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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 
Coverfoto: Pieter Michielsen

BEZORGING: 
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

Pearle Opticiens Berkel-Enschot
Koningsoord 94
Tel. (013) 206 08 72
*  Deze actie is uitsluitend geldig bij Pearle Opticiens Berkel-Enschot van 2 september t/m 12 september 2022 

en uitsluitend in combinatie met glaspakket Goud of hoger.

Pearle Opticiens Berkel-Enschot viert feest!  
We verwelkomen je graag in onze nieuwe winkel.
Profiteer nu van onze aantrekkelijke openingsactie!

Scan de QR-code,  
en maak direct een afspraak

Ga voor goud* en ontvang 10 dagen

 het montuur voor10.-
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Het weer van Lieve Vrouw Geboort (8 sept.), 
duurt gaarne zo vier weken voort.

Als de R is in de maand, 
is het weer niet altijd meegaand.

Jean-Paul Korst

Anke van Luijt
Vind antwoord op jouw vragen 
binnen je werkgebied, en ga met 
hernieuwde energie en inzichten naar huis. Dat is 
de opzet van deze inspiratie-avond, een actieve 
avond voor ondernemers en ondernemende 
mensen op dinsdagavond 4 oktober in de Biblio-
theek Berkel-Enschot (Ons Koningoord). Dit event 
voor ondernemers en ondernemende mensen van 
18 tot 88 jaar is een 
initiatief van de Biblio-
theek en KennisPlaats 
Vesper, een groep 
lokale ondernemers die 
in de Bibliotheek in Ons 
Koningsoord regelmatig 
evenementen organi-
seert gericht op kennis 
delen, verbinden en 
horizon verbreden.

Match your message
Tijdens deze inspiratie-avond leert Anke van Luijt je 
hoe dat werkt. Ze inspireert je door haar eigen ver-
haal te vertellen, maar ook hoe je zelf aan de slag 
kunt. Aan de hand van humorvolle voorbeelden uit 
de politiek, de verpakkingsindustrie en de kleur- en 
vormenpsychologie leer jij de verschillende dress-
codes met bijbehorende kwaliteiten te decoderen.
Na de inspiratie-avond is er gelegenheid om te net-
werken onder het genot van een hapje en drankje 
in de inspirerende omgeving van Koningsoord. 

Aanmelden voor Anke van Luijt
De inspiratie-avond op dinsdag 4 oktober start om 
20.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur) in de Bibliotheek 
Berkel-Enschot (Ons Koningsoord). Tickets kosten 
€12,50 (inclusief consumptie) en zijn te koop via 
www.bibliotheekmb.nl 

Berkel-Enschotzingt gaat 
weer beginnen 
Na 6 weken vakantie hebben we weer 

veel zin om met nieuwe energie te gaan repeteren. 
Voor het komende seizoen studeren we nieuwe 
liedjes in. Het oude repertoire komt weer aan bod, 
want door corona hebben we een achterstand 
opgelopen.
Ook vinden we het leuk om vast te oefenen voor de 
kersttocht en eventuele andere uitvoeringen in de 
herfst.

Wij repeteren in het Muziekhuis van Concordia aan 
Generaal Eisenhower elke donderdagavond van 
20.00- 22.00 uur met een koffi  epauze erin en een 
drankje na afl oop voor de gezelligheid.

Website: www.berkel-enschotzingt.nl

Eindelijk!! We kunnen weer.
Hierbij nodigen wij u uit voor de Ruil-
beurs 18 september vanaf 10.00 uur in 
de gebruikelijke lokatie aan de Trappis-
tinnentuin in Berkel-Enschot.

De Rabobank geeft iedereen die lid is van de 
Rabobank de mogelijkheid om op hun vereniging 
een stem uit te brengen. Afhankelijk van het aantal 
stemmen wordt er door de Rabobank een bedrag 
overgemaakt aan de betreff ende vereniging als 
ondersteuning voor hun aktiviteiten

U kunt vanaf 5 september tot en met 27 september 
2022 via de Rabobank-app uw stem uitbrengen.

De Torenhoek is in de Rabo-app te vinden onder 
de regio Midden-Brabant onder de naam: Verza-
melaarsvereniging De Torenhoek.

Bent u lid van de Rabobank, laat dan uw stem niet 
verloren gaan en stem ook op onze Vereniging en 
spoor familie, vrienden en kennissen aan omdat 
ook te doen. Bij voorbaat bedankt!
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Bij besteding vanaf €30 krijgt u dit 
vestje t.w.v. €21,99 van ons cadeau!

Omdat we alweer 8 jaar geopend zijn hebben we ook 
dit jaar weer een leuke actie voor jullie! 

Vrijdag 9 september zijn we geopend van 09:30 tot 20:00 uur.
Zaterdag 10 september zijn we geopend van 09:30 tot 17:00 uur.
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T
De gemeente Tilburg is op zoek naar jongeren die 
een Jeugdlintje verdienen. Tilburgse jongeren tot 18 
jaar die zich op een bijzondere manier inzetten voor 
anderen, oftewel Helden met een T, kunnen tot en 
met 30 september worden voorgedragen voor een 
Jeugdlintje. 

Je inzetten voor anderen of voor de samenleving. 
Soms begint dat al op jonge leeftijd. Zo ook in Tilburg. 
En dat waardeert de gemeente. Sinds vorig jaar reikt 
de gemeente Tilburg daarom maximaal 10 Tilburgse 
Jeugdlintjes per jaar uit. Omdat deze jongeren het 
verdienen om eens in het zonnetje gezet te worden. 

