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maandelijks blad voor buurtbewoners

-  Wandel4daagse gaat door
-  TSV NLC in oprichting
-  Nieuws van GGz Breburg
-  Herdenking Indiëmonument
-  Broodje kroket verbannen

Dit weekend vindt in Moerenburg een Samengestelde Menwedstrijd plaats. 
Ook Erik Evers, de koetsier van de Gouden Koets doet mee. 

De toegang is gratis, dus kom kijken! (foto: Erik Evers)



 
Veel buurtgenoten waren al bij ons 
Te huur: een of twee verdiepingen van ons 
prachtige huis in Cilento, met zwembad. Elke 
verdieping heeft vier slaapkamers en een 
eigen keuken. Blik op Capri en Amalfikust. 
Prachtig achterland. Historische schatten. 
Mooie stranden. Middeleeuws dorp. Cilento is 
Unesco beschermd natuurgebied in de 
provincie Campania , het land van citroenen 
en de Mozarella.  
Kijk op www.villapoggioalsole.com 
Tel. 013-543 88 68 
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Het Oudercomité, de Medezeggenschaps-
raad en de directie van de school steg-
gelden over het nemen van de eindver-
antwoordelijkheid en dat leidde ertoe dat 
eind mei het besluit genomen werd om de 
avond4daagse dit jaar maar niet door te 
laten gaan. De berichtgeving hierover sloeg 
in als een bom. Een traditie van zeker 35 
jaar zou hiermee ten einde komen.

Wandel4daagse gaat door!                                                    Redactie

Het heeft er behoorlijk om gespannen, maar de traditionele avond4daagse gaat ook 
dit jaar gewoon  door. Dit dankzij het initiatief van ouder Chantal van Dongen die het 
niet kon aanzien, dat alle voorbereidingen voor niets zouden zijn geweest.

Eindverantwoordelijk 
Chantal van Dongen werd ermee gecon-
fronteerd in de MR en kwam meteen in ac-
tie: “Ik heb in mijn kennissenkring mensen 
zitten die ik snel kon raadplegen over het 
meest heikele punt: de eindverantwoorde-
lijkheid. Ook van het Oudercomité en de 
school kreeg ik direct alle medewerking. 
Toen bleek dat het een haalbare kaart zou 
worden heb ik een berichtje op facebook 
gezet met een oproep voor hulpouders. 
Er werd super enthousiast op gereageerd. 
Nog diezelfde avond zat ik hier thuis met 
een groepje aan de koffie en om 23.00 uur 

waren de meeste taken al verdeeld! Het is 
heel fijn als je kunt werken met een groepje 
vrijwilligers die zo allemaal hun eigen spe-
cialiteit hebben!” Dat moet ook wel, want 
het clubje heeft amper 4 weken de tijd om 
alle bijkomende zaken te regelen.

Aansprakelijk
Hoe zit het nu precies met die eindverant-
woordelijkheid? Chantal: “Er is een duidelijk 
verschil tussen (eind)verantwoordelijk zijn 
en wettelijke aansprakelijkheid. We houden 
nu een wandeltocht met in feite één grote 
(besloten) groep en houden ons aan de 
verkeersregels. Vandaar ook de naamswij-
ziging in Wandel4daagse. Hiervoor is geen 
aparte vergunning nodig. In deze opzet zijn 
ouders aansprakelijk voor hun eigen kind, 
maar gezamenlijk verantwoordelijk voor 
een goed verloop van de avond4daagse. 
We hopen dan ook dat alle ouders die mee-
lopen niet alleen een oogje houden op hun 
eigen kind, maar ook op de groep. Dat gaat 
vast lukken.” 
“Er is nu echt sprake van een buitenschool-
se activiteit van basisschool Armhoefse Ak-
kers en de school steunt ons initiatief dan 
ook”, gaat Chantal verder. “Dat betekent 
wel dat alleen scholieren van deze basis-
school kunnen deelnemen. Dat is sneu 
voor de kinderen van deze school die net 

Chantal ondernam meteen actie



4

op het voortgezet onderwijs zitten en die 
jaren hebben meegelopen of voor kinderen 
uit de wijk die op een andere basisschool 
zitten. Zij mogen helaas niet meedoen, 
omdat de wandel4daagse anders een 
evenement zou worden en daaraan hangen 
allerlei eisen die we nu niet meer kunnen 
waarmaken.” 

De wandel4daagse wordt gehouden op 
maandag 27 juni, dinsdag 28 juni, donder-
dag 30 juni en vrijdag 1 juli. Op de eerste 
drie dagen start de 5 km. om 17.45 uur en 
de 10 km. om 18.00 uur bij de basisschool. 
Op vrijdag wordt vroeger gestart: de 5 km. 
om 17.15 uur en de 10 km. om 16.15 uur. 
De feestelijke intocht zal naar verwachting 
beperkt worden tot alleen de Armhoefstraat.

Inmiddels wordt er al volop gespeeld door 
veel kinderen, zowel tijdens schooltijd als 
daarbuiten. Het schoolplein is in de zomer 
geopend van 11.30 - 21.00 uur en in de 
winter tot 17.00 uur, maar de sleutelhoud-
ers hebben het recht om de poort eerder te 
sluiten.
Natuurlijk hopen wij dat onze kinderen uit 
de wijk nog heel lang op deze speelplaats 
kunnen spelen. Het is daarom prettig als 
iedereen de regels in acht neemt. Deze 
hangen niet meer op een bord bij de speel-
plaats, omdat dit te vaak vernield werd. 

Een kleine opsomming van de (vrij logische) 
regels:
- Speelplaats is voor kinderen t/m 12 jaar

Speelplezier in de wijk                                                        Redactie

In de meivakantie heeft de kleine speelplaats van basisschool Armhoefse Akker een 
metamorfose ondergaan. Twee nieuwe speeltoestellen zijn geplaatst, gefinancierd 
door middel van de spaaractie van de Jumbo. 

- Honden niet toegestaan
- Fietsen buiten de speelplaats parkeren
- Roken niet toegestaan
- Rommel in de afvalbak
- Voetballen alleen als kleine kinderen er  
 geen last van hebben
- Grote kinderen houden rekening met de  
 kleine kinderen

Op het schoolplein gaan geruchten dat er 
nog geld over was na deze aankoop en 
dat er in de week van 30 mei iets nieuws 
geplaatst zou gaan worden op het grote 
speelplein van school. Hopelijk is bij het 
uitkomen van dit nummer er dus inderdaad 
nog een mooi speeltoestel bijgekomen voor 
nog meer speelplezier!

Noteer in uw agenda: garageverkoop 28 augustus          Corin Sweegers

Ruim 80 deelnemers hebben zich alweer aangemeld voor de garageverkoop in onze 
wijk. Als het dan net zo gaat als vorig jaar zullen er zeker meer dan 100 deelnemers hun 
koopwaar uitstallen in de hele wijk. Ook aan de westkant van de Ringbaan zijn al een 
paar deelnemers, die we dit jaar nog duidelijker aan zullen geven, zodat ze niet worden 
overgeslagen door de echte koopjesjagers. Er zal in bijna elke straat van alles te koop 
zijn tussen de Hoevense Kanaaldijk, Spoordijk, Boerhavenstraat en De Werf. Van curiosa 
tot prullaria, maar het moet gek gaan als er niets naar uw gading is te vinden. Zeker voor 
verzamelaars belooft het weer een geweldige dag te worden. De deelnemers zullen her-
kenbaar zijn aan geel/blauwe ballonnen en daar liggen ook plattegronden waarop u kunt 
zien waar allen zitten. 
Aanmelden kost niets en kan tot 1 augustus bij 7corinsweegers@menwedstrijd.nl of 
Oisterwijksebaan 8. Geef daarbij door een verkoopadres, emailadres en telefoonnummer.
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Dat gebeurde in twee ronden. De leden 
onder de 21 jaar, al dan niet vergezeld van 
hun ouders, konden zich uitspreken en 
een paar dagen later de stemgerechtigde 
leden. Voorzitter Joop Verzijl: “We heb-
ben dat inderdaad zorgvuldig aangepakt. 
We zetten immers een enorme stap in de 
geschiedenis van onze club  en dan is het 
van belang, dat al onze leden zich hierover 
kunnen uitspreken. Respectievelijk 93% en 
72% hebben ingestemd en dat is bedui-
dend meer dan het benodigd 2/3e deel.” De 
leden van  LONGA hadden zich in decem-
ber al uitgesproken voor een fusie.

Entiteit
Oorspronkelijk was de ledenvergadering 
van NOAD in maart gepland. Uitstel bleek 
nodig, omdat er nog een vijftal vragen door 
de gemeente beantwoord moest worden. 
Zo waren er bijvoorbeeld meer kleedruim-
ten nodig, maar ook de exploitatie van de 
nieuwe kantine was een heikel punt (zie 
elders). 
Joop: “Belangrijk is nu eerst het proces 
van het bouwen van een nieuwe entiteit, 
waardoor de nieuwe club ook de gespreks-
partner met de gemeente wordt. Daarvoor 
wordt er gewerkt aan nieuwe statuten en 

TSV NLC in oprichting                                                Jaap van Loon

De kogel is door de kerk. Er kan nu daadwerkelijk gebouwd gaan worden aan de 
nieuwe Tilburgse Sportvereniging Noad- Longa-Combinatie. Afgelopen maand heb-
ben ook de leden van NOAD ingestemd met de fusie.

een huishoudelijk reglement, waaraan ook 
een notaris te pas komt. Deze stukken én 
een voorstel voor de samenstelling van het 
nieuwe bestuur, bestaande uit 10 per-
sonen (van elke vereniging 5) worden weer 
voorgelegd aan de stemgerechtigde leden, 
want die beslissen uiteindelijk.” Niels Hes-
selberth, voorzitter van  LONGA vult aan: 
“We zijn hier heel transparant over. In het 
beleidsplan voor de fusie zijn over al deze 
zaken al uitspraken gedaan met naam en 
toenaam, dus alle leden van NOAD en  
LONGA weten welke koers we gaan varen.” 
Joop: “Natuurlijk zullen we zeker nog tegen 
bepaalde zaken aanlopen die moeilijk zijn, 
maar we zijn er van overtuigd dat het een 
succesverhaal wordt.” 
Daar mag de gemeente ook echt blij mee 
zijn: “In feite zijn nu de drie traditioneel 
bestaande voetbalclubs die van oudsher 
betaald voetbal speelden (LONGA, NOAD, 
Willem II) bijeen gebracht op een prachtige 
accommodatie”, vindt Niels. Overigens 
staat in de voetbalvisie van TSV NLC 
duidelijk beschreven, dat er geen elftallen 
met betaalde spelers meer zullen zijn. “Dat 
is de bottleneck geweest van LONGA en 

Niels Hesselberth (l.) en Joop Verzijl 
hebben alle vertrouwen in 

de samenwerking

Er wordt hard gewerkt aan de renovatie 
van de terreinen op het sportcomplex
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dat zie je op meerdere plaatsen in Neder-
land”, aldus Niels.

