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Op Wereldwaterdag zijn de kinderen van de 4 oudste groepen van Bs. Armhoefse Akker
6 km gaan lopen met 6 liter water in hun rugzak. Voor kinderen in Same in Tanzania een
dagelijkse werkelijkheid. (foto: Nico van Huijkelom)
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Diamanten paar in Moerenburg
Nieuwe wijkagent
Afscheid als huisarts
Simon schiet de ruimte in
Een uiltje knappen

www.armhoefseakkers.nl

armhoefseakkers@gmail.com

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

Ontwikkelingen Sacramentskerk 				

Redactie

Enthousiaste reacties op Facebook, een wijkbladbezorger die vooraf de mensen waarschuwde, ondernemers die het fijne ervan wilden weten, maar ook negatieve reacties
en diepe verontwaardiging. Dat heb je ervan als je een bericht plaatst over de Sacramentskerk met nogal wat ingrediënten voor een 1 april grap.
Het is duidelijk: de ontwikkelingen rond de
Sacramentskerk raken nog heel wat wijkbewoners in hun ziel. Toch mag nu duidelijk
zijn, dat binnen afzienbare tijd het grootste
deel van het sterk verwaarloosde gebouw
gesloopt gaat worden. Ervoor in de plaats
komen huizen, maar hoeveel blijkt niet bij
iedereen meteen duidelijk.

de plek van het middenschip worden 12
woningen gebouwd. De toren en zijbeuken,
het front van de kerk, blijven behouden en
daarin worden 3 woningen gerealiseerd,
zoals we in oktober in ons wijkblad al bekend maakten.

Herziening
Het plan van architect en wijkbewoner
Veel huizen
Thomas Bedaux werd half september 2015
‘De gemeente heeft een aanvraag ontvanbest enthousiast ontvangen. Nu moeten
gen om in de voormalige Sacramentskerk
de procedures in werking worden gezet en
aan de Ringbaan Oost 180 woningen te
dat betekent o.a. een herziening van het
realiseren’. De eerste zin uit een publicatie
bestemmingsplan en een ontheffing voor
van de gemeente Tilburg van 24 maart jl.
hogere grenswaarden m.b.t. geluidshinder.
die in het grootste deel van onze wijk in de
Het nieuwe ontwerp is tot en met maandag
bus viel.
9 mei te bekijken en/of te downloaden op
180 woningen? En dat in de Sacraments: www.tilburg.nl/ruimtelijkeplannen.
kerk? Een wat oudere wijkbewoner belde
Tevens ligt een papieren versie van de
aan bij de redactie om zijn bezorgdheid
stukken ter inzage in de Stadswinkel
te uiten. Natuurlijk dat zo’n plan niet past
Centrum, Stadhuisplein 128 (ingang naast
in het bestemmingsplan! Al snel konden
Paleis), geopend op maandag, woensdag
we het misverstand uit de wereld helpen.
en vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur en op
De Sacramentskerk ligt aan de Ringbaan
dinsdag en donderdag van 08.00 tot 20.00
Oost en heeft als huisnummer 180. En, op
uur. Tot en met 9 mei is het mogelijk om
schriftelijk te reageren op het plan. Dit
schrijven kan gericht
worden aan de gemeenteraad van Tilburg, Postbus 90155, 5000 LH te
Tilburg, onder vermelding
van ‘Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Hoogvenne Armhoef 2007,
3e herziening (Ringbaan
Oost 180)’.
Als u uw zienswijze mondeling wilt indienen, kunt
u hiervoor een afspraak
maken. Bel hiervoor met
de gemeente
Geen winkeltjes dus, maar huizen…
( (013) 542 91 47.
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De oudste bewoners van Moerenburg 			

Ingrid Sweegers

Op 10 april 2016 zijn Tinus en Cor Fonken 60 jaar getrouwd, een diamanten bruidspaar. Cor en Tinus leerden elkaar in 1945, ruim 70 jaar geleden kennen op een bal van
het gilde bij Bet Kolen. Ze hebben vier kinderen, elf kleinkinderen en twee achterkleinkinderen, die allemaal gezond zijn.
Tinus Fonken woont al zijn hele leven
aan de Broekstraat in Moerenburg. Hij is
in 1956 getrouwd met Cor en met 87 en
85 jaar op de teller denken dat ze nu de
oudste bewoners van het gebied zijn, wat
waarschijnlijk ook zo is.
Tinus en Cor doen nog steeds alles in huis
zelf en Cor gaat zelfs nog enkele keren per
week te voet of op de fiets naar de supermarkt voor de boodschappen. Als er wel
iets in huis moet gebeuren waar ze hulp bij
nodig hebben, dan kunnen ze altijd bij de
buren terecht. Hun zoon Kees en zijn vrouw
Ellie wonen naast hen met hun gezin, net
zoals zij vroeger naast de ouders van Tinus
woonden.
Ze prijzen zichzelf erg gelukkig en wie hen
ziet kan dat alleen maar beamen. Twee

