss  
Alle pakken à 1,5 liter, 
combineren mogelijk
2 pakken*** 
Bijv. Dubbelfrisss 
Appel & zwarte bessen, 
2 pakken à 1,5 liter

3.18  1.59
De actieprijzen variëren van 1.54 - 1.89

Hak Groente of appelmoes 
Alle potten à 330-370 gram, 
combineren mogelijk
4 potten** 
Bijv. Hak Appelmoes 
extra kwaliteit, 
4 potten à 360 gram

5.56    2.78
De actieprijzen variëren van 2.10 - 4.30

PLUS Klaverland 
Kaas kilostuk
Jong, jong belegen 
of belegen, stuk ca. 1 kilo
Per kilo 
Bijv. PLUS Klaverland Kaas 
jong belegen, per kilo

13.79  6.89
De actieprijzen variëren
van 6.79 - 7.19 per kilo

Wicky Fruitdrink
Alle sets à 10 pakjes, 
combineren mogelijk
2 sets***
Bijv. Wicky Fruitdrink fruit 
zonder suiker, 2 sets à 10 pakjes

4.38  2.19
De actieprijzen variëren van 1.89 - 2.19

De actieprijzen variëren van 1.54 - 1.89

PLUS Klaverland 

50%
KORTING

OP=OP
Park Villa 
Alle fl essen à 75 cl, 
combineren mogelijk
2 fl essen 

10.98  5.49

Per bakje

1.69
Bienvenido Cava  
Alle flessen à 75 cl

PLUS 
Shoarma of gyros

PLUS 
Roomboter 
appeltaart
Geschikt voor 5 personen

PLUS Hollandse 
frambozen lagorai
Bakje 125 gram

2=1

1+1
GRATIS

1+1
GRATIS

Geldig in week 35 zondag 23 t/m zaterdag 29 augustus 2020

Hak Groente of appelmoes 

zondag 23 t/m zaterdag 29 augustus 2020

Alle Knorr 
Wereldgerechten
Combineren mogelijk
2 stuks** 
Bijv. Knorr Wereldgerecht 
burritos, 2 pakken à 223 gram

5.70   2.85
De actieprijzen variëren van 2.69 - 3.84

1+1
GRATIS

We gaan 
weer inslaan!

PLUS AGFPLUS AGF

DubbelfrisssDubbelfrisss

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
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CONCORDIA TOCH 
WEER VAN START

Het heeft 26 weken geduurd. Een half jaar geleden 
schreven we voor het laatst ons artikel voor het 
verenigingsnieuws in De Schakel. En dat was een 
zeer belangrijke aankondiging; het zou zelfs met 
foto en al op de rode cultureel getinte pagina’s ko-
men te staan. Het is er niet van gekomen. Alles 
werd stil gelegd, in de culturele lock-down. Het 
optreden in de Concertzaal in Tilburg werd gean-
nuleerd en verschoven naar latere datum.
Gelukkig kunnen we nu weer met allerlei protocol-
len en goede afspraken een poging wagen om te 
gaan repeteren. Wat hebben we er naar verlangd.  
Alle orkesten starten  hun repetities in deze week. 
De stoelen staan nu anderhalve meter van elkaar 
en hebben een uitgebreidere functie gekregen. De 
looproutes zijn uitgestippeld en na een uur gaan alle 
deuren open om te ventileren. En natuurlijk….het 
toverwoord is: ontsmetten, ontsmetten en poetsen 
mensen! Het zal allemaal even wennen zijn. 
Zo kunnen we weer met alle orkesten toewerken 
naar hopelijk nieuwe muzikale uitdagingen. Het Har-
monieOrkest heeft nog iets te goed: de uitnodiging 
om in de serie Verrassende Ontmoetingen te komen 
spelen. De datum is verzet naar 15 november. Dus 
dat wordt stevig repeteren. Het zal een zware klus 
worden want een klein half jaartje niet repeteren zal 
de kwaliteit van het geheel niet ten goede zijn geko-
men. Maar we gaan ervoor, dat zeker wel.
Een mooi bericht voor het MiddenOrkest. Dat wordt 
aangevuld met enkele nieuwe leden. Zij stromen 
vanuit het InstapOrkest door. We verwelkomen: In-
grid Scholten, Youri Emmen, Teun van Os en Wes-
sel Sohier. Hartelijk welkom en zet je beste beentje 
voor. Een ander minder leuk bericht is dat we af-
scheid gaan nemen van Miranda, de dirigent van 
het InstapOrkest. En daardoor zijn we op zoek naar 
een nieuwe dirigent. De werving is al in volle gang.

