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Telefoonnummers Politie
Alarm
Geen spoed
Wijkagent
Overlast (bv hangjongeren)
Centraal meldpunt
Bankpas kwijt

112
0900 8844
0900 8844
0800 1920
0900 8844
0800 0313

Huisartsenposten. Spoedeisende hulp
Ma. t/m vrij. 17.00 uur tot 8.00 uur
In de weekeinden van vr. 17.00 tot ma. 8.00 uur
Feestdagen: van 17.00 uur de avond ervoor tot 8.00 uur de
ochtend erna.
Verzekeringsgegevens en ponsplaatje nodig.

085-5360300

Bloedprikken Diagnostiek Brabant.

Openingstijden:
7.30 tot 10.00 uur.
ma.tm vr.

Gezondheidscentrum Koningsoord Pandgang 2

Huisartsen:
H. Hogenbosch
M. van Ierland
M. Evers
P.R.J. Stempvoort
F.Tilanus

013 533 1320
013 533 2165
013 533 3923
013 533 3150

Apothekers diensten
Apotheek De Lange Stight
ma / vr van 8.00-17.30 uur
Voor spoed buiten deze uren, dienst-apotheek, Lage Witsiebaan 2a Centrale huisartsenpost in Tilburg.

Tel. 013-5408080
Tel. 0900-2357323
(belrecept)

Mondzorg
Tandarts Croon Eikenbosch 2 ·

013 533 1513

Pedicure

Bellen voor afspraak
06-55398887
06-11260273

Angelie v. Erven ( extramurale cliënten)
Nicole Brokken (intramurale cliënten)
(behandeling diabeet niet mogelijk)
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Woonconsulente Karen Nijenhuis
Zorgadviseur Rineke Vugs
Jolande van Meurs

Deze zijn te bereiken via de receptie
telefoonnummer intern 9

N

Restaurant “De Stulp”:

Inlooptijd tot 13.00 uur

F
O

Dames- en herenkapper:

“Hem en Haar”

Karin Wouters

Behandeling op afspraak

Openingstijden:

Maandag gesloten

Di. Wo. Do. en Vrijdag
Van 9.00 tot 17.30 uur
Zaterdag 8.30 tot 15.00 uur

Tel:
57 734 34
06-34491794

I

R
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Open van 12.00 tot 14.00 uur

Bibliotheek (Koningsoord)
Open voor uitleen:

A
T
I

Ma. Di. Wo. 13.30 – 17.30
Do. 10.00 – 12.00 uur, Vrij. 13.30 – 20.00 uur, Za.
10.30 – 15.00 uur
Bezorgdienst van boeken aan huis
Voor al uw vragen: Otto Janssen

E

Redactie

013 5470858

ottojanssen@bibliotheekmb.nl

Cliëntenraad:
Voorzitter: Hr. Bocca

Marieke Blom
Trees Corbey
Bart van der Bruggen

Een samenvatting van de verslagen
van de cliëntenraad liggen ter inzage
bij de receptie
welzijntorentjeshoef@t-heem.nl
trees01@ziggo.nl
bartentoos@gmail.com
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Agenda maand april
Don
Eucharistieviering (met inschrijven)
Vrij
Meditatie in kapel (met inschrijven)
Geen communie
Bingo (met inschrijven)
Zat

1

Zon
1e paasdag
Ma
2e paasdag
Di
Meer bewegen voor ouderen
Wo

4

Do

8

Vr
Communie uitreiking Paasoctaaf
(met inschrijven)
Bingo (met inschrijven)
Zat

9

Zon

11

Ma
Zingeving (met inschrijven)
Di
Meer bewegen voor ouderen
Kledingverkoop (onder voorbehoud)
Wo

12

Do

15

Vr
Bingo (met inschrijven)

