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WEEKENDPAKKERSdo vr za
29 juli 30 juli 31 juli

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

30/21 
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). 
*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. ***Maximaal 5 aanbiedingen per klant. Niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers.

Wil je per mail op de hoogte blijven van de laatste aanbiedingen bij PLUS? Meld je dan nu aan via plus.nl
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Geldig in week 30
zondag 25 t/m zaterdag 31 juli
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Hak 
Appelmoes of groente 
   Alle potten à 330-370 gram, 
combineren mogelijk    

PLUS 
Luxe halve vlaai 
Aardbeien, limoncello of red velvet, 
geschikt voor 5 personen 

PLUS Rundersteak superieur 
of Blonde d’Aquitaine 
Entrecôte of ribeye

5.50 - 7.50

Per 250 gram

44..2929
6.99

Per stuk

44..9999
PLUS 
Nederlandse Aardbeien 
Schaal 400 gram 

3.49

Per schaal

22..3939
Selezione Ristorante 
Gevulde pasta
Alle pakken à 250 gram

2.99 - 3.19

Per pak

11..9999

 Appelsientje 
of Dubbeldrank  
Alle pakken à 1 liter, combineren 
mogelijk
2 pakken** 
Bijv. Appelsientje 100% Puur 
sinaasappelsap, 2 pakken à 1 liter  

3.70 1.85
  De actieprijzen variëren van 1.29 - 1.95 

Goedeten isbuiteneten.

Ben & Jerry’s IJs
l   Alle bekers à 438-500 ml 
of sets met 4 bekers à 100 ml   

 25%25% 
    KORTING   

MAX. 5 PER KLANT

Amstel  Krat 24 fl esjes à 30 cl, 
Grolsch Krat 24 fl esjes à 30 cl of 16 beugelfl esjes à 45 cl
of Bavaria*** Krat 12 flesjes à 30 cl  
    Per krat
Bijv. Amstel, krat 24 flesjes à 30 cl  

14.99 11.24
De actieprijzen variëren van 5.34 - 12.96 

Alle Fuze Tea 
   Combineren mogelijk
   2 stuks**
Bijv. Fuze Tea Peach, 
2 pakken à 1,5 liter  

4.10 2.05
De actieprijzen variëren van 0.59 – 2.37   

Goed etenis buiten eten.

PLUS 
Nederlandse Kersen
Schaal 400 gram  

3.99 

Per schaal

2  .49   Hak 

Amstel  
Grolsch 
of Bavaria*** 
    Per krat

3.24 – 6.57 

    3 potten

    2    2..9999   
TOT 54% KORTING 

4.49 - 6.99 

Per stuk

2  ..99      
TOT 57% KORTING 

De actieprijzen variëren van 0.59 – 2.37   
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Ammerlaan | Udenhout | Tongerloplein 23 | 5071 CX Udenhout | T: 013 -511 1989 

plus.nl Openingstijden: maandag t/m zaterdag: 8.00 - 20.00 uur | zondag: 9.00 - 19.00



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 
cluster-2.groene-beemden@politie.nl.

HUISARTSENPOST  085 - 53 60 300
Werkdagen 17:00-08:00, het weekend en op feest-
dagen. Lage Witsiebaan 2a Tilburg. 
Op telefonische afspraak.

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    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

Bedrijven contacten

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

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

Colofon
INFORMATIE EN ADVERTENTIEVERKOOP:
Bosscheweg 8, 5056 PP Berkel-Enschot
T: 06 - 207 80000
E: info@schakel-nu.nl | www.schakel-nu.nl

KOPIJ EN ADVERTENTIES:
E: info@schakel-nu.nl 
Voor maandag 10:00 uur in de week 
van publicatie.
Verschijningsdag: woensdag

INLEVEREN SCHAKELTJES:
Op rekening: voor maandagochtend 10:00 uur 
online via www.schakel-nu.nl/advertenties of 
via mail info@schakel-nu.nl.
Contante betaling: voor zaterdag 17.00 uur 
bij Figlio (by Geerts Schoenen), Koningsoord 91.

ACTIVITEITENKALENDER:
activiteitenkalender@schakel-nu.nl

HOOFDREDACTEUR: 
Ingrid Roets, tel.: 06 - 207 80000

CORRESPONDENTEN: 
Noortje de Kok, Stefan Latijnhouwers, 
Jan van der Straaten, Ellen de Visser, 
Frits Hendriks, Lieselot van Elten

FOTOGRAFEN: 
Bas Haans, Coen Brekelmans 
Coverfoto: Bas Haans

BEZORGING: 
Fam. de Brouwer, tel: 013 - 540 07 41

OPLAGE: 
5.510 exemplaren, 

DRUK: 
Drukkerij ElkaSikkers

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

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
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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
Thebe wijkverpleging 088-117 67 73

Thebe Begeleiding/Maatsch.Steunsysteem 088-117 53 01

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

KAPPERS 
ANTHÉ KAPPERS, Kerkstraat 25B, Dames, heren en kin-
deren 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    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 

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
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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 

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

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,
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

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

Transportweg 4  Udenhout   |   T: 013 - 511 99 31   |   M: 06 - 21 43 60 67

www.zigzag-gordijnen.nl

  Vakkundig advies aan huis
  Showroombezoek op afspraak
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Weekblad de Schakel heeft in augustus een ZOMERSTOP
In de weken 31-32-33-34 verschijnt er géén Schakel

Als kleine jongen wilde Theo van Tilburg net als zijn 
vader politieagent worden. Maar op de middelbare 
school, zo rond zijn 15e jaar was het wel duidelijk 
dat hij het onderwijs in wilde. Hij gaf toen al trainin-
gen bij de basketbalclub en hij richtte een jeugdaf-
deling op, het werd eigenlijk een vanzelfsprekend-
heid dat hij het onderwijs in ging.

Theo vindt het onderwijs mooi, iedere dag is anders, 
maar vooral de kinderen zijn zo leuk. Kinderen zijn 
heerlijk fl exibel en meestal vrolijk. Hij vindt kleuters 
mooi puur, hebben iets onbevangens, iets natuurlijks, 
iets spontaans. Hij schreef ook steevast in vrienden-
boekjes van de schoolkinderen dat hij een gezellige 
oude opa wilde worden.  

Via verschillende scholen als docent, adjunct-direc-
teur, lid van het MT werd hij ruim 19 jaar geleden 
directeur van basisschool St. Caecilia. Het zat wel in 
Theo om directeur te worden, op z’n 18e was hij al 
aanvoerder/ trainer van zijn basketbalteam en later zat 
hij in het bestuur van de bibliotheek en was hij voorzit-
ter van de jeugdafdeling hockey. 

De directeursfunctie is wel echt veranderd de afge-
lopen jaren, zegt hij. De regeldruk is enorm toegeno-
men, er moet steeds meer op papier staan waar de 
verantwoordelijkheid ligt. Wat Theo een echte posi-
tieve ontwikkeling vindt in het onderwijs, is de zorg 
voor kinderen, de expertise van leerkrachten is 
enorm toegenomen. De sociaal emotionele 
ontwikkeling van kinderen is centraal 
komen te staan, het gaat echt om 
het kind.

Theo is trots op de dingen die hij heeft bereikt met 
St. Caecilia, waaronder de nieuwbouw en het niveau 
van onderwijs van de school. Tevens is het heel mooi 
dat de kinderen na de St. Caeciliaschool op het juiste 
niveau op de middelbare scholen terecht komen, daar 
waar het kind thuishoort. Ook de saamhorigheid in het 
team is enorm, het is een heel sterk team en het is fi jn 
dat we dat bereikt hebben. Hij zal de contacten met 
de leerkrachten en het plezier wat kinderen uitstralen 
enorm missen. 

Natuurlijk heeft Theo ook plannen voor na zijn pensi-
oen. Hij wil meer aandacht aan het gezin besteden, 
weer het plezier in boeken lezen hervinden, meer de 
caravan gebruiken en meer knutselen. De dagen zul-
len ongetwijfeld gevuld zijn.

Tekst: Ellen de Visser
Foto: Bas Haans

St. Caecilia directeur

Theo van Tilburg
met pensioen

Kinderen

zĳ n zo leuk
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BUILD YOUR OWN 
BARBECUE
BUILD YOUR OWN 
BARBECUE
BUILD YOUR OWN 
BARBECUE
BUILD YOUR OWN BUILD YOUR OWN BUILD YOUR OWN BUILD YOUR OWN BUILD YOUR OWN BUILD YOUR OWN BUILD YOUR OWN BUILD YOUR OWN BUILD YOUR OWN BUILD YOUR OWN BUILD YOUR OWN 

Bouw gezellig je eigen BBQ met 
je vrienden bij Arbies!

