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Docent Harry Wijgerse over digitaal lesgeven in het voortgezet onderwijs

Met passie ontwerpt en tekent William Coolen heraldische wapens

Albert en Tini van Broekhoven zijn 65 jaar getrouwd

Leven van een postbode niet altijd rozengeur en maneschijn



Stichting Openbaar Karnaval
Berkel-Enschot,  Heukelom

Dit jaar vieren we geen carnaval in Knollevretersgat 
en Rommelpot, maar samen houden we carnaval warm 
en levendig in onze dorpen. Doe jij ook mee? Deze 
week met de grote straat en huis versieractie!

Met carnaval zou het toch geweldig zijn als 
ons Knollevretersgat zo veel mogelijk blauw-
geel kleurt. Daarom hebben we een wedstrijd 
uitgeschreven voor de best versierde straat!

Voor meer informatie en nog meer leuks: surf naar 
www.knollevretersgat.nl/websjop

Wij gaan het dorp het komend weekend weer 
gezellig versieren. Naast de entreeborden gaan 
we in het weekend van 6 februari de blauw gele 
banieren ophangen.

Koop één of meer versierpakketten in de 
websjop en tover jouw huis en straat om tot 
dé blauw-geelste in het dorp. Vanaf € 11,11 in 
de websjop.
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BEDRIJVEN CONTACTEN
WEEKBLAD DE SCHAKEL
Informatie en advertentieverkoop:
Bosscheweg 8, 5056 PP Berkel-Enschot
T: 06 - 207 80000
E: info@schakel-nu.nl     www.schakel-nu.nl
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Inleveren schakeltjes:
In verband met de lockdown kunt u uw schakeltjes 
alleen via mail aanleveren. Mail uw advertentietekst
+ contactgegevens (naam, adres, woonplaats en 
telefoonnummer) naar info@schakel-nu.nl 
U ontvangt achteraf een factuur per mail. 
De deadline is maandagochtend 10:00 uur voor 
publicatie op woensdag in dezelfde week.
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activiteitenkalender@schakel-nu.nl
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Druk: Drukkerij ElkaSikkers

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

COLOFON

ALARMNUMMER  112

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

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

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

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

BOUW & AANVERWANTE BEDRIJVEN

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

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

STAATS KEUKENS
Telefoon 013-5336643 www.staatskeukens.nl

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

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

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

SCHILDERS

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

HERMAN PETERS SCHILDERWERKEN  06-29218145

Marcel Schilders Schilderwerken
marcelschildersschilderwerken.nl / 06-51261453

SCHILDERWERKEN TON VAN DE WOUW
TEL: 06-51108539

COMPUTERHULP EN ELEKTRONICA

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

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

DIERENARTS

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

DORPSRAAD

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

Dorpsinformatiepunt Loket BE 
Voor al uw vragen over zorg – welzijn – wonen – 
maatschappelijke diensten of een hulpvraag.
In verband met coronavirus tijdelijk alleen telefonisch 
op donderdagochtend van 10-12 uur bereikbaar. 
Tel nr. 06-53768978 of 
via e-mail loket-BE@dorpsraadberkel-enschot.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. Praktijk voor Massage, 
Manuele Lymfedrainage en Fysische Vasculaire Therapie. 
Vibeke Madsen, tel. 06-47681061, www.kivemas.nl

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

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

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

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

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



5|

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 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

Scheepens en Klijsen Podotherapie
Tel : 013-5110182  www.skpodotherapie.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 
kinderen behandeling op afspraak. Heren mogen ook 
zonder afspraak. Charlotte 06-34089921 (ook via app), 
Mayke, June, Nienke en Lisa. Telefoon: 013-5331561.
Di, Do, Vrij: 9.00-18.00 Wo 9.00-17.00 Zat 9.00-16.00 uur.

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

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

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

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

KINDEROPVANG 

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

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.Hier uw bedrijfsgegevens 
voor slechts € 2,50 per regel per week!

mail: info@schakel-nu.nl



TAXIBEDRIJVEN

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

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

UITVAARTBEGELEIDING

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

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,
chantalvandenbroek@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

WORD
JIJ

ONZE
NIEUWE

COLLEGA?

Wil je aan de slag als monteur in de woningbouw/utiliteit?

Ga dan naar www.werkenbijzni.nl of neem contact op met blangen@znibv.nl | 013 529 92 00

Gevarieerd, en hoge kwaliteit, u kunt zelf samenstellen.
NIEUW

6 |
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DOCENT HARRY WIJGERSE 
OVER DIGITAAL LESGEVEN IN 
HET VOORTGEZET ONDERWIJS 

Harry Wijgerse is docent Onderzoek & Ontwerpen 
(O&O) aan het d’Oultremontcollege in Drunen. Hij 
geeft zijn leerlingen nu al een aantal weken les 
vanachter de laptop. Afwisselend vanuit huis en 
vanuit school. ‘Onze eindexamenleerlingen krijgen 
fysiek les. Ik ben twee dagen in de week in het 
schoolgebouw, waar ik de fysieke lessen combi-
neer met online lessen aan de rest van de leer-
lingen.’ Docenten en leerlingen hebben hun draai 
inmiddels gevonden in het digitaal lesgeven, maar 
ideaal is het allemaal niet. ‘Mijn leerlingen werken 
in teams aan opdrachten vanuit het bedrijfsleven. 
Veel daarvan kan digitaal, zoals het onderzoek 
doen en het contact onderhouden met de op-
drachtgever. Maar het praktische gedeelte wordt 
al een stuk lastiger. Op school hebben we een 
lokaal met materialen en machines. Dat gedeelte 
kun je niet digitaal oplossen.’