gezonde mensen die altijd hard gewerkt
hebben. Via de buurtkrant willen we hen
van harte feliciteren met deze grandioze
mijlpaal.
Vroeger
Tinus is geboren op de boerderij aan de
Broekstraat en weet nog veel te vertellen
over vroeger, toen er nog geen asfalt lag en
er geen elektriciteit was. Elektriciteit ligt er
vanaf augustus 1944. Degenen die eraan
mee wilden doen, moesten met de hand
zelf een sleuf graven vanaf café Zomerlust
en 2.000 gulden betalen. Voor toen een
gigantisch bedrag. Ook kan hij zich nog
goed herinneren dat de brug in de oorlog
kapot geschoten was en dat ze met een
bootje over het kanaal gezet werden om

Tinus en Cor Fonken, een diamanten echtpaar in Moerenburg
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zou willen. Volgens hem was het vroeger
harder werken, maar wel gezellig, omdat
je nooit alleen was. Ze hebben een mooie
tijd gehad, maar nu zijn er voor de boeren
eigenlijk te veel regels, vindt Tinus.
Het runnen van een boerderij gaat tegenwoordig heel anders. Toen Cor en Tinus
trouwden namen ze negen koeien over van
de vader van Tinus. Hij vertelde dat als de
koeien drachtig waren en moesten kalven,
hij ze mocht overnemen. Kees heeft tegenwoordig een melkrobot staan en zit veel
achter de computer om te controleren of de
koeien voldoende eten en melk gegeven
hebben.
Daarnaast zijn Kees en Ellie ook druk met
de Klasseboeren. Zij ontvangen met regelmaat klassen kinderen om uit te leggen
“waar de melk vandaan komt”.
Meer info over dit project:
: www.klasseboeren.nl.

Het gelukkige bruidspaar
gereed voor het feest
naar school te gaan. “Er is veel afgebrand
in de oorlog in Moerenburg”, vertelt hij. Een
anekdote over die tijd was dat hij de koeien
aan het melken was, wat toen nog met de
hand gebeurde en over de Koebrugseweg
een tank aan zag komen rijden. En hoewel
zijn vader dacht dat het een wagentje met
hout was, begon kort daarna het schieten.
Er werd niemand geraakt en de dag erna
kwamen de Schotten vragen hoeveel Duitsers er dood waren. Een andere anekdote
verhaalt over de schuur die in brand stond,
die toen nog tot aan de Broekstraat was
gebouwd. Het rieten dak, dat met wilgen
was gebonden, schoof in een keer naar beneden. Er werd met man en macht geblust
en het is ze gelukt de schuur te redden.
Tinus constateert dat ze veel hebben meegemaakt in de oorlogstijd, maar dat ze het
gelukkig hebben overleefd.

Dit kind weet nu waar de
melk vandaan komt...

Boerderij
Ze prijzen zichzelf erg gelukkig en wie hen
ziet kan dat alleen maar beamen. Twee
gezonde mensen die altijd hard gewerkt
hebben. Zoon Kees runt tegenwoordig de
boerderij en Tinus helpt alleen nog mee
met maaien. Hij zou graag meer doen,
maar hij heeft eigenlijk een nieuwe heup
nodig en is dus minder mobiel dan hij
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Even voorstellen: onze wijkagent

			

Debbie de Wijer

Vanaf half maart is er een wisseling van de wacht qua wijkagent. Ad Braber is met
pensioen gegaan en Lieve van den Berg is waarnemend wijkagent in onze wijk. Tijd
dus om even nader kennis te maken met haar.
Van 2007 tot 2010 heeft Lieve van den
Berg (27) de politie opleiding gedaan,
gevolgd door de ME opleiding. Hierna heeft
ze gewerkt bij het voormalige Team Tilburg
Binnenstad, Team Tilburg Centrum en tussendoor heeft ze de opleiding tot hoofdagent voltooid. Eind maart start ze met de
1-jarige opleiding wijkagent-senior. Lieve
geeft zelf aan dat ze het fijn vindt om zich
te blijven ontwikkelen binnen de politie.
Waarnemend
Nu is ze dus tijdelijk de waarnemend wijkagent van Armhoef/Hoogvenne en tevens
van de Kruisvaardersstraat (gebouw Sint
Josefzorg). Tijdelijk is in ieder geval een
paar maanden, maar mogelijk ook een paar
jaar. Vanuit haar vorige werkplek kende ze
onze wijk wel een beetje. Zelf vindt ze dit
een gezellige en rustige wijk, maar uiteraard wel met wat aandachtspunten. Lieve
werkt 40 uur per week en is hierbij op
meerdere plaatsen inzetbaar. Ze is 3 dagen
per week wijkagent en daarnaast doet ze
ook baliewerk, rijdt ze voor noodoproepen,
is ze familie-agent bij Team Tilburg Centrum en is ze inzetbaar voor de ME.

