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maandelijks blad voor buurtbewoners

-  Stadsstrand naar Moerenburg?
-  100 jaar kapper Heerkens
-  Creatief bolwerk Duvelhok
-  Indiëmonument verdwenen
-  Meer groen in de wijk

Armhoef heeft Koningsdag op geheel eigen wijze gevierd met  allerlei activiteiten in 
speeltuin De Holle Boom. Het evenement blijkt super geslaagd en dus zeker 

voor herhaling vatbaar. (foto: Ingeborg Bosch)
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Hij probeerde de aanwezigen te overtuigen 
van zijn goede bedoelingen: het voorleggen 
van de eerste ideeën om het kunnen open-
stellen van een deel van de voormalige 
waterzuivering voor educatieve en recre-
atieve doeleinden. Het feit echter, dat op 
een centrale plek - naast het nog werkende 
pompgebouw - een stadsstrand ingetekend 
stond, zorgde voor een stroom aan heftige 
protesten. 

Functie
Toch blijkt dit plan met o.a. een forellenvij-
ver, shil-take kwekerij, kruiden- en moestui-
nen, bij Waterschap De Dommel, eigenaar 
van het terrein, goed te zijn ontvangen. 
Onlangs zijn de monumentale gebouwen 
gerenoveerd en is het terrein aangepakt. 
“De ambitie van de Gemeente Tilburg is 
dan ook om dit Rijksmonument een functie 
te geven”, legde gebiedscoördinator Marc 
van Akkeren uit. “Het in 2010 vastgestelde 
bestemmingsplan maakt recreatie en (be-
perkte) horeca mogelijk. Ondernemer Paul 
van het Stadsstrand heeft een kostendek-
kend plan ontwikkeld, maar de haalbaar-
heid moet nog wel op veel facetten onder-
zocht worden. Dat is ook de opdracht die 
er nu ligt: wat betekenen de ideeën voor 
de bodem, flora en fauna, geluid, parkeren 

Stadsstrand naar voormalige Waterzuivering?                  Jaap van Loon

Kom je aan Moerenburg, dan kom je aan de (wijk)bewoners. Ruim zestig mensen 
bezochten de informatieavond bij Café Zomerlust op maandagavond 24 april jl. waar 
ondernemer Paul de Kanter zijn plannen voor een Moerenburg Park ontvouwde.

etc.?” De intentie van Paul is om zijn creati-
viteit te delen en samen met omwonenden 
te onderzoeken wat haalbaar en wenselijk 
is.

Stadsstrand
Een aantal aanwezigen geloofden daar 
geen klap van. Ze vonden de plannen veel 
te vaag en te prematuur. Toen Gert Brunink 
ook nog inbracht, dat hij een plan voor een 
multifunctioneel bezoekerscentrum op de 
plank had liggen, was dat aanleiding voor 
nog meer kritieken en de verzuchting: 
“Moerenburg moet blijven, zoals het nu 
is!” Duidelijk werd dat aan het Stadsstrand 
nogal wat negatieve ervaringen van omwo-
nenden kleven. Dat maakt het meedenken 
met de ideeën van Paul er niet eenvoudi-
ger op. Toch heeft een tiental aanwezigen 
zich opgegeven om hiermee aan de slag 
te gaan. De Buurtraad houdt daarbij een 
oogje in het zeil.

En Paul zelf? Die wil ook door met zijn 
ideeën, want zijn plan omvat heel wat meer 
dan alleen een Stadsstrand. Hij ziet ook 
voldoende mogelijkheden om zijn plan bij te 
stellen naar aanleiding van de kritieken die 
deze avond zijn geuit. 
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Op 10 juni 1917 startte Willem Heerkens 
als 17-jarige een dames- en herenkap-
salon. Nu 100 jaar later zit, Mariëlle 
Heerkens, nog steeds in het kappersvak 
in hetzelfde pand. In de zaak staat de 
kinderknipstoel die 100 jaar geleden ook 
al gebruikt werd voor het knippen van de 
kinderen. Mariëlle denkt dat het een oude 
café-barkruk is waar de kinderstoel van 
gemaakt is, maar kent de geschiedenis niet 
verder dan dat hij er altijd geweest is. 

Apart geknipt
In 1917 werden de heren en dames nog in 
aparte ruimtes geknipt. Opa Willem deed 
naast knippen ook masseren. De verhalen 
gaan rond dat hij dat heel goed kon. Als 
klanten naar huis gingen hadden ze geen 
klachten meer. Toen haar vader Huub 
trouwde en voor zichzelf wilde beginnen, 
werd er op Sint Josephstraat 50 ook een 
kapsalon geopend. Huub startte met een 
dameskapperszaak op huisnummer 50 en 

1917 - Heerkens Kappers - 2017                                                     Corin Sweegers

Familiebedrijf Heerkens Kappers, tegenwoordig Heerkens Coiffure, gevestigd in het 
oudste pandje van de Sint Josephstraat op nummer 40, bestaat binnenkort 100 jaar. 
Iedereen kent het karakteristieke pand wel, op de hoek met de Prinsenhoeve tegen-
over het vroegere Casino. 

vader Willem bleef met zoon Sjef de heren 
knippen en scheren op nummer 40.
Mariëlle heeft het vak helemaal van “ons 
pap” Huub Heerkens geleerd. Die is 
geboren (1933) en gestorven (2012) op 
huisnummer 40. Mariëlle vertelt: “Er zit 
misschien een meter tussen zijn wieg en 
zijn sterfbed.” Mariëlle heeft van kleins af 
aan kapper willen worden. Zij mocht of 
moest, want zo ging dat vroeger, samen 
met haar twee zussen altijd helpen in de 
zaak met vegen en wikkels vouwen. Haar 
twee zussen vonden dit maar niets, maar 
zij vond het geweldig. Als klein meisje heeft 
ze al geleerd om haarstukjes te maken, 
wat ze tot vorig jaar is blijven doen. Als 1978 Mariëlle met moeder Marga

Mariëlle aan het werk met op de achter-
grond een foto van vader Huub
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12-jarige ging Mariëlle elke zaterdag in 
Reusel bij een hele goede vriend van de 
familie Leon’s Kapper helpen. Als 16-jarige 
is ze al bij haar vader in loondienst gegaan 
op nummer 50. Ze zat toen in het eerste 
jaar van de kappersopleiding, maar als ze 
eerlijk is, heeft ze het vak van “ons pap” 
geleerd en niet in de opleiding. 

Eigen kapsalon
In 1991 begint Mariëlle haar eigen kapsa-
lon Heerkens Coiffure aan de Sint Jo-
sephstraat 40 voor dames en heren, terug 
op de oorspronkelijke plek. Huub ging met 
zijn dochter verder op nummer 40. Mariëlle 
is een kapster in hart en nieren. Ze vertelt 
er heel enthousiast over: “Mijn ouders zijn 
me tot op late leeftijd blijven steunen en 
helpen waar ze konden. Het vak is in de 
loop der jaren totaal veranderd. Tegen-
woordig gaan veel mensen eens in de twee 
maanden naar de kapper. Vroeger gingen 
de dames vaak elke week, keurig gekapt 
voor het weekend. Voor een feest ging 
iedereen naar de kapper. Voor haarstukjes, 
touperen, permanenten, kleuren, watergol-
ven enz.” 
Inmiddels zit Mariëlle al 37 jaar in het vak 
en vindt het nog steeds hartstikke leuk om 
te doen. Contact met de klanten en de af-
wisseling zou ze niet kunnen missen. Maar 
ook Tilburg kan ze niet missen. Ze hoopt 
het nog lang te blijven volhouden. 

Toekomst
Oorspronkelijk zat er in het pand op num-
mer 40 een zaak met barbier, café en grut-
terswaren. Mariëlle is de 6e generatie Heer-

kens die in het pand Sint Josephstraat 40 
een bedrijf heeft. Het pand is waarschijnlijk 
nog ouder, maar dat weten ze niet precies. 
Ze denkt dat ze de laatste Heerkens is in 
het kappersvak, want dochter Pleun heeft 
hele andere ambities. Sinds Mariëlles 
ouders zijn overleden, is het woonhuisge-
deelte achter de zaak verhuurd. Ze hoopt 
voor de toekomst en Pleun ziet dat ook 
wel zitten “in dit gave pand” dat Pleun toch 
weer hier zal gaan wonen en misschien wel 
een eigen bedrijf zal beginnen, maar dan 
iets anders.

Vader Huub was een verzamelaar en 
bewaarde heel veel spullen. Zo heeft Ma-
riëlle ook het receptieboek van het 40-jaig 
bestaan gevonden met mooie tekeningen 
van haar oom erin en krantenartikelen uit 
het Nieuwsblad van het Zuiden van 10 juni 
1957 en toen stond het er al: “De kappers-
zaak van Heerkens mag men als een van 
die door en door gemoedelijke Tilburgse 
zaken beschouwen”. En zo is het nu nog! 
Proficiat met jullie 100-jarig bestaan.