ONS KOFFIE
UURTJE 

WOENSDAG 2 SEPTEMBER
We wilden weer heel graag beginnen met het kof-
fie-uurtje en na overleg met Eugene van de Schalm 
is besloten te starten op woensdag 2 september.
Wilt u graag leeftijdsgenoten ontmoeten en een 
praatje maken dan bent u van harte welkom, u 
hoeft geen lid te zijn van de KBO, alle senioren 

van Berkel-Enschot zijn welkom.

Aanmelden is verplicht!!
Dit kan telefonisch bij Ine van de Wiel T: 013-533 
37 57 of bij Ria van de Kam T: 013-533 26 21.
Omdat we vanwege de anderhalve meter afstand 
een beperkt aantal plaatsen hebben zijn er nu 2 
ochtenden gepland en wel op de eerste en de der-
de woensdag van de maand. Dus u kunt nu kiezen 
voor 2 september of 16 september.
Vanwege Corona gaan we er vanuit dat u zelf voor 
vervoer zorgt.
Om 10 uur gaat de deur van de Schalm open en 
we stoppen om 12 uur.
Het eerste kopje koffie of thee wordt u aangebo-
den door de KBO/SW.
Met de medewerkers van de Schalm is afgespro-
ken dat er gezorgd wordt voor de afstand van an-
derhalve meter en een goede hygiëne.

Aan onze gasten wordt gevraagd zich te houden 
aan de Covid regels.
Dus: • Blijf thuis als u klachten hebt
  • Desinfecteer uw handen bij binnenkomst 
  • Ga niet rond lopen als het niet nodig is
  • Hoest en nies in uw ellenboog.
Hebt u nog vragen dan kunt u ons bellen.
Mochten er, door corona-omstandigheden, veran-
deringen in deze afspraken komen, dan zullen we 
u daarvan verwittigen.

KBO/SWO
Werkgroep SocMa

Herdenkingsbomen 16

PRINSES AMALIABOOM
Zoals U wellicht opgemerkt hebt heeft 
de schrijver dezes ‘iets’ met herden-

kingsbomen. Meestal staan deze bijzondere bo-
men in het openbaar gebied van Berkel-Enschot. 
Wat minder bekend is het feit dat particulieren 
soms ook dergelijke bomen in hun tuin hebben 
staan. Ze kunnen bijvoorbeeld geplant zijn bij het 
huwelijk van een echtpaar of geboorte van een 
kind. Zo heb ik rondom mijn gesplitste woonboer-
derij “Onder den Oranjeboom” maar liefst drie her-
denkingsbomen staan. 
Zeven december 2003 was voor onze huidige ko-
ningin Máxima en koning Willem-Alexander een 
heugelijke dag. Máxima beviel die dag in het Haag-
landen Medisch Centrum Bronovo te Den Haag 
van een gezonde dochter. Deze dochter kreeg 
de volgende uitgeschreven voornamen en titels: 
Catharina-Amalia Beatrix Carmen Victoria, Prin-