Wijkagent Lieve van den Berg
zitten en waar extra op gelet moet worden.
Een van de taken van een wijkagent is
de leefbaarheid en veiligheid in de wijk.
Daarom is Lieve ook betrokken bij het
nieuw op te starten buurtpreventieteam. De
gemeente is hierbij kartrekker, maar zij zal
als wijkagent - en bij voldoende aanmeldingen - de vrijwilligers van de buurtpreventie
voorzien van informatie en tips.

Zichtbaar
Lieve omschrijft zichzelf als een wijkagent
die zichtbaar zal zijn in de wijk (surveillerend zowel op de fiets als met de auto). Als
mensen haar nodig hebben, dan kunnen
ze altijd bellen of mailen. Daarom komt
het spreekuur vanaf nu ook te vervallen.
Ze vindt het belangrijk dat de stap naar
de wijkagent zo laagdrempelig mogelijk is.
Daarom is ze nu ook bezig met een paar
‘voorstelrondjes’, zodat mensen haar leren
kennen en weten welk gezicht er bij de
nieuwe wijkagent hoort. Daarbij leert Lieve
ook de mensen uit de wijk kennen en zo
leert ze wat er speelt, waar de knelpunten

Tot slot geeft Lieve aan dat mensen vooral
niet moeten schromen om contact op te
nemen. Ook als ze twijfelen of het een ‘politiezaak’ is; zij zal mensen altijd proberen op
weg te helpen.
Wie contact op wil nemen met de wijkagent
kan bellen met ( 0900 8844, of mailen
7 wijkagenten-armhoef-hoogvenne.tilburgcentrum@politie.nl.
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Ecologisch beheer
De gemeente maakt steeds vaker gebruik van ecologisch beheer. Ook in de Armhoefse Akkers en Moerenburg. Zo zijn de oevers van de Piushaven en de middenberm van
de Ringbaan Oost hiervan voorbeelden.
Een ecologische zone zorgt voor meer
biodiversiteit. Er komen meer bloeiende
soorten planten, wat goed is voor de bijen
en de vlinders. Insecten zijn op hun beurt
weer goed voor bepaalde vogelsoorten etc.
Bovendien zijn de zones met wilde bloemen aantrekkelijk.
Bij De Werf zijn deze al aangelegd en de
gemeente krijgt veel positieve reacties
hierop.

of twee keer per jaar gemaaid en worden
afgestemd op de soorten die zich min of
meer spontaan ontwikkelen in die zone.
Maaisel wordt bij voorkeur afgevoerd
omdat hierdoor de bodem minder nieuwe
voedingsstoffen krijgt.
De gemeente maait het riet in fases. Als
al het riet tegelijk wordt gemaaid, kunnen
de dieren die er een schuilplaats in vinden
nergens meer terecht. Bomen die langs de
oevers staan worden zoveel als mogelijk
gehandhaafd.

Piushaven
Bij de herinrichting van de oevers van de
Piushaven speelt ecologie een belangrijke rol. Globaal is er een strook van 10
meter aan beide zijden van de haven die
ecologisch wordt ingericht en beheerd.
Het ecologisch beheer moet de natuur van
Moerenburg ver(der) naar de binnenstad
laten komen en ondertussen een aantrekkelijk wandelgebied realiseren.
Het belangrijkste verschil is dat gazons
15- 25 keer per jaar gemaaid worden. De
ecologisch beheerde oevers worden één

Moerenburg
Vanaf dit jaar beheert de gemeente een
aantal bermen in Moerenburg ecologisch.
Dat betekent dat we de bermen met een
ander soort maaier maaien en dat het
maaisel wordt afgevoerd. Bovendien is het
moment van maaien zó gekozen dat de
gewenste soorten zich al hebben kunnen
uitzaaien. Er zijn ook beperkingen: de
verkeersveiligheid mag niet in het geding
komen en agrariërs mogen geen last krijgen van ongewenste soorten.
In een voedselrijke berm groeien vooral
gras en brandnetels. Door het maaisel af te
voeren worden de bermen na verloop van
een aantal jaren voedselarmer. Zo krijgen
andere soorten de kans om te groeien.
Middenberm Ringbaan Oost
Ook de middenberm van de Ringbaan Oost
ter hoogte van de Armhoefse Akkers wordt
sinds vorig jaar ecologisch beheerd. Ook
hier geldt: één of twee keer per jaar maaien
en maaisel afvoeren. Na een aantal jaren
zal dat tot een bloeiende, soortenrijke berm
leiden. Omdat er in uitlaatgassen voedselstoffen voor planten zitten zal het hier
langer duren dan in Moerenburg voordat
het gewenste resultaat bereikt is.