16

15.00 2
v.a. 10.00 15.00 3

5
6
11.45 - 12.30
7

v.a. 10.00 15.00 10

15.00 13

11.45 - 12.30
15.00 -

14

15.00 4

Zat

17

Zon

18

Ma

19

Di
Meer bewegen voor ouderen
Woe

20

Don

22

Vrij
Bingo (met inschrijven)
Zat

23

Zon

25

Ma
Kledingverkoop (onder voorbehoud)
Di
Koningsdag
Woe

26

Don
Ziekenzalving (met inschrijven)
Vrij
Bingo (met inschrijven)

29

11.45 – 12.30
21

15.00 24

15.00 27
28

15.00 30
15.00 -

Alle activiteiten zijn onder voorbehoud i.v.m. corona maatregelen

Op een droge april, wil wel eens
een droge zomer volgen.
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Activiteiten Torentjeshoef april
Donderdag 1 april Eucharistieviering
Let op, vanaf heden is het de 1e donderdag van de maand
In de Stulp wordt een eucharistie viering gehouden. Na de viering krijgt u nog een kopje
thee of koffie aangeboden.
Aanvang 15.00 uur in de Stulp.
Inschrijvingen lopen via de receptie.
Vrijdag 2 april Meditatie
Meditatie met emeritus pastoraal werker Theo Schepens
Vanaf 10.00 uur voor intramurale bewoners.
Vanaf 10.30 voor de aanleunwoningen.
Inschrijvingen lopen via de receptie
Vrijdag 9 april Communie uitreiking Paasoctaaf
Vanaf 10.00 uur wordt er een communie uitreiking aangeboden voor de intramurale
bewoners. Om 11.00 uur wordt er een communie uitreiking aangeboden voor de extramurale bewoners. Met inschrijven bij de receptie.
Maandag 12 april Zingeving
Op deze middag is er een zingeving in de Stulp.
Aanvang 15.00 uur.
Thema: Vreugde
U bent van harte welkom.
Liefs Petra van Dijk.
U kunt zich inschrijven bij de receptie.
Dinsdag 13 april kledingverkoop (onder voorbehoud)
Kledingverkoop Cééjéé mode
Vanaf 15.00 uur in de Stulp, uiteraard op gepaste afstand!
Maandag 29 april Ziekenzalving
In de Stulp wordt er om 15.00 uur een ziekenzalving gehouden, die wordt voorgegaan
door pastoor Dorssers.
Inschrijvingen lopen via de receptie.
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Pastorale zaken
Er komen een aantal wijzigingen voor de
communie en de eucharistieviering.
Vanaf mei:
- eucharistieviering:
1e donderdag van de maand
- Communie uitreiking:
3e donderdag van de maand
De data voor april zijn nog niet zoals
hierboven, maar op onderstaande data:
Eucharistieviering donderdag 1 april 15.00 uur
Deze vindt plaats in de Stulp. De aanvang is om 15.00 uur met de mogelijkheid om nadien gezamenlijk een kopje koffie/thee te drinken. Deze dienst is op:
Meditatie vrijdag 2 april 10.00 uur
10.00 en 10.15 uur Intramuraal
10.30 uur Aanleunwoningen
Communie uitreiking op vrijdag 9 april 10.00 uur
10.00 en 10.15 uur Intramuraal
11.00 uur Aanleunwoningen
Maandag 29 april Ziekenzalving 15.00 uur
In de Stulp wordt er om 15.00 uur een ziekenzalving gehouden, die wordt voorgegaan
door pastoor Dorssers.
