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DEZE WEEK:
Bouwers Koningsoord: ‘Een bijzondere plek!’

Sportpark de Rauwbraken geopend

Jeugd Jong Brabant trapt sportief af

VOTO opent theaterseizoen De Schalm

Multimate helpt! Sparen voor je club.
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cOlOFOn

OVERhEiD

GEMEEnTE TilBURG
Voor vragen en meldingen ga naar www.tilburg.nl. 
U vindt daar via het Digitaal loket antwoord op meest 
gestelde vragen. Bijvoorbeeld over werk, inkomen, zorg,
bouwzaken en onze openingstijden. Bovendien kunt u 
veel gemeentezaken online regelen, zoals het doorgeven 
van een verhuizing of het maken van een afspraak (o.a. 
bij de stadswinkel of loket Z). 
Bellen kan ook: 14 013 (lokaal tarief) 

STaDSWinKEl BERKEl-EnSchOT,
(in Koningsoord)
Trappistinnentuin 77, 5057 DJ Berkel-Enschot
Open op maandagen, woensdagen en vrijdagen tussen
13.00 en 18.00 uur (alleen op afspraak, via de website
www.tilburg.nl of telefoonnummer 14 013).

DORPSRaaD BERKEl-EnSchOT
Website: www.dorpsraadberkelenschot.nl 
E-mail: info@dorpsraadberkelenschot.nl

DORPSinFORMaTiEPUnT ‘lOKET BE’ 
Voor al u vragen over zorg – welzijn – wonen –
maatschappelijke diensten – WMO.  Maandagmiddag van 
14-16 uur en donderdagmorgen van 10-12. Telefoon 
nummer tijdens openingstijden 06-53768978 of via de 
e-mail LoketBE@gmail.com. 

Stichting hulpcentrale UBE  
tel.nr. 013 50 30 919

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

hUiSaRTSEnPOST  0900–33 22 22 2

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

OOK aDVERTEREn 
in DE SchaKEl

Bel 06-20780000
of 
Mail: info@schakel-nu.nl

Meer info op onze site:
schakel-nu.nl
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aDVOcaTEn & nOTaRiSSEn

BOGaERTS & GROEnEn aDVOcaTEn
Boxtel-Tilburg 088-1410800 www.bgadvocaten.nl

advocatenkantoor Bredo 
Hét kantoor voor arbeidsrecht en sociale zekerheid in 
Berkel Enschot. tel. 013 533 19 49

advocatenkantoor Snikkenburg-den haan te Tilburg
Familie- en erfrecht, 013-5332422, www.snikkenburg.nl

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

letselschade? Damen letselschade BV
Voor vrijblijvend advies: www.damenletselschade.nl, 
info@damenletselschade.nl, 013-4676305

Van RaaK aDVOcaTUUR & MEDiaTiOn
Udenhout www.vanraakadvocatuur.nl    013-5908877 

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

BanKEn

RaBOBanK haRT Van BRaBanT
Eikenbosch 2. Contact particulieren (013) 508 81 00, 
bedrijven (013) 508 82 00, info.hvb@rabobank.nl, 
www.rabobank.nl/hartvanbrabant

BOUW & aanVERWanTE BEDRiJVEn

Van anTWERPEn ElEKTROTEchniEK  Elektra & 
verlichting voor nieuwbouw, onderhoud en renovatie. 
ZOnnEPanElEn, 24-uur storingsdienst, verkoop 
elektromaterialen. Rhijnkant 12 Tel.: 013-5333012

Schilderwerken Ton van de Wouw tel. 06-51108539

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

STaaTS KEUKEnS
Telefoon 013-5336643 www.staatskeukens.nl

GERaRD Van BERKEl SchilDERWERKEn
013-5333734 / 06-52688933
info@vanberkelschilderwerken.nl 

hERMan PETERS SchilDERWERKEn  06-29218145

Marcel Schilders Schilderwerken
marcelschildersschilderwerken.nl / 06-51261453

anDRiES BOUWaDViES Nieuwbouw of verbouwen? 
Voor ontwerp, tekeningen en begeleiding van de bouw
belt u 013-5447028 of kijk op www.andriesbouwadvies.nl

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

cUlTURElE inSTEllinGEn & KUnST

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

DiVERSEn

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

Boomrooierij Weijtmans | 013-5111483 | www.boom
rooierijweijtmans.nl Bomen rooien, bomen snoeien, 
afvoeren van snoeihout, boomstronken verwijderen

Reparatie TV, LCD, Plasma Ben van Etten 013-5336365

louis Verstappen computerhulp aan huis 06-45540629

KBO B-E www.kboberkelenschot.nl secr. 013-5333162

Sjef coolen interieur tel. 013-5331556
www.sjefcooleninterieur.nl | mail: info@sjefcooleninterieur.nl 

GEZOnDhEiD

Pradána praktijk voor natuurgerichte therapie, 
www.pradana.nl, 013-8509808

TOPFYSiOThERaPiE BERKEl-EnSchOT, Groels & 
Klijn Fysiotherapie | Manuele Therapie | Geriatrie Fy-
siotherapie | Medische Fitness. Akkerweg 2 | tel: 013-
5333307 | www.topfysiotherapie.nl/berkel-enschot

OSTEOPaThiE Van EiJcK D.O.-MRO lid nVO/nRO
013-4566490 | www.osteopathievaneijck.nl

FYSiOThERaPiE DE hOOGE RiJT (www.dehoogerijt.nl)
Fysiotherapie, manuele therapie en sportrevalidatie
Tel 013-5335689, Enschotsebaan 6 Berkel-Enschot 

MEDiSch PEDicURE! Lid provoet. Kom langs voor al 
uw voetproblemen. Vergoedingen zijn mogelijk.
Wendy van de Wouw Tel: 0613951265 Heukelom
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FYSiOThERaPiE UDEnhOUT / manuele therapie
ook ’s avonds geopend tel. 013-5110097
Groenstraat 60, www.fysiotherapieudenhout.nl

Therapeutisch centrum de Zicht  G.P. van der Lugt
Acupunctuur | Toegepaste Kinesiologie | Coaching
Re-integratie | Dru Yoga | Dru Meditatie
De Zicht 21, 5332865 www.centrumdezicht.nl

Klassieke homeopathie & opstellingen bij chronische
klachten: www.miriamvanmierlo.nl t. 013 533 45 58

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

FOnKEl therapie en training. Psychosociale therapie
en EMDR, www.fonkel.nu, 5333937, Lid NVPA/RBCZ.

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

BRANDING COACHING Maryse Rasenberg
Studiekeuze- en loopbaanadviseur 06-51690459 

KinDER- & GEZinScOach loutje Bosch
Ondersteuning bij uw hulpvraag voor kind en gezin.
Ook aan huis. Praktijk in Berkel-Enschot & Tilburg. 
WWW.LOUT4KIDS.NL Tel. 06-252 939 92

OSTEOPaThiE MaURa JanSEn. Osteopaat DO.-MRO 
Tel. 06-24981499  www.osteopathie-maurajansen.nl

Voor psychotherapeut (BIG) www.bonnechance.nl

GEZOnDhEiDScEnTRUM KOninGSOORD 
Huisarts P. Gyselinck T: 013-5332165
Huisartsen H. Hogenbosch T: 013-5331320
Huisartsen P. v. Stempvoort, R.Tesser T: 013-5333923
Huisartsen F. Tilanus en Y. vd Kley T: 013-5333150
Topfysiotherapie Berkel-Enschot T: 013-5333307
Oefentherapie Cesar M. v. Riel-v. Gorp T: 013-5116067
Diëtistenpraktijk De Voedietist  T: 06-40023438
Diëtistengroep Dito  T: 013-7440384
Scheepens en Klijsen Podotherapie  T: 013-5110182
Livive, Centrum voor Verloskunde  T: 013-5391020
Osteopathie van Eijck T: 013-4566490
Huid- en oedeemtherapie De Vocht  T: 013-5353852
Pontifix Psychologie    T: 013-5904099
Groeistroom Coaching  T: 06-40890759
Echowonder  T: 013-5442217
www.gezondheidscentrumkoningsoord.nl

aPOThEEK DE lanGE STiGhT, T: 013 540 80 80
Ma t/m vr 08.00-17.30u, za/zo bereikbaar dmv kluisjes.
info: www.delangestight.nl.   Buiten openingsuren: 
Dienstapotheek te Tilburg: 0900 235 73 23

FYSiOThERaPiE Berko fysio, alle tijd voor u. 
Eikenbosch 23, 0615384252, www.berko-fysio.nl

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

Pedicure Udenhout, lid ProVoet. Groenstraat 40 
tel. 06-14624684 of www.pedicureudenhout.nl

FYSiO OP MaaT Berkel-Enschot, FYSiOThERaPiE 
Diverse specialisaties, Ruime openingstijden. Meer info:
Eikenbosch 2, tel: 013-3030069, www.fysio-op-maat.nl

Free Body Free Mind Yoga- Mindfulness- Bewustwording 
Training en Coaching in groepsverband of privé  
bij Anite Jonkers.  www.freebodyfreemind.nl 
Koningin Julianastraat 9 BE  Telefoon nr: 06-15054704

TanDaRTS M.J.M. naaiJKEnS
Raadhuisstraat 37  /  Tel. 013-5333755
www.mjmnaaijkens.nl

Maaltijddienst & Boodschappenservice, 
Bel 013-5442513 www.stichtingmaaltijdenexpres.nl

KaPPERS & 
SchOOnhEiDSSPEcialiSTEn

anThÉ-KaPPERS, Kerkstraat 25B. Behandelingen op 
afspraak. Heren mogen ook ZOnDER afspraak. Azin:
06-45726529, Margo: 06-15226290, Lotte: 06-38166531
Charlotte: 06-34089921. Algemeen nr: 013-5331561.
Di t/m Za 9:00-18:00 www.anthe-kappers.nl

aSJa haiRSTYlinG - Klaproosstraat 33, B-E. 
Dames, heren & kinderen. Afspraak: 013-5339830

MOniQUE’S haiRSTYlinG, Dom. S Dubuissonstraat 
28a, Tel. 013- 5442832 Behandeling op afspraak.

KaPPER & cO, dames, heren & kinderen, Eikenbosch 
21 Berkel-Enschot, 013-5332756. www.kapperenco.nl

SchOOnhEiDSSalOn c`EST MOi Puccinilaan 10 
Berkel-Enschot. www.hkcestmoi.nl  06-42025849

PUUR wellness&massage. Schoonheidssalon en mas-
sage’s,www.puurwellnessmassage.nl Tel: 0651225761

YOUR BEaUTY inSPiRaTiOn, voor Huidverbetering & 
Wellness. De Ploegschaar 161, B-E, 06-21237460

SalOn ORTEGa, KaPSalOn
caREFORSKin BY ROOS, SchOOnhEiDSSalOn
Sint Willibrordstraat 14 - 5056 HV - Berkel-Enschot - 
013 590 77 86



6 |

UiTVaaRTBEGElEiDinG

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

Uitvaartbegeleiding in harmonie
en Het Afscheidshuis: 013-5721822 
www.uitvaartbegeleidinginharmonie.nl

EXTRa ViTa, specialist in rouwbloemwerk.
06-22114370 of extravita.corrie@gmail.com

KinDEROPVanG 

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

Kinderopvang humanitas
Voor ieder kind van 0-12 jaar een uitdagend aanbod!
Kinderdagverblijf Pepino en Buitenschoolse Opvang 
Berkeloo (Hazelaarlaan 32), Peuterspeelzaal Peuterplaza 
(Antonie van Dijcklaan 1), Kinderdagverblijf Bonbini, Peu-
terspeelzaal Duimelotje, BSO Hocus Pocus (gelegen in IKC 
De Krijtenmolen samen met basisschool De Wichelroede): 
Goudsbloem 66, 5071 EZ Udenhout. Voor kleinschalige en 
flexibele opvang! VVE gecertificeerd. BSO Bonte Villa (ge-
legen bij basisschool Achthoeven en basisschool de Mus-
senacker): Perweide 3, 5071 AC Udenhout.
Info: 073-7119400 of www.kinderopvanghumanitas.nl
regiomiddenbrabant@kinderopvanghumanitas.nl.
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Na twee jaar bikkelen en buffelen met zware 
kruiwagens, stijgers en verfkwasten, is het ein-
delijk zover: de bouw van woonlandschap Ons 
Koningsoord is af! ‘Dit wordt een bijzondere 
plek.’ 

We nemen plaats aan één van de knusse tafeltjes 
in de kelder van Koningsoord. Nog geen minuut 
later staan vier dampende koppen koffie voor 
onze neus. Er hangt een gezellig sfeertje in het 
café; vele tafeltjes zijn bezet en ook de biljarttafels 
worden geen moment alleen gelaten. ‘En dan te 
bedenken hoe het er hier twee jaar geleden uit-
zag’, zegt hoofduitvoerder Cees Horsten van Op 
’t Hoog, het aannemersbedrijf van de bouw. Hij 
gebaart om zich heen: ‘Toen zwommen hier nog 
vissen. Bizar.’ 

Van restaurant tot kinderdagverblijf
Bizar is het inderdaad wel. Dezelfde bodem was 
voor honderden jaren het thuisoord van de nonnen 
van abdij Onze Lieve Vrouw. Een plek van harmo-
nie en rust, gesloten voor de buitenwereld. 
Het nieuwe Koningsoord opent officieel op 1 
oktober zijn deuren juist voor iedereen. Van een 
restaurant en een bibliotheek tot een kinderdag-
verblijf en de Stadswinkel; woonlandschap Ons 
Koningswoord kunnen we nu al niet meer missen. 
‘Het wordt de kern van het dorp.’ 

Bijzondere plek
Dat Koningsoord de plek zou worden die het nu is, 
hadden Cees Horsten en Raymond Passier, direc-
teur Bouw van Roozen van Hoppe, de eigenaar/
bouwer van Ons Koningsoord, bij voorbaat nooit 
gedacht. ‘Er moest ontzettend veel gebeuren’, 
vertelt Cees. Zo kreeg het team de opdracht om 
alle oude, monumentale elementen van het voor-
malige klooster te behouden. ‘Dat maakte het ver-
bouwen soms best lastig’, gaat Cees verder. ‘We 
hebben zelfs een aantal varens moeten inpakken.’ 
Maar hard werken loont: ‘Ik vind het hier prachtig’, 
zegt Raymond. ‘In het begin heb je nog geen idee 
hoe het gaat worden. Maar toen de eerste wegen 

klaar waren, het gras ging groeien en het zonnetje 
begon te schijnen, wist ik: dit wordt een bijzondere 
plek.’ 

community
Naast werken en een actief verenigingsleven is er 
in Ons Koningsoord ook de mogelijkheid om te 
wonen. De ‘jongere’ bewoners van de oudbouw 
helpen de 55-plussers in de nieuwbouw indien no-
dig een handje mee. Zo ontstaat er als het ware 
een gemeenschapje, een ‘community’. En dat met 
alle nodige voorzieningen gewoon aan huis. ‘Dat 
kom je in Nederland nergens tegen’, meent Ray-
mond. ‘Koningsoord is uniek.’ 

Tekst: Sabine Doevendans
Foto: Bas Haans

OPEninGSWEEKEnD OnS KOninGSOORD 
Zaterdag 30 september vanaf 13.30 uur en 
Zondag 1 oktober van 11:00 – 17:00 uur. 
Bekijk het volledige programma via de 
speciale app: www.openingonskoningsoord.nl

KOninGSOORD,
DE KERn Van hET DORP 
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acTiViTEiTEnKalEnDER

OKTOBER

laTER

27-9 CC de Schalm 19.30 uur Filmcafé: The Descendants
29-9 de Kraan 45 17.30 uur  Dorpsquiz
30-9 Ons Koningsoord 11.00 uur Officiële opening, Kunstroute, presentatie verenigingen
30-9 Ons Koningsoord 14.00 uur Biljarten Joop van Wingerden bokaal, SB Concordia
30-9 de Kraan 45 20.30 uur Kraanpop Extravaganza 

1-10 Ons Koningsoord 11.00 uur Open dag Koningsoord, Kunstroute
1-10 de Kraan 45 14.30 uur Kraanpop Zondag 
4-10 Koningsoord 10.00-12.00 uur Ons Koffieuurtje - voor senioren- KBO/SWO 
7-10 Onder d’n Hooizolder 11.00-17.00 uur Openstelling museum
8-10 CC de Schalm 10.30-16.30 uur Hobbymarkt
11-10 Café Mie Pieters 19.30 uur Kaartavond gilde St. Joris en St. Sebastiaan
15-10 CC de Schalm 10.00-13.00 uur  Ruilbeurs, verzamerlaarsver. De Torenhoek
19-10 Manege de Kraan 18.00 uur Marstall 50 hindernissen competitie paarden
20-10 CC de Schalm 20.00 uur Joris Linssen & Caramba in Serenade
20-10 Manege de Kraan 13.00 uur Oefenparcours springen paarden/pony’s
22-10 CC de Schalm 15.00 uur Goeien aard met muziek
24-10 de Stulp 14.30 uur ontspanningsmiddag Zonnebloem
25-10 CC de Schalm 19.30 uur Filmcafé: The Salesman
26-10 Eeterij de Bron 17.30 uur  Samen uit dineren, KBO/SWO
28-10 Scouting Blokhut 18.15 uur Halloween wandeltocht Stg. Jeugdwerk/Scouting
28-10 Boerderij Denissen 20.00 uur  A’meezingnight, Inbetween
28-10 Scouting Blokhut 20.15 uur Halloween griezeltocht Stg. Jeugdwerk/Scouting
28-10 CC de Schalm 20.00 uur Berrie Kolmans met trio, Stg. Expo
29-10 CC de Schalm 14.30 uur Bart LUST Quintet, Stg. Expo