Ecologisch groen langs de Piushaven

Gemeente Tilburg
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“Ik denk dat ik zonder werk kan”				

Judith Doljé

Op 1 april 2016 is dokter Frits Bekker met pensioen gegaan. Hij is 35 jaar werkzaam
ge-weest als huisarts in onze wijk. Hoe het leven er zonder zijn werk uit zal zien, weet
hij nog niet. Hij heeft in ieder geval hobby’s genoeg.
In januari 1981 startte dokter Bekker als
huisarts. Hij zocht een praktijk en kreeg
het huis erbij, die twee waren in die tijd
vaak onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Zelf afkomstig uit Rotterdam, zijn vrouw
uit Venlo, kozen ze een woonplaats daar
ergens tussenin. Het werd Tilburg op de
Nieuwe Bosscheweg. Ze hebben er beiden
nooit spijt van gehad. Brabant beviel
goed en in Tilburg hadden ze hun draai
snel gevonden. Net als in onze wijk, waar
de kinderen op school gingen en sport
beoefend werd. In 2011 ging hij met zijn
praktijk over naar het Gezondheidscentrum
Piushaven. Een goede stap, vindt hij: “De
samenwerking met andere huisartsen en
met andere disciplines heeft duidelijk een
meerwaarde. Ook in praktische zin. Met
een praktijk aan huis wordt het hele gezin
belast. Mijn vrouw moest bij voorbeeld altijd
thuis zijn om de telefoon op te nemen, als
ik weg was. En ook in het weekend moest
je vaak bereikbaar zijn. Dat is nu veel beter
geregeld.”

Dokter Frits Bekker
“Maar”, geeft hij aan, “ik heb gelukkig een
goede opvolgster.” Hij wilde per se geen
mannelijke opvolger. “80% van de medicijnstudenten is tegenwoordig een vrouw. In
het Gezondheidscentrum zijn er zes huisartsen waarvan slechts één vrouwelijke, dat
is te weinig. Vrouwen zijn heel goede huisartsen en een aantal patiënten geeft ook de
voorkeur aan een vrouw. Ik ben dan ook blij
dat mijn praktijk nu door dokter Karen van
Dam wordt overgenomen.”

Maakbaar en haalbaar
Het beroep van huisarts vindt hij in vergelijking met vroeger zwaarder geworden. “De
mensen zijn toch iets veeleisender. Alles
moet tegenwoordig maakbaar en haalbaar zijn. Vandaag ziek, morgen beter. De
wereld is ook veranderd, alles moet meer
en sneller. Dat eist zijn tol en veroorzaakt
uitval. Veel mensen lopen op hun tenen.”
Hij heeft de indruk dat de mensen vroeger
meer berustend waren. Ziek zijn makkelijker accepteerden en ook het feit dat ziek
en dood nu eenmaal bij het leven horen.
Dat kan het voor een huisarts iets makkelijker maken.
Hij is betrokken bij zijn patiënten maar
kan het werk gelukkig ook goed loslaten.
Dat zal hij nu volledig moeten gaan doen.

Genoeg te doen
Hoe gaat het leven na de pensionering eruit
zien? Hij weet het nog niet precies. “Wij
hebben een caravan aan zee en daar ga
ik de komende tijd eerst maar eens rustig
nadenken over de toekomst.” Hij houdt van
fietsen, zowel op een racefiets als op een
mountainbike, maar zeker ook op een ge8

wone fiets, gezellig samen met zijn vrouw.
Hij rijdt motor en hij duikt. Daarnaast is hij
geïnteresseerd in sterrenkunde en struint
hij met zijn sterrenkijker regelmatig de lucht
af naar planeten en rondcirkelende manen.
Zijn drie kinderen boffen want hij houdt van
klussen. Ze hebben inmiddels alle drie een
eigen huis, waaraan nog wel eens wat te
doen valt. En natuurlijk houdt hij ook veel
van zijn drie kleinkinderen die hij nu nog regelmatiger hoopt te zien. Al met al genoeg
bezigheden en met op je gemak
’s ochtends de krant lezen vindt dokter Bek-