Voor deze activiteiten vragen wij u zich in te inschrijven bij de receptie, omdat we i.v.m.
corona een beperkt aantal plaatsen beschikbaar hebben.
In samenwerking met medewerkers van de parochie Johannes XXIII
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Goede Week en Pasen
Geschreven door: Frits Hendriks, pastoraal werker
Het is elk jaar hetzelfde verhaal. Jezus houdt zijn laatste avondmaal, Jezus bidt in de Hof
van Olijven, Jezus wordt gevangengenomen, Jezus wordt veroordeeld, Jezus wordt gegeseld, Jezus draagt zijn kruis, Jezus wordt gekruisigd, Jezus sterft, Jezus wordt in het
graf gelegd. Hoe vaak hebben we het wel niet gehoord? En toch wordt het elk jaar weer
opnieuw verteld. Iedere keer leggen we diezelfde kruisweg af.
En elke keer hoor ik weer nieuwe dingen, of verbind ik het met nieuwe situaties. Zo las
ik recent in een boekje van Hein Tops, oud-pastoor van Enschot, een dagboekaantekening van Oscar Romero. Hij was aartsbisschop van San Salvador van 1977 tot 1980. Enkele jaren geleden is hij heilig verklaard, omdat hij een martelaar is. Jezus Christus, die
lijdt en zo zijn volk bevrijdt, dat was zijn voorbeeld. Hij sprak zich vanuit zijn geloof uit
tegen de onderdrukking van de Salvadorianen. Daarom wilden ze hem tot zwijgen brengen. Hij wist het, maar ging toch door.
De dreiging dat ze me gaan vermoorden…
binnen enkele dagen zullen ze er zijn.
Wie mij gaan vermoorden:
ik zal ze vergeven,
ik zal ze zegenen.
Maar zeg hen ook,
dat ze nutteloos bezig zijn.
Als ze mij doden,
zal ik opstaan in het Salvadoriaanse volk.
Een bisschop sterft,
maar Gods kerk, die het volk is,
zal nooit ten onder gaan.
En ook het verhaal van Jezus gaat door. Enkele vrouwen vinden het graf leeg, want Jezus
is verrezen, Jezus ontmoet Maria Magdalena, Jezus ontmoet twee leerlingen op weg
naar Emmaüs, Jezus ontmoet alle leerlingen, Jezus ontmoet Tomas en Jezus geeft de
Heilige Geest aan zijn volgelingen.
Zo kunnen -net als Jezus- allemaal de blijde boodschap brengen:
De dood is niet het einde,
God wil ons bevrijden!
Jezus gaat ons voor.
Wie gaat er met Hem mee?
Witte donderdag 1 april 15.00u: eucharistieviering met pastoor Marcel Dorssers
Goede vrijdag 2 april vanaf 10.00u: meditatie met emeritus pastoraal werker
Theo Schepens
Paasvrijdag 9 april vanaf 10.00u: communie uitreiken met pastoraal werker
Frits Hendriks
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Lieve bewoners,
Dit jaar valt Pasen op 4 en 5 april. Dit feest heeft, zoals we allemaal weten, te maken
met de opstanding van Christus, maar ook met de Germaanse Godin Ostara. Ostara is de
Godin van het voorjaar en de herrijzende natuur. Godin van de dageraad. Het Ostarfeest
(paasfeest) werd in het voorjaar gevierd; het was de viering van de dag- en nachtevening van de lente. Onderstaand een mooi verhaal over Ostara.

Op een kille, winderige dag, vindt een klein meisje een vogel die bijna sterft
van honger en kou.
Ze houdt het beestje warm met haar handen en probeert het stukjes brood
te voeren.
De vogel reageert niet. Het meisje wordt wanhopig in haar reddingspoging
en roept de Godin Ostara aan om de vogel te redden.
Er verschijnt een regenboog aan de hemel, waarover Ostara aan komt lopen. Ze is gekleed in een rood gewaad van warm, vurig zonlicht die de
sneeuw doet smelten.
De aarde wordt wakker en de lente doet haar intrede.
Omdat de vogel te zwak is om te kunnen vliegen, verandert Ostara hem in
een sneeuwhaas. De haas brengt het meisje uit dankbaarheid eieren, in alle
kleuren van de regenboog. “Als de sneeuwhaas je passeert”, zo vertelt
Ostara aan het meisje, “dan weet je dat de lente nabij is”. En sindsdien
keert Ostara ieder jaar terug, waardoor de aarde ontdooit en opbloeit.

Ik wens jullie fijne Paasdagen en een goede maand. Liefs Petra van Dijk.
Zingeving maandag 12 april met het thema ‘Vreugde’
Inschrijvingen lopen via de receptie
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Nieuwe bewoner:
Mevr. Hofland v/d Mierden
Dhr. v Abeelen
Verhuisd:
Dhr. v/d Broek

In memoriam:

Dhr. van Gorp
Mevr. de VriesLouwers
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Maandmenu
Week 13 van maandag 29-03 t/m 04-04-2021
Maandag Dinsdag
Hachee

Gehaktburger

Runderlapje

Scharrol

Koolrabi

Snijbonen

Stamppot/
Rode
kool

Savooiekool

Puree

Aardappel
gek.
Puree

Woensdag
Omelet

Donderdag

KalkoenfiSpeklapje let

Witlof
Ham/kaa
s
Stamp/
hutspot

Puree

Vrijdag

Zaterdag

Gelderse
schijf
Visstick
geb.

Rundersucade

Mexicomix Bieten
met apMacaroni pel
Carbonara Spinazie
crème

Puree

Week 14 van maandag 05-04 t/m 11-04-2021
2e paasdag
Dinsdag Woensdag Donderdag
Ragout kip
Blinde v. cordon
Kiprollade
vink
bleu
Mini gehakt- Pollack
Babi panballetjes
gegaard rundergang
saucijs
Gemengde
worte- Chin kool / Tuinbonen
groenten
len
kerrie
Hartig
taartje
Witlof
Stamppot
Spinakaas
andijvie
zie/kaas
AardapWitte rijst
Rijst
pel gek. Puree
Puree
Puree

Aardappel gek.
Puree

Hachee
Wortelen/
Peulen
Appeltjes/
stoof

Frites
Puree

1ste paasdag 3
Paasrollade
Vogelnestje
Voorjaarsgroente
Wortelen
/ erwtjes

Pommes
duchesses
Puree

Vrijdag
Zaterdag
Boerenome- Runderlet
lapje

Zondag 4
Kalfslapje

Scholfilet
gebakken
Spinazie/
crème

Kipfilet
Sperziebonen

Bloemkool/
A la crème

Schorseneren

koolraap

Kip kerrie
compleet

Aardappel
gek.
Puree

Aardappel
gebakken
Puree
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Week 15 van maandag 12-04 t/m 18-04-2021 - begin zomermenuMaandag Dinsdag
Woensdag Donderdag Vrijdag
Zaterdag
V. schnit- V. filetlapje Gelderse
BoomstamRunderzel
schijf
Kipfilet
metje
reepjes
Geb. tilapia- RunderKetjap
Stoofvlees filet
succade
Lekkerbek
Gehaktbal
gebakken
SperzieBroccoli
ZomerSpitskool
Bieten appel
macedoibonen
groenten
Macaroni
ne
Appel
Wortelen
compleet
SnijbonenSpinazie
stoof
doperwten
stamppot
crème
Frites
Puree

Aardappel
gek.
Puree

Puree

Spinazie
crème
Witte kool
+
Appel/rozijn
Aardappel
gek.
Puree

Erwten /
wortelen
Koude
schotel

Rijst
Puree

Puree

Puree

Puree
Puree

Week 16 van maandag 19-04 t/m 25-04-2021
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Varkensslavink
kippenpoot
saucijs
V. procuvisduo
Hamlapje
reur