Stel jouw BBQ-menu samen en kies voor 
een UPGRADE of een UPGRADE DELUXE!

Te bestellen vanaf 2 personen    € 18,50 p.p.
Graag reserveren via info@arbies.nl

of via de QR-code:
Graag reserveren via Graag reserveren via Graag reserveren via info@arbies.nl

of via de QR-code:of via de QR-code:

UITKNIPBARE BON

WELKOMST
RONDJE 

Knip deze bon uit,
lever hem in bij ons 
personeel & geniet 

samen van 
heerlijke vers 

gemixte Sangria!

Sangria

Met de voetjes 
in het zand

WIJ ACCEPTEREN 1 WAARDEBON PER 
GEZELSCHAP EN BEZOEK

DE BON IS GELDIG T/M AUGUSTUS 2021

Oisterwijk Heukelomseweg 26. www.coppelmans.nl
Elke zondag open
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Kom langs & profiteer!

Veel artikelen met korting 

tot 50% !!

Kies voor 60 plus hypotheek!

60plushypotheek.nl

www.60plushypotheek.nl • T 013 591 0020

Zet uw overwaarde om in euro s’

• Zonder Einddatum 
• Zonder risico

• Extra bestedingsruimte 
• Geen aflossingsverplichting
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Al 50 jaar blij met elkaar
Tijdens een dansavond in de Schalm valt groen-
teboer Hanny van de Sande op de goedlachse 
boerenzoon Ad van Laak. Na bijna drie jaar verke-
ringstijd vraagt Ad haar ten huwelijk: ‘Ik heb er een 
slechte knie aan over gehouden’, lacht Ad. 

Op 20 augustus 1971 gaat het paar al om 9.00 uur 
’s ochtends naar het gemeentehuis. ‘We moesten zo 
vroeg aanwezig zijn, omdat er die dag een uitje voor 
het personeel van de gemeente gepland stond, hun 
bus stond zelfs al klaar!’ Later op de dag volgt de 
huwelijksvoltrekking in 
de Berkelse kerk en ’s 
avonds is er een feest in 
café het Raadhuis. 

Ad en Hanny wonen op 
dat moment in Oisterwijk, 
na 20 jaar vestigen ze 
zich in Berkel Enschot. 
Ad werkt als stukadoor 
bij de gebroeders Vughts 
en daarna nog vijftien jaar 
in de spoorbouw. Hanny 
volgt een kunstopleiding 
in Arendonk en geeft 
knutsel- en schilderlessen 
aan huis. Daarnaast werkt 
ze als coupeuse. 

Als ik vraag naar 
een van de 
hoogtepunten in 
hun huwelijksle-

ven, roepen Ad en Hanny in koor: ‘De geboortes van 
onze zoons Willem en Jozef!’ Ook de komst van hun 
5 kleinkinderen heeft veel vreugde en geluk gebracht: 
‘We passen nog steeds met veel plezier op.’

Tijdens hun werkzame leven en ook daarna zijn Ad en 
Hanny zeer actief: samen hebben ze gekorfbald, Ad is 
scheidsrechter geweest bij het zaalvoetbal en is twee 
keer burgerkoning geworden bij het Gilde Hubertus. 
Op dit moment biljart en rikt hij bij de KBO en helpt 
hij als acoliet en koster bij de Enschotse kerk. Ook 

Hanny heeft niet stilgeze-
ten, zij zingt al bijna 25 jaar 
bij het kerkkoor en heeft 
vele schilderijen gemaakt. 

Elkaar in zijn of haar waar-
de laten is volgens Ad en 
Hanny hét geheim van een 
goed huwelijk. Hanny vat 
het prachtig samen: ‘Ieder-
een heeft zijn eigen bootje, 
het is belangrijk om in dát 
bootje te blijven varen. Als 
beide bootjes naast elkaar 
de zelfde kant op blijven 
gaan, dan zit het goed!’ 
Dat is bij Ad en Hanny 

zeker het geval, de liefde spat 
er nog vanaf! Ze hopen hun 

jubileum op 20 augustus te 
kunnen vieren in het bijzijn 
van vrienden en familie: 
‘Want dat hebben we wel 
verdiend!’

Tekst en foto: 
Lieselot van Elten

Hanny en Ad onder een 
van Hanny’s schilderijen

Het is 

belang
rijk om 

in je e
igen b

ootje 

te blij
ven va

ren.
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Tekst: Elke van Dommelen
Foto: redactie

De 25 jarige Joep de Mol schittert deze Olympische 
Spelen in Tokio bij het Nederlandse Mannen Hockey 
Team. Geboren en getogen in Berkel-Enschot begon 
Joep op 5-jarige leeftijd te hockeyen bij Mixed Hoc-
key Club Berkel-Enschot (MHCBE). Toen al was hij 
heel ambitieus en had hij het Nederlandse Team als 
doel voor ogen. Alhoewel dat nog heel ver weg was 
en er veel stappen gezet moesten worden, verloor 
Joep dit doel nooit uit het oog.

Joep begon als jochie van 5 bij de mini’s in Berkel-En-
schot. Ook zijn broers en ouders hockeyden bij Berkel-
Enschot. Toen al wilde Joep het liefste met zijn teampjes 
winnen. Eenmaal in de junioren ging Joep na een aantal 
jaar van MHCBE naar HC Tilburg door naar Push Breda 
en kwam hij uiteindelijk terecht bij het huidige Oranje 
Rood (voorheen Oranje Zwart) in Eindhoven. In 2015 
werd Oranje Zwart ook landskampioen. 2015 was so-
wieso een geweldig jaar want op 27 november maakte 
hij zijn debuut voor het Nederlandse Mannen Hockey 
Team. Als reserve van de reserve van de reserve mocht 
hij uiteindelijk mee met het Nederlandse Mannenteam 
naar de Wereldkampioenschappen in India. Daar werd 
Nederland vierde, maar het spelen in het Nederlandse 
team smaakte voor Joep naar meer.

Olympische Spelen
Daaropvolgend moest Joep om mee te mogen naar de 
Olympische Spelen, wel even geduld hebben. Het was 
natuurlijk zijn grootste droom om naar de Spelen van 
2016 in Rio te gaan, maar hij werd niet geselecteerd. 
Dus had hij zijn zinnen gezet op Tokio 2020. Omdat de 
Spelen door Covid weer een jaar werden uitgesteld, 
maakt Joep nu zijn opwachting in zijn eerste Olympi-
sche Spelen. Met rugnummer 23 kunnen we Joep in 
actie zien. Zijn positie op het veld is verdediger, met 
zoals hij het zelf noemt: ‘een aanvallend hart.’
Na het behalen van de gouden medaille in de Euro-
pese Kampioenschappen (2017 en 2021), één keer 
zilver in de Wereld Kampioenschappen (2018) hebben 
de Nederlandse hockey mannen nu natuurlijk maar 
één doel: het winnen van Olympisch goud.
De eerste 2 wedstrijden waren meteen een uitdaging, 
verloren van België en een thriller wedstrijd tegen 
Zuid-Afrika waar een 0-3 achterstand werd omge-
bogen naar een 5-3 overwinning. Dus alles is nog 
mogelijk. 
Wij duimen natuurlijk voor Nederland en Joep in het 
bijzonder, dat de droom werkelijkheid wordt en wen-
sen iedereen veel succes.

Joep de Mol,
een beetje Berkel-Enschot op de Olympische Spelen
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Vleeswarenduo
100 gram boterhamworst 
+ 100 gram gebraden gehakt 
naar keuze 

samen voor  295
100 gram gebraden kipfi let 
+ 100 gram grillworst

samen voor  350

Vleeswarenduo
100 gram boterhamworst 
+ 100 gram gebraden gehakt 
naar keuze 

100 gram gebraden kipfi let 
+ 100 gram grillworst

Profi teer van onze  
voordeelpakketten!

Deze aanbiedingen zijn geldig van 26 juli t/m 6 augustus 2021

Bovendien is ons nieuwe zelfbedieningsmeubel 

gevuld  met diverse leuke aantrekkelijk 

geprijsde acties!