1-11 Koningsoord 10.00-12.00 uur Ons Koffieuurtje - voor senioren- KBO/SWO 
8-11 CC de Schalm 20.00 uur Literair café Ronald Giphart, Bibliotheek
11-11 Manege de Kraan 10.00 uur Subtop paarden 
11-11 Koningsoord 14.30 uur Muzikale middag de Zonnebloem
12-11 Manege de Kraan 10.00 uur Subtop paarden 
12-11 Manege de Kraan 10.00 uur Subli selectie paarden
12-11 CC de Schalm 11.30 uur Les Enfants du Paradis, Stg. Expo
12-11 Druiventros 14.00 uur Hoe Ist? Fist, opening carnavalsseizoen
15-11 Riddershoeve 17.30 uur  Samen uit dineren, KBO/SWO
15-11 Café Mie Pieters 19.30 uur Kaartavond gilde St. Joris en St. Sebastiaan
15-11 CC de Schalm 20.00 uur Vergadering Bewoners Overleg Groep
16-11 Manege de Kraan 18.00 uur Marstall 50 hindernissen competitie paarden
17-11 Manege de Kraan 13.00 uur Oefenparcours springen paarden/pony’s
17-11 Koningsoord 14.00 uur optreden Gouden Mix KBO
19-11 CC de Schalm 10.00-13.00 uur  Ruilbeurs, verzamerlaarsver. De Torenhoek
22-11 CC de Schalm 20.00 uur Lezing: Slag bij Waterloo door Jan Pieter Six, Stg. Expo
24-11 CC de Schalm 20.00 uur Steven Brunswijk: als ik mezelf kon zijn
25-11 Manege de Kraan 16.00 uur 1e onderlinge dressuur paarden/pony’s
26-11 Koningsoord 14.30 uur St. Nicolaasbingo KBO/SWO

SEPTEMBER
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Er kan weer volop gezweet en bewogen wor-
den op de Rauwbraken. Na zeventien jaar 
van plannen en wikken en wegen opende het 
sportpark vrijdag dan eindelijk zijn gloednieu-
we sportparadijs. Van twee languitgestrekte 
kunstgrasvelden tot beachvolleybal; sportpark 
de Rauwbraken is moderner en toekomstge-
richter dan ooit tevoren. 

‘Zeg, hoe zit dat nou eigenlijk met de Rauwbra-
ken?’ Een vraag die wethouders Mario Jacobs en 
Hans Kokke de afgelopen jaren regelmatig is ge-
steld. Of er al vooruitgang in zat, wanneer er iets 
zou gaan gebeuren. Zo gek is dat ook niet; het 
koste jaren om het sportpark te krijgen waar het 
nu is. ‘Maar dan heb je ook wat!’ riep het twee-
tal wethouders afgelopen vrijdagmiddag door de 
microfoon. Samen met de gemeente, de korfbal-
vereniging OJC’98 en de handbalvereniging White 
Demons werd de Rauwbraken feestelijk heropend. 

Toekomstgericht 
Het resultaat mag er inderdaad wezen. Zo is 
OJC’98 twee kunstgrasvelden rijker en heeft 
White Demons er een asfaltveld bij. Daarnaast is 
er de gelegenheid voor een potje jeu de boules 
en volleybal op het zand. ‘Modern en toekomst-
gericht’, noemt Frank van der Schoot het, project-
leider van Koningsoord. ‘In eerste instantie wilden 
we de korfballers maar anderhalf speelveld geven. 
Later bedachten we: we moeten ook denken aan 
de toekomst. Jonge korfballers hebben over een 
aantal jaar een groot veld nodig en krijgen zelf ook 
weer kinderen.’ Ook het realiseren van een beach-

volleyveld hoort bij het toekomstgericht denken. 
‘De sport wordt steeds populairder’, aldus Van der 
Schoot. ‘Daar spelen we op in.’ 

Goede ontwikkeling 
Volgens Esther Wimmers, projectondersteuner 
van Koningsoord, en korfballer Tessa van Breugel, 
lid van het OJC-bestuur, is het vernieuwen van 
de Rauwbraken een goede ontwikkeling voor het 
dorp. ‘Wat een prachtig resultaat’, vindt het twee-
tal. ‘Er zijn de afgelopen jaren heel wat momenten 
geweest waarop we de moed bijna verloren. Juist 
door samen te werken en naar elkaar te luisteren 
is het allemaal goed gekomen.’ 
Helemaal klaar is het sportpark nog niet. Nu is het 
wachten op de Koningsoordlaan, die verbonden 
gaat worden aan het nieuwe parkeerterrein. 

Maar dat zijn ‘zorgen’ voor later. Vrijdag was het 
tijd voor een drankje en muziek. Want het sporten, 
dat kan in ieder geval weer beginnen. 

Tekst: Sabine Doevendans
Foto: Peter Timmermans

SPORTPaRK DE RaUWBRaKEn:

MODERn En TOEKOMSTGERichT
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raymon  hermans

rudy de wit

John west
Jebroer

tommy santo

tickets €10,00 (vvk) // €12,00 (deur)
legitimatie verplicht // nix18

Buren van de brandweer
the allstarz

tickets €5,00 (vvk) // €8,00 (deur)
legitimatie verplicht // nix18

Deejay ed
tickets : www.�kraanpop.�nl
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De opening van het nieuwe voetbalseizoen bij 
Jong Brabant stonds afgelopen weekend  voor de 
jeugd ook meteen in het teken van Sportiviteit en 
Respect. Voor het vierde jaar op een rij vond de 
aftrap van Positief Voetbalklimaat Tilburg plaats.
In samenwerking met alle verenigingen in Tilburg 
beleefde Jong Brabant, onder aanvoering van Ge-
meente Tilburg, het zogenaamde Aftrapweekend 
Sportiviteit en Respect, als één van de activitei-
ten van Positief Voetbalklimaat Tilburg (PVKT). 
Op verschillende manieren werd op een speelse 
manier hiervoor aandacht gevraagd. Zo werden er 
bijpassende attenties uitgedeeld aan de spelertjes 
en spelers en werden ouders en staf ontvangen 
met gratis koffie, thee en een luchtige sportieve 
‘peptalk’. Ook konden spelers de groene kaart 
verdienen voor opvallend sportief gedrag. Ou-

JEUGD JOnG BRaBanT 
TRaPT SPORTiEF aF

ders of coaches die langs de lijn iets te fanatiek 
schreeuwden, kregen een zoethoutje zodat ze 
even op een houtje konden bijten. 

Positiviteit
Wethouder Hans Kokke deed de aftrap bij één 
van de jeugdwedstrijden met de mooie aanmoe-
diging voor spelers, ouders en begeleiding om 
vooral sportief te ballen en positief te coachen. 
Dat er bij de jeugdspelers geen gebrek aan po-
sitiviteit is, blijkt wel als één van de voetballende 
meisjes (7 jaar) deze ochtend zegt: “Jammer dat 
we met 0-25 verloren hebben, maar we hebben 
wel heel goed gespeeld, alleen de tegenstander 
was beter”. Mooi om zo het voetbal te beleven! 

Tekst: Redactie (Bron: Jong Brabant)
Foto: Peter Timmermans
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Aanbiedingen zijn geldig van 25 t/m 30 sept

J.K. van Hoof

, keurslager
Kreitenmolenstraat 27

Udenhout

013-5111273

KEURSLAGERKOOPJE

Duitse biefstukjes met 

gratis bakje saus

4 stuks 7

50

VLEESWARENKOOPJE

Rookvlees + eiersalade

2 x 100 gram 3

99

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Kip houthakkersteak

4 stuks 6

50

SPECIAL

Surprise rol

100 gram 1

75

MAALTIJDIDEE

Kip pilav

+gratis rijst!

100 gram 1

50

GRATIS croutons,

BIJ 2 SOEPEN NAAR KEUZE!
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De eerste voorstelling staat in de boeken. Af-
gelopen zaterdag is het theaterseizoen van 
De Schalm geopend in Koningsoord. VOTO 
schreef speciaal voor deze locatie de eenak-
ter “Het laatste avondmaal”, waarin het plot-
selinge vertrek van de nonnen uit het klooster 
komisch werd nagespeeld. 

Ruim 140 mensen waren getuige van het eerste 
optreden. Ze zochten onwennig de route naar de 
zaal. Vanuit De Schalm per trap of lift naar boven en 
dan door de bibliotheek en achter een deur open-
baarde zich dan een geweldig mooie zaal. Zittend 
op je stoel gaat je blik automatisch omhoog langs 
de kruisribgewelven en voel je de kracht van deze 
speciale ruimte. Onder je voeten siert het geheel 
gerestaureerde originele eikenhouten parket. En je 
zit letterlijk op de plek waar vroeger door de tra-
pistinnen het heilige woord werd verkondigd vanaf 
het altaar.  

