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DEZE WEEK:
Bedrijf in Beeld: RAP Elektrische Fietsen

Leesverhaal: Chico de hamster van Charlotte

Kleurplaatwedstrijd Chico de hamster
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BEDRiJvEn ContACtEn
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bij Geerts Schoenen, Eikenbosch 11.
Bedrijven: Voor maandagochtend 10:00 uur mailen 
naar info@schakel-nu.nl. Betaling op rekening.
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activiteitenkalender@schakel-nu.nl

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

Correspondenten: Annebelle Nooteboom, 
Sabine Doevendans, Kelly Heijzelaar, 
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Fotografen: Bas Haans, Peter Timmermans, 
Iris de Groot, Jan van der Straaten
Coverfoto: Bas Haans

Filmers: Marcel Panis, Bart van Rijsewijk, 
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Donateursrekening:
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CoLoFon

ovERhEiD

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

DoRPSRAAD BERKEL-EnSChot
Website: www.dorpsraadberkelenschot.nl 
E-mail: info@dorpsraadberkelenschot.nl

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

Stichting hulpcentrale UBE  tel.nr. 013 50 30 919

ALARMnUMMER  112

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

WiJKAGEntEn  0900-88 44

Onze wijkagenten zijn bereikbaar via mail: 
goof.van.bragt@politie.nl en  
cluster-2.groene-beemden@politie.nl.
 

hUiSARtSEnPoSt  0900–33 22 22 2

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

Pinksteren
In verband met Pinksteren verschijnt de 

Schakel op donderdag 24 mei. 

Deadline kopij en advertenties week 21: 

dinsdag 22 mei 10:00 uur.
Ingrid Roets

Hoofdredacteur/bladmanager

ook uw bedrijfsgegevens in 2018 
onder BEDRiJvEn ContACtEn?

Voor € 2,50 per regel/per week heeft iedereen 
úw telefoonnummer bij de hand. 

AAnBiEDinG: U ontvangt een gratis 
redactioneel artikel ‘Bedrijf in Beeld’ 
(t.w.v. € 250,-) bij een 2 jarig contract.

Meer informatie of een offerte:
info@schakel-nu.nl
06-207 800 00
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ADvoCAAt, JURiSt & notARiS

Bogaerts & Groenen Advocaten | tilburg
Marc Heuvelmans – Advocaat voor Ondernemers
www.bgadvocaten.nl | 088-1410807

Snikkenburg verbraak Advocaten specialisten in 
Familie- en Erfrecht 085-4891233 svadvocaten.nl

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

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

vAn RAAK ADvoCAtUUR & MEDiAtion
Udenhout  www.vanraakadvocatuur.nl  013-5908877

KZo|o13 Advocaten - mensen in de rechten
familierecht-arbeidsrecht-ondernemingsrecht
www.kzoadvocaten.nl 013-53 66 555

Bart Dirkx JAZoRG hulp bij klachten over zorg
www.jazorg.nl, 06 30422766

BAnKEn

RABoBAnK hARt vAn BRABAnt
Eikenbosch 2. Contact particulieren (013) 508 81 00, 
bedrijven (013) 508 82 00, info.hvb@rabobank.nl, 
www.rabobank.nl/hartvanbrabant

BoUW & AAnvERWAntE BEDRiJvEn

vAn AntWERPEn ELEKtRotEChniEK  Elektra & 
verlichting voor nieuwbouw, onderhoud en renovatie. 
ZonnEPAnELEn, 24-uur storingsdienst, verkoop 
elektromaterialen. Rhijnkant 12 Tel.: 013-5333012

SChiLDERWERKEn ton vAn DE WoUW
tEL: 06-51108539

vU-Rio, riolering ontstoppen, rioolinspectie, opsporen 
stankoverlast. Frans en Drik van Vught, 5333864.

StAAtS KEUKEnS
Telefoon 013-5336643 www.staatskeukens.nl

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

hERMAn PEtERS SChiLDERWERKEn  06-29218145

Marcel Schilders Schilderwerken
marcelschildersschilderwerken.nl / 06-51261453

AnDRiES BoUWADviES Een slim ontwerp, bouwteke-
ning of advies nodig? Voor elke verbouwing of nieuw-
bouw van woning of bedrijfspand: 06-12086875 of 
info@andriesbouwadvies.nl

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

CULtURELE inStELLinGEn & KUnSt

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

DivERSEn

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

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

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

Louis verstappen Computerhulp aan huis 06-45540629

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

De GLAZEnWASSER voor bedrijf en particulier
vandenheuvelglazenwasserij@gmail.com 06-24136243 

GEZonDhEiD

thERAPEUtiSCh CEntRUM DE ZiCht
PAUL VAN DER LUGT | MARGOT THOENE
Acupunctuur | Toegepaste Kinesiologie | Coaching
Re-integratie | Dru Yoga | Dru Meditatie
De Zicht 21| 013-5332865| www.centrumdezicht.nl 

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

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

oStEoPAthiE vAn EiJCK D.o.-MRo lid nvo/nRo
013-4566490 | www.osteopathievaneijck.nl
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FYSiothERAPiE DE hooGE RiJt (www.dehoogerijt.nl)
Fysiotherapie, manuele therapie en sportrevalidatie
tel 013-5335689, Enschotsebaan 6 Berkel-Enschot 