Burgemeester Theo Weterings: ‘Veel jongeren in Tilburg 
voelen zich enorm betrokken bij onze stad. Van kleine 
initiatieven tot grote bijdragen. Bij het verkrijgen van 
een onderscheiding wordt nu vaak vooral aan volwas-
senen gedacht. Dat past niet bij Tilburg, niet bij de 
inclusieve stad die we zijn. Regelmatig kom ik deze 
bijzondere jongeren tegen in de stad. En elke keer weer 
ben ik onder de indruk. Ik vind het daarom belangrijk 

om hiervoor waardering te tonen. Deze Tilburgse Hel-
den verdienen het om in het zonnetje te worden gezet.’

Kent u iemand die een Jeugdlintje verdient? Haalt uw 
buurjongen wekelijks oud glas op? Is uw nichtje vrij-
williger bij De Kindertelefoon? Of kent u een jongere 
die een heldendaad verrichtte? Dit zijn voorbeelden 
van Tilburgse Helden, oftewel Helden met een T, jon-
geren die een Jeugdlintje verdienen. 

Voordragen 
U kunt jongeren tot 18 jaar aanmelden voor deze mooie 
onderscheiding. Aanmelden kan tot en met 30 septem-
ber 2022. De uitreiking is op de Internationale Dag van 
de Rechten van het Kind op zondag 20 november. Een 
jury beoordeelt aan de hand van de voordrachten wie in 
aanmerking komt voor een Jeugdlintje. 
Kent u een kind dat een Jeugdlintje verdient? 
Meld uw (of deze) held dan snel aan! Een jongere 
voordragen kan tot en met 30 september 2022 via: 
tilburg.nl/Jeugdlintje.

Tekst en foto: Redactie (bron: Gemeente Tilburg)

Tilburg zoekt
Held met een

Archieff oto: Jeugdhelden 2021
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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

11-09-22 Ons Koningsoord 11.00-17.00 Open Monumentendag

11-06-22 t Hoekske 6\a 11.00-17.00  Open Monumentendag Museum Onder d'n Hooizolder

14-09-22 Sporthal 't Ruiven 14.00 Bridgen beginners/half gevorderden bc de Schrandere Vos

14-09-22 Bibliotheek 10.00-10.30 Peutervoorlees halfuurtje

15-09-22 Bibliotheek 9.30-11.30 Schrijfatelier

17-09-22 Winkelc. Koningsoord 13.00-13.30 Optreden Inbeween

18-09-22 Ons Koningsoord 10.00 Ruilbeurs de Torenhoek

18-09-22 Gildeterrein de Kraan 13.00 Burger-Koningschieten Gilde St. Hubertus

21-09-22 Bibliotheek/werkplaats 13.30-15.00 Ontwerp je eigen 3D-wereld

21-09-22 Bibliotheek/werkplaats 20.00-21.00 Ouders Meetup "Faalangst" 

21-09-22 Sporthal 't Ruiven 14.00 Bridgen beginners/half gevorderden bc de Schrandere Vos

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"

29-09-22 Bibliotheek 9.30-11.30 Schrijfatelier

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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Schaaksimultaan
Schaakvereniging De Oude Toren is 
het seizoen voortvarend begonnen. 
Afgelopen donderdag is een simultaan 
georganiseerd waarbij een elftal schakers het op 
nam  tegen clubkampioen Koen Robben. Koen wist 
8,5 punt te behalen, oftewel een fraaie score van 
77%. Joel Beerens, Erik Frederiks en Ad Verhagen 
behaalden remise, Leo Elias wist zelfs winst te 
boeken. Maar 7 schakers moesten duidelijk het 
onderspit delven. Huisschaker Jos Berkemeijer 
leverde een knappe prestatie, door als een van de 
laatsten lange tijd in het spel te blijven.
Met deze simultaan is het nieuwe seizoen weer van 
start gegaan. Donderdag start de interne compe-
titie. Dit seizoen zal in 1e instantie 1 grote groep 
worden gevormd. Later worden, op basis van 
speelsterkte, 2 groepen gevormd.
Verder wordt er een bekercompetitie georganiseerd 
en uiteraard zal een achttal schakers deelnemen 
aan de externe competitie.
De schaaktafels in het winkelcentrum kunnen 
overigens door iedereen worden gebruikt. Schaak-
stukken kunnen worden opgehaald bij restaurant 
Hemels of in De Schalm.

Het korfbalseizoen gaat 
weer beginnen
De selectie is al weer een paar 
weken aan het trainen (sinds 17 augustus al), de 
jeugdteams zijn afgelopen week daarmee begon-
nen, dus we zijn weer begonnen met onze toff e 
sport.
Het eerste wist vorig seizoen in de laatste wedstrijd 
concurrent SGV overtuigend te verslaan en daar-
door promotie naar de derde klasse te bewerkstel-
ligen. Want, anders dan we toen vermeldden, blijft 
op het veld de vierde klasse bestaan.
Het is al fl ink wat jaren geleden dat OJC'98 zowel 
op het veld als in de zaal in de derde klasse 
speelde. Dus zo bezien, hebben we een prima 
seizoen gedraaid. Maar het betekent wel dat het 
eerste team een moeilijk jaar tegemoet gaat. Want 
de derde klasse kent geen zwakke broeders zoals 
in de vierde klasse nog wel eens het geval is. 
Handhaving is dus het doel en dat zal niet eenvou-
dig zijn.
Van de vaste krachten is Sandra na jaren in het 
eerste, gestopt. Verder zijn er enkele junioren 
doorgestroomd. Zullen die weten door te dringen 
in het eerste? Dat zal niet meer beoordeeld worden 
door trainer Erik Buijsman en coach Remco van de 
Ven want deze twee kapitale clubmannen geven 
na vier jaar dienst het "stokje" over. Nieuwe trainer  
is Ymke Meyer. Zij gaat de selectie trainen en 
het eerste coachen. Good old Ad van Breugel is 
haar assistent. Zal de nieuwe, zeer ervaren trainer 
OJC'98 nieuwe impulsen kunnen geven? We heb-
ben er hoge verwachtingen van.
De eerste wedstrijden vinden op zaterdag 10 sep-
tember plaats. Het programma begint met louter 
uitwedstrijden:
Koveni 1 - OJC'98 1
DSK 4 - OJC'98 2
Keep fi t jun 2 - OJC'98 jun 1
DSK asp B2 - OJC'98 asp B1
Merwede/Multiplaat pup D1 - OJC'98 D1
STIP pup D1 - OJC'98 pup D2
OEC pup E2 - OJC'98 pup E1