ker ook niets mis. Dat gaat dan hopelijk wel
gebeuren in een andere woonruimte. Het
huis aan de Nieuwe Bosscheweg staat te
koop. “Met al die lege kamers boven en de
ongebruikte praktijkruimte vinden wij het tijd
worden naar een kleinere woonruimte om
te zien. Een appartement aan de Piushaven bij voorbeeld lijkt ons ideaal. Net als
het wonen in deze wijk altijd geweest is, zo
in het centrum maar ook zo buiten.”
Dokter Bekker is binnenkort dan weliswaar
geen huisarts meer, we komen hem vast
nog wel eens tegen in de buurt.

Beste ouders,
Zoals u weet valt de zomervakantie voor het basisonderwijs in 2016 heel laat, namelijk
van 23 juli t/m 4 september. Traditioneel wordt het KVW georganiseerd in de laatste
week van de zomervakantie. Nu valt deze week dit jaar echter samen met het begin van
het schooljaar en/of de introductieweek van een groot aantal opleidingen. Veel van onze
ervaren vrijwilligers zijn daardoor zeer waarschijnlijk niet beschikbaar voor een KVW in
de laatste vakantieweek.
Om deze reden kunnen wij helaas niet anders dan het KVW een week naar voren halen
van 22 t/m 26 augustus. We zijn ons ervan bewust dat dit niet ideaal is, en dat hierdoor
een aantal kinderen niet mee kan doen, maar we zijn voor dit evenement nu eenmaal
afhankelijk van de inzet van vrijwilligers.
Inschrijven kan via onze website : www.kvwhekos.nl van 20 juni t/m 3 juli 2016
We rekenen op uw begrip!
Hartelijke groeten,
Stuurgroep HeKoS Kindervakantiewerk.
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Logopediepraktijk Irma Sparidans
Voor logopedie en prelogopedie

Logopedie bij ziekte en na
hersenletsel

Irma Sparidans

Soms treden er spreek- en slikproblemen op na een herseninfarct of bij ziekte, zoals MS en
de ziekte van Parkinson. U kunt problemen hebben met het begrijpen van taal, het vinden
van de woorden, het vormen van zinnen, met de stemgeving of met het duidelijk en luid
genoeg spreken. Ook kunnen problemen ontstaan met de speekselbeheersing of het slikken.
De logopedist kan u dan helpen.
Irma Sparidans is aangesloten bij ParkinsonNet en geregistreerd afasietherapeut.
Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.

Vergoed vanuit de basisverzekering - Contracten met alle zorgverzekeraars

www.logopedie-irmasparidans.nl
Gezondheidscentrum
Piushaven
Prinsenhoeven 26
5017 GC Tilburg
013 – 544 51 51

logopedie.sparidans@hetnet.nl

Paramedisch centrum OCA /
Stuivesant
Stuivesantplein 2
5021 GW Tilburg
013 – 543 70 42
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Wijkcentrum De
Spijkerbeemden
Don Sartostraat 4
5022 HA Tilburg
06 – 294 276 90

Kom ook naar het diner voor senioren
op 18 mei
Lekker meegenieten van een diner, speciaal voor senioren uit de wijk? Op woensdag
18 mei kunt u weer aanschuiven. Iedereen uit onze wijk van 55+ is welkom: alleen, met
z'n tweeën of met meerdere personen. Dus schrijf u snel in!
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 / 20.00 uur. De kosten voor dit
heerlijk driegangen-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 18 mei, het aantal personen, plus
uw naam.

v

Kippensoep met stokbrood en
kruidenboter

v

Als u zich met de bon inschrijft, stop dan ook meteen
10 euro per persoon bij de opgave-strook. Pas dan is
uw inschrijving geldig.

Vleesspies met stroganoffsaus
Duchesse-aardappeltjes
Frisse voorjaarssalade

v

Vlaflip met slagroom

Menu op 18 mei

Schrijf uzelf in vóór 11 mei. U krijgt geen bevestiging meer, maar we verwachten u op 18 mei
vanaf 17.30 uur in de Pelgrimhoeve.
Mail met evt. vragen naar 7 buurtraad@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 18 mei a.s. naar het diner in de Pelgrimhoeve
Naam/namen:……………………………………………………………………………………….
Ik kom/wij komen met 1 persoon/2 personen (graag omcirkelen)
Adres:…………………………………………………………. Telnr.……………………………..
Mailadres:.............................................................................................................................
Stop deze bon vóór 11 mei 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.
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Simon schiet de ruimte in 				