Ook het contact met zijn leerlingen is anders dan 
anders.		‘Het	is	veel	fi	jner	om	een	klas	vol	kinderen	
te	hebben,	dan	naar	een	scherm	met	fi	lmpjes	op	
postzegelformaat te kijken,’ vertelt Harry. ‘Je kunt 
niet zo snel schakelen als in een normale lessituatie. 
Even een vraag beantwoorden, even bijsturen of op 
gang helpen, dat gaat in een chat of teams-sessie 

toch minder makkelijk.’ Hij merkt dan ook dat veel 
leerlingen het normale onderwijs missen. ‘En dan 
bedoel ik niet alleen de contacten met medeleer-
lingen, maar ook met de docenten. Ze vinden het 
moeilijk om de discipline op te brengen en gemoti-
veerd te blijven. Dan missen ze toch hun docent die 
ze bij de les houdt, ze aanjaagt en motiveert.’

‘leerlingen missen elkaar 
en hun docenten’

Geen doemscenario
Toch is Harry niet bang voor leerachterstanden en 
andere doemscenario’s. ‘Leren doe je nooit in het-
zelfde tempo en op dezelfde manier. Bovendien is 
leren meer dan alleen lesstof in je hoofd stampen. 
Ook buiten school leer je veel. Juist nu merk je dat 
bij leerlingen belangrijke vaardigheden naar boven 
komen. Leren doorzetten bijvoorbeeld. Je kunt 
denken dat alles toch al verloren is, maar juist dan 
moet je doorzetten en oplossingen zoeken. Dat zijn 
heel belangrijke en waardevolle competenties.’ 

Tekst: Noortje de Kok
Foto: Harry Wijgerse

De scholen zijn al sinds eind 
december gesloten. En hoewel 
het digitale onderwijs steeds 
beter vormgegeven wordt, 
klinken er toch steeds vaker 
geluiden over grote leerachter-
standen en zelfs ‘verloren’ 
generaties. Hoe kijkt een docent 
aan tegen deze manier van 
onderwijs-op-afstand? En dreigt 
er inderdaad een doemscenario?
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Meewerkend Voorman
(36 uur)

Ter versterking van onze organisatie zijn wij op zoek naar een:

De Diamant-groep is het sociale leerwerkbedrijf van de regio waar veel 
mensen met afstand tot de arbeidsmarkt met veel plezier dagelijks aan 
de slag zijn. Sinds jaren voert Groen Xtra – één van de bedrijven van de 
Diamant-groep – het beheer en onderhoud van de openbare ruimte uit voor 
de regio Tilburg. In Tilburg doen wij dat voor drie gebieden: Noord, West en 
Binnenstad & Oude stad.

Als voorman stuur je een groep van 5 tot 10 medewerkers aan. Je werkt onder opdracht van de 
uitvoerder. Samen met je ploeg voer je alle voorkomende werkzaamheden uit, met name in de 
gemeentelijke openbare ruimte. Je bent verantwoordelijk voor het voorbereiden en uitvoeren van de 
aanleg en het onderhoud van groenvoorzieningen volgens gebiedsgerichte onderhoudscontracten 
of integraal (beeld)bestek. Je verdeelt het werk, geeft instructies en zorgt ervoor dat de planning van 
de werkzaamheden gehaald wordt. Uiteraard draag je zelf bij aan de uitvoering van de werkzaam-
heden waarbij je continu aandacht hebt voor veiligheid, kwaliteit en milieu. 

Eisen 
• Een afgeronde groenopleiding vmbo.
• In het bezit van rijbewijs B.
• Ervaring in het aansturen en begeleiden van medewerkers bij een groenbedrijf.
• Affiniteit met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, waarbij je altijd kijkt naar 

mogelijkheden en kansen.
• Ervaring in het bedienen van diverse machines en gereedschappen.
• Goede sociale en communicatieve vaardigheden.

Meer weten?
Wil je graag meer informatie over de functie of onze organisatie, neem dan contact op met één van 
onze projectleiders: Bas van de Kamp / 06 55 81 25 34 of Ad Rovers / 06 55 81 25 24 of kijk op: 
www.diamant-groep.nl en www.groenxtra.nl.

Solliciteren
Herken jij jezelf in bovenstaande, dan ontvangen wij graag uiterlijk 14 februari 2021 je reactie per 
mail: T.a.v. Ludy van Logten, Personeelsbureau Groen Xtra, ludy.van.logten@diamant-groep.nl 
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William Coolen heeft de klassieke opleiding van 
grafi sch ontwerper op de Kunstacademie Sint 
Joost gedaan. Vanaf 1983 is hij zelfstandig gaan 
werken; hij ontwierp logo’s, boeken en folders en 
nu is hij 76 jaar en met pensioen. Maar hij zit niet 
stil. Hij heeft altijd veel belangstelling gehad in 
de Middeleeuwen en nu ontwerpt en maakt hij 
heraldische wapens.