De Rabo ClubSupport stemperiode
is begonnen! 

Wij kunnen uw steun hard gebruiken.

Doe mee en stem op De Schakel!
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Jong Brabant start seizoen 
met bekervoetbal: 0-3 winst
En zo heeft Jong Brabant het voetbalsei-
zoen 2022/2023 met een fraaie en over-
tuigende 0-3 overwinning bij FC Tilburg geopend. 
Met een op verschillende plaatsen aangepast team 
ten opzichte van vorig jaar, waarover later meer, 
werd meteen dus een goede prestatie neergezet. 
Een solide verdediging, vaak opbouwend voetbal 
en regelmatig gevaar binnen de 16-meter waren 
belangrijke ingrediënten voor deze mooie bekerze-
ge. Gevaar binnen het strafschopgebied, inclusief 
een paar doelpunten, werd met name ook gesticht 
door Tom Bastings, nieuw in de punt van de aan-
val! Trainer Boy v.d. Bogaard kijkt dan ook tevreden 
terug op deze eerste wedstrijd: 'heel mooi dat we 
tegen een derdeklasser als FC Tilburg zo'n uitslag 
neerzetten en dat we verdedigend en aanvallend 
ook al goed voetbal hebben gezien, waar de groep 
overigens ook al hard voor getraind heeft. Ook over 
de bijdrage van een aantal nieuwe (jeugd)spelers 
ben ik tevreden. Aan ons om de komende weken 
verder toe toe te werken naar de start van de 
competitie", waren de vastberaden en enthousiaste 
woorden van V.d. Boogaard. Kortom een lekkere 
start van het bekerprogramma, dat komende zon-
dag thuis tegen Boxtel wordt vervolgd! 

Jubileumfeest Jong Brabant 75 (+1) jaar op 10 
en 11 september a.s.
En komende zondag is niet zomaar een zondag, 
want het is tevens de zondag van het jubileum-
feest 75 (+1) van Jong Brabant op zaterdag 10 en 
zondag 11 september a.s.! Alle reden dus om een 
bezoek te brengen aan het mooie en het (ruim) 
75-jarige Jong Brabant. Voor het programma van 
het jubileumfeest zie de website van Jong Brabant 
of in de vorige Schakel.

Redactie Jong Brabant.

White Demons
Yes! Het seizoen 2022-2023 is be-
gonnen. Afgelopen zaterdag hebben 
we de offi  ciële Kick-Off  gehad. En wat was het leuk 
om iedereen (weer) te zien. Leden maar ook zeker 
de kindjes die mee deden om te zien hoe leuk 
handbal en onze vereniging is.

Zo’n zeventig kinderen 
waren aanwezig. De 
jongere kinderen heb-
ben allerlei verschil-
lende trainingsoefe-
ningen gedaan en de 
oudere jeugd kreeg een 
beachhandbalclinic van 
Beach handbal Tilburg. 
Het zonnetje scheen 
heerlijk en na een 
welverdiende pauze 
begon het tweede deel 
van het programma. De jongste kinderen hebben 
onderling wedstrijdjes gedaan maar de oudere 
kinderen kregen training van onze nieuwe dames 1 
trainer René. Met rode gezichtjes en een voldaan 
gevoel kunnen we zeggen dat het een geslaagde 
en gezellige dag was. We zijn weer ingegooid en 
klaar om met het nieuwe seizoen te beginnen. 

Afgelopen maandag zijn de trainingen weer begon-
nen op onze buitenvelden en zaterdag staan de 
eerste wedstrijden alweer op het programma. 

Tijdens trainingstijden en wedstrijden is er een 
mogelijkheid om oude kleding en ander textiel in 
te leveren. Dit is voor iedereen mogelijk, niet alleen 
voor leden. U helpt hier de vereniging enorm mee. 

Zondag vind het “F-toernooi” bij ons plaats. Om 
9.30 uur is het eerste wedstrijdje van onze F-jes en 
om 10.50 uur de laatste. Jullie zijn van harte wel-
kom om onze kleintjes aan te komen moedigen! 