16 |

TENNIS / PADEL
10 LESSEN zonder lid 

te worden

AANMELDEN 
KAN T/M
1 SEPTEMBER

• Jeugd 5 t/m 8 jaar € 35,-
• Jeugd 9 t/m 17 jaar € 50,-
• Volwassenen € 75,-

8 personen / 2 banen / Inclusief materiaalgebruik

START

SEPTEMBER 2020

Meer info: www.tvbe.nl @tvbe.nlfacebook.com/TVBE

A5_adv_Schakel 2020_08.indd   1A5_adv_Schakel 2020_08.indd   1 19-08-20   09:0919-08-20   09:09
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ses van Oranje, Prinses 
der Nederlanden, Prinses 
van Oranje-Nassau. Ze is 
tevens kroonprinses van 
het Koninkrijk der Neder-
landen. De kroonprinses 
wordt formeel aange-
duid als Hare Koninklijke 
Hoogheid de Prinses van 
Oranje. Haar roepnaam is 
Amalia. Ze groeide op op 
Eikenhorst (Landgoed de 
Horsten) te Wassenaar. 
Sinds 13 januari-2019 

verblijven Amalia en haar 2 jongere zussen samen 
met hun ouders op Paleis Huis ten Bosch te Den 
Haag. Terug naar Berkel. De geboorte van Amalia 
was voor mij aanleiding een Bruine Beuk aan te 
planten. De boom staat op de kruising Durendael-
weg-Heikantsebaan links achter het buurtveldkruis 
van Den Berkelschen Heikant tegen de Durendae-
lweg aan. Bij de herdenkingsboom is een houten 
paaltje geplaatst met op een plankje geschreven: 
PRINSES AMALIABOOM 2003.

Archieffoto: Dennis van Korven.
Tekst: Rinus van der Loo.

Bosscheweg 11 • 5056 PP Berkel-Enschot
Gratis parkeren

keuze uit bier, wijn of fris

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

Augustus

Soep
Venkel- crèmesoep met gerookte kip

Hoofdgerechten
Gegrilde Kalfsschnitzel

Met tomaat concassé, sperziebonen en ansjovisboter

of
Gebakken mosselen in de schelp

Met knoflook, peterselie en aioli

Dessert
Lavendelparfait met gemarineerde aardbeien

Maandmenu
3 gangen & 2 consumpties € 27,50 p.p.
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Een mooi afscheid zorgt voor  jne herinneringen. Voor sommigen is dat intiem 
en bescheiden, voor anderen juist uitbundig. Denk hierbij aan een speciale 
locatie, uw favoriete catering of een bijzonder vervoersmiddel. Wilt u graag op 
een buitengewone manier afscheid nemen? Door onze brede kennis en ervaring 
is enorm veel mogelijk. U heeft intensief contact met ons team om alle wensen 
tot in detail uit te voeren. We helpen u zo het afscheid altijd persoonlijk en 
bijzonder te maken.

Samen met u geven we graag invulling aan alle wensen. 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

‘Wist u dat er zoveel mogelijk is?’

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

Verzorgd naar wens door Eelco Verheijke van ‘t Seuverick DELA
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Alleen door vaklui geplaatst!

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

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

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

WOENSDAG/DONDERDAG VRIJDAG/ZATERDAG IEDERE 1E WEEKEND 
VAN DE MAAND WEGENS GROOT SUCCES!

Gehaktballen 
Diverse soorten

Elke 4e

  GRATIS

Bij aankoop van 
2 menuutjes 

uit eigen keuken

GRATIS
een beker soep 
(500 ml) naar keuze

Onze koks hebben 
voor u gekookt

Vanzelfsprekend goed!

Gekruid 
gehakt 

500 gram  380

Reepjesvlees-
pakket
Wekelijks wisselend, steeds 
een compleet pakket

Per pakket
vanaf  795

(vrijdag/zaterdag)

Biefstukdag 
Botermalse biefstukjes

3 stuks  895

Daarnaast hebben we wekelijks een wisselend Keurslagerkoopje voor 
nog meer voordeel. Keurslagerkwaliteit voor een passende prijs!

MAANDAG/DINSDAG

Dit zijn onze dagaanbiedingen!

Deze aanbiedingen zijn geldig van 31 augustus t/m 19 december 2020

De lekkerste!

Beproefde kwaliteit, 

al 55 jaar lang!

UIT DE KEUKEN VAN

UIT DE KEUKEN VAN

VAN HOOF VAN HOOF

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

U parkeert 
bij ons voor 

de deur!
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ONZE ALLERLIEFSTE SEPP IS VERMIST!!!!!!!! AL VANAF 10-08-2020!!!!! 

Hij heeft een beige tuigje (hals en buikje) aan met een naampenning en 
telefoonnummer en een belletje op zijn rug. Het kan zijn dat hij dit echter 
inmiddels is verloren. HIJ IS GECHIPT!! En aangemeld bij Amivedi 0900-
2648334 

Zouden jullie misschien zo vriendelijk willen zijn om in garages, schuurtjes of 
tuin te kijken of hij daar misschien mogelijk verstopt zit.  

Ivm  angst kan hij zich schuilhouden in een struik en door zijn vacht moeilijk te 
zien. ’s Avonds met een lampje reflecteren zijn oogjes en is hij duidelijker te 
zien. HIJ HEEFT BREDE ZWARTE STREPEN!!! 

Heeft u SEPP gezien of eventueel informatie  wilt u dan zo vriendelijk zijn om 
een FOTO proberen te maken en meteen contact op te nemen met : 

DOROTHEE en MIL MUTSAERS 06-12463038/06-53441862                  24/7 BEREIKBAAR!!!!!! 

BUSSELAKKER 17 (BERKELSE AKKERS) 

SEPP is een binnenkatje en de straat niet gewend!!!  

VOOR DE GOUDEN TIP WILLEN WE GRAAG EEN BELONING GEVEN VAN €200.- 

Alvast heel erg bedankt!!!!!!! 
 



SPORT
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IEDEREEN HEEFT 
ER WEER ZIN IN 
BIJ OJC’98

Sinds begin augustus is het op dinsdag en vrijdag 
weer gezellig druk op de accommodatie van korf-
balvereniging OJC’98. Er wordt stevig getraind, 
zowel door de selectiegroep als door de verschil-
lende jeugdteams. Het is duidelijk dat iedereen zin 
heeft om eindelijk weer eens competitie te spelen 
na een half jaar corona-stilte. 
Voor de selectie is er weinig veranderd. Zowel de 
groep als de staf is hetzelfde gebleven. Alleen Wil-
lem Venhuizen is  verhuisd naar Utrecht en dat is 
natuurlijk wel een verzwakking. We zijn benieuwd 
of een van de jongelui die twee jaar geleden de 
overstap van junioren naar senioren maakten een 
waardig vervanger zal worden.
Korfbal is een unieke sport. Een gemengde team-
sport, dat komt amper voor. Een uiterst veelzijdige 
sport ook, Je moet goed kunnen springen, vangen 
en gooien, heel wendbaar zijn en vooral ook oog 
hebben voor je medespelers.
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. We 
spelen in elke leeftijdsklasse mee in de competitie 
en voor de allerlkleinsten is er de kangoeroeclub 
om spelenderwijs met balsport kennis te maken.

NIEUW SCHAAKSEIZOEN 
VAN START
Aanstaande donderdag vindt de jaar-
lijkse ledenvergadering van schaakclub 

De Oude Toren plaats. Normaal gesproken is dat 
tevens het moment om bekers en prijzen uit te rei-
ken aan ondermeer de club- en bekerkampioen. 
Door corona zijn helaas deze competities tussen-
tijds afgebroken, waardoor het seizoen 2019/2020 
‘onbeslist’ de boeken in zal gaan.
Het ontbreekt de club in ieder geval niet aan am-
bitie om de schaakactiviteiten weer op te pakken. 
Met inachtneming van het Protocol Veilig Schaken 
zijn er weer volop plannen voor het nieuwe sei-
zoen.
Donderdag 3 september zal de interne compe-
titie weer van start gaan, kort daarna volgt de 
bekercompetitie. Ook aan de externe zaterdag-
competitie zal worden deelgenomen. Verder zijn 
er plannen voor een gezellig kersttoernooi. Of het 
Druiventrostoernooi  dit jaar nog kan plaatsvinden, 
is nog onzeker. Eventueel zal dat in het vroege 
voorjaar van 2021 worden ingepland.
Na de vergadering is er nog eenmaal gelegenheid 
voor het informele terrassenschaak.
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ZÓ LEKKER 
HEB JE DE

NOG NOOIT 
GEPROEFD!

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

SMAKEN

Karamel/Vanille  |  Amaretto 
Bailey’s  |  Schrobbelèr 

Limoncello  |  Butterscotch

Ook voor de lekkerste broodjes, 
ambachtelijk schepijs of een 

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

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

DAGELIJKS OPEN VANAF 9.00 UUR 
(DINSDAG GESLOTEN)

ijsko�  e
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GITTEPETIT-CREATIEF 
ONTMOETEN SLUIT OP 
1 SEPTEMBER HAAR DEUR
Vier jaar geleden realiseerde ik mijn droom: een cre-
atieve ontmoetingsplek. Een plek voor ontmoeting, 
verbinding, creativiteit en inspiratie. En wat was het 
een feestje om zoveel prachtige mensen te ont-
moeten en samen creatief te zijn. Vriendschappen 

werden gesloten, mensen vonden hun creativiteit 
terug en vonden warmte en soms ook de nodige 
structuur in hun leven. Of gewoon een lekker bakje 
koffie en wat gezelligheid. Het was allemaal oké.

Er waren creatieve cafés, workshops, cursussen, 
aanschuiftafels, kerstcafés, een lenteswap, open 
dagen en een heuse zomerfair. En omdat geven 
zo fijn is, handwerkten we voor mooie goede doe-
len zoals Pater Poels, de Quiet Community Tilburg 
en Stichting Carebags. Ook maakten we heel veel 
voelwarmers voor de bewoners van Torentjeshoef, 
de Eikelaar en Stichting Prisma. 
Dit alles kon ik alleen maar doen met de steun en 
hulp van mijn fantastische vrijwilligers Anneke, Mar-
jolein en Saskia. En door het enthousiasme en de 
inzet en steun van alle deelnemers en bezoekers. 

Met een fijn gevoel en heel veel dankbaarheid kijk 
ik terug op vier geweldig mooie jaren waarin velen 
de weg vonden naar Gittepetit-creatief ontmoeten. 
Nu is het tijd voor een periode van rust, bezinning 
en wellicht weer nieuwe dromen.

Ik wil graag iedereen bedanken die de afgelopen 
jaren op mijn pad is gekomen en daarmee mijn le-
ven een stukje mooier heeft gemaakt. Dankjewel!

Brigit van Rooij
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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  

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

STOF TOT NADENKEN

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

Ki jk op 
OIST.NL

voor meer 
ideeën
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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
Kevelaer
Ik kan me mijn eerste bedevaart naar Kevelaer nog 
goed voor de geest halen. Ik zal een jaar of acht 
geweest zijn, en vanuit mijn tante en oom in Te-
gelen bij Venlo was het maar een ‘Katzensprung’ 
(’ne gooi) naar Kevelaer. De rozenkrans die ik toen 
kreeg, heb ik nog steeds – een souvenir met mooie 
herinneringen aan lieve mensen. 
Kevelaer is een plek waar ik graag kom. Het is ver-
bonden met Maria, die er vereerd wordt onder de 
titel Consolatrix Afflictorum, ofwel Troosteres der 
Bedroefden. Een mens kan heel wat leed met zich 
meetorsen, en het is een troost dat we ons als kinde-
ren mogen koesteren onder moeders schutsmantel. 
Als je zo in Kevelaer rondkijkt, komen als vanzelf de 
gedachten naar boven wat ieder wel niet met zich 
meedraagt in de rugzak van zijn of haar leven. 
Kevelaer is in die zin genadeoord, dat je er je sores 
kunt achterlaten, wetend dat je gedragen wordt 
door het gebed van vele pelgrims, die er ook voor 
elkaar en voor elkaars intenties bidden. Ook dat is 
de kracht van kerk zijn: als het zelf een keer tegen 
zit, als je de woorden niet vindt, of als je zelf er 
de energie niet voor hebt om te bidden, dan mag 
je je gedragen weten door het gebed van de ge-
loofsgemeenschap, een gebed dat altijd doorgaat. 
Hoe zouden we in die zin de kerk, onze familie van 
gelovigen kunnen missen?
Onlangs was ik op een privépelgrimage in Kevelaer, 
dat nu ook getekend wordt door corona. Ik mocht 
communie uitreiken, maar dan wel met mondkapje, 
en ook buiten was een mondkapje verplicht. Een 
selfie met mondkapje en met de Gnadenkapelle 
op de achtergrond postte ik op Facebook. De dag 
erna kreeg ik van mijn voor-voorganger, pastoor 

Pieter Scheepers, een zelfde selfie toegestuurd. 
Grappig en frappant! Zo is Maria moeder van velen, 
ook van hem, van u en van mij. 
Heilige Maria, Moeder van God, onze Moeder, 
Troosteres der Bedroefden, bid voor ons. 

Pastoor Marcel Dorssers

MIVA-COLLECTE
Op 29 en 30 augustus 2020 vindt de jaarlijkse 
MIVA-collecte in de kerken plaats. Dit jaar vraagt 
MIVA aandacht voor een bijzonder project: “Ge-
zondheidszorg voor Rohingya vluchtelingen”. De 
vluchtelingen in de grote kampen in Bangladesh 
bevinden zich in een uitzichtloze situatie. Pionier 
Anwar trekt zich hun lot aan en biedt medische 
zorg. De opbrengst van de collecte is bedoeld 
voor ambulances voor de vluchtelingenkampen. 
Zodat de vluchtelingen in elk geval van medische 
zorg kunnen worden voorzien. Vooral in deze tijd 
van corona is dit nog harder nodig.
Namens het bestuur van de MOV JohannesXXIII.

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Zaterdag 29 augustus: 
19.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looijaard.

Zondag 30 augustus: 
09.30 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers.
10.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looijaard.
11.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers.

Dinsdag 1 september:
09.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looijaard.
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers.

Donderdag 3 september:
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.
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Pasfoto’s voor officiële documenten kunt u 
zonder afspraak laten maken bij een vakfo-
tograaf. ERKEND RDW fotograaf, ook voor 
digitaal aanvragen rijbewijs. 
FotoGalerie Angelique, Kreitenmolenstraat 34, 
Udenhout, ingang achterom. 013-5111324. 
www.fotogalerie-angelique.nl 

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

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

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 

Gastouderbureau Bontekoe gespecialiseerd 
in gastouderopvang. Zoek je opvang of wil je 
gastouder worden? Dan horen we graag van jou! 
www.kinderopvangbrabant.nl of bel of app naar 
06-48948933. 

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

Modevakschool By Joke begint 1 september 
weer met lessen. Er is nog plaats op de 
dinsdagochtend. Les in een kleine groep. 
Voor naailessen, patroontekenen, of lingerie. 
Inl. www.byjoke.nl 

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

Ik zoek een hulp in de huishouding voor een 
ochtend of middag in de week. Wij zijn met twee 
personen. Goede beloning. 06-22470658

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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ELKE DAG EURO’S GOEDKOPER

3 halen, 2 betalen: 33,34% korting op de totaalprijs van 3 producten. Alle 
combinaties mogelijk. 

1+1 gratis: 50% korting op de totaalprijs van 2 producten. Alle combinaties 
mogelijk.

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

*

DRUIVEN
Pitloze witte of rode druiven  
2 bakken à 500 gram

 2 VOOR

3.–

Mona verdraaid 
 lekkere yoghurt
Beker 450 gram

GRATIS BIJ

PUNTEN
250

Heinz tomato frito
Pak 350 gram GRATIS BIJ

PUNTEN
90

Jumbo groenterijst 
of -spaghetti
Schaal 400 gram

GRATIS BIJ

PUNTEN
250

189
a2,25 - a2,55

GOUDEERLIJK 
SCHOTELBROOD
Alle soorten 
Heel brood

Geen 18, geen alcohol

MEZZACORONA WIJNEN
Land van herkomst: Italië
3 flessen à 750 ml

3 HALEN
2 BETALEN*

OPTIMEL  
DRINKYOGHURT
Uit de koeling 
2 pakken à 1 liter

1+1
GRATIS*

2e
HALVE
PRIJS*

WAPENAER KAAS PLAKKEN
Alle soorten
2 verpakkingen