Debbie de Weijer

Het is 9 maart jl. en Simon Diepmaat (10) heeft net zijn eerste try-out van de musical
‘André het Astronautje’ achter de rug in Valkenswaard. Hij is erg enthousiast. “Het
ging goed, het is veel leuker om mét publiek te spelen!”
Simon zit in groep 7 van basisschool Armhoefse Akker. In zijn vrije tijd is hij geregeld
te vinden bij Factorium. Op dinsdag heeft
hij namelijk toneel les (Perron 12) en op
woensdag volgt hij musical les. Daarnaast
heeft hij lang gezongen in het kinderkoor
van Louise Donker. Zingen zit in de familie,
daar is hij mee opgegroeid. Geen wonder
dus dat we hem in diverse musicalproducties terug zien.
Ruimtereiziger
Vorig jaar heeft Simon een bijrolletje gespeeld in de musical Pinokkio en ook was
hij te zien in de première van ‘de Sprookjesboom’ in het Chassé theater. Dat rolletje
in Pinokkio smaakte wel naar meer en
dus is moeder gaan zoeken of er audities
waren voor andere producties. Juist op dat
moment werden er kinderen gezocht voor

Simon en Holly als Andre en Valentina,
klaar voor de show
‘André het Astronautje’. In totaal hadden
zich 300 kinderen aangemeld voor de rollen van Andre en Valentina, de beide hoofdrolspelers. Na een strenge selectie bleven
er 80 kinderen over. Uiteindelijk wist Simon
1 van de laatste 6 rollen te bemachtigen:
hij speelt nu t/m mei samen met 2 andere
jongens om de beurt de rol van André.
De gehele maand februari heeft hij druk
gerepeteerd in Amsterdam, samen met de
5 andere kinderen en 2 volwassen poppenspelers. En zo is er een mooie voorstelling
ontstaan. Simon geeft aan dat alle acteurs
aardig zijn en goed. Ze kijken ook regelmatig naar elkaar en daar leert Simon dan
weer dingen van. Sommige andere kinderen hebben namelijk al meerdere producties gedraaid, zoals Pluk van de Petteflet,
Klaas Vaak en/of Billy Elliot. De 3 jongens
en 3 meisjes spelen steeds als duo samen.
Simon staat dus steeds met Holly van Zoggel op het toneel, naast de poppenspelers
Roos van Erkel en Daan van Rijssel. De
regisseur vond de try-outs zo goed, dat Simon en Holly ook de première in Delft gaan
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Simon met poppenspeelster Roos van Erkel en Holly van Zoggel in actie
spelen. Daar is hij natuurlijk wel trots op!

Helaas wordt dit verhaal niet in Tilburg opgevoerd. Maar wie Simon wil gaan bekijken
als André kan dat doen op de volgende
data: 16 april in Aalsmeer, 1 mei in Nijmegen, 6 mei in Veldhoven, 8 mei in Venlo, 15
mei in Uden en 29 mei in Arnhem. Soms
speelt hij twee keer op een middag. Er zijn
nog kaarten beschikbaar voor diverse voorstellingen. Check daarvoor de site :
www.ntk.nl/voorstelling/andre-het-astronautje.

Ruimteverhaal
De familievoorstelling is voor kinderen
vanaf 3 jaar, maar Simon geeft aan dat
deze niet kinderachtig is. “Kinderen tot een
jaar of 10 vinden het waarschijnlijk leuk
en er zitten ook volwassengrapjes in.” De
voorstelling is gemaakt naar aanleiding van
het boek dat André Kuijpers heeft geschreven voor zijn kinderen tijdens zijn tweede
ruimtereis. Het verhaal over de ruimte is
dus ook echt geschreven in de ruimte.
Het gaat over André en zijn knuffelmuis.
Muis vraagt zich af of de maan van kaas
gemaakt is. Er is maar 1 manier om daar
achter te komen, namelijk zelf op onderzoek uitgaan. Het is een verhaal over
vriendschap, raketten, muizen, astronauten
en kaasfondue. Claudia de Breij schreef
de liedjes. De bedoeling van deze voorstelling is, naast natuurlijk het amusement,
basisschoolkinderen te interesseren voor
techniek en wetenschap.