Een tekening in het receptieboek 
van het 40-jarig bestaan
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De voormalige kantine heeft zijn naam 
behouden, maar is omgetoverd in een 
gezellige en sfeervolle ontmoetingsplek. 
Heerlijk om in te vertoeven of een goed 
gesprek te voeren, zoals met co-creator 
Paul Jongerius: “Sinds Karin Bruers dit 
pand in 2014 zonder enige vorm van 
subsidie heeft gekocht, werken we gestaag 
aan de renovatie van alle delen, geschikt 
voor allerlei doeleinden.” Om vervolgens in 
een ononderbroken woordenstroom alles te 
benoemen. Er is ook zoveel te vertellen en 
te zien!

Bengskes
Dat blijkt wel tijdens de rondleiding, langs 
prachtige kunstwerken van Hans Innemee 
die ook een aantal ontwerpen voor de So-
cialSofa’s heeft gemaakt. Die ‘bengskes’, 

Welkom in het Duvelhok                                            Jaap van Loon

Een kopje koffie, high-tea of heerlijke lunch in een unieke ambiance? Wandel eens 
binnen in het Duvelhok aan de St. Josephstraat en laat je verrassen. Deze oude ka-
toenspinnerij is omgevormd tot een bruisend creatief bolwerk. Zelfs leerlingen van de 
Nieuwste School volgen er lessen in creatieve vakken.

daar is cabaretière Karin Bruers wereldbe-
roemd mee geworden. Zo’n 10 jaar geleden 
nam zij dit initiatief en inmiddels zijn er zo’n 
1.500 geplaatst door heel Nederland en 
in het buitenland. Ze worden voorzien van 
duizenden mozaïeksteentjes in het grote 
atelier in het hart van het Duvelhok. Een 
duivelskarwei, waaraan per bank vaak 6 tot 
8 weken met engelengeduld gewerkt wordt. 

Het is een sociale onderneming, zoals de 
meeste activiteiten in dit pand. Zo helpt er 
momenteel een groep van 12 Syriërs bij 
het gereedmaken van de SocialSofa’s. Die 
kenmerkende mozaïektableaus zijn door 
het gehele pand te vinden, tot in de toilet-
groepen toe.  
Vlak naast het atelier vind je de gezellige 
‘SocialSalon’, waar de buurtbewoners wel-
kom zijn voor een haar- en/of beautybehan-
deling. Even bellen naar de SocialSalon 
( [013] 822 84 22 als je wilt komen. En 
als je daar toch bent kun je meteen je haar 
laten doen door Maikel Hairdesign, een van 
de beste top 10 kleurspecialisten in Neder-
land! Ook voor hem even een afspraak 
maken via ( 06 319 956 15.  

Try-outs
De prachtig opengewerkte zolder leent 
zich voor allerlei activiteiten als lezingen, 
workshops of vergaderingen. Zo blijkt het 
voormalig ketelhuis bijvoorbeeld een pracht 
locatie voor een intiem diner of lunch. 
Binnenkort start Karin Bruers samen met 

Het voormalige ketelhuis

Stukje voor stukje wordt een 
SocialSofa bekleed
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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          
 

 
 
 
 
 
 
 

Prinsenhoeven 36  013-5420685  info@vdbraakenmaas.nl 

Overige Specialismen: fysiotherapie, geriatrietherapie, manuele therapie, sportblessures, 
revalidatie na een operatie of beroerte, looptrainingen (etalagebenen), Parkinson, 

hyperventilatieklachten, COPD, tape, dry needling. 

U kunt voortaan bij fysiotherapie van de Braak en 
Maas ook terecht voor manueel therapeutische 
behandelingen. Lenny van Pelt msc. deze ervaren 
Manueel therapeut komt ons team versterken.  
René van de Braak gaat per 30 maart met pensioen 
na bijna 40 jaar als fysiotherapeut in deze wijk 
gewerkt te hebben. 
René, heel erg bedankt voor al deze jaren. 
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Nol Havens hier met de try-outs voor een 
nieuwe theatershow. Interesse? Volg de 
berichtgeving op : www.facebook.com/
duvelhok/. 
Dwalend door dit gebouw kom je o.a. ook 
een mediabedrijf tegen, journalisten of de 
jongens van K-Jak die avontuurlijke reizen 
op maat organiseren. Verder vind je er 
de duvelhokjes, de plekken waar vroeger 
de wol, compleet met viezigheid en onge-
dierte, werd opgeslagen of het Brabants 
Ambachtshuis, waar oude ambachten tot 
leven worden gewekt. 
Parkeren is ook probleemloos. Via de 
Dunantstraat kom je bij de eigen parkeer-
plaats met een lager tarief dan in de stad. 
Ook daar wordt dus rekening gehouden 
met de sociale draagkracht.

“Het is belangrijk dat mensen zich hier 
gewoon thuis voelen en hun ding kunnen 
doen”, vat Paul de essentie achter het 
Duvelhok samen. “We hebben nog allerlei 
plannen. Zo willen we ook de naastgelegen 
tuin met de unieke elfenkring van bomen 

SocialSalon voor een fijne haar- 
en/of beautybehandeling

gaan aanpakken en wellicht dat we daar 
een sociale groentetuin van gaan maken. 
Verder blijven vernieuwingen noodzakelijk, 
dus we zijn hier nog wel een tijdje bezig.” 
Meer info: : www.duvelhok.com, maar je 
kunt er beter gewoon eens binnenlopen.

Collecte voor Buurtkrant Armhoefse Akkers in week 25       Corin Sweegers 
 
Eind vorig jaar hebben we aangegeven dat we wat financiële problemen hadden als buurtkrant. 
Spontaan zijn er diverse bedragen binnen gekomen, waardoor onze eerste nood is opgelost. 
Daarnaast hebben zich een aantal mensen aangeboden om te gaan collecteren. Dat willen we 
jaarlijks gaan doen. Misschien dat we dit jaar nog niet onze hele wijk kunnen collecteren en het 
gebied in tweeën delen, maar in week 25 willen we voor het behoud van de buurtkrant 
rondgaan. Diegene die zich al aangemeld hebben als collectant, krijgen van ons van tevoren 
bericht over hoe en wat we wanneer gaan doen. Heeft u zich nog niet aangemeld, maar zou u 
ook wel een straat willen doen, laat het dan zo spoedig mogelijk weten. We kunnen nog wel 
een paar collectanten gebruiken. 7 armhoefseakkers@gmail.com 
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Wekelijks fietsen zij, samen met Sander 
van Loon, Geert Hendriks en eventuele 
andere wielrenners op zondagochtend 
zo’n 80-100 km. “Niemand van deze groep 
fietst vanaf zijn jeugd, ze zijn allemaal pas 
later op de wielrenfiets gestapt. Bart fietst 
al het langste en zo’n 10 jaar geleden is 
Teun een keer meegegaan. Erwin sloot een 
aantal jaren later aan en gooide het tempo 
flink omhoog”, aldus Teun. Naderhand 
kwamen ook Sander en Geert erbij, maar 
deze groep kan altijd groeien. In de groep 
zijn wel niveauverschillen. Maar dit veref-
fent zich vanzelf: achterin is het namelijk 
rustiger fietsen dan aan kop.

Echt mannen 
Elke zondag starten ze met een kop koffie 
en daarna rijden ze rustig weg en wordt er 
nog gekletst. Een uurtje later is het stil en 
rijden ze in een lijntje achter elkaar. Gemid-
deld wordt er zo’n 3,5 uur gefietst, 30 km/
uur. Bart heeft vaak een route in zijn hoofd 
zitten, maar deze kan altijd aangepast 
worden. Onderweg wordt er koffie gedron-
ken, vaak met een stuk taart, “noodzakelijk 
voor de snelle suikers”. Op het einde wordt 
er natuurlijk gedemarreerd en proberen 
ze elkaar los te rijden. Daarbij is het van 
belang om niet te vroeg te vertrekken, want 
dan hou je het niet vol. Dat is het leuke van 
dit groepje: ze tarten elkaar op een leuke 
manier, maar samen uit, is samen thuis.