Break
Betekent het nu dat komend seizoen de 
elftallen van de beide verenigingen onder 
de nieuwe naam spelen?  Joop: “Nee, 
zeker niet. We bouwen de zaak rustig op 
en dan moet je denken aan een proces 
van 2-3 jaar. We beginnen komend seizoen 
met de meisjes/vrouwen en wellicht dat 
we enkele onvolledige teams al kunnen 
samenvoegen. De KNVB denkt met ons 
mee, zodat ook na de officiële aanmeld-
datum voor de teams van 15 juni er nog 
wat mogelijkheden zijn. We willen de beide 
clubs geleidelijk aan ombouwen. Daarbij 
is het ook noodzakelijk, dat we even een 
‘break’ inbouwen voor alle vrijwilligers 
die in de werkgroepen en in de besturen 
hebben gezeten. De afgelopen maanden 
hebben die knetterhard gewerkt en nu de 
nieuwe club praktisch een feit is, hebben 
we hen straks opnieuw hard nodig om alles 
praktisch in te gaan vullen. We hebben nu 
bijvoorbeeld veel dingen dubbelop, zoals 
trainers, leveranciers, sponsors etc. dus 
er moet nog heel wat gebeuren. Ook moet 
er op het sportcomplex zelf nog heel wat 

gebeuren, dus we hebben omze tijd hard 
nodig.” 

Degradatie
Twee voorzitters die bruisen van energie en 
trots zijn op de mensen om hen heen. Maar 
hoe zit het dan met de prestaties van hun 
beste teams?  LONGA is al gedegradeerd 
en NOAD heeft nog een laatste strohalm 
ten tijde van dit interview. Niels: “Inderdaad 
degraderen we voor het tweede jaar op 
een rij. Dat hebben we ingecalculeerd. Het 
is logisch, dat als je stopt met het betalen 
van spelers, dat de besten een andere 
club gaan zoeken. Wij hebben twee jaar 
geleden bewust gekozen voor het voort-
bestaan van  LONGA en het voetbalplezier 
van onze leden, en dat betekende heel 
hard ingrijpen. Dankzij heel veel inspannin-
gen van het bestuur van  LONGA, kunnen 
we nu echt zeggen dat we schuldenvrij zijn 
en er ook gezond voor staan.”

En Were Di? Joop: “Absoluut een leuke 
club, maar onze leden hebben nu ‘ja’ 
gezegd tegen  LONGA en daar gaan we 
voor. En wat de toekomst gaat brengen? 
Ik weet het niet. Dat is kijken in een glazen 
bol.”

	 Informatie 	

	

“Het voordeel is dat we nu een groter 
bereik hebben naar buurtbewoners en 
de informatievoorziening regelmatiger 
plaatsvindt”, aldus Johan Manders, locatie-
verantwoordelijke van Jan Wierhof. 

SMS-Alert
Sinds een aantal weken biedt GGz Bre-
burg omwonenden aan om deel te nemen 
aan het SMS-Alert Jan Wierhof. Deze is 
opgezet naar aanleiding van de brand vorig 

Nieuwe weg in informatievoorziening Armhoefse Akkers
GGz Breburg heeft, na advies van de buurtraad, besloten om de nieuwsbrief die voor 
de direct omwonenden een aantal keren per jaar verschijnt, te vervangen door het 
leveren van een maandelijkse bijdrage  in de buurtkrant  van de Armhoefse Akkers.

jaar. Toen kwam duidelijk de vraag naar 
voren vanuit de buurtbewoners om snel 
geïnformeerd te worden als er zich inci-
denten voor doen die tot (mogelijke over-) 
last leiden in de buurt. Mocht u hieraan 
willen deelnemen, dan kunt u zich opgeven 
bij 7 meldingenjanwierhof@ggzbreburg.nl. 
Als u uw mobiele nummer opgeeft, krijgt u 
een test-sms en vervolgens de melding dat 
u na bevestiging bent aangesloten op het 
SMS-Alert. Om zekerheid te hebben dat het 
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systeem werkt zal er, als er geen gebruik 
gemaakt wordt van het sms alert, elke twee 
maanden een test plaatsvinden.

Informatieavond 
Op woensdag 20 april jl. vond een infor-
matieavond voor de buurt plaats. Daarop 
werd gesproken over de verhuizing van de 
ondersteunende diensten van GGz Breburg 
van Rijen naar Jan Wierhof. Eind mei is de 
verbouwing van start gegaan met (interne) 
sloop, eind juni begint de renovatie en eind 
december wordt, volgens de planning, het 
verbouwde gebouw in gebruik genomen. 
Het bouwafval zal gelijk afgevoerd wor-
den, waardoor de overlast beperkt zal 
zijn. Bij de bewoners die tijdens de  infor-
matieavond aanwezig waren, leefden er 
voornamelijk vragen omtrent het parkeren. 
We stimuleren de medewerkers om met 
het openbaar vervoer of de fiets te komen. 
Ook wordt het werken op andere locaties 
en het thuiswerken mogelijk gemaakt en 
bevorderd. 
Projectmanager Ruth Verhagen vertelde op 
de informatie avond meer over de samen-
stelling van de groep medewerkers die van 

Een impressie van de interne verbouwing 
van Jan Wierhof 7 met midden-boven 

de draaideur

de nieuwe kantooromgeving gebruik gaat 
maken en presenteerde daarbij de beelden 
van de nieuwe kantooromgeving. 
Was u deze avond verhinderd, maar wilt u 
toch graag de presentatie terug kijken? Ga 
dan naar : janwierhof.ggzbreburg.nl. Hier 
vindt u naast de presentatie ook nog een 
handige vraag- & antwoordlijst.

Heeft u vragen of klachten dan kunt u deze 
natuurlijk altijd melden via  
7 meldingenjanwierhof@ggzbreburg.nl.

	 Oproep	redactie 	

Door het vertrek van 2 redactieleden zijn we op zoek 
naar nieuwe aanvulling. Wie vindt het leuk nieuws en 
nieuwtjes uit onze wijk te verzamelen en mee te werken 
aan ons wijkblad? 

We helpen je zo nodig bij het schrijven, maar zijn ook al 
blij met tips of verhalen die de ronde doen. Interesse? 
Zoek contact met een van de leden van de redactie. 
Onze namen vind je achterin bij de Buurtagenda. 

We wachten in spanning af.  

	
	Herdenking Indiëmonument

Zaterdag 21 mei waren ruim 120 mensen aanwezig bij de jaarlijkse indrukwekkende herdenking 
bij het Indiëmonument aan de Gerard van Swietenstraat. Tevoren was er een dienst geweest 
in de kerk op de Heuvel, gevolgd door een wandeling naar het monument.
Onbekend maakt onbemind, dus vandaar een fotocollage op de pagina hiernaast.
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      L Logopediepraktijk Irma Sparidans 
          Voor logopedie en prelogopedie 

 
	

      Nieuwe huisstijl 
    

Logopedie Irma Sparidans heeft sinds deze maand een nieuwe huisstijl, met frisse  

blauwe en paarse kleuren, een nieuwe website en een nieuw e-mailadres.  

Neem gerust een kijkje op onze geheel vernieuwde website: 

www.logopedie-irmasparidans.nl 

Vergoed vanuit de basisverzekering Contracten met alle zorgverzekeraars 
www.logopedie-irmasparidans.nl logopedie.sparidans@hetnet.nl 
 
Gezondheidscentrum	Piushaven								 	Paramedisch	centrum	OCA/									 Wijkcentrum		
Prinsenhoeven	26	 	 								 	Stuivesant	 	 										 Spijkerbeemden	 	
5017		GC	Tilburg	 	 				 	Stuivesantplein	2	 	 	 Don	Sartostraat	4	
013	-	5445151	 	 					 	5021	GW	Tilburg	 	 	 5022	HA	Tilburg	
	 	 	 			 	013	–	5437042	 	 							 06	–	29427690 
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In de wijk Armhoefse Akkers, voorheen de 
Sacramentsparochie, staat achter de verla-
ten kerk zonder torenspits het oude Liduina 
klooster. Sinds enkele jaren wonen daar 
Poolse arbeidsmigranten, werkzaam voor 
een uitzendbureau. Volgens beheerder 
Martin van ‘the Office’ wonen er thans 120 
Polen, voornamelijk jonge mannen en vrou-
wen. Hun werkgever heeft de huisvesting 
geregeld en de busjes rijden dagelijks af 
en aan richting opdrachtgevers. De veelal 
twintigers en dertigers doen onregelmatig 
werk in diverse  fabrieken, in de (tuin)bouw 
en in de schoonmaakbranche. Ze komen 
naar eigen zeggen om geld te verdienen, 
niet met als doel om zich hier permanent 
te vestigen. Als burgers van de Europese 
Unie mogen zij vrij reizen en werken, en 
alle euro’s zijn welkom in hun thuisland.

Polski Sklep
Bij het klooster om de hoek is een Polski 
Sklep gevestigd, in het filiaal van de Aldi. 
De Poolse winkel grossiert in allerlei spe-
ciale producten, vooral veel soorten worst 
en bier. Na afloop van hun werk lopen de 
Polen graag even op en neer naar deze 
voor hun vertrouwde toko. Op de vraag of 
er ook Nederlanders inkopen doen, zegt 
de verkoopster gretig “Yes, very many!” 
gevolgd door “Tot ziens.” De kassière bij de 

Klein Polen in Tilburg                                             Gerben van Eeuwijk

Aan de Oostzijde van de stad zijn sporen van een Poolse subcultuur duidelijk 
waarneembaar. Observaties en praatjes tijdens een wandeling in en rond onze wijk.

Albrecht Discount kijkt wat meewarig als ze 
deze aanprijzing hoort. Het zal wel, zie je 
haar denken. De Poolse cafetaria aan de 
Besterdring is sinds enige tijd opgeheven, 
maar er is een ruime keuken in het klooster. 
Lekker een potje koken met smaken van 
eigen bodem, waarom niet? ’s Avonds en 
in het weekend slenteren de Polen graag 
in groepjes naar de Hoevense Kanaaldijk, 
waar een ware Poolse hangplek is ont-
staan. Beetje ouwehoeren met landgeno-
ten, en de wijkbewoners verder met rust 
laten, is hier het devies. Vriendelijke groe-
ten in het voorbijgaan zijn de gewoonte.

Poolse Bakker
Wat verderop aan de Lovense Kanaaldijk 
is een Poolse bakker gevestigd. In deze 
Polska Piekarnia worden tal van zoete 
broodjes gebakken. De uitsluitend Poolse 
clientèle houdt van zoetig banket. “De 
schappen raken vrijwel iedere dag uit-
verkocht”, aldus de bakker. Het vroege 
openingsuur, op zaterdag al om 07.00 
uur, is daar zeker debet aan. Niets beters 
immers dan voor een ploegen-/weekend-
dienst even wat lekkers in te slaan. Zeker 
als de nabij gelegen vleesfabriek van Vion 
de arbeidsplaats is. De voor het bakkertje 
geparkeerde Trabant is een mooi symbool, 

De Poolse bakkerij aan de 
Lovense Kanaaldijk
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totdat blijkt dat de oude DDR-wagen een 
reclamezuil is voor het tegenover gelegen 
vintage kringloopbedrijf. De Polen zijn 
bovendien al sinds 1989 los gezogen van 
het communisme, en echt nostalgisch zijn 
de jongeren waarschijnlijk niet.

Pendel-kinderen
Na afloop van het middagje veldonderzoek 
blijkt de Poolse subcultuur in Tilburg nog 
een stuk omvangrijker te zijn dan de sporen 
in Oost. Een digitale speurtocht leert dat 
Polen graag gebruik maken van de kerk op 
de Heuvel, als ware katholieken. 
Contour/de Twern biedt een cursus Neder-
lands aan speciaal voor Polen. En in West 
is een weekendschool voor Poolse kin-
deren. In deze Polska Szkola wordt twee-
talig, bi-cultureel onderwijs gegeven aan 
kids uit herenigde Poolse gezinnen. Op de 
schoolfoto herkennen mijn dochters enkele 
meisjes uit hun klassen van de basisschool, 
wat leuk! Uit cijfers van het CBS blijken er 
circa 500 minderjarige Poolse kinderen in 

de regio Tilburg te wonen. De typering voor 
deze groep is ‘pendel-kinderen’, omdat hun 
ouders tussen twee culturen leven en met 
hun gezin tussen Polen en Nederland op 
en neer pendelen. 

Tenslotte: er staan bij Nederlandse ge-
meenten ruim 100.000 Polen geregistreerd 
als arbeidsmigranten. Naar schatting 
wonen er circa 5000 volwassenen in de 
regio Tilburg, een tienvoud van het aantal 
0 tot 18-jarigen. Voor hen is er een eigen 
website : www.polonia.nl.

Pim is altijd al een buitenmens geweest. 
Met zijn klassen ging hij ook geregeld het 
lokaal uit om de natuur te bestuderen. Toen 
hij in 2009 in aanraking kwam met border-
collies veranderde er definitief iets bij hem. 
De ervaringen en werkmogelijkheden met 
deze honden waren zo bijzonder, dat Pim 
besloot de laatste jaren van zijn werkend 
leven van zijn hobby zijn beroep te maken: 
“Bordercollies, de bekende zwart-witte 
schaapshonden, zijn slim, trouw en zeer 
werklustig. Je kunt ze veel leren en goed 
met ze samenwerken.” Al snel had Pim er 
twee, Kees en Sieb, waarmee hij ging trai-
nen in Middelbeers om samen het drijven 
van schapen onder de knie te krijgen. Tij-
dens deze training ontmoette hij een herder 
van 400 schapen, die hem wel eens ‘het 

De Hoevense herder                                                               Judith Doljé

Na 37 jaar in het onderwijs, waarvan de laatste 7 op de basisschool in onze wijk, 
maakte Pim Timmers in 2012 de keuze om van zijn hobby zijn werk te maken. En daar 
geniet hij nog iedere dag volop van: “De schaapjes op het droge brengen, letterlijk en 
figuurlijk.”

echte werk’ wilde laten zien. En zo rolde 
Pim als vanzelf van het een in het ander. 

Herder versus onderwijzer 
Nu is hij bijna dagelijks bezig met de 
bordercollies (twee van hemzelf en één 
van zijn zus). De honden kennen diverse 
commando’s en zijn inmiddels zeer bedre-
ven in het werken met schapen. Van april 
tot november werkt Pim één dag per week 
in Eemnes, waar een grote kudde schapen 
de dijk begraast. In afwisseling met twee 
andere herders zet hij zijn honden in om de 
schapen naar de juiste stukken op de dijk 
te leiden en bij elkaar te houden. Ook in de 
Loonse en Drunense duinen en in Uden 
zijn Pim en zijn honden af en toe aan het 
werk. Hij geniet enorm van het werk in de 
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vrije natuur en met de dieren. Heel anders 
dan zijn werk als onderwijzer, alhoewel 
er ook overeenkomsten zijn. “Zowel voor 
kinderen, honden als schapen geldt dat je 
consequent moet handelen. Niet zomaar 
belonen of straffen, het moet duidelijk zijn 
waarom je iets doet”, legt Pim uit. “Daar-
naast vind ik het leuk om aan geïnteres-
seerden uit te leggen wat ik doe en laat ik 
graag zien hoe ik met de honden werk.” 
Kortom, een beetje van het onderwijzers-
vak komt zeker terug in zijn huidige werk.

Skuddeschapen 
Sinds vorig jaar bezit Pim zelf een acht-
tal schapen; Skuddeschapen. Ze staan 
op een weitje in Moerenburg. Hij komt er 
iedere dag om ze te voeren en neemt zijn 
honden dan mee om met de schapen te 
oefenen. De schapen gaan geregeld de wei 
uit om, in overleg met de beheerder van 
Moerenburg, op bepaalde stukken grasland 
te fungeren als natuurlijke grasmaaier. Met 
deze eigen kleine kudde schapen heeft hij 

een nieuwe tak aan zijn werkzaamheden 
toegevoegd. Niet alleen is het mogelijk 
om bij hem een demonstratie bij te wonen 
over het werken met schaapshonden. Je 
kunt ook zelf ervaren hoe moeilijk het is om 
schapen te drijven. Samen met zijn dochter 
heeft Pim een aantal workshops ontwik-
keld. Erg leuk en leerzaam om bij voor-
beeld in het kader van teambuilding eens 
zo’n workshop met je collega’s te doen. De 
honden blijven aan de kant en je gaat zelf 
met je team aan de slag om de schapen 
de goede kant uit te krijgen. Je leert daarbij 
ongetwijfeld nieuwe kanten van jezelf en 
van je collega’s kennen!

Wil je meer informatie neem dan eens een 
kijkje op zijn website : www.hoevenseher-
der.nl. Voor het maken van een afspraak 
kun je mailen naar 
7 info@hoevenseherder.nl of bellen naar 
( 06 215 371 56. 

Pim Timmers met zijn schapen
(foto Toine Kocx)



14

Zoals bekend, gaat er midden op het ter-
rein een multifunctionele accommodatie 
gebouwd worden met ondergronds o.a. 16 
kleedkamers en op de 1e verdieping een 
aantal gemeenschappelijke ruimten zoals 
vergaderkamers en een grote kantine. 
Vooral de kantine vormt voor sportclubs 
een behoorlijke bron van inkomsten, maar 
het voorstel van de gemeente was om deze 
ruimte te verpachten aan een zelfstandig 
ondernemer en dus niet aan LONGA, 
NOAD of de voetbalacademie Willem II. 

Exploitatie
“Wij hebben een tegenvoorstel gedaan”, 
vertelt Joop Verzijl, beoogd voorzitter van 
de nieuwe club TSV NLC: “We gaan nu de 
nieuwe kantine in eigen beheer bouwen 
en exploiteren.” Daarbij gaat het concreet 
om het gedeelte linksboven van de nieuwe 
accommodatie. Joop: “Dat kunnen wij be-
duidend goedkoper doen dan de gemeen-
te, doordat we niet vastzitten aan allerlei 
regelgeving en de leden van  NOAD en  
LONGA ook bereid zijn een aantal hand- en 
spandiensten te verrichten.”  
Overigens gaat dit allemaal nog wel even 
duren. Er moet een aangepast ontwerp 

Sportcomplex Oost breidt uit                                                   Redactie

Er wordt hard gewerkt aan de vernieuwingen op het sportcomplex vlak langs het 
spoor. Het hoofdterrein heeft een hybride grasveld gekregen, er is een 6e grasvoetbal-
veld aangelegd een retentiebekken gegraven en overal nieuw hekwerk gezet. Nu nog 
een multifunctionele accommodatie, maar dat duurt nog even. 

gemaakt worden, de nodige vergunningen 
worden aangevraagd en natuurlijk is nog 
heel wat afstemming met de gemeente 
noodzakelijk. “Wat dat betreft zijn de lijnen 
nu heel kort tussen het Tilburgs Sportbedrijf 
en de nieuwe vereniging, dus als de fusie 
dadelijk is geformaliseerd, kan het snel 
gaan”, kijkt Joop positief vooruit. 
En de financiering? “De nieuwbouw is 
opgenomen in de begroting van de nieuwe 
vereniging”, gaat Joop verder. “We hebben 
zowel bij  LONGA als  NOAD uitstekende 
penningmeesters die alles goed doorbe-
rekend hebben, zodat we niet alleen een 
financieel gezonde start maken, maar ook 
de komende jaren gezond blijven. Daarbij 
is er rekening gehouden met een financiële 
buffer, om onvoorziene zaken goed op te 
kunnen vangen. Dat was een van de eisen 
bij het samengaan van beide voetbalclubs.”

Buurt
“De nieuwe accommodatie gaat ook moge-
lijkheden bieden voor de buurt”, legt Niels 
Hesselberth, beoogd vicevoorzitter uit. “Als 
we van nut kunnen zijn, dan staan de poor-
ten wijd open. We hebben niet voor niets 
TSV voor de naam geplaatst: Tilburgse 
Sportvereniging, dat biedt mogelijkheden 
om ook andere sporten dan voetbal een 
plaats te geven, zoals biljarten of darten. Inmiddels is het hybride hoofdveld aange-

legd met o.a. nieuwe dug-outs

Het nieuwe retentiebekken met op de ach-
tergrond het 6e voetbalveld in aanleg
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Het gebouw krijgt wat ons betreft een echte 
maatschappelijke functie, zoals ook delen 
van het complex gebruikt kunnen worden 
door wijkbewoners. Als er geen wedstrijden 
of trainingen zijn, kunnen de velden ook 
voor andere vrije-tijds-besteding gebruikt 
worden.”

Hoe de openstelling geregeld gaat worden, 
is nog een punt van discussie. Helaas ont-
komt ook dit complex niet aan vandalisme 
en vernielingen. 

Wordt vervolgd.

Ton van de Rijt (58), hoofd van de facilitaire 
dienst van de Scholengemeenschap Breda, 
won met een van zijn units, Tessenderlandt, 
deze prijs voor meest gezonde kantine. 
Het was ook de eerste keer, dat een Ne-
derlandse school deze prijs ontving. Het 
Voedingscentrum houdt jaarlijks een scan 
in school- en bedrijfskantines. Een kantine 
is gezond als 80% van wat aangeboden 
wordt ook echt gezond voedsel is. Tes-
senderlandt scoorde 91%. Voorwaar geen 
geringe prestatie, en dat in een kantine 
bestemd voor een populatie van vmbo-
pubers. Niet meteen een doelgroep die je 
met gezond eten associeert. 

Affiniteit
Ze waren op de Bredase school al een 
tijd bezig met het gezonder krijgen van 
de schoolkantine, maar het streven kwam 
nooit echt goed van de grond. Volgens Ton 
van de Rijt omdat de affiniteit en bekend-
heid met ‘de gezonde kantine’ bij zijn dienst 
niet groot genoeg was. Dat veranderde 

Van een broodje kroket naar een broodje gezond       Toon van Gestel

Hoe krijg je scholieren zo ver dat ze in plaats van de populaire vette hap naar het 
gezonde eten grijpen? Buurtgenoot Ton van de Rijt kreeg het op zijn vmbo-school in 
Breda voor elkaar. Hij won er zelfs onlangs een prijs mee: de Gouden Schaal van het 
Voedingscentrum, na het jaar ervoor al de zilveren uitvoering ervan te hebben gewon-
nen.

toen hij, met zijn hotelschoolachtergrond 
als toegevoegde waarde, hoofd facilitaire 
dienst werd.   
Zes jaar geleden nam hij het voortouw 
voor een gezonde schoolkantine. Tot dat 
moment stond er nog een frietkraam op 
het schoolplein. Die stond er al zo’n dertig 
jaar, en deze was Ton van meet af aan 
een doorn in het oog. Een lastige concur-
rent, maar gaande weg wist Ton met veel 
diplomatie en tact naar de uitbaters toe, 
de plaats van de frietwagen op het school-
plein steeds minder  prominent te maken. 
Om deze uiteindelijk helemaal van het 
schoolplein te doen verdwijnen. In goed 
overleg met de uitbaters en een bloemetje 
tot besluit. 
Natuurlijk moest de cateraar er ook in 
willen geloven, maar die bleek juist - niet 
ongevoelig voor Tons enthousiasmerende 
gezondheidsdrive - een geweldige kartrek-
ker: “Zij hebben er voor 200 % de schou-
ders onder gezet!” Maar vooral de leerlin-
gen moest hij mee krijgen. Volgens Ton is 
hem dat ook gelukt, omdat het personeel 
van de cateraar echte klantenbinders zijn 
én omdat de gezonde waar in een aan-
trekkelijke, onlangs prachtig vernieuwde 
omgeving wordt aangeboden. 

Ton gaat nu met zijn unit  Markenhage 
(mavo, havo, vwo) voor de Gouden Schaal 
van volgend jaar. Als Ton wat wil dan gaat 
hij er ook helemaal voor.
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Ongeveer 35 senioren kwamen in de 
Pelgrimhoeve bij elkaar voor een gezellige 
middag waarin groepjes werden gevormd. 
Aan de hand van grote papieren vellen kon 
iedereen zijn of haar interesse in verschil-
lende activiteiten aangeven. Uiteindelijk 
zijn er die middag verschillende groepjes 
gevormd. Het fietsgroepje is al een paar 
keer op vrijdagmiddag op stap geweest. Er 
zijn een paar dames die aan nordic walking 
doen. Verder zijn er groepjes gevormd om 
te gaan wandelen, samen te gaan eten, 
naar de film te gaan, musea te bezoeken 
of andere uitstapjes te maken. Niet in 
elke groep is al actie ondernomen. Maar 
iedereen heeft lijsten met adresgegevens 
ontvangen, zodat er makkelijk contact met 
elkaar gezocht kan worden.

Qigong
Het was leuk om te zien hoe mensen die 
samen aan tafel zaten ook al bijvoorbeeld 
met twee personen afspraken maakten om 
te gaan zwemmen of te kaarten. Of om met 
tweetjes te gaan fietsen of wandelen. Pre-
cies waar de middag voor bedoeld was!
Ook voor de Chinese bewegingsvorm 
Qigong was er een aantal geïnteresseer-
den deze middag. De bedoeling is dat er 
na de zomervakantie een proefles komt en 

daarna bij voldoende belangstelling ook 
lessen. Heeft u hier interesse in, laat het 
dan weten. Meer info over Qigong staat in 
het blad De Draad over Welness, dat veel 
senioren afgelopen maand hebben ontvan-
gen. We houden u via de buurtkrant op de 
hoogte van deze Qigong-lessen.

Het Senioren Netwerk denkt nog na of er 
in het najaar een vervolg op deze middag 
komt. Heeft u interesse om meer over de 
verschillende groepjes of de lessen Qigong 
te weten, neem dan contact op met het 
Senioren Netwerk via 
7 buurtraad@armhoefseakkers.nl of via 
( (013) 544 67 83 (Ineke van Kasteren).

Senioren Netwerk Armhoefse Akkers

Het ‘keuzemenu’ voor de senioren 
in onze wijk

Nieuwe contacten tussen senioren
Gezellig samen iets doen, maar je weet niet met wie? Op donderdag 14 april jl. was er 
- om dat op te lossen - door het Senioren Netwerk Armhoefse Akkers een contactmid-
dag georganiseerd. 

Op vrijdagmiddag vertrekt het fietsgroepje 
vanaf de brug bij de Oisterwijksebaan
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Bij het voetballen is het zomerseizoen 2016 
inmiddels ten einde. Binnen Longa zijn 
er helaas geen kampioenen. Bij Were-di 
hebben drie jeugdteams het zomerseizoen 
kunnen afsluiten als kampioen: de F5, F3 
en F7. Voor de laatste 2 teams geldt dat ze 
dit jaar zowel de winter- als zomercompeti-
tie winnend hebben afgesloten. Ook Were 
Di 3 is kampioen geworden. Alle winnaars: 
gefeliciteerd!
Bij Were-di is er de afgelopen weken nog 
wel gevoetbald. Zo is eind mei het traditi-
onele Henk Hensentoernooi gespeeld  op 
verschillende dagen met maar liefst 27 
F-teams, 16 E-teams, 10 D-teams en 12 C-
teams uit de regio. En de seizoen afsluiting 
is geweest voor de D-E-F-jeugd, geheel in 
stijl met barbecue, ouder-kind toernooi en 
de Were Di penaltybokaal.

Hockey
Op de hockeyvelden moest ten tijde van dit 
schrijven nog gehockeyd worden. Natuurlijk 
was er wel nieuws, want de dames 1 van 
Were Di Tilburg - spelend in de overgangs-

Kampioenen in de wijk                                                 Debbie de Weijer

We gaan weer richting het zomerreces. Dat betekent dat veel competities zijn afgeslo-
ten, veel bekers zijn uitgereikt en leuke, geslaagde afsluitingsfestiviteiten zijn georga-
niseerd.  

klasse - hebben een bijzondere prestatie 
geleverd. December 2014 was het team 
nog kandidaat voor degradatie naar de 
1ste klasse, terwijl ze nu - als kampioen in 
de overgangsklasse - play-off-wedstrijden 
hebben mogen spelen voor een plek in de 
hoofdklasse; het hoogste hockeyniveau 
in Nederland. Ze hebben eind mei knap 
tegenstand geboden aan het dameshoc-
keyteam uit Groningen, dat net als Were 
Di uit de overgangsklasse kwam en aan 
degradatiekandidaat HC Bloemendaal. Alle 
6 gespeelde wedstrijden zijn met de kleinst 
mogelijke verschillen helaas verloren. 
Soms moet je het geluk ook een beetje aan 
je kant hebben. Na de eerste rauwe teleur-
stelling overheerst nu vooral de trots op het 
kampioenschap in de overgangsklasse. 
Volgend seizoen willen de dames van Were 
Di Tilburg nogmaals een gooi doen naar 
een plek in de hoofdklasse. 

Mochten er verder nog kampioenen in de 
wijk zijn, dan horen wij dit graag en nemen 
we dit mee in het komende nummer.

De Were-Di-dames, kampioen in de overgangsklasse
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Passagetunnel

Eindhoven kan dan wel -met recht- trots zijn op haar nieuwe John Cleesetunnel, 
geopend door de Minister van Silly Walks himself, maar onze stad heeft nu toch 
echt de mooiste tunnel van het land. Ik zat in een mooi buitenland toen het ding 
geopend werd en las online een vergelijking met Berlijn. Toen de Muur tussen Oost 
en West omging. 

In Tilburg zijn nu, zo las ik, eindelijk noord en zuid met elkaar verbonden. Nou ik 
was in de tijd van de Muur enkele keren in het gescheiden Berlijn, waar ik te voet 
via Checkpoint Charly of met de trein naar Bahnhof Friedrichstrasse naar de an-
dere kant ging. Zwaar gecontroleerd door norse, strenge Vopo’s en andere geüni-
formeerde mensen en personen. 
Ik moet eerlijk zeggen, dat soort types heb ik in de 25 jaar dat ik in onze fijne stad 
woon, niet gezien bij het passeren van de grens tussen Noord en Zuid. Ik ben ook 
nooit met samengeknepen billen het deel aan de andere kant van het spoor in 
gereisd. In Berlijn was dat weleens zo. 
Ik geloof ook niet dat bij de ingebruikname van onze Tillburgse tunnel mensen 
schreeuwend, dansend, huilend, ontroert en lachend door onze stad gingen. Had 
best wel gemogen, want wat is-ie mooi! Recht tegenover de Willem II straat ge-
noemd naar onze eigen held Willem II zelf. De wanden bekleed met prachtige 
glazen elementen die je thuis nog wel zou willen hebben. En met lichtjes die ons 
straks gaan verrassen. Schijnt. 

Dat laatste moet ik wel eerst nog zien. Immers het Draaiend Huis heeft een poos 
niet gedraaid, de lichtjes van de LoveBoat in de Piushaven doen het niet altijd 
en de prachtige brug van John Körmeling hebben ze verkeerd om over het wa-
ter gelegd. Maar we houden hoop dat het deze keer wel lukt met de futuristisch 
ogende tunnelwanden. Ben trouwens wel benieuwd wanneer de eerste voetganger 
geschept wordt door een fietser, want er zit een vervaarlijke knik in het fietspad. 
Wellicht omdat door voortschrijdend inzicht –gelukkig maar- de oude bebouwing 
van de Spoorzone gastvrijheid biedt aan het fietspad. Dat idee kwam later en het 
bleek een heel gedoe om de nieuwe tunnel dan alsnog een stukje op te schuiven 
schat ik zo in. Wat dan weer wel leuk is, dat de gemeente dat ding ‘passage’ 
noemt: Willem II Passage. Ik hoor mensen het alleen maar over de nieuwe tunnel 
hebben. Wat nou passage? We blijven wel gewoon doen hier in onze stad: gewoon 
de fietstunnel onder het spoor. 
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Basisschool Armhoefse Akker organiseert 
voor de bovenbouw van groep 5 tot 8 het 
project CreaTuur. Twee vrijdagmiddagen 
zijn er creatieve en sportieve activitei-
ten voor kinderen van 8 tot 12 jaar oud. 
Voor het tweede jaar op rij zijn twee grote 
groepen welkom bij TTV Luto aan de Jan 
Aartestraat 18A. Voorzitter Eardly van der 
Geld verwelkomt de jeugd met een kort 
maar krachtig openingspraatje: “Wie is 
hier vorig jaar al eens geweest?” Ruim de 
helft van de vingers gaat de lucht in. De 17 
jongens plus 7 meisjes staan te trappelen 
om te beginnen. Er staan 10 blauwe tafels 
opgesteld, dus telkens zitten er vier kids 
op de wachtbank. Trainer Martijn en helper 
Rob vermaken de jeugd 1,5 uur lang.

Leer Uw Tegenstander Overwinnen                          Gerben van Eeuwijk

LUTO, de Tilburgse Tafeltennisvereniging, ontving ruim 20 basisschoolkinderen voor 
een leuke middag in het kader van CreaTuur. Een sfeerimpressie.

Vriesekoop
Luto is opgericht op 1 mei 1944, nog tijdens 
de Tweede Wereldoorlog, zo blijkt uit de 
website. “Oudere ereleden vertelden wel 
eens over die begintijd”, zo herinnert Eardly 
zich. Enkelen zijn echter helaas overleden, 
getuige de kruisjes achter hun namen op 
de lijst van verdienste. “Op het hoogtepunt 
eind jaren ’90 had Luto ruim 200 leden, 
maar dat Bettine Vriesekoop-effect is al 
lang voorbij. Momenteel telt de vereniging 
nog 80 actieve leden, waaronder twee 
jeugdteams en zeven seniorenteams”, 
aldus Van der Geld. De twee genaturali-
seerde Chinese dames die namens Ne-
derland naar de Olympische Spelen in Rio 
de Janeiro gaan deze zomer, spreken toch 

Leerlingen van basisschool Armhoefse Akker na de afvalrace nog even op de foto
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minder tot de verbeelding dan hun illustere 
voorgangster.

Koningstafel
Inmiddels is de warming-up en de demon-
stratie voorbij en mogen de kinderen in 
duo’s los gaan. Een behendigheidspar-
cours staat uitgestippeld, en daarna volgt 
het spel de Koningstafel. Winnaars schui-
ven door naar voren, verliezers naar achte-
ren. De beste twee eindigen in de finale op 
de voorste tafel en de winnaar verdient een 
traktatie. Vooral de jongens zijn bloedfana-
tiek en meppen er op los. Vaktermen als 
netservice, backhand en rally vliegen om 
de oren. Rob (17) vertelt dat hij binnenkort 
de overstap maakt van de jeugd naar de 
senioren en dat hij daar aan toe is. Desge-
vraagd legt hij uit dat: “…je ping pong op 
de camping doet, en tafeltennis echt een 
serieuze competitiesport is.”  

Parkeerleed
Voorzitter Eardly houdt toezicht op zijn 
manschappen en gasten en vertelt wat 
meer over zijn club: “We zijn trots op deze 
oude fabriekshal, die eigendom is van Luto. 
Dus geen huur, maar wel sparen voor een 
opknapbeurt begin 2017. We balen van het 

strenge parkeerbeleid van de gemeente, 
want we zitten hier in een vergunning-
houdersgebied. Met die ene pas van ons 
komen we niet ver. De sportwethouder is 
ons niet tegemoet gekomen en dat kost 
Luto leden, en dat is eeuwig zonde vind ik.” 
Wel is hij te spreken over andere initia-
tieven zoals de Try Out maand met gratis 
4 proeflessen en de sportdag die met de 
Nieuwste School om de hoek binnenkort 
is afgesproken. “Tevens zijn we al drie jaar 
gastheer voor de 60 vrijwilligers van Kermis 
FM. Die radiogasten slapen en douchen 
hier in juli.”

Saampie
Na de finale van de Koningstafel blijkt Tom 
de vorst, en Giel de kroonprins. Wat volgt is 
een klassieker: rondje tafel. Trainer Martijn 
deelt 3 levens per kind uit. “Maar ik wil niet 
dood!”, reageert een meisje. 24 kinderen 
tegen 2 trainers links en rechts in de grote 
zaal en rennen maar. Na deze afmattende 
afvalrace gaat een glas water er zeker in. 
Nog even een ‘saampie’ onder het Luto-
spandoek en de middag zit er weer op. 
Voor de tijden van de wekelijkse trainingen 
en competitiewedstrijden check de website: 
: www.TTVLuto.nl. 

In feite zijn meerdere partijen betrokken bij 
het ruimen van afval. De BAT zorgt voor het 
legen van de kliko’s en de (ondergrondse) 
verzamelpunten in de wijken. Diamant voor 
de afvalbakken, en het zwerfval in straten 
en pleinen is uitbesteed aan diverse aan-
nemers. Maar ook veel vrijwilligers leveren 
een bijdrage aan het opruimen.

Bijplaatsingen
De gemeente ontvangt tot 2022 een 
bijdrage van € 1,19 per bewoner per jaar 
van nota bene de verpakkingsindustrie. Dat 
biedt projectleider Olav Reijnders van de 

Afval, waar laten we het?                                               Jaap van Loon

Een vijftiental zwerfvuilruimers trok zaterdag 21 mei naar de Zorgboerderij in Tilburg-
noord om bijgepraat te worden door gemeenteambtenaren Marc van Akkeren en Olav 
Reijnders over de afvalverwerking door de gemeente. 

gemeente de mogelijkheid te experimente-
ren met verschillende schoonmaakopties. 
Zo kostte het tot voor kort bijna een half 
miljoen om de zogenaamde bijplaatsingen 
te laten ruimen. Die bijplaatsingen is afval 
dat illegaal op en naast de deels onder-
grondse verzamelcontainers wordt ge-
plaatst. Sinds begin dit jaar is met de BAT 
overeen gekomen, dat zij voortaan ook de 
directe omgeving gaan schoonhouden. Dat 
lijkt een kwestie van slim organiseren, maar 
er komt veel bij kijken. In 10 weken tijd is 
zo’n 35.000 kg. aan bijplaatsingen verwij-
derd.! 230 locaties worden 1x per week 
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gelijktijdig met het legen van de afvalcontai-
ner opgeruimd. Bij 10 locaties gebeurt het 
verwijderen van extra afval 3x per week en 
bij 10 locaties zelfs dagelijks.
“Het is soms dweilen met de kraan open”, 
zucht Olav. “Daarom zetten we ook in op 
gedragsbeïnvloeding en bewustwording 
bijvoorbeeld via scholen. We vinden het 
kennelijk al normaal dat er ergens afval ligt 
en dat kan toch niet! Daarom starten we 
binnenkort in 1 wijk met een totale schouw 
van alle afvalstromen. Doel is om de hopen 
afval terug te brengen en het aantal afval-
bakken te verminderen.” 

Melden
Al die bijplaatsingen worden momenteel ge-
registreerd met een foto, plaats en tijd. Op 
die manier wordt inzichtelijk waar de echte 
probleemplekken zijn en kan er wellicht 
preventief worden opgetreden. Marc: “Ons 
beleid is gericht op informeren, faciliteren 
en indien noodzakelijk corrigeren.” Hij roept 
mensen dan ook op om via de buiten-beter-
app of de site van de gemeente 
: www.tilburg.nl een melding te doen van 

overlast door afval: “Probeer er een fotootje 
bij te doen en zo nauwkeurig mogelijk de 
plaats van de vervuiling aan te geven. Er 
wordt dan getracht om zo spoedig mogelijk 
de troep te verwijderen. En”, gaat hij ver-
der: “de gemeente is blij met de vrijwilligers 
die hun eigen stoepje en directe omgeving 
schoonhouden. Vroeger was dat van-
zelfsprekend, maar tegenwoordig? Maak 
daarbij wel gebruik van de speciale zak-
ken voor zwerfvuil en gooi deze niet bij het 
restafval. Even een melding en ze worden 
netjes opgehaald.” 

Per 1 juli verandert er weer iets in de fre-
quentie dat de kliko’s worden geleegd. Ook 
de combi-kliko met gft en restafval wordt 
voortaan nog maar 1x per twee weken ge-
leegd. Dat kan ook. Door het scheiden van 
afval is het restafval van 210 kg. per gezin 
per jaar al teruggebracht naar 169 kg. en 
het streven is uit te komen op gemiddeld 
100 kg. op jaarbasis.

Op veel plekken wordt afval vaak naast 
de verzamelcontainers geplaatst

Ik heb met plezier samengewerkt en ver-
gaderd, met ons gemazeld team. Vooral de 
interviews vond ik leuk om te doen, je leert 

Zwanenzang                                                                                                          Ab Smit

Na drie jaar schrijfwerk voor de buurtkrant geef ik de pen graag door! Ons team mist 
nog inbreng vanuit d’n overkant, de straten rond Carré, maar natuurlijk is iedereen 
meer dan welkom.

de buurt en zijn bewoners echt kennen.
Sinds kort heeft mijn vrijwilligerscarrière 
een grote vlucht genomen en ben ik gaan 
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werken bij Stichting ‘Wildlife’, die in het 
Safaripark Beekse Bergen resideert. Ik zit 
daar o.a. in de handel van enorme drollen 
voor het goede doel. Hoe zit dat? Wildlife 
heeft een expositieruimte waar projecten 
voor het behoud van bedreigde diersoorten 
in hun natuurlijke leefomgeving, aan de 
bezoekers gepromoot worden. 

De neushoorn, olifant, jachtluipaard, ze-
bra’s en gieren dreigen uit te sterven. Wij 
zamelen geld in voor projecten, veelal in 
Afrika.
We verkopen 5 kg emmertjes met olifanten- 
en neushoornmest, alsmede bullshit. Goed 
voor de tuin (enorme tomaten), maar ook 
op andere manieren wordt geld ingeza-
meld. Later hierover meer in een volgend 
nummer.

Mijn eerste werkdag is niet onopgemerkt 
gegaan, Hemelvaartsdag. Ze stonden 
voor me in de rij, files van dik een uur! Tja, 
waarschijnlijk had dit meer te maken met 
de geboorte van Madiba, het olifantenkalf.
Ik wens mijn collega’s inspiratie en original-
iteit toe, en de buurtkrant nog een lang en 
onafhankelijk leven. 

Rosemijn zocht na een verantwoordelijke 
baan in de Horeca/evenementenbranche, 
werk wat ze beter met haar gezin, man en 
3 kinderen kon combineren. Maar vooral 
waar ze écht in hart en nieren voldoening 
uit kon halen. Ze ging niet over een nacht 
ijs, grote sheets op de huiskamermuur 
werden een jaar lang volgeschreven met 
uitgangspunten en ideeën. Van kinds af 
aan bestond al de fascinatie voor ge-
boorte en zwangerschap, omdat het vak 
verloskundige niet passend bleek ging 
de zoektocht verder en dat leidde haar 
naar massage, bij voorkeur voor (zwan-
gere) vrouwen en kinderen. Ze volgde 
opleidingen en cursussen en begon op een 
bovenkamer. Daar is ze nu uitgegroeid en 
achter in de tuin heeft manlief de schuur 
omgetoverd tot een prachtige praktijkruim-
te. 

Naam
Met de naam wil Rosemijn aangeven dat 

Van Kiem tot Kracht, massages met aandacht!                      Ab Smit

Rosemijn Prince, sinds 3 jaar woonachtig aan de Hoevense Kanaaldijk 45, heeft 21 
mei jl. haar, onlangs afgebouwde, massagepraktijk geopend. Zij richt zich vooral op 
de behandeling van (zwangere) vrouwen en kinderen. Uitgangspunt vormt een holist-
ische benadering: lichaam en geest zijn een.

ze door o.a. het wegnemen van blokkades 
mensen dichter bij zichzelf brengt en 
daarmee in hun eigen kracht zet. De Reiki 
opleiding, die ze eveneens gevolgd heeft 
helpt haar daar ook bij. Voor zwangere 
vrouwen zijn nog weinig mogelijkheden in 
Tilburg. Een massage, op haar ‘Prénatal’ 
behandeltafel, is een weldaad voor lichaam 
en geest voor zowel de toekomstig moe-
der als de baby. Kinderen met een hoog 

Rosemijn aan het werk
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energie/spanning-niveau stappen veel 
rustiger en ontspannen de deur uit. En niet 
te vergeten alle moeders die vaak vele 
ballen hoog hebben te houden, vinden een 
moment van opladen en rust bij Rosemijn. 
Een massage wordt voorafgegaan door 
een intake om psychosociale of medische 
klachten te inventariseren. Aandacht voor 
jou als uniek individu! 

Naast het masseren wil Rosemijn ook 
graag haar kennis overdragen via cursus-
sen ouder/kind massage. In de cursus 
wordt geleerd hoe je als ouder een extra 
dimensie aan het contact met je kind kunt 
ervaren via massage. Deze cursussen 
worden elders in de wijk gegeven.

Donderdag 9 juni heeft de werkgroep DAAD een bijeenkomst georganiseerd voor wijkbe-
woners om meer bekendheid te krijgen, maar ook om gezamenlijk na te denken over kans-
rijke initiatieven die de Armhoefse Akkers meer duurzaam kunnen maken. In de volgende 
uitgave meer hierover.

De oproep van de Buurtraad voor nieuwe leden heeft effect gehad. Drie wijkbewoners – 
Gijs Bakkers, Yvette Eshuis en Ester Naeyé – zijn inmiddels mee gaan draaien, zodat de 
taken en aandachtsgebieden nu onder 10 mensen verdeeld kunnen worden.

25 juni is de officiële opening van het nieuwe paviljoen van Omni Club Were Di. Ze zijn hier 
mega trots op en willen dit ook samen met onze wijkbewoners gaan vieren tussen 20.00 en 
01.00 uur. Iedereen is dan van harte welkom. Muziek wordt gespeeld door Cherry and the 
Sugarstuds - bekend van ’Armhoef Pakt Uit’- en ook DJ ‘Big H’ hebben ze weten te strikken.

Senioren komen jullie genieten van de zomerbarbecue op 29 juni bij de Pelgrimhoeve of 
gaan jullie op 6 juli mee naar het Leder en Schoen Museum in Waalwijk? Aanmelden kan 
nog! Kijk daarvoor even naar de informatie in het mei-nummer.

Oud-wijkbewoonster An Schilder is blij, dat ze nog steeds ons wijkblad via de post ont-
vangt. Ze stuurde een persoonlijk bedankkaartje met een donatie voor de benodigde postze-
gels en dat is een gebaar dat zeer op prijs wordt gesteld!

We hebben het zo trots vermeld: het IJsvogeltje had een nestje. Helaas lokte dat mensen 
die geen genoegen namen met een kijkje op afstand, De Werkgroep Moerenburg heeft 
daarop besloten ons wijkblad niet meer te voorzien van dit soort informatie.

Were Di zoekt met ingang van het nieuwe seizoen een vrijwilliger die het leuk vindt 
om het de jongste Were Di jeugd te gaan trainen. Heb je interesse in voetbal, heb je 
per week een uurtje over, dan is dit je kans. Het afgelopen jaar werd er op donderdag 
getraind van 16.30 uur  tot 17.30 uur. Andere tijden zijn in overleg wellicht mogelijk. 
Heb je interesse stuur dan een berichtje naar 7 jeugdvoorzitter@rksvweredi.nl.
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 Buurtbewoonster Margot Mutsaers signaleerde hoe een meerkoetstelletje ijverig hun nest 
bouwde op de bruine bielzen aan weerszijde van de draaibrug over het kanaal. Als er jongen 
komen, kunnen deze niet terug naar hun nest, omdat dit te hoog ligt met alle gevolgen van 
dien. De Werkgroep Behoud Moerenburg zoekt naar een oplossing.

De Stichting Tilburg te Water heeft haar programma op en langs het water van de Pius-
haven en het Wilhelminakanaal in de komende maanden gepresenteerd. Dat is o.a. te vin-
den op hun volledig vernieuwde website: : www.tilburgtewater.nl. 

Treft de hele buurt elkaar op de Buurtcamping in Tilburg? In het weekend van 15 tot 17 juli 
wordt de Stadscamping Tilburg op het voormalig Van Gend en Loosterrein omgedoopt tot 
buurtcamping. Wil je meedoen of als vrijwilliger helpen om er gezamenlijk een mooi feestje 
van te maken? Kijk op: : stadscampingtilburg.nl/buurtcamping. 

Aan de Oisterwijksebaan 11 gaat in november een Bread &Breakfast open, tenminste als de 
verbouwing straks voorspoedig gaat verlopen. Ze gaan B&B MoerEnBurg heten en je kunt 
nu al via 7 ingrid.lips@gmail.com meer informatie opvragen.

‘Ontprikkelen’ voor kinderen                                   Debbie de Weijer

Sinds enige tijd worden er bij Yoga studio ‘ik groei’ aan de Werf naast de diverse 
yoga- en pilateslessen, ook lessen kinderyoga gegeven. Margo Heijkant van GO! 
Kinderyoga & coaching, verzorgt deze lessen. Ook geeft ze workshops bij onder an-
deren de BSO. Tijd om eens nader kennis te maken met haar.

Margo Heijkant in de ruimte van ‘ik groei’

Margo is moeder van 2 kinderen. Ze is zich 
na haar werkzaamheden als leerkracht en 
Remedial Teacher steeds meer bezig gaan 
houden met de behoeftes van het indivi-
duele kind. Twee jaar geleden heeft ze de 
opleiding tot kindercoach gevolgd en is ze 
als coach aan de slag gegaan. Ook hield 
ze zich bezig met sociale vaardigheids- 
en weerbaarheidstrainingen bij kinderen. 
Hierbij maakte ze vaak gebruik van 
yoga-technieken, omdat ze merkte dat de 
kinderen daar heel positief op reageerden. 
Zodoende raakte ze ook steeds meer 
geïnteresseerd in kinderyoga en volgde ze 
de opleiding ‘holistische kinderyoga’. Toen 
Mary Ann Moerkens - eigenaresse ‘ik groei’ 
- vroeg of zij daar kinderyogalessen wilde 
gaan geven, hoefde ze dan ook niet lang 
na te denken. Ze heeft onze wijk ondertus-
sen ervaren als heel leuk en vriendelijk, 
waarin mensen open staan voor nieuwe 
ideeën. De yogastudio vindt ze: “te gek: het 
ligt op een mooie locatie en heeft een fijne, 
ruime en open uitstraling.”
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Kinderyoga is volwassenyoga?
Voor de zomer van 2015 is Margo gestart 
met een proefgroepje. Dat liep vanzelf, er 
was veel animo voor. Dat komt waarschijn-
lijk ook omdat yoga tegenwoordig leeft. Er 
komt namelijk veel op kinderen af, denk 
aan school, (sport)clubjes, tv, games en 
social media. “Kinderen hebben door al 
deze prikkels soms moeite om bij zichzelf 
te blijven. Er is behoefte aan ontspannen/ 
‘ontprikkelen’.”
Kinderen ervaren een yogales als speelles. 
Er is veel aandacht voor zintuigspellen 
(tast, reuk, smaak), ademhaling en muziek. 
Margo: “Zo leren ze hun lijf te voelen en 
kunnen ze de energie laten stromen. Een 
ander voordeel is dat kinderen spelender-
wijs hun grenzen en mogelijkheden leren 
(her)kennen.”
Margo werkt met een vaste opbouw tijdens 
de les met steeds een thema. Voor de 
warming-up kan er iets verteld worden over 
de dag van vandaag. Na de yoga-houding-
en en het spel volgt de eindvisualisatie. Ter 
afsluiting wordt er iets creatiefs gedaan 
met een kopje thee. Dit alles afgestemd op 
de behoefte en vooral ook leeftijd van de 
groep kinderen. Kleuters kunnen bijvoor-
beeld slechts een paar minuten iets in stilte 
doen. Oudere kinderen kunnen wat moeilij-
kere oefeningen aan en gaan meer richting 
langere stiltemomenten. “Kinderyoga is 
dus ook geen volwassenyoga. Het is veel 
speelser, maar beide gaan wel uit van het 
principe, namelijk dat je met aandacht naar 
binnen keert”, aldus Margo.
Momenteel geeft Margo kinderyoga aan 2 
groepen: op woensdag is de onderbouw 
aan de beurt en vrijdagmiddag kinderen 
uit de bovenbouw. Beide groepen zijn niet 
groter dan 8 kinderen. Kinderen nemen 
deel aan een yoga-lessencyclus van 10 
lessen. Hierna kunnen ze weer doorgaan 
met een volgende cyclus, als ze dat willen.

Workshops
Margo heeft 9 jaar in het basisonderwijs 
gewerkt en heeft gemerkt dat er behoefte is 
aan ‘ontprikkeling’ in de klas. Haar visie is 
dat yoga eigenlijk geïntegreerd zou moeten 
worden in de les, omdat het energie geeft 
om door te gaan met de lesstof. Ze heeft 
op verschillende scholen al workshops 
gegeven. Zo kwam ze ook bij de BSO 
Armhoefse Akkers van Kinderstad terecht. 
Hier werd enthousiast op haar proefles ge-
reageerd en inmiddels heeft zij een cyclus 
van een aantal weken gedaan, wat goed 
bevallen is. Ook bij sportclub Pellikaan 
heeft ze contacten voor yogaworkshops en 
een lessencyclus yoga. 
Naast de workshops blijft Margo zich scho-
len door het volgen van cursussen. En ook 
het voorbereiden van de lessen kost vaak 
tijd. Maar de enthousiaste verhalen die ze 
me over haar werk vertelt, zeggen mij ook 
dat ze het heel erg leuk vindt om kinderen 
zo op weg te helpen en ze krijgt er zelf ook 
veel energie van. 
 
Toekomst
Graag zou Margo in de toekomst nog 
tieneryoga (voor kinderen tot 16 jaar) willen 
toevoegen aan haar lessen.  Mindfulness/
meditatie staan op haar lijstje. Ouder-kind-
lessen vindt ze ook interessant om te doen: 
“Het is heel bijzonder om in zo’n setting 
met je kind bezig te zijn.” Mogelijk gaat ze 
op zaterdag een keer een proefles geven 
hiervoor. En als laatste geeft ze aan dat 
yoga-swing misschien binnenkort een optie 
is. Dan hangen er lange doeken vanaf het 
plafond in de ruimte waardoor je moeilijkere 
oefeningen kunt doen. Margo heeft dus nog 
ideeën genoeg voor de toekomst. 

Meer info: : www.go-kinderyoga.nl. 
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Piano- en zangschool ‘Pop/Jazz/Klassiek’  
Docenten Arno Aerts en Wil van Leijsen. 
: www.wilvanleijsen.nl ( [013] 544 54 55 of 7 arnoaerts1@home.nl. 

Leer Spaans 
In uw eigen tempo, wanneer het u uitkomt en dicht bij thuis (Tilburg Centrum). Alleen, met 
z’n tweeën of in kleine groepen. Lessen worden gegeven door bevoegde Spaanstalige 
docente met zeer goede beheersing van de Nederlandse taal. Wilt u flexibel leren met 
persoonlijke aandacht? Reageer snel! ( 06 303 446 55 of 7 spaanseles@ziggo.nl 
Hasta pronto! 

Te huur, luxe townhouse  
op een uur rijden van Faro, Portugal. Geschikt voor 6 personen, 150m2 opp., 3 (2-pers.) 
slaapkamers, 2 badkamers. 17 km. van de vestingstad Lagos. Het huis is onderdeel van 
Santa Antonio, villas Golf en Spa complex. Huurprijs varieert van € 400 tot € 900.  
Bel voor beschikbaarheid ( 06 513 821 06.

Saxofoon- en klarinetles aangeboden op Carré 
Alle mogelijke stijlen, met of zonder notenschrift. Ook akkoordenleer en improvisatie. 
Gratis proefles. Tarief: € 17,-- per 45 minuten. Bel met Rik Meesters (06 245 388 75. 
Of mail naar 7 mastersmusic@hotmail.com.

Kinderknutselatelier in onze wijk
Heb je zin om te komen knutselen? Of wil je een creatief kinderfeestje geven in onze wijk? 
Bij Atelier Groeten Uit Tilburg heb je een gezellige middag en ga je altijd met een bijzonder 
werkstuk naar huis! 
Ageeth Buschgens ( 06 364 856 23, : www.groetenuittilburg.com

Muzieklessen 
Basgitaar, contrabas, gitaar piano en tuba. Kees van de Ven Muziek, Carré 37, 
( 06 156 214 70, 7keesvandevenmuziek@hotmail.com
 
Schilderen is een feestje in het HB Atelier! 
Dat is mijn motto en met veel enthousiasme breng ik dit over op mijn cursisten. Op don-
derdag 09.30 - 12.30 / 14.00 - 17.00 / 19.15 - 22.15 . September tot medio juni 27 lessen 
(€ 175) verdeeld over 5 blokken, dus instromen is geen probleem. 
E-mail: 7 hanneke@bollen.nl website : www.hannekebollen.nl 
( 06 511 218 70 / [013] 463 43 78 Kapt. Grantstraat 36 (tunneltje Berkel-Enschot).
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BUURTAGENDA 

11 + 12 
juni 

Gehele dag Moerenburg 
1e Samengestelde Menwedstrijd i.s.m. de Postkoets 

25 juni 20.00 – 01.00 uur Omni Club Were Di 
Feest rond de opening van het nieuwe paviljoen 

29 juni 17.30 – 20.00 uur Pelgrimhoeve 
Zomerbarbecue voor senioren 

1 juli Rond 19.00 uur Wandel4daagse Armhoefse Akker 
Intocht deelnemers (berichtgeving via deelnemers) 

6 juli 12.45 – 17.30 uur Pelgrimhoeve 
Uitstapje senioren naar Leder en Schoen Museum 

 
INFORMATIE 

Ø Buurtkrant E-mail: armhoefseakkers@gmail.com 

   Eindredactie Jaap van Loon Spoorlaan 2      ( 536 09 65 
   Advertenties Anneke v.d. Avoird Bosscheweg 192 ( 542 30 65 
  
Ø Buurtkrant 

medewerkers 
Judith Doljé, Lout Donders (Donlog), Gerben van Eeuwijk, Joost 
Ketelaars (bezorging), Toine Kocx (foto’s), Corin Sweegers, Ab 
Smit, Debbie de Weijer, Anne-Marie Smulders (In the picture), 
Rob Ysebaert (lay-out).  

   

Ø Reacties 
Buurtkrant 

Deadline kopij volgend nummer: 
Verschijningsdatum rond:  

   25 juni 
     8 juli 

  
Klachten over bezorging van uw buurtkrant, of storende fouten?  
Meld het via 7 armhoefseakkers@gmail.com  
 

Ø Buurtraad E-mail: 7 buurtraad@armhoefseakkers.nl 
Postadres: Loudonstraat 25, 5018 GE  Tilburg 

   Voorzitter Lout Donders          J.P. Coenstraat 9     ( 543 88 68 

  
Ø Buurtraad 

leden 
Gijs Bakkers ( 06 185 136 14, Yvette Eshuis ( 06 474 931 61, 
Erwin Jacobs ( 590 40 00, Hein Jacobs ( 542 61 10, Ineke van 
Kasteren ( 544 67 83, Mascha Meulenbroek ( 06 133 703 94, 
Esther Naeyé (  06 531 914 11, Manon Nix ( 544 63 73 en 
Remco Westhoek ( 535 70 08. 

  
Eerstvolgende vergadering 14 juni. Aanvang 20.00 uur in de 
Buurtraadruimte Van Heutszstraat 1a. Aanbellen bij Buurtraad/ 
prikpost. Je bent welkom. 
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Ø Wijkagent 
Lieve v.d. Berg 

Er is geen vast spreekuur meer. De wijkagent maakt liever een 
persoonlijke afspraak. Bel: ( 0900 8844, of mail naar: 
7 Wijkagenten-armhoef-hoogvenne.tilburg-centrum@politie.nl	

  
Ø Bloedafname Diagnostiek Brabant, iedere donderdag van 09.30 -10.00 uur (met 

alle formulieren) in de ruimte van de Buurtraad,1e verdieping. Van 
Heutszstraat 1a. Aanbellen bij de Buurtraad/prikpost. Meer info: 
: www.diagnostiekbrabant.nl of ( 539 36 36.  
SHL-groep: iedere ochtend op werkdagen van 08.00 -10.30 uur in 
het Gezondheidscentrum Piushaven, Prinsenhoeven 22. 

  
Ø Wijkzuster Ilse Oldenkotte is de wijkzuster van Surplus in onze wijk. Zij is 

bereikbaar via ( 06 238 420 94 of via de Wijkzustertelefoon van 
de Kruisvereniging Midden-Brabant ( (013) 455 06 02. 
 

Ø Thebe wijkzorg Het buurtteam Prinsenhoeven met wijkverpleegkundigen en 
verzorgenden van Thebe Thuiszorg verleent zorg aan huis in 
onze wijk. Adres: Prinsenhoeven 24. ( 088 11 76 804 (24 uur). 
 

Ø AED-apparaat Loudonstraat 2, terrein Jan Wier en Hogendriesstraat.  
Leren omgaan met AED? Mail naar 7 p.van.erp@ziggo.nl.  

  
Ø Ouderenzorg 

 
Spreekuur in Gezondheidscentrum Piushaven op dinsdag en 
donderdag van 08.30-10.30 uur. Prinsenhoeven 24,                   
( 544 65 44. 

  
Ø Senioren Netwerk 

Armhoefse Akkers 
Informatie bij ouderenwerker Kitty Lumens, ( 542 57 29. E-mail:  
7 kittylumens@contourdetwern.nl 

  
Ø Centraal Meldpunt 

Gemeente Tilburg 
Voor klachten of opmerkingen over uw woonomgeving:  
(14 013	of e-mail via de site : www.tilburg.nl.  
 

Ø Overlast rond Jan 
Wier / Meldpunt 
GGz 

Voor vragen, klachten of meldingen betreffende overlast 
rondom Jan Wier: : http://janwierhof.ggzbreburg.nl,          
( 088 016 16 16 7 meldingenjanwierhof@ggzbreburg.nl 
of ga naar de receptie van het Jan Wierhof.  
 

Ø Meldpunt 
Waterpaviljoen 
Moerenburg 

 

Voor klachten of meldingen over het Waterpaviljoen in 
Moerenburg: : www.dommel.nl/producten/klacht-indienen.html 
( 0411 618 618.  

Ø Misstanden in 
Moerenburg 

Overlast meldt u via het Handhavingsteam Buitengebied:           
( 0900 996 5432, of bij de politie: ( 0900 8844. 

 
	
	
	

 

De gemeente Tilburg wil na de bouwvakantie de Lovense en Hoevense Kanaaldijk aan de 
kant van de sportvelden en Moerenburg herinrichten. De belangrijkste wijzigingen: rode 
fietssuggestiestroken en een wegversmalling.  
De gemeente nodigt je uit voor een inloopmoment op maandag 13 juni tussen 17.00 uur 
en 18.00 uur bij Café Zomerlust om de plannen te bekijken. Medewerkers van de 
gemeente zijn aanwezig om vragen te beantwoorden.  
Het ontwerp is te vinden op : www.tilburg.nl/wegwerkzaamheden. Voor vragen: Rob van 
Nuenen (gemeente) op werkdagen ( (013) 542 86 68 of 7 rob.van.nuenen@tilburg.nl.  
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Schildersbedrijf Michel van Gemert 

 
Voor al uw binnen- en buitenschilderwerk 

Tevens ook kleine stukadoorwerken 
 

30 jaar ervaring in onderhoudswerken en nieuwbouw 
 

Vrijblijvende offerte 

Eikenbosch 43 
5056 GB  Berkel-Enschot 

Tel: 013 - 5367336 
Mob.: 06 – 22790145   

 
Winterschilder: 

van oktober t/m februari 10% korting          
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		Erik van Poppel, uw WitteWoning Makelaar Tilburg Armhoef					 De	Werf	97	

• Verkoop	vanaf	0,5%	van	de	verkoopprijs	 	 					5018	CX		Tilburg	
• Aankoop	10%	van	het	verschil	 	 	 																			T:	013	57	15	888	
• Hypotheken	 	 	 	 																														M:	06	28	78	53	67	
• Taxaties		 																								E:	erikvanpoppel@wittewoningmakelaars.nl	

				 																I:	www.wittewoningmakelaars.nl									 	 								
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DE FIJNSTE ELEKTRISCHE FIETS
KOOPT U BIJ RAP

R AP CENTER T ILBURG 
Jules Verneweg 12A 
(Industrieterrein Loven)
013 544 86 18 elektrische fi etsen WWW.TRAPRAP.NL

2016

Test
winnaar

Test
winnaar

20162016

Tegen inlevering advertentie gratis accu upgrade t.w.v. € 150
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Frans Erensstraat 44  5044 PM Tilburg
T  013 - 463 53 54   M  06 - 489 37 502
E  info@oerlemansschildersbedrijf.nl
I  www.oerlemansschildersbedrijf.nl

schilderwerk
wandafwerking
restauratieschilderwerk
hout- en marmerimitatie 
decoratieve technieken

F r a n k  O e r l e m a n s

OERLEMANS

schi ldersbedr i j f
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SPORTEN BIJ WERE DI TILBURG

Bij Were Di Tilburg kunt u terecht voor hockey, tennis, jeu de boules en 
beach-volleybal.
Were Di heeft een hockeywaterveld, 2 kunstgrasvelden, 6 all weather 
tennisbanen, 8 jeu-de-boulesbanen en 4 beachvolleybalvelden.

U kunt nog lid worden. Voor info: kijk op de website 
www.weredi-tilburg.nl  U kunt ook een e-mailtje sturen naar  
info@weredi-tilburg.nl,  bellen op 543 22 86 (op maandag na 20.00 uur) 
of zelf eens een kijkje komen nemen op ons prachtige sportcomplex.
Were Di Tilburg, IJsclubweg 2, Tilburg (achter het Bastion Hotel)
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Dames	  en	  Heren	  Kapsalon	  

St.Josephstraat 85A                                                                                                                                                                                                   
5017GD Tilburg                                                                                                                                                                                                                        
013 5435109                                                                                                                           

 

Ook kunt u hier                                                                                                                                                                          
uw schoenen                                                                                                                                                        
afgeven voor  reparatie. 

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  