Bent u lid van Rabobank Hart van Brabant?
Stem op De Schakel via de Rabo App of op 

rabobank.nl/clubsupport

Stemperiode Rabo ClubSupport: 
van 5 tot 27 september 2022

Uw stem voor De Schakel is geld waard!
Hartelijk dank voor uw stem!
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Kloostergebouw
Binnenrondleiding klooster
“Van abdij tot ontmoetingscentrum”
Start: hoofdingang bibliotheek
Tijd: 15.00 tot 16.00 uur

Kerkzaal CC De Schalm
Priesterkoor van abdijkerk
Fotopresentatie over verbouwing en 
herinrichting van Koningsoord
Doorlopende voorstelling (zitgele-
genheid)

Landschapspark Koningsoord
Buitenrondleiding Landschapspark
Start: Abdijpoort Raadhuis straat 26
Tijd: 11.00 tot 12.00 uur

Boerderij met stal en bakhuisje
Museum “Onder d’n Hooizolder” 
Rondleidingen in het museum
Tentoonstelling in het bakhuisje 
over de Trappistinnen. Tuinwande-
ling.

Abdijpoort 
klooster O.L.Vrouw van Koningsoord

Kapittelzaal/Refter
Lezing over restauratie en herin-
richting van Klooster Koningsoord
Restauratie architect Marina Moons.
Tijd: 14.00 uur
Tentoonstelling over plannen en 
tekeningen.

Kerkhofkapel 
Voormalig zuster kerkhof

Hoofdingang “Ons Koningsoord“
“Poort naar de Hemel “
Informatiepunt over Open Monu-
mentendag
Voorlichting over Heemkundekring 
“De Kleine Meijerij”
Ingang bibliotheek Berkel-Enschot

Bibliotheek Berkel-Enschot
Voormalige kloosterkerk
Boeken tentoonstelling over DUURZAAM-
HEID
Foto’s van de verbouwing op de Leestafel
Korte rondleiding door kerk en bibliotheek 
van 12.00 tot 12.30 uur

Brasserie Hemels
Eten en Drinken
Brasserie, buitenterras en theetuin zijn 
geopend.
Parkeren:  Parkeerterrein Winkelcentrum 
Koningsoord 
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Wij zoeken Bedieningsmedewerkers (fulltime of parttime)

Is gastvrijheid jouw tweede natuur en ben jij als Bedieningsmedewerker pas tevreden
als je weet dat je gasten het optimaal naar hun zin hebben? Vind je het daarnaast

leuk om een echte band met de vaste gasten op te bouwen? Dan zijn wij op zoek naar
jou! 

Op een unieke locatie in Berkel-Enschot in het oude Trappistinnenklooster is Hemels eten &
drinken gevestigd. Hemels staat voor een bijzondere plek, huiselijke sfeer, servicegerichte
medewerkers en heerlijk eten. De menukaart is een samenstelling van seizoensgebonden
producten en bekende gerechten.

 
Als Bedieningsmedewerker verzorg je de drankjes en serveer je de gerechten van de gasten
van Hemels eten en drinken. Je bent leergierig, alert en vriendelijk en zet graag net dat
stapje meer. De werkzaamheden omvatten onder andere de volgende taken:
    - Het verrichten van voorbereidende werkzaamheden
    - Het verzorgen van drankjes en het uitserveren van gerechten voor groepen en                        
.     individuele gasten
    - Het schoonmaken van de werkomgeving

 
Ervaring is een pré, maar zeker niet vereist. Eigen inbreng wordt zeer gewaardeerd. Wij
bieden een dankbare functie in een groeiend, ambitieus familiebedrijf. Het salaris is
passend bij de functie en het aantal uren per week wordt in overleg bepaald. 

 
Sollicitaties kunnen gestuurd worden naar: eelco@onskoningsoord.nl  t.a.v. Eelco van der

Tuin en dienen voorzien te worden van een bondig cv en motivatie. 
 

Natuurlijk mag je voor vragen altijd even bellen op telefoonnummer: 06-13140433.
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28-8 Donkerbruin-zwarte hoesje met erin nabij de kruising Riddershofpad en 013-5331125
6 sleutels De Kraan

19-8 Herenhorloge De Kraan/Sportlaan 013-5335588
16-8 Bril Ter hoogte Shell pomp station 06-38385947
  Berkel enschot
   

13-8 benzinedop solex aluminium zandstraat streepstraat kerkstraat 013-3035003
  winkelcentrum

Gevonden

Verloren

Willie’s worstenbrood
Molenhoefstraat 14

Udenhout
013-511 0704

www.williesworstenbrood.nl
@williesworstenbrood

1 brood naar keuze
5 bolussensen
10 witte puntjes10 witte puntjes
4 harde broodjes

Elke vrijdag 
en zaterdag

€10,00

++

1 brood naar keuze1 brood naar keuze

10 witte puntjes10 witte puntjes10 witte puntjes

Elke vrijdag 

€10,00€10,00€10,00

Elke vrijdag 1 brood naar keuze1 brood naar keuze Elke vrijdag Elke vrijdag Elke vrijdag Elke vrijdag 
en zaterdagen zaterdagen zaterdag

€10,00€10,00€10,00€10,00

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

€10,00

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

€10,00

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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Familierecht

Arbeidsrecht

Erfrecht

Mediation

Sociaal
Zekerheidsrecht

www.vindenadvocaten.nl 
Kapitein Hatterasstraat 23D-01

5015 BB Tilburg 
Tel. 013 - 3039006

Schakel Vinden Advocaten ADV.indd   1Schakel Vinden Advocaten ADV.indd   1 04-10-21   15:4804-10-21   15:48