Uitdagingen
Doordeweeks wordt er ook gereden, maar 
dan is de groepssamenstelling wisselend: 
wie kan die gaat mee. Er worden dan vaak 
vaste rondjes gereden, omdat je minder 
tijd hebt in vergelijking met het weekend. 
“Maar”, zegt Teun, “we proberen ons ook 
regelmatig een doel te stellen.” Naast het 

Sportieve wijkgenoten
40-ers als wielrenners                                             Debbie de Weijer

In onze wijk wonen veel sportieve mensen. Niet alleen kinderen gaan wekelijks naar 
hun favoriete sportclub, ook volwassenen zijn zichtbaar actief. Dit kan op diverse 
vlakken. Zo zijn Teun Oomen, Erwin Rossou en Bart v/d Wiel de kern van wielren-
groep ‘de Vergulden Spaak’. 

rijden in de omgeving, worden er berg-
kilometers gemaakt in Limburg en de 
Ardennen. De heren fietsen namelijk ook 
wel eens tochten in de bergen, zoals de 
Alpe d’huZes, de Marmotte, Mont Ventoux 
en de Dolomietenmarathon. Dit zien ze 
als uitdagingen en ze leven/ trainen naar 
deze momenten toe. Ze hebben dan ook 
een goed voorbeeld hier uit de wijk, die we 
onlangs nog vooraan zagen rijden in Luik-
Bastenaken-Luik: Sam Oomen!

Wedstrijden
Erwin en Teun hebben afgelopen jaar de 
Route Marmotte gefietst. Teun voor de 
eerste keer, terwijl Erwin deze al een keer 
had gereden. Natuurlijk is het dan span-
nend, omdat je nooit weet of je voldoende 
getraind hebt. Ook is de afstand groter dan 
de trainingsrondjes en het hoogteverschil 
speelt mee. Daarnaast is de juiste (kracht)
voeding natuurlijk belangrijk! Het bemach-
tigen van een inschrijfbewijs was ook nog 
spannend. Waar Erwin voorheen de dag 
ervoor nog makkelijk ter plaatse een kaartje 
kon kopen, moesten ze nu -in Frankrijk- 
via de Nederlandse Marktplaats aan hun 
startbewijzen komen. Dat deze niet op hun 
naam stonden was niet zo erg bij de start, 
maar gaf wat problemen toen Erwin bij de 
eerste afdaling viel en (zoals velen ande-
ren) met de ambulance werd afgevoerd. 



11

 
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 
 

Ondanks alles was dit toch een erg gezellig 
weekendje.
Dit jaar gaan Sander, Erwin en Teun in de 
tweede week van juni de Dolomietenma-
rathon fietsen in Italië. Dit is niet tijdens de 
officiële tocht, maar enkele weken ervoor. 
Wijkgenoot Hein de Brouwer gaat dan mee 
als chauffeur.

Kameraadschap
De fietskameraden beginnen in april 
en rond oktober stoppen ze. Dan is het 
namelijk te donker om te fietsen. Wel gaan 
er enkelen in de wintermaanden mountain-

De toren van de kerk was tot 1992 be-
kroond met een spits, voorzien van koper. 
Die zorgde er mede voor dat de kerk een 
beeldbepalend gebouw was. Die spits 
bestaat niet meer, maar in het kader van de 
verbouwing van de kerk wordt gezocht naar 
een nieuwe bekroning voor de toren.

Voorstel
Iedereen met goede en haalbare ideeën 
- niet alleen kunstenaars en architecten 
- voor een nieuwe, dan wel gereviseerde 
torenbekroning, wordt uitgenodigd om een 
voorstel in te dienen. Het idee hoeft in deze 
fase niet tot in de puntjes uitgewerkt te 
zijn: een tekening, fotomontage of digitale 
schets volstaat.

Nieuwe spits voor de Sacramentskerk? 

Vanaf het najaar van 2018 wordt de Sacramentskerk aan de Ringbaan Oost te Tilburg 
deels verbouwd tot een complex met woningen en appartementen. En komt er dan 
ook een nieuwe spits?

Inzendingen beslaan ten hoogste twee 
kantjes A4. Een verwijzing naar een web-
site of facebookpagina met achtergrondin-
formatie, CV en dergelijke is toegestaan. 
Ontwerpen die per post worden ingediend, 
worden niet retour gezonden, tenzij in-
zenders daarom verzoeken en voldoende 
postzegels voor retourzending bijsluiten.

Indienen vóór  1 juli a.s., per mail naar 
7 torenspits@armhoefseakkers.nl. 
Per post naar: Commissie Torenspits, p/a/ 
Gerard van Swietenstraat 73, 5017 HA 
Tilburg. Achtergrondinformatie is te vinden 
op de site 
:www.armhoefseakkers.nl/torenspits.

biken, maar dat is minder frequent. Elke 
zondag wordt er dus gefietst, weer of geen 
weer. Maar eigenlijk zijn ze bijna nooit met 
een nat pak thuis gekomen. Als favoriete 
route noemen Erwin en Teun de Abdijroute 
en de Leyetocht. “Je komt zo nog eens 
ergens”, aldus Erwin. Natuurlijk zijn sporti-
viteit en gezelligheid de eerste redenen om 
te gaan wielrennen. Maar ook het gevoel 
van vrijheid en het feit dat je geestelijk fit 
terugkomt, vol energie spelen een grote rol. 
Wie wil, kan altijd aansluiten bij deze man-
nen. Neem daarvoor even contact op met 
een van hen.
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Hiervoor is een wedstrijd uitgeschreven 
waar alle kinderen, vaders en moeders 
aan kunnen meedoen. De prijs is langdu-
rige - eeuwig is een beetje hoog gegrepen 
-  roem én een bon voor het eten van ijs in 
een bekende salon.
Het ontwerp moet onze wijk, de school en 
het kindercentrum weerspiegelen en kan 
mooi ingekleurd op een liggend A4-tje vóór 

Nieuw kunstwerk gezocht                                                         Redactie

Eind april is het versleten kunstwerk op de muur van de gymzaal van basisschool 
Armhoefse Akker bij de speelplaats aan de Pelgrimsweg weggehaald. De school is op 
zoek naar een nieuw kunstwerk en daar hebben ze hulp bij nodig.

1 juni worden ingeleverd op school.

De tekeningen worden beoordeeld door 
een jury die bestaat uit een ouder uit de 
MR, een leerkracht en uit de jaargroep 5, 6 
en 7 ieder één leerling en twee bewoners 
van de Pelgrimsweg die er ‘tegenaan gaan 
kijken’. Deze jury adviseert de directie die 
het winnende ontwerp zal laten maken.

Ook dit jaar kun je weer vlakbij beginnen. 
Op woensdag 17 mei start een clinic om 
19.30 uur vanaf hockeyclub Were Di aan 
de IJsclubweg.

Elk niveau
Iedereen die gezond is, kan meedoen met 
de TTM clinics. Ook als je nog nooit hebt 
hardgelopen, kun je meedoen. Er zijn trai-
ningsgroepen op elk niveau! Samen trainen 
is leuker en stimuleert meer dan je alleen 
voorbereiden. Je motiveert elkaar, hebt een 
vast trainingsmoment en je krijgt profes-
sionele begeleiding en advies van ervaren 
gediplomeerde trainers. 

TTM-clinics beginnen weer                                            Redactie

Op 3 september a.s. vindt het gezelligste en grootste sportevenement van Tilburg 
weer plaats: de Tilburg Ten Miles. Om iedereen goed voorbereid van start te laten 
gaan worden TTM clinics georganiseerd. 

Voordeelpakket 
Voor slechts €47,50 kom je goed voorbe-
reid aan de start van de Tilburg Ten Miles. 
Het pakket bestaat onder andere uit 17 
wekelijkse trainingsbijeenkomsten, bege-
leiding en advies door ervaren en gedi-
plomeerde trainers, trainingslogboek met 
schema voor overige trainingen, een speci-
aal TTM clinics-trainingsshirt, 10% korting 
op aankopen bij RUNSHOP Greg van Hest 
(vanaf je inschrijving tot 1 oktober) en gratis 
deelname aan een testloop in augustus.

Aarzel niet en schrijf je nu in. Meer informa-
tie en inschrijven via : www.ttmclinics.nl.
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Uitgangspunt: Waar zou nog wat te winnen 
zijn? Kunnen we een plan maken voor de 
wijk en de gemeente met voorstellen en 
wat zouden de voordelen daarvan kunnen 
zijn? Het waren vragen die opkwamen bij 
het 1e Inspiratie Café in november, waar 
Bert van Helvoirt een voordracht hield over 
het project Waterhoef in Oisterwijk. Als 
directeur van Van Helvoirt Groenvoorzie-
ningen is hij daar nauw betrokken bij de 
plannen om samen met de bewoners meer 
groen in de wijk te realiseren.

Resultaten
“In Oisterwijk hebben we een fotoboekje 
gemaakt met veelal kleinschalige oplos-
singen met een drietal functies. Bewoners 
en gemeente zijn daarmee aan de slag 
gegaan. En als je dan redelijk snel zaken 
kunt realiseren, dan worden andere bewo-
ners ook enthousiast. Zoiets zou ik hier ook 
willen voorstellen”, aldus Bert.
In onze wijk is op een aantal plaatsen al 
meegedaan met het project ‘geveltuintjes’, 
maar daarvoor moet de stoep wel breed 
genoeg zijn. Sommige straten, zoals de 
Daendelsstraat en de Cornelis Speelman-
straat lenen zich daar niet voor. Het gevolg: 
van gevel tot gevel overal bestrating en 
het groen vind je hooguit achter glas 
op de vensterbank. Opvallend ook: alle 
regenpijpen lopen buiten langs de huizen 
en verdwijnen in de grond, in de riolering, 

Meer groen in de wijk                                                          Redactie
Onlangs fietsten een paar leden van de buurtraad samen met Bert van Helvoirt een 
rondje door Armhoef met als thema ‘verstening’. Op een aantal plekken liggen er wel 
heel veel stenen, terwijl wat groen om meerdere redenen van belang is.

terwijl dat juist ook ideale watervoorzieners 
zijn voor de bomen, zoals op de kruising 
Daendelsstraat – Loudonstraat. 

Speldenprikjes
Bert: “Het zijn juist de kleine speldenprikjes 
die een buurt kunnen verfraaien. Vervang 
alle paaltjes die het parkeren moeten te-
gengaan eens door een groenvoorziening, 
zoals dat ook gebeurd is in de JP Coen-
straat en de Armhoefstraat. Voor een mooie 
rozenstruik tegen een gevel, heb je ook niet 
veel plaats nodig. Een halve tegel eruit en 
de juiste grond en bewatering en je krijgt al 
een totaal ander gezicht. Of kijk eens naar 
‘hanging baskets’ of bloembakjes die  
aan de regenpijp Kunnen worden gehan-
gen. Er zijn allerlei systemen mogelijk en 
met een juiste keuze van planten is het on-
derhoud ook beperkt. Natuurlijk is het van 
belang, dat de bewoners het ook zien zit-
ten, dus maak de plannetjes altijd met hen 
samen, anders is het effect maar tijdelijk.”

De buurtraad maakt graag gebruik van 
het idee van het fotoboekje om een eerste 
verkenning te doen. Bewoners die al goede 
ideeën hebben voor hun buurt, kunnen nu 
al bij de leden van de Buurtraad terecht. 
Doen!

Paaltjes en stenen…
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Binnenkort hopen we duidelijkheid te krij-
gen voor wat betreft de gemaakte bezwa-
ren tegen deze aanvraag. Als de vergun-
ningen zijn afgegeven zal de verbouwing 
gaan starten. Zoals u eerder hebt kunnen 
lezen verhuist het klinische gedeelte van 
het zorgprogramma Dubbele Diagnose 
tijdens de verbouwing van deze gebouwen 
tijdelijk naar Breda. Het ambulante ge-
deelte van het zorgprogramma zal worden 
gehuisvest in gebouw 8 boven.

Gebouw 1
Gebouw 1 is het gebouw waar Novadic-
Kentron haar ambulante activiteiten zal 
laten plaats vinden. De ingang is aan de 
parkeerzijde (binnenkant van het terrein). 
Na de ingang vindt u in  de rechterzijde van 
het gebouw de werkplekken voor de me-
dewerkers. Vooraan, bij binnenkomst links 
bevinden zich spreekkamers voor ken-
nismaking en intake en verderop aan de 
linkerzijde de verschillende spreekkamers 
en ruimtes waar cliënten en hun begelei-
ding elkaar spreken.

Gebouw 2/3
Dit is ook nu al door het zorgprogramma 
Dubbele Diagnose in gebruik en daarin 
zullen ook in de toekomst de activiteiten 
van het zorgprogramma Dubbele Diagnose 
plaatsvinden. Nieuw is dat dit gebouw een 
centrale ingang krijgt in het midden van het 
gebouw aan de parkeerzijde. Na binnen-
komst komt men in een ontvangstruimte, 
waar het secretariaat c.q. de receptiepost, 
zich bevindt. Alle cliënten die komen voor 
een gesprek of deeltijdbehandeling, komen 
via deze ingang binnen. De naast de 
ingang gesitueerde groepsruimtes zijn voor 

Verbouwing gebouw 1, 2 en 3 van Jan Wierhof           Theo Vervoort

Zoals reeds eerder gemeld worden de gebouwen 1, 2 en 3 van het Jan Wierhof ver-
bouwd. De vergunningenprocedure hiervoor loopt nu. 

het deeltijdprogramma. Alle overige contac-
ten vinden plaats op de bovenverdieping 
van gebouw 3. Daar zijn spreekkamers en 
is een gedeelte ingericht als werktuin.
De benedenverdieping van gebouw 3 is 
voor de afdeling Intensief. Hier worden 
cliënten kortdurend opgenomen voor het 
ontgiften van middelen en diagnostiek. U 
kunt zien dat er in totaal acht slaapkamers 
zijn. Deze slaapkamers zijn allen voorzien 
van een eigen douche en toilet, volgens de 
huidige richtlijnen.
In gebouw 2 bevinden zich zowel op de 
beneden- als ook op de bovenverdieping 
slaapkamers. Daarnaast de huiskamers 
voor de twee groepen van zeven cliënten. 

Op dit moment zijn we bezig om samen 
met een binnenhuisarchitect de kleuren en 
kleurstelling te bespreken en te bepalen.
Als u vragen hebt over de verbouwings-
plannen of over andere zaken die de loca-
tie Jan Wierhof betreffen, neem dan contact 
op Johan Manders. Dat kan via de receptie 
( 088 016 16 16 of via 
7 meldingenjanwierhof@ggzbreburg.nl. 

Wordt vervolgd.

Dit is de laatste bijdrage van Theo Vervoort aan 
ons wijkblad. Na 44,5 jaar in de gezondheidszorg 
gewerkt te hebben, gaat hij andere leuke dingen 
doen. Succes daarmee!
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Geen Goede Vrijdag dit keer, maar een 
weekje eerder zochten heel wat wijkbewo-
ners samen met familieleden en bekenden 
weer een plekkie. Onder hen ook twee au-
teurs van ons wijkblad, ieder in een eigen 
groepje. Zij kregen te maken met pittige 
quizvragen over de meest uiteenlopende 
onderwerpen en – voor het eerst in de 
geschiedenis – met heuse protesten over 
de juistheid van de antwoorden.

Protesten
Voor vader Jos die ongeveer de hele avond 
aan het woord was bij het oplezen van de 
vragen, geen probleem: “Leran maakt de 
vragen en wij proberen ze in de familie 
met een klein groepje uit en stellen we zo 
nodig de vragen wat bij. Als er dan discus-
sie ontstaat - zoals over de naam van een 
Tilburgs park: Quirijnstokpark in plaats van 
Sweelinckpark – dan rekenen we beide 
antwoorden goed.” En de reacties op ‘veel 
te moeilijk’? “Die krijgen we ook ieder jaar 
te horen. We hebben echter te maken 
met een heel gemêleerd publiek. Daarom 
zoeken we naar een goede mix van relatief 
eenvoudige en moeilijke vragen. Ik zeg 
altijd maar zo: als je in ieder van de 8 
ronden en de 2 puzzelvellen ongeveer de 
helft goed hebt, dan heb je het echt goed 
gedaan.” 

Het enigma Pubquiz                                                     Redactie

En daar zitten we dan. 22 x 6 personen die zuchtend en kreunend antwoord proberen 
te geven op vragen die Leran Parren het afgelopen jaar weer verzameld heeft. 
Te moeilijk, te lastig, niet te doen? Maar ieder jaar zit de Pelgrimhoeve weer vol.

Uitslag
Halverwege de avond ging het bonte gezel-
schap De Kooikarpers al ruimschoots aan 
de leiding en dat bleven ze ook met een 
eindscore van 83 punten. De tweede plaats 
was voor de Tonpraters (74), gevolgd door 
De Charmante Printers met eenzelfde pun-
tenaantal, maar een minder goede schat-
ting van het aantal passagiers, dat Schiphol 
vorig jaar verwerkte (63,6 miljoen). Kijkend 
naar de zwaarte van de quiz, dan had-
den de winnaars bijna 70% van de vragen 
goed, maar de groepjes na hen, daalden 
wel razendsnel in de scores. Nieuwkomer 
Tafeltje Zes eindigde onderaan met 35 van 
de totaal 119 punten (30%) die behaald 
konden worden. Volgend jaar een revan-
che? Voor de meeste deelnemers zeker, 
want de sfeer was weer uitstekend met 
gezellige, fanatieke conversaties aan de 
verschillende tafeltjes. Deze Pubquiz is een 
‘blijvertje’, mits de familie Parren natuurlijk 
het voortouw blijft nemen. 

En de beide mensen van de wijkbladpers? 
Eentje eindigde ‘netjes’ in de middenmoot 
op de gedeelde 11e plaats (56 punten) en 
de ander nam genoegen met een stille 
aftocht. Voorlopig eten zij ook geen Köttbul-
lar meer.
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Drama ?

“Er zijn twee soorten vogels: sijsjes en drijfsijsjes,” zeggen ze in Amsterdam. Vogels die 
vliegen en vogels die vooral zwemmen. Dat is ongeveer het niveau van mijn ornitholo-
gische kennis. Een mus van een merel onderscheiden en een mees van een roodborstje 
lukt ook nog net. En inmiddels weet ik dat de twee families die aan weerszijden van onze 
draaibrug wonen meerkoeten zijn. Volgens mij behoren ze tot een derde soort: loopsijs-
jes. Ze kunnen over het water lopen, net als Jezus dat gedaan schijnt te hebben. Wellicht 
in een ander tempo: want ze razen als een soort Speedy Gonzales achter elke eend aan 
die maar in de buurt dreigt te komen. Volgens mij deed Jezus dat wat rustiger op zijn 
sandalen, hoewel ik daar op Youtube nooit enig bewijs van heb gezien.
Twee meerkoet-families dus te gast in de Armhoef. Op een veilige plek qua ligging en een 
wijds uitzicht over het water. Wie wil dat nou niet? 

Maar eigenlijk zijn ze ook wel een beetje dom, want hun kroost loopt gevaar. Als ze het 
nest uitkomen gaan ze direct te water. So far so good. Maar na de eerste zweminspannin-
gen en wereldverkenningen moeten ze terug onder moeders warme vleugels. Aan de ene 
kant lukte dat omdat buurtbewoners daar een trapje hebben gemaakt en dat snappen die 
kleintjes zowaar. Maar aan de andere kant is er niets. Dus kunnen die niet meer terug.

Aangezien de oudste draaibrug van ons land niet alleen van ons buurtbewoners, maar 
ook een beetje van Rijkswaterstaat is, liep ik daar binnen met de vraag om een hulpactie. 
Er kwam op dat moment ‘iets hoogs’ op bezoek. “Een hoofd van iets of zo,” zei de vrien-
delijke receptioniste. Dus vroeg ik dat hoofd maar direct om een drama te voorkomen. Hij 
zou het meenemen zei-die. Omdat het daarbij bleef, online de vraag nog maar ‘ns voorge-
legd, want er was enige urgentie. Na twee dagen kreeg ik antwoord dat mijn vraag binnen 
tien werkdagen beantwoord zou worden. Vertel dat moeder meerkoet maar ‘ns: je moet 
je eieren minstens nog een dag of tien vasthouden. 

Gelukkig hebben we in de buurt Jos Parren, Nick Willemsen en Paul Roborgh die met 
gevaar voor eigen leven in een gecharterde roeiboot het karwei geklaard hebben. 
Kijk, daar heb je als meerkoet wat aan. Want van de buren van Rijkswaterstaat moet je 
het niet hebben. Als beloning kreeg Jos Parren een lintje van de koning, ook namens de 
meerkoeten. 
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De gemeente heeft een klein promotie-
boekje uitgebracht met als titel ‘100 dagen 
voor het EK’. Vol trots kondigt wethouder 
Hans Kokke (SP) daarin een serie spor-
tieve activiteiten aan, waaronder diverse 
toernooien voor jonge meiden van 6 tot 16 
jaar. Hippe termen als vriendinnentoernooi 
en BFF-wedstrijden staan vermeld. Best 
Friends Forever is de laatste trend op de 
basisschool en verder. Zelfs BFF-party’s 
zijn al gesignaleerd, los van verjaardagen. 
Het sportbedrijf speelt in op die actualiteit 
met circa 20 events in de aanloop naar 
WEURO 2017. 

Meidenactiviteiten
Tot die tijd – het EK loopt van 16 juli tot 6 
augustus – kunnen voetbalmeiden overal in 
de regio terecht voor sportief vermaak. Zo 
is er op de drie dagen voor Koningsdag het 
traditionele basisscholen toernooi geweest 
op grasvelden in Tilburg (24-26 april), waar 
ieder jaar weer meer gemengde teams aan 
mee doen. Op Bevrijdingsdag 5 mei waren 
er meerdere straatvoetbaltoernooien en op 
vrijdag 12 mei is er een heus Meidenvoet-
balfestival rondom het Willem II-stadion. 
Fusieclub Noad Longa Combinatie – NLC 
is de voorlopige naam – organiseert een 
meidenmiddag op woensdag 17 mei, waar 
ook moeders en vooral vriendinnen welkom 

Women’s Euro 2017 in Tilburg                             Gerben van Eeuwijk

Een groot evenement strijkt deze zomer neer in onze stad: WEURO 2017. Til-
burg is een van de 7 speelsteden van het Europees Kampioenschap voetbal 
voor vrouwen.

zijn. Tenslotte is de provinciale BFF-finale 
op zaterdag 8 juli, een week voor de aftrap 
van het EK. Meer informatie vind je via 
: www.weuro2017.nl/tilburg en 
: www.sportintilburg.nl/weuro2017.

Zomerhype?
In dit oneven jaar is er geen EK of WK 
voor mannen en zijn er geen Olympische 
Spelen. Om die reden zouden de Oranje 
Leeuwinnen best eens de zomerhype 
kunnen worden, mits ze goed presteren 
uiteraard. Het team zit in een lastige pool 
met topland Noorwegen, Denemarken en 
België. De derby der Lage Landen is op 
maandag 24 juli in het Willem II-stadion, de 
derde en laatste poulewedstrijd. 
Hopelijk zit het Nederlands team na de 
voorronde nog in het toernooi en bereiken 
ze de laatste 8. In Tilburg worden in totaal 
5 wedstrijden gespeeld, waaronder een 
kwartfinale. 
Er doen in totaal 16 landen mee en ook het 
NAC-stadion in Breda staat op de speellijst. 
Wie weet waar Oranje eindigt?

Ook aan de Spoordijk wordt 
hierop ingespeeld
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Er zal op diverse plaatsen van alles te 
koop zijn tussen de Hoevense Kanaaldijk, 
Spoordijk, Boerhavenstraat en De Werf. 
De zolders worden weer opgeruimd en 
op andere plaatsen verkopen kinderen 
zelfgebakken koekjes. De deelnemers zul-
len weer herkenbaar zijn aan geel/blauwe 
ballonnen. Bij de deelnemers zullen plat-
tegronden komen te liggen waarop u kunt 
zien waar iedereen zit. Deelnemers krijgen 
van te voren de laatste informatie, ballon-
nen en plattegronden. 

In principe zal de deelname weer gratis zijn 
voor wijkbewoners, dankzij de bijdrage van 

Garageverkoop 27 augustus                                             Corin Sweegers

De eerste deelnemers hebben zich al weer aangemeld voor de garage-voortuinver-
koop op 27 augustus in de Armhoefse Akkers. Er kunnen er nog meer bij!

de Buurtraad. We hopen dat iedereen die 
mee wil doen zich nu aanmeldt, zodat de 
plattegrondjes zo compleet mogelijk zijn. 
Aanmelden kan tot 1 augustus bij 
7 corinsweegers@menwedstrijd.nl of een 
briefje in de bus op Oisterwijksebaan 8. U 
hoeft alleen een verkoopadres, emailadres 
en telefoonnummer te vermelden bij de 
aanmelding.
Heeft u zelf geen plaats, maar wilt u wel 
meedoen, geef dit dan even aan, dan zoe-
ken we een gezamenlijke oplossing. Er zijn 
buurtbewoners die ruimte hebben en u van 
harte welkom heten “op hun stoep”. 

“Door het invoeren van je code op je per-
soonlijke pagina van buurkracht.nl kun je 
zien wat je aan gas en stroom verbruikt per 
dag, week, maand of jaar. En je kunt het 
ook nog eens vergelijken met het gemiddel-
de verbruik van onze buurt en vergelijkbare 
huishoudens”, aldus Hein Jacobs, buurtbe-
woner en een van de initiatiefnemers van 
het buurtteam Armhoef Bespaart. 

Heel gemakkelijk inzicht in je gas en stroomverbruik? 
Begin dit jaar is een aantal inwoners van Armhoefse Akkers gestart met Buurkracht 
met als doel samen energiebesparende maatregelen te nemen. Zo hebben inmiddels 
de wijkbewoners een persoonlijke code in hun brievenbus ontvangen, waarmee ze 
inzicht kunnen krijgen in hun energieverbruik. 

Meer informatie
Inwoners die meer willen weten, kunnen 
contact opnemen met het buurtteam. Dit 
kan via de website 
: buurkracht.nl/armhoefse-akkers of via 
7 heinjac@telfort.nl. Hein: “Als je je aan-
meldt op onze website, zie je waar we mee 
bezig zijn en krijg je handige tips die voor 
jouw persoonlijke situatie interessant zijn. 
Meedoen is gratis en geheel vrijblijvend.”
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Deze workshop is een initiatief van het 
Muzekoor, het koor in Tilburg dat theater 
en klassieke zang weet te combineren tot 
bijzondere gebeurtenissen. Theatermaker/
dirigent Peter van Meel en theatermaker/
choreograaf Ulrike Doszmann staan die 
middag garant voor een artistiek avontuur. 
Tezamen met een deel van de huidige 
koorleden ga je hartstochtelijk zingen, 
enthousiast improviseren, intrigerend 
bewegen en aan het eind van de middag 
zowaar een resultaat neerzetten. 