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

Wij wensen 
u een prettige 

vakantie!
Team Keurslagerij 

van Hoof

Vakantie voordeelpakket
500 gram gehakt naar keuze

500 gram kipfi let 
naturel of gemarineerd

4 gepaneerde schnitzels

4 hamburger Pigalle

samen van 31.50

voor  2350

Deze aanbiedingen zijn geldig van 26 juli t/m 6 augustus 2021

voor
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De afgelopen maanden heeft de 
wereld voor ons een beetje stil 
gestaan. Het was vrijwel onmogelijk 
om buiten de deur aan activiteiten 
deel te nemen. Daardoor waren onze contacten zeer 
beperkt. Velen zullen dan ook de behoefte hebben 
om er weer op uit te kunnen gaan en allerlei zaken 
weer op te pakken, tenminste als de voorwaarden 
hiervoor gunstig en veilig zijn.
Als bestuur hebben wij gekeken naar welke moge-
lijkheden er zijn om een mooie invulling te geven 
aan het najaarsprogramma van 2021. Wij denken 
dat wij erin geslaagd zijn om een gevarieerd en 
cultureel programma aan te kunnen bieden. Er is 
rekening gehouden met de groepsgrootte en door 
de keuze om meerdere activiteiten in de buitenlucht 
te laten plaatsvinden, hopen wij dat iedereen zich 
hierdoor veilig voelt. Een zeer belangrijk aspect bij 
al onze activiteiten is de ontmoeting met elkaar in 
een gezellige, open en prettige sfeer. 
Graag heten wij ook nieuwe leden welkom. Om 
wegwijs te worden in ons vrouwennetwerk organi-
seren wij voor hen een speciale bijeenkomst. Als u 
geïnteresseerd bent in wat ons netwerk voor u zou 
kunnen betekenen, kunt u zich hiervoor opgeven. 
Informatie kunt u vinden op onze website www.
kvgberkelenschot.nl. 
Voor het bestellen van het zojuist verschenen 
programmaboekje kunt u mailen naar: infokvgber-
kelenschot.nl.
Hoopvol kijken wij ernaar uit om elkaar weer in een 
ongedwongen sfeer te kunnen ontmoeten en te 
kunnen genieten van veel  interessante en gezellige 
activiteiten. Wij wensen u een fi jne zomerperiode.

“Als je in je geest investeert, wordt je lichaam van-
zelf beter beheerd” Midas Dekkers

Marij van Spreeuwel, secretaris

Fietstocht Toer Mee 
op zondag 
29 augustus 2021 
Het kan gelukkig weer. Vorig 

jaar kon de Toer Mee wegens de vele coronabe-
smettingen niet doorgaan. Nu, in 2021, nemen we 
de draad weer op. Het wordt de 40e Toer Mee die 
we in samenwerking met de MOV-groep Moergestel 
gaan organiseren op zondag 29 augustus 2021.
De opbrengst is geheel bestemd voor het opvang-
huis voor straatkinderen in Cochabamba/Bolivia, 
waar pater Theo Raaijmakers door scholing deze 
kinderen de kans biedt op een betere toekomst. 

Op zondag 29 augustus 2021 kunt u tussen 10.30 
en 13.00 uur starten vanaf Boerderij Denissen, 
Generaal Eisenhowerweg 1 voor een fi etstocht 
van ca. 40 km. De tocht wordt in de omgeving van 
Berkel-Enschot uitgezet en gaat over verrassende, 
maar goed begaanbare paden. Onderweg komt u 
een aantal posten tegen waar u tegen een kleine 
vergoeding wat kunt eten of drinken. 

Deelname aan de fi etstocht kost € 3,00 p.p. en € 
6.00 per gezin.
U hoeft geen lid te zijn van de KBO om mee te kun-
nen fi etsen. Iedereen is van harte welkom. 
Er is geen voorinschrijving nodig. Op de dag zelf 
kunt u zich bij het startpunt melden. 

Als u niet mee kunt fi etsen, maar wel het project 
wilt steunen, is uw bijdrage van harte welkom 
op rekening NL35RABO0106846574 van de KBO 
Berkel-Enschot  met vermelding van “project 
straatkinderen Cochabamba”. 
Meer informatie over het project kunt u vinden op 
www.stichtingwerktheoraaijmakers.nl

KBO-werkgroep Solidariteit, 
Projectgroep “Straatkinderen Cochabamba”

Voor inlichtingen: tel: 013 533 28 30 

Zomerlunch in 
Berkel-Enschot
Om tijdens de vakantieperiode 
met elkaar in contact te blijven en 
andere bewoners en vrijwilligers te 
ontmoeten, organiseren de dorps-
raad Berkel-Enschot, Tiwos en 
Contourdetwern een zomerlunch.

De lunch wordt gehouden op 12 augustus van 
12.00 – 13.00 uur bij Koningoord, op het ‘pleintje’ 
voor de ingang van de Schalm.

Dus heb je een vraag, wil je een praatje maken of 
kennis maken met ons? Sluit dan vooral aan! Je 
hoeft jezelf niet aan te melden.

Het is de bedoeling dat je zelf je lunchpakketje 
meebrengt, wij zorgen voor koffi  e, thee en iets lek-
kers!

Let op: de lunch gaat enkel door bij droog weer!

Voor vragen kun je contact opnemen met Chantal 
Boeren via 0610932179.
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Alles uit handen
of alles in 

eigen hand?
Altijd bereikbaar:
013 572 1822

Oude Lind 35
5046 AL Tilburg

Alles uit handen

In alles persoonlijk. www.moniquevanhoutum.nl  

Alles uit handen
of alles in 

eigen hand?
Altijd bereikbaar:
013 572 1822

Oude Lind 35
5046 AL Tilburg

In alles persoonlijk. www.moniquevanhoutum.nl  

Weekblad de Schakel heeft de komende 
vier weken een ZOMERSTOP

In de weken 
31-32-33-34

verschijnt er géén Schakel

Wij wensen u een Fijne Vakantie!
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Samen uit Dineren 
op woensdag 
25 augustus bij 
de Leyhoeve
Na overleg met Horeca Berkel-
Enschot is, na lange tijd, besloten 
om weer te starten met het Samen 
uit Dineren door KBO/SWO. Iedere 
horecagelegenheid zal zich, zolang dat nodig is, 
houden aan de voor hen geldende Corona regels. 
Van de gasten wordt verwacht dat zij bij klachten 
thuisblijven.Ook wordt verwacht dat u op uw stoel 
blijft zitten, dus niet onnodig rond gaat lopen. In het 
overleg met de horeca is besloten om, na vele jaren, 
de prijs voor de steeds geweldige 3 gangen menu’s 
te verhogen naar € 20.50 pp (exclusief drankjes).
Naast onze vaste deelnemende horeca gelegen-
heden regelen we elk jaar een eenmalig samen 
uit dineren bij een andere gelegenheid. Deze keer 
starten we daar mee en gaan we dineren bij een 
Horeca gelegenheid buiten Berkel Enschot t.w. de 
Leyhoeve in Tilburg. U hoeft zoals u weet, geen 
lid te zijn van de KBO, alle senioren van Berkel-
Enschot zijn welkom.
De aanmelding is zoals gebruikelijk. U kunt zich tot 
22 augustus opgeven via de website van de KBO: 
www.kbo-berkelenschot.nl of telefonisch bij: Ine 
van de Wiel (013  533 37 57) of Ria van de Kam 
(013  533 26 21).
Het menu kunt u vinden op de website van de 
KBO. Bij het aanmelden a.u.b. doorgeven of u 
vlees of vis wenst en of u een dieet hebt. De ruimte 
waar wij bij de Leyhoeve gaan dineren is afhanke-
lijk van het aantal deelnemers, zij kunnen ca. 50 
gasten ontvangen. U bent welkom vanaf 17.30 uur 
en om 18.00 starten we met het diner.
Hieronder volgt nog een korte informatie over de 
route en de parkeermogelijkheid bij de Leyhoeve.
Wij hebben er veel zin in en u bent heel hartelijk 
welkom op woensdag 25 augustus.
KBO/SWO, Werkgroep SocMa
Route naar de Leyhoeve:
U gaat bij de Druiventros de autoweg op richting 
Tilburg. U verlaat deze weg naar richting-aanwijzing 
Hilvarenbeek. Beneden aan de weg steekt u de krui-
sing rechtdoor over. U neemt de 2de straat rechts.
Daar komt u bij een slagboom voor de parkeer-
plaats en neemt u een kaartje.
DENK HIER AAN: U neemt het kaartje mee naar bin-
nen. Bij het weggaan kunnen wij het parkeerkaartje 
bij de balie scannen, zodat u gratis uit kunt rijden.
U komt binnen via de trappen en daar staan wij u 
op te wachten.