De stem van ‘God’
Vanaf het eerste moment dat het doek van het 
podium open gaat, opent zich gelijk het hart van 
deze voormalige kerk. De hoge glas in lood ramen 
en het heiligenbeeld bovenin de hoogte die neer-
kijkt op het toneel. Voor het publiek en ook voor 
de spelers een magische plek. De 8 spelers wisten 

ThEaTERSEiZOEn 
SUccESVOl GEOPEnD 
OP lOcaTiE OnS KOninGSOORD

meteen een glimlach op de gezichten van het pu-
bliek te krijgen. De rollen werden goed gespeeld 
en de grappige stem van boven, van ‘God’ zelf, 
zorgde voor hilariteit. 

Na de korte voorstelling was het een gezellige 
drukte in De Schalm. Sfeer & Meer maakte de 
avond muzikaal compleet en zorgde ervoor dat de 
meeste mensen nog lang bleven kletsen. Eenmaal 
buiten besef je pas dat het nieuwe dorpscentrum 
echt goed is gelukt. Vanuit het oude klooster komt 
muziek en licht door de mooie glas in lood ramen 
naar buiten. De Schalm was drukbezocht, het res-
taurant zat vol en de verenigingen hebben een bij-
zonder podium gekregen. 

Tekst: Ellen van Slooten
Foto: Peter Timmermans

DOWnlOaD

DE SchaKEl BEaPP
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 CRAENWEIDE 17, BERKEL-ENSCHOT

HUURPRĲ S €974,-
1 maand huurkorting www.ikwilhuren.nu • 076 543 4666

VANGOOLSPORT.NL

HÉT ADRES VOOR WANDELSCHOENEN, ACCESSOIRES 
EN OUTDOOR KLEDING! VEEL WANDELPLEZIER!

SPORTIEF ADVIES OP 
MAAT OP HET GEBIED 
VAN  VOETBAL, TENNIS, 
HOCKEY, RUNNING EN 
WANDELEN.

GRATIS PARKEREN VOOR DE DEUR

HILVARENBEEK
DOELENSTRAAT 76
013-5055981H

UDENHOUT
KREITENMOLENSTRAAT 25
013-5114918U
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Kan het clubhuis wel een likje verf gebruiken? 
Verenigingen en clubs kunnen vanaf 30 okto-
ber sparen voor klustegoed om eigen projec-
ten waar te maken. ‘Het kost zo weinig moeite 
om een leuk bedrag bij elkaar te sparen’, zegt 
Martin van den Dries van Multimate.

In de Multimate zijn vanaf eind oktober drie potten 
te vinden. ’Bij iedere besteding van 20 euro spaart 
men een euro voor zichzelf en een hulpmunt van 
1 euro voor een doel.’ De klusmunt kan in een van 
de drie potten worden gegooid. ‘Het ligt eraan 
welk lokaal doel je wil steunen.’

Drie doelen
De Multimate deed eerder al mee aan deze lande-
lijke actie “Multimate helpt!, Sparen voor je buurt”. 
‘Landelijk is er nu bepaald dat er drie clubs mee mo-
gen doen. Dat vinden we fijn, want zo kan er ook 

een serieus bedrag gespaard worden.’ Na de laatste 
aanmeldingsdag 8 oktober a.s., bepaalt Multimate 
welke lokale clubs mee mogen doen met de actie.

Geef je op!
Martin hoopt dat verenigingen zich nu actief in-
zetten om mee te doen aan de actie. ‘Ze kunnen 
het project uploaden op de website Multimate.nl/
multimatehelpt en er zo ook aandacht voor vragen 
om zoveel mogelijk tegoed in te zamelen.’

In januari krijgen de verenigingen een cheque met 
het klustegoed. ‘Ze kunnen er materiaal van ko-
pen of onze hulp in roepen.’ Clubs kunnen zich 
nog tot en met zaterdag 8 oktober aanmelden en 
de actie loopt tot 31 december. Zie ook de adver-
tentie elders in de Schakel

Tekst: Annebelle Nooteboom

SPaREn VOOR JOUW 
VEREniGinG BiJ MUlTiMaTE 



16 |

www.silegno.nl

ELKE ZONDAG OPEN

KOSTUUM
ACTIE

SI’LEGNO | Kreitenmolenstraat 6 | 5071 BE  Udenhout

KOSTUUM
ACTIE
KOSTUUM
ACTIE

Mijn passie: Mode.  
Mijn missie: Ervoor zorgen dat je graag bij Si ,Legno komt.

Mijn stelling: Je kunt overal mooie kleding kopen; 
ik moet mij ervoor inspannen dat je het bij ons wilt kopen.

Edwin.

DE ALLERMOOISTE KWALITEIT
Van maat 46 t/m maat 60,

ook lengtematen en kwartmaten,
diverse kleuren en designs. 

Normaal 499.95  NU 269.-

OPENINGSTIJDEN    DI T/M DO 10-18u    VR 10-21u    ZA 10-17u    ZO 12-17u



KUnST En cUlTUUR
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herinnering 

FilMcaFÉ 
BERKEl-EnSchOT 
2017-2018:

DE OnTDEKKinG
Het Filmcafé Berkel-Enschot gaat zijn tiende jaar 
in. Ondanks dat, is er sprake van een verandering, 
wellicht van een nieuw begin: het Filmcafé vindt 
plaats op een nieuwe locatie. In het voormalige 
klooster Koningsoord vinden de organisatoren 
van het Filmcafé, Cultureel Centrum De Schalm en 
de Bibliotheek Midden-Brabant, een nieuwe plek 
voor hun activiteiten. En dit keer:samen onder één 
dak. Er valt veel te ontdekken op zo’n nieuwe lo-
catie. Welke betekenis kunnen de nieuwe bewo-
ners aan de nieuwe locatie geven? De komende 
periode wordt een mooie ontdekkingstocht…
In de filmcyclus van dit jaar staan veranderingen 
ook centraal. Levens van mensen kunnen soms 
verrassende wendingen aannemen. Ze moeten 
zich dan aanpassen aan de nieuwe omstandighe-
den. Lukt ze dat? Of gaan ze ten onder?
We houden binnen het Filmcafé de traditie in stand 
om u te verrassen met films uit verschillende film-
tradities. Naast films uit bekende filmlanden als de 
Verenigde Staten, Engeland en Frankrijk, hebben 
we dit jaar films uit Iran en Polen.
De films worden weer kort ingeleid door Tim van 
der Avoird. Hij leidt ook het gesprek na de film, 
voor wie daar behoefte aan heeft. En omdat we 
een lustrum vieren, doen we dit jaar – net als vijf 
jaar geleden – natuurlijk iets speciaals… Het Film-
café Berkel-Enschot is en blijft meer dan film!

Vandaag, woensdag 27 septem-
ber 2017, inloop 19.15 uur, aan-
vang 19.30 uur 

ThE DEScEnDanTS
Verenigde Staten, 2011, 115 minuten
Regisseur: alexander Payne
Met: George clooney, Shailene Woodley, ama-
ra Miller
Matt King (George Clooney) is een rijke landei-
genaar op Hawaï. Zijn vrouw krijgt een ernstig 
ongeluk waardoor ze in een terminale coma te-
rechtkomt. Matt ziet zich opeens gesteld voor 

de verzorging van zijn dochters van 10 en 17 jaar 
oud, die eigenlijk onbekenden voor hem zijn. Hij 
is bovendien druk bezig met de verkoop van het 
familielandgoed waar een projectontwikkelaar een 
luxe resort wil ontwikkelen. Terwijl Matt twijfelt of 
hij de stekker uit de apparatuur moet halen die 
zijn vrouw in leven houdt, komt hij erachter dat 
zij een affaire had. Samen met zijn twee dochters 
gaat hij op zoek naar haar minnaar. Hoewel het 
verhaal over serieuze onderwerpen gaat, is de film 
onverwacht komisch. De film is muzikaal omlijst 
door muziek van Hawaïaanse artiesten die het 
komische en melancholische karakter van de film 
versterkt. 

Entree € 7,50 met Bibliotheekpas € 6,- Passe-
partout filmavonden, inclusief lustrumactiviteit 
€ 30,-. 

KUnSTROUTE
BERKEl-EnSchOT
In hetzelfde weekend dat de 
voormalige abdij Koningsoord 
in Berkel-Enschot feestelijk her-
opend wordt, is er in de prachtig 

gerestaureerde locatie ook kunst te zien.
Dwaal door de kloostergangen, daal af naar het 
souterrain dat voor het eerst sinds jaren benut 
wordt en verpoos even in de stiltetuin. Op al die 
plaatsen worden schilderijen en sculpturen ten-
toongesteld.
Tien geselecteer-
de kunstenaars, 
een mix van er-
varen getalen-
teerde amateurs 
en professionele 
kunstenaars uit 
Berkel-Enschot, 
Tilburg en daar-
buiten, vragen om 
uw aandacht.
De app www.openingonskoningsoord.nl wijst u 
als bezoeker de weg naar de diverse deelnemers 
en daarmee is op een heel eigentijdse manier ook 
de achtergrond van de kunstenaars en meer werk 
op te sporen.
De expositie is open:
Vrijdagavond 29 september vanaf 19.00 uur (voor 
deelnemers en genodigden.)
Zaterdag  30 september  14.00 - 17.00 uur
zondag 1 oktober vanaf 11.00 - 17.00 uur. 
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Kun jij wel een extraatje gebruiken? 
Wij zoeken bezorgers!
Ben jij 13 jaar of ouder en vind jij het leuk om wekelijks op woensdag de Schakel 

te bezorgen? 

Stuur dan een mail naar: info@schakel-nu.nl 

of bel met onze bezorgcoördinator familie de Brouwer: 013-5400741.

Rens van de Wiel   06 22 49 29 04

Hoog Heukelom 20  -  5059 AD  Heukelom  -  Tel 013 522 02 73 / 533 69 10
a.v.d.wiel@hetnet.nl  -   www.bouwbedrijfvandewiel.com

Het volledige traject van initiatief tot oplevering

Oist  Exclus ief  stoffeert  meubels en kussens helemaal  naar uw wens . 
Modern of  k lass iek ,  in  stof  of  leer  en voor part icu l ieren en bedr i jven . 

Ki jk  op www.Oist .nl  voor  meer ideeën.

STOF TOT 
NAD E N KE N

Sprendlingenpark 19 • Oisterwijk • T 013 - 528 86 51 • www.Oist.nl
Bezoek ons van maandag t/m vr i jdag tussen 9 .00 -  17.00 uur of  op afspraak .
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Helemaal op maat gemaakt!

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

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

Kijk voor bezoek op zaterdag aan één 
van de showrooms in Breda of 
‘s-Hertogenbosch op www.kozion.nl

Aanbieding geldig van 27 septem
ber t/m

 3 oktober 2017 en zolang de voorraad strekt.
1.29

Patiocyclaam
Geschikt voor binnen en buiten en kan zelfs 
lichte vorst verdragen. In diverse kleuren. 1.95

Bezoek onze sfeershow vanaf
zondag 1 oktober

Elke zondag open!
Oisterwijk, Heukelomseweg 26. www.coppelmans.nl

In principe zijn de kunstenaars tijdens die uren ook 
aanwezig om hun werk toe te lichten, vragen te be-
antwoorden en natuurlijk ook om in gesprek te gaan 
over beeldende kunst en cultuur in het algemeen.
Deze derde kunstroute BE is een initiatief van 
Stichting EXPO, Cultureel Centrum De Schalm en 
Bibliotheek Berkel-Enschot.

alS DE EiKElS VallEn VOOR 
SinT MichiEl (29 SEPT.),

 Dan SniJDT DE WinTER DOOR 
liJF En ZiEl.

KOMEn ER PlUiMEn 
aan hET RiET, 

BEDEnK: hET iS naZOMER 
En GEniET.

WEERSPREUK

Jean-Paul Korst, weerstation Berkel-Enschot
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Datum GEVOnDEn Vindplaats Telefoon  
20-9 Sleutelhanger bieropener met huissleutel,  De Kraan 013-5333863 
 fietssleutel en klein sleuteltje slot
17-9 Zilveren sleutelhanger paadje tussen Scouting/Skish/ 013-5332023  
  TVBE en Tobias Asserlaan
11-9 Roodkapje-knuffel met tutdoekje + fopspeen speeltuintje hoek Eikenboschweg- 06-29331045  
  Verdilaan
10-9 zwarte tag (elektronische sleutel) Koningsoord 06-15137451
6-9 Drone merk Syma Wilhelminaplantsoen 06-28474096
4-9 OV chipkaart  omg. Tobias Asserlaan 013-5331956
31-8 fietssleutel trimbaan bij handbalveldje 06-54668634

Datum OMSchRiJVinG Verliesplaats Telefoon
18-9 Sleutelhanger uit Nieuw Zeeland met huissleutel Druiventros tot tilburg 06-81188935  
 brievenbus en klein fietssleutel en een blauw met   
 wit ronde druppel sleutel, staat nummer op.

SchaKElTJESGEVOnDEn

SchaKElTJESVERlOREn

Plaats je gevonden of verloren voorwerpen nu direct op de BEapp zodat beide partijen nog sneller tot 
elkaar gebracht kunnen worden.

SchaKElTJESBEaPP

GORD I JNEN  &  RAAMBEKLED ING

Rian van de Wouw • Transportweg 4 • Udenhout • T: 013 - 511 99 31 • M: 06 - 21 43 60 67
www.zigzag-gordijnen.nl

Gordijnen • Jaloezieën • Facette
Rolgordijnen • Vouwgordijnen

• Vakkundig advies aan huis
• Showroombezoek op afspraak
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SKiSh in 
niEUWE 
hanDEn.

Skish Indoor Ski en Squash krijgt per 1 januari 
2018  een nieuwe eigenaar. Jeroen Schaapsmeer-
ders, de huidige hoofdskileraar van Skish, zal het 
bedrijf zelfstandig voortzetten.

Het bedrijf is sinds de opening in eind 2005 ge-
vestigd op het sportpark Generaal Eisenhowerweg 
te Berkel-Enschot. Jeroen van de Ven en Frank 
Hermans blijven tot eind december als directeur-
eigenaar actief om de overgang soepel te laten ver-
lopen. Voor de klanten, het personeel en de relaties 
zal er dit seizoen op korte termijn niets veranderen.

“Na het bedrijf 12 jaar te hebben opgebouwd, 
wordt het tijd voor een nieuwe fase,” aldus Jeroen 
van de Ven. “Nu de crisis verwerkt is en we het 
beste seizoen ooit draaien, is dit het juiste mo-
ment om het stokje over te dragen.“, voegt Frank 
Hermans toe.
Jeroen Schaapsmeerders licht toe: “De wens om 
zelfstandig te ondernemen op deze manier in ver-
vulling te zien gaan is natuurlijk geweldig!“

inBETWEEn nEEMT 
DEEl aan ‘haRT 
VOOR UW clUB’

In oktober houdt de Rabobank de actie “Hart voor 
uw club”. De Rabobank stelt hierbij € 250.000,- 
beschikbaar voor verenigingen en stichtingen. 
Ook wij als Inbetween Zanggroep willen graag een 
bedrag ontvangen voor investering in nieuwe mu-
ziek mappen met ons mooie logo erop en nieuwe 
standaards. Zo streven wij naar een nog betere 
uitstraling tijdens onze concerten. Ook onze web-
site kan nog wel wat uitgebreid worden zodat we 
betere bekendheid kunnen geven aan onze optre-
dens. Leden de Rabobank ontvangen as. vrijdag 
29-9 per post een unieke code waarmee ze kun-
nen stemmen. Dit kan vanaf 3 oktober t/m 17 ok-
tober via een speciale stemsite.
Graag doen wij een beroep op alle leden van de 
Rabobank die ons een warm hard toedragen om 
1 of (nog liever) 2 stemmen uit te brengen op In-
between Zanggroep. Uw stem is geld waard, wilt 

u ons blij maken met uw steun? Alvast bedankt 
namens alle leden van Inbetween Zanggroep
Ps. op zaterdag 28 oktober organiseren wij weer 
onze jaarlijkse A’meezing night in Boerderij Denis-
sen. U komt toch ook? Verder informatie hierover 
komt nog in de Schakel.

“OnS KOFFiE-UUR-
TJE” WOEnSDaG 4 
OKTOBER 1 nOVEM-

BER En 6 DEcEMBER
In 2016 zijn we, KBO samen met SWO, gestart 
met een inloopochtend die senioren van Berkel-
Enschot de gelegenheid biedt leeftijdsgenoten 
te ontmoeten. U kunt een praatje maken, of een 
spelletje spelen, onder de mensen zijn, gewoon er 
even uit zijn. Elke eerste woensdag van de maand 
staat de koffie vanaf tien uur voor u klaar en het 
eerste kopje koffie wordt u gratis aangeboden 
door KBO/SWO.
We gaan nu op 4 oktober en daaropvolgend 1 
november en 6 december naar de foyer van Ko-
ningsoord voor ons koffie-uurtje. Steeds de eerste 
woensdag van de maand van tien tot twaalf. No-
teer deze data in uw agenda!!
Hebt u vervoer nodig dan kunt u contact opnemen 
met Els van der Meijden tel. 013-533 26 04 of met 
Ine van de Wiel tel. 013-533 37 57.
Bent u erg aan huis gebonden, wilt u er eens uit 
en vindt u het moeilijk om de eerste keer alleen 
te komen, ook dan kunt u bellen en kunnen we u 
zo nodig de eerste keer ophalen, u wat extra aan-
dacht geven en op uw gemak stellen.
Ook kunt u, zelf of via b.v. uw thuiszorgmedewer-
ker, bellen naar Ria van de Kam. Als u dat wenst 
kan zij dan van tevoren al een keertje langs ko-
men om kennis te maken en informatie te geven. 
Te bereiken via tel. 013-533 26 21 of per e-mail 
r.vdkam1@hotmail.com.
Tot Ziens bij Ons Koffie-uurtje.

Werkgroep SocMa
KBO/SWO
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ga naar multimate.nl/multimatehelpt

Geef je 0p!
H0e kunnen wij j0uw vereniging,
 stichting 0f buurt helpen?

Binnenkort starten wij onze landelijke spaaractie ‘Multimate helpt!, Sparen voor je buurt’.  

Met deze actie kunt u bij ons sparen voor een klustegoed om bijvoorbeeld het clubhuis eens 

een flinke verfbeurt te geven of de woonruimte van het bejaardenhuis op te knappen.

In de periode van 30 oktober t/m 31 december 2017 ontvangen klanten bij iedere besteding van 20 euro 

een hulpmunt van 1 euro, bestemd voor het lokale doel naar keuze, en een kortingsmunt van 1 euro, 

te besteden door de klant bij een volgend bezoek. Aan het eind van de actie tellen we het gespaarde 

bedrag. Dit bedrag mag u besteden in onze winkel in de vorm van producten en/of klusuren.

Wilt u hiervoor in aanmerking komen?

Onderneem dan snel actie! 

Wij selecteren 3 doelen voor deelname. 

Ga naar multimate.nl/multimatehelpt om je aan 

te melden en upload ook een foto van de klus. 

Aanmelden kan t/m zaterdag 8 oktober 2017.

Sparen voor je buurt



SPORT
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GiGa KanGOEROE-
DaG BiJ KORFBal-

VEREniGinG OJc ’98: EEn GiGa- 
SUccES!
Afgelopen woensdag 20 september was de aller-
eerste editie van de Giga Kangoeroedag bij korf-
balvereniging OJC ’98 uit Berkel-Enschot. Meer 
dan 200 kleuters van basisschool St. Caecilia en 
basisschool Stelaertshoeve waren hierbij aanwe-
zig. Zij hebben zich vermaakt met veel verschil-
lende beweeg- en korfbalspelletjes op Sportpark 
De Rauwbraken, springkusssens en een dans-
workshop. De kleuters werden begeleid door ruim 
50 geweldige vrijwilligers van OJC ’98 en leerlingen 
van het praktijkcollege. Alle jongens en meisjes die 
hebben deelgenomen aan de Giga Kangoeroedag 
mogen vrijblijvend kennismaken met de Kangoeroe 
Klup van OJC ‘98, iedere vrijdagavond van 18.30 
tot 19.30 uur op sportpark De Rauwbraken. 

Wat een feestelijke week voor OJC’98. Op woens-
dag de giga-kangoeroedag met 200 kleuters 
volop in actie, op vrijdag de officiële opening van 
Sportpark De Rauwbraken door maar liefst twee 
wethouders, op zaterdag weer winst in 5 van de 
7 wedstrijden en zaterdagavond een spetterend 
heropeningsfeest voor heel OJC’98.

De uitslagen waren:
NKV mid - OJC’98 mid  10 - 12
OJC’98 1 - Volharding/Emergo 1 16 - 12
OJC’98 2 - Rust Roest 6   8 - 7
Voltreffers jun 1 - OJC’98 jun 1   6 - 20
OJC’98 pup D1 - OEC pup D2 16 - 0
OJC’98 pup E1 - Tilburg pup E1   4 - 7
Eymerick pup E2 - OJC’98 pup E2   5 - 1
Volgende week zijn er de volgende wedstrijden:
dinsdag 26 september:
OJC’98 mid - NKV mid 20.15 uur
zaterdag 30 september:
Voltreffers 1 - OJC’98 1
Terda 1 - OJC’98 2
Rust Roest jun 1 - OJC’98 jun 1
Rodebo jun 1 - OJC’98 jun 2
DSC asp C4 - OJC’98 asp C1
DSC pup D3 - OJC’98 pup D1
DOT pup E2 - OJC’98 pup E1
SDO pup E4 - OJC’98 pup E2
Kom eens kijken op onze vernieuwde accommo-
datie; meedoen kan natuurlijk ook. Er zijn trainin-
gen op dinsdag en vrijdag.

WhiTE DEMOnS
Uitslagen afgelopen weekend
Zaterdag 16 september
White Demons E3 - 
RED-RAG/Tachos E2 05-07

White Demons D2 - R.H.V. D1 20-12
White Demons D3 - HVM D2# 07-21
Wh. Dem./Taxandria DC1# - DOS ‘80 DC2 15-20
Zondag 17 september 
Wh. Dem. D1# - H.M.C. R’donksveer D1 17-27
Zaterdag 23 september
Elshout D1# - White Demons D2 20 - 08
Zondag 24 september 
Roef DC1# - Wh. Dem./Taxandria DC1# 14 - 10
RED-RAG/Tachos D1 - Wh. Dem. D1# 25 - 09
O.H.C. ‘01 D1 - White Demons D3 05 - 00
O.H.C. ‘01 E2# - White Demons E3 01 - 09
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Programma a.s. weekend:
Zaterdag 30 september
10:25 uur White Demons D1# - Olympia’89 D1#
11:20 uur White Demons D2 - R.H.V. D2#
12:15 uur White Demons/Taxandria DC1# - 
 HVM/Goodflooring HMC DC3
13:25 uur White Demons E1 - R.H.V. E2
15:50 uur DOS ‘80 F1 - White Demons F1
19:20 uur White Demons HS1 - Internos HS1
Zondag 01 oktober
10:00 uur Olympia’89/DOS’80 HS3 - 
 White Demons HS2
11:00 uur R.H.V. D1 - White Demons D3
12:45 uur Witte Ster DS2 - White Demons DS3
15:10 uur De Beuk DS1 - White Demons DS2
15:55 uur RED-RAG Tachos/Witte ster HS3 - 
 White Demons HS3
16:15 uur Heerle DS3 - White Demons DS1
Voor meer informatie kunt u kijken op de website 
White-demons.nl  of contact opnemen met 
edithvandij@gmail.com.

JOnG BRaBanT STaRT 
cOMPETiTiE STERK:1-5
In een attractieve wedstrijd met veel 
wilskracht van beide kanten wist jong 

Brabant in de 20e minuut op een 0-1 voorsprong 
te komen uit een feilloos genomen strafschop (na 
een handsbal) door Christian van der Linden. Met 
iets meer ‘gogme’ had de voorsprong al snel uitge-
bouwd kunnen worden in het zonovergoten Dies-
sen. Een aantal mooi uitgespeelde aanvallen kon-
den net niet doortastend genoeg worden afgerond. 
Ook de verdediging speelde vanaf het begin ge-
concentreerd en alert met keeper Martijn Luijbregts 
inmiddels als vertrouwde sluitpost. In de tweede 
helft kwam jong Brabant pas echt los. Al snel werd 
het dan ook 0-2 door Luuk Robben na een weer 
goed uitgevoerde aanval. Even leek Jong Brabant 
nog in de problemen te komen, want de gastheren 
kwamen onverwachts op 1-2. De Berkel-Enschot-
tenaren toonden echter veerkracht en bouwden 
de voorsprong met goed verzorgd veldspel en ook 
snelle en creatieve aanvallen gestaag uit naar maar 
liefst 1-5, aan ‘gogme’ nu geen gebrek. De doel-
punten kwamen daarbij van de voeten van Daan 
Roeffen en invaller Jeroen van Laak (2x). Bovenal 
kun je spreken van een mooie teamprestatie en een 
in alle opzichten zonnige start van het nieuwe voet-
balseizoen. Komende zondag speelt Jong Brabant 
thuis tegen HHC’09 uit Heusden.

Redactie Jong Brabant

DaMES 1 MhcBE 
TRainT MET PiTTiGE 
BOOTcaMP.
Sinds kort trainen de speelsters van 
Dames 1 om de week met trainer 

Jürgen de Brouwer. Een pittige training die tot 
goede resultaten leidt. Ook afgelopen weekend 
werd er weer overtuigend gewonnen.
Benieuwd naar de inspanningen van Dames en 
Heren 1? Kom dan gezellig een keer een kijkje ne-
men op zondag.

Trimhockey
En zin om (weer) 
eens zelf te hoc-
keyen? Kom dan 
een keer meedoen 
op de maandag-
avond bij de Trim-
mers. Al jaren be-
staat trimhockey 
bij MHCBE. Wat 
ooit klein begon is 
uitgegroeid tot een enthousiaste gemengde trim-
club met leden op verschillende niveaus. 
Trimhockey is een goede manier om de sport te 
leren kennen of om het hockeyen weer op te pak-
ken zonder gebonden te zijn aan een competitie. 
Zeer geschikt voor ouders en (ex)hockeyers die 
naast studie, gezin of drukke baan gewoon nog 
even een balletje willen slaan zonder verplichtin-
gen. Ook beginners kunnen bij trimhockey terecht 
om de basistechnieken te leren onder begeleiding 
van een trainer. Later doorstromen naar een regu-
lier seniorenteam kan en komt natuurlijk ook voor. 

Trimhockey vindt plaats in de vorm van trainingen 
onder begeleiding van een (vrijwillige) trainer. De 
trainingen bestaan globaal gesproken uit een ge-
deelte conditieopbouw en oefeningen ter bevor-
dering van de techniek. Voor diegene die graag 
een wedstrijdje tegen een trimmersteam uit de 
omgeving willen spelen worden er ook wedstrij-
den georganiseerd. 
De leeftijd van de ‘trimmers’ varieert tussen de 30 
en 60 jaar. Het is goed om te weten dat iedereen 
rekening houdt met de ervaring van medespe-
lers. Dat wil zeggen: bij trimhockey wordt op een 
‘vriendelijke’ manier gehockeyd. Spelplezier, ge-
zelligheid en veiligheid staan voorop.  

De trimmers trainen op maandagavond vanaf 
20.30 uur tot 22.00 uur op veld 2 en 3. 



26 |



DiVERSEn

27|

KinDERBOEKEn-
WEEK in DE 

BiBliOThEEK BERKEl-EnSchOT
Dit jaar staan kinderboeken met griezels en en-
gerds centraal tijdens de Kinderboekenweek die 
duurt van 4 t/m 15 oktober. De Bibliotheek Berkel-
Enschot organiseert enkele leuke activiteiten. 

Programma
Woensdag 4 oktober 10:00-10:30 uur Voorlezen 
voor peuters en kleuters. Het maandelijkse voor-
leeshalfuurtje wordt extra leuk tijdens de Kinder-
boekenweek.
Raymond Passier komt de kinderen deze ochtend 
voorlezen. Raymond is werkzaam bij Roozen van 
Hoppe als directeur bouw en ontwikkeling. Hij 
heeft tijdens de bouw van Ons Koningsoord aan-
gegeven dat hij het ontzettend leuk vindt om voor 
te lezen. Hij deed dit vroeger met veel plezier aan 
zijn kinderen. Nu helpt hij hen met huiswerk. Ray-
mond gaat voorlezen uit het boek ‘Tito de Leeu-
wentemmer’.
Het voorleeshalfuurtje is gratis toegankelijk. Na-
tuurlijk zijn ouders en opa’s en oma’s ook welkom.

Donderdag 5 oktober 16.00-17:30 uur Workshop 
GriezelRobot in de ruimte door Studio Droom-
beeld. In deze workshop brengen we jouw grie-
zelrobot tot leven in de ruimte! Je gaat zelf een 
robot maken die ook echt kan bewegen. Hij gaat 
op avontuur in de ruimte. Dit avontuur leggen we 
vast in een filmpje, zodat je het aan iedereen kunt 
laten zien. Deze workshop is voor kinderen 6 t/m 
10 jaar.

Vrijdag 13 oktober van 19:00-21:00 uur Work-
shop griezelverhalen schrijven en tekenen. Schrijf-
ster Esther van Lieshout en illustratrice Marieke 
Nelissen komen jullie alles vertellen over hun 
nieuwste razend spannende boek: Hex & Co - 
SOS Fabelwezens. Daarna leert Esther je al je 
zintuigen te gebruiken door het schrijven van een 
superspannende scene - in het donker en geeft 
Marieke een tekenworkshop. Deze workshop is 
voor kinderen van 9 t/m 12 jaar.

De toegang is gratis! Meld je aan in de bibliotheek 
of per email: berkelenschot@bibliotheekmb.nl.

BESTE VROUWEliJKE 
OnDERnEMERS En 
OnDERnEMEnDE 
VROUWEn. 

De zomer is weer voorbij en de herfst heeft zijn 
intrede alweer gedaan. Voor ons dus weer hoog 
tijd om gezellig bij elkaar te komen tijdens onze 
aanstaande Beezondere bijeenkomst op dinsdag-
avond 24 oktober a.s. 
GEVEN - DELEN – ONTVANGEN, dat is onze mis-
sie. Dat is de kracht van Beezonder. Wij willen el-
kaar inspireren en motiveren, zakelijk versterken 
en ondersteunen. We hebben immers allemaal 
ideeën, ervaringen, kennis en een netwerk om een 
ander te helpen. We zijn een groep van bezige bij-
tjes en zo blijven we elkaar telkens bestuiven!
De Beezondere Herfst Bijeenkomst is op 24 oktober 
2017. Inloop vanaf 19.45 uur en we starten om 20.00 
uur. De locatie volgt. Houd facebook in de gaten. 
Meer info en aanmelden: info@beezonder.com

haRT VOOR DE SchaKEl
Ook dit jaar organiseert Rabobank Hart van 
Brabant weer een Hart voor uw Club actie. 
Volgende week ontvangen alle leden van de 
Rabobank Hart van Brabant een stembiljet. 
Weekblad de Schakel heeft zich aangemeld. 
Om de veiligheid te vergroten in het dorp is 
de Schakel een belangrijk communicatie-
platform. We hebben een samenwerking 
met Politie, Buurtpreventie en Whattsapp 
groepen. Via de ‘Schakel BE APP’ en nog 
te kopen BEACONS kunnen we pushberich-
ten uitsturen in geval van calamiteiten of ver-
dachte situaties. De aanschaf en installatie 
van BEACONS op locaties in het dorp kost 
geld. Omdat we als Stichting geen winst ma-
ken, zijn we dolblij met deze gift waar we ex-
tra activiteiten van kunnen ontplooien en de 
beacons kunnen aanschaffen. Maak Berkel-
Enschot veiliger! Stem vanaf 3 oktober t/m 17 
oktober op Weekblad De Schakel.

Rectificatie
In het artikel ‘Eerste bewoners krijgen sleutel 
Trappistinnentuin’ in de Special Koningsoord 
werd Anny Janssens geinterviewd (naam was 
foutief gespeld). Bovendien had zij voorheen 
een assurantiekantoor aan de Jeroen Boschlaan 
en niet aan de Bosscheweg, zoals vermeld.
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Bereikbaarheid:
Voor een spoedgeval kunt u bellen met: 
pastoor Van Eijk: 06-12849284
pastor Looyaard: 06-51110960
diaken Szejnoga: 06-24397932 
Voor alle andere gevallen die niet spoedeisend 
zijn vragen wij u tijdens kantooruren contact op 
te nemen met het parochiesecretariaat: Ber-
kel:013-5331216, Enschot: 013-5331215, Uden-
hout 013-5111215 of via: 
info@johannesxxiiiparochie.nl

OKTOBER ROZEnKRanSMaanD
In oktober is er elke dag de gelegenheid om er-
gens het rozenhoedje te gaan bidden. In de Ma-
riakapel van de St. Caeciliakerk iedere dinsdag en 
donderdag om 18.30 uur, in de St. Willibrordus-
kerk maandag en vrijdag vóór de viering. In de ka-
pel van Zorgcentrum de Eikelaar te Udenhout elke 
woensdag om 19.00 uur. We bidden voor vrede in 
de wereld en vrede in onszelf. 
U bent van harte uitgenodigd om mee te bidden.

TER naGEDachTEniS
In de St. Lambertuskerk hebben we met een ker-
kelijke uitvaart afscheid genomen van Kees van 
Drunen, 86 jaar.

aGEnDa
St. Willibrorduskerk:
Woensdag 4 oktober 20.00 uur: cursus Catholicism.

ViERinGEn VOOR DE KOMEnDE WEEK
Zaterdag 30 september: 
17.30 uur St. Josephkerk: Eucharistieviering 
mmv Franciscuskoor.
Celebrant: pastoor van Eijk.
19.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Cantique.
Celebrant: pastoor Looyaard met diaken Szejnoga.

Zondag 1 oktober: 
09.30 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering 
mmv EGK.
Celebrant: pastoor van Eijk met diaken van Kuijk.
Intenties: Josephus Vugs(jrgt.); overl. fam Noud 
van Esch; vader van Esch.

Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.
10.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Zuid Nederlands Kamerkoor.
Celebrant: pastoor Looyaard met diaken Szejnoga.
11.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistievie-
ring mmv Gemengd koor.
Celebrant: pastoor van Eijk met diaken van Kuijk.
Intenties: Voor de overleden leden van de KBO 
van de afgelopen maand; Overl. ouders Loots en 
van Kempen; Toon Robben en Maria van Rijswijk 
en dochter Ria; Ouders Tulfer-van der Meijs; Jan 
en Maria van Bladel-Moonen (herdenking van hun 
50 jarig huwelijk); Noud van Vught (verj.).
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.
11.45 uur St. Lambertuskerk: Doopviering van 
Woody en Lilly van Gool.
13.00 uur St. Lambertuskerk: Doopviering van 
Sarah Sleegers en Hannah Franken.

Maandag 2 oktober:  
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

Dinsdag 3 oktober: 
9.00 uur St. Caeciliakerk: Geen viering.
18.30 uur St. Willibrorduskerk: Heilig Uur.

Donderdag 5 oktober:  
19.00 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.

Vrijdag 6 oktober:
08.30 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

PROTESTanTSE 
GEMEEnTE 
OiSTERWiJK c.a.

Kerkgebouw: Kerkstraat 64 Oisterwijk
Predikant: Ds. Winanda de Vroe. e-mail wdevroe@
pkn-oisterwijk.nl, tel. 013 – 5282175 (niet bereik-
baar op woensdag)
Scriba: Marjan van Wijngaarden Lijsterbeslaan 54, 
5056 XK Berkel-Enschot, telefoon 013-5332129, 
scriba@pkn-oisterwijk.nl
Ontmoetingscentrum De Voorhof, Kerkstraat 62.
Voor gebruik: Jan van Ekris, le Sage ten Broek-
straat 12 5062 CT Oisterwijk, telefoon 013-
5211057, e-mail: janvanekris@home.nl

Zondag 1 oktober: ds. Willemien Roobol uit 
nieuwe niekerk,10.15 uur
De collectes zijn voor de diaconie en voor de lan-
delijke kerk: Kerk en Israël.
Er is kindernevendienst en crèche.
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Zondag 1 oktober: Taizé-vesper, 19.00 uur
Taizé is een klein plaatsje in het midden van Frank-
rijk, waar in 1940 door Frère Roger een klooster-
gemeenschap werd opgericht. Ieder jaar komen 
duizenden jongeren uit alle werelddelen er naar 
toe om te bidden en aangeraakt te worden door 
de vrede en verzoening van deze gemeenschap. 
De vesper van vanavond op de wijze van Taizé 
vormgegeven. Dat wil zeggen veel muziek en 
zang, maar ook korte teksten en ruime stilte om 
rustig te kunnen overwegen.

agenda
29 september 17.30 uur: Ontmoeting aan de tafel
30 september 19.30 uur: Club 412
4 oktober 20.00 uur: 25+gespreksgroep – Prayer 
Course

Over alle activiteiten van onze kerk leest u meer 
op onze website: www.pkn-oisterwijk.nl

Maandmenu  september 2017
Amuse, brood en boter

Zalm / Haring kaviaar
Gerookt / Groene kruiden / Meat radijs / Zwarte olijf / Mierikswortel

of
Kalf

Americain / Piccalilly / Rode biet / Kwartel ei / Kappertjes

* * * *

Schelvis
Gebakken / Risotto / Patisson / Meiraap / Beurre blanc gele curry  & kokos

of
Parelhoender

Gebakken / Dorré mousseline / Snijboon / Bospeen / Pedro Ximinez jus

* * * *

Dessert
Ananas / Perzik / Pistache / Merenque / Kokos sorbet 

€ 27,00 p.p.
Het maand menu als een 4-gangen diner is ook mogelijk à € 32,00 p.p.

Als vierde gang: Rode paprika soep
Romig / Bleekselderij / Komkommer / Crutomat 
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Wespennest en Vliegen bestrijding.
Voor info en bestrijding Adrie Pijnenborg, Haaren. 
06-22449735 of info@a3p.nu
www.a3p-plaagdierbestrijding.nl

Denkspelletjes speciaal ontwikkeld voor vele 
huisdieren om de hersenen te trainen. Natuurlijk 
bij hobby-Mix voor Dieren.

GRaTiS inlOOPSPREEKUUR Om u ook in de 
avond van dienst te kunnen zijn is er iedere dins-
dagavond van 18.00 uur tot 19.00 uur een gratis 
inloopspreekuur. Van RaaK aDVOcaTUUR. 
Slimstraat 8a, Udenhout. 013-5908877 www.van-
raakadvocatuur.nl

Leuk idee voor Dierendag: Schitterende adres-
penningen voor u huisdier, GRATIS gegraveerd en 
klaar terwijl u meekijkt! hobby-Mix voor Dieren, 
St. Willibrordstraat 6, Berkel-Enschot,

Last van een wespennest of ander ongedierte bel 
06 42 00 00 73  info@OBenP.nl Udenhout

caRniBEST, natuurlijke complete verse vlees-
voeding voor honden, katten en fretten. caRni-
BEST is gegarandeerd vrij van varkensvlees, bind-
middelen, conserveringsmiddelen, geur-, kleur- en 
smaakstoffen. Tevens dierproefvrij! hobby-Mix 
voor Dieren, 013 5331689

Maandaanbieding September 25% korting op 
alle verlichting*. Bij de Tweewieler Udenhout

DE DiEREnDOUchE, waarbij u zelf uw huisdier 
wast en droogt. hobby-Mix voor Dieren

Restant GiRO-helmen met 50% korting. Bij de 
Tweewieler Udenhout

nieuw van BOZiTa graanvrij honden- en kat-
tenvoer. De voeding bevat geen toegevoegde 
conserveringsmiddelen, smaakversterkers en 
kleurstoffen. Ga voor info en spaarkaartactie naar 
hobby-Mix voor Dieren. 013-5331689

Op zoek naar een GlaZEnWaSSER voor buiten 
of binnen? Mail dan naar
VANDENHEUVELGLAZENWASSERIJ@GMAIL.
COM of bel 0624136243

Actie alMO naTURE: honden- en kattenvoer 6 
halen 5 betalen. hobby-Mix voor Dieren

loodgietersbedrijf Weijters voor al u dakwerk 
• zinkwerk • sanitair • cv-installatie • airco’s 
• zonnepanelen. Renoveren of verbouwen bad-
kamer vraag vrijblijvend een offerte aan tel. 013-
5333517/06-83771659. Ook voor cv-onderhoud. 
Wij rekenen geen voorrijdkosten in Berkel-Enschot!

PRinS Honden- en Kattenvoeding verkrijgbaar bij 
hobby-Mix voor Dieren. 

Gevraagd: Ervaren hulp in de huishouding voor 
dinsdag of donderdag. W de leeuw, 06-14293720

Vele kussens voor de helft van de prijs, bij hobby-
Mix voor Dieren. 013 5331689

Vrouw is op zoek naar schoonmaak/ huishoude-
lijk/ oppaswerk. Uren in overleg. Tel 06-86489448

Gehele collectie hondenkleding 25% korting, in-
clusief de nieuwe collectie! hobby-Mix voor Dieren.

hERFSTWORKShOPS BlOEMSchiKKEn bij 
bloemenatelier EXTRa ViTa. ma 9-wo 11 en do 
12 oktober. St. Willibrordstraat 5 Achterom. 06-
22114370 www.extra-vita.nl

caRniS SnacKS. Deze snacks zijn ambachte-
lijk gemaakt, zonder toevoegingen van granen of 
andere bindmiddelen, glutenvrij, hypoallergeen en 
het belangrijkste het zijn heerlijke hondensnacks. 
Verkrijgbaar in de smaken Kip, Kalkoen, Eend, 
Lam, Konijn, Schaap, Paard, Geit, Rund, Haas, 
Ree, Wild en Vis. hobby-Mix voor Dieren.

Boomrooierij Weijtmans

Kreitenmolenstr. 175 | 5071 BD  Udenhout
Tel. 013-51114 83 | www.boomrooierijweijtmans.nl

boompje groot of klein,bij Weijtmans moet u zijn

bomen rooien - bomen snoeien
stobben frezen - afvoeren snoeihout



Naast het wonen aan de Bosscheweg in Berkel-Enschot, biedt Boeijend Huys 
ook thuiszorg en dagbegeleiding voor mensen met geheugenproblemen.

Zorg tHuys 
verzorging, verpleging
huishoudelijke hulp
individuele begeleiding
(warme) maaltijd voorziening
boodschappenhulp
vervangende mantelzorg
uw wensen staan centraal

Meer info of aanmelden?
Neem gerust contact met ons op door te bellen naar 085-4014130

e-mail: info@boeijendhuys.nl website: www.boeijendhuys.nl
Bosscheweg 104, 5056KD, Berkel-Enschot.

Kleine Huys
uw wensen staan centraal 
muziek maken en luisteren 

dagbegeleiding
handwerken

buitenleven
uitstapjes

lezen
maaltijd
kleine groepjes

eten en drinken

wonen | zorg | dagbegeleiding | thuiszorg



De Rabo
Woonweken,
open voor jouw
woonwensen.

Een aandeel in elkaar

Kijk voor locaties en tijden op Rabobank.nl/woonweken.

Van wonen in het centrum tot uitzicht over de weilanden. Loop met jouw

woonwensen tijdens de woonweken vrijblijvend binnen. Onze adviseur

beantwoordt je woonvragen, dan weet je direct waar je aan toe bent.

Loop binnen zonder afspraak

www.rabobank.nl/hartvanbrabant