Het Muzekoor wil een meer evenwichtige 
verdeling van de leeftijden en zoekt daarom 
aanvulling in de leeftijden tussen 30 en 55 
jaar. Jonger mag, ouder niet. Neem ook 
gerust een vriend of vriendin mee en na 
deze middag weet je: het was een leuke 
middag, maar niks voor mij……… of leuke 
middag, ik wil meer. Nou, dat kan! 

Workshop (klassieke) zang en theater      Redactie

Zingen, bewegen, improviseren? Leuk om te doen? En, ben je tussen de 30 en 55 
jaar? Kom dan naar de gratis workshop op zondagmiddag 18 juni in de Pelgrimhoeve. 
Een gezellige uitdaging om er achter te komen of dit een combinatie is die jou ligt.

De workshop is op zondagmiddag 18 juni 
van 12.30 tot 16.00 uur in de Pelgrimhoeve. 
Meld je aan via 7 Theaterlab@kpnmail.nl 
of bel voor meer informatie met Peter van 
Meel ( [013] 544 48 67 of kijk op 
: www.muzekoor.nl. 

Een van de initiatiefnemers en wijkbewoner 
Peter Knegtel (90) had zich er wel zorgen 
over gemaakt: “Krijgen ze het wel in z’n ge-
heel verplaatst?” Nou, dat bleek een fluitje 
van een cent. Een dag eerder werd het 
monument uitgegraven en de volgende dag 
hing het al aan de takels van een enorme 
kraan. Zo licht als een veertje – leek het 
– werd het in één vloeiende beweging 
geplaatst op een dieplader en een paar uur 
later stond het al op zijn nieuwe plek.
Omroep Tilburg besteedde er een mooie 
rapportage aan, waarin ook de veteraan 

Indiëmonument verdwenen                                               Redactie

Woensdag 19 april verdween een markant monument uit het plantsoen aan de Gerard 
van Swietenstraat. Het Indiëmonument werd verplaatst naar een kaal plekje in het 
nieuwe Vrijheidsparkje in de voormalige Factoriumtuin in het centrum.

Knegtel aan het woord kwam. Hij is samen 
met Tilburger De Vet de laatste die de 
verschrikkingen van die tijd nog levendig op 
zijn netvlies heeft staan. 

Inmiddels is de eerste – gezamenlijke 
– herdenking op 4 mei alweer geweest. 
Zeker is wel dat het Indiëmonument op de 
nieuwe plek haar intimiteit heeft verloren en 
wij zijn een vertrouwd beeld in onze buurt 
kwijtgeraakt. 
Op de fotocollage op de pagina hiernaast 
een indruk van de verplaatsing.

Het Muzekoor
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Kom ook naar het diner voor senioren  
op 5 juli 

 	

	
Heerlijk meegenieten van een diner voor senioren uit de wijk? Op woensdag  
5 juli is het weer zover: het laatste diner voor de vakantie. En we maken er iets 
speciaals van, met een heerlijk koud buffet. Het duurt nog even voor het 5 juli is, maar 
als de volgende buurtkrant uitkomt, is het wat kort dag. Dus schrijf u alvast in! 
Iedereen uit onze wijk van 55+ is welkom: alleen, met z'n tweeën of met meerdere 
personen.  
 
Ontvangst vanaf 17.30 uur. We beginnen wat later met het diner, maar u kunt van tevoren al 
lekker een glaasje drinken. Eindtijd: meestal rond 19.30 uur. De kosten voor dit heerlijke diner 
zijn 10 euro per persoon. De drankjes zijn daar niet bij inbegrepen, deze kunt u rechtstreeks 
bij de Pelgrimhoeve afrekenen. 
 
Wilt u ook lekker mee komen eten? Geef u dan op 
met onderstaande bon of maak het bedrag maal het 
aantal deelnemers over op reknr. NL 84 INGB 
0003673935 van de KBO Sacrament en zet er 
duidelijk bij: diner 5 juli, het aantal personen, plus uw 
naam. 
 
Als u zich met de bon inschrijft, stop dan ook meteen 
10 euro per persoon bij de opgavestrook. Pas dan is 
uw inschrijving geldig. 

Menu op 5 juli 
÷ Cocktailtje van vis of kip (geef uw 

keuze) 
Stokbrood met kruidenboter 

÷ Uitgebreid hors d'oeuvres-buffet met 
vlees en vis. 

÷ Verse fruitsalade	

 
Schrijf uzelf in vóór 28 juni. U krijgt geen bevestiging meer, maar we verwachten u op  
5 juli vanaf 17.30 uur in de Pelgrimhoeve.  
Vergeet niet aan te geven welk voorgerecht u wilt. Op de bon en ook als u digitaal betaalt dit 
graag vermelden! Bij het buffet horen gerechten met vlees en vis, met volop keus voor 
iedereen. 
Mail met evt. vragen naar 7 seniorennetwerk@armhoefseakkers.nl of bel naar  
( (013) 544 67 83 (Ineke van Kasteren). 
 

Vriendelijke groeten van KBO Sacrament en het Senioren Netwerk Armhoefse Akkers 
 
 
Ja, ik kom/wij komen op woensdag 5 juli naar het diner in de Pelgrimhoeve  
 
Naam/namen:……………………………………………………………………………………….  
 
Ik kom/wij komen met 1 persoon / 2 personen (graag omcirkelen) 
 
Adres:…………………………………………………………. Telnr.…………………………….. 
 
Ik wil als voorgerecht graag: 
o cocktailtje van vis   … x                       o cocktailtje van kip  … x 
 
Stop deze bon vóór 28 juni a.s. in de bus op J.P. Coenstraat 34a, Ringbaan-Oost 240-43 of 
Jan van Beverwijckstraat 92, in een gesloten envelop samen met het bedrag van 10 euro per 
persoon, of maak het bedrag over.	



25

Ook in de voorjaarscompetitie gaat het 
weer prima met de Were Di teams. De se-
lectieteams JO19-1 en JO13-1 hebben zich 
keurig weten te handhaven in de eerste 
klasse. De JO17-1 en JO15-1 staan hoog 
in de 2e klasse en het zal er om spannen of 
ze kunnen promoveren naar de 1e klasse. 
De JO9-1 is zelfs kampioen geworden in 
de 1e klasse en ook voor JO11-1 zijn deze 
kansen volop  aanwezig. Kortom prestatief 
gaat het de selectieteams voor de wind. 
Ook in de andere jeugdteams zijn kampi-
oenskansen te noteren. Were Di JO13-2, 
JO11-6 en JO9-4 strijden nog volop voor 
de kampioensmedailles. Bij de selectie-
teams van de senioren van Were Di zijn 
ook mooie resultaten te melden. Were Di 
1 doet het zeer verdienstelijk bovenaan de 
4e klasse E en strijdt mee voor een peri-
odetitel. Were Di 3 handhaaft zich keurig 
in de middenmoot. Were Di 2 heeft het 
kampioenschap voor het grijpen. Daartoe 

Een mooi seizoen op z’n einde
En dan is het alweer mei. Het seizoen voor RKSV Were Di zit er weer bijna op. Nog 
een handvol wedstrijden, enkele toernooien af te werken en natuurlijk de bekendma-
king van de nieuwe teams voor het komend jaar.

hoeven slechts nog twee punten in twee 
wedstrijden gehaald te worden en dan zijn 
de mannen van Lato wederom kampioen. 

Na alle wedstrijden is er nog genoeg te 
beleven voor de voetballers en voetbalsters 
van Were Di. Hieronder het programma:

- Zaterdag 20 mei: Seizoen afsluiting 
JO13 en jonger. Met de belangrijkste 
wedstrijd van het jaar.  De ouder-kind-
wedstrijd. Tevens is er de gezamenlijke 
BBQ.  Start om ongeveer 16.00 uur tot 
in e late uurtjes.

- Zaterdag 27 mei: Henk Hensentoernooi 
voor JO9 en JO8 teams

- Zondag 28 mei: Henk Hensentoernooi 
voor JO11 en JO10 teams

- Zaterdag 3 juni: Henk Hensentoernooi 
voor JO15, JO14, JO13 en JO12

- Zaterdag 3 juni: Seizoen afsluiting JO 
15 en ouder met BBQ.

- Uiterlijk dinsdag 6 juni: Bekendmaking 
nieuwe teams seizoen 2017-2018

Het bestuur

Voetbalclub Were Di werd 22 april jl. 
onaangenaam getroffen, toen bleek dat 
vandalen een kliko aangestoken hadden 

op het kunstgrasveld.
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De broedende meerkoetjes bij de draaibrug over het Wilhelminakanaal hebben de aan-
dacht van wijkgenoot Margo Mutsaers weer getrokken. Ze heeft een dringende oproep 
gedaan om nog een extra trappetje aan te brengen aan de andere kant van de brug. Dat is 
gelukt, zo valt in de column te lezen.

Maar liefst 1331 leerlingen uit groep 3 t/m 8 van de basisschool hebben in 143 teams op 24 
en 25 april deelgenomen aan het Vakantietoernooi Veldvoetbal. Het team Armhoefse Akker 
3 werd in hun poule winnaar van de titel ‘Kampioen Vakantietoernooi Veldvoetbal 2017’. Een 
prachtige prestatie!

Wijkgenoot Jos Parren (68) heeft op 26 april uit handen van burgemeester Noordanus een 
Koninklijke Onderscheiding ontvangen als Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Jos was ja-
renlang parcoursleider bij de TTM, actief lid van de Werkgroep Behoud Moerenburg, bekend 
van de Pubquiz bij de Pelgrimhoeve etc. etc.

Op 20 mei vindt de eerste editie van de Wijkkwis plaats. Een denk-, doe- en creëeravond 
voor jong en oud met onze wijk als decor. Om 18.30 uur kan het opdrachtenboek worden 
opgehaald en uiterlijk om 23.00 uur moet dit volledig ingevuld weer ingeleverd worden. 

Kompaan en De Bocht en GGz Breburg hebben gezamenlijk het CCAF-keurmerk behaald. 
Het keurmerk geeft inzicht in de zorgkwaliteit die de teams leveren. De samenwerking tus-
sen jeugdzorg en jeugdpsychiatrie binnen één team is een zeldzaamheid binnen Nederland.

Terre des Hommes zoekt enthousiaste, betrouwbare en zelfstandige vrijwilligers voor al-
lerlei taken. Voor informatie: 7 info@tdhtilburg.nl of loop even binnen in de winkel aan de 
Korvelseweg 87. Vraag naar Gonny of Ankie of bel naar Henk ( 06 536 483 74.

Sinds een paar weken is het nieuwe interactieve platform : WijZijnTilburg.nl in de lucht. 
Iedereen die Tilburg een warm hart toedraagt kan hiervan gebruik maken. Met dit platform 
willen de makers bezoekers, bewoners, bedrijven en studenten uit of van de stad Tilburg de 
unieke plekken en mogelijkheden van onze stad laten ervaren. 

Er wordt dit jaar definitief niet gekampeerd op het terrein tegenover Café Zomerlust. Ook 
de Stadscamping komt op het Van-Gend-en-Loos-Terrein. De organisatie heeft met de ei-
genaar van het terrein in Moerenburg overeenstemming om eventueel volgend jaar hiervan 
gebruik te maken, mocht het nieuwe Spoorpark nog niet voldoende gerealiseerd zijn.

Van 25 tot en met 28 juni vindt weer het jaarlijkse Hart van Brabant Fietsfestijn plaats. Dit 
jaar is de startlocatie het clubgebouw van RKSV Were Di  aan de Moerenburgseweg, dus in 
de achtertuin van onze wijk. Een reden temeer om eens 4 dagen mee te fietsen. Voor meer 
informatie: : www.TCT93.nl/hvbff.
 
De fototentoonstelling Nietas/os van Alejandro Reynoso is tot en met 26 mei te zien in het 
Duvelhok. Het is een portretserie van 39 foto’s van jongeren die geboren zijn in de folter-
centra van Argentinië ten tijde van de dictatuur van de militaire junta. De expositie staat in 
het licht van bewustwording; de weg naar de waarheid is nog ver weg…
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Wat je nog niet wist  
over de mondhygiënist...
Wist je dat?

   Een slechte adem de grootste afknapper is bij 

een eerste date en dat de mondhygiënist je er 

graag vanaf helpt?

   De mondhygiënist een vierjarig hbo-

opgeleide professional is?

   Een bezoek aan de mond hygiënist helemaal 

gratis is voor kinderen tot 18 jaar?

   Je voor een bezoek aan de mondhygiënist geen 

verwijsbrief van de tandarts nodig hebt?

De mondhygiënist coacht je naar een leven lang een gezonde, frisse en stralende mond. 

Benieuwd wat de mondhygiënist jou te bieden heeft?  

Maak in de Week van de Mondhygiënist op afspraak kennis met:

Mondhygiënepraktijk Tilburg

Rosmolenplein 60, 5014 ET  Tilburg

Tel: 013-5356529

www.mhp-tilburg.nl, info@mhp-tilburg.nl

www.weekvandemondhygienist.nl



29

Mensen die op de een of andere manier 
hun troep lozen in dit gebied. We kennen 
nog het verhaal van de verfblikken, of een 
compleet bankstel, of de wc-container, of 
de chemicaliën die gedumpt zijn op een stil 
plekkie. Van de ‘dumper’ ontbreekt meestal 
ieder spoor en een ander mag de rotzooi 
weer opruimen.

Vies en vuil
Je wordt als wandelaar iedere keer weer 
onaangenaam verrast. Dat geldt overigens 
niet alleen voor die ‘grote dingen’, maar 
ook de achteloos weggeworpen snoepwik-
kels, lege flesjes, shagbuiltjes en noem 
maar op. Het is toch een kleine moeite om 
die even te bewaren en thuis in de juiste 
container te gooien? 
Kennelijk niet. Op mijn wandelingetje had ik 
- achteraf bezien - graag een papiergrijper 
en zak geleend bij Café Zomerlust, want 
struinend door het gebied kwam ik heel wat 
verregende troep tegen. Te vies om zomaar 
even op te pakken, wat overigens ook lang 
niet altijd kan. Wat te denken van de lading 
folders op het parkeerterreintje naast Zo-
merlust of de verzameling bloempotten in 
een sloot langs de Lange Jan? Twee voor-
beelden, waarvoor je de gemeente nodig 
hebt om die op te ruimen. Tegenwoordig 
gaat dat gemakkelijk.

Iets melden…                                                                      Redactie

Onlangs weer lekker aan de wandel in Moerenburg geweest. De natuur was aan het 
bijkomen van een paar kletsnatte dagen. Regen. Niet fijn voor de wandelaar, maar 
heerlijk voor de ‘dumpers’.

Gemeente
Maak een foto en ga naar de website van 
de gemeente Tilburg. Op de openingspa-
gina vind je links onderaan ‘Iets melden’. 

Foldertroep. Een luie bezorger?

Gedumpte bloempotten

Als je daarop klikt kom je op een site, 
waarin de gemeente belooft, dat een mel-
ding gedaan op werkdagen tussen 08.00 
en 18.00 uur meteen verwerkt wordt. Kleine 
gebreken worden meestal snel verholpen 
en mocht het langer duren, dan word je op 
de hoogte gehouden.
Via ‘Melding maken’ kom je op de site van 
het Centraal Meldpunt en kun je vervolgens 
wel of niet met DigiD inloggen. Je vindt er 
een digitaal formulier, dat eenvoudig is in te 
vullen en waar je ook jouw foto kwijt kunt. 
Als je alles hebt ingevuld en verzonden, 
dan ontvang je per email een bevestiging 
met een registratienummer.
Als het probleem is opgelost, zoals eerder 
genoemde voorbeelden, dan ontvang je per 
mail een bericht hierover. 

En inderdaad, een paar dagen later was 
van de foldermassa en de bloempotten 
niets meer te vinden. Melden dus! De ge-
meente pakt dit prima op.
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Inmiddels heeft een deel van het gebouw 
een metamorfose ondergaan, waardoor een 
lounge- en ontmoetingsplek bij uitstek is 
ontstaan. “Dat is ook de centrale gedachte 
achter deze opzet”, vertelt Marketing & 
Eventmanager Nikki Hamers. “Er zijn hier 
momenteel een 12-tal bedrijven uit verschil-
lende branches gevestigd met in totaal zo’n 
60 medewerkers. Door de transparantie van 
het gebouw ontmoeten zij elkaar gemakke-
lijk, wordt kennis uitgewisseld en kunnen zij 
elkaar op allerlei gebied versterken.”

Samenwerking
Eigenaar van het pand en van de naast-
gelegen Villa Minoretti zijn ‘4Everyware’ 
en ‘4online Group’, gespecialiseerd in de 
in- en verkoop van (inter)nationale partijen 
en overstocks. Vooraan in het gebouw 
is daarvan een showroom ingericht. De 
verschillende bedrijven in het gebouw heb-
ben wel raakvlakken, maar vormen geen 
concurrenten van elkaar. “We hebben hier 
o.a. City Marketing Tilburg zitten, maar ook 
een advocaat, jurist, webdesigners, content-
marketeers of bijvoorbeeld Abcor dat zich 

Een dynamisch Qlubhouse                                       Jaap van Loon

Zondag 9 april was een mooie kans om de open dag van het bedrijfsverzamelpand 
‘Qlubhouse’ aan de Tivolistraat 6 te bezoeken. Tot twee jaar terug zat hier nog Villa 
Media en nog verder terug in de tijd de Tilburgse Muziekschool.

bezighoudt met merkenregistratie”, laat 
Nikki tijdens de rondleiding zien. Maar ook 
Perfect Training Q heeft er een goed geou-
tilleerde fitnessstudio waar buurtbewoners 
eventueel gebruik van kunnen maken. “Het 
gebouw nodigt uit om op een laagdrempe-
lige manier tot samenwerking te komen”, 
vertelt Nikki. “Dat geldt niet alleen voor de 
bedrijven die er nu zitten. We organiseren 
speciale evenementen, waardoor onderne-
mers uit de buurt elkaar ook kunnen vinden. 
Zo heeft restaurant De Burgerij bijvoorbeeld 
enige tijd voor heerlijke taart, verkrijgbaar 
aan de bar, gezorgd.” 

Ontmoeting
De centrale ontmoetingsruimte biedt allerlei 
vergader- en horecamogelijkheden. Er kan 
wat gedronken en gegeten worden, maar 
de open keuken leent zich bijvoorbeeld ook 
prima voor kookworkshops. Deze keuken is 
van woensdag t/m zaterdag het domein van 
Vittore C die o.a. de meest uiteenlopende 
carpaccio-gerechten serveert, maar ook 
etentjes verzorgt voor allerlei kleine gezel-
schappen. Die kunnen dan terecht komen 

De moderne keuken ideaal voor kookworkshops
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in de zogenaamde Rob-van-Trier-kamer die 
door deze Tilburgse kunstenaar is ingericht. 
Heel speciaal, zeker ook vanwege de impo-
sante neushoorn die op zijn kop aan de zol-
dering hangt. En, zoek je even een tijdelijke 
flexplek, dan kun je gewoon binnenlopen 
en gebruik maken van de faciliteiten, mits je 
natuurlijk wel een of meerdere consumpties 
nuttigt. 

Een neushoorn aan de zoldering

Het deel ter hoogte van 013 wordt op-
nieuw ingericht, de fietsbeugels worden in 
een groene haag weggewerkt, er komen 
ondergrondse containers en een urilift (een 
verzinkbaar toilet). De natuurstenen, die 
door de werkzaamheden bij 013 verzakt 
zijn, worden opnieuw gelegd. Het vrijliggend 
fietspad blijft gehandhaafd en wordt aange-
legd in asfalt, de rijbaan wordt aangebracht 
in klinkers. Dit past in het beeld van een 30 
km-zone. De riolering wordt over de gehele 
lengte van de straat vervangen, inclusief 

Tivolistraat op de schop                                                Redactie

8 mei is de gemeente gestart met het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden in de 
Tivolistraat. De werkzaamheden bestaan uit het vervangen van de parkeerplaatsen, de 
rijbaan, het fietspad en de stoep. 

de huis- en kolkaansluitingen. Er worden 
nieuwe bomen geplant en bij de bestaande 
bomen wordt een groeiplaatsverbetering 
uitgevoerd zodat deze bomen nog jaren 
kunnen blijven staan. De werkzaamheden 
duren tot medio september 2017.

Het ontwerp is het resultaat van een inten-
sief overleg met een afvaardiging van de 
bewoners uit deze straat en is te vinden op 
: www.tilburg.nl/wegwerkzaamheden.

Op zoek naar een werkruimte? Op dit 
moment zijn er nog mogelijkheden in het 
Qlubhouse, waardoor je als vanzelf terecht 
komt op een dynamische en inspirerende 
plek. Meer informatie:
( [013] 458 28 92 of mail naar 
7 info@qlubhousetilburg.com. 
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Heerlijk landhuis met zwembad in Andalusië / Wandelvakanties 
Landelijke omgeving met schitterend uitzicht op de mediterrane kust bij Malaga. 
Wandelvakanties in jan/mei/nov. Bel of WhatsApp Ramon en Esther 
( 06 445 101 42, : www.encantada.eu/nl/. 

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

Muzieklessen 
Basgitaar, contrabas, gitarron en tuba/sousafoon. Kees van de Ven Muziek, 
Carré 37, 
( 06 156 214 70, 7 keesvandevenmuziek@hotmail.com
 
Vakantiehuis in Hongarije, ook voor meergezinsvakanties!
Riant verbouwde dorpswoning met zwembad in Hongarije. In Dordogne-achtige 
omgeving in Noordoost-Hongarije. Voor wandelaars, vogelaars, levensgenieters, 
wijnliefhebbers. Bel of WhatsApp Véronique ( 06 543 783 68, 
: www.vakantiehuishongarije.net. 

Spaanse les op maat
Keuze uit privé- en duo les, maar ook minigroep en kleine groep (overdag of ‘s 
avonds). Groepen zijn klein = veel persoonlijke aandacht. Korte cursussen (vakan-
tie)Spaans, maar ook langere cursussen en leuke activiteiten. Spaanstalige lera-
res, ervaren en bevoegd. Meer info? 7 spaanseles@ziggo.nl of ( 06 303 446 55.

Allerlei organisaties in Tilburg 
kregen de opdracht om voor Ko-
ningsdag een doorzichtige kerstbal 
te vullen. Wijkgenoot en lid van de 
Buurtraad Hein Jacobs knutselde 
een mooi product in elkaar met 
beelden uit onze wijk. Niet alleen 
mocht hij de bal zelf ophangen, 
maar stond hij ook in het vak met 
genodigden die dichtbij Willem 
Alexander en Maxima en hun fami-
lie aan zich voorbij zagen trekken.
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BUURTAGENDA 

17 mei Vanaf 17.30 uur De Pelgrimhoeve 
Seniorendiner 

20 mei 18.30 – 23.00 uur Heel de wijk 
in de ban van de 1e wijkkwis 

t/m 26 
mei 

10.00 – 16.00 uur Duvelhok 
Fototentoonstelling Nietas/os van Alejandro Reynoso 

1 juni 19.30 – 21.30 uur La Poubelle 
Repair Café voor reparatie van nog bruikbare spullen 

5 juni Vanaf 20.00 uur Café Zomerlust 
Kom gezellig een gezelschapsspel spelen [Ludens 013] 

10 juni Vanaf 20.00 uur Pelgrimhoeve 
Wijkkwis feestavond met prijsuitreiking 

18 juni 12.30 – 16.00 uur Pelgrimhoeve 
Workshop klassieke zang en theater 

5 juli 17.30 – 19.30 uur Pelgrimhoeve 
Seniorendiner, opgeven vóór 28 juni 

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

   
Ø Reacties 

Buurtkrant 
Deadline kopij volgend nummer: 
Verschijningsdatum rond:  

   27 mei 
   16 juni 

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

Ø Buurtraad E-mail: 7 buurtraad@armhoefseakkers.nl 
Secretariaat:                J.P. Coenstraat 34a,     5018 CT Tilburg 

     Leden Lout Donders ( 543 88 68 (voorzitter), Ineke van Kasteren ( 544 
67 83 (secretaris, communicatie, senioren), Gijs Bakkers ( 06 185 136 
14 (omgevingswet), Yvette Eshuis ( 06 474 931 61 (communicatie, 
omgevingswet), Erwin Jacobs ( 590 40 00 (penningmeester), Hein 
Jacobs ( 542 61 10 (DAAD, Jan Wier), Mascha Meulenbroek ( 06 
133 703 94 (feest & ontspanning), Esther Naeyé ( 06 531 914 11 
(groen, feest & ontspanning), Remco Westhoek ( 535 70 08 (Kerk & 
Klooster, Moerenburg). 
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     Vergadering Eerstvolgende vergadering: 13 juni. Aanvang 20.00 uur in de 
Buurtraadruimte Van Heutszstraat 1a. Welkom! Enkele dagen 
hiervoor staat de agenda op : www.armhoefseakkers.nl en een 
week na de vergadering vindt u daar ook de besluitenlijst. 

               
Ø Wijkagent 

Marco van Raak 
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 Brennie Maas is de wijkzuster van De Wever Thuis in onze wijk. 

Zij is bereikbaar via ( 06 830 716 43 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. 
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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



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)

	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Hairfashion Sylvia 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Dames	  en	  Heren	  Kapsalon	  

St.Josephstraat 85A                                                                                                                                                                                                   
5017GD Tilburg                                                                                                                                                                                                                        
013 5435109                                                                                                                           

 

Ook kunt u hier                                                                                                                                                                          
uw schoenen                                                                                                                                                        
afgeven voor  reparatie. 
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