BEGRAFENISGEBRUIKEN 
TE BERKEL (2)
In mijn eerste column nam ik U mee 
naar begrafenisgebruiken in buurt-
schap Den Berkelschen Heikant tussen 1900 en 
1925. Nu het vervolg. Als er iemand was overleden 
werden de luiken van de ramen van het sterfhuis 
bijna helemaal gedicht. Men sloot ze niet helemaal 
omdat je anders niet wist waar je overdag moest 
lopen in de boerderij. De spiegels in het sterfhuis 
werden omgekeerd. De dichtst bij de kerk wonende 
‘gebuur’ organiseerde een ‘bidderij’ in het huis der 
overledene voor de zielenrust van de gestorven 
medemens. Dat bidden deed men gedurende 3 
dagen achter elkaar. De rozenkrans werd gebeden. 
In de nacht waakte de buurt bij de overledene. 
Opvallend was dat er bij het lijk veel koffi  e werd 
genuttigd. De koffi  epot plaatste men bij de over-
ledene om de lijklucht te ‘verbloemen’. Na afl oop 
van de bidderij werd op de derde dag vaak  een 
biertje aangeboden. Op de dag van de begrafenis 
spande men het liefst een zwart paard behangen 
met zwart tuig en soms gedrapeerd met een zwart 
‘doodskleed’ voor de hoogkar. De overledene werd 
door de buurgenoten uit het sterfhuis gedragen. De 
grafkist plaatste men op de kar waarbij de kist vaak 
werd overdekt met een zwarte ‘falie’ ( een deken 
met tressen).
Vanaf het sterfhuis vertrok de lijkstoet kerkwaarts. 
Direct achter de kist liepen de mannen. Achter de 
mannen volgden de vrouwen. De foto is gemaakt 
bij de begrafenis van Hilvarenbekenaar Jan Naaij-
kens in april 2019.

Foto: Publiek domein.
Tekst: Rinus van der Loo.
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Oplichters actief
in het gebied van politieteam Groene Beemden die 
zich voordoen als medewerker van een bank.
Er zijn de afgelopen weken in het gebied van politieteam 
Groene Beemden, waaronder in Berkel-Enschot, diverse 
oudere mensen slachtoffer geworden van oplichting. Ze 
werden (telefonisch) benaderd door criminelen die zich 
voordeden als medewerkers van een bank. Deze crimi-
nelen zijn zeer geraffineerd tewerk gegaan en kwamen 
erg geloofwaardig over. Hierdoor zijn ze bij deze slacht-
offers in hun woning kunnen komen en hebben ze de 
bankgegevens kunnen achterhalen. Met deze gegevens 
en codes hebben ze bij de slachtoffers duizenden euro`s 
van hun bankrekening kunnen halen.
 
Hoe herken ik een oplichter bij deze 
vorm van oplichting?
Cybercriminelen gaan professioneel te werk. Ze 
gebruiken bijvoorbeeld technieken die callcenters 
ook gebruiken. Via een truc kan een oplichter met het 
nummer van uw bank bellen. Hierdoor verschijnt op 
uw telefoon het nummer van de bank als de cyber-
crimineel u belt. Dat noemen we spoofing. Zo kan de 
cybercrimineel zich voordoen als de bank. Dat gebeurt 
via de telefoon maar bijvoorbeeld ook via de mail.
 
Hoe komen criminelen aan uw (bank)
gegevens en telefoonnummer bij deze 
vorm van oplichting?
Uit onderzoeken blijkt dat daders zich vooral richten 

op mensen van vijftig jaar en ouder. De oplichter heeft 
vaak toegang tot privégegevens van slachtoffers. 
Mogelijk zijn deze gegevens illegaal verhandeld op 
internet of via een datalek in handen van de crimineel 
gekomen. De gegevens komen bijvoorbeeld uit data 
van callcenters of via het hacken van websites van 
bijvoorbeeld internetwinkels. U kunt er dus niets aan 
doen als een cybercrimineel u benadert. Probeer wel 
uw persoonlijke pagina’s en gegevens op bijvoorbeeld 
Facebook zo goed mogelijk af te schermen en veran-
der wachtwoorden regelmatig.
 
Let op deze kenmerken!
De bank vraagt u nooit om:

• uw beveiligingscodes
• uw pas op te sturen of af te geven
• geld over te maken
• via een link direct in te loggen in Mobiel of 
  Internet Bankieren
• via een link in een e-mail of sms direct 
  geld over te boeken

 
Uw bank zal u nooit onder druk zetten zo snel moge-
lijk te handelen. Een bank heeft namelijk zelf de mo-
gelijkheid om een rekening te blokkeren als dat nodig 
is. Komt een leidinggevende aan de lijn? Let op, dat is 
ook een oplichter die in het complot zit.

WWW.JANSENLAROPARTS.NL
Alles voor uw Land Rover van 1948 tot heden

WERKPLAATS   |   APK   |   ONDERDELEN NIEUW & 2e HANDS   |   ACCESSOIRES

Groenstraat 31 B
5071 EA  Udenhout

info@jansenlaroparts.nl
+31 13 5115080
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Meer weten over deze boekentips? Op www.schakel-nu.nl is meer informatie over deze boeken te vinden.

Nog maar even en dan breekt voor velen van ons de zomervakantie aan. Tijd voor ontspanning. Tijd om te 
lezen. Misschien ligt er al een boek te wachten om gelezen te worden. Voor wie nog op zoek is naar wat lees-
voer voor bij het zwembad, in de hangmat of gewoon voor thuis op de bank geef ik weer een paar tips. Want 
of je vakantiebestemming nu rood, oranje, geel of groen kleurt; lezen kan altijd en overal.

De kleine bakkerij
Jenny Colgan

Voor de liefhebbers van 
‘feelgood’-romans is de serie 
over De kleine bakkerij een 
aanrader. In totaal verschenen er 
drie delen. In deze boeken staan 
romantiek, vriendschap, avon-
tuur en versgebakken brood 
centraal. Kleine tip: begin ach-
terin te lezen, want daar staan 

de recepten. Heb je gelijk iets lekkers voor tijdens het 
lezen. 

Goudkust
Suzanne Vermeer

Voor de liefhebbers van span-
nende boeken tip ik Goudkust. 
Het boek speelt zich af in Kroatië 
waar Fleur aan de vooravond van 
haar huwelijk staat. Al gauw pak-
ken zich echter donkere wolken 
samen. Er gebeuren vreemde za-
ken en niemand is wie hij zegt te 
zijn. Een thriller die je niet loslaat. 
Ook niet als je het boek uit hebt.

Noortje de Kok

Lekker lezen
deze zomer

Oma luchtbuks
Barbara Scholten

Een heerlijk knotsgek avon-
tuur over Lina en haar bij-
zondere en schietgrage oma. 
Samen met een paar andere 
vreemde vogels reizen ze in 
een oude bus af naar Zuid-
Frankrijk om Lina’s moeder uit 
de handen van ontvoerders te 
bevrijden. Humor en avontuur 
voor kinderen vanaf 8 jaar

Woeker 
Kenneth Oppel

Voor wat oudere kinderen ( 12 
tot 15 jaar) die wel van een por-
tie spanning houden is dit boek 
een aanrader. Wanneer er overal 
opeens giftige en snelgroeiende 
planten uit de grond schieten, 
staat iedereen voor een raadsel. 
Binnen de kortste keren raakt 
de aarde overwoekerd. Nie-
mand lijkt het te kunnen stop-
pen, behalve drie jongeren. Wat 
is hun geheim?
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Weekblad de Schakel heeft in  augustus een ZOMERSTOP
In de weken 31-32-33-34 verschijnt er géén Schakel

KLEUR EN WIN
Kleurwedstrijd en wie verzint de leukste naam voor de 
kinderboerderij?
Zoals je in de Schakel van vorige week hebt kunnen 
zien, is op de kinderboerderij hard gewerkt! Binnenkort 
wordt de boerderij geopend en dat mag gevierd worden!

Knorretje heeft aan Marjolein gevraagd om een teke-
ning te maken die jezelf
mag inkleuren. Willen jullie boer Jan ook helpen om 
een leuke naam te verzinnen voor de kinderboerderij? 
De naam mag je op het bord schrijven in de tekening. 
Je kunt de kleurplaat ook downloaden en printen via 
www.schakel-nu.nl

Inleveren kleurplaat met naam voor de kinderboerderij
Lever vóór 25 augustus je kleurplaat, mét naam voor de kinderboerderij, in bij Figlio by Geerts Schoenen, 
Koningsoord 91 Berkel-Enschot.