Romano
bonen
pannenkoeken
-spek
-appel
-naturel

Zondag 5
Omelet
naturel

Bloemkool
creme
Bonne
Femme

Vrijdag
Varkenslapje
Pangafilet
gebakken

Zaterdag
Runderlapje

Koninginne
melange
SperzieDoperwten bonen
Foe Yong
Hai
Wortelen
compleet

Andijvie
crème

Witte rijst

Witte rijst

Puree
Puree

Aardappel
gek.
Puree

Kip Kerrie
compleet

Zondag 6
R. rollade
Kip in rode
wijn

Franse
groentenmix
Witlof
Ham/kaas

Geb. aardappelen

Puree
Puree
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Week 17 2020 van maandag 26-04 t/m 02-05-2021
Maandag
Dinsdag
Woensdag Donderdag
Hamburger kipgehakt- Sucadelap- Kalkoenfibal
je
let
Goulash
Koolvis ge- kiprollade
Nasigaard
compleet
Wortel/
Gem.
Rode kool
Andijvie
peulen
groenten
crème
Appel stoof BoterSperzieboontjes
bonen
Frites
Puree

Aardappel
gek.
Puree

Puree

Puree

Vrijdag
Zaterdag
braadworst Kipragout

Zondag
7
Kippenpoot

Visstick
geb.

Omelet naturel

Cordon bleu

Bieten
/appel
Spinaziecrème

Snij/ witte Zomerbonen
groenten
Doperwten
Broccoli

Aardappel
gek.
Puree

Witte rijst
Puree

Geb. krieltjes
Puree

In ons restaurant de Stulp kunt u samen genieten van een heerlijke én gezonde maaltijd.
Zoals u ziet heeft u een ruime keuze. Bij iedere maaltijd kunt u ook kiezen uit
een heldere of gebonden soep en 2 soorten toetjes.

………………. Wijzigingen voorbehouden ………………….
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Dag beste lezer,
Graag wil ik mezelf even voorstellen. U
hebt mij misschien al eens door de
gangen zien wandelen en dacht bij u
zelf: Wie is dat? Mijn naam is Denise
Verhoeven. Ik ben 20 jaar oud en
woonachtig in Helvoirt.