Ons basis programma is van hoge kwaliteit

• Wassen + Polish + Drogen

•     KEER velgenreiniging

• GRATIS binnen stofzuigen

5

Geminiweg 39, 5015BP Tilburg  •  Tel. (013) 59 02 222  •  www.carwash-tilburg.nl

Klanttevredenheid: 98%

GROENE 
CARWASH

GRATIS 
KOFFIE/THEE

GRATIS BINNEN 
STOFZUIGEN

LANGE 
CARWASH
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GOUDEN 
AVONDVIERDAAGSE
Van 7 t/m 10 juni 2022 werd alhier de 
50-ste avondvierdaagse gelopen. Aan-
getekend moet worden dat de avondvierdaagse 
in 2020 en 2021 niet kon worden gelopen wegens 
de heersende coronapandemie. Het geboorte-
jaar van de avondvierdaagse in Berkel-Enschot 
was 1971. Vóór 1971 vonden er in plaatsen in de 
omgeving van ons dorp al dergelijke festiviteiten 
plaats waaraan talrijke inwoners uit Berkel-Enschot 
deelnamen. Gezien die belangstelling begon de 
Stichting Jeugdbelangen, alhier, in 1971 met het 
opzetten van een eigen avondvierdaagse-festijn in 
ons dorp. Het tijdstip van 
deze eerste avondvier-
daagse was vastgesteld 
in de nazomer, van 24 
t/m 27 augustus, omdat 
hiermee het vakantie- en 
wandelseizoen werd 
afgesloten en tevens 
begon voor de jongeren 
een nieuw school- res-
pectievelijk verenigings-
jaar. Zowel jong als oud 
konden deelnemen. Ook 
scholen konden klassi-
kaal inschrijven. Zo herinnert schrijver dezes zich 
dat hij met zijn lagere schoolklas, te Berkel, die 
eerste avondvierdaagse heeft meegelopen. Je kon 
inschrijven voor de 5 of 10 km wandeltocht. Start 
en aankomst waren steeds bij De Schalm. Voor de 
lopers was een speciale herinneringsmedaille ont-
worpen met daarop de Oude Toren van Enschot en 
de tekst: AVONDVIERDAAGSE BERKEL-ENSCHOT 
1971 (foto). De eerste editie verliep succesvol met 
maar liefst 700 deelnemers. De oudste deelnemer 
was dhr. Van Druten (77), woonachtig op het Gerar-
duspension te Berkel. De familie Van Nieuwburg-
Meurs, woonachtig aan de Oranjesingel, veroverde 
dat jaar de gezinsprijs. Thans organiseert de 
Stichting Avondvierdaagse Berkel-Enschot de 
avondvierdaagse. 
Bron: voorzitter Erwin Lapien en archief De Nieuwe 
Schakel.

Foto: Peter Venhuizen (medaille coll. Berdi Venhuizen).
Tekst: Rinus van der Loo.

Een verantwoordelijke 
hondenbezitter.
Al een aantal keren is hier het 
probleem ter sprake gebracht van hondenbezit-
ters die hun viervoeter tijdens een wandeling door 
de Nieuwe Warande onaangelijnd laten lopen. 
Veel wandelaars of fi etsers hebben geen last van 
honden, maar sommige mensen vinden het niet 
prettig. Zij vinden het niet leuk als een hond tegen 
ze opspringt of luid blaff end achter ze aanrent. Ook 
paarden kunnen schrikken van honden. 
Een vaak gehoord argument van bezitters die hun 
honden los laten lopen is: ‘dat doet mijn hond niet, 
mijn hond luistert heel goed’. 
Alle honden hebben een jachtinstinct. Bijna alle 
dieren in het buitengebied en de bossen zijn bang 
voor honden, ook als ze niets doen. Reeën, konij-
nen, hazen, dassen en andere dieren voelen zich 
bedreigt en schieten op de vlucht. Als weidevogels 
vluchten voor honden, zijn de eieren of jonge kui-
kens een gemakkelijke prooi voor roofdieren.
Wat de Nieuwe Warande betreft gaan wij nog een 
stap verder. De paden die direct grenzen aan de 
weilanden van de biologische melkveehouderij De 
Dobbelhoeve zijn verboden gebied voor honden, 
ook aangelijnd. De uitwerpselen van honden kunnen 
namelijk de parasiet neaspora caninum bevatten. 
Als koeien dat via het gras binnen krijgen kan het 
zijn dat ze een kalf verwerpen. Een besmette koe 
kan niet genezen van dit parasiet en zal uiteindelijk 
afgemaakt moeten worden. Helaas zijn de afgelopen 
jaren een aantal koeien van De Dobbelhoeve besmet 
geraakt met deze parasiet en hebben ze dat trieste 
lot moeten ondergaan. Op het onderstaande kaartje 
is te zien dat op de wandelroute tussen de knoop-
punten 70 en 72 honden niet welkom zijn.

Tekst: Lambert Winkelmolen 
Vragen, opmerkingen: 
https://stichtingnieuwewarande.nl
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back to school

Twijfelt u over het zicht van uw kind? Dan is het goed om actie te 
ondernemen. Als uw kind niet goed kan zien, kan dat invloed hebben op 
zijn of haar ontwikkeling. Denk maar aan het bekende voorbeeld van het 
niet goed kunnen lezen van een schoolbord. Het is daarom belangrijk om 
te weten of uw kind goed ziet. Kom langs voor een gratis oogmeting.

Graag tot ziens!

Gratis 
oogmeting

Begin het nieuwe schooljaar 
met scherp zicht!

Koningsoord 68
5057 DK Berkel-Enschot
013 533 33 77
www.kyckoord.nl

A
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DUIZENDEN VRIJWIL-
LIGERS IN ACTIE TEGEN 
SPIERZIEKTEN
Collecteweek Prinses Beatrix Spierfonds gaat 
11 september van start.
Van 11 tot en met 17 september vindt de collec-
teweek van het Prinses Beatrix Spierfonds plaats. 
Vrijwilligers door heel het land vragen die week 
een bijdrage voor de strijd tegen spierziekten. Er 
zijn in Nederland ruim 200.000 mensen met een 
spierziekte. Voor de meeste spierziekten bestaat 
geen behandeling of medicijn en mensen gaan 
steeds verder achteruit. De opbrengst van de col-
lecte komt geheel ten goede aan wetenschappelijk 
onderzoek naar spierziekten.

Wetenschappelijk onderzoek is het belangrijkste 
wapen in de strijd tegen spierziekten. De weten-
schappelijke ontwikkelingen gaan razendsnel en de 
komende jaren zullen er steeds sneller successen 
kunnen worden geboekt. Het Spierfonds zorgt dat 
het Nederlandse onderzoek op volle kracht draait 
met geld, de juiste keuzes en de beste mensen. 
De collecteweek is één van de belangrijkste in-
komstenbronnen voor de fi nanciering van weten-
schappelijk onderzoek. Het Spierfonds krijgt geen 
subsidie en is dus volledig afhankelijk van donaties 
en de inzet van vrijwilligers.

Steun de strijd tegen spierziekten en geef voor de 
collecteweek op www.spierfonds.nl of via ABN 
Amro NL02 ABNA 0548.29.23.45 t.n.v. Prinses 
Beatrix Spierfonds of aan de collectant.

Uitslag Maandpuzzel
Onder de vele goede oplossingen van de 
puzzel van de maand augustus zijn de 
volgende prijswinnaars getrokken:

1e prijs: Waardebon € 20,-
Maria van Rijen, 
Koningsoord 59 in BE

2e prijs: Waardebon € 10,-
Mark Brooimans, 
De Ploegschaar 159 in BE

De prijswinnaars kunnen deze waardebon-
nen afhalen bij: Figlio (by Geerts Schoenen), 
Koningsoord 91 in Berkel-Enschot (geldig 
legitimatiebewijs meebrengen).

Deze waardebonnen zijn uitsluitend te 
besteden op het Winkelcentrum.
Prijswinnaars van harte gefeliciteerd.

Uitslag maandpuzzel augustus:
ALARMINSTALLATIES

De Rabo ClubSupport stemperiode
is begonnen! 

Wij kunnen uw steun hard gebruiken.

Doe mee en stem op De Schakel!
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CULTUUR VOOR JONG EN OUD
CULTUUR VOOR EEN AANTREKKELIJKE PRIJS

CULTUUR VOOR IEDERE SMAAK
… EN VOORAL CULTUUR DICHTBIJ

WIST JE DAT…….
• iedere maand op een zondagochtend een prachtig 

klassiek concert te horen is bij Ons Koningsoord 
Cultureel om 11.30 uur? 

WIST JE DAT…….
• iedere laatste woensdag van de maand in Filmcafé 

Ons Koningsoord een film draait uit de nieuwe cy-
clus ‘De geschiedenis is onuitwisbaar’. Op www.
onskoningsoordcultureel.nl vind je bij ‘Filmcafé’ het 
volledige programma voor 2022-2023.

WIST JE DAT…….
• Ons Koningsoord Cultureel hele leuke workshops, 

voorstellingen en films voor kinderen heeft?

WIST JE DAT…….
• er een nieuwe tentoonstelling van Wil Rijkers te zien 

is in de expositieruimte van Cultureel Centrum De 
Schalm?

17 SEPTEMBER CULTUURPROEVERIJ van ONS 
KONINGSOORD CULTUREEL
• gratis te bezoeken 11.00-17.00 uur
• in Cultureel Centrum De Schalm
• omroeper Ferry van de Zaande

Speciaal voor de kinderen
hele dag  Kidscinema Oude keuken
hele dag Speurtocht kids infobalie
11.00 uur Knutselclub (4+) Creatieve 
  ruimte
13.00 uur Mobiele Taalhuis Koningsoord
14.00 uur Zandschilderen (4+) Creatieve ruimte

15.00 uur  LOL met Letters Koningsoord
15.00 uur  Post op pootjes Koningsoord

Workshop   
11.00 uur Djembé workshop  Kapittelzaal
Optredens
11.30 uur Jongerenkoor Pippijn  Kerkzaal
11.30 uur Back tot the 60’s en 70’s Foyer
12.30 uur Koor Inbetween  Kerkzaal of
  buiten
13.30 uur Meezingen met Kerkzaal
 Koningsoordzangers
14.30 uur Pianorecital Kerkzaal
 Toonaangevend
15.00 uur Muziek 60’s tot nu Foyer
15.30 uur Zang & Zo Kerkzaal
Activiteiten
hele dag  Speurtocht voor infobalie
 volwassenen
11.30 uur  Kijkcoach bij expositie expositieruimte
12.00 uur Rondleiding klooster foyer
 met gids
13.00 uur Kijkcoach bij expositie expositieruimte
14.00 uur Rondleiding klooster   foyer
 met gids

En verder in september……
…..voor muziekliefhebbers 
Vrijdag 9 september 2022 20.00 uur 
Muziek: A JOHN DENVER SALUTE 
Hans Lightenberg zingt de prachtige melodieën van 
John Denver. De bekende klassiekers komen voorbij 
maar ook minder bekende pareltjes.
Tickets à €10: www.onskoningsoordcultureel.nl 
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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

…..voor filmliefhebbers
woensdag 28 september 2022 19.30 uur
FILMCAFÉ: MADRES PARALELAS
Twee vrouwen bevallen tegelij-
kertijd in hetzelfde ziekenhuis. 
Beiden zijn alleenstaand en 
ongepland zwanger….. Er ont-
staat een band die hun levens 
later een beslissende wending 
zal geven.
Losse Tickets of Passe Partout 
voor 2022-2023: www.onsko-
ningsoordcultureel.nl

…..voor kinderen
Zondag 18 september 2022 11.00 uur
MINIMUSICAL DE KLEINE ZEEMEERMIN (3+)
Beleef de betoverende wereld onder water van De 
Kleine Zeemeermin met de leukste liedjes uit de 
diepe oceaan. Ze vertelt over haar avonturen onder 
en boven de zee. Naar het bekende sprookje van 
Hans Christiaan Andersen.
Tickets à €7,50: www.onskoningsoordcultureel.nl

Woensdag 21 september van 13:30 tot 15:00 uur  
WAT GA JE MAKEN? IN DE WERKPLAATS 
Je gaat op de tablet je eigen 3D wereld ontwerpen 
waar álles kan gebeuren wat je maar kunt bedenken. 
De wereld die je maakt werkt helemaal met aug-
mented reality, of AR. Dat betekent dat je alles wat 
je maakt dus zo in het echt kunt projecteren. Denk 
aan Pokémon Go, maar dan in plaats van Pokémon 
mag je helemaal zelf weten wat je gaat bouwen: van 

ridders, piraten of dierentuinen tot flatgebouwen, 
prinsessen en ruimtemannetjes. 
Waar: de Bibliotheek/Werkplaats. Toegang: gratis. 
Voor wie: Iedereen van 8 t/m 12 jaar mag meedoen 
maar vol is vol, dus meld je snel aan via: berkelen-
schot@bibliotheekmb.nl 

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

…..voor ouders
Woensdag 21 september van 20.00 tot 21.00 uur
OUDERS MEET UP; THEMA FAALANGST
“Ik kan het niet!” Faalangst komt bij kinderen en vol-
wassenen vaak voor. Kinderen hebben dan het ge-
voel dat ze alles perfect moeten kunnen en doen, ze 
alles zonder oefening onder de knie moeten hebben 
en dat ze geen fouten mogen maken. Dat geeft veel 
stress en spanning en daarnaast zorgt het ervoor dat 
de groei en ontwikkeling op sommige gebieden kan 
stagneren. Hoe kunnen we onze kinderen helpen met 
het creëren van een groeimindset? Naast het delen 
van ervaringen geeft Lonneke deze avond kennis en 
tips over faalangst bij kinderen.
Een avond voor ouders van jonge kinderen die 
graag meer handvaten willen en ervaringen willen 
delen over dit thema, dat heel 
luchtig kan zijn, maar soms 
wat complex voelt. We zorgen 
dat je met nieuwe kennis, 
inspiratie en vertrouwen uit de 
meet up komt.
Waar: de Bibliotheek/Oude 
Keuken. Voor wie: ouders van 
kinderen tussen de 0 en 12 
jaar  Kosten: €5,00 Aanmel-
den via: www.bibliotheekmb.nl
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kleuradvies | interieurontwerp 

Carolien Latijnhouwers
www.gewooncaat.nl
info@gewooncaat.nl
06-1319 6001

Samen jouw 
meubels kopen
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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.

PAROCHIEAVOND ST. CAECILIA
Het parochiebestuur en het pastorale team willen in 
alle kernen van onze parochie in gesprek gaan over de 
toekomst. Na een succesvolle bijeenkomst in de kern 
St. Joseph, gaan we binnenkort naar de parochianen 
van de kern St. Caecilia. Op donderdagavond 15 
september willen we met deze parochianen nadenken 
over de toekomst. We staan in de parochie voor be-
langrijke keuzes. Inloop met koffie en thee om 19.30 
uur in het zaaltje bij de St. Caeciliakerk. Van harte 
uitgenodigd. 
Op een later moment gaan we in gesprek met paro-
chianen van de kernen St. Willibrordus en St. Lamber-
tus. 

PAROCHIECENTRUM GESLOTEN
Het parochiecentrum is van 19 tot en met 23 septem-
ber gesloten. 

WIJ ZIJN OP ZOEK
In verband met het verlopen van de grafrechten op de 
begraafplaats “De Oude Toren” in Enschot zijn wij op 
zoek naar familieleden of bekenden van:
Indien uw informatie heeft gelieve u contact op te 
nemen met het parochiesecretariaat onder nummer 
013 511 1215.
D. en E. Zeinstra, grafnummer A-01-23
Roel Fuite, grafnummer L-09-01
A. Muskens-van de Broek, grafnummer L-09-06
F. en L. van Oirschot, grafnummer L-11-03a
M. Verseput, grafnummer L-11-10
F. en J. Wagemakers, grafnummer M-02-06
R. Roets, grafnummer M-06-03
J. Wolfs, grafnummer M-10-05
A. en M. Kranenburg, grafnummer R-01-12

C. en J. Vugts, grafnummer R-01-25
F. en M. Oerlemans, grafnummer R-02-27

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Zaterdag 10 september:
19.00 uur: St. Lambertuskerk: Eucharistieviering mmv 
seniorenkoor (pastoor Dorssers).
Intenties: Uit dankbaarheid: Chris en Netty Hoge-
doorn-Verhallen en overl. familie Hogedoorn en Ver-
hallen; Marinus en Johanna Vermeer-van Laarhoven 
en familie.

Zondag 11 september: 
09.30 uur: St.-Caeciliakerk: Eucharistieviering; ge-
mengd koor; (pastoor Looyaard).
10.00 uur: St.-Lambertuskerk: Eucharistieviering voor 
gezinnen; samenzang (pastoor Dorssers). 
Intenties: Sien Moonen-van Iersel (1e jrgt.).
11.00 uur: St.-Willibrorduskerk: Eucharistieviering; 
herenkoor (pastoor Looyaard).
Intenties: Elly van den Aker-Peeters (1e jrgt.).