En de toekomst? Simon wil heel graag
door! André het Astronautje krijgt een
vervolg in december tot april volgend jaar.
Simon hoopt dan ook deze rol te kunnen
spelen. Dat kan alleen als hij niet te hard
groeit. Film lijkt hem ook wel leuk om te
doen, maar daar hoeft niet alles in een keer
goed te zijn. “Soms heb je wel eens een
‘take 17’. Bij musicals moet je het gewoon
goed doen en maak je een fout dan ga je
gewoon door.“ Daarnaast ligt zijn passie
ook echt bij het zingen, want dat vindt hij
“gewoon ontzettend leuk.”
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Buurtpreventie Armhoefse Akkers

Corin Sweegers

De facebook-pagina van de Buurtpreventie Armhoefse Akkers heeft al bijna 1000
vrienden. Het is een variant op de BuurtWhatsApp groep voor de wijk.
Het doel is om te zorgen dat er nog meer ogen en oren in de wijk zijn voor ondersteuning van
de politie en andere toezichthouders. Maar bij verdachte situaties belt u eerst 112 en ga dan
over tot het melden van het probleem op de BuurtWhatsApp en de facebookpagina. De
buurtgenoten worden dan snel gewaarschuwd en kunnen de verdachte eventueel in de gaten
houden.
Wanneer er onraad is, wordt bij een Whatsapp-groep de SAAR-methode gebruikt: S =
Signaleren, A = Alarmeren en 1-1-2 bellen, A = App sturen, R = Reageren. De groep is
nadrukkelijk niet bedoeld voor privé-berichten.
Via de website : www.armhoefseakkers.nl/whatsapp-groep kunt u zich aanmelden. Hoe
meer mensen zich aansluiten, hoe veiliger we samen onze wijk kunnen maken. Dat het werkt
is al meerdere keren bewezen.

Garageverkoop 28 augustus 2016 		

Corin Sweegers

De garage-voortuinverkoop wordt op 28 augustus weer in onze wijk door mij georganiseerd. Er zal op diverse plaatsen van alles te koop zijn tussen de Hoevense Kanaaldijk, Spoordijk, Boerhavestraat en De Werf.
De zolders worden opgeruimd en op
andere plaatsen verkopen kinderen zelfgebakken koekjes. De deelnemers zullen
herkenbaar zijn aan geel/blauwe ballonnen.
Bij de deelnemers zullen plattegronden
komen te liggen waarop u kunt zien waar
de deelnemers zitten. U krijgt ruim van te
voren de laatste informatie, ballonnen en
plattegronden. In principe zal de deelname
weer gratis zijn voor wijkbewoners.
We hopen dat iedereen die mee wil doen
zich tijdig aanmeldt, zodat de plattegrondjes zo compleet mogelijk zijn. Vorig jaar
waren er erg veel ‘wilde’ deelnemers, deels
van buiten de wijk, dat is jammer en ook
niet correct naar de organisatie en de mensen die zich wel hebben aangemeld.

Aanmelden kost niets en kan tot 1 augustus bij 7corinsweegers@menwedstrijd.nl
of 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 zoeken we een gezamenlijke oplossing.
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Oproep
	
  Crea-t-uur op Bs. Armhoefse Akker

Op basisschool Armhoefse Akker wordt al enige jaren op 2 vrijdagmiddagen voor de
kinderen van de groepen 5 t/m 8 een creatief uur georganiseerd. Ook dit jaar hoopt de
school een beroep te doen op mensen uit onze wijk.
Uit een aanbod van diverse activiteiten kiezen de kinderen er twee. Hier nemen zij dan aan
deel op vrijdagmiddag 27 mei en 10 juni. De kinderen worden door de crea-t-uur werkgroep
ingedeeld in groepjes van minimaal 6 leerlingen.
Nu zijn wij nog op zoek naar creatieve buurtgenoten die ook een activiteit willen/kunnen
organiseren. Dit kan bij ons op school maar eventueel ook op locatie. U geeft dan dus
op 2 vrijdagmiddagen, van 13.45 uur tot 15.15 uur, dezelfde activiteit aan 2 verschillende
groepen. U kunt hierbij denken aan activiteiten zoals: drama, dansen, tekenlessen,
voetballessen, solderen, figuurzagen, origami, koken etc. Maar andere ideeën zijn natuurlijk
ook welkom! Omdat wij helaas geen budget hebben zal dit wel op vrijwillige basis moeten
gebeuren.
Hebt u interesse, neem dan contact op via
7 nico.vanhuijkelom@armhoefseakker.nl
of bellen met school ( 543 42 37 en vragen
naar Nico van Huijkelom of Jens Reijnen.