Wat zijn heraldische wapens
William vertelt: ‘In de Middeleeuwen gingen rid-
ders zich op het slagveld steeds meer en beter 
beschermen. Maar dat had tot gevolg dat zij min-
der herkenbaar waren. Dat was niet zo handig. 
Daarom zijn er in die tijd wapens ontworpen, die 
op het schild werden aangebracht. Iedereen kon 
dan zien wie je was’. 

In de loop van de tijd zijn heraldische wapens bre-
der in opkomst gekomen. Er zijn bijvoorbeeld fa-
miliewapens en die familie hoeft dan niet van adel 
te zijn. William: ‘Zo heb ik het familiewapen ont-
worpen voor de familie Van der Leegte uit Eindho-
ven.	Je	gaat	dan	na	welke	specifi	eke	zaken	in	zo’n	
familie een rol hebben gespeeld en die verwerk je 
dan in een wapen’. 
Je hebt ook kerkelijke en coöperatieve wapens. 
Toen de Trappistinnen Koningsoord verlieten en 
naar Oosterbeek gingen, was er behoefte aan een 
nieuw wapen. William werd gevraagd om dat te 
ontwerpen. Hij paste in twee kwartieren een boom 

wortelend aan het water toe en in het derde kwar-
tier de Heilige Geest in de vorm van een duif en 
twee zilveren lelies als verwijzing naar Maria en 
ordestichter Robert van Molesme.

Een goed ontworpen wapen laat de 
belangrijkste elementen zien.

Enkele mooie door William ontworpen wapens zijn 
te zien op de replica van een zestiende-eeuwse 
gerestaureerde waterput in Den Bosch. Die kun-
nen door iedereen worden bewonderd die er aan 
voorbij loopt. Op zijn website www.williamcoolen-
heraldiek.nl zijn meerdere voorbeelden te vinden.

Nederlands Genootschap voor Heraldiek
Het ontwerpen van wapens is aan allerlei regels 
gebonden. In Nederland bestaat daarvoor het Ne-
derlands Genootschap voor Heraldiek. Daaraan is 
ook het College van Herauten verbonden, waar-
van William lid is. Dat college beoordeelt of nieuwe 
ontwerpen van wapens in overeenstemming zijn 
gemaakt met de daarvoor geldende regels. Ook 
is William redactielid van het blad Blazoen. Heral-
diek is voor William een fascinerend onderwerp.

Tekst: Jan van der Straaten
Foto: Bas Haans

WILLIAM COOLEN 
IS TEKENAAR EN ONTWERPER 
VAN HERALDISCHE WAPENS

MET PASSIE



SCHAKELTJESGEVONDEN
 Datum GEVONDEN Vindplaats Telefoon
 24-1 Ring met naam Piet + datum erin Speeltuintje Berkhof 06-14638815
	 17-1	 Damesfiets	wit/grijs	Madisons	advancer	 Zwaanstraat	 06-13520971
 12-1 Rozenkrans zilverkleurig met doorzichtige Streepstraat 06-10437584
  kralen
 9-1 OV-chipkaart tnv. L. Van den Biggelaar Fietspad bij rotonde Druiventros B-E 06-10437584
  geb.d.d. 12-02-2002
 9-1 Sleutelbos met 2 foto’s van jonge kinderen,  Rauwbrakenweg/Hazennest Oost 06-30914912
  een blauw-grijze tag met initialen JS
	 8-1	 Kinderfiets,	blauw,	staat	er	al	enkele	weken	 Tennispark	TVBE	 06-41211274
 30-12 Nokia 225 Dual Sim (nieuw) Koningsoord voor terras Hemels 06-81483833

   

 Datum VERLOREN Verliesplaats Telefoon
 1-12 Rijbewijs Berkel-Enschot 06-36397442

SCHAKELTJESVERLOREN

  

  

  

  

  

Tip de redactie!
info@schakel-nu.nl

10 |
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Afgelopen zondag 24 januari 2021 zijn Albert 
van Broekhoven en Tini Beekes vijfenzestig jaar 
getrouwd. Tini groeide op in Tilburg en het ou-
derlijk huis van Albert stond in de Burgemeester 
Brendersstraat. Na hun huwelijk betrokken ze de 
bovenverdieping van de Oude Raadskelder die ja-
renlang daarna bekend stond als het cafetaria de 
Giel. Kort daarna verhuisden ze naar hun eerste 
eigen woning in de Molenstraat en in 1978 ver-
huisden ze naar hun huidige woning.

Albert was altijd aan het werk
Albert ging na zijn studie werken als boekhouder 
bij het garagebedrijf Klessens. Later ging het aan 
de slag bij aannemersbedrijf van de Meijden in de 
Kerkstraat. In zijn vrije tijd speelde
Albert jarenlang bij Jong Brabant in het eerste en 
op latere leeftijd in het veteranen team. Tevens 
was hij vele jaren penningmeester bij deze ver-
eniging. Heel veel tijd werd er in deze vereniging 
gestoken en het was een kroon op zijn werk dat 
hij het huidige sportpark samen met de steun van 
vele andere kon realiseren. Voor deze jarenlange 
inspanningen werd hij geridderd.

Tini was altijd aan het zorgen
Tini bracht haar gezin groot. Altijd voor iedereen 
klaar staan. Zorgen voor haar schoonouders die 
later tegenover in Berkengaarde kwamen wonen. 
Dagelijkse zorg voor haar moeder die relatief vroeg 
alleen kwam te staan. Maar ook vele jaren voor de 
broer en zus van haar schoonouders, Ome Willem 
en Tante Jans. Tini kreeg helaas vanwege rugpro-

blemen al op relatief jonge leeftijd te maken met 
een beperkte mobiliteit. Ze echte altijd voor ieder-
een klaar staan. Ook oppassen voor haar kleinkin-
deren hoorde daar zeker bij.

Albert: ‘Huidige sportpark Jong 
Brabant kroon op mijn werk’

Samen actief
Beide zijn ze nu 90 jaar oud (en Tini volgende week 
91) en bereiden ze samen de warme maaltijd en 
hun	lunch.	Op	vaste	tijden	wordt	er	koffi		egedron-
ken en een kaartje gelegd. Beide hebben een i-
Pad die veelvuldig wordt gebruikt om te puzzelen, 
wat uit te zoeken of om te mailen. Terwijl Albert 
zich bijna dagelijks bezighoudt met het onderhoud 
aan de tuin, zorgt Tini voor de blinkende deurknop 
en brievenbus aan de voordeur.

Het feest
Helaas hebben ze geen feest kunnen geven en 
was slechts een beperkt achtereenvolgend be-
zoek van de kinderen mogelijk. De klein- en ach-
terkleinkinderen hebben allemaal een belletje 
gepleegd om oma en opa te feliciteren. Hopelijk 
kunnen ze in de tweede helft van dit jaar alsnog 
even samen stilstaan bij deze bijzondere mijlpaal.

Tekst: René van Broekhoven
Foto: Bas Haans

ALBERT EN TINI 
VAN BROEKHOVEN 

65 JAAR GETROUWD
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Openingstijden: ma.-do. 8.00 - 20.00 | vrij. 8.00 - 21.00 | za. 8.00 - 20.00 | zo. 8.00 - 20.00

| Plusweg 1 | XXXX XX | Plusstad | T: 0523 65 63 93 |(Naam)
plus.nl

WEEKENDPAKKERSdo vr za
28 jan 29 jan 30 jan

Geldig in week 4
zondag 24 t/m 
zaterdag 30 januari 2021

Ariel  Alle verpakkingen à 14-19 wasbeurten of Lenor 
Alle verpakkingen à 10-36 wasbeurten, combineren mogelijk  
    5 stuks***
    Bijv. Ariel Vloeibaar wasmiddel color, 5 flacons à 19 wasbeurten

38.95    15.58
  De actieprijzen variëren van 6.98 – 18.98   

 Lipton Ice tea
    Alle flessen of pakken à 1,5 liter, combineren mogelijk
    2 stuks**
Bijv. Lipton Ice tea sparkling zero, 2 flessen à 1,5 liter   

4.98   2.49
  De actieprijzen variëren van 2.09 - 2.49 

11++11
GRATIS

 Unox Rookworst
    Alle varianten à 250-285 gram, combineren mogelijk
    2 stuks**
    Bijv. Unox Gelderse rookworst, 2 pakken à 285 gram

5.98   2.99
  De actieprijzen variëren van 2.99 – 3.95   

11++11
GRATIS55==22  HALEN BETALEN

PLUS 
• Blauwe bessen 
• Frambozen
• Bramen
• Rode bessen
Doosje 125 gram, 
combineren mogelijk

+1GRATISzegel

 Hertog Jan 
of Warsteiner
    Krat 24 flesjes à 30 cl 

 PLUS 
    •  Gerookte Noorse 

zalm Pak 100 gram
  •   Visschnitzel 

Schaal 2 stuks
•   Warmgerookte zalmmoot 

Naturel of peper, schaal 125 gram
  •  Grote garnalen 

Bakje 100 gram
Combineren mogelijk   

04/21 
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. ***Voor 5 halen = 2 betalen geldt: per combinatie kan de prijs verschillen. Je krijgt 60% 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

2 doosjes

33..2299
KIES & MIX

•   Warmgerookte zalmmoot 
Naturel of peper, schaal 125 gram

5.78 – 7.98 

  2 stuks  

    4    4..9999      
KIES & MIX

16.29 – 17.29 

  Per krat  

    9    9..9999      

PLUS Luxe slamelange
Jonge bladsla- of rucolamelange, zak 75 gram 
of eikenbladsla-, krulsla- of kropslamelange, 
zak 100 gram, uit de koeling
Per zak
Bijv. PLUS Rucolamelange, zak 75 gram

1.19  0.59
De actieprijzen variëren van 0.54 - 0.79

 PLUS Blonde d’Aquitaine 
Ossenhaas

 PLUS Blonde d’Aquitaine 
Entrecôte of ribeye

      Alle PLUS Verse 
tompoucen of soesjes  

2.00 – 3.50 

  Per doos  

1  1  ..9999      
 50%50% 
    KORTING   

 4.70
    Per 100 gram

   3   3..9999        
 7.50

    Per 250 gram

    3    3..9999      

Ammerlaan | Udenhout | Tongerloplein 23 | 5071 CX Udenhout | T: 013 - 511 1989 

plus.nl Openingstijden: maandag t/m zaterdag: 8.00 - 20.00 uur | zondag: 10.00 - 18.00 uur
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LEVEN POSTBODE NIET ALTIJD 
ROZENGEUR EN MANESCHIJN

Corona-crisis in Berkel-Enschot (10)

Het inenten tegen ‘Corona’ is in volle gang. De 
Schrijvende Postbode blijft alert op het naleven 
van de regels, zoals anderhalve meter afstand 
houden. In de tiende afl evering verhaalt hij on-
der meer over een heel boze mevrouw en  een 
‘rotgeintje’. 