FYSiothERAPiE UDEnhoUt / manuele therapie
Kreitenmolenstraat 26F, ook ‘s avonds geopend
Tel: 013-5110097 www.fysiotherapieudenhout.nl

Praktijk voor klassieke homeopathie & opstellingen 
www.miriamvanmierlo.nl | 013-5334558

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

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

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

Branding Coaching voor studiekeuze -en loopbaanbe-
geleiding www.anderskijkennaar.nl 
Maryse Rasenberg 06-51690459 

Lout4Kids, Kindercoaching, Ondersteunt bij uw hulpvraag 
voor kind en gezin. www.Lout4Kids.nl / 06-252 939 92

oStEoPAthiE MAURA JAnSEn. Osteopaat DO.-MRO 
Tel. 06-24981499  www.osteopathie-maurajansen.nl

Voor psychotherapeut (BIG) www.bonnechance.nl

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

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

iL Mio Sogno Schoonheidsverzorging & Medisch-Pedicure
Kruisakker 5 B-E - 0622657699 - www.ilmiosogno.org

FYSiothERAPiE BERKo fysio, persoonlijke aandacht
Eikenbosch 23, 06 1538 4252, www.berko-fysio.nl

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

FYSio oP MAAt Berkel-Enschot, FYSiothERAPiE 
Diverse specialisaties, Ruime openingstijden. Meer info:
Eikenbosch 2, tel: 013-3030069, www.fysio-op-maat.nl

MinDFULnESS +/YoGA/CoAChinG bij Anite Jonkers
www.freebodyfreemind.nl Tel: 06-15054704

tAnDARtS M.J.M. nAAiJKEnS
Raadhuisstraat 37  /  Tel. 013-5333755
www.mjmnaaijkens.nl

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

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

KAPPERS & 
SChoonhEiDSSPECiALiStEn

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

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

MoniQUE’S hAiRStYLinG, Dom. S Dubuissonstraat 
28a, Tel. 013- 5442832 Behandeling op afspraak.

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

SChoonhEiDSSALon C`ESt Moi Puccinilaan 10 
Berkel-Enschot. www.hkcestmoi.nl  06-42025849

PUUR wellness & massage 06-51225761.

YoUR BEAUtY inSPiRAtion, voor Huidverbetering & 
Wellness. De Ploegschaar 161, B-E, 06-21237460

Vervolg op pagina 6
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SALon oRtEGA, KAPSALon   013 590 77 86
Sint Willibrordstraat 14 - 5056 HV - Berkel-Enschot - 

FABULoUS hAiRDESiGn Dames- en Herenkapper
Kerkstraat 9A B-E 013-5336809. Op afspraak.

UitvAARtBEGELEiDinG

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

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

EXtRA vitA, specialist in rouwbloemwerk.
06-22114370 of extravita.corrie@gmail.com

KinDERoPvAnG 

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

Kinderopvang humanitas
De ontwikkeling van jouw kind staat centraal!
Kinderdagverblijf Pepino en Buitenschoolse opvang 
Berkeloo (bij basisschool Berkeloo) en Peuteropvang 
Peuterplaza (bij basisschool Rennevoirt). VVE gecertifi-
ceerd voor 0 tot 4 jarigen.
Wij hebben ook locaties in Udenhout.
Informatie: 073-7119400 of 
www.kinderopvanghumanitas.nl 

GORD I JNEN  &  RAAMBEKLED ING

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

Gordijnen • Jaloezieën • Facette
Rolgordijnen • Vouwgordijnen

• Vakkundig advies aan huis
• Showroombezoek op afspraak
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RAP Elektrische Fietsen
Jules Verneweg 12A
5015 BL Tilburg
013-5448618
info@traprap.nl
www.elektrische-fietsen-rap.nl

RAP Elektrische Fietsen aan de Jules Verne-
weg 12a ontwerpt en produceert samen met 
hun Nederlandse ontwikkelingspartner ID-bike 
elektrische fietsen. ‘We onderscheiden ons 
door een goede prijs-kwaliteitverhouding en 
alle fietsen zijn uitgerust met een trapkracht-
sensor’, zegt eigenaar Pieter Zoontjens. 

Nu de eerste zonnestralen zijn verschenen, weten 
steeds meer mensen het verkooppunt aan de Ju-
les Verneweg te vinden om een proefrit te maken. 
‘We zien steeds meer verschillende mensen. De 
elektrische fiets is ook populair voor woon-werk-
verkeer.’ Dat maakt dit vak volgens Zoontjens ook 
zo leuk: ‘het is erg dynamisch en het is een uitda-
ging om mensen prettig te laten voelen op één van 
onze fietsen.’

verschillende modellen
RAP biedt vier verschillende lijnen en binnenkort 
komt daar een nieuw model bij. Potentiële klanten 
kunnen bij het verkooppunt kennismaken met de 
verschillende fietsen door een proefrit te maken. 
Ieder model heeft weer andere eigenschappen 
waardoor het beter bij een persoon kan passen. 
‘We delen onze kennis met de klant en gaan op 
zoek naar een bijpassende fiets.’ 