Spannende nachtclub opent deuren in Tilburg		

Debbie de Weijer

Lissette Remery is een wijkbewoonster uit de Heile Schoorstraat. Zij staat in april met
musicalvereniging BOeMs 4x op de planken bij Theaters Tilburg met de rauwe versie
van de voorstelling ‘Cabaret’, een verhaal dat zich afspeelt in de zinderende jaren
dertig in Berlijn, kort voordat de tweede wereldoorlog uitbreekt. Het culturele leven
beleefde daar een wilde en genotzuchtige tijd, zo ook in de Kit Kat Club.
BOeMS is een musicalvereniging die in
1978 haar eerste musical neerzette. Elke
2 jaar wordt er toegewerkt naar een grote
productie en tussendoor worden nog diverse concerten gegeven. Lissette speelt nu
voor het 6e jaar mee met BOeMS en dit is
haar derde grote theaterproductie. Dit jaar
speelt ze een van de hoofdrollen, waarin
ze ook nog eens 2 solo’s moet zingen. Best
spannend vindt ze dat, omdat ze eigenlijk
meer een entertainer/ comédienne is. Van
14 tot 17 april kruipt Lissette in de huid van
Fraulein Schneider, een pensionhoudster in
Berlijn, die een relatie krijgt en geconfronteerd wordt met de nazi’s en de joden.
Een verhaal wat nu tegenwoordig ook
(helaas) weer actueel is: denk aan buiten-

Lissette Remery (foto: Pier Giorgio Tesser)
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sluiting, niet geaccepteerd worden zoals
je bent en gedwongen worden om een
keuze te maken. In het geval van Fraulein
Schneider gaat het om de keuze tussen
liefde of leven.

maar dit mogen er natuurlijk altijd meer
worden! Zo wordt niet alleen een bijdrage
geleverd aan de Tilburgse Amateurkunst,
maar ook nog een stukje maatschappelijk
belang nagestreefd. Een mooie combinatie
toch?

Onmisbare vrijwilligers
Binnen BOeMS proberen ze dit jaar echt
om samen de productie van de grond te
krijgen. Iedereen helpt enthousiast mee.
Zo zijn bijvoorbeeld de mensen van de
kostuums al in september begonnen en de
fanatieke bouwploeg startte eind vorig jaar
met de decors. BOeMS is dan ook erg trots
op haar eigen vrijwilligers. Deze mensen
waren de inspiratie voor het initiatief wat
nu loopt voor de vrijwilligers van Tilburg/
ContourdeTwern. BOeMS heeft namelijk
bedrijven gevraagd om kaarten te kopen/
sponsoren. Deze kaarten worden afgegeven bij ContourdeTwern, die ze weer
verdeeld onder haar eigen vrijwilligers.
Inmiddels staat de teller al op 120 kaarten,

Komt dat zien
De indruk die ik heb gekregen van één
van de vele repetities is erg positief. Het is
een gezelschap wat naast lol met elkaar
en passie voor het spel, ook gedreven is
om de voorstelling tot in de kleine details
neer te zetten. Speciaal aan deze uitvoering is ook dat alle acteurs continue op het
podium blijven. Lissette zou het natuurlijk
super leuk vinden als er mensen uit de wijk
komen kijken. De voorstelling heeft voor
elk wat wils: mooie muziek, spannende
dansen van de nachtclubdames en -heren
en ontroerende scenes. Kaarten zijn nog
verkrijgbaar (vanaf €17,50) via
7 info@boems.nl of : www.boems.nl.

Bewustmaking voor (jeugd-) hulpvragers
“Ieder mens is uniek. Ieder mens wil zich goed voelen en groeien. Soms lukt dat even
niet en dat is niet alleen lastig, maar geeft vaak ook problemen.”
Ik ben Ellen van de Wiel en werk als
zelfstandig opvoedingsondersteuner. Mijn
werkzame leven heb ik doorgebracht in
het (speciaal) onderwijs. Door het werken
in een multidisciplinair team waarin de
ouders een grote rol spelen heb ik ervaren
hoe belangrijk samenwerken en communiceren is. Ik ben afgestudeerd op het vak
orthopedagogiek met als specialisme ‘gedragsverandering’. Mijn grootste ervaring
ligt bij autisme, AD(H)D en verslavingsproblematiek. Mijn beleid is: de mens centraal.
U houdt uw eigen regie.

Ellen van de Wiel
rust en ontspanning komt. Vanuit de rust
komt er weer (zelf-) vertrouwen, energie en
plezier.
Blijf niet te lang rondlopen met uw vragen/
twijfels. Uitspreken ervan lucht al op en
structureert. U hoeft het niet alleen te doen.
‘Samen, (gaan we) op weg naar beter.’
Neem gerust vrijblijvend contact met mij op.
7 ellenvandewiel@hotmail.com of
( 06 365 975 22.

Samen bespreken we het probleem en
kijken we wie en wat ermee te maken
heeft. Dan stelt u (/uw kind) uw doel en
bespreken we de stappen. In uw tempo
werken we van ‘klacht naar kracht’. Uw
eigen motivatie zorgt dat u met uw eigen
kwