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ALARMNUMMER 112

Met spoed politie, brandweer en ambulance 090088 44 voor alle overige politiezaken.

WIJKAGENTEN 0900-88 44

HUISARTSENPOST 085 - 53 60 300

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

Onze wijkagenten zijn bereikbaar via mail:
goof.van.bragt@politie.nl
cluster-2.groene-beemden@politie.nl.

Bedrijven contacten
ARCHITECT

Ir. Stan Kruijssen | www.stankruijssen.nl
Exterieur & Interieurontwerp | 0617045678

AUTOBEDRIJVEN

Vakgarage Robben | vakgaragerobben.nl | 013-5331229
APK, Airco, Banden én onderhoud aan alle auto’s

BANKEN
Regiobank
Craenweide 1 Berkel-Enschot
www.vandenhoven.nl

Tel. 013-5339118

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
Fermacell vloeren, nieuwbouw en renovatie.
Bezoek ons op Facebook. 06-33327330 vancromvoirtafbouw@gmail.com
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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

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
Stel uw vraag over zorg, welzijn, wonen of andere
hulpvraag. Op donderdagochtend van 10-12 uur in
Koningsoord (ingang via hellingbaan) of
tel: 06-53768978. Of mail:
loket-be@dorpsraadberkelenschot.nl

GEMEENTE
Gemeente Tilburg
Voor paspoort of rijbewijs, het doorgeven van een
verhuizing of vragen over zorg, welzijn, inkomen etc
ga naar: www.tilburg.nl
Handige apps zijn: “Fixi” (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

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

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

Coaching
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
Kinderfysiotherapie Move-Ing
www.move-ing.nl | Tel: 06 18820150
TOPFYSIOTHERAPIE BERKEL-ENSCHOT, Groels & Klijn
Fysiotherapie | Manuele Therapie | Geriatrie
Fysiotherapie | Medische Revalidatie. Akkerweg 2 |
tel: 013-5333307 | www.topfysiotherapie.nl/berkel-enschot

Huisartsen

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

Massage

Kivemas Massage. Massages, Lymfe Therapie en meer.
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

Therapeuten

Voor psychotherapeut (BIG) www.bonnechance.nl
FONKEL psychosociale therapie www.fonkel.nu
Biezenmortel, lid NVPA/RBCZ, 5333937
Praktijk NyaVeda voor Ontspanning en Zingeving
met Ayurveda | Klankschaal | Numerologie | Tarot
Contact gegevens: www.nyaveda.nl – info@nyaveda.nl
Praktijk Oefentherapie Cesar Mirjam van Riel-van Gorp
T: 013-5116067 I: www.PraktijkOefentherapieCesar.nl
Praktijk voor klassieke homeopathie & opstellingen |
w. www.miriamvanmierlo.nl | t. 013-5334558
RondOm Podotherapeuten GC Koningsoord
Tel: 088-1180500 www.rondompodotherapeuten.nl
Steunkousenadvies 013 – 504 60 58
Therapeutisch Centrum De Zicht Acupunctuur |
Toegepaste Kinesiologie | Coaching | DruYoga/Meditatie
De Zicht 21 | www.centrumdezicht.nl | 013-5332865

Thuiszorg

KAPPERS

ANTHÉ KAPPERS, Kerkstraat 25B, Dames, heren en kinderen behandeling op afspraak. Heren mogen ook zonder
afspraak. Ook gespecialiseerd in krullen knippen.
Charlotte & team 06-34089921 (ook via app) 013-5331561
Di, Do, Vrij: 9.00-18.00 Woe 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

Gastouderbureau Bontekoe gevestigd te Loon op Zand
kinderopvangbrabant.nl 0416-532321 / 06-48948933
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

MAKELAARDIJ
Van den Hoven Makelaardij
Craenweide 1 Berkel-Enschot
www.vandenhoven.nl

Tel. 013-5339118

Thebe wijkverpleging 088-117 67 73

WitteWoningMakelaar Van Poppel,
Jeroen Boschlaan 39, B-E		

Thebe Begeleiding/Maatsch.Steunsysteem 088-117 53 01

RIJWIELSPECIALIST

Wijkverpleging Zorgstichting ’t Heem 06 – 2700 3387

JURIDISCHE DIENSTVERLENING
Advocaten
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 Udenhout
(013) 549 49 39 - Vestiging Tilburg (013) 549 49 49
www.dktnotarissen.nl

013-5715888
06-28785367

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
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

5

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

UITVAARTBEGELEIDING

Coöperatie DELA 24/7 bereikbaar om te helpen
in Berkel-Enschot T 013 300 36 19 www.dela.org

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

WELZIJN

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.
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

ContourdeTwern, voor ondersteuning van bewoners
en vrijwilligers(groepen) & mantelzorgondersteuning,
chantalboeren@contourdetwern.nl 0610932179
Eten met Gemak, maaltijd service, vers bereid,
Gevarieerd, en hoge kwaliteit, u kunt zelf samenstellen.
Tel 013-8200954 of mail naar smits@etenmetgemak.nl
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

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

Stichting Welzijn Ouderen Berkel-Enschot
website: swo-be.nl mail: info@swo-be.nl of 013-5331035

Weekblad de Schakel heeft in augustus een ZOMERSTOP
In de weken 31-32-33-34 verschijnt er géén Schakel

UITKNIPBARE BON

BIJ ARBIES
KUN JE GEZELLIG

WIJ ACCEPTEREN 1 WAARDEBON PER
GEZELSCHAP EN BEZOEK
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IN ZOMERSE SFEREN!

GRAAG RESERVEREN VIA
INFO@ARBIES.NL
OF VIA DE QR-CODE

WELKOMST
RONDJE

P rosecco
Knip deze bon uit,
lever hem in bij ons
personeel & geniet
samen van een
heerlijke glaasje
prosecco!

Met de voetjes
in het zand

DE BON IS GELDIG T/M AUGUSTUS 2021
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Corona-Herinneringsboom
in Heukelom

In de vier ‘samenlevingen’ van de
gemeente Oisterwijk: Oisterwijk,
Moergestel, Haaren en Heukelom had
burgemeester Hans Janssen al op
zaterdag 27 februari jl. viermaal de
schop ter hand genomen om zogenaamde Corona-herinneringsbomen
te planten. Hij deed dat speciaal op
die dag omdat exact een jaar eerder
de eerste Nederlandse patiënt, Joost
Boons uit Loon op Zand, in het
Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis te
horen kreeg dat er bij hem corona
was gediagnostiseerd.
Het planten van de herinneringsbomen is een initiatief van diverse
mensen uit deze vier kernen. Het
belangrijkste is het feit dat de bomen
inderdaad herinneren aan hoe corona
de gemeente heeft getroffen. Iedereen
kan er uit persoonlijke ervaring over
vertellen. Dit geeft wel aan hoe groot
de impact was en is.
Sinds de Tweede Wereldoorlog is er in
de vier genoemde plaatsen niets gebeurd dat zulke grote gevolgen heeft
gehad. Iedereen hoopt oprecht dat dit
ook nooit meer zal gebeuren en dat
corona de wereld uit zal gaan. Na een
zware anderhalf jaar, vol lockdowns en
vrijheidsbeperkende maatregelen, zijn
mensen toe aan een feestje of vakantie. Maar door de oplopende besmet-

tingen worden we nu ondanks het vele
vaccineren teruggeworpen in de tijd.
Toch vond er op woensdag 14 juli jl.
in Heukelom de onthulling van een
plaquette plaats op het ‘spieke’ van de
Heukelomseweg met Het Heikespoor.
Veertig leerlingen van de Oisterwijkse
basisscholen Den Akker en De Molenhoek waren met de ‘benenwagen’ om
10.30 uur present om de plaquette
voor de koningslinde te onthullen. Van
de organisatie hadden de leerlingen
op de scholen eerder een lesbrief
gekregen en doorgenomen over het
hoe en waarom van het planten van
de herinneringsboom.
Onthulling herinneringsbordje
De voorzitter van de Buurtraad van
Heukelom, John van Dongen praatte
de ‘plechtigheid’ aan elkaar. De
Heukelomse leerlingen Ties Vugs en
Piet van Dingstee lazen een stukje
voor. Twee andere leerlingen, Emma
van Kasteren en Tim Wilborts uit wijk
Pannenschuur, trokken de Brabantse
vlag van de plaquette en juf Harriët de
Vries legde samen met leerling Anne
Marcelissen een boeket bloemen bij
de plaquette voor alle coronagevallenen. De leerling-groepen 5 en 6 zeggen het hopelijk voort.
Foto: Bas Haans
Tekst: Rinus van der Loo
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José van der Heijden (zittend), Biljana de Boer (boven)
en Chantal Boeren (rechts)
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U staat er nooit
alleen voor!
ContourdeTwern streeft naar een zelfredzame en sociale samenleving. Chantal
Boeren (26), José van der Heijden (38) en Biljana de Boer (38) werken voor de dorpen
Berkel-Enschot, Udenhout en Biezenmortel en staan voor u klaar; voor jong en oud.
‘Als het aan ons ligt, staat u er nooit alleen voor!’

‘Wij organiseren ondersteuning en begeleiding voor
diegenen die dat nodig hebben. Het zijn vaak mensen
die niet weten waar ze terecht kunnen of net buiten de
boot vallen’, vertelt Biljana. ‘Wij bieden een luisterend
oor en wijzen hen de weg. Juist door naast mensen
te staan, kunnen we maatwerk bieden. Dit kan zijn
op het gebied van welzijn, vrijetijdsbesteding, wonen,
zorg of inkomen. Om een vraag bij ons neer te leggen
is geen indicatie nodig, de drempel is laag, iedereen is
bij ons welkom.’
‘ContourdeTwern heeft een groot sociaal-maatschappelijk netwerk. We werken altijd samen met andere
partners, zoals Platform Welzijn, thuiszorg, Dorpsraad,
Dorpsloket, Praktijkondersteuners Huisartsen, vrijwilligers en lokale organisaties. Onze taak is het leggen
van verbindingen en het mede aanjagen en ondersteunen van projecten, legt Chantal uit. Enkele projecten en diensten zijn: Fijn Thuis gesprekken, Gezond
en gelukkig oud, Maatjesproject, Koffietijd, Dementievriendelijk, Mantelzorg en we hebben in de dorpen
ook collega’s van R-newt speciaal voor jongeren.

op Ouderen. Nu ondersteunen we bv. ook taal- en
fietslessen voor vrouwen en ook het project de Wijkcirkel loopt alweer ruim een jaar; ben je tussen de 25
en 70, woon je zelfstandig maar kun je af en toe wat
hulp gebruiken en help je ook graag een ander, kom
dan een keer langs. Maar natuurlijk zijn we er ook nog
steeds voor de ouderen.’ Bijvoorbeeld ‘Fijn Thuis’,
waarbij vrijwilligers bij mensen langs gaan ter voorbereiding op het langer zelfstandig, gelukkig en gezond
thuis te blijven wonen in het eigen dorp. De vraag
naar Mantelzorg en een Maatje neemt nog steeds toe.
Mensen zijn op zoek naar ondersteuning en sociale
contacten. ‘Wil jij iets voor een dorpsgenoot doen, we
zijn altijd op zoek naar vrijwilligers!’ besluit Chantal
enthousiast.

José heeft in de loop van de tijd de doelgroep zien
verschuiven van ouderen naar alle leeftijdsgroepen. ‘In
2015 begon ik als dorpsondersteuner vooral gericht

Tekst: Ingrid Roets
Foto: Bas Haans

Aanspreekpunt Berkel-Enschot en
Biezenmortel: Chantal Boeren
Aanspreekpunt Udenhout: José van der Heijden
Aanspreekpunt Mantelzorg: Biljana de Boer

ContourdeTwern Locatie Udenhout/Berkel-Enschot

Bibliotheek Udenhout | Tongerloplein 15 | 5071 CX Udenhout
06-10932179 | chantalboeren@contourdetwern.nl | www.contourdetwern.nl
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Kleurwedstrijd en wie verzint de leukste naam
voor de kinderboerderij?
Op de kinderboerderij is er hard gewerkt en binnenkort wordt de boerderij
geopend. En dat mag gevierd worden!
Knorretje heeft aan Marjolein gevraagd om een tekening te maken die jezelf
mag inkleuren.
Willen jullie boer Jan ook meehelpen om een leuke naam te verzinnen voor
de kinderboerderij?
De naam mag je op het bord schrijven in de tekening.
Voor de mooiste tekening hebben we een leuk prijsje en voor de leukste
naam ook.
Inleveren
Lever je kleurplaat, mét naam voor de kinderboerderij, in bij Figlio by
Geerts Schoenen,
Koningsoord 91 Berkel-Enschot vóór 25 augustus a.s.

Peter R. de Vries en Bart
Dertig jaar geleden, in de Nieuwjaarsnacht van 1990 -1991 kwam onze zoon Bart om het leven door
Zinloos Geweld.

Justitie heeft een tijdje met ons geconcludeerd dat het om doodslag door grote criminelen ging, hing
in de volgende fase de theorie aan dat het om een eenzijdig ongeval ging, om, nu ongeveer vijf jaar

geleden te beweren dat er helemaal geen ‘casus Bart van Dijck’ bekend was bij het arrondissement
Breda. De hoofdofficier die dat beweerde is er overigens niet meer werkzaam.

Vorig jaar in mei werden wij door de nieuwe hoofdofficier, een vrouw voorzien van veel invoelingsvermogen, uitgenodigd voor een gesprek waarin zij haar welgemeende excuses aanbood voor de gang
van zaken in de afgelopen dertig jaar: het dossier Bart van Dijck was na lang zoeken toch terugge-

vonden, het was wel degelijk doodslag, het ging om topcriminelen en ik mocht de namen noemen.
Mevrouw de hoofdofficier beaamde dat het om die namen ging. Wij waren erg gelukkig met dit
gesprek. Er viel een last van ons af.

Wij hebben dat niet in ons eentje bereikt. Ik heb al die jaren hulp gehad van Peter R. de Vries, een

redacteur van het Brabants Dagblad en van de Burgemeester van Breda. Als ik Peter om raad vroeg,
kreeg ik steevast binnen een dag antwoord. In zijn laatste mail aan ons schreef hij: “O, o o…, het is

overal hetzelfde liedje… wat irritant, blijf aan de bel trekken, Frank!” Toen hij eenmaal mee ging trekken aan die bel, vlogen alle deuren open.

Ik heb ook in andere zaken met Peter samengewerkt. Hij was een fijne kerel, solidair, trouw, vol humor, hardnekkig. Wij blijven hem zeer dankbaar en zijn verdrietig om zijn dood.
Frank en Annelie van Dijck
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Verenigingen

BEGRAFENISGEBRUIKEN
TE BERKEL (1)
Als er in het eerste kwart van de vorige
eeuw iemand stierf verzorgde buurtschap Den Berkelschen Heikant grotendeels zelf
de begrafenis. Van wijlen mijn tante Mia Huijbregtsvan der Loo (1924-1992) kreeg ik te horen hoe men
in die tijd omging met de dood. Mijn opa Marinus
van der Loo (1869-1947) vertelde mijn tante Mia
het volgende: “Als er iemand was overleden kwam
dokter Lobach uit Udenhout, de dood vaststellen.
Timmerman Frans Brekelmans, uit Berkel, kwam de
lengte van de overledene opnemen voor het maken
van een grafkist. De overledene werd die zelfde
dag nog gewassen en afgelegd. Om de buurt en
verdere familie te verwittigen van het overlijden
kreeg meestal een jonge man uit de buurtschap,
tegen betaling, opdracht om het sterfgeval te gaan
‘aanzeggen’. Vaak was deze jongeman een dag
zoet met het karwei. Soms kreeg hij eten, een
sneveltje of sigaar aangeboden door de ontvangers
van het slechte nieuws. Het kwam derhalve nog al
eens voor dat de aanzegger licht beschonken thuis
kwam. Nabij de voordeur van het sterfhuis werd
een zogenaamd ‘strooike’ gelegd. Bij een overleden gehuwde man was dat een klein uitgespreid
bed van stro waarop 5 bakstenen gelegd werden.
Later heeft men dat vervangen door onder andere
een samengebonden busseltje stro of riet, samengehouden door 3 zwarte stoffen linten, met
daar tegenaan gezet de 5 bakstenen. Midden op
het busseltje stro stond een houten plankje met
daar op geschilderd een doodskop en gekruiste
beenderen.”
Foto/Tekst: Rinus van der Loo.

Eindelijk rust
Een van de thema’s waar we binnen FotoBE aan werken dit jaar is ‘verstilling’.
Marjolijn Ooms was blij dat haar hondje
na een vermoeiende wandeling lekker plat ging.
Dan moet je snel zijn en de camera pakken die op
dat moment voorhanden is: die op haar mobiele
telefoon. Met het camerastandpunt op ooghoogte
van de hond, komt het beestje heel mooi uit.
Daarbij geeft de nabewerking in zwart - wit extra
uitdrukking aan de rust die ze in beeld wilde brengen. Gefeliciteerd met het winnen van de Foto van
de maand, Marjolijn!

Het internetcafé in De Stulp
van Torentjeshoef gaat weer
opstarten vanaf 20 juli a.s..
U weet wel: elke dinsdagmiddag kunt
u binnenlopen voor een antwoord op uw (kleine)
vragen over het werken met uw PC, laptop, tablet
en mobiele telefoon. Elke dinsdagmiddag dus van
14u30 tot 16u00.
Maar helemaal zoals we gewend waren gaat het
niet meer. U moet nu eerst een afspraak maken om
te voorkomen dat er teveel mensen tegelijk aanwezig zijn. Die afspraak kunt u altijd maken, zelfs
onder openingstijd. U kunt bellen met 06 46 33 41
06 (Trees Corbey).

Was het met St. Margriet (20 juli) droog,
zes weken zon in ʼt oog.
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Geldig in week 29

zondag 18 t/m zaterdag 24 juli

Goed
eten is
buiten
eten.

Go
etened
buit is
etenen
.

PLUS
Nederlands
Zacht fruit

Blauwe bessen, frambozen lagorai,
bramen of rode bessen, bakje 125 gram,
combineren mogelijk
2 bakjes**
Bijv. PLUS Nederlandse blauwe bessen,
2 bakjes à 125 gram

4.58

2.29

De actieprijzen variëren van 2.19 - 2.49

1+1

GRATIS

3.99

2.99
Per stuk

PLUS Smaakselectie
Kawaii meloen
Eetrijp

do vr za
22 juli

23 juli

24 juli

Spa Fruit of duo
of Royal Club

Alle flessen à 1-1,25 liter,
combineren mogelijk

2 flessen**

Bijv. Royal Club Tonic 0% suiker,
2 flessen à 1 liter

1.69

3.38

De actieprijzen variëren
van 1.49 - 1.79

Alle PLUS Waterijs

Combineren mogelijk
2 pakken**
Bijv. PLUS Watermeloen ijsjes,
2 pakken à 6 stuks

3.98
1.99
De actieprijzen variëren
van 0.77 - 2.56

1+1

GRATIS

1+1

GRATIS

1.99
4 stuks

PLUS Lekkerste
appelflappen

Alle blikjes of flesjes à 25-50 cl,
combineren mogelijk
2 stuks**
Bijv. Lipton Ice tea green,
2 blikjes à 25 cl

1.30
0.65
De actieprijzen variëren van 0.65 - 1.55

1+1

GRATIS

5.50
Per 500 gram

PLUS Spareribs

BBQ, Indisch of piri piri,
pak ca. 600 gram

3.99

WEEKENDPAKKERS
3.59

72% KORTING
OP=OP
3.49

60% KORTING

2.99

0 .99

0 .99

KKING

3.16

Lipton Ice tea

VOORDEELVERPA

Per pak

PLUS
Kipdrumsticks

Naturel of gekruid, pak 900 gram

2.49

Per 500 gram

Per flacon

Lenor Wasverzachter
gouden orchidee
Flacon 500 ml

PLUS
Wilde perziken
Los

29/21

Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

Om al onze klanten te laten profiteren van onze scherpe aanbiedingen, geldt er een maximum van 5 aanbiedingen per klant (tenzij anders vermeld).

*De ‘NERGENS GOEDKOPER’ garantie geldt ten opzichte van alle supermarkten in dezelfde vestigingsplaats als jouw PLUS; kijk voor overige voorwaarden op plus.nl/nergensgoedkoper.
**Voor 1+1 gratis geldt: per combinatie kan de prijs verschillen. Je krijgt 50% korting op de totaalprijs.

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

Openingstijden:
t/m zaterdag:
- 20.00
uur || zondag:
- 19.00
Openingstijden:maandag
ma.-do. 8.00
- 20.00 | 8.00
vrij. 8.00
- 21.00
za. 8.009.00
- 20.00
| zo. uur
8.00 - 20.00

plus.nl

Ammerlaan
Udenhout
| Tongerloplein
23 | 5071| T:
CX 0523
Udenhout
01393
- 511| 1989
1 | XXXX
XX | Plusstad
65| T:63
(Naam) | |Plusweg
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Verenigingen

Wij zijn op zoek naar
leiding !!!
Voor mini KinderVakantieWerk op maandag 23 en dinsdag 24 augustus zijn wij
voor zowel de onderbouw (jongste kinderen) als
de bovenbouw (oudste kinderen) nog op zoek naar
vrijwilligers die het leuk vinden om een groepje
kinderen te begeleiden tijdens de spelletjes.
Je krijgt van ons een T-shirt om aan te doen, je
neemt zelf je lunchpakket mee en voor de rest
zorgen wij.
Ben jij 15 jaar of ouder en vind je het gezellig om
met andere vrijwilligers deze dagen de kinderen te
vermaken? Of wil je nog wat meer informatie over
het leiding zijn, mail dan snel naar
info@jeugdwerkberkelenschot.nl

Groetjes van de voorbereidingsgroepen KVW OB
en KVW BB
Stichting Jeugdwerk Berkel-Enschot

Ons Koffie-uurtje
4 augustus
Het ging in juni tot begin
juli aanvankelijk snel de
goede kant op met corona en dit was de reden om
7 juli weer te starten met Ons-Koffie-uurtje. We
waren met 27 gasten en het was weer echt gezellig, we hadden er allen weer zin in.
Tom en Eugène van de Schalm hadden de tafeltjes
goed geplaatst zodat we op een redelijke afstand
toch met meerderen een goed en gezellig gesprek
konden voeren. Het was fijn om elkaar weer te zien
en te horen.
Op deze manier kunnen we, al zijn de regels weer
aangescherpt, toch de eerste woensdag van augustus weer bij elkaar komen.
In de Schalm bent u van 10 uur tot 12 uur van harte
welkom en, zoals u weet, wordt het eerste kopje
koffie/thee u gratis aangeboden door de KBO/
SWO. U hoeft geen lid te zijn van de KBO, alle
senioren van Berkel-Enschot zijn van harte welkom.
Er is plaats voor 40 mensen en u wordt verzocht
zich aan te melden bij Ine van de Wiel tel: 013 533
37 57 of bij Ria van de Kam tel: 013 533 26 21.
Zijn er te veel aanmeldingen dan komt u in september boven aan de lijst te staan.
Wij houden de anderhalve meter afstand aan en
rekenen er op dat u zo verstandig bent om niet te
komen wanneer u zich niet lekker voelt, verkouden
bent of hoofdpijn hebt.
Een vaste zitplaats is verplicht en u verplaatst zich
alleen wanneer dat echt noodzakelijk is.
Wij hopen u te ontmoeten op woensdag 4 augustus.
KBO / S.W.O. Werkgroep SocMa

Alles uit
uit handen
handen
Alles
of alles
alles in
in
of
eigen hand?
hand?
eigen
Altijd bereikbaar:
Altijd bereikbaar:

013 572 1822
013 572 1822

Oude Lind 35
Oude Lind 35
5046 AL Tilburg
5046 AL Tilburg

In alles persoonlijk.
In alles persoonlijk.

www.moniquevanhoutum.nl
www.moniquevanhoutum.nl
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GEMEENTENIEUWS
Meer locaties in beeld voor verplaatsing
Gilde Sint Hubertus
Al geruime tijd ontwikkelen de provincie
Noord-Brabant, ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte en de
gemeente Tilburg de woningbouwlocatie
Buitengoed Nieuwe Warande te
Berkel-Enschot. In het plangebied is aan
de Kraan 53 de handboog- en schuttersvereniging het Gilde Sint Hubertus Berkel
gevestigd. Vanwege de geplande woningbouw op deze plek moet de vereniging
verhuizen. In 2013 zijn verschillende
nieuwe locaties onderzocht en daar was
geen geschikte of beschikbare locatie uit
naar voren gekomen.
In 2017 kwam de locatie aan het Riddershofpad te Berkel-Enschot in beeld. Voor
de verplaatsing van het Gilde naar deze
plek is een bestemmingsplanwijziging nodig. Op 28 november 2018 en 7 oktober
2019 zijn door provincie Noord-Brabant
en ontwikkelingsmaatschappij Ruimte
voor Ruimte voor de omgeving informatieavonden georganiseerd en vervolgens
is een nieuw ontwerpbestemmingsplan
opgesteld.
Actualisatie locatieonderzoek
Het ontwerpbestemmingsplan is opgestuurd naar de Provincie voor reactie
en zij hebben gevraagd het uitgevoerde
locatieonderzoek uit 2013 te actualiseren.
Naast de huidige locatie in het onbebouwde buitengebied (Riddershofpad) wil
de provincie ook graag locaties in beeld
brengen waar een verenigingsgebouw kan
aansluiten bij andere gebouwen.
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In het najaar van 2020 is de gemeente
de zoektocht gestart naar alternatieve
locaties. De gemeente heeft in totaal 17
locaties (opnieuw) bekeken, waarvan 6
locaties om verschillende redenen niet
mogelijk zijn. De overgebleven 11 locaties
zijn getoetst aan de hand van criteria die
ook bij de eerdere locatieonderzoeken
zijn gebruikt. Hieruit blijkt dat de locatie
aan het Riddershofpad niet het beste
scoort.
De gemeente gaat dit najaar in samenwerking met ontwikkelingsmaatschappij
Ruimte voor Ruimte vier locaties verder
verkennen of te zien of een van deze
locaties ook echt haalbaar blijkt. Zo liggen
twee alternatieve locaties dicht bij de
Akker-Heikant ontwikkeling. Gekeken
moet worden of deze ontwikkelingen
elkaar niet bijten. Ook moet gekeken
worden naar de impact op de omgeving
qua geluid en milieu en financiële implicaties. En uiteraard gaan we dit najaar ook
met de direct omwonenden van deze 4
locaties in gesprek.
De volgende vier locaties worden verder
onderzocht (zie hiernaast):
•
locatie 2 (Hazennest-Oost 35)
•
locatie 4 (Hazennest-Oost
ong. – perceel 3652)
•
locatie 11 (Hoolstraat 4a)
•
locatie 14 (Heikantsebaan
ong. – perceel 5513)

Vervolgtraject en planning
De gemeente verwacht het aanvullende
locatieonderzoek eind 2021 af te ronden.
Nadat het onderzoek is afgerond gaat
het college in overleg met ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte en
de provincie begin 2022 een definitieve
keuze maken. Ook de locatie aan het
Riddershofpad blijft tot die tijd in beeld
als mogelijke nieuwe locatie voor het
Gilde. De bestemmingsplanprocedure
voor deze locatie wordt tijdelijk
opgeschort (dus stilgelegd).

Meer informatie
Mocht u naar aanleiding van deze informatiebrief nog vragen hebben, dan kunt u
contact opnemen met Projectleider Bram
van Dorp van de gemeente Tilburg
(bram.van.dorp@tilburg.nl) of Marjon
Stekelenburg van Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte, bereikbaar
via 073 – 615 49 59 of
m.stekelenburg@ruimtevoorruimte.com.
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Gevonden
15-7

Gouden kettinkje met gouden
hangertje

Mitra Koningsoord

013-3004040

14-7

Trouwring, tweekleurig datum
27-05-2016 en verdere inscripties

Sloopterrein voormalig winkelcentrum
Eikenbosch

013-5332715

8-7

Geel/oranje voetbal

Omgeving Dr. Schaepmanlaan

06-50054831

7-7

Sleutelbos

Speeltuintje Ruivenhof

06-38300689

5-7

Speeltje: Sophie la girafe

Winkelcentrum Koningsoord

013-5335144

5-7

Bankpas Rabobank

Koningsoord

06-40184621

2-7

Autosleutel SEAT

parkeerplaats Koningsoord achter de Hema

06-44750233

Verloren
12-7

Fietssleutel met roze hanger en
de naam Pearl

Speelveldje bij de Erasmuslaan

06-53976455

11-7

Sandaaltjes met print maat 22/23

Speeltuin Erasmuslaan/ Anton van
Duinkerkenlaan

06-46993648

KOGA PACE B05 TOKYO
FIETS VAN DE MAAND

Met het design dat geïnspireerd is
op de Olympische Spelen in Tokyo,
ben je onderweg als een winnaar.
Voorzien van de nieuwste 65nm
Bosch-ondersteuning en het KIOXdisplay zodat je optimaal kunt
genieten van je fiets. Standaard
voorzien van een 500wh accu.
Kom hem snel testen en ontdek zelf
waarom dit een topmodel is!

€3999,-

De fiets van de maand is nu snel te leveren!

www.detweewieler.nl, Kreitenmolenstraat 43 Udenhout, 013 5115990, Esscheweg 12A Vught, 073 657 0296
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WAAR DENK JIJ AAN BIJ ORANJE?
We ontvingen enkele inzendingen voor onze Oranjewin actie.
De winnaars van het Oranje Moment zijn:
* Eva van Rijsewijk (ingezonden door Peter en Ineke)
* Ellen de Visser
Van harte proficiat!

De winnaars ontvangen een cadeaubon van € 15,en persoonlijk bericht!

Tweemaal ORANJE voor Eva van Rijsewijk samen met
haar pony Charlie!
Zij behaalde de eerste prijs tijdens de selectie spring
wedstrijd in Baarle-Nassau en wist daarmee ook
geheel onverwacht het Kring kampioenschap in de
wacht te slepen.

Oranjesoep is altijd heerlijk om te eten, voorbeelden
hiervan zijn; wortelsoep, pompoensoep, oranje paprikasoep, tomatensoep met wat wortel of pompoen. Je
kan superveel combineren om iets oranje te maken.
Bouillon erbij, wat crème fraîche en kruiden en je hebt
snel een heerlijke oranjesoep op tafel. Soep op de
foto is gemaakt
door mijn kinderen
met wat er op dat
moment in de tuin
voor handen was
voor een oranjesoep. Eet smakelijk allemaal.
Ellen de Visser

Als ik aan oranje denk, dan denk ik aan onze
themawagens die we vroeger hadden tijdens
de Koninginnedagoptocht. Oranje voerde
daar de boventoon.
Ellen de Visser
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Activiteiten kalender
Deze week
07-08-21
02-09-21
04-09-21
12-09-21
12-09-21
02-10-21

t Hoekske 6a
Café Het Raadhuis
t Hoekske 6a
Ons Koningsoord
t Hoekske 6a
t Hoekske 6a

11.00-17.00 uur
14.00
11.00-17.00 uur
11.00-17.00 uur
11.00-17.00 uur
11.00-17.00 uur

Openstelling Museum onder d’n Hooizolder
GRATIS proeﬂes bridgen. Aanmelden via tel. 06-40032072
Openstelling Museum onder d’n Hooizolder
Open Monumentendag: Kloosters vroeger en nu
Openstelling Museum onder d’n Hooizolder
Openstelling Museum onder d’n Hooizolder

Activiteiten mogen dankzij de versoepelingen weer langzamerhand opgestart worden!
Breng uw activiteit onder de aandacht en save the date op onze kalender!

SUMMER
O P ONZ
OP
ON
ONZE
ZE
Z
E TO
T
TOPMERKEN
OPM
OPME
PM
PM
MERKEN
ER
E
ERKEN

2=1
GELDIG OP GESELECTEERDE ARTIKELEN.
VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN IN ONZE WINKEL.

Kreitenmolenstraat 80 | 5071 BH Udenhout | 013-511 6096

Weekblad de Schakel heeft in augustus een ZOMERSTOP
In de weken 31-32-33-34 verschijnt er géén Schakel
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< zie pagina 22
“En als we samen op Witlokje
gaan zitten, dan houd ik jou goed
vast?” zegt Nienke.
Lars schudt nog een keer zijn
hoofd en loopt huilend weg.
Ria ziet Lars lopen en ook dat hij
verdriet heeft. Ze gaat naar hem
toe. “Lars, wat is er aan de hand,
je kijkt zo sip?”
“Witlokje vroeg of ik op zijn rug
paardje wilde rijden. Dat durf ik
niet.”
“Waarom niet?”
“Ik ben een keer van een pony
gevallen en heb toen mijn enkel
omgezwikt. En nu durf ik er niet
meer op.” Hij begint weer te
huilen.
“Deed het zo’n pijn of was je
geschrokken?”
“Ik was geschrokken, ik lag
ineens op de grond.”
“Zou je het wel graag willen?”
“Ja, heel graag.”
“Wil je dat ik jou daarbij help?”
Lars knikt en droogt zijn tranen.
“Dan spreken we af dat we elke
dag samen met Witlokje gaan oefenen. Dat hoeft verder niemand
te weten. Ons geheimpje.”
Lars moet er om lachen en geeft
Ria een high five.
Ben en Fieke hebben onkruid gewied in de moestuin en alles mooi
aangeharkt. Voor het avondeten
hebben ze sperzieboontjes geplukt en aardappels uit de grond
gehaald.
Ze nemen alles mee naar hun
boerderijtje en gaan de maaltijd
klaarmaken.
“Fieke, je hebt veel te veel aardappels geschild,” zegt Ben.

“Ik heb alle aardappels geschild
die we hebben uitgestoken!”
“Dan zullen we eens zien of
we grote eters zijn,” zegt Ben
lachend.
Ze dekken buiten de tafel. Lars
en Nienke komen meehelpen.
“Ik ruik iets aangebrand!” zegt
Lars
Fieke en Ben rennen naar de keuken. “Oh nee,” zegt Fieke, “De
aardappels zijn droog gekookt en
aangebrand!”
Ben draait gauw het gas uit en
zet de pan op de grond.
“Wat nu? Die kunnen we niet
meer eten!” zegt Fieke.
“Jawel, alleen de onderste zijn
aangebrand die haal ik eruit en
van de rest maak ik puree.”
“Wat een geluk dat ik te veel
aardappels geschild heb,” zegt
Fieke.
Ze giet de sperzieboontjes af
en Ben maakt puree en bakt de
eieren.
Ria heeft een pot appelmoes
meegegeven, altijd lekker. Alles
wordt met smaak opgegeten.
En als toetje vlaﬂip. (Zie recept
hieronder)

de dieren verzorgen. De kippen,
de kuikens en Titi de poes krijgen
een knuffelbeurt onder leiding
van Nienke. Haan Kukie doet niet
mee, hij vindt het maar niets, al
dat geknuffel. Bij Ben worden
Gerrit en Witlokje verzorgd. De
kinderen krijgen een borstel en
gaan Witlokje en Gerrit borstelen. Ben geeft de witte lok van
Witlokje een kleurspoeling. Dat
is een paarse lok geworden.
Witlokje hinnikt: “Hihihi, ik heet
vandaag Paarslokje, hihihi.”
De kinderen vinden het gaaf.
Daarna rijden ze op de rug van
Witlokje of gaan zitten in de kar
met Gerrit ervoor, “Ia, ia”.
Lars poetst samen met een paar
kinderen de varkens schoon.
...

Na het avondeten praten ze nog
even over het programma van
morgen en bereiden de bonte
avond voor.
Op dinsdag mogen de bezoekers

Benieuwd hoe dit verhaal afloopt?
Ga naar onze website www.schakel-nu.nl
Illustraties: Marjolein Stok
Verhalenverteller: Wim Verbunt
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De Verhalenverteller

Kamperen op de kinderboerderij

Fieke hangt de vlag uit bij de
poort van de kinderboerderij.
Hiermee begint de kampeerweek.
Op de vlag staat een geit met
daaronder ‘Las Cuatro Cabras’,
dat is Spaans voor ‘De Vier Geiten’. Fieke, Ben, Lars en Nienke
zijn lid van de Boerderijclub. Zij
komen elke zaterdag bij elkaar in
de oude stal. Ze leren veel over
het boerenleven, oude gebruiken
en werken mee op de kinderboerderij. Boer Jan en boerin Ria
leiden de club. De Boerderijclub
bestaat uit twintig leden, ze noemen zich ‘de boertjes’.
Tijdens de zomervakantie komen
er elke week vier boertjes kamperen. Ze maken de stallen schoon,
voeren de dieren, bouwen een
boerderijtje waar ze in overnachten, zorgen voor hun eigen
warme maaltijd en ze maken een
programma voor de bezoekers op
dinsdag, woensdag en donderdag.

Ben en Nienke zijn twaalf en
kamperen voor het derde jaar. Zij
zijn de oudsten en hebben deze
week de leiding. Lars en Fieke
zijn allebei negen en kamperen
voor het eerst.
Elke groep verzint een groepsnaam met een boerderijdier.
Lars is helemaal gek van geiten
en stelde ‘de Bokkenrijders’
voor. Helaas, die naam had een
andere groep al gekozen. Nienke
kwam toen met de naam: ‘Las
Cuatro Cabras’. Dat vonden ze
stoer klinken, beter dan ‘De Vier
Geiten’.
Na het uithangen van de vlag
gaan ze met pallets, planken, zeil,
hamers, zagen en een paal een
boerderijtje bouwen. Ze zetten de
paal in de grond en aan de top
wordt een groot zeil vastgemaakt.
Zo lijkt het een circustent. Bij de
ingang timmeren ze met pallets
en planken twee slaaphokken in
elkaar.
Ze vullen jutezakken met stro om
op te slapen.
De buitenkant krijgt een likje verf.
Als ze klaar zijn zit er meer verf
op de vier bouwers dan op de
hut. Maar het belangrijkste is dat
ze plezier hebben.
Ze roepen Knorretje en boer Jan
voor de controle. Die zijn heel
tevreden. Met een sproeier test
Boer Jan of alles waterdicht is.
Er komt geen druppel water naar

binnen. Knorretje duwt tegen de
pallets, gelukkig ze vallen niet
om. De boerderij is goedgekeurd.
Tussen de middag komt boerin
Ria met een stapel boterhammen,
want van bouwen krijg je honger.
Na het eten gaan Ben en Fieke
in de moestuin werken. Lars en
Nienke maken de stal van ezel
Gerrit en paard Witlokje schoon.
Ze hebben nog tijd over en gaan
een praatje maken met Witlokje
en Gerrit. Witlokje hinnikt: “Bedankt voor het schoonmaken van
onze stal. Willen jullie op onze
ruggen rijden?”
“Ia, ia,” balkte Gerrit, “dat is een
leuk idee.”
Nienke zegt: “Mag dat?”
“Ia, ia, natuurlijk mag dat.”
Lars trekt een sip gezicht: “Ik durf
niet, ik ben bang dat ik er afval.”
“Ik zal heel voorzichtig lopen,”
hinnikt Witlokje. Lars schudt zijn
hoofd.

zie pagina 19 >
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koningsoord@primeranet.nl

kboberkelenschot.nl
mhcbe.nl

Boek
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Sport

Hapkido-examens in hoofdkwartier te Berkel-Enschot.
Zondagmorgen. Tijd om je klaar te
maken voor een hapkido examen!! Niet gewoon
hapkido, maar Kwan Nyom Hapkido. Een van de
meest effectieve zelfverdedigingssystemen, waarbij
alles inprincipe toegestaan is om jezelf te verdedigen. Daarom zijn er geen wedstrijden of stijlvormen.
Het examen
Maar liefst 28 deelnemers van wit tot professional
black. Het examen begon om 10.00 u.en werd
afgenomen in Berkel-Enschot, het hoofdkwartier
van Kwan Nyom Hapkido’ Yong’.
Om 9.15 u was Kwan Nyom Master Ron met enkele studenten al aanwezig om de examentent en
de stootkussen buiten te zetten.
De kandidaten kwamen uit Tilburg, Berkel-Enschot,
Waalwijk, Drunen en Best.
Stipt om 10.00u werd er begonnen met het examen
voor de jeugd. Instructor Marco van Gulik, van
de school uit Waalwijk gaf de instructies aan de
kandidaten, terwijl chief Instructor Marcel Dohmen
uit Best en Headinstructor van Nederland, Ron van
Beukering uit Berkel-Enschot, noulettend de uitvoering van de trappen, stoten, slagen, valbreken
en zelfverdedigingstechnieken in de gaten hielden.
Zo verliep het bij alle groepen waarbij de instructies
afwisselend gegeven werd door Marco en Marcel.
In de namiddag kwamen de hoge banders aan
bod. Dit examen werd als enig examen binnen af-

genomen. Naast de basistechnieken op verschillende
niveaus, werden ook arrestatie technieken, worpen,
grondtechnieken, technieken ter verdediging tegen
trappen en verdedigingstechnieken tegen meerdere
aanvallers uitgevoerd. De laatste onderdelen werden
door Kwan Nyom Master Ron begeleid.
Voor de examinatoren was het heerlijk om de kandidaten zo gedreven te zien.
Ten slotte werden er nog wat planken doorgeslagen,
ook dit was een ﬂuitje van een cent.
Al met al was het een intensieve dag met mooie
examens, veel
Positieve energie en een geweldige eenheid onderling. Alle kandidaten waren geslaagd. Voor meer
informatie kunt u onze website www.hapkidonederland.nl bezoeken.

V.V. Jong-Brabant wil
gaan starten met
“Walking Football”
Voetbal zonder te rennen, zonder fysiek
contact, zonder keepers en zes tegen zes.
Waarom Walking football? Dit om blessures te
voorkomen en 55-plussers de mogelijkheid te
bieden om zo lang mogelijk te kunnen blijven
voetballen.
Ben jij die 55+ die nog eens zijn voetbalschoenen
wil aantrekken en op een ochtend gezellig een
partijtje wil voetballen? Lang niet gevoetbald of wil
je beginnen met voetbal, iedereen is welkom.
Sociaal contact, samen bewegen en plezier hebben staan hierbij voorop.
Na aﬂoop, onder het genot van een kopje koffie,
nog even over de wedstrijd praten, kantine is open.
Heb je interesse, stuur een mail naar rensvankappel@ziggo.nl
Degene die een mail gestuurd hebben worden uitgenodigd voor een info ochtend bij Jong-Brabant.

In juli vliegende mieren,
dan zal augustus ons met onweer bestieren.
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deel!
Grandioos veel voor
er!
Kom langs & profite

Elke zondag open
Oisterwijk Heukelomseweg 26. www.coppelmans.nl
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Aanbieding geldig van 21 t/m 27 juli 2021 en zolang de voorraad strekt.

SALE

Boom rooien, snoeien en onderhoud.
Nu tijdelijk een boom cadeau!
Wij werken voor
particulieren, bedrijven,
instellingen en de
overheid.

Handelsweg 18
5071 NT Udenhout

Tel. 013-511 14 83
boomrooierijweijtmans.nl

Sport

Vicevoorzitter
in het zonnetje
Graag zetten wij hierbij onze
vicevoorzitter Ingrid Vissers in het
zonnetje. De afgelopen 3 jaar heeft Ingrid bij het
gebrek aan een voorzitter deze taken vol passie
op zich genomen. Tijdens de laatste ALV hebben we Ingrid hartelijk bedankt voor haar grote
inzet en verwend met een dagje uit. We zijn zeer
blij te kunnen vermelden dat na 3 jaar een nieuwe
voorzitter tot ons bestuur is toegetreden, namelijk
Ger van Laak. Ger, veel succes en Ingrid, nogmaals
bedankt!

is op zoek naar een

medewerker orderpicker/ chauﬀeur

van maandag tm zaterdag, full time of part time,
of alleen op zaterdagen en vakantieperioden.
Werktijden zijn van 05.00 uur tot ± 13.00 uur.
Ben je 65+ dan zijn er ook mogelijkheden om
van 8.00 tot 12.00 uur te werken,
op vaste dagen of als oproepkracht.
Ook op zoek naar een

medewerker voor de snijkeuken

(vanaf 16 jaar)
full time of part time van maandag tm zaterdag,
of alleen op zaterdag en vakantie periode.
Werktijden zijn van 6.00 uur tot ± 13.00 uur.
Voor nadere informatie kunt u bellen naar:
0653936688
Contactpersoon: Coy Jansen
Luxemburgstraat 5
5061 JW Oisterwijk
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CULTUUR VOOR JONG EN OUD
CULTUUR VOOR EEN AANTREKKELIJKE PRIJS
CULTUUR VOOR IEDERE SMAAK
… EN VOORAL CULTUUR DICHTBIJ

Op 28 en 29 augustus maken we onze doelstelling
meer dan waar tijdens de CultuurProeverij met
allerlei gratis activiteiten
Kijk snel op de flyer bij deze Nieuwe Schakel.
KUNST OF KITSCH? is op voorhand een trekker
tijdens onze CultuurProeverij. Vorige week schreven
we er al over.
Op zaterdag 28 augustus van 17.00 - 20.00 uur
beoordeelt beëdigd taxateur/kunstmakelaar Irene
Rozendaal de binnengekomen schatten. Wilt u het
pronkstuk van de familie laten beoordelen of nou eindelijk eens weten of de ring van oma echt wat waard
is, Geef u dan op via berkelenschot@bibliotheek.
nl Doe het snel want er is maar een beperkt aantal
deelnemers mogelijk. Wilt u alleen kijken? Dat kan
ook. De kerkzaal is groot genoeg.
En dan de opening van de
CultuurProeverij. Dat is een
regelrechte topper. TOMMY
WIERINGA komt zaterdag in de kapittelzaal om
15.00 uur spreken over de
ontregelingen van onze tijd.
Wie zijn wekelijkse columns
in de NRC kent, weet dat
hier een van de scherpste
en diepstgravende publicisten van laatste tien jaar aan het woord komt, die
bovendien zijn opvattingen formuleert met de verbale
lenigheid van een groot romanschrijver. Hij zet zijn
toehoorders aan tot nadenken én het zoeken naar
oplossingen met vragen als: hoe is het gesteld met
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onze cultuur, onze democratie en onze intellectuele
vrijheid? We raden u aan om snel in te schrijven op
dit optreden, want we verwachten veel belangstelling
en er zijn nog steeds toegangsbeperkingen Inschrijven kan via onze gezamenlijke website www.onskoningsoord.nl Klik in de agenda op 28 augustus, zoek
het onderdeel Tommy Wieringa op en klik op tickets.
Over de andere lezingen in dit weekend informeren
we u volgende week uitgebreider.

Leuk worden zeker ook de voorstellingen voor kinderen en volwassenen overdag en in de avond. Op
zaterdagmddag om 15.30u WATCHA, een interessante voorstelling voor jongeren van 11 – 14 jaar over
beïnvloeding van gedrag door vrienden, instagram en
andere bronnen. Op zondagmiddag 13.00u voor kids

van 4 – 9 jaar PRINSENKAMER over of iets alleen
voor jongens of voor meisjes is of voor iedereen!
Zaterdagavond om 19.30u : Peer de Graaf met DUO
LANG & GELUKKIG- JAJA, HET IS WEER FEEST.
En natuurlijk is er veel MUZIEK: Klassieke muziek
(concertharpiste Michelle Sweegers), jazz (klapstoelconcert Time Out Brazzband en het duo Jarrich en
Marri), Classic meets Pop en een PianoRecital.

Wat ga jij maken? In de werkplaats
Stopmotion – iPad game of tekenfilm maken Minecraft Creative – Lego Programmeren
In september gaat het nieuwe seizoen van In de
Werkplaats weer van start in de Bibliotheek BerkelEnschot. We aan de slag met de thema’s: Stop
Motion, iPad game of tekenfilm maken, Minecraft:
Creative en Lego programmeren.
Ben je 7 jaar of ouder? En lijkt het je leuk om meer
te leren over programmeren, het maken van games,
apps en robots? Dan ben je welkom in de werkplaats! Elke workshop heeft een ander thema, waardoor je elke keer iets nieuws leert.
In september is het thema: Stop-Motion filmpjes
maken.
Woensdag 15 september 13.30-15.00 uur
In oktober is het thema: iPad game of tekenfilm
maken.
Woensdag 20 oktober van 13.30 tot 15.00 uur
In november is het thema: Minecraft: Creative
Woensdag 17 november van 13.30 tot 15.00 uur
In december is het thema: Programmeren
Woensdag 15 december van 13.30 tot 15.00 uur

Voor alle binnenactiviteiten geldt: ze zijn gratis,
maar u moet zich wel aanmelden via onze al eerder
genoemde website door te drukken op “tickets”bij
de activiteit die u koos. Zijn er meer aanvragen dan
plaatsen? Dan geldt de volgorde van aanmelden.
Volg en like ons op facebook van Ons Koningsoord
Cultureel en op facebook van Cultureel Centrum De
Schalm.

De Werkplaats is voor kinderen van 7 jaar en ouder.
De toegang is gratis. Meld je snel aan, want vol = vol.
Aanmelden is verplicht en kan door te mailen naar de
bibliotheek van je keuze:
berkelenschot@bibliotheekmb.nl
Je kunt je ook aanmelden bij de Infobalie in de bibliotheek van je keuze.
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ZOMER 2021

Verbouwingen

Nieuwbouw

Laadpalen

Domotica

Zonnepanelen

www.vanantwerpen-elektro.nl - Rhijnkant 12 - 5056JH Berkel Enschot - Tel: 013-533 30 12

Bridgeschool Karin Poppelaars start
in september cursussen op de
donderdag-middagen met bridgen
voor beginners en op de
donderdag-avonden voor
gevorderden.
Ook privélessen mogelijk
Locatie: Café Het Raadhuis.
www.bridgeschoolkarinpoppelaars.nl
Tel 06-40032072

Spitskool per stuk € 1,00
Andijvie 1 kilo voor € 1,00
Watermeloen 1 kilo voor € 1,00
Grote Avocado 1 stuk voor € 1,00
Broccoli 500 gram voor € 1,00
Verder super dikke nectarines
en Hollandse Kersen.

Kom het verschil proeven
op de markt in Berkel-Enschot
Tevens kunt u ons volgen op Facebook:
Aardappels, Groenten en Fruit Zondag
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Diversen

Tarwe
Wie nu wel eens over het Riddershofpad fietst of wandelt kan
niet om de percelen met goudkleurige aren van de
rijpende tarwe heen. In een landbouwgebied als de
Nieuwe Warande horen granen als tarwe natuurlijk
thuis.
In dit geval gaat het om wintertarwe, die in het
najaar gezaaid wordt. Daarnaast bestaat er de
zomertarwe waarvan de zaaitijd in het voorjaar valt.
De oogsttijd van wintertarwe valt van eind juli tot
half augustus, die van zomertarwe iets later vanaf
half augustus.
Wintertarwe wordt ook gebruikt als groenbemester.
Hierbij wordt het graan in het voorjaar in de bodem
gewerkt om het organisch gehalte daarvan te doen
toenemen.
De granen behoren tot de familie van de grasachtigen, waartoe ook bijvoorbeeld mais en rijst behoren. Tarwe is een van de belangrijkste voedingsgewassen van de mens. Zo’n 4.500 jaar geleden
zijn de voorlopers van de huidige tarwe vanuit het
Midden-Oosten, toen de mens hier over ging van
jagen-verzamelen op landbouw, in Brabant terecht
gekomen. Omdat er veel verschillende tarwerassen zijn en elk tarweras andere eigenschappen
heeft, werken sommige tarwesoorten beter voor
het maken van brood en gebak terwijl andere meer
geschikt zijn voor het bereiden van spaghetti of
macaroni. Vandaag de dag wordt ook veel tarwe
verwerkt tot veevoer.

De wereld gaat
weer open !
Op 25 september a.s. organiseert
de Zonnebloem een ontspanning
middag voor haar gasten en introducees met als
thema ‘de wereld gaat weer open’. Centraal staat
een heerlijke middag vol Zuid Europese muziek,
heerlijke hapjes en drankjes en tal van andere
verrassingen. Zo willen wij onze gasten weer een
open wereld bieden, een wereld die maanden niet
bereikbaar was maar die door alle beschermende
maatregelen weer perspectief biedt.
Deze middag komt tot stand met medewerking van
het fonds voordeouderen.nl. Als u de Zonnebloem
en in het bijzonder deze middag wilt ondersteunen,
maak dan een donatie over op de site voordeouderen.nl Dit fonds ondersteunt dit initiatief en
verdubbelt de inzameling die via het fonds voor 4
augustus binnenkomt!
Een zonnige ontspanningsmiddag voor mensen
met een fysieke beperking die door de corona
maatregelen extra waren getroffen en in een isolement hebben geleefd.
Doet u mee?
Hartelijk dank, De Zonnebloem afd. Berkel-Enschot
Marij de Corti (Secretaris)

Naast gerstemout wordt ook tarwemout al eeuwenlang gebruikt voor de bereiding van bier. Het
overheerlijke weizen- (van ‘weit’ = tarwe) of witbier
wordt bereid uit tarwe. De licht zure, verfrissende
smaak van dit bier wordt door iedere kenner gewaardeerd.

Opmerkingen, vragen, ideeën.
Ga naar: https://stichtingnieuwewarande.nl
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Transportweg 4 Udenhout | T: 013 - 511 99 31 | M: 06 - 21 43 60 67

Vakkundig advies aan huis

Showroombezoek op afspraak

www.zigzag-gordijnen.nl

Weekblad de Schakel heeft in
augustus een ZOMERSTOP
In de weken
31-32-33-34
verschijnt er géén Schakel
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De dag open zingen
Om vijf uur ’s ochtends naar een concert gaan; waarom zou je dat doen?
Afgelopen zondag kwamen enkele tientallen vroege vogels naar abdij
Koningshoeven voor een uitvoering van Cappella Pratensis.

Je hoorde
het leven
ontwaken

De monniken van de abdij staan elke dag aan het einde van
de nacht op. Ze bidden om kwart over vier de metten, een
viering met veel psalmen, lange lezingen, en daarna stille
tijd voor persoonlijk gebed en lezing. Dat hebben ze
ook afgelopen zondag gedaan. Maar toen stonden
om vijf uur concertgasten in hun tuin. Ook zij
wilden ervaren wat het is om de dag tegemoet te
horen zingen. Cappella Pratensis had een speciaal programma samengesteld met meerstemmige Latijnse kerkgezangen.
De aankondiging zei dat het een mystieke
ervaring zou worden. Dat was wellicht wat
overdreven, maar bijzonder was het zeker.
Het begin van het concert vond nog net in het
donker plaats, maar daarna scheen het daglicht
steeds sterker door de kerkramen. Je hóórde het
leven ook ontwaken. Vogels kwetterden hun eigen
wijsjes mee. Het was overigens een wonder op zich
dat de zes mannen van de Cappella zo vroeg op de
dag zo helder en zo hoog konden zingen.
“De dag gaat open voor het Woord des Heren,” dichtte ooit
zuster Oda Swagemakers, die opgroeide in ons dorp. “Zon die
wij zoeken, kracht die wij ontberen, bron die wij horen als wij tot Hem
keren, vroeg in de morgen.” En zo geschiedde het.
Cappella Pratensis zingt haar liederen de komende tijd nog in diverse
Brabantse kloosters. Zie www.brabantskloosterleven.nl

Tekst: Frits Hendriks
Foto: Bas Haans
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Gezondheidscentrum Koningsoord
waarneming zomervakantie 2021
Vakantiesluiting Huisartsenpraktijk Hogenbosch en Koningshof:
Maandag 26 juli t/m Vrijdag 13 augustus 2021

Uitsluitend voor spoedgevallen of zaken die niet kunnen wachten tot uw eigen huisarts
weer aanwezig is, kunt u contact opnemen met één van de waarnemende huisartsen;
Voor waarneming hanteren wij de eerste letter van uw achternaam.
- Begint uw achternaam met de letter A t/m M, neem contact op met de
praktijk van dokter Tilanus/v.d.Kley. Tel nummer: 013-5333150
- Begint uw achternaam met de letter N t/m Z, neem contact op met praktijk Eikenbosch.
Tel nummer: 013-5332165

Vakantiesluiting Huisartsenpraktijk Eikenbosch en TilanusvdKley
Maandag 16 augustus t/m vrijdag 3 september 2021

Voor waarneming hanteren wij de eerste letter van uw achternaam.
- Begint uw achternaam met de letter A t/m M, neem contact op met
praktijk Hogenbosch. Tel nummer: 013-5333110
- Begint uw achternaam met de letter N t/m Z, neem contact op met praktijk Koningshof.
Tel nummer: 013-5333923
Als er op het etiket van uw medicijn een herhaalnummer staat, dan kunt u dit medicijn
via de website www.delangestight.nl aanvragen.
NA 17.00 UUR EN IN HET WEEKEND KUNT U VOOR DRINGENDE KLACHTEN
CONTACT OPNEMEN MET DE CENTRALE HUISARTSENPOST IN TILBURG
085-5360300.

Huisartsen Gezondheidscentrum Koningsoord.
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Eerste Communie:

een grote stap

t op
e
i
n
t
d
u
Het ho andaag
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Elk jaar doen kinderen uit groep 4 hun Eerste
Heilige Communie in de Caeciliakerk in Enschot
of de Willibrorduskerk in Berkel. Maar waar was
dat feestje dit jaar?
Op zondagmorgen verzamelden de communicanten
van de hele parochie Johannes XXIII zich in Udenhout. Daar was de Lambertuskerk feestelijk versierd.
In twee vieringen ontvingen in totaal 25 kinderen hun
Eerste Communie. Een kort vraaggesprek met pastoor
Marcel Dorssers.
In Udenhout? “Ja, we hebben de voorbereiding dit
jaar voor het eerst met alle communicanten samen
gedaan. Dat kan omdat de aantallen afnemen, maar
het is vooral omdat we nu eenmaal één parochie zijn,
één gemeenschap. Dan is het logisch om met z’n allen
samen op weg te gaan. En Udenhout heeft een grote
kerk; dat is handig voor de anderhalve meter.”
Minder kinderen, maar wel een groot feest? “Zeker.
Elk kind zet toch een stap in de eigen ontwikkeling,
als mens en als katholiek. Uiteraard is het feest dit jaar
wat kleiner door corona en de voorbereidingen waren
soms digitaal, soms uitgesteld. De werkgroep en de
ouders hebben heel ﬂexibel moeten zijn. Maar het is
uiteindelijk -God zij dank- allemaal gelukt.

Wat betekent ‘communie’ eigenlijk? “Communio is
Latijn voor gemeenschap. Voor de eerste keer doen
deze kinderen volledig mee met de parochiegemeenschap in de eucharistieviering. En daarin bidden ze
en ze ontvangen de hostie, het Lichaam van Christus, waardoor ze een band opbouwen met God. En
het mooie is: na de eerste kan er een tweede en een
derde en een vierde communie volgen. Het houdt niet
op na vandaag. Iedereen mag stappen blijven zetten
op de weg van Jezus.
Wordt dat ook ondersteund door de parochie? “Dat
gaan we weer meer proberen. We willen ons familiepastoraat vernieuwen en verschuiven naar de
zondag, zodat we eerst met de hele parochie samen
eucharistie kunnen vieren en daarna in verschillende
leeftijdsgroepen catechese kunnen geven. Dat zijn
dan de communicanten en de vormelingen, maar ook
kleuters, middengroepen, tieners, én alle ouders. Ook
komen er een boekenclub en lezingen voor volwassenen. En natuurlijk zijn er onze vele vieringen om je te
inspireren. Welkom!”
tekst: Frits Hendriks
foto: Bas Haans
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Kerkberichten

Secretariaat: Slimstraat 7 Udenhout; ma, di, do, vr
09.00 - 15.00 uur; 013 5331215;
info@johannesxxiiiparochie.nl;
www.johannesxxiiiparochie.nl
Spoedgevallen: pastoor Dorssers 06 19843922;
pastoor Looyaard 06 511110960
OPSTEKERTJE
De moeilijkheid van naastenliefde
Sinds kort is er een Nederlandse vertaling van Fratelli
tutti, een encycliek van paus Franciscus. De pauselijke rondzendbrief gaat over broederschap en sociale
vriendschap. Het is geen kort briefje, maar een dik
boekwerk. De boodschap “Heb je naaste lief” is niet
nieuw. De Bijbel en veel geschriften van de Kerk staan
er bol van. Maar wat betekent het in ons dagelijks
leven?
In de Bijbel geeft Jezus hierover uitleg. Hij vertelt over
‘De barmhartige Samaritaan’. In het kort: een man
wordt overvallen en ligt voor dood langs de kant van
de weg. Enkele mensen lopen met een grote boog
om hem heen. Totdat er een Samaritaan, een buitenstaander, verschijnt. Hij ontfermt zich wél over de
gewonde en laat hem verzorgd in een herberg achter.
Jezus vertelt dit verhaal om iets te zeggen over wie je
naaste is. Niet alleen mensen die dichtbij je staan, uit
je eigen familie, dorp, land of groep, maar iedereen die
je tegenkomt op je levenspad.
Paus Franciscus haakt bij dit verhaal aan. En dan
geeft hij ook nog een uitgebreide uitleg over wat
‘liefde’ dan betekent. We gebruiken het woord vaak,
zeker in de Kerk. Maar wat bedoelen we dan eigenlijk? En wat betekent zo’n begrip in onze politiek? En
wat voor ons verenigingsleven? En in ons omgaan
met schaarse vaccins en met het milieu? Het is best
wel taaie kost. Gelukkig is er door theologen van de
Universiteit van Tilburg een korte handleiding geschreven. Die maakt het allemaal wat helderder, in theorie
tenminste.
De praktijk blijft moeilijk. Dat blijkt ook uit het leven
van Charles de Foucauld. Paus Franciscus stelt hem
als een voorbeeld van broederlijkheid. Deze Fransman kwam rond 1900 na veel omzwervingen terecht
in Noord-Afrika. Daar wilde hij als een barmhartige
Samaritaan vriendschap sluiten met de arme nomadenstam die daar woonde. Dat ging op en af, met
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mooie momenten en diepe eenzaamheid, totdat hij bij
een overval gedood werd.
Liefhebben is een risico, maar hebben we een andere
keus?
Frits Hendriks, pastoraal werker
TER NAGEDACHTENIS
In de St. Caeciliakerk hebben we afscheid genomen
van Marie van Baast-de Bresser, 98 jaar, en in de St.
Willibrorduskerk van Huub van den Hout, 93 jaar.
AFSCHEID MARJA DROOMERS
Wie Sint Caeciliakerk in Enschot zegt, zegt al jaren
bijna automatisch Marja. Sinds 1986 werkt Marja
Droomers hier als drijvende kracht aan het parochiesecretariaat. Pastores kwamen en gingen, maar zij
hield de zaak draaiend, in goede en in mindere tijden.
Marja heeft ze allemaal beleefd en in haar hart bewaard. Veel parochianen kwamen graag langs op de
pastorie, speciaal bij haar.
De samenvoeging van de secretariaten in Udenhout
heeft ze nog helemaal kunnen begeleiden. Maar op 23
juli gaat Marja officieel met pensioen. Als betrokken en
gelovige vrouw zullen we haar in onze gemeenschap
kunnen blijven begroeten, als kerkganger en vrijwilliger.
Wie afscheid van Marja wil nemen, haar wil bedanken
voor zoveel jaren, kan vrijdagmorgen 23 juli langskomen op de vertrouwde pastorie in Enschot. Tussen
9.30 en 12.00 uur kan iedereen even binnenlopen.
VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Van 26 juli t/m 27 augustus vervallen de doordeweekse eucharistievieringen in de St. Caeciliakerk en St.
Willibrorduskerk.
Zaterdag 24 juli:
19.00 uur: St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looyaard.
Intentie: Netty Hogedoorn-Verhallen.
Zondag 25 juli :
09.30 uur: St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers.
Intentie: Joke de Leeuw-Bol (1e jrgt.); Fransje Fischervan de Ven.
10.00 uur: St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looyaard.
Intenties: Harrie van den Bersselaar; Lies van den
Bersselaar-de Weijer (verj.).

Kerkberichten
11.00 uur: St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers.
13.00 uur St. Caeciliakerk: doopviering van Nick
Vermeer.
Maandag 26 juli:
19.00 uur: St. Willibrorduskerk: Avondgebed.
Dinsdag 27 juli:
09.00 uur: St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Donderdag 29 juli:
09.00 uur: St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.

In warme herinneringen.

Marie van Baast de Bresser
10-11-1922

10-7-2021

Echtgenote van Jos van Baast
Wij willen via deze weg iedereen bedanken
huisartsen van praktijk Koningshof, verzorgenden
van zorgcentrum Torentjeshoef en iedereen die
belangrijk is geweest voor ons moeder.
Voor hun liefdevolle zorg van ons moeder,
oma en oma van de snoepjes.
Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
van Baast

fantastische

IEDERE WOENSDAG

(heerlijk gemengd gehakt
gevuld met
huisgemaakte ham en
kaas)

IEDERE DONDERDAG

gehaktcordon-bleu's

5.95

4 stuks

iedere maandag

GEHAKTBALLEN
5 HALEN
4 BETALEN

WOENSDAG
GEHAKTDAG

DONDERDAG
MARKTDAG
GEPANEERDE
SCHNITZELS-DAG

VRIJDAG/ZATERDAG

KIP-REEPJES
PAKKETJE
iedere dinsdag

Hans Mutsaers,
Koningsoord
177
Keurslager
5057DL Berkel-Enschot
0416341448
info@mutsaers.keurslager.nl
www.mutsaers.keurslager.nl

alle vinken o.a.
blinde-, sla-,
rundervinken,
5 halen
4 betalen

(500 gram gekruide
kipreepjes, 4 broodjes
en een bakje saus)
per pakketje

7.95

Aanbieding geldig van 21 juli tot en met 27 juli

Dames-, Heren-, en Kinderkapsalon
Dom. S. Dubuissonstraat 28A, 5056 HN Berkel–Enschot

Behandeling op afspraak: 013–544 28 32
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Schakeltjes
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
GLAZENWASSER voor buiten en binnen.
vandenheuvelglazenwasserij@gmail.com
tel 0624136243 voor een vrijblijvende offerte
GRATIS INLOOPSPREEKUUR
Wij hebben dinsdagavond een gratis inloopspreekuur
van 18.00 uur tot 19.00 uur. 013-5908877.
Van Raak Advocatuur, Slimstraat 8a, Udenhout.

Eva van Heesch
David van Ameijde

Wespennest (vanaf €50) en Vliegen bestrijding.
Voor info en bestrijding Adrie Pijnenborg, Haaren
06-22449735 of info@a3p.nu www.a3p.nu
KRINGLOOP TILBURG, Ceramstraat 12, Tilburg:
Gratis ophaalservice voor uw overbodige bruikbare
huisraad en/of inboedel, kleding, elektrische
apparaten, witgoed en computers.
Wij zijn bereikbaar op 013-577 1778 voor het maken
van een afspraak, het is ook mogelijk uw spullen af
te geven op bovenstaand adres. Openingstijden van
maandag t/m zaterdag: Inname
Magazijn 09.00 tot 18.00 en Winkel 12.00 tot 18.00
Altijd al willen leren bridgen? In september starten
wij weer met de lessen.
Info: www.bridgeschoolkarinpoppelaars.nl
Karin Poppelaars tel.nr.: 06-40032072

Havo

2College Durendael

WO Master Applied Physics

TU Eindhoven

Van harte gefeliciteerd...
Bent u trots op iemand die geslaagd of afgestudeerd is? Laat het ons even weten via info@schakel-nu.nl !

Perfect tijdens training!

De nieuwe Train & Treat snacks
in 7 overheerlijke varianten

Nu 1 + 1 GRATIS
St. Willibrordstraat 6, 5056 HV Berkel-Enschot
013-533 16 89
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Zomerse Geuren
n
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u
e
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ZZom
Plak hier uw zegels!

ING OP
SPAAR VOOR KORT
GEUREN
E
RS
ME
ZO
E
IEV
EXCLUS

2021 ontvangt u bij
t/m dinsdag 31 augustus
• Van woensdag 21 juli
een zegel.
besteding van elke 10 euro*
aart vol.
• Met 10 zegels is uw spaark
7 september 2021.
aarten kan t/m dinsdag
• Inleveren van volle spaark
contanten.
• Niet inwisselbaar voor
gerechtigd om een
OP=OP. De leverancier is
• Voor deze actie geldt
te bieden.
vervangend product aan
n van de exclusieve
prijze
advies
de gemiddelde
• Korting op basis van
landelijke dekking.
parfumerieën met een

spaarzegel.
Bij iedere 10 euro één
spaarkaart vol.
Met 10 zegels is uw

grootverbruikers.
wederverkopers en/of
middelen,
zijn niet bestemd voor
ld, tabakswaren, genees
* Aanbiedingen
voorbehouden. Excl. statiege
igingen en/of zetfouten
PrijswijzPrad
a 1 jaar, loten en telefoonkaarten.
tot
babyvoeding
Chopard

Azzaro

Chrome Legend

Luna Rossa Black

men - EDT 75ml

€ 23, 99*

9 110024 009864

Actievoorwaarden

adviesprijs € 50,50

€ 33, 99*

JUMB

JUMBO Denissen
Fabriekspad

JUMBO Denissen

ijk

€ 30, 99*

Hugo Boss

€ 30, 99*

Dolce & Gabbana

Hugo Man

men - EDT 50ml

adviesprijs € 69,50

€ 36, 99*

adviesprijs € 91,78

Gucci

The One

Mémoire d’une Odeu

men - EDT 50ml

€ 30, 99*

r

men - EDP 100ml

adviesprijs € 69,-

Plak hier uw zegels!

€ 42, 99*

La Femme Intense

women - EDP 50ml

€ 36, 99*

Plak hier uw zegels!
Dolce & Gabbana

Prada

Dolce Rosa Excelsa

men - EDT 125ml

women - EDP 50ml

€ 33,

adviesprijs € 92,-

€ 24, 99*

Dolce & Gabbana

Jimmy Choo

Illicit Flower

adviesprijs € 62,84

€ 35, 99*

€ 33,

99*

Elie Saab

The One Grey

men - EDT 75ml

€ 39, 99*

adviesprijs € 69,-

voor

€ 19, 99*

99*

adviesprijs € 57,-

€ 27, 99*

adviesprijs € 106,05

Lolita

Lempicka

SPAAR VOOR KORTING OP
€ 42,
EXCLUSIEVE ZOMERSE GEUR
women - EDP 100ml

99*

adviesprijs € 90,-

Blossom

women - EDP 100ml

€ 34, 99*

adviesprijs € 102,-

Lancome

Trésor Giftset inclus
ief
Parfum, Body Lotio
n&
Shower Gel

Bottled Giftset
men - EDT 100ml
men - EDT 30ml

€ 46, 99*

Zomerse Geure
Azzaro

Wanted Girl Tonic

women - EDT 80ml

Jimmy ChooKORTING OP
SPAAR VOOR
EXCLUSIEVE
ZOMERSE GEUREN
€ 27,
women - EDT 50ml

adviesprijs € 57,-

Hugo Boss

HEM

adviesprijs € 95,-

Ralph

women - EDP 30ml

adviesprijs € 102,-

adviesprijs € 90,-

Ralph Lauren

Le Parfum Royal

men - EDT 100ml

adviesprijs € 125,02

women - EDT 100ml

Dolce & Gabbana

Light Blue
Pour Homme

€ 42, 99*

Zomerse Geuren

Moschino

Fresh Couture
women - EDT 50ml

adviesprijs € 123,30

99*

women - EDT 125ml

adviesprijs € 66,58

Prada

Luna Rossa Carbon
Pour Homme

Donna Rosa Verde

women - EDT 30ml

lein 32, 5061 WP Oisterw
€ 19, adviesp
schuurp
Pannenrijs
€ 71,1, 5061 EW Oisterwijk
99*

Valentino

Gardenia
nschot

5057 DK Berkel-E
woman
- EDP
Konings
75ml oord 64,
stel

Rootven 38, 5066 AX Moerge

adviesprijs € 90,74

Gucci

Flora Gorgeous

Brilliant Wish O Denissen

JUMBO Denissen

men - EDP 50ml

women - EDP 130ml

adviesprijs € 165,-

€ 42,

99*

in totaal

voor

HAAR

adviesprijs € 122,90

9 110024 009864

• Van woensdag 21 juli t/m dinsdag 31 augustus 2021 ontvangt u bij
Actievoorwaarden
besteding van elke 10 euro* een zegel.
• Van
21 juli t/m
dinsdag
31 augustus
• woensdag
Met 10 zegels
is uw
spaarkaart
vol. 2021 ontvangt u bij
besteding
van elke
10volle
euro*spaarkaarten
een zegel.
• Inleveren
van
kan t/m dinsdag 7 september 2021.
• Met 10 zegels is uw spaarkaart vol.
• Niet inwisselbaar voor contanten.
• Inleveren van volle spaarkaarten kan t/m dinsdag 7 september 2021.
• inwisselbaar
Voor deze voor
actiecontanten.
geldt OP=OP. De leverancier is gerechtigd om een
• Niet
vervangend
aan
te bieden.
• Voor deze
actie geldtproduct
OP=OP. De
leverancier
is gerechtigd om een
vervangend
product
aan van
te bieden.
• Korting
op basis
de gemiddelde adviesprijzen van de exclusieve
• Korting
op
basis
van
de
gemiddelde
adviesprijzen
van de exclusieve
parfumerieën met een landelijke dekking.

9 110024 009864

Actievoorwaarden

*Met één volle spaar

kaart

parfumerieën met een landelijke dekking.

* Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers.

* Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers.
Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden. Excl. statiegeld, tabakswaren, geneesmiddelen,
Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden. Excl. statiegeld, tabakswaren, geneesmiddelen,
babyvoeding
1 jaar,
loten en telefoonkaarten.
babyvoeding
tot 1 jaar,tot
loten
en telefoonkaarten.

JUMBO Denissen
JUMBO Denissen
JUMBO Denissen
JUMBO Denissen

Rootven 38, 5066
AX Moergestel
64, 5057
DK Berkel-Enschot
Rootven
38, 5066 AXKoningsoord
Moergestel
Koningsoord
64, 5057 DK Berkel-Enschot

JUMBO Denissen

JUMBO Denissen

Denissen
Denissen
Fabriekspad 1,JUMBO
5061 EW Oisterwijk
PannenschuurpleinJUMBO
32, 5061 WP
Oisterwijk

Fabriekspad 1, 5061 EW Oisterwijk Pannenschuurplein 32, 5061 WP Oisterwijk

Bij iedere
10 euro één spaarzegel.
Bij iedere 10 euro
één spaarzegel.
zegels is
uw spaarkaart vol.
Met 10 zegels Met
is uw10
spaarkaart
vol.