Dinsdag 13 september:
09.00 uur: De Eikelaar: Eucharistieviering.
Intentie: Frans van de Pas (jrgt.).
19.00 uur: St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

Woensdag 14 september:
09.00 uur: St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.

Donderdag 15 september:
09.00 uur: De Eikelaar: Eucharistieviering.

Vrijdag 16 september:
09.00 uur: St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

Zaterdag 17 september:
14.00 uur: St. Caeciliakerk: Doopviering van Vaiana 
Kornet.

Bent u lid van Rabobank Hart van Brabant?
Stem op De Schakel via de Rabo App of op 

rabobank.nl/clubsupport

Stemperiode Rabo ClubSupport: 
van 5 tot 27 september 2022

Uw stem voor De Schakel is geld waard!
Hartelijk dank voor uw stem!
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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

Wespen en Vliegen bestrijding 
Voor info en bestrijding A3P Plaagdierbestrijding, 
Haaren 06-22449735 of info@a3p.nu www.a3p.nu

Rookmelder 10 jaar batterij incl. montage €36,50 
06-45540629 Louis Verstappen Computerhulp

Modevakschool By Joke is weer begonnen 
met de lessen. 

Wil je meer informatie kijk dan op www.byjoke.nl

Social media hulp nodig voor je bedrijf? 
Bel of app: 06-83591515 Advies, beheer, video, 

fotografie, content creatie en adverteren.

Heeft uw kind extra hulp nodig bij Wiskunde? 
Bel voor een individuele bijles bij u thuis, 

door docent met ruime ervaring. 
Eerste afspraak gratis, 06 49 376 331

GRATIS INLOOPSPREEKUUR Wij hebben 
dinsdagavond een gratis inloopspreekuur van 

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

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

Vele kussens en manden 
HALVE PRIJS!

Ayurvedisch therapeut,
 Rouwcounselor,
 Klankschaal practitioner 

Heeft u last van (chronische) 
gewrichtspijn, hoofdpijn of buikpijn?

Dan help ik u met een massage 
om de pijn te verlichten

Bel voor een afspraak: 06 45219007 
van maandag t/m vrijdag tussen 19.00-21.00 uur
De behandelingen worden op woensdagochtend in de Schalm verzorgd.

Bel voor een afspraak: 06 45219007 

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

do vr za
15 sep 16 sep 17 sep WEEKENDPAKKERS

37/22 
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.  
**Voor 1+1 gratis geldt: per combinatie kan de prijs verschillen. Je krijgt 50% korting op de totaalprijs    .

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

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

Geldig in week 37 zondag 11 t/m zaterdag 17 september 2022

PLUS AGFPLUS AGF 1+1GRATIS
GRATIS

Lu Tuc
Alle pakken à 100 gram, 
combineren mogelijk

PLUS Pitloze 
rode druiven
Schaal 500 gram

PLUS 
Luxe halve Red velvet-, 
vanilleroom- of banaanvlaai
Geschikt voor 5 personen

PLUS 
Blonde d’Aquitaine 
Entrecôte of ribeye

11+1
GRATIS

Grolsch 
Krat 24 fl esjes à 30 cl of krat 16 beugelfl esjes à 45 cl, 
Bavaria Krat 12 fl esjes à 30 cl 
of Jupiler Krat 24 fl esjes à 25 cl
Per krat 
Bijv. Grolsch Pils, krat 24 flesjes à 30 cl

16.99   12.75
De actieprijzen variëren van 5.77 - 12.97

Alle Uniekaas Plakken of stukken
Combineren mogelijk
2 stuks** 
Bijv. Uniekaas 48+ Jong belegen plakken, 2 pakken à 150 gram

5.38 2.69
De actieprijzen variëren van 2.59 - 6.99

Lipton Ice tea
Alle flesjes à 50 cl of flessen of pakken à 1,5 liter
2 stuks** 
Bijv. Lipton Ice tea sparkling zero, 2 flessen à 1,5 liter

5.78 2.89
De actieprijzen variëren van 1.20 - 2.99

Alle Den Eelder 
Boeren zuivel
Combineren mogelijk
2 pakken** 
Bijv. Den Eelder Boeren volle yoghurt, 2 pakken à 1 liter

3.98 1.99
De actieprijzen variëren van 1.39 - 2.09

25%25%
KORTING

Douwe Egberts 
Aroma rood 
snelfi lterko�  e Alle enkelpakken à 500 gram,
ko�  ebonen Alle zakken à 500 gram, 
ko�  epads Alle zakken à 54 stuks
of oplosko�  e Alle potten à 200 gram, 
combineren mogelijk
M.u.v. aroma variaties en D.E. Café

11++11
GRATIS

11++11
GRATIS Douwe Egberts 

11.90 - 15.78 

2 stuks  

    10    10..9999   

PLUS Aardappelen 
Alle zakken à 2,5 kilo
of zoete aardappelen 
Zak 1 kilo, combineren mogelijk
2 zakken**
Bijv. PLUS Kruimige aardappelen, 2 zakken à 2,5 kilo

6.78 3.39
De actieprijzen variëren van 3.15 - 3.59

11++11
GRATIS

6.00 - 6.60

Per 200 gram

44..4949
2.19

Per schaal

11..4949
6.99

Per stuk

55..9999
1.70 - 2.78

2 pakken

11..4949

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