Service aan huis 
De klant weet vervolgens dat hij of zij zich geen 
zorgen hoeft te maken wanneer er mankementen 

RAP
ELEKtRiSChE 
FiEtSEn

zijn: ‘we bieden standaard service aan huis en 
de klanten krijgen een hoogwaardige fiets voor 
de prijs die ze betalen.’ De goedkoopste elektri-
sche fiets van RAP begint bij 1.599 euro. ‘Dan heb 
je gewoon een uitstekende elektrische fiets met 
trapkrachtsensor: dat is erg uniek voor die prijs.’

Reparatie en onderhoud 
Naast het verkooppunt in Tilburg heeft het bedrijf 
een vestiging in midden Nederland. ‘Daar voeren 
we de reparaties en het onderhoud uit en slaan 
we een deel van onze fietsen op.’ Het bedrijf is 
in 2010 gestart en het verkooppunt opende zijn 
deuren in 2013. Wie een proefrit wil maken, kan 
doordeweeks van 13:00 uur tot 17:00 uur bij het 
test center terecht. Op dinsdag is RAP gesloten 
en op zaterdag staat de koffie om 12:00 uur voor 
u klaar. Klanten kunnen ook een afspraak maken 
buiten de openingstijden.

Tekst: Annebelle Nooteboom
Foto: Bas Haans 

BEDRiJF in BEELD
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Ook op www.schakel-nu.nl kun je de kleurplaat 
van Chico printen. Lever je kleurplaat vóór 1 
juni a.s. in bij Geerts Schoenen op Eikenbosch 
11 en maak kans op een leuke prijs.

Charlotte heeft een hamster, hij heet Chico, het is 
een goudhamster.
De kooi staat in de slaapkamer van Charlotte.
Chico woont in een hele grote kooi met hooi, een 
huisje en een belletje. En ook een rad waar hij in 
kan lopen. Er liggen houtkrullen op de grond. Met 
hennep en papier heeft hij zijn eigen nestje ge-
maakt. Elke morgen maakt Charlotte de kooi open 
en dan geeft ze Chico een stukje wortel. Soms 
staat Chico al te wachten met zijn snuitje omhoog. 
Charlotte weet dat je niet teveel moet knuffelen 
met Chico. Chico loopt graag hard in het loop-rad. 
Soms gaat Chico uit de kooi en mag hij even rond-
huppelen in de kamer van Charlotte. Een keertje 
was ze hem bijna kwijt toen was Chico in de buis 
van de stofzuiger gekropen. Charlotte had dat niet 
in de gaten. Maar de mama van Charlotte ging toen 
mee zoeken en zei: “Nou volgens mij zit hij in de 
buis van de stofzuiger verstopt,” en ja hoor, geluk-
kig niks aan de hand. Een andere keer dacht Char-
lotte dat Chico dood was. Ze was zo geschrokken, 
hij lag helemaal opgerold in een holletje. Charlotte 
was huilend naar mama gelopen. Mama vertelde 
toen dat goudhamsters vaak een winterslaap hou-
den als het te koud is. Mama zette toen de verwar-
ming van de slaapkamer een paar graden omhoog 
en Chico werd vanzelf weer wakker.

Charlotte maakt de kooi zelf elke week schoon, 
dat was de afspraak en daar heeft Charlotte zich 
altijd aangehouden.
Als Charlotte op vakantie gaat dan gaat Chico uit 
logeren bij oma en opa, daar heeft Charlotte wel 
moeite mee en vanuit de vakantie belt ze de eerste 

dag al naar oma om te vragen hoe het met Chico 
gaat. En als ze terug zijn van vakantie moet Chico 
altijd eerst opgehaald worden anders kan Char-
lotte niet slapen.
Chico woont nu bijna 3 jaar bij Charlotte en ze 
zijn nog steeds dikke maatjes. Alleen is Chico niet 
meer zo snel en soms vergeet hij dat er ’s mor-
gens een wortel op hem staat te wachten. Char-
lotte moet dan een paar keer op de kooi kloppen 
en dan komt Chico eraan. Hij knabbelt dan aan de 
wortel maar eet deze meestal niet helemaal op. 
Mama heeft al een keer gezegd dat Chico ouder 
aan het worden was en dat Chico ook niet het 
eeuwige leven heeft.
Vandaag staat Charlotte weer voor de kooi van 
Chico met haar wortel, zij klopt zachtjes op de 
kooi want Chico is nog niet komen kijken. Maar 
Chico komt niet.
Charlotte denkt dan ga ik me maar eerst wassen 
en aankleden, Chico zal nog wel slapen. Maar 
nadat Charlotte zich heeft aangekleed en weer 
bij de kooi staat is Chico nog niet uit zijn nestje 
gekomen. Charlotte denkt: “Zou hij nu weer een 
winterslaap houden? Maar dat kan eigenlijk niet 
want het is nu lente!” Charlotte gaat met haar 
handje voorzichtig naar het nestje van Chico en 
begint hem over zijn bolletje te aaien, maar er ge-
beurt niets. Charlotte begint zachtjes te huilen, ze 
weet het: Chico is dood. Mama komt kijken waar 
Charlotte blijft en ziet Charlotte huilen met Chico 
in haar hand en mama slaat zachtjes haar arm om 
Charlotte heen. Ze begint een liedje te neuriën 
en wiegt zo Charlotte samen met Chico. Char-
lotte zegt dan: “Oh, mama ik heb zo’n verdriet, 
dit doet zo’n pijn, ik kan hem niet missen.” Mama 
zegt: “Ja, afscheid nemen dat doet pijn, zeker als 
het zo’n goede vriend is.” “Mam, ik ga niet naar 
school, ik kan Chico hier toch niet laten liggen!”....

ChiCo DE hAMStER vAn ChARLottE,

Benieuwd hoe dit verhaal afloopt?
Ga naar onze website www.schakel-nu.nl 

Verhalenverteller: Wim Verbunt
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ACtivitEitEnKALEnDER

9-5 St. Caeciliakerk 20.00-22.00 uur Joblezing door Jan Terlouw
11-5 Café Mie Pieters 20.30 uur Jaren 60 avond met optreden: After Beat
13-5 Plein St. Caeciliakerk 13.00-18.30 uur St. Job pleinfeest
15-5 Hemels 17.30 uur Samen uit dineren KBO/SWO
16-5 CC de Schalm 13.30-16.30 uur Zomerbridge SBE 50+
17-5 Ons Koningsoord 20.00-21.30 uur Filosofisch café met Simon Gusman en Arjen Klein-

heerenbrink 
19-5 TC de Rauwbraken 15.30-02.00 uur Feestelijk openingsweekend 
20-5 TC de Rauwbraken 13.00-20.00 uur Feestelijk openingsweekend 
22-5 Jong Brabant 18.00 uur Avond4daagse 
23-5 CC de Schalm 13.30-16.30 uur Zomerbridge SBE 50+
23-5 Jong Brabant 18.00 uur Avond4daagse 
24-5 CC de Schalm 18.00 uur Avond4daagse 
25-5 CC de Schalm 18.00 uur Avond4daagse 
27-5 CC de Schalm 10.00-13.00 uur ruilbeurs, Verzamelaarsver. De Torenhoek
30-5 CC de Schalm 13.30-16.30 uur Zomerbridge SBE 50+

2-6 t Hoekske 6a 11.00-17.00 uur Openstelling onder d’n Hooizolder
3-6 Café Mie Pieters 15.00 uur Optreden The Magical History Tour
6-6 Koningsoord 10.00-12.00 uur Ons koffieuurtje KBO/SWO
6-6 Denksportcentrum 10.00 uur Fiets Bridgedrive
6-6 CC de Schalm 13.30-16.30 uur Zomerbridge SBE 50+
8-6 Druiventros 20.00 uur Het laatste advondmaal, Stg. VOTO
9-6 Druiventros 20.00 uur Het laatste advondmaal, Stg. VOTO
13-6 CC de Schalm 13.30-16.30 uur Zomerbridge SBE 50+
13-6 CC de Schalm 20.00 uur Vergadering Bewoners overleg groep
17-6 CC de Schalm 10.00-13.00 uur ruilbeurs, Verzamelaarsver. De Torenhoek
17-6 St. Caeciliakerk 11.00 uur Eucharistieviering ivm 50-jarig bestaan Gemengd 

Koor St. Caecilia
17-6 Café Mie Pieters 15.00 uur Optreden St.Louis Slim, Bluesmuziek 
20-6 CC de Schalm 13.30-16.30 uur Zomerbridge SBE 50+
21-6 Brasserie Valentijn 17,30 uur Samen uit dineren KBO/SWO
22 t/m 26-6   Wilhelmina plantsoen openingstijden Kermis
24-6 Terrein Boerderij Denissen 10.00-11.00 uur Start Galgenwandeling
24-6 Terrein Boerderij Denissen 11.30 uur Start div. kinderlopen Galgenloop
24-6 Terrein Boerderij Denissen 12.15 uur Start 10 EM en 10 km. loop
24-6 Terrein Boerderij Denissen 12.25 uur Start 5 km. loop
25-6 Molenstraat e.o. 18.00-21.30 uur Ronde van Berkel, 
25-6 Brendersstraatje 21.00 uur Straatfeest Ronde van Berkel
27-6 CC de Schalm 13.30-16.30 uur Zomerbridge SBE 50+

1-7 Café Mie Pieters 15.00 uur Optreden Het Oisterwijks Orkest
4-7 Koningsoord 10.00-12.00 uur Ons koffieuurtje KBO/SWO
4-7 CC de Schalm 13.30-16.30 uur Zomerbridge SBE 50+
7-7 t Hoekske 6a 11.00-17.00 uur Openstelling onder d’n Hooizolder

MEi

LAtER

JUni
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SChAKEn 
De slotronden van de interne competitie 
bij schaakvereniging De Oude Toren zijn 
in alle hevigheid losgebarsten. In de A1 
groep gaat titelverdediger Koen Rob-
ben overtuigd aan kop, direct gevolgd 

door Leo Elias, Frans Deckers en Marcel Strik. In 
de A2 groep heeft Egidion Hernando inmiddels een 
sterke uitgangspositie. Het kampioenschap in deze 
groep lijkt hem bijna niet meer te kunnen ontgaan, 
maar met schaken is dat nooit zeker. 
In de B1 groep laat ‘nieuwkomer’ Hugo van Baard-
wijk zien dat huisschakers zeker niet bij voorbaat 
kansloos zijn. Ook Rene van der Bosch, overigens 
ook pas recent lid van de schaakclub, maakt goe-
de kansen in deze groep als eerste te eindigen. 
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Linda Dekkers 
Uw RE/MAX Makelaar 

06 11 23 24 02 
lindadekkers@remax.nl 

lindadekkersmakelaardij 

M 
E 

Nijverheidsweg 7 
5061 KK  Oisterwijk 

De spanning in de B2 groep is eveneens hoog op-
gelopen. Na zijn glansrijke overwinning afgelopen 
donderdag lijkt Peter Ansems zich als eindwinnaar 
te gaan classificeren. 
De komende donderdagen zullen de laatste ron-
den worden gespeeld. Daarna start het informele 
zomerschaken [steeds korte partijen met wisse-
lende tegenstanders], als het weer het toelaat op 
het mooie terras van De Druiventros.

Boomrooierij Weijtmans

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

boompje groot of klein,bij Weijtmans moet u zijn

bomen rooien - bomen snoeien
stobben frezen - afvoeren snoeihout
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SChAKELtJESGEvonDEn

SChAKELtJESvERLoREn

SChAKELtJESBEAPP

Datum GEvonDEn vindplaats telefoon 
25-4 Sleutel Enschotsebaan t.h.v. tuin pastorie 06-21924715
20-4 Knuffel groen (kikker) Hondenuitlaatveldje nabij 06-15137451  
  BS Berkeloo
16-4 Sleutelbos met Smiley Voetbalveld Hoge Hoek 06-45049770
18-4 Sleutel aan ring (voordeur?) Fietspad bij de oversteek 06-47 450 430  
  Enschotsebaan Caecilia naar wijk   
  bij Juttepeer. Sleutel lag aan de   
  zijkant van de Ladies Gym
 

   
Datum vERLoREn verliesplaats telefoon
14-4 Fietssleutel axa 690326 Tussen de Kraan en sportveld Korfbal 073-5476151
14-4 Damesfiets Gazelle Chamonix met insteekketting Fietsenstalling Voetbal 06-36222537  
 slot om de stang bij het zadel vereniging Jong Brabant

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

Alleen door vaklui geplaatst!

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

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

Kijk voor bezoek op zaterdag aan één 
van de showrooms in Breda of 
‘s-Hertogenbosch op www.kozion.nl
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WhitE DEMonS
Programma a.s. weekend:
Dinsdag 08 mei 
18:30 uur  White Dem. E3 - G.H.V. E1

Zaterdag 12 mei 
09:30 uur White Demons F1 - Taxandria F1
09:30 uur White Demons F2 - DOS ‘80 F1
09:30 uur White Demons D1 - United Breda D1
10:20 uur White Demons D3 - R.H.V. D2
11:10 uur White Demons/Taxandria DC1 - 
 RED-RAG/Tachos DC1
11:25 uur White Demons E1 - Dongen E1
12:25 uur White Demons D2 - Avanti D1
Voor meer informatie kunt u kijken op de website 
White-demons.nl  of contact opnemen met 
edithvandijk@gmail.com

oJC’98 niEUWS
Geen wedstrijden deze week, 
maar toch wel nieuws. Ko-

mende zaterdag 12 mei worden er niet alleen veel 
thuiswedstrijden gespeeld (zie het verslag van vo-
rige week) maar ook  liefst acht nieuwe bordspon-
soren gepresenteerd. Hieronder hun namen:
- Boerderij Denissen
- Bouwbedrijf Kees Remmers BV
- Di-Sign Belettering
- Haarmode Maarten van den Broek 
- Jin’s Fashion
- Markkant Advies en Projectmanagement 

- NOLIM kunststof rij- en stempelplaten BV
- WRM administraties
De nieuwe hekken om de nieuwe kunstgrasvelden 
zullen dus voortaan “stevig” gevuld zijn. Kom het 
a.s. zaterdag bekijken op de gezellige accommo-
datie aan de Rauwbrakenweg.

Verkrijgbaar in 
diverse kleuren, 
in 19cm-pot. 
± 80cm hoog. 
8.99

StamFuchSia
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Oisterwijk Heukelomseweg 26. www.coppelmans.nl

Hemelvaartsdag 
& 13 mei open 5.99

(013) 203 69 80
info@taartbynihal.nl 
www.taartbynihal.nl

Tijdelijke actie als nieuwe  
onderneming in Berkel-En-
schot, elke derde dinsdag van de 
maand gratis spreekuur (19.30 – 
21.30 uur) bij Ons Koningsoord 
aan de Trappistinnentuin 77. 

TAART by Nihal helpt bij het  
maken van verantwoorde  
financiële keuzes en spreekt 
hierbij vanuit de metafoor 
van een taart. 

GENIETEN VAN 
TAART ZONDER 
FINANCIËLE  
ZORGEN BIJ ONS 
‘A PIECE OF CAKE’



DivERSEn
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FiLoSoFiSCh 
CAFÉ 
KoninGSooRD

De Bibliotheek Berkel-Enschot organiseert op 
donderdag 17 mei a.s. een vijfde filosofie café Ko-
ningsoord.  
Dit Filosofisch Café Koningsoord staat in het te-
ken van Avonturen.
Of  het nou de mateloze populariteit van  avontu-
renfilms is of de talloze reclames die ons oproepen 
avontuurlijk te zijn: we zijn verslaafd aan  avontuur. 
Maar hoe realistisch is ons verlangen naar avon-
tuur? Simon Gusman en Arjen Kleinherenbrink, 
verbonden als filosofen aan de Radboud Univer-
siteit, onderzochten dit in hun boek ‘Avonturen 
bestaan niet’. Zij zullen betogen dat de zucht naar 
avontuur op een illusie berust, omdat de wereld  

Den tiende mei dan is het St. Job, 
En deze zet bonen, hals over kop.

WEERSPREUK

Jean-Paul Korst, weerstation Berkel-Enschot

nooit dezelfde structuur heeft als de verhalen die 
wij er over vertellen.
Filosoof Daan Keij is de moderator van het café.
Donderdag 17 mei van 20:00 tot 21:30 uur. Toe-
gang is gratis. Aanmelden niet nodig Lokatie Kerk-
zaal  Inloop vanaf 19:45 uur 

noG EEn oUD, KAPot MoBiEL-
tJE in DE LA? nEEM MEE nAAR 
St. JoB!
Zondag 13 mei kun je deze inleveren bij de kraam 
van Stichting Jyambere (aanmoediging tot ontwik-
keling). Zij zetten zich in voor (kans)arme (wees)
kinderen in de kleinere plaatsen in Noord-Rwan-
da, die overdag moeten werken voor hun primaire 
levensbehoeften. Jyambere helpt deze kinderen 
de Basisschool te beginnen en af te maken. 

Hapiness is not a limited resource, so enjoy giving! 

Oist Exclusief  stoffeert meubels en kussens helemaal naar uw wens. 
Modern of klassiek,  in stof of leer en voor part icul ieren en bedri jven. 

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

Stof tot 
nadenken

Kijk op 
OIST.NL
voor meer 

ideeën
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Bereikbaarheid:
Voor een spoedgeval kunt u bellen met: 
pastoor Van Eijk: 06-12849284
pastor Looyaard: 06-51110960
diaken Szejnoga: 06-24397932 
Voor alle andere gevallen die niet spoedeisend zijn 
vragen wij u tijdens kantooruren contact op te ne-
men met het parochiesecretariaat: 
Berkel:013-5331216, Enschot: 013-5331215,
Udenhout 013-5111215 of via: 
info@johannesxxiiiparochie.nl

oPStEKERtJE
op zoek.
Vele mensen zijn in deze tijd op zoek naar een beet-
je geluk en zingeving in hun leven. Het is een op 
weg zijn. Je kunt dit alleen doen maar ook samen. 
Wanneer je samen op weg gaat kun je met elkaar 
optrekken en leuke dingen delen maar ook kun je 
elkaar steunen op de momenten dat het moeilijk 
gaat. Toch is samen zijn geen vanzelfsprekend 
gegeven. Wanneer je op het internet het woord 
eenzaam in de zoekmachine van Google intoetst, 
dan vindt je bovenaan in de lijst het gegeven dat 
meer dan de helft van de 1,3 miljoen Nederlanders 
ouder dan 75 jaar zich eenzaam voelt. En wat te 
denken van eenzaamheid onder jongeren. Het lijkt 
misschien vanzelfsprekend dat jongeren vrienden 
hebben, maar toch is er een grote groep jongeren 
in Nederland die zichzelf alleen voelt. Uit onder-
zoekcijfers blijkt dat tussen de 3 en 14 procent van 
de kinderen en jongeren chronische gevoelens 
van eenzaamheid hebben. Chronische eenzaam-
heid betekent hier dat ze zich gedurende meerde-
re jaren eenzaam voelen. Er wordt in Nederland al 
ruim 50 jaar onderzoek naar eenzaamheid gedaan 
en wanneer je naar de meest recente cijfers van 
het RIVM kijkt, dan schrik je hiervan, ikzelf ten-
minste wel. In alle leeftijdscategorieën tussen 19 
en 85+, zijn er in Nederland drieënhalf miljoen (!) 
mensen die zich eenzaam voelen. Hiervan zijn er 
ruim een miljoen mensen die zich sterk eenzaam 
voelen. Er ligt hier een grote taak voor de samen-
leving maar zeker ook voor ons christenen. Door 
ons geloof hoeven wij ons nooit eenzaam te voe-
len, want God heeft altijd aandacht voor ons. Maar 

wat als je niet zo’n sterk geloof hebt. Willen wij als 
christenen aandacht hebben voor onze eenzame 
naaste. Een bezoekje, een luisterend oor, kan zo-
veel beteken. Beste mensen, zoekt elkaar op, hebt 
aandacht voor elkaar. Dan wordt de weg van het 
leven wat vrolijker en minder eenzaam.

Diaken Ton.

AGEnDA
St. Caeciliakerk:
Woensdag  9 mei 20.00 uur: Joblezing door Jan 
Terlouw.

viERinGEn vooR DE KoMEnDE WEEK
Zaterdag 5 mei: 
19.00 uur: St. Josephkerk: Eucharistieviering 
mmv Franciscuskoor.
Celebrant: Pastoor van Eijk en diaken Szejnoga.
19.00 uur: St. Lambertuskerk: GEEN viering.

Zondag 6 mei: 
09.30 uur: St. Caeciliakerk: Eucharistieviering. 
Gezinsviering mmv Eigen Wijs
Celebrant: Pastoor van Eijk en diaken Szejnoga
Intenties: Overl. fam. Noud van Esch; Overl. leden 
van de KBO; Mina van Esch; Overl. familieleden 
Wehmeijer-Zwanenburg.
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie.
10.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Pippijn.
Celebrant: pastoor Looyaard.
11.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistievie-
ring mmv Gemengd koor.
Celebrant: M. Peeters en diaken Szejnoga.
Intenties: Martien Dielen (2e jrgt.).
Na de viering bent u van harte welkom op de kof-
fie. 
11.45 uur St. Lambertuskerk: Doopviering van 
Maud Naaijkens, Nino Lommers en Klaske van 
Roessel.
13.00 uur St. Lambertuskerk: Doopviering van 
Lieke de Bie en Luuk Willems.

Maandag 7 mei: 
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistievie-
ring.

Dinsdag 8 mei:
09.00 uur St. Caeciliakerk: GEEN viering.

Woensdag 9 mei:
13.30 uur St. Josephkerk: Gouden huwelijksvie-
ring echtpaar de Groot-Pijnenburg.
Celebrant: pastoor Looyaard.
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Donderdag 10 mei: hemelvaartsdag
10.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Cantoreskoor.
Celebrant: pastoor Looyaard.
11.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistievie-
ring mmv Gemengd koor.
Celebrant: Pastoor van Eijk.

vrijdag 11 mei: 
09.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
Na de viering bent u van harte welkom op de koffie. 

PRotEStAntSE
GEMEEntE 
oiStERWiJK C.A.

Kerkgebouw: Kerkstraat 64 Oisterwijk
Predikant: Ds. Winanda de Vroe. e-mail 
wdevroe@pkn-oisterwijk.nl, telefoon 013-5282175 
(niet bereikbaar op woensdag)
Scriba: Marjan van Wijngaarden, e-mail 
scriba@pkn-oisterwijk.nl, telefoon 013-5332129 
Ontmoetingscentrum De Voorhof, Kerkstraat 62
Voor gebruik: Jan van Ekris, e-mail: 
janvanekris@home.nl, telefoon 013-5211057 

Donderdag 10 mei: hemelvaartsdienst in til-
burg, 10.00 uur
We vieren Hemelvaart samen met de protestantse 
gemeentes van Hilvarenbeek in Tilburg. De dienst 
vindt plaats in de Opstandingskerk, Cobbenhagel-
aan 8 in Tilburg. Voorganger is ds. Ruth Jellema. 
Het thema is ‘Licht en Luchtig’. 

Zondag 13 mei: ds. Willemien Roobol uit nieu-
we niedorp, 10.15 uur
De eerste collecte is voor de Rudolph Stichting, 
een stichting die ruimte schept voor uit huis ge-
plaatste kinderen en jongeren. De tweede collecte 
is voor de eigen kerk. Er is kindernevendienst en 
crèche. 

Agenda
12 mei 19.30: Club 412
16 mei 10.00: Gespreksgroep voor ouderen

Over alle activiteiten van onze kerk leest u meer 
op onze website: www.pkn-oisterwijk.nl
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Voor alle elektrische installatie werkzaamheden en 
reparatie van al uw apparatuur. Bel Electro Service 
van Laarhoven 06-51323167 Heidestraat 4 Uden-
hout www.electroservice.nl 

Gevr. Zelf. klusjesman en tuinman. 1x per 14 da-
gen, 4 uur. Tel 013-5333711

Te huur: Opslagruimte. 100m2 . Omgeving Berkel-
Enschot. Tel 06-82748432

TE KOOP GARAGEBOX. (verhuurd) Vrij nieuw. Van 
Lennepstr 1-13. Zijstraat Berkdijksestr in Tilburg. 
Afm. 5.70 x 3m. Inrijhoogte 2.20m. Hoger dan 
standaard garage. TEL 06-22609418

GEWoonCAAt intERiEUR houdt een GRAtiS 
inLooPSPREEKUUR. Hierin komt u te weten
wat ik voor u kan betekenen op het gebied 
van interieur advies. Kom langs op 15 mei 
19.30-21.30 uur in Klooster Koningsoord, 
ingang bibliotheek. www.gewooncaat.nl,
06-13196001. Een afspraak maken vooraf is 
mogelijk.

Wegens drukte bij Fabulous hairdesign zijn wij 
op zoek naar Bol leerlingen en een ervaren 
haarstylist. Ben jij creatief en enthousiast? 
Bel: 013-5336809. Daniel Groeneweg.

De Hemeltjes 1 • Berkel-Enschot
tel. 013-5333947 • www.de-hemeltjes.nl

Moederdag
Zet moeder tussen de “Zomerbloeiers”! 

Hier heeft ze maanden plezier van.

Breng ze mee op Hemelvaartsdag, 
dan kan ze alles zelf uitzoeken:

Mooie volle hangpotten

Grote Hortensia’s ook for ever.

Leuke gevulde mandjes

Ilex ter vervanging van Buxus, 
komen geen ongewenste beestjes in.

In losse plantjes en in bol.

Hemelvaartsdag en 
2de Pinksterdag open.

Rens van de Wiel   06 22 49 29 04

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

Het volledige traject van initiatief tot oplevering
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GRAtiS inLooPSPREEKUUR Om u ook in de 
avond van dienst te kunnen zijn is er iedere dins-
dagavond van 18.00 uur tot 19.00 uur een gratis 
inloopspreekuur. van Raak Advocatuur, 
Slimstraat 8a, Udenhout. 013-5908877 
www.vanraakadvocatuur.nl. . 

TV, internet of WIFI problemen? Wasmachine, 
droger, vaatwasser of koelkast stuk? 
Bel voor een vakkundige service-witgoedmonteur, 
hoppenbrouwers Euronics Udenhout 

013-5111525

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

Met MoEDERDAG lekker tafelen met ASPER-
GES Met de door ons geschilde asperges hebt 
u in een mum van tijd een feestelijke en gezonde 
maaltijd op tafel. Op zoek naar een leuk Moeder-
dag cadeautje. Asperges in cadeauverpakking. 
Aspergeboerderij van iersel Schoorstraat 63 
Udenhout tel 013-5113404

Met hEMELvAARt organiseren wij onze jaarlijkse 
ASPERGEDAG Van 12.00 uur tot 17.00 uur. Er is 
van alles te zien en te proeven op de aspergeboer-
derij. U bent welkom. Onze boerderijwinkel is iede-
re dag open vanaf 9.00uur Aspergeboerderij van 
iersel Schoorstraat 63 Udenhout tel 0135113404

Verwen MoEDER met vERSE ASPERGES! 
Dagelijks vers gestoken. Ook geschilde asperges 
en diverse bijproducten. Verkoop maandag t/m 
vrijdag 10.00-18.00 uur en zaterdags 09.00-18.00 
uur, zondag 10.00-18.00 uur. J. schuurmans, 
Hoog Heukelom 3, tel 013-5334720

Verdriet, onzekerheid, stress, angst, of……??? 
KAN UW KIND WEL EEN STEUNTJE GEBRUIKEN? 
3-dees kindercoaching komt bij u aan huis. 
www.3-dees.nl – 06-50278012 - Desiree vd Aker

Moederdag idee??? BLoEMEnAtELiER EX-
tRA vitA!!! Voor al uw bloemwerk St. Willibrord-
straat 5 Achterom 06-22114370 www.extra-vita.nl

Op zoek naar een persoonlijk en origineel moe-
derdagcadeau? Geef haar een kledingkleurad-
vies! Prijs kleuradvies incl. make-up € 55,00. Mo-
nique Oomens, tel 06-40611768

informatieavond investeren in collectieve 
zonnepanelen Een zonnedak geeft iedereen de 
mogelijkheid om eenvoudig zonne-energie op te 
wekken in eigen omgeving! Dat kan door (via de 
Energiecoöperaties Udenhout en Berkel-Enschot) 
te investeren in het collectieve zonnedak bij recy-
clingbedrijf Vissers BV aan de Ambachtsweg 11 in 
Udenhout. Wilt u meer weten over dit mooie pro-
ject? Kom dan naar de informatieavond op 22 mei 
as. om 20.15 uur in De Druiventros. Ook open 
voor niet-leden van de coöperaties. Meer info zie: 
ecudenhout.nl

Pasfoto’s voor officiële documenten kunt u zon-
der afspraak laten maken. FotoGalerie Angelique, 
Kreitenmolenstraat 34,Udenhout, ingang achter-
om. 013-5111324. www.fotogalerie-angelique.nl

Mei maandaanbieding: 10% korting op alle nieu-
we kinderfietsen t/m 26 inch. Bij de tweewieler 
Udenhout

Laatste kans: hoge kortingen in onze uitver-
koophoek. 50% korting op kleding, 50% korting 
op tassen en schoenen voor maar €25. Bij de 
tweewieler Udenhout

voto presenteert ‘het laatste avondmaal’ 
De laatste zusters vertrekken uit Koningsoord. 
Daar wordt tenslotte een heel nieuwe bestemming 
aan gegeven. Maar dat vertrek gaat niet zonder 
slag of stoot. En waar gaan ze terecht komen? Het 
gezegde ‘Ieder huisje heeft zijn kruisje’ is hier dui-
delijk van toepassing… 
Weer eens ouderwets tranen met tuiten lachen?
Een leuk ongedwongen avondje uit? Kom dan 
vrijdag 8 juni of zaterdag 9 juni genieten van een 
avond hilarisch toneel! Kaarten à €8,50 te koop bij 
De Druiventros en Tamoil Robben. 
Info: stichting-voto@hotmail.com

Zaterdag 2 en zondag 3 juni !!! Bloemen en Kunst 
komen samen bij Bloemenatelier Extra vita 
Expositie met Hanne Leuw

Laatste kans: hoge kortingen in onze UITVER-
KOOPHOEK. 50% korting op kleding, 50% 
korting op tassen en schoenen voor maar €25. 
Bij de tweewieler Udenhout





Ga naar rabobank.nl/leden voor informatie en aanmelden

Lid zijn van Rabobank heeft voordelen. Als lid ontvang je bijvoorbeeld het

ledenmagazine Dichterbij, kun je gebruik maken van ledenaanbiedingen en

beslis je mee over de financiële ondersteuning van jouw favoriete club. 

Ben jij al lid van Rabobank Hart van Brabant?

van het
lidmaatschap
van Rabobank?

Weet jij wat de
voordelen zijn


