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EASY SUNDAY

KKoooopp hhiieerr vvoooorraaff jjee 
ccoonnssuummppttiieebboonnnneenn mmeett kkoorrttiinngg!! 
DDee eennttrreeee iiss ggrraattiiss!!



Ook uw bedrijfsgegevens onder
BEDRIJVEN CONTACTEN?

Voor € 2,50 per regel/per week heeft iedereen 

úw telefoonnummer bij de hand. 
Meer informatie of een offerte:

info@schakel-nu.nl       06-207 800 00

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: 
bas.van.boxtel@politie.nl en 
brian.thomassen@politie.nl
cluster-2.groene-beemden@politie.nl

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

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

BANKEN
Regiobank 
Koningsoord 133, 5057 DL Berkel-Enschot
Tel. 013-5339118   www.vandenhoven.nl

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

Bouwbedrijf Maas van Dal Nieuwbouw, verbouw, renovatie, 
verhuur hoogwerker. Tel 06-30863761

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

Bedrijven contacten
Staats keukens
Telefoon 013-5336643 www.staatskeukens.nl

Van Antwerpen Elektrotechniek Elektra & LED-verlichting
voor nieuwbouw, onderhoud en renovatie voor bedrijven
en particulieren. LAADPALEN, zonnepanelen,
24-uurs storingsdienst, Rhijnkant 12 Tel.: 013-5333012

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

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

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

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

ACTIVITEITENKALENDER:
activiteitenkalender@schakel-nu.nl

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

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

FOTOGRAFEN: 
Bas Haans, Coen Brekelmans 
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Patric de Brouwer, bezorging@schakel-nu.nl

GEEN SCHAKEL ONTVANGEN?
U kunt een Schakel ophalen bij:
Bibliotheek Koningsoord, 
Shell Tankstation Durendaelweg, 
Gerritse Makelaardij Eikenbosch.
Of stuur een mail naar 
bezorging@schakel-nu.nl
De Schakel staat ook online op 
www.schakel-nu.nl/archief

OPLAGE: 
5.700 exemplaren, 

DRUK: 
Drukkerij ElkaSikkers

DONATEURSREKENING:
NL50RABO 0106847953 
t.n.v.: De Nieuwe Schakel
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Schilders
Gerard van Berkel Schilderwerken
06-52688933 schildervanberkel@ziggo.nl

Bleyer Schilderwerken 06-16764530

HERMAN PETERS SCHILDERWERKEN  06-29218145

Marcel Schilders Schilderwerken
marcelschildersschilderwerken.nl / 06-51261453

SCHILDERWERKEN TON VAN DE WOUW
TEL: 06-51108539

COMPUTERHULP EN ELEKTRONICA
Louis Verstappen Computerhulp aan huis 06-45540629

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

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

Dierenkliniek Berkel-Enschot Koningsoord 67,
Tel 013 - 207 3034 www.dierenartsenoisterwijk.nl 

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

Dorpsinformatiepunt Loket BE
Stel uw vraag over (mantel)zorg, vervoer, wonen, maat-
schappelijke diensten, vrijwilligerswerk of meld u aan 
voor een Fijn Thuis gesprek. Op donderdagochtend van 
10-12 uur in Koningsoord (ingang via hellingbaan) of 
bel: 06 53 76 89 78. U kunt ook mailen naar: 
loket-be@dorpsraadberkelenschot.nl

GEMEENTE 
Gemeente Tilburg
Voor paspoort of rijbewijs, het doorgeven van een 
verhuizing of vragen over zorg, welzijn, inkomen etc 
ga naar: www.tilburg.nl
Handige apps zijn: “Fixi” (meldingen doen over 
het openbaar gebied), “Afvalwijzer” (over ophalen 
huisvuil) en “Over uw buurt” (publicatie 
bestemmingsplannen en vergunningen)
Bellen kan ook: 14013 (lokaal tarief) 

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

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

Coaching
Body, Mind & Soul Coaching www.zensualisatie.nl

Fysiotherapie
FASCIATHERAPIE Manuele therapie  I  Anne van de Ven 
www.fasciaatelier.nl  I  Tel: 06-19890242  I  Udenhout

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

Piazza Care Fysiotherapie (www.piazzacare.nl) 
Fysiotherapie, Manuele therapie, Oedeemtherapie,  
Dryneedling,  Acupunctuur en Medical fitness.
Tel 013-3033109, Gen. Eisenhowerweg 3, Berkel-Enschot.

TOPFYSIOTHERAPIE BERKEL-ENSCHOT, Groels & Klijn 
Fysiotherapie | Manuele Therapie | Geriatrie 
Fysiotherapie | Medische Revalidatie. Akkerweg 2 | 
tel: 013-5333307 | www.topfysiotherapie.nl/berkel-enschot

Massage
Kivemas Massage. Massages, Lymfe Therapie en meer.
Vibeke Madsen, tel. 06-47681061, www.kivemas.nl

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

Pedicures
Pedicure Salon Alessandra, lid Provoet. 06-15966319 
Weidemolen 7, B-E www.pedicurealessandra.com 

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

De Pedicuresalon, lid ProVoet. 06-51272199
Klaproosstraat 2c B-E  www.depedicuresalon.nl
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Salon Wouw, kapsalon - visagie - pedicure  en 
medisch pedicure. Wendy van Spreuwel 
06-13951265 Baaneind 6 Heukelom.

Tandartsen
TANDARTSEN Naaijkens & Maes
Raadhuisstraat 37  /  Tel. 013-5333755
www.mjmnaaijkens.nl

Therapeuten
Voor psychotherapeut (BIG) www.bonnechance.nl

Coaching en (relatie-)therapie - molnarcoaching.nl
Berkel-Enschot - tel. 013 303 1873 (lid NVPA/RBCZ)

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

RondOm Podotherapeuten GC Koningsoord
Tel: 088-1180500  www.rondompodotherapeuten.nl

Steunkousenadvies 013 – 504 60 58

Therapeutisch Centrum De Zicht Acupunctuur | 
Toegepaste Kinesiologie | Coaching | DruYoga/Meditatie
De Zicht 21 | www.centrumdezicht.nl | 013-5332865

Thuiszorg
Thebe Begeleiding/Maatsch.Steunsysteem 088-117 53 01

Wijkverpleging Zorgstichting ’t Heem 06 – 2700 3387

JURIDISCHE DIENSTVERLENING
Advocaten
VAN RAAK ADVOCATUUR & MEDIATION
mr. dr. Jeannette van Raak-Kuiper, familie- en erfrecht
Udenhout, www.vanraakadvocatuur.nl 013-5908877

Notarissen
Daamen de Kort van Tuijl Notarissen  Vestiging Udenhout 
(013) 549 49 39 - Vestiging Tilburg (013) 549 49 49
www.dktnotarissen.nl

KAPPERS 
ANTHÉ KAPPERS, Kerkstraat 25B, Dames, heren en kin-
deren behandeling op afspraak. Heren mogen ook zonder
afspraak. Ook gespecialiseerd in krullen knippen. 
Charlotte & team 06-34089921 (ook via app) 013-5331561
Di, Do, Vrij: 9.00-18.00 Woe 9.00-17.00 Zat 9.00-16.00 uur

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

FABULOUS HAIRDESIGN Dames- en Herenkapper
Kerkstraat 9A B-E 013-5336809. Op afspraak.
Online reserveren kan via 1kapper.nl

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.

MAKELAARDIJ 
Van den Hoven Makelaardij 
Koningsoord 133, 5057 DL Berkel-Enschot
Tel. 013-5339118   www.vandenhoven.nl 

 WitteWoningMakelaar Van Poppel, 013-5715888 WitteWoningMakelaar Van Poppel, 
 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

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

TAXIBEDRIJF VAN DER HEIJDEN 013-5333350
We rijden ziekenvervoer voor VGZ, Menzis, IZA, IZZ, ASR,
Ditzo, ZEKUR, Achmea, ONVZ, De Amersfoortse, Univé

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

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

Margriet van Ingen Uitvaartzorg
Ieder uniek mens, een bijzondere uitvaart.
06-10917970 / www.margrietvaningenuitvaartzorg.nl

Monique van Houtum Uitvaartbegeleiding
en Het Afscheidshuis: 013-5721822
www.moniquevanhoutum.nl
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Van der Vleuten & Derix Uitvaartbegeleiding
Iedere uitvaart bijzonder
013-5920048 of www.harrietvandervleuten.nl

VERZEKERINGEN
Van den Hoven Assurantiën 
Koningsoord 133, 5057 DL Berkel-Enschot
Tel. 013-5339118   www.vandenhoven.nl 

WELZIJN
ContourdeTwern, voor ondersteuning van bewoners
en vrijwilligers(groepen) & mantelzorgondersteuning,
chantalboeren@contourdetwern.nl 0610932179 

Maaltijd Thuis maaltijdservice. Met aandacht bereid,
met liefde gebracht. Edwin en Marina Smits
013 - 8200954  smits@maaltijdthuis.nl

KBO B-E www.kbo-berkelenschot.nl secr. 013-5333162

MAALTIJDENEXPRES & Boodschappenservice
BEL: 013-5442513 voor actueel menuvoorstel

Stichting Hulpcentrale UBE  tel.nr. 013 50 30 919

Stichting Welzijn Ouderen Berkel-Enschot 
website: swo-be.nl mail: info@swo-be.nl of 013-5331035
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7

NIEUWSFLITS GEMEENTE TILBURG
De gemeente heeft de Hoolstraat 4a aangewe-
zen als de voorkeurslocatie voor de verplaat-
sing van Gilde Sint Hubertus. De provincie 
Noord-Brabant, ontwikkelingsmaatschappij 
Ruimte voor Ruimte en de gemeente Tilburg 
zijn al geruime tijd bezig met de woningbouw-
ontwikkeling Buitengoed Nieuwe Warande. Om 
het plan mogelijk te maken is het noodzakelijk 
om de handboog- en schuttersvereniging het 
Gilde Sint Hubertus te verplaatsen. De Hool-
straat 4a kwam in het haalbaarheidsonderzoek 
als de meest geschikte locatie uit de bus. 
De gemeente gaat de komende maanden 
aan de slag met de uitwerking. Zo wordt de 
aanwezigheid van een ondergrondse pijplei-
ding bekeken en een eventuele combinatie van 
voorzieningen met de handboogvereniging die 
naast de voorkeurslocatie zit.  De gemeente 
verwacht eind 2022 helder te hebben of deze 
locatie defi nitief haalbaar is. Indien alle seinen 
op groen staan start er aansluitend een omge-
vingsplanprocedure. Tijdens deze procedures 
komt het plan ter inzage te liggen. 

Voorgeschiedenis
In 2017 kwam de locatie Riddershofpad in 
beeld. Voor de verplaatsing van het Gilde naar 
deze plek is een bestemmingsplanwijziging no-
dig. Het ontwerpbestemmingsplan is destijds 
opgestuurd naar de Provincie voor een reactie. 
De provincie vroeg vervolgens om het locatie-
onderzoek uit 2013 te actualiseren. Naast de 
locatie Riddershofpad in onbebouwd gebied 

wilde de provincie ook graag locaties bekijken 
waar een verenigingsgebouw kan aansluiten bij 
andere gebouwen.

In het najaar van 2020 is door de gemeente de 
zoektocht gestart naar alternatieve locaties. De 
gemeente heeft in totaal 17 locaties die bij de 
gemeente in eigendom zijn (opnieuw) beke-
ken, waaruit vier kansrijke locaties naar voren 
kwamen. De gemeente heeft in samenwerking 
met ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor 
Ruimte uiteindelijk vijf locaties verder onder-
zocht om de haalbaarheid in beeld te brengen. 
In het onderzoek is gekeken naar de invloed op 
de omgeving qua geluid, fl ora en fauna. Naast 
technisch onderzoek zijn er ook gesprekken 
gevoerd met de direct omwonenden en andere 
belanghebbenden. Het locatieonderzoek is te 
vinden op www.tilburg.nl/gilde.

Uit het onderzoek is gebleken dat de locaties 
aan het Hazennest-Oost (3 en 4) beiden afval-
len in verband met belemmeringen vanuit na-
tuur/ecologie. De locatie aan de Heikantsebaan 
(2) blijkt te klein voor gebruik door het Gilde. 
De locaties aan de Hoolstraat 4a en Waalwijk-
sebaan (1 en 5) blijken beide haalbaar.  De lo-
catie Hoolstraat 4a (1) blijkt het meest geschikt. 
Voor deze locatie is ook het meeste draagvlak 
bij zowel het Gilde als de omgeving. Mogelijk 
liggen er ook nog kansen voor het combineren 
van sportfaciliteiten met handboogvereniging 
De Meierijers die op deze plek gevestigd is.

Hoolstraat in beeld als nieuwe plek voor Gilde Sint Hubertus 



BOCK
TRAPPEN

BE-VERRAST PRESENTEERT:

Kaarten zijn verkrijgbaar bij de
deelnemende horecazaken:

Deelnemerskaarten
32,50 p.p.

Boerderij Denissen • Bistro VOS / Van Opstal • Hemels Eten & Drinken •
De Druiventros • Arbie's Beachhouse • Brasserie Valentijn • Eetcafé &
Tapperij De Bron • Aards Eetbar & Wijnwinkel

Verplaats je willekeurig en op eigen
gelegenheid naar de 8 deelnemende

horecazaken.

Ontvang op elke locatie:
- een bockbier proeverij

- een hapje

Zondag 16 oktober
van 11:00 t/m 18:00
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Kom naar Andantino’s 
wereld draait door!
Het Andantinokoor uit Udenhout 
(met ook enkele leden uit Berkel-Enschot) is 
inmiddels bekend van de mooie muziektheater-
producties waarbij Flashback en The Passion bij 
velen bekend zijn. Tijdens de Corona-periode was 
live repeteren niet mogelijk en daarom moest onze 
nieuwe productie diverse keren uitgesteld worden 
maar er werden wel digitale repetities gegeven. Van 
uitstel is echter geen afstel gekomen. In Ontmoe-
tingscentrum ’t Plein in Udenhout brengen we op-
nieuw in eigen beheer de muziektheaterproductie 
Andantino’s wereld draait door op de planken op 
vrijdagavond 14, zaterdagavond 15 en zondagmid-
dag 16 oktober 2022. In de voorstellingen komen 
actuele en maatschappelijke zaken aan de orde. En 
hoe kan het ook anders: met daarbij bijpassende 
(pop)liedjes en wij worden daarbij ondersteund 
door een professionele band. De kaartjes 
kosten € 12,50 per stuk en zijn te koop bij: Ont-
moetingscentrum ‘t Plein, Hoppenbrouwers in 
Udenhout en bij Bakkerij Geerts (Biezenmortel en 
Udenhout) of te bestellen via 
info@andantino-koor.nl 

Afgelopen zondag 11 
september organiseerde 
de Buurtvereniging 
Akkerwijk (BAB) weer 
haar jaarlijkse Fotopuzzel Fietstocht.
In de Akkerwijk werden door jong en oud de fi etsen 
weer van stal gehaald. 
Het zonnetje scheen en 13 teams meldden zich in 
de Torenakker voor de jaarlijkse fotofi etstocht. 
Het was weer een mooie tocht van ongeveer 30 
km in de omgeving rondom Heukelom, Tilburg & 
Biesthoutakker. 

De tocht met de foto fragmenten die we moesten 
lokaliseren langs de route, werd aangevuld met 
leuke behendigheidsspellen. 
Bij terugkomst was er een gezellige borrel met de 
prijsuitreiking. 
Zoals elk jaar sloten we deze gezellige dag af met 
de komst van een frietkar voorzien van een echte 
Hollandse automatiek gevuld met lekkere snacks.
Kortom weer een super mooie dag, georganiseerd 
door de BAB. 
Iedereen weer bedankt voor de aanwezigheid!
Speciale dank aan Kees voor het uitzetten van de 
mooie tocht en Gijs voor het maken van de spellen.
Deze geweldige dag gemist…. Geen zorgen 
ook volgend jaar organiseert de BAB weer deze 
fi etstocht waar leden en ook introducees aan mee 
mogen doen!

Vrouwen Contact Groep
Berkel Enschot Heukelom

Na een lange warme zomer, 
zijn we blij als bestuur, u te ontvangen op onze 
jaarvergadering 21 September om 19.30 uur in 
de druiventros.

Ook in dit verenigingsjaar worden activiteiten
georganiseerd.

Dit jaar doen we ook weer mee met
Hart voor uw club van de Rabobank.
Bent u lid van de Rabobank, 
Laat U stem niet verloren gaan!!!
U heeft nog een paar dagen de tijd.

Wilt u meer weten over VCG 
(Vrouwen Contact Groep)
kijk dan eens op onze website,
www.vrouwencontactgroep.nl

Het bestuur VCG
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Ons Koffi  e-Uurtje 
Op de eerste woensdag van 
de maand, 5 oktober, gaan 
we weer koffi  edrinken in De 
Schalm. U bent welkom tussen 10 
uur en 12 uur. Het eerste kopje kof-
fi e of thee wordt u aangeboden door 
de KBO/SWO. Het koffi  e-uurtje is 
er voor alle senioren van Berkel-Enschot, u hoeft u 
niet aan te melden. Heeft u vervoer nodig dan kunt 
u een beroep doen op Ine van de Wiel 013 533 37 
57 of Els van der Meyden 013 533 26 04 (kosten 
vervoer € 2 per ochtend). We rekenen op u allen.

Werkgroep SocMa, KBO/SWO

Lezing Frans Kapteijns over 
de kampina
Op woensdag 28 september verzorgt 
Frans Kapteijns op uitnodiging van 
heemkundekring De Kleine Meijerij in Cultureel 
Centrum De Schalm te Berkel-Enschot (Ons Ko-
ningsoord) Trappistinnentuin 77 te Berkel-Enschot 
een lezing over natuurbeheer op en rond de Kam-
pina. Aanvang 20.00 uur.
Een bekend heidegebied in onze omgeving is 
de Kampina. De Kampina is 1535 ha groot. Zij is 
onderdeel van het Kempisch landschap dat van 
Boxtel via Moergestel tot in de Belgische Kem-
pen reikt. De Kampina maakt nu deel uit van het 
project Het Groene Woud gelegen in de driehoek 
Tilburg-Eindhoven-Den Bosch. Het is een natuurge-
bied, maar ook een cultuurgebied. Je vindt er een 
uiteenlopende fl ora en fauna, maar zoals op veel 
plaatsen staat ook hier de biodiversiteit onder druk 
en rukt de verdroging op. Dat stelt nieuwe eisen aan 
het beheer. De mens gebruikte de hei om te plag-
gen als bemestingsmiddel, om schapen te hoeden, 
maar ook om te ontginnen en als landbouwgrond te 
gebruiken dan wel productiebos op aan te leggen.
Kapteijns gaat meer vertellen over de geschiedenis 
van de Kampina en over de functies en het gebruik 
van de heide nu en in vroeger tijden. De heide 
verdwijnt en de vennen verdampen. Wat moeten 
we daar aan doen?
Frans Kapteijns, wellicht de bekendste ‘boswach-
ter’ van Natuurmonumenten is een begenadigd 
verteller en zal ons op onderhoudzame wijze in 
woord en beeld door de Kampina loodsen.
Toegang voor de leden is gratis. Niet-leden vragen 
wij een bijdrage van € 4,00 per persoon.
www.dekleinemeijerij.nl

Geheugenspreekuur
Iedere 1ste donderdag van de 
maand zal Laura Hoeksema, de-
mentieconsulente, een geheugen-
spreekuur houden. Zij is aanwezig 
in de bibliotheek, in Koningsoord 
11.00 - 12.00 uur. Het eerste ge-
heugenspreekuur is op donderdag 6 oktober a.s.
Wij nodigen u uit om, als u vragen heeft over het 
geheugen of geheugenproblemen, hiervan gebruik 
te maken. Zij kan u hierover uitleg geven, onder-
steunen met tips en verder helpen.

Daarnaast nog als herinnering: Er zijn weer twee 
informatiebijeenkomsten in Cultureel Centrum De 
Schalm in de Kapittelzaal in Ons Koningsoord, in het 
kader van Dementie Vriendelijk Berkel-Enschot op:
Maandagmiddag: 26 september 
  om 14.30 - 16.00 uur
Of
Donderdagavond: 29 september 
  om 19.30 - 21.00 uur
Beide keren met dezelfde inhoud.
Een casemanager dementie komt een toelichting 
geven en een praktijkondersteuner van de huisarts. 
Enkele vragen die behandeld zullen worden zijn o.a.:
• Wat te doen bij vermoedens van dementie?  
• Hoe wordt de diagnose dementie vastgesteld?
• Wanneer krijgt u begeleiding vanuit de casemana-

ger?
Wij hopen en verwachten op u te kunnen rekenen, 
tenslotte moeten we als samenleving ons inzetten 
om van Berkel-Enschot een Dementie Vriendelijk 
dorp te maken.

Werkgroep Dementie Vriendelijk Berkel-Enschot
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Samen uit Dineren 
voor senioren op 
dinsdag 11 oktober 
bij Bistro VOS
Bistro VOS kun je vinden  in het 
Brendersstraatje bij Dansschool 
Van Opstal. Het Samen uit Dineren 
wordt georganiseerd door de KBO 
en SWO voor alle senioren van Berkel-Enschot. U 
bent vanaf 17.30 uur welkom en we starten met 
het diner om 18.00 uur. Het driegangenmenu kost 
u € 20.50 p.p., exclusief de drankjes. U kunt zich 
aanmelden via de website van de KBO: kbo-berke-
lenschot.nl  Op de website vindt u ook het menu. U 
kunt zich ook telefonisch aanmelden bij Ine van de 
Wiel tel.: 013 533 37 57 of bij Ria van de Kam tel: 
013 533 26 21. Bij aanmelding graag doorgeven of 
u vlees of vis wenst en/of u een dieet hebt. Komt 
u voor de eerste keer dan wijzen we u bij binnen-
komst graag de weg. Er worden geen plaatsen 
gereserveerd. U schuift gewoon gezellig aan bij een 
tafel waar een plaatsje vrij is. 
Wij heten u allen van harte welkom bij Bistro VOS.
Tot dinsdag 11 oktober.

Werkgroep SocMa, KBO/SWO

HUISDIERENSERVICE
BY FINORA

Huisdierenoppas bij u thuis
Individuele hondenuitlaatservice

Maine Coon Cattery

Per 1 oktober 10% korting bij uw
eerste boeking

www.byfinora.com
info@byfinora.com

06-48862322

Scheff ers over 
de geschiede-
nis van deze 
dorpsschool.
Webtip is de 
internetpagina 
www.bidprent-
jesarchief.
nl van het 
Nederlands 
Bidprentjes-
archief waar 
enorm veel 
bidprentjes te 
vinden zijn.
Deze afl e-
vering is 
voor €6,00 
verkrijgbaar bij 
Primera in Winkelcentrum Koningsoord, FotoGale-
rie Angelique te Udenhout en het heemcentrum van 
De Kleine Meijerij in Haaren.
Heemkundekring De Kleine Meijerij heeft als 
werkgebied Berkel-Enschot, Biezenmortel, Esch, 
Haaren, Helvoirt, Heukelom, Moergestel, Oisterwijk 
en Udenhout: www.dekleinemeijerij.nl.

Over pastoor Vitalis Bernulij 
en landbouw vroeger
In de nieuwe uitgave (september 2022, 

nr. 3) van het heemkundetijdschrift De Kleine 
Meijerij schrijft Anton van Dorp over Vitalis Bernulij 
(1741-1826). Dit naar aanleiding van een van 
de oudste bidprentjes, zo niet het oudste, van 
overledenen in Berkel-Enschot. Dat is namelijk van 
Vitalis Bernulij. Wie was hij? Bernulij was de laatste 
norbertijn van de abdij van Tongerlo die pastoor 
van Enschot is geweest. Zijn pastoraat in Enschot 
begon in 1791. Er kwam een einde aan met zijn 
overlijden in 1826. Zijn inboedel uit het Enschotse 
pastoorshuis werd daarna openbaar verkocht en 
bracht nog ruim 629 gulden op.
Wim van de Wouw beschrijft hoe in de afgelopen 
honderd jaar het landbouwgebeuren veranderde. 
Veel oude gebruiken en werkwijzen zijn verdwenen. 
Daaraan terugdenkend heeft hij nog iets van die 
’oude tijd’ vastgelegd, van zaaien tot oogsten.
Henk Neggers verhaalt over de munitie-opslag van 
de Duitsers in de Oisterwijkse bossen en het rui-
men van de mijnen aldaar na de bevrijding in 1944.
In verband met het 100-jarig bestaan van de 
Franciscusschool in Biezenmortel schrijft Frank 
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Activiteiten   kalender
De komende maand

Ga voor de volledige activiteitenkalender naar onze website: www.schakel-nu.nl/agendaGa voor de volledige activiteitenkalender naar onze website: www.schakel-nu.nl/agendaGa voor de volledige activiteitenkalender naar onze website: www.schakel-nu.nl/agenda

23-09-22 Bibliotheek/Kerkzaal 10.00-11.00 LetterLOL leeftijd 0-2 jaar

24-09-22 Manege de Kraan 10.00-16.00 Clubkampioenschap Dressuur

28-09-22 Sporthal 't Ruiven 14.00 Bridgen beginners/half gevorderden bc de Schrandere Vos

28-09-22 Bibliotheek/Kerkzaal 19.30-22.00 Filmcafé "Madres Paralelas"

28-09-22 CC de Schalm Kapittelzaal 20.00 Lezing Frans Kapteijns over de Kampina

29-09-22 Bibliotheek 9.30-11.30 Schrijfatelier

30-09-22 Hoolstraat  17.30-01.00 DorpsQuiz Berkel-Enschot

01-10-22 t Hoekske 6a 11.00-17.00 Museum Onder d'n Hooizolder

02-10-22 Ons Koningsoord 11.30 KlarinetNsemble met Nieks Jacobs als gast, Stg. Expo

02-10-22 Café Mie Pieters 15.00 Optreden Sugar Mama blues

05-10-22 CC de Schalm 10.00-12.00 Ons koffi  e-uurtje senioren KBO/SWO

05-10-22 Sporthal 't Ruiven 14.00 Bridgen beginners/half gevorderden bc de Schrandere Vos

12-10-22 Sporthal 't Ruiven 14.00 Bridgen beginners/half gevorderden bc de Schrandere Vos

13-10-22 CC de Schalm foyer 13.30 KBO/De Schalm Riktoernooi

16-10-22 Ons Koningsoord 10.00 Ruilbeurs de Torenhoek

16-10-22 Café Mie Pieters 15.00 Optreden "To be Frank" 

Adverteren?

Vraag naar de mogelijkheden via:

info@schakel-nu.nl
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Wit begint en wint?
Maakt het wat uit wie begint? Het blijkt in 
de praktijk van wel. Dat komt overigens 
niet door de kleur, wel door de zogeheten “voor-
zet”. Wit heeft steeds een voorsprong.
Afgelopen donderdag bleek dat maar al te duidelijk 
bij de 2e ronde van de interne competitie. Koen 
Robben, Joel Beerens, Marcel Strik, Leo Elias, 
Hugo van Baardwijk en Richard Haines wonnen al-
len hun partij met wit. Het gold overigens niet voor 
wereldkampioen Magnus Carlsen, die in zijn partij 
tegen de 19 jarige grootmeester Hans Niemann 
met wit het onderspit moest delven. Na 53 partijen 
ongeslagen te zijn.
Dat wit begint is pas tegen het einde van de 19e 
eeuw gemeengoed geworden. Daarvoor werd 
geloot. Bij Schaakvereniging De Oude Toren staat 
overigens niet vast dat wit meer wint. Wel staat 
vast dat de interne competitie donderdagavond 
wordt voortgezet. En dat de club 3 nieuwe spelers 
heeft verwelkomd.

Jong Brabant bekert verder; 
zondag a.s. start competitie.
Met weer een solide overwinning heeft 
Jong Brabant zich geplaatst voor de 
volgende ronde van het bekervoetbal. Dit keer was 
Tuldania de klos en moest aan de Berkelseweg met 
4-2 het onderspit delven. Hoewel één zwaluw nog 
geen zomer maakt, beginnen zich tenminste lente-
achtige vooruitzichten af te tekenen voor Jong Bra-
bant na drie bekeroverwinningen op rij. Maar goed, 
laten we vooral niet op de zaken vooruit lopen.
Hoe dan ook, komende zondag begint voor Jong 
Brabant de competitie met een thuiswedstrijd 
tegen Dussense Boys. Kom gerust langs aan de 
Berkelseweg om het jeugdige Jong Brabant zon-
dag aan te moedigen.

Redactie Jong Brabant

Al veel meer duidelijkheid
Het leek wel wat op vorige week. 
Dezelfde teams die wonnen, de-
zelfde die verloren, behalve de junioren die dit keer 
de punten niet konden pakken. Het eerste verloor 
zelfs met precies dezelfde cijfers 12 - 11. Dat was 
opnieuw niet zo'n gek resultaat, maar intussen zit 
de ploeg wel in de hoek waar de klappen vallen. 
De krachtsverschillen zijn zo te zien erg klein. Het 
tweede team en de B-aspiranten die allebei in een 
poule met vier ploegen zitten, kunnen al serieus 
gaan denken aan het herfstkampioenschap. De D2-
pupillen die ook weer wonnen, hebben daar ook 
wel kans op, maar OEC is in die poule een grote 
concurrent die ook de volle winst heeft behaald tot 
nog toe. Volgend weekend treff en ze elkaar.
de uitslagen waren
OJC'98 1 - KCD 1 11 - 12
OJC'98 2 - Good Luck 3   9 - 5
OJC'98 jun 1 - Scheldevogels jun 1   3 - 8
OJC'98 asp B1 - Juliana asp B2 23 - 2
OJC'98 pup D1 - Albatros pup D2   7 - 8
OJC'98 pup D2 - SDO pup D3 16 - 2
OJC'98 pup E1 - SDO pup E1   3 - 5
Volgende week zijn er de volgende wedstrijden:
zaterdag 24 september:
DKB 1 - OJC'98 1
OJC'98 2 - Focus 2 12.25 uur
OJC"98 jun 1 - Focus jun 1 11.00 uur
OJC'98 asp B1 - Focus asp B1 11.00 uur
OJC'98 pup D1 - Deetos pup D1 10.00 uur
OJC'98 pup D2 - OEC pup D1 10.00 uur
OJC'98 pup E1 - Rust Roest pup E2 10.00 uur

Sint Mattheus (21 sept.) vriendelijk en mooi, 
verschaft het mooie weer lang een bed.

Is het op St. Mauritius (22 sept.) helder en klaar, 
er komen vele stormen, wacht maar.

Jean-Paul Korst

De Schakel

Mijn tante die woont in de Kwakel

Die leest elke week daar de Schakel

Hoe kan dat bestaan

Zo ver hier vandaan

Dat is dan toch echt een mirakel
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Voor het verkopen van uw oud 
goud, sloopgoud, horloges en/of 

juwelen is een GELDIG 
LEGITIMATIEBEWIJS wettelijk 

verplicht. 

Goudprijs naar record hoogte!  

Profiteer nu van de hoge goudkoers. 

We i j t m a n s
J U W E L I E R- G O U D S M I D

                                           - S I N D S  1 9 7 9 -

Het vertrouwde adres voor het 
omwisselen van uw oud goud naar 
contanten.  

Koningsoord 63                        
5057DK Berkel-Enschot 
013-5334414 
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Marleen Ghering coaching & therapie
Tobias Asserlaan 108, Berkel Enschot  |  06-1060 9272  |  info@marleenghering.nl

Marleen begint met vertellen over hoe zij therapeute is 
geworden: ‘Ik ben lang zoekende geweest, zat niet lek-
ker in mijn vel en wist niet goed wat ik wilde. Ik heb ver-
schillende studies gedaan en ben werkzaam geweest 
als leerkracht, personeelsadviseur en trajectbegeleider 
bij GGZ.’ Vanaf 2002 heeft Marleen diverse opleidingen 
gevolgd bij Phoenixopleidingen in Utrecht. ‘Tijdens mijn 
tijd bij Phoenix heb ik de verbinding met mijn gevoel 
kunnen maken, waar eerdere trajecten als het ware ‘in 
mijn hoofd’ bleven steken. Toen mijn hoofd, hart en lijf 
weer samen kwamen kon ik eindelijk voelen wie ik zelf 
was. Dat voelde echt als thuiskomen.’

Dat gevoel wil Marleen doorgeven aan haar cliënten. 
‘De intieme manier van begeleiden door de ontmoe-
ting centraal te stellen past mij als een handschoen. 
Ik voel me dankbaar dat ik nu andere mensen mag 
begeleiden op deze manier.’ Tijdens een therapieses-
sie wordt er niet alleen gepraat: ‘Door middel van er-
varingsgerichte oefeningen, zoals opstellingen, adem-
oefeningen, schrijven, tekenen, zingen e.d. breng ik 
je in contact met datgene wat je kwijt bent en aan 
het vermijden bent. Je krijgt zo inzicht in je patronen, 

niet alleen met je hoofd maar juist ook met je lijf.’ Het 
voornaamste doel van de therapieën is inzicht geven 
in en bewust worden van wat je doet. ‘De feiten in je 
leven zullen altijd blijven, die kan niemand veranderen. 
Wat je wel kunt veranderen is jouw omgaan hiermee.’

Marleen biedt zowel individuele als relatietherapie aan. 
Op haar website, www.marleenghering.nl, vind je meer 
informatie en uitleg over de verschillende therapieën. 
Ook zijn daar de Klaverblaadjes te vinden, een maan-
delijkse nieuwsbrief in de vorm van een verhaaltje om 
even stil te blijven staan. Deze verhalen zijn gebundeld 
in twee boeken, die ook via de site verkrijgbaar zijn. 

Marleen is inmiddels tien jaar werkzaam als psycho-
sociaal therapeute en coach. In juli verhuisde zij én 
haar praktijk van Tilburg Noord naar Berkel Enschot. 
Op donderdag 29 september van 14.00 tot 17.00 kun 
je een kijkje nemen in haar praktijk en kennismaken 
met Marleen. 

Tekst: Lieselot van Elten
Foto’s: Bas Haans

Marleen Ghering coaching & therapie

Iets te laat en enigszins gehaast kom 
ik de praktijk van Marleen Ghering 
binnen. De ruimte heeft een rustige 
inrichting, het ruikt er heerlijk naar 
rozemarijn en er staat een kopje 
thee klaar. Ik voel me welkom 
(en dat terwijl ik bij het weggaan 
pas zie dat er ‘Welkom Lieselot’ 
op een bord staat) en kom 
meteen tot rust. 

Marleen Ghering coaching & therapie
Bedrijf

in
Beeld
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Berkel-Enschot en omgeving groeit hard! En zo is 
het ook nodig een nieuwe (vierde) basisschool op te 
richten zodat alle kinderen een plekje op school kun-
nen krijgen. Ook in de komende jaren. In afstemming 
met de gemeente Tilburg en collega-schoolbesturen 
heeft stichting Opmaat groep (openbaar onderwijs) 
dit initiatief genomen. Tot Opmaat groep behoren 15 
scholen in Tilburg en omgeving met goede resultaten 
t.a.v. leren én groeien. 
Wij horen u denken… “Dan bouw je toch een 
school.” Nou… in Nederland hebben we hier allerlei 
regeltjes voor. Vaak terecht, maar soms ook wat 
lastig. Voordat de gemeente geld beschikbaar mag 
stellen om een school te bouwen moet voldoende 
belangstelling “gemeten” zijn. Dat voelt vreemd 

want deze school is vanwege het aantal kinderen 
nodig. Maar zo werkt het nu eenmaal. Ouders van 
kinderen in de leeftijd van 2, 3 of 4 jaar dienen via de 
website van DUO hun belangstelling aan te geven. 
Duo (Dienst Uitvoering Onderwijs) heeft hier een 
zeer betrouwbare website voor. Dit is belangrijk want 
belangstelling aangeven gaat met het digi-D van uw 
kind. 
Met het aangeven van uw belangstelling schrijft u uw 
kind niet in voor de school! U helpt vooral mee om 
deze nieuwe school op te kunnen richten. Ook als 
uw kind al ingeschreven staat op Caecilia, Berkeloo 
of Rennevoirt hopen we dat u het initiatief steunt. 
Alleen zo bereikt Opmaat groep samen met u en de 
gemeente Tilburg het doel. Belangstelling opgeven 

kan t/m 31 oktober 2022. Gebruik de 
QR-code of beschrijving om op de 
juiste website uit te komen. 
Openbaar onderwijs en kinderopvang 
(wordt verbonden aan de school) samen 
op één locatie. Doorlopende leerlijnen 
van 0-13 jaar. Een kindcentrum voor de 
totaalontwikkeling van kinderen. Dat 
steunt u toch ook?!
Voor vragen kunt u altijd bellen met 
stichting Opmaat groep: 013 - 2100 108.

Met vriendelijke groet,
Annemie Martens 
(College van Bestuur Opmaat groep)

Foto: Larissa Rand

Een nieuwe basisschool
in Berkel-Enschot
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Meer keuze voor een basisschool en kinderopvang in Berkel-
Enschot. Dat kan!

Is uw kind 2, 3 of 4 jaar? Geef dan uw belangstelling aan voor een 
nieuwe (vierde) school in Berkel-Enschot!

Gebruik onderstaande QR code of ga naar de website 
www.duo.nl/particulier/ en volg:

-Ouderverklaring voor nieuwe scholen.
-Ouderverklaring afgeven.
-Naar de lijst met initiatieven.
-Typ als trefwoord: Berkel-Enschot.
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19-9 Horloge, Greenwatch Timet Zebra.  Eikenbosch 06-51280515
Houten herenhorloge

18-9 Sleutelbos met 9 sleutels Op rood fi etspad Berkel-Enschot - Tilburg 06-12865409
  - Udenhout t.h.v.Hoekske - Heuvelstraat
17-9 Sleutel met tekst op sleutelhanger:  Elektrische laadpaal Berkelseweg 06-39578327

Wies en Bart

25-4 tas met schilderkist/stofjas en krat parkeerterrein t.o. de bibliotheek 06-21811340
boeken

Gevonden

Verloren

St. Willibrordstraat 6, 5056 HV  Berkel-Enschot
013-533 16 89   www.hobbymixvoordieren.nl

Vele kussens en manden 
HALVE PRIJS!

Willie’s worstenbrood
Molenhoefstraat 14

Udenhout
013-511 0704

www.williesworstenbrood.nl
@williesworstenbrood

1 brood naar keuze
6 Rozijnenbollen6 Rozijnenbol
10 witte puntjes10 witte puntjes
4 harde broodjes

Elke vrijdag 
en zaterdag

€10,00

++

1 brood naar keuze1 brood naar keuze
lenlenlen

10 witte puntjes10 witte puntjes10 witte puntjes

Elke vrijdag 

€10,00€10,00€10,00€10,00

Elke vrijdag Elke vrijdag Elke vrijdag Elke vrijdag 
en zaterdagen zaterdagen zaterdag

€10,00
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Opruimen bij de Beestenboel

Illustraties: Marjolein Stok
Verhalenverteller: Wim Verbunt

Vandaag komen er kinderen van groep vijf op be-
zoek. Boer Jan haalt de kinderen op met de huifkar.
Witlokje loopt met de huifkar het erf op, terwijl de 
kinderen zingen: “We zijn er bijna, we zijn er bijna, 
maar nog niet helemaal.” Ze gaan de Beestenboel 
schoonmaken. Als iedereen een maatje heeft, blijft 
Boris over. “Nou Boris, jij mag kiezen: of je gaat met 
je juffrouw mee of met Knorretje”, zegt boer Jan.
“Dan wil ik wel met Knorretje op pad.”
Boris en Knorretje gaan al het vuil oprapen aan de 
buitenkant van de Beestenboel. Met een knijper en 
een grote zak gaan ze op pad. Ze vinden plastic 
flesjes, snoeppapiertjes, een zakdoek, een zakje met 
een boterham erin, blikjes en nog veel meer. “Wat 
zijn we eigenlijk toch rommelmakers.” 
“Ja, zeg dat wel”, knort Knorretje, “de mensen willen 
vaak meteen hun afval kwijt, terwijl ze het beter bij 
zich kunnen houden totdat ze bij een prullenbak 
zijn.” Verderop zien ze een mevrouw een banaan 
eten. Ze pakt een zakje en doet de schil in het zakje. 
Boris gaat naar haar toe. “Mevrouw, dat hebt u goed 
gedaan.” 

 “Oh, dankjewel, maar dat is toch normaal.” Boris 
laat haar de zak zien. “Kijk hier maar eens, niet 
iedereen vindt het normaal.” De mevrouw knikt. “Be-
dankt voor het compliment, ik zal er zelf nog beter 
op letten.” Als Boris en Knorretje bijna klaar zijn zien 
ze een jongetje, die een blikje leegdrinkt en het op 
de grond laat vallen. Boris raapt het op en Knorretje 
houdt de jongen tegen. “Je hebt iets laten vallen, dat 
is niet zo slim.” 
Boris geeft het blikje terug aan de jongen. “Ik heet 
Boris en dit is Knorretje, wij doen nu eigenlijk werk 
wat helemaal niet nodig hoeft te zijn als iedereen zijn 
eigen afval opruimt.” “Ik heet Peter, maar zo’n blikje 
dat roest toch helemaal weg?”
“Was dat maar waar”, zegt Boris, “het blikje doet er 
vijftig jaar over om weg te roesten en de bovenkant 
van het blikje is van aluminium en dat vergaat nooit.” 
“Daar schrik ik eigenlijk wel van, sorry, ik zal er 
voortaan aan denken.” Peter pakt het blikje aan van 
Boris, doet het in zijn tas en fietst verder.
“Jij hebt er verstand van”, knort Knorretje. Ze gaan 

terug naar de boerderij. Er is een berg 
afval verzameld, de andere kinderen 
zitten er in een grote kring omheen. 

Boer Jan vraagt: “Wat hebben 
jullie vandaag geleerd?” Knor-

retje steekt zijn poot op: “Als we 
de mensen beter informeren over afval 

en complimentjes geven als ze het goed 
doen, dan wordt het misschien wel beter in 

deze wereld.” Boris vult aan: “Hetzelfde als 
we van de juffrouw een duim krijgen als we 

het goed doen en uitleg krijgen als we het 
fout doen. Eigenlijk zouden we met heel 

de school kleine acties in het centrum 
moeten houden! Als ze het goed doen 

delen we duimen uit en als het fout 
gaat leggen we uit wat er fout is.”

Dat zou een goede actie zijn!

De Verhalenverteller



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

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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Bouw 25 nieuwbouw-
woningen de Kraanhof 
gestart
Tussen De Kraan en de Konings-
oordlaan in Berkel-Enschot, achter 
de sportvelden, verschijnen binnen-

kort 25 nieuwbouwwoningen in project ‘De Kraan-
hof’. De woningen worden verhuurd in de sociale 
huursector. De bouw is onlangs gestart. Hendriks 
Coppelmans uit Oss ontwikkelde de woningen en 
realiseert ze in opdracht van Tiwos. Naar verwach-
ting is de bouw in september 2023 afgerond.

De Kraanhof
Het project bestaat uit 25 eengezinswoningen. 
De woningen zijn ontwikkeld vanuit het concept 
BudgetRijwoning van Hendriks Coppelmans: 
eengezinswoningen met drie slaapkamers, en een 
huurprijs onder de huurtoeslaggrens. Ze worden 
gebouwd in vier woonblokken en sluiten qua 
architectuur aan op het dorpse karakter van het 
naastgelegen nieuwbouwproject Koningsoord. De 
achtertuinen worden door middel van een doorlo-
pende groenafscheiding van het openbare gebied 
gescheiden. 
De woningen zijn ontworpen door architectenbu-
reau Visser & Bouwman. 

Innovatief betonnen casco
Bij de bouw wordt gebruik gemaakt van een zoge-
naamd prefab betonnen casco: in de fabriek ge-
produceerde wand- en vloerelementen. Bijzonder 
daarbij is dat het leidingwerk voor de installaties al 
in de elementen is aangebracht. Ook de slangen 
voor de vloerverwarming worden in de fabriek al in 
de vloeren geplaatst. Een dekvloer aanbrengen is 
bij het gebruik van deze betonnen vloerplaten niet 
meer nodig. De betonnen wanden worden in de 
fabriek ook al voorzien van kunststof kozijnen. De 
buitenkant van de wanden worden op de bouw-
plaats nog afgewerkt met traditioneel metselwerk. 
Het grootste voordeel van het gebruik van deze 
prefab-elementen is dat de bouw sneller gaat. 

De elementen worden vanuit de fabriek in hun 
geheel aangevoerd en worden op de bouwplaats 
gemonteerd. De woningen zijn daardoor ook snel-
ler wind- en waterdicht en er kan sneller aan de 
afbouw worden begonnen dan bij een traditionele 
bouw. 

Energiezuinig
Alle woningen zijn energiezuinig, ze worden 
nul-op-de-meter gebouwd. Dat betekent dat de 
energie die nodig is voor verwarming, warm water, 
ventilatie en huishoudelijk verbruik door de woning 
wordt opgewekt. De huurder krijgt daarmee een 
energiebundel en betaalt hiervoor een vast bedrag 
aan de corporatie. Dit wordt de Energie Prestatie 
Vergoeding (EPV) genoemd. De woningen zijn ‘all 
electric’ en krijgen geen gasaansluiting.     

Verhuur
De woningen gaan op korte termijn in de verhuur. 
Geïnteresseerd in een woning? Schrijf je dan in bij 
Woning in Zicht als woningzoekende en houd de 
website www.woninginzicht.nl in de gaten.

Oisterwijk Heukelomseweg 26. www.coppelmans.nl

A
an

bi
ed

in
g 

ge
ld

ig
 v

an
 2

1 
t/

m
 2

7 
se

pt
em

be
r 

20
22

 e
n 

zo
la

ng
 d

e 
vo

or
ra

ad
 s

tr
ek

t.
A

an
bi

ed
in

g 
ge

ld
ig

 v
an

 2
1 

t/
m

 2
7 

se
pt

em
be

r 
20

22
 e

n 
zo

la
ng

 d
e 

vo
or

ra
ad

 s
tr

ek
t.

2.49

Bolchrysant
Deze prachtige chrysant kan zowel 
binnen als buiten. Heeft een diam. 
van minimaal 35cm. In diverse 
kleuren.
4.49 p.st.

Elke zondag open
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Boxtelsebaan 28 • 5061 VD Oisterwijk
Tel.: 013 - 528 21 62 • www.marcovandenberg.nl

Seniorencheck!
Een ouder dier kan (ongemerkt) last hebben van 
ouderdomsklachten. Honden en vooral katten zijn soms een 
meester in het verbergen van pijn en ziekte. Het is belangrijk om 
ziektes in een vroeg stadium te ontdekken, zo kunnen we meteen 
ingrijpen en erger voorkomen. 

In de maanden oktober en november kunt u een afspraak maken 
voor een seniorencheck bij uw hond en/of kat. Bij deze check wordt 
uw huisdier van top tot teen nagekeken. Daarnaast wordt het bloed 
en de urine onderzocht. Bij katten wordt ook nog de bloeddruk 
gemeten

. 

De seniorencheck is uitstekend te combineren met de jaarlijkse 
vaccinatie! 

Claudia Bolijn
Dierenarts

Koningsoordlaan 2
5056 DA 

Berkel-Enschot
0135400215

dzt@anicura.nl
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Wandeling Nieuwe 
Warande en 
Zwaluwenbunders
Voor iedereen die kennis wil maken met de 
geschiedenis, het landschap en de natuur van 
het gebied de Nieuwe Warande, Hazennest en 
Zwaluwenbunders organiseert de stichting Nieuwe 
Warande een wandeling door het gebied.
Wanneer: zondagochtend 2 oktober
Hoe laat: 10.00
Vertrekpunt: Brasserie Valentijn, Molenhoefstraat 
44, 5071RM, Udenhout.
Twee ervaren gidsen staan dan klaar om u rond te 
leiden door het gebied. Een gids zal dan ingaan 
op de (archeologische) geschiedenis en het land-
schap. De andere gids zal vooral aandacht beste-
den aan natuur en ecologie. De wandeling duurt 
ongeveer 2 uur. De kosten bedragen euro 2.50 
pp., die ten goede komen aan de stichting Nieuwe 
Warande. Te voldoen bij vertrek. Om een idee te 
krijgen van het aantal belangstellenden zouden wij 
u willen vragen om zich aan te melden bij: lajwin-
kelmolen@hotmail.com . 
Wilt u dan ook vermelden voor welke wandeling u 
belangstelling heeft.

Tot ziens, tot zondagochtend 2 oktober

De Zwaluwse straat: een Middeleeuwse ontgin-
ningsweg in de Zwaluwenbunders.

Tekst en foto: Lambert Winkelmolen

65+? 
Bezoek de Informatie-
markt Mobiliteit! 
Gratis, gezellig en nuttig
vrijdag 6 oktober 2022 van 12.30 tot 15.30 uur
Welke vorm van vervoer past het beste bij mij? 
En hoe zit dat nou met de OV-chipkaart? Op de 
Informatiemarkt Mobiliteit op 6 oktober krijgt u 
antwoord op al uw vragen over het openbaar 
vervoer, de fi ets en andere vervoersmogelijkheden 
in en rondom Tilburg. De deskundige partners 
nemen alle tijd voor u weten welke vragen senioren 
hebben.
Kom langs voor antwoord op uw praktische vragen 
over op en afstappen van de fi ets, het gebruik 
van een e-bike tot het bespreken van persoonlijk 
reisadvies. Als u op de fi ets komt, kunt u ook gratis 
een fi etsspiegel laten monteren. Hartstikke handig!
De volgende organisaties zijn op de mobiliteits-
markt aanwezig en staan klaar voor al uw vragen 
rondom mobiliteit:
• Automaatje
• De Opstapbus 
• Arriva
• Het Fietsforum Tilburg 
• Fysiotherapeut
• Het Reisloket
• Reizigersoverleg Brabant
• De Fietsspiegelstraat
De mobiliteitsmarkt is op vrijdag 6 oktober 2022 
van 12.30 tot 15.30 in De Druiventros aan de 
Bosscheweg 11 in Berkel-Enschot. Vrije inloop, 
toegang gratis.

Geen Schakel ontvangen?
U kunt een Schakel ophalen bij:

Bibliotheek Koningsoord,
Shell Tankstation Durendaelweg,
Gerritse Makelaardij Eikenbosch.

Of stuur een mail naar bezorging@schakel-nu.nl
De Schakel staat ook online op: 

www.schakel-nu.nl/archief
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Rabo ClubSupport 
Goed voor jouw club & geweldig voor de samenleving

Wij doen mee met de Rabo ClubSupport!
Doet u ook mee? Stem op ons! Uw stem is geld waard.
Met deze bijdrage kunnen we ons dorpsnieuws zowel in Weekblad de 
Schakel als online met u blijven delen!

Stem op ons
Via de Rabo App 
of op rabobank.nl/
clubsupport

Weekblad De Schakel is een stichting zonder winstoogmerk, gedragen door vrijwilligers. 
Deze dorpsglossy is dé informatiebron voor dorpsbewoners, ook online! Opgericht in 1965. 
Wij houden onze dorpsgenoten dagelijks op de hoogte van het laatste nieuws, activiteiten 
en alles wat ons bezighoudt in het dorp Berkel-Enschot en Heukelom. Voor meer informa-
tie kunt u terecht op onze website www.schakel-nu.nl

    Stem
men kan n

og 

t/m dinsda
g 27 sep

tember a.s
.
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Impressie door Bas Haans Fotografie.
Ga naar onze site voor het fotoalbum 25



CULTUUR VOOR JONG EN OUD
CULTUUR VOOR EEN AANTREKKELIJKE PRIJS

CULTUUR VOOR IEDERE SMAAK
… EN VOORAL CULTUUR DICHTBIJ

Terugblik op de CULTUURPROEVERIJ Light
Wat een gezellige sfeer in Cultureel Centrum De 
Schalm tijdens en na de voorstellingen, de rond-
leidingen en de workshops van Ons Koningsoord 
Cultureel! Leuk dat zoveel mensen kwamen luiste-
ren naar de gevestigde namen, maar ook naar het 
nieuwe aanstormende talent. 
We zien iedereen graag terug bij een voorstelling of 
activiteit naar keuze op het eigen Berkel-Enschotse 
abdijpodium. Ons Koningsoord Cultureel brengt cul-
tuur dichtbij voor jong en oud en voor iedere smaak. 
Zin om ons programma nader te bekijken, dat kan 
op www.onskoningsoordcultureel.nl en in de nieuwe 
flyer voor oktober, november en december die bij u 
thuisbezorgd wordt in De Schakel!

HET KAN NOG NET

Vanavond woensdag 21 september 2022 van 
20.00 tot 21.00 uur
OUDERS MEETUP; THEMA FAALANGST

Sluit je ook aan om samen met andere ouders en 
professionals Lonneke en Lucinda ervaringen uit te 
wisselen over dit thema.

Voor ouders met kinderen van 0 tot 12 jaar.
Kosten: €5,00 per persoon
Aanmelden kan via www.bibliotheekmb.nl 

PROGRAMMA van de KOMENDE WEKEN

Zondag 25 september 10.30 uur
KidsCinema: BRANDWEERMAN SAM

Een spannend filmavontuur als een kampvuur van de 
scouting compleet uit de hand loopt en heel Pieke-
polder gevaar loopt!
Tickets à €4: www.onskoningsoordcultureel.nl

Zondag 25 september 2022 13.30 uur
Muziek: HARBER    
Luistermuziek van de 60’s tot heden…. Harry Swin-
kels en Berry Raaijmakers spelen werk van o.a. The 
Byrds, The Eagles, America, Colin Blunstone, Neil 
Young, Elton John en Phil Collins.
Tickets à €7,50: www.onskoningsoordcultureel.nl

Woensdag 28 september 2022 van 19.30 tot 22.00 
uur, inloop 19.15 uur
FILMCAFÉ: MADRES PARALELAS
Twee vrouwen bevallen tegelijkertijd in hetzelfde 
ziekenhuis. Beiden zijn alleenstaand en ongepland 
zwanger….. Er ontstaat een band die hun levens 
later een beslissende wending zal geven.
Losse Tickets of Passe Partout voor 2022-2023: 
www.onskoningsoordcultureel.nl

zondag 2 oktober 2022 aanvang 11.30 uur entree 
€ 10,- (incl. koffie/thee in de pauze)
Het KlarinetNsemble in concert
Het Hilvarenbeekse  KlarinetNsemble is in meerdere 
opzichten uniek: beroepsmusici en amateurs vormen in 
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het ensemble een hechte eenheid. Het ensemble speelt 
zowel klassieke muziek, tango's als eigen composities 
van de leider, Maarten Jense. Voortdurend is de groep 
op zoek naar nieuwe wegen: hun laatste project was 
een eigen opera, Confusio, die afgelopen zomer met 
groot succes werd opgevoerd in Hilvarenbeek. 
Het ensemble trad al eerder op in de kerkzaal en 
dat was indrukwekkend. KOM DUS KIJKEN. Extra 
bijzonderheid: als gast treedt bij dit concert de gere-
nommeerde trompettist Niek Jacobs op.
Kaarten via www.onskoningsoord.nl of aan de zaal 
op de dag van de voorstelling

GI-GA-GROEN KINDERBOEKENWEEK IN DE 
BIBLIOTHEEK VAN 5 t/m 16 OKTOBER 
In bomen klimmen en diersporen zoeken in het bos, 
zandkastelen maken of vliegeren op het strand, een 
hut bouwen of picknicken in het park of vogels spot-
ten en een moestuintje maken in je eigen tuin. De 
natuur is overal om ons heen. Buiten is er van alles 
te ontdekken en te doen. Er zijn heel veel boeken die 
kinderen helpen een echte natuurheld te worden. Ga 
mee op avontuur om al het moois van de natuur te 
zien! Leer over bijzondere dierenweetjes in informa-
tieve boeken, dompel je onder in spannende verhalen 
over woeste buitenavonturen of verwonder je over 
prachtige natuurillustraties in prentenboeken. Kom 
daarna mee naar buiten.

Zondag 9 oktober van 11.00 tot 12.00 uur
Familievoorstelling Gi Ga Groen door Theater van 
Niks & van Alles.
Ineke en Janine zijn 2 zussen met heel uiteenlopende 
karakters en hele uiteenlopende gewoonten. Ineke en 
Janine slapen bij elkaar op 1 slaapkamer. Janine haar 
kamer was al groen en nu is papa ook Ineke haar 
kamer aan het opknappen. De toekomstige kleur?...
precies….GROEN! GI GA GROEN! Ze ontdekken een 
raadselachtige brief in een geleend boek en samen 
gaan de dames op avontuur!

De Bibliotheek/Kerkzaal
Geschikte leeftijd: 3 t/m 10 jaar

Zaterdag 15 oktober van 13.00 tot 15.00 uur
Workshop Stoepplantjes Onderzoek: Doe je mee?

Hoewel we stoepplantjes weinig aandacht geven, zijn 
ze ontzettend belangrijk voor ons. Ze koelen de stad, 
zorgen dat water sneller wegloopt als het regent en 
zijn goed voor schone lucht. Maar wat weten we 
er eigenlijk van? Op 8 oktober organiseren we een 
workshop waarin Gert Brunink je vertelt waarom 
deze plantjes zo belangrijk zijn, waar je op moet let-
ten en hoe je deze plantjes kunt herkennen. Samen 
gaan we naar buiten op stoepplantjes expeditie en 
bij terugkomst gaan we alle data (foto’s en gegevens) 
uploaden in het landelijke Stoepplantjes onderzoek. 

De Bibliotheek/Werkplaats
Geschikte leeftijd: 10 t/m 12 jaar

Praktische informatie:
Toegang is gratis voor beide activiteiten Wel verplicht 
aanmelden.
Aanmelden kan aan de balie in de Bibliotheek tijdens 
service uren of via berkelenschot@bibliotheekmb.nl

 
Noteer alvast in je agenda
3 oktober  starten de dansreeksen voor 3-5 

(Herfstkriebeles) en 6-10 jaar 
 (Let’s dance)
23 oktober Maar eerst ving ik een monster (2+) 

naar het prentenboek van het jaar 
2022 (10.30 uur)

 TTT Theaterproducties Tilburg 
YOUTH, eindelijk weer eens theater 
voor volwassenen in de Kapittelzaal 
(20.00 uur)
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ADMINISTRATIEF MEDEWERKER 
(24-32 UUR PER WEEK)

Als administratief medewerker ben jij verant-
woordelijk voor het verwerken van de transacties in 
de 	 nanciële administratie van onze opdrachtgevers. 
Je bent een spin in het administratieve web en neemt 
het voortouw om te zorgen dat de administratie 
helemaal op orde is.

Taken
• Verwerken inkoopfacturen, verkoopfacturen en 

bankmutaties
• Verzorgen aangiftes BTW
• Debiteurenbewaking
• Zorg dragen voor tijdige betalingen

Wij bieden
• Werkdagen, –tijden en –locatie zijn � exibel 

in te delen 
• Goed basissalaris en arbeidsvoorwaardenpakket, 

dat o.a. bestaat uit een laptop en telefoon

Functie-eisen
• Minimaal 2 jaar relevante werkervaring
• MBO/HBO werk- of denkniveau en ervaring 

met excel
• Zelfstandig en klantgericht werken

Word onderdeel van ons team!
Wij zijn meedenkers en -doeners. In die combinatie schuilt onze 
kracht. Het maakt PT tot een daadwerkelijk betrokken partner 
voor organisaties die zich gesteld zien voor uitdagingen op het 
gebied van bouw & vastgoed én facilitair & zorg. Wij vullen de 
	 nanciële functie in voor projectorganisaties voor gebieds- en 
vastgoedontwikkelingen. 

Vanwege de groei in de opdrachten is PT per direct op zoek naar 
een administratief medewerker en een projectcontroller.

FINANCIAL CONTROLLER VOOR 
PROJECTEN (24-32 UUR PER WEEK)

Als projectcontroller ben jij verantwoordelijk voor 
het ontzorgen van onze opdrachtgevers met cijfers 
die kloppen. Je bent een belangrijke sparringpartner 
voor alle betrokkenen bij jouw projecten. Met jouw 
analytische instelling weet jij de administratieve 
processen perfect te managen. 

Taken
• Inrichten 	 nanciële (project)administraties
• Controleren 	 nanciële transactiestromen
• Opstellen managementinformatie, jaarrekeningen 

en begeleiden accountantscontrole
• Aansturen administratief medewerker

Wij bieden
• Werkdagen, –tijden en –locatie zijn � exibel 

in te delen 
• Goed basissalaris met bonusregeling
• Arbeidsvoorwaardenpakket, dat o.a. bestaat uit 

een mobiliteitsbudget, laptop en telefoon

Functie-eisen
• Minimaal 2 jaar relevante werkervaring binnen de 

zakelijke dienstverlening, bij voorkeur bij een 
accountantsorganisatie

• HBO werk- of denkniveau en ervaring met excel
• Zelfstandig en klantgericht werken

Herken je jezelf in één van deze uitdagingen? 
Dan kijken we uit naar je reactie! 
Stuur je sollicitatie naar bart.verschut@wijzijnpt.nl.
Kijk op wijzijnpt.nl voor meer informatie.
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Secretariaat: Slimstraat 7 Udenhout; 
ma, di, do, vr, 09.00 - 16.00 uur; 
013-5111215; 
info@johannesxxiiiparochie.nl; 
www.johannesxxiiiparochie.nl. 
IBAN NL44 RABO 0170 8812 53 
t.n.v. Johannes XXIII Parochie. 
Spoedgevallen: pastoor Dorssers 06-19843922; 
 pastoor Looyaard 06-51110960.

OPSTEKERTJE
Leerling zijn, daar steek je wat van op! 
Elk jaar ga ik naar de Foyer de Charité van Marthe 
Robin in Thorn voor een 6-daagse retraite in stilte. Een 
week waarin je wordt uitgenodigd om binnen te gaan 
in het hart van het christelijk geloof. Door te luisteren 
naar het Woord van God en in stilte open willen zijn 
voor het werken van de Heilige Geest. Dit jaar was 
het thema van de retraite: "Wat maakt mij tot leerling 
van Jezus?" Een belangrijke vraag en zeker in deze 
tijd actueel. In de stilte mocht ik nadenken over mijn 
eigen leerlingschap van Jezus en ik kwam tot een 
aantal gedachten. Wil ik leerling zijn van Jezus, dan is 
het belangrijk om zijn woord te lezen dat staat in de 
Bijbel. Nadenken over Gods woord. Hij spreekt in Zijn 
woord ieder van ons persoonlijk aan. Wij mogen als 
leerling deelnemen aan de Eucharistie door de heilige 
mis actief mee te vieren. Sommigen van ons doen dat 
op een bijzondere manier, als misdienaar, acoliet of 
lector. Maar we kunnen ons leerlingschap van Jezus 
ook laten zien in onze dagelijkse bezigheden, thuis of 
op het werk. Dit doen we dan door ons spreken en 
onze levenshouding. Wij mogen anderen enthousiast 
maken om Jezus beter te leren kennen. Misschien 
willen zij dan ook leerling worden van Jezus. In onze 
parochie werken we aan ons leerling van Jezus zijn. 
Dat doen we onder andere met kinderen, jongeren 
en ouders in het Johannes 2.3 familiepastoraat om 
samen op een laagdrempelige manier Jezus beter 
te leren kennen. We beginnen met het vieren van de 
heilige mis. En daarna geven we in 4 leeftijdsgroepen 
voor kinderen en 1 groep voor volwassenen in korte 
bijeenkomsten uitleg over een Bijbeltekst die we le-
zen. Maar we doen ook dingen zoals een leuke puzzel 
maken, knutselen of kleuren en het zingen van liedjes. 

Bent u nieuwsgierig geworden, kom dan een keertje 
meedoen. We hebben elke 2e zondag van de maand 
een Johannes 2.3 en iedereen is van harte welkom. En 
wie weet steekt u hiervan ook nog iets op! 

Diaken Ton.

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Zaterdag 24 september:
19.00 uur: St.-Lambertuskerk: Eucharistieviering met 
samenzang (pastoor Looyaard en diaken van Kuijk).
Intenties; Intentie uit dankbaarheid; Adrianus en Mar-
tina van Kempen-van Zon; Piet en Ad van Kempen.

Zondag 25 september: 
09.30 uur: St.-Caeciliakerk: Eucharistieviering met 
samenzang (pastoor Dorssers).
Intenties: Fransje Fischer-van de Ven; Overl. familiele-
den Wehmeijer-Zwanenburg.
10.00 uur: St.-Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Gemengd koor (pastoor Looyaard en diaken van 
Kuijk). 
11.00 uur: St.-Willibrorduskerk: Eucharistieviering 
mmv Heren koor (pastoor Dorssers).
Intenties: Toon Robben en Maria van Rijswijk en 
dochter Ria; Noud van Vught (verj.) en Marietje van 
Vught-Pijnappels.
11.45 uur: St.-Lambertuskerk: Doopviering van Pam 
Lutke-Schipholt.

Dinsdag 27 september:
09.00 uur: De Eikelaar: Eucharistieviering.
19.00 uur: St.- Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

Woensdag 28 september:
09.00 uur: St.- Caeciliakerk: Eucharistieviering.

Donderdag 29 september:
09.00 uur: De Eikelaar: Eucharistieviering.

Vrijdag 30 september:
09.00 uur: St.- Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

BEZORGING
Patric de Brouwer, bezorging@schakel-nu.nl 
(Het telefoonnummer 013-5400741 is vervallen)

29

Kerkberichten



Schakeltjes
Pasfoto’s voor officiële documenten kunt u zonder 

afspraak laten maken bij een vakfotograaf. 
ERKEND RDW fotograaf, 

ook voor digitaal aanvragen rijbewijs. 
FotoGalerie Angelique, Kreitenmolenstraat 34, 

Udenhout, ingang achterom. 013-5111324. 
www.fotogalerie-angelique.nl

GRATIS INLOOPSPREEKUUR Wij hebben 
dinsdagavond een gratis inloopspreekuur van 
18.00 uur tot 19.00 uur. Van Raak Advocatuur, 

Slimstraat 8a Udenhout 013-5908877

TIJDELIJKE WOONRUIMTE NODIG ? IN UDENHOUT 
Per 1 okt. beschikbaar. 90m2. 3 slaapkamers. Huur-

prijs v.a. 1250 p.m. - Info: 0653304210

AG Cleaning Udenhout zoekt nieuwe collega's 
voor de dag uren. Werktijden in overleg. 

(Vooral tijdens schooltijden zijn we op zoek) 
Al Vanaf 10 uur per week. 

Vind je het leuk te poetsen, kom solliciteren! 
Bel 013-5110454 of mail info@agcleaning.nl

Volleyballen! Voor jong en oud! VCUdenhout! Spor-
tieve gezelligheid! Info: secretariaat@vcudenhout.com

Ik ben op zoek naar schoonmaakadres. Ik heb veel 
ervaring en ben altijd op tijd. Als je iemand nodig hebt 

neem dan contact op met mij: 0684154851

Franse les, privéles of les in een groepje op 
uw niveau. Hoolstraat 4 Berkel-Enschot, tel: 

0651200324, www.fransetaalleren.nl

Inkoop verse walnoten. Graag kopen wij uw verse 
walnoten. Info 0623953954

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

Groenstraat 31 B
5071 EA Udenhout

info@jansenlaroparts.nl
+ 31 13 5115080

WERKPLAATS   |   APK   |   ONDERDELEN NIEUW & 2  HANDS   |   ACCESSOIRESe
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Neem een kijkje in onze groene wereldvoor jong
&oud

zondag9oktober
van 12:00 tot 17:00uur

Speel samen in teams een potje voetbal met elektrische bladblazers. Kom kuilen
graven met onze échte graafmachine of scheur samen met onze collega's een
rondje over het terrein met onze tractor. Maak een spectaculair uitzicht mee op
bijna 30 meter hoogte vanuit onze hoogwerker. En doe mee met leuke en
uitdagende scouting activiteiten.

Oisterwijksebaan8a, Berkel-Enschot

Even uitrusten van al het avontuur?
Neem dan deel aan een van de georganiseerde rondleidingen door ons
duurzaam kantoorgebouw én voedselbos.



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

39/22 
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.

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

WEEKENDPAKKERSdo vr za
29 sep 30 sep 1 okt

Geldig in week 39
zondag 25 september t/m 
zaterdag 1 oktober 2022

11++1
GRATIS

PLUS 
Gerookte Noorse zalm  
Pak 100 gram
2 pakken

7.98   3.99
Alle PLUS
Verspakket 
Maaltijden

PLUS Culinaire 
varkenshaas
Toscaans, mediterraans 
of naturel

Alle Danio 
Luchtige kwark

Senseo Ko�  epads 
Alle zakken à 36 stuks 
of cappuccino XL
Zak 16 stuks, combineren mogelijk

Hertog Jan, 
Bud of Alfa Pils
Krat 24 flesjes à 30 cl
Per krat 
Bijv. Hertog Jan Pils, 
krat 24 flesjes à 30 cl

17.99   13.50
De actieprijzen variëren 
van 11.99 - 13.50 

25%25%
KORTING

4.99 - 5.49 

Per stuk  

    3    3..4949   
7.97 

Per 500 gram  

    4    4..9999   

1.39 - 1.95 

Per stuk  

    0    0..9999   
9.46 - 11.18 

2 zakken  

    7    7..9999   

2.50

Per bakje

11..7979
PLUS 
Borrelsalade
Alle bakjes à 145 gram

8.99

Per bak

66..9999
4.49

Per schaal

33..4949
1.19 - 1.79

Per stuk

00..9999
PLUS 
Mango of avocado

PLUS 
Oosterschelde mosselen
Bak 2 kilo

PLUS Boerentrots 
Blonde d’Aquitaine Hamburgers
Schaal 4 stuks

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

plus.nl Openingstijden: maandag t/m zaterdag: 8.00 - 20.00 uur | zondag: 9.00 - 18.00 uur