Het leven van een postbode gaat niet altijd over ro-
zen. Zo sprak laatst een kwade vrouw mij bestraf-
fend	toe:	‘wilt	u	niet	meer	steeds	met	uw	fi	ets	tegen	
onze	 voordeur	 aanrijden.	 Die	 is	 nu	 fl	ink	 bescha-
digd’. Ik dacht snel na: misschien dat ik een enkele 
keer, als mijn remmen niet goed werkten door een 
regenbui, zachtjes tegen haar voordeur gebotst 
ben. Maar verder? Ik liet de vrouw netjes weten dat 
ze een tikkeltje overdreef. Haar ogen spuwden nu 
bijna vuur. Toen ik benadrukte dat het nooit meer 
gebeurt, wendde ze zich met een grimas op haar 
gezicht van mij af. ‘Corona’ zorgt kennelijk voor een 
kort lontje bij sommige mensen!

BOEH!!!
Een ander voorval: ik was geconcentreerd be-
zig om een fors pakket in een brievenbus te wur-
men, toen iemand vlak achter mij opeens keihard 
BOEH!!! riep. Ik schrok me een ongeluk. ‘Wat een 
rotgeintje’, voegde ik de ‘dader’ toe. Tot mijn ver-
bazing zag ik dat het om een volwassen man ging. 
Hij	murmelde,	nog	na-gniff	elend,	in	het	voorbijgaan	
iets van ‘maakt mij niet uit’. Hier gold de wet van 

Veronica Inside-analyticus René van der Gijp. In 
mijn gedachten zag ik ‘Gijp’ onderuitgezakt zitten 
met zo’n strip-tekstwolkje boven zijn hoofd: ‘Laat 
gaan joh, ouwe reus’. Goed advies!  

‘Is dat je fanclub?’

Warm welkom
De positieve ervaringen overheersen. Zoals het 
groepje meisjes van een jaar of 7-8 in de Vlierlaan. 
Tijdens het springen op een trampoline komen hun 
‘kopjes’ steeds over de heg uit. Een komisch beeld. 
Sinds ze weten hoe ik heet, krijg ik steevast een 
warm welkom van de dames. ‘Hoi Stefan. Alles 
goed?’ Op een dag bleven ze aan de gang, toen 
ik langzaam uit hun zicht verdween. ‘Dag Stefan. 
Tot de volgende keer. Dàààààggg Stefááááán!’, 
klonk het keer op keer. Heel lief, maar ik schaamde 
me er bijna voor. Een dame die me tegemoet liep, 
vond het een amusant tafereeltje. ‘Wat een enthou-
siasme! Is dat je fanclub?’ Het zijn momenten die 
het leven van de postbode kleur geven en ervoor 
zorgen dat Corona even niet bestaat. En dat is ook 
wel eens erg prettig!         

Tekst: Stefan Latijnhouwers
Foto: Ad Latijnhouwers
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KUNST EN CULTUUR

CULTUUR IN ONS KONINGSOORD 

CULTUUR VOOR JONG EN OUD
CULTUUR VOOR EEN AANTREKKELIJKE PRIJS
CULTUUR VOOR IEDERE SMAAK
… EN VOORAL CULTUUR DICHTBIJ

Tijdens de lockdown blijft Ons Koningsoord Cul-
tureel plannen maken voor mooie en interessante 
culturele activiteiten in de nabije toekomst. We 
ontmoeten elkaar graag weer in goede gezond-
heid, zodra dat mogelijk is. In de tussentijd zijn we 
ook online actief! De nationale voorleeswedstrijd 
2021 is zelfs helemaal online. Houd onze website 
in de gaten: www.onskoningsoordcultureel.nl

FILOSOFIE VOOR KINDEREN: 
DE VRAGENPLANEET
Tijdens onze Kindercolleges gaan we op reis om 
te ontdekken hoe de wereld in elkaar zit. Ieder 
maand met een andere reisgids, die je wegwijs 
maakt in het onderwerp waarin hij/zij expert is. 
Soms vertrekken we in de Bibliotheek, soms tref-
fen we elkaar online, maar altijd gaan we samen 
onze nieuwsgierige neuzen achterna en vuren 
brandende vragen af. Ga je mee?

Zodra het weer mag gaan we elkaar ontmoeten in 
de Bibliotheek tijdens de kindercolleges.
Tot dan vind je op de site van Bibliotheek Midden-
Brabant	een	aantal	fi	lmpjes	om	je	een	idee	te	ge-
ven waar we het zoal over kunnen gaan hebben.
www.bibliotheekmb.nl/thema/kindercolleges.html 

LETTERS & LIEDJES  
Deze leuke workshops voor de allerkleinsten krijgt 
ook dit jaar weer een vervolg. Met een mooi, span-
nend of grappig prentenboek duiken we in leuke 
verhalen en maken we gezellige muziek. Naast 
dat het natuurlijk erg gezellig is, is het ook van 
groot belang voor de taalontwikkeling van een 
kind. De leesconsulent van de Bibliotheek leest 
voor en geeft voorlees- en boekentips. De Muziek 
op Schootdocent van het Factorium geeft muzi-
kale adviezen. Lezen en muziek is een dubbelfeest 
voor peuters en (groot) (oppas) ouders. Kom je 
ook luisteren en meedoen?
Houd voor informatie en aanmelden onze website 
in de gaten: www.bibliotheekmb.nl 

NATIONALE VOORLEES-
WEDSTRIJD ONLINE
De Nationale Voorleeswedstrijd is de spannend-
ste leesbevorderingscampagne voor groep 7 en 8. 
Kinderen nemen het tegen elkaar op in verschil-
lende wedstrijdrondes. Kinderen leren hierbij veel 
van elkaar en het wedstrijdelement is heel aan-
sprekend. De plezierige spanning én het enthou-
siasme van de supporters maken de wedstrijd on-
vergetelijk voor leerlingen.
Vanwege de lockdown en de coronamaatregelen 
gaat het programma volledig online plaatsvin-
den. De kampioenen van 24 Tilburgse scholen 
zijn bekend en in samenwerking met Thomas van 
Vliet hebben de Tilburgse Bibliotheken een hele 
toff	e	workshop	voor	deze	deelnemers	gemaakt	in	
aanloop naar de Nationale Voorleeswedstrijden.                                     
De	 fi	lmpjes	 van	 de	 deelnemers	 worden	 beoor-
deeld door een deskundige jury waarna de win-
naar doorgaat naar de regio wedstrijd.

Ook als u niet of elders 
verzekerd bent.

Monuta 
Karel Boddenweg 7, Tilburg
T 013 - 822 65 27
E tilburg@monuta.nl
I monuta.nl/tilburg

Monuta is
er voor u.
Ook in Tilburg.
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SCHAAPSVEN 
TE ENSCHOT (1)
Onder de oorspronkelijke gemeente 

Berkel-Enschot hadden we twee Schaapsvennen. 
Het meest bekend is het Schaapsven dat ligt in de 
hoek Hoevenseweg-Sparrendreef te Heukelom. On-
bekender is het feit dat er een tweede Schaapsven 
ligt in de ‘nek’ van de Burgemeester Bechtweg met 
de Schepersvenweg, te Enschot. Op de kadaster-
kaart van 1832 komt het ven onbenaamd voor als 
perceel sectie A 424, groot 4650 m2. Het perceel 
waarin het vennetje lag was in 1832 in eigendom bij 
Joseph Klaassen, landbouwer te Enschot. Op een 
kaart van Diederik Zijnen uit 1760 staat het ven als 
Schepers Ven aangegeven. Hendrik Verhees geeft 
in 1790 het ven eveneens de naam Schepersven 
op zijn kaart. Heden te dagen ligt er nabij het ven 
Bedrijventerrein Loven Noord I beter bekend als Be-
drijventerrein Schepersven. Het is 25 ha. groot. De 
gemeente Tilburg wilde het Schaapsven oorspron-
kelijk amoveren. Aan de Schepersvenweg richting 
de Rauwbrakenweg-West was zelfs al een ‘nieuw’ 
ven uitgegraven. Na ampel overleg kwam het be-

voegd gezag terug op het weghalen van het eeu-
wenoud ven. De laatste jaren was het Schaapsven 
aan het oog onttrokken door spontaan opgroeiend 
houtgewas. In november/december 2020 heeft het 
bedrijf Brouwers Groenaannemers uit De Moer het 
ven uitgebaggerd en de omgeving deels weer ‘open’ 
gemaakt. Voor de aanleg van het industrieterrein is 
het gebied archeologisch onderzocht door Archol uit 
Leiden. Daarbij zijn op verschillende dekzandrug-
jes	vindplaatsen	aangetroff	en	die	dateren	van	de	
late steentijd tot en met de bronstijd.

Foto: Ad Hultermans.

Tekst: Rinus van der Loo.

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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GOOI DIE GELE 
ZAK MAAR 
ERGENS NEER! 

Wat zit er in die gele zak? 
Blikjes,	plastic	flesjes,	grote	en	kleine	snippers	pa-
pier, allerlei plastic en natuurlijk wegwerp-mond-
kapjes. Deze rommel lag in bermen en sloten in De 
Nieuwe Warande. 
 

Hoe komt het in die 
gele zak? 
Een wandelaar vond 
het zo jammer dat 
de Nieuwe Warande 
vol zwerfvuil lag dat 
hij bij de gemeente 
hulp zocht via www.
t i lburg.nl/schoon. 
Een dag later werden 
een afvalgrijper en 
gele zakken thuisbe-

zorgd. Natuurlijk ging de wandelaar aan de slag: 
TrashWalking of op zijn nieuw-Brabants ‘zwande-
len’, zwerfvuil oprapen tijdens het wandelen. Voor 
hardlopers wordt dit plogging genoemd, een sa-
menvoeging van de Zweedse woorden voor ‘op-
rapen’ en ‘joggen’, maar je kunt ook denken aan 
‘plastic rapen’ en ‘joggen’. Je traint een heleboel 
spiergroepen doordat je telkens bukt om iets op te 
rapen, dus het is extra gezond. 
 

Wat gebeurt er met die gele zak? 
Mee naar huis sjouwen hoeft niet. Onze wandelaar 
zette de zak neer bij de hoek Waalwijkseweg-Het 
Hoekske, opende de Fixi-app, maakte een foto en 
vulde in waar de zak lag. Op deze manier heeft de 
gemeente Tilburg een melding gekregen van de 
locatie van de zak. Ophalen maar!  
Handig om te weten: Deze melding kan ook via de 
website	fixi.nl	gedaan	worden.	Maak	wel	eerst	ter	
plekke een foto. 
 
Wat gebeurt er met die wandelaar? 
Die gaat de volgende dag met nòg meer plezier 
naar een schonere Nieuwe Warande.  
 
Opmerkingen, vragen, ideeën.
Ga naar: https://stichtingnieuwewarande.nl 

LEZERS VAN DE 
SCHAKEL (WEEK 46, 
11 NOV. 2020),
BEDANKT! 

Dankzij jullie werd de worstenbroodjesactie een 
groot succes. 
Er is ruim 1000 euro opgehaald voor de 3Bergen-
tocht, een prachtig bedrag! 
De actie bereikte zelfs het ziekenhuis, waar het 
geld uiteindelijk terecht komt voor onderzoeken 
naar hersentumoren, dus door daar ook te bezor-
gen is de cirkel weer rond. 

Groetjes, Judith Paymans 
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Energieadvies op maat
speciaal voor Berkel-Enschot en Udenhout

Hallo, mijn naam is Joep van Laarhoven. Ik ben energieadviseur voor Berkel-Enschot en 
Udenhout. Graag denk ik met jou mee over het verduurzamen van je huis. Met kleine 
maatregelen kun je al veel besparen, denk bijvoorbeeld: aan het monteren van een extra 
pompschakelaar op je vloerverwarmingsverdeler, het plaatsen van een slimme radiator-
ventilator in convectorputten en onder radiatoren en het overgaan op led-verlichting. 
Ik help je graag goed op weg bij het verduurzamen van je huis via onderstaande drie opties:

Optie 1: Concrete vraag, 
stel ‘m telefonisch!  

We zijn elke werkdag 
bereikbaar van 13 tot 17 uur 
en zijn met 10 adviseurs.

Telefoonnummer: 
088-00 62 013.

Optie 2: Een online check 
van jouw huis  

De eigen bijdrage voor 
deze online check is 
€20 (voor een advies 
ter waarde van €90). 

Vraag een online 
check aan via: 
www.aandeslagmetjehuis.nl

Optie 3: Een bezoek 
aan huis voor een 
onafhankelijk advies  

De eigen bijdrage voor 
deze live check is €65 
(voor een advies ter 
waarde van €210).

Maak een afspraak via: 
www.aandeslagmetjehuis.nl

Afspraak
plannen voor een
energieadvies? :

www.aandeslagmetjehuis.nl 

Meer weten wat wij doen? Kijk op: www.b-ec.nl

In samenwerking met:

www.aandeslagmetjehuis.nl

speciaal voor Berkel-Enschot en Udenhout

Hallo, mijn naam is Joep van Laarhoven

Joep van Laarhoven,  
Joep van Laarhoven, 

Energieadviseur Berkel
Energieadviseur Berkel__Enschot Enschot 

en Udenhout 
en Udenhout 
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KERKBERICHTEN

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

OPSTEKERTJE
Het coronavirus en God
Laatst viel mij op dat er een zekere overeenkomst 
bestaat tussen het coronavirus en God: je ziet ze 
namelijk niet, maar ze zijn er wél. En omdat je ze 
niet ziet, zijn er mensen die beiden ontkennen. Vi-
rusontkenners vinden we bij leden van de groep 
Viruswaanzin (Viruswaarheid).  Er zijn er zelfs die 
de hele coronapandemie zien als een poging van 
machthebbers om het volk zijn vrijheid te ontne-
men. In het geval van God zien we iets soortge-
lijks: atheïsten ontkennen het bestaan van God en 
fanatieke atheïsten gaan een stap verder: zij be-
schuldigen de Kerk ervan om door middel van het 
geloof het volk te onderdrukken; Marx is daar een 
bekend voorbeeld van.
Maar er zijn méér overeenkomsten. Omdat het co-
ronavirus zo besmettelijk is, bestaan er allerlei re-
gels om besmetting te voorkomen. We kennen die 
regels: afstand houden, handen wassen, drukte 
vermijden enz. Ook in ons gelovig leven kennen 
we regels. Jezus heeft de belangrijkste samenge-
vat in het dubbelgebod: God beminnen met heel 
je hart en je naaste als jezelf (Mt. 22,37-39). Een 
uitwerking daarvan vinden we in de Tien Geboden. 
We vinden het echter moeilijk om ons aan de re-
gels te houden. Het vergt wat van ons, het vraagt 
offers	en	het	 is	 verleidelijk	om	onze	eigen	zin	 te	
doen. We willen bijvoorbeeld graag met velen sa-
menkomen om gezellig een feestje te bouwen. 
We zijn toch wat egoïstisch aangelegd en denken 
vooral aan onszelf en minder aan onze naasten. 
En we verwaarlozen onze relatie met God. We 
hebben het niet zo op regels, maar hebben niet in 
de gaten dat het dan goed fout kan gaan.
Daarom is het goed dat we bij de les worden ge-
houden door mensen als Diederik Gommers of 
Ernst Kuipers, die ons wijzen op het gevaar van 