Activiteiten kalender
De komende maand
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Breng uw activiteit onder de aandacht en save the date op onze kalender!Breng uw activiteit onder de aandacht en save the date op onze kalender!Breng uw activiteit onder de aandacht en save the date op onze kalender!Breng uw activiteit onder de aandacht en save the date op onze kalender!Breng uw activiteit onder de aandacht en save the date op onze kalender!Breng uw activiteit onder de aandacht en save the date op onze kalender!Breng uw activiteit onder de aandacht en save the date op onze kalender!Breng uw activiteit onder de aandacht en save the date op onze kalender!Breng uw activiteit onder de aandacht en save the date op onze kalender!Breng uw activiteit onder de aandacht en save the date op onze kalender!Breng uw activiteit onder de aandacht en save the date op onze kalender!Breng uw activiteit onder de aandacht en save the date op onze kalender!Breng uw activiteit onder de aandacht en save the date op onze kalender!Breng uw activiteit onder de aandacht en save the date op onze kalender!Breng uw activiteit onder de aandacht en save the date op onze kalender!

28-07-21 Café ‘t Raadhuis 14.00 uur Vrije inloop bridgemiddag
04-08-21 CC de Schalm 10.00-12.00 uur KBO/SWO Ons Koffi  e-uurtje voor senioren
04-08-21 Café ‘t Raadhuis 14.00 uur Vrije inloop bridgemiddag
07-08-21 t Hoekske 6 A 11.00-17.00 uur Openstelling Museum onder d’n Hooizolder
11-08-21 Café ‘t Raadhuis 14.00 uur Vrije inloop bridgemiddag
18-08-21 Café ‘t Raadhuis 14.00 uur Vrije inloop bridgemiddag
25-08-21 Café ‘t Raadhuis 14.00 uur Vrije inloop bridgemiddag
25-08-21 De Leyhoeve 17.30 uur KBO/SWO Samen dineren voor senioren
26-08-21 Café ‘t Raadhuis 9.30 uur Smokkel bridgedrive
01-09-21 CC de Schalm 10.00-12.00 uur KBO/SWO Ons Koffi  e-uurtje voor senioren
01-09-21 Café ‘t Raadhuis 14.00 uur Vrije inloop bridgemiddag
02-09-21 Café ‘t Raadhuis 14.00 uur Gratis proefl es bridgen. Aanmelden 06-40032072
04-09-21 t Hoekske 6 A 11.00-17.00 uur Openstelling Museum onder d’n Hooizolder
12-09-21 Ons Koningsoord 11.00-17.00 uur Open Monumentendag: Kloosters vroeger en nu
12-09-21 t Hoekske 6 A 11.00-17.00 uur Openstelling Museum onder d’n Hooizolder
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MAANDPUZZEL

PUZZEL & WIN:
Eén prijs van E 20,00.
Eén prijs van E 10,00.
De prijswinnaars worden bij  
de volgende puzzel bekend gemaakt.

Meedoen?
Stuur een oplossing van de puzzel, voorzien van naam 
en adres, in een e-mail naar: puzzel@schakel-nu.nl 
of inleveren bij Figlio by Geerts Schoenen of  
Kyckoord, Koningsoord Berkel-Enschot.

Horizontaal
1. door een priester gewijd water; 7. 
gul in het onthalen van gasten; 12. 
voertuig op twee wielen; 13. mu-
zikale compositie ter oefening; 14. 
stoot (stomp); 15. maanstand (afk.); 
17. knorhaan; 19. jongensnaam; 
21. Amsterdams peil (afk.); 22. 
strijdpaard; 24. gevoel als uiting of 
reactie van het gemoed; 27. voor (in 
samenstelling); 28. mallejan; 30. Eu-
ropeaan; 31. boomsoort; 32. getand 
werktuig; 33. bejaard; 35. in de ja-
ren vijftig stoer geklede vetkuif; 37. 
voorzetsel; 38. grappenmaker; 41. 
raar (vreemd); 42. lawaai (drukte); 
44. bedehuis; 46. akelig; 47. wereld-
deel; 48. roofvogel die zich voedt 
met aas; 49. plaats in Duitsland; 50. 
venster; 52. plaats in Oekraïne; 54. 
hoop (tas); 56. ongel; 58. grijnzende 
vertrekking van het gezicht; 61. 
droog (kaal); 62. schildersgerei; 
64. een zekere; 64. geneesmiddel 
(in Indië); 67. verbinding van twee 
constructiedelen; 68. koeienmaag; 
70. uitloper, oog op een aardap-
pel; 72. mannelijk schaap; 73. heer 
van fatsoen en beschaving; 76. 
spoedig; 77. koninklijke landmacht 
(afk.); 78. onbewoonbaar verklaarde 
woning; 79. beroepsvoetballer; 81. 
Amsterdamse tijd (afk.); 82. raad 
voor economische aangelegenhe-
den (afk.); 83. rangtelwoord; 84. 
waterkering; 86. houten staafje 
met een zwavelkopje; 87. Chinees-
Indisch gerecht.

Verticaal
1. gebrand reukoffer; 2. wereld-
kampioenschap (afk.); 3. vierhandig 
dier; 4. scheepstouw; 5. hard lopen; 

6. hooimaand; 7. voor anderen 
verborgen houden; 8. plotseling 
optredende pijn in de lende spieren; 
9. duizend kilogram; 10. vrijdag 
(afk.); 11. pegel van ijs; 16. her-
kauwend zoogdier; 18. uitroep van 
schrik of verrassing; 20. bouwland; 
21. grote bontgekleurde papegaai; 
23. niet kunnende spreken; 25. 
slaginstrument; 26. gemalen graan; 
27. geparachuteerde soldaat (afk.); 
29. deel van servies; 32. kooivogel; 
34. rivier in Engeland; 36. houtafval; 
37. Pan-American Airways (afk.); 
39. willens en wetens (expres); 40. 
afgeperkte ruimte voor vee; 42. so-

ber (zuinig); 43. welpenleidster; 45. 
toiletartikel; 46. deel van de hals; 
51. algemene energie raad (afk.); 
53. Europese rekeneenheid (afk.); 
54. watersportattribuut; 55. eerste 
mens; 56. onwrikbaar; 57. ver (in 
samenstelling); 59. dienstbode; 60. 
eiland in Indonesië; 62. katachtig 
roofdier; 63. kerkgebouw; 66. spor-
tattribuut; 67. jongensnaam; 69. 
(café)buffet; 71. tijdperk; 73. laatste 
rustplaats; 74. hijstoestel in een flat; 
75. ongaarne; 78. steen; 80. familie 
(afk.); 82. rechter commissaris (afk.); 
85. militaire politie (afk.).



Gevonden

Verloren

21-7 Zilveren (kinder-?, tiener-?) ringetje Oranjesingel, Berkel-Enschot, ter hoogte 013-5333917
  van Torentjeshoef 

15-7 Gouden kettinkje met gouden Mitra Koningsoord 013-3004040
hangertje

14-7 Trouwring, tweekleurig datum Sloopterrein voormalig winkelcentrum 013-5332715
27-05-2016 en verdere inscripties Eikenbosch

   
   
12-7 Fietssleutel met roze hanger en Speelveldje bij de Erasmuslaan 06-53976455

de naam Pearl

11-7 Sandaaltjes met print maat 22/23 Speeltuin Erasmuslaan/ Anton van 06-46993648
  Duinkerkenlaan

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

Cezar Pop Havo VAVO van ROC Tilburg
Luuk Boekhoud VWO 2College Durendael

20



Van 
Berkelse

 Bodem

Volgende keer weer een andere groente 
in de hoofdrol in van Berkelse Bodem! Volg VAN BERKELSE BODEM 

op Facebook en Instagram en blijf op de hoogte!

Gevulde 
komkommer

Eet Smakelijk!

Kook de eieren voor 10 min en laat ze schrikken, pel ze en snijd ze daarna in stukjes en laat afkoelen.
Snijd de komkommer in de lengte doormidden en schep met een lepel de zaden eruit. 

Voor de vulling, prak je ¾ van de avocado en laat ¼ voor eventuele garnering. Snijd de snoeptomaatjes in kleine 
stukjes. Meng de geprakte avocado en de tomatenblokjes met de mayonaise, crème fraîche, citroensap en de 
stukjes ei door elkaar. Breng de vulling op smaak met bovenstaande kruiden.

Verdeel de sla over twee borden en doe er eventueel nog wat stukjes tomaat op. Schep daarna de vulling in de 
komkommerhelften, leg 1 komkommerhelft op een het bord met sla. Garneer met wat avocadostukjes en wat 
paprikapoeder.

De vakantie komt eraan, de komkommertijd kan beginnen. Laat ik nu net heel veel komkommers hebben op de 
tuin, maar vooral in mijn kas. Zowel snack, mini als gewone komkommers. In de vakantie wil je lekker, eenvoudig 
en toch als het even kan gezond eten. Hieronder een recept waar je niet veel ingrediënten bij nodig hebt en het 
gerecht in een handomdraai op tafel zet, wel zo handig voor in de vakantie.

Ingrediënten voor 2 personen: 
- 1 komkommer
- 1 avocado
- 2 eieren
- 60 gram (fi jngesneden) sla
- 12 snoeptomaatjes

- 3 el crème fraîche
- 1 el mayonaise
- Beetje citroensap
- Naar smaak peper, kerrie, paprikapoeder en 

gemalen komijnzaad

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

Wij gaan met 
Wegens

GESLOTEN
vakantie

KEURSLA
GER

Wij zijn met vakantie van maandag 9 augustus t/m zaterdag 28 augustus.

Maandag 30 augustus vanaf 10.00 uur staan wij weer voor u klaar.

LET OP!
Op zaterdag 7 augustus 
sluiten wij om 13.00 uur. 

We bouwen het 
assortiment af, op=op!

Kijk op de 
achterzijde voor het vakantievoor-

deelpakket!

Wij wensen u een prettige vakantie!

Team Keurslageri j van Hoof
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Guusje Ceton 
Brabants Kampioen!
Tijdens de Brabantse Kampioen-
schappen dressuur  in Schijndel wist 
Guusje Ceton met haar pony Eikenhorst’s Stefan 
maar liefst 35 concurrenten achter zich te laten en 
sleepte daarmee de titel 
Brabants Kampioen in 
de wacht in de klasse 
DE-B en behaalde 
hiermee tevens een 
startbewijs voor het NK.
De overige leden die 
zich hadden geplaatst 
voor het BK dressuur 
behaalden ook mooie 
scores maar alleen Elize 
Besseling wist zich met 
haar pony Cosford Sky 
Latern in de klasse 
AB-B eveneens te 
plaatsen voor het NK.

Bij het springen werd Eva van Rijsewijk met haar 
pony Charlie kringkampioen in de klasse AB-B en 
verdiende hiermee een startplaats op de Brabantse  
Kampioenschappen.
Ook Sterre van Roessel met haar pony New Ven-
ture  in de klasse DE-L en Imke van den Berk met 
haar paard Havana Hero in de klasse B kwamen 
afgelopen weekend aan start tijdens het BK. Allen 
helaas niet geplaatst voor het NK maar wel fi jn 
gesprongen en een mooie ervaring rijker!

Wij feliciteren iedereen met deze mooie prestaties 
en wensen Guusje en Elize heel veel succes en 
vooral plezier tijdens het NK in Ermelo!

Namens het bestuur

White Demons
Vorige week waren dan echt de laat-
ste trainingen van het seizoen en dan 
is het een tijdje afgelopen voor de handballers. 

Ook hebben we 18 juli het seizoen als vereniging 
samen al op fantastische wijze afgesloten. Om 
15.00 uur startte het jeugdtoernooi, waarbij alle 
jeugdteams door elkaar gehusseld werden. Deze 
nieuwe gevormde teams luisterden naar veelbe-
lovende namen als ‘ Stokbroden’ en ‘Kipfi letjes’. 
Leuk was het in ieder geval.

Na de sportieve 
inspanning was het 
tijd om trouwe leden 
te huldigen die al 25 
jaar lid zijn van White 
Demons. Ook ‘onze’ 
Ivo werd gehuldigd 
als Vrijwilliger van 
het jaar. Chapeau, en 
welverdiend.

Voordat de bbq 
startte, is de nieuwe 

signing aan de kantine nog onthuld. Zo is onze 
opgeknapte kantine nóg mooier, én kan iedereen 
zien dat er ook een prachtige handbalvereniging in 
het dorp is.

Dank aan de organisatie, de vrijwilligers, de trainers 
en alle sportieve inzet van dit seizoen. Rust uit, 
geniet van de vakantie en volgend seizoen pakken 
we graag op, waar we nu gebleven zijn! Dit zullen 
we gaan doen d.m.v. een fantastische KICK-OF 
ochtend op 4 september. Dus ‘save the date’ en 
we zien iedereen heel graag dan.

Guusje Ceton met 
Eikenhorst’s Stefan

Jörgen Hoogendoorn 35 jaar lid van  Badmintonclub JUST FOR FUN
Afgelopen seizoen was Jörgen Hoogendoorn 35 jaar lid van Badmintonclub 
Just For Fun. In 1985 kwam Jörgen als tiener, samen met zijn vader en 
moeder, voor het eerst naar sporthal ’t Ruiven om kennis te maken met onze 
club en badminton. En blijkbaar beviel het hem zo goed dat hij meteen lid 
werd. Nu, ruim 35 jaar later, is hij het lid met het meeste “dienstjaren”. Uiter-
aard konden wij dit feit niet zondermeer voorbij laten gaan. Tijdens de door 
corona uitgestelde Algemene Ledenvergadering werd Jörgen in het zonnetje 
gezet en ontving hij namens de vereniging een mooi bierpakket.
Vervolgens werd het seizoen 2020-2021 feestelijk afgesloten met een hapje 
en een drankje in spotcafé ’t Ruiven.

Meer informatie op www.bcjust4fun.nl of mail naar info@bcjust4fun.nl
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CULTUUR VOOR JONG EN OUD
CULTUUR VOOR EEN AANTREKKELIJKE PRIJS

CULTUUR VOOR IEDERE SMAAK
… EN VOORAL CULTUUR DICHTBIJ

De CULTUURPROEVERIJ ONS KONINGSOORD 
opent op zaterdag 28 en zondag 29 augustus het 
nieuwe seizoen. 
Deze week opnieuw een greep uit het programma 
van dat cultuurweekend! Vorige week heb je de flyer 
ontvangen, maar ons programma is natuurlijk ook te 
zien op www.onskoningsoordcultureel.nl
Bestel daar je tickets gemakkelijk en snel online. Alle 
activiteiten kun je gratis bezoeken, maar voor de bin-
nenactiviteiten geldt dat je je wel moet aanmelden. 
Zijn er meer aanmeldingen dan plaatsen? Dan geldt 
de volgorde van aanmelding.

FILOSLIPPERS & FILOSLOFFEN op zaterdag 28 
augustus om 17.00 u 
Filoslippers is de zomereditie van Filosloffen, een 
filosofie programma voor een door jongeren. 
De zomertijd breekt aan, dus de zwemkleding, zon-
nebrand, koffers en opblaaskrokodillen mogen de 
kast weer uit want het is vakantie. Wat betekent dat 
na zo’n hectisch jaar vol met crisis? Wat zoeken we 
precies op vakanties en festivals? En wat doen al 
die prikkels met ons, na een periode waarin we niet 

zoveel mochten? Hannah van den Bosch en Benthe 
Göbel, twee jonge filosofen, leiden deze interactieve 
workshop over het thema ontstressen. Stel je prikke-
lende vragen, get confy op je sloffen (of slippers deze 
keer) en “filosloffeer” met ons mee! 

MONNIKENWERK TIJDENS HET HELE WEEKEND 
2021 is het jaar van de viering van 1000 jaar Bra-
bants kloosterleven! Graphic Matters daagt je uit 
typisch monnikenwerk te verrichten. In de mid-
deleeuwen hadden monniken een dagtaak aan het 
overschrijven teksten. Om teksten goed leesbaar 
en begrijpbaar te maken, bedachten ze leestekens, 
illustraties en lettertypes. 
In het Scriptorium maak je een digitaal lettertype op 
basis van jouw handschrift. Gebruik hiervoor een 
pen, kwast, marker, ganzenveer of ander schrijfge-
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rei. Het lettertype is achteraf te downloaden en te 
gebruiken op jouw eigen laptop. 

TWEE BOEIENDE LEZINGEN OP ZONDAGMIDDAG
JACK VAN DER SANDEN 12.00-13.00u
In deze lezing met foto’s horen en zien we wat meer 
over het leven, bidden en werken van de zusters 
Trappistinnen binnen de muren van hun neogotisch 
klooster Koningsoord waar ze van 1936- 2009 woon-
den. Zeer de moeite waard om eens stil te staan bij 
deze speciale manier van leven.

Oude architectuur, eigentijds interieur en vol met 
verhalen, dat is Koningsoord en gids Jack van der 
Sanden kent het als geen ander. Hij neemt je mee 
terug in de tijd en zal je zeker verrassen met zijn ken-
nis en verhalen.