Ik loop komend schooljaar, tot en met
juli dus, stage op de woensdag en
donderdag. Volgend schooljaar, vanaf september, loop ik de dinsdag, woensdag en donderdag stage. In mijn stage periode zal ik de rechterhand worden
op het gebied van welzijn, maar kunt u mij ook regelmatig terug vinden in de
huiskamer. Hiervoor volg ik de opleiding sociaal werk. Deze bevind zich in Tilburg.
In mijn vrije tijd ben ik graag bezig, zoals iets leuks doen met mijn vriendje of
met vrienden. Hopelijk kunnen we ook snel weer het terras op, want dat mis
ik wel. Verder ben ik veel in de weer met mijn kleine viervoeter. Ik geniet
graag van de kleine dingen in het leven!
Vanaf kleins af aan heb ik altijd graag mensen geholpen. Dit doe ik nu dus
ook met veel plezier. Een luisterend oor bieden of een steuntje in de rug is
voor mij geen probleem. Maar het liefste zie ik u natuurlijk lachen! Mijn motto is dan ook: Ik wil naar huis gaan met de gedachten dat ik iets goeds heb
gedaan voor een ander!
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Hoe is Koningsdag ontstaan?
Prinsessedag
Voordat Willem-Alexander op 30 april 2013
koning werd heette Koningsdag Koninginnedag, omdat we heel lang een
koningin hebben gehad. Koninginnedag is
voortgekomen uit Prinsessedag. Prinsessedag was een nationale feestdag en werd voor
het eerst gevierd op de 9de verjaardag van
prinses Wilhelmina. Prinses Wilhelmina is de
overgrootoma van Koning Willem-Alexander.
Nationale feestdag
Prinsessedag was een idee van de regering. Die vond dat het tijd werd voor een nationale feestdag om iedereen het gevoel te geven dat Nederland een geheel was. De feestdag
kwam in de plaats van de plaatselijke oogstfeesten. Toen Wilhelmina’s vader overleed
veranderde de naam van de dag in Koninginnedag. Vijftig jaar lang was 31 augustus een
feestdag.
Juliana
Toen Juliana in 1948 koningin werd, viel Koninginnedag voortaan op haar verjaardag,
namelijk 30 april. Er was een plechtige gebeurtenis op paleis Soestdijk en heel Nederland eerde Juliana door allerlei zelfgemaakte spullen te geven. Toen Beatrix koningin
werd heeft ze gezegd dat ze Koninginnedag graag op 30 april wilde blijven vieren als
eerbetoon aan haar moeder, maar waarschijnlijk ook omdat haar eigen verjaardag in de
winter valt.
Koningsdag
Toen Willem-Alexander koning werd besloot hij deze feestdag voortaan op 27 april te
vieren. Hij is namelijk jarig op 27 april. Als 27 april op een zondag valt vieren we koningsdag op 26 april. Koningsdag is een groot feest en vaak worden er allerlei leuke activiteiten georganiseerd.
Nog ieder jaar zijn er in Amsterdam op 30 april in Oranje geklede toeristen te vinden. In
veel reisgidsen staat namelijk nog dat Koninginnedag op 30 april is.
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Vrolijk Pasen
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De Goede Week is de laatste week voor Pasen en dus de laatste vastenweek.
De Goede Week begint op palmzondag en loopt uit op het driedaagse paastriduüm. Dat begint op de
avond van Witte Donderdag, wordt voortgezet op Goede Vrijdag en Stille Zaterdag. Hoogtepunt is de
paaswake en de eucharistie op paaszondag.
Palm- en Passiezondag
Op de zondag vóór Pasen worden bij aanvang van de eucharistieviering palmtakken gezegend. Dat herinnert aan de ontvangst van de Heer bij zijn intrede in Jeruzalem. Op deze zondag wordt een 1e keer
het hele passieverhaal gelezen. De 2e keer zal op Goede Vrijdag zijn.
Witte Donderdag
Het paastriduüm begint met de avondviering op Witte Donderdag. Dan gedenken gelovigen het Laatste
Avondmaal van Jezus en zijn leerlingen. Hij geeft hen de opdracht om dit altijd te blijven doen om Hem
te gedenken. Op Witte Donderdag vieren we de instelling van de eucharistie en van het priesterschap.
De viering is vermengd met droefheid. Het is de avond waarop Jezus door Judas verraden wordt in de
Hof van Getsemane en gevangen genomen wordt.
Een ander symbolisch gebaar dat tijdens deze viering plaatsvindt is de voetwassing. Volgens de evangelist Johannes wast Jezus de voeten van zijn leerlingen tijdens het Laatste Avondmaal. Daarmee stelt Hij
een teken van liefde en dienstbaarheid. In navolging van Jezus wast en droogt de priester tijdens de
viering op Witte Donderdag de voeten van gelovigen.
Om te beklemtonen dat Witte Donderdag en Goede Vrijdag een eenheid vormen, wordt de eucharistieviering niet afgesloten met de wegzending en de zegen. In plaats daarvan is er een wake bij het Heilig sacrament dat naar een rustaltaar wordt gebracht. Het altaar wordt volledig leeggemaakt. Kruisbeelden worden uit het kerkgebouw verwijderd of bedekt met een doek. Op deze avond waken christenen bij hun Heer. Zoals Hij eens aan zijn leerlingen vroeg om bij Hem te waken.
Goede Vrijdag
Op Goede Vrijdag gedenkt de Kerk het lijden en de kruisdood van Jezus. Gelovigen bidden de kruisweg. In de namiddag of ’s avonds is er een bijzondere liturgie met de voorlezing van het passieverhaal
van Johannes, de plechtige voorbede, de kruishulde en de communiedienst met de gaven die de avond
voordien geconsacreerd werden. Goede Vrijdag is een dag van vasten, net als Aswoensdag.
Stille Zaterdag
Op deze zaterdag wordt herdacht dat het lichaam van Jezus rust in het graf en ziet de Kerk uit naar de
verrijzenis van haar Heer. Er wordt geen liturgie gevierd. Wanneer de duisternis gevallen is, begint de
paaswake. Ze wordt beschouwd als de moeder van alle heilige waken.
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Woordzoeker koningsdag
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