het coronavirus en ons aansporen elkaar te helpen 
ons aan de regels te houden. Daarom is het goed 
dat er pastores zijn die ons de weg wijzen naar 
God en ons aansporen ons in te zetten voor onze 
naasten, vooral de meest kwetsbare.
Er is natuurlijk één groot verschil tussen het co-
ronavirus en God. Het virus is dodelijk, maar God 
is geen God van doden, maar van levenden (Mc. 
12,27). Daarom bid ik met de psalmist: ‘Gelukkig 
de mens die zijn toevlucht neemt tot God; het zal 
hem aan niets ontbreken’ (Ps. 34,9-10).

Theo Schepens,
emeritus pastoraal werker

TER NAGEDACHTENIS
In de St. Willibrorduskerk hebben we met een ker-
kelijke uitvaart afscheid genomen van Ad Krijnen, 
86 jaar.

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Zaterdag 30 januari:
19.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looijaard en p.w. Hendriks.

Zondag 31 januari:
09.30 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers en diaken van Kuijk.
10.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looijaard en p.w. Hendriks.
11.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
Voorganger: pastoor Dorssers en diaken van Kuijk.
Intenties: Mientje Smulders-van den Oetelaar; Jan 
van Lankveld.

Maandag 1 februari: 
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Avondgebed.
Coördinator: p.w. Hendriks.

Dinsdag 2 februari:
09.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looijaard.
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers en p.w. Hendriks.

Woensdag 3 februari:
09.00 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers en p.w. Hendriks.

Donderdag 4 februari:
09.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looijaard.

Vrijdag 5 februari:
09.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers en p.w. Hendriks.
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Een mooi afscheid zorgt voor  jne herinneringen. Bij ‘t Seuverick DELA kunt 
u rekenen op een luisterend oor voor ieders verhaal. We helpen het afscheid 
altijd persoonlijk en bijzonder te maken. Een waardig afscheid is bij DELA 
ook zonder verzekering mogelijk, zelfs met een klein budget.

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

‘t Seuverick

‘Wij staan altijd voor u klaar.’

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

Eelco Verheijke van ‘t Seuverick DELA



Vanwege de maatregelen om het coronavirus te 
bestrijden mogen maar 30 personen bij een vie-
ring aanwezig zijn en er wordt dringend geadvi-
seerd een mondkapje te dragen.
Het is noodzakelijk om u voor de weekendvierin-
gen vooraf aan te melden. 
Dat kan via www.johannesxxiiiparochie.nl/reserveren.

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

Als u geen internet heeft, kunt u zich telefonisch 
aanmelden.
Voor de vieringen in de St. Caeciliakerk en de St. 
Willibrorduskerk: 013-5331215.
Voor de vieringen in de St. Lambertuskerk: 013-
5111215.

WEERSPREUK

Jean-Paul Korst, weerstation Berkel-Enschot

Geeft januari veel water in het vat, 
de ganzen eten zich hier vet en zat.

Veel blaasjes op de waterplas, 
nog veel regen komt eraan te pas.
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SCHAKELTJES
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Loodgietersbedrijf Weijters voor al uw Dakwerk
zinkwerk • sanitair • cv-installatie • airco’s. 
Renoveren of verbouwen badkamer vraag 
vrijblijvend	een	off	erte	aan	tel.	013-5333517/
06-83771659. Ook voor cv-onderhoud. Wij 
rekenen geen voorrijkosten in Berkel-Enschot! 

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

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  

Energiecoöperatie BEC stimuleert duurzame 
woningen: vraag daarom met subsidie een energie-
advies aan via: www.aandeslagmetjehuis.nl of 
bel tussen 13 en 17 uur met het energieloket: 
088-0062013. 

Adverteren?
Bekijk onze 

voordelige tarieven
schakel-nu.nl

Willie’s worstenbrood
Molenhoefstraat 14

Udenhout
013-511 0704

www.williesworstenbrood.nl
@williesworstenbrood Aanbieding geldig van vrijdag 29 januari t/m donderdag 4 februari



Met € 200,- 

korting op je 

advieskosten*

Rabo Samen Online
voor Hypotheken

Het gemak van online, én het persoonlijke van Rabo.
Juist in deze tijd zijn een fijn huis en een passende hypotheek extra belangrijk. Daarom is 
er Rabo Samen Online voor Hypotheken. Daarmee regel je jouw hypotheek gemakkelijk 
online, maar wel samen met een Rabo adviseur. Zo kun je de hypotheek vinden die bij jou past, 
zonder dat je de deur uit hoeft.

*Start op rabobank.nl/hypotheken

de coöperatieve 
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