JAN VAN EIJK 14.00-15.00u
In 2020 dachten we dat we dat we de epidemieën 
wel de baas waren. Mooi niet. Jan van Eijck, net 
terug van de Corona-vaccinatiehallen in Waalwijk, 
Tilburg en Veghel, schetst u in een dik uur de vele 
epidemieën die onze voorouders allemaal voorbij 
zagen razen tussen 1800 en 1945. Hij vertelt u wat 
er allemaal niet hielp. En wat er dan overschiet, dat 
helpt! Covid-19 krijgen we niet meer, dat belooft hij u. 
Maar pas op voor de Heukelomse variant! Hij kan zo 
meegekomen zijn met zijn auto…Leerzaam en luch-
tig…je wordt wijzer, maar houdt er niets aan over!

Jan van Eijck (71) is geboren in Alphen en Riel, stu-
deerde geneeskunde in Nijmegen (1976) en werkte 
ruim 35 jaar in de GGD-wereld. Daarnaast is hij een 
fanatiek heemkundige in Goirle en ook al 35 jaar con-
servator van Museum De Dorpsdokter in Hilvarenbeek. 

EXPOSITIES 
Het hele weekend zijn de twee exposities te bezoe-
ken in onze expositieruimtes. 

De fotoclub FotoBE presenteert haar werk in de 
garderobe en de serre. Leden van de fotoclub zullen 
aanwezig zijn om uitleg te geven; Wil Wassink stelt 
haar werk ten toon in de brede gangen en in de foyer 
waar zij graag de bezoekers ontmoet en spreekt over 
haar werk. 
 
Rectificatie: Ga voor Is ’t Kunst of is ’t kitsch naar 
www.onskoningsoordcultureel.nl en meld je daar 
aan via berkelenschot@bibliotheekmb.nl 

Volg en Like ons op facebook van Ons Koningsoord 
Cultureel en op facebook van Cultureel Centrum De 
Schalm
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 TUINADVIES
TUINONTWERP
AANLEG & RENOVATIE

TUINONDERHOUD
BESTRATING
BODEMTECHNIEK

06 50 45 29 31
info@groenencultuurtechniek.com
www.groenencultuurtechniek.com
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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
Loslaten en opnieuw beginnen
Vandaag is onze jongste kleindochter voor het laatst 
naar groep 8 van de basisschool. Al een tijdje leven ze 
naar dat einde toe, maar op enig moment komt dan 
toch die laatste schooldag. Gisteren was ‘de Revue’, 
’s middags voor opa’s en oma’s en ’s avonds voor de 
ouders. Ik heb genoten van hun optreden met muziek, 
dans en allerlei soorten sketches, waarvan vele 
ontleend aan de tv. Waar wij vroeger vooral verlegen 
en bang waren om voor een grote zaal op te treden, 
vond ik het verrassend te zien hoe sommigen vrij en 
ontspannen hun act deden. Wat hebben die kinderen 
veel geleerd in de afgelopen acht jaar!
En vanavond is dan ‘het gala’, zoals dat heet: voor het 
laatst bij elkaar in een feestelijke setting. Maar tegen 
het eind – ik weet dat van voorgaande jaren – gaat dat 
feest over in een ‘collectieve jankpartij’. Want, ze voe-
len het goed aan: acht jaar lang zijn ze (bijna) dagelijks 
samen geweest en daar komt nu een einde aan. Ieder 
gaat zijn eigen weg naar het vervolgonderwijs. Ze zien 
elkaar nog wel, maar nooit meer met zijn allen samen. 
Het is echt een grote stap: loslaten en opnieuw begin-
nen. Maar dat ‘opnieuw beginnen’ is niet ‘met niets 
beginnen’. Het is dankzij die acht voorgaande jaren 
dat ze in staat zijn om die nieuwe stap te zetten. Ze 
zijn ervoor toegerust en kunnen met vertrouwen de 
toekomst tegemoet zien. Ze nemen het verleden mee 
en bouwen daarop verder. Je kunt ook zeggen: het is 
dankzij het verleden dat er toekomst is. Hoe steviger 
dat fundament, hoe beter je op die toekomst bent 
voorbereid. 
Voor het geloof geldt hetzelfde. Er is een verleden, een 
traditie, en zonder dat is er geen toekomst. Tegelijk 
moeten we soms loslaten en opnieuw beginnen, heel 
concreet als er kerken gesloten moeten worden. Wat 
we ook moeten loslaten is het kinderlijke geloof en de 
geloofservaringen uit onze kinderjaren. Soms merk je 
dat volwassenen daarin zijn blijven steken. Ze heb-
ben niet geleerd daarop voort te bouwen en tot een 

volwassen geloof te komen. Geloof geeft uitzicht op 
toekomst, over de grens van de dood heen. Zonder 
geloof geen nieuw begin. 
Dit is het laatste ‘opstekertje’ vóór de vakantie. Ik 
wens u een goede vakantie toe; ook dat is een vorm 
van loslaten en straks opnieuw beginnen. 

Theo Schepens, 
emeritus pastoraal werker

NIEUW: JOHANNES 2.3
We gaan iets nieuws beginnen! In het komende 
schooljaar willen we voor alle kinderen uit onze paro-
chie en hun ouders (bijna) elke maand Johannes 2.3 
houden, bij voorkeur een zondagmorgen vol samen 
vieren, leven en leren. Ook de communie- en vormsel-
voorbereiding worden hierin opgenomen.
We beginnen het jaar eerst met een informatie- en 
inschrijvingsbijeenkomst op zondag 12 september. 
We starten om 10 uur met een eucharistieviering in 
de Lambertuskerk van Udenhout. Daarna hebben we 
even pauze, waarna we vertellen over de plannen en 
het jaarrooster toelichten.
Zet het alvast in de agenda. Zondag 12 september 
2021 vanaf 10 uur: Johannes 2.3

BEDANKT, MARJA!
Al 35 jaar bepaalt Marja Droomers mede het ge-
zicht van de St.-Caecilia- en later de Johannes XXIII 
parochie, als secretariële, stille kracht. Soms op de 
voorgrond, maar vaak op de achtergrond. Ondersteu-
nend, en tegelijkertijd meelevend met het wel en wee 
van parochianen. Steeds meedenkend over wat er 
moet gebeuren, en hoe dat het beste kan. Secretariële 
ondersteuning zou ik niet graag ontberen, want pas-
toraat is vaak ook duizend dingen zonder naam doen, 
en het is erg fijn als het pastorale team en ook het 
parochiebestuur een aantal zaken aan een ter zake 
deskundige kan overdragen. 
Wat dat betreft zijn zaken bij Marja steeds in goede 
handen. We mochten terugvallen op je inzet, ook als 
dat een keer buiten kantooruren viel, zoals die uitvaart 
die op zondag binnen komt. 
In 35 jaar kan er veel veranderen. Niet in het minst in de 
functie zelf. Marja werd aangenomen als hulp voor de 
pastorie, maar ging gaandeweg steeds meer een taak 
vervullen als gastvrouw en secretaresse. Velen heeft ze 
ondersteund: pastoor Van Spreeuwel, pastoor Tops, 
diaken Jan Joosten, pastoraal werkster zr. Augusta, 
pastoor Pieter Scheepers, pastoor Juan van Eijk, diaken 
Alexis Sjeznoga, diaken Ton van Kuijk en tenslotte sinds 
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een jaar pastoor Marcel Dorssers en pastoraal werker 
Frits Hendriks. Elk heeft zo zijn of haar eigen stijl en zijn 
of haar ‘eigen aardigheden’ en dat is dan steeds op-
nieuw wennen. Ook de tijd heeft zo z’n invloed: modes 
in de kerk, maar ook bijvoorbeeld door verdergaande 
kantoorautomatisering. Tenslotte ook de fusiegolf en de 
intensieve samenwerking die daarmee gepaard ging. 
Beste Marja, de tijd van onze samenwerking was kort, 
maar steeds hartelijk. Met je kenmerkende, relativeren-
de humor wist je vaak een glimlach op onze gezichten 
te toveren. Dankjewel voor al je inzet, je meedenken, je 
hartelijkheid en je zorg voor ons. We zullen je aanwezig-
heid gaan missen, maar we hopen je nog vaak terug 
te zien, onder andere in onze vieringen. Geniet van je 
welverdiende pensioen samen met Rob. 
We zijn verheugd dat onze bisschop jouw inzet ook 
gewaardeerd heeft en jou begiftigd heeft met de Sint-
Janspenning, als dank voor jouw jarenlange, trouwe, 
deskundige en hartelijke inzet voor onze parochie. 
Zeer verdiend. Welgefeliciteerd met deze decoratie!
Mede namens pastoraal team en parochiebestuur,
pastoor Marcel Dorssers

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEKEN
Van 26 juli t/m 27 augustus vervallen de doordeweek-
se eucharistievieringen in de St. Caeciliakerk en St. 
Willibrorduskerk.

Zaterdag 31 juli:
19.00 uur: St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looyaard.

Zondag 1 augustus : 
09.30 uur: St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers en p.w. Hendriks.
Intentie: Mariëlle Mensing-van Gestel (1e jrgt.); Overl. 
familieleden Wehmeyer-Zwanenburg.
10.00 uur: St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looyaard.
11.00 uur: St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers en p.w. Hendriks.
Intenties: Overl. leden van de KBO; Pa en ma 
Smolders-Vermelis, Marloes van Esch, Jan van Hulten 
en Jan Hoevenaar.

Maandag 2 augustus 
19.00 uur: St. Willibrorduskerk: Avondgebed.

Dinsdag 3 augustus:
09.00 uur: St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.

Donderdag 5 augustus:
09.00 uur: St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.

Zondag 8 augustus : 
09.30 uur: St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers en diaken van Kuijk.
10.00 uur: St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looyaard.
11.00 uur: St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers en diaken van Kuijk.

Maandag 9 augustus: 
19.00 uur: St. Willibrorduskerk: Avondgebed.

Dinsdag 10 augustus:
09.00 uur: St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.

Donderdag 12 augustus:
09.00 uur: St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.

Zaterdag 14 augustus:
19.00 uur: St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looyaard en diaken van Kuijk.

Zondag 15 augustus Maria Tenhemelopneming:
09.30 uur: St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers en diaken van Kuijk.
10.00 uur: St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looyaard.
11.00 uur: St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers en diaken van Kuijk.

Maandag 16 augustus: 
19.00 uur: St. Willibrorduskerk: Avondgebed.

Dinsdag 17 augustus:
09.00 uur: St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.

Donderdag 19 augustus:
09.00 uur: St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.

Zaterdag 21 augustus:
19.00 uur: St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers.

Zondag 22 augustus : 
09.30 uur: St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looyaard en p.w. Hendriks.
Intenties: Overl. familieleden Wehmeyer-Zwanenburg; 
Toos van de Pas-Huijben (1e jrgt.).
10.00 uur: St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers.
11.00 uur: St. Willibrorduskerk: Woord- en commu-
nieviering.
Voorganger: p.w. Hendriks.

Maandag 23 augustus: 
19.00 uur: St. Willibrorduskerk: Avondgebed.
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Dinsdag 24 augustus:
09.00 uur: St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.

Donderdag 26 augustus:
09.00 uur: St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.

Zaterdag 28 augustus:
19.00 uur: St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looyaard en p.w. Hendriks.

Zondag 29 augustus : 
09.30 uur: St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers en diaken van Kuijk.
Intenties: Fransje Fischer-van de Ven (1e jrgt.).
10.00 uur: St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looyaard en p.w. Hendriks.

11.00 uur: St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers en diaken van Kuijk.

Maandag 30 augustus: 
19.00 uur: St. Willibrorduskerk: Avondgebed.

Dinsdag 31 augustus:
09.00 uur: St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
19.00 uur: St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

Woensdag 1 september:
09.00 uur: St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.

Donderdag 2 september:
09.00 uur: St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.

Vrijdag 3 september:
09.00 uur: St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

R E C T I F I C A T I E
In de Schakel van week 29 stond in het stukje 
‘Is het Kunst of is het Kitsch’ van ons Cultuur-
weekend per abuis een foutief emailadres van 
de bibliotheek
Het juiste emailadres moet zijn: 
berkelenschot@bibliotheekmb.nl

R E C T I F I C A T I E
Rectificatie telefoonnummer
Vakantiesluiting Gezondheidscentrum Koningsoord 
In de advertentie van week 29 stond een onjuist 
telefoonnummer vermeld.
Het telefoonnummer van praktijk Hogenbosch 
is: 013-5331320
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Schakeltjes
Pasfoto’s voor offi  ciële 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

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

GRATIS INLOOPSPREEKUUR
Wij hebben dinsdagavond een gratis inloopspreekuur 

van 18.00 uur tot 19.00 uur. 013-5908877. 
Van Raak Advocatuur, Slimstraat 8a, Udenhout.

Wespennest (vanaf €50) en Vliegen bestrijding. 
Voor info en bestrijding Adrie Pijnenborg, Haaren 

06-22449735 of info@a3p.nu www.a3p.nu 

Altijd al willen leren bridgen? In september starten 
wij weer met de lessen. 

Info: www.bridgeschoolkarinpoppelaars.nl
Karin Poppelaars tel.nr.: 06-40032072

Gezocht huurwoning in Berkel Enschot 
voor de duur van 1 jaar wegens nieuwbouw. 

Start okt of nov 2021.   06 42812880

Onbeperkt sporten

RANKSPORT.NL

€ 22,50

Bekijk  alle mogelijkheden

€ 22,50
 per maand• Geen inschrijfgeld

• Maandelijks opzegbaar

013 - 533 91 15

kbo-berkelenschot.nl
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OPENINGS SPEKTAKEL NIEUWE WINKEL HOOGLAND!

WWW.MEUBELZORG.NL              BEL 085-0655292

Heerlijk genieten !

Ja, stuur mij de gratis brochure!
Naam:

Adres:                                                                             Postcode:

Plaats:

Telefoon:

Zonder postzegel in envelop:  Meubelzorg antwoord nummer 939 1700WB HEERHUGOWAARD
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EONEINDIG AANTAL OPTIES

Mogelijk met massage

Elektrische lendesteun

Verwarming

USB

Tiptoets

Tot wel 5 motoren

Maatwerk

Garantie tot 10 jaar Direct leverbaar Laagste prijsgarantie Hoge kwaliteit Gratis proefzitten bij u thuisUitstekende service 1000 kleuren in stof en leer

Heerhugowaard
W.M. Dudokweg 32
1703 DB Heerhugowaard
Ma t/m za: 09:00-17:00
Zo: gesloten

Udenhout
Kreitenmolenstraat 43A
5071 BA Udenhout
Ma t/m za: 09:00-17:00
Zo: gesloten

Barendrecht
Dorpsstraat 74
2992 BE Barendrecht
Ma t/m za: 09:00- 17:00
Zo: gesloten

Demonstratie 
aan huis?

Demonstratie 
aan huis?

Bel nu: 085-065-5292
31 JULI

OPENING
OPENING

Hoogland
Kraailandhof 11-13
3828 JN Hoogland
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ACTIE GELDIG VAN:
t/m28

JULI
04

AUG

OPENINGS SPEKTAKEL NIEUWE WINKEL HOOGLAND!

KIES JE KORTING!* 21% 
BTW korting

Tot wel
€1.000,-
inruilkorting

€8,50
korting per 
levensjaar

OF OF

AL 
FAUTEUILS 

VANAF
€ 695,-

ALLE WINKELS VIEREN MEE! 



ELKE DAG EURO’S GOEDKOPER

Geldig t/m di 24 augustus 2021

2+1 gratis: 33,34% korting op de totaalprijs van 3 producten. Alle combinaties 
mogelijk
2+2 gratis: 50% korting op de totaalprijs van 4 producten. Alle compinaties 
mogelijk 

*

KIES & MIX FRUIT
Pitloze witte druiven bak 500 gram,
wilde perziken net 1 kilo, frambozen
bakje 125 gram, Zespri kiwi green
bakje 3 stuks of ananas per stuk

3 VOOR

499

2 VOOR

5,-

JUMBO HOLLANDSE BLAUWE 
BESSEN OF AARDBEIEN 
2 bakken blauwe bessen à 300 gram
of aardbeien à 400 gram

JUMBO GOUDSE 
GERASPTE KAAS
Jong, jong belegen, belegen of oud 
2 verpakkingen à 150-175 gram

a3,48 - a6,32

2 VOOR

299

UNOX KNAKS
3 verpakkingen à 400 gram

a5,61 - a9,21

3 VOOR

5,-

SPA TOUCH
3 flessen à 500 ml of à 1 liter

2+1
GRATIS*

REUS, PERSIL, SILAN, 
FLEURIL, K2R OF VANISH 
WASPRODUCTEN, WITTE 
REUS REINIGERS OF 
TOILETBLOKKEN
Alle soorten 
4 verpakkingen

2+2
GRATIS*

ZALMFILET ZONDER 
HUID OF KABELJAUW
Schaal 400-500 gram 

ASC-C-00007

MSC-C-51
964

599
a9,00 

LA PLACE OF JUMBO VERSE 
PASTA OF PASTASAUZEN
Alle soorten 
3 verpakkingen

2+1
GRATIS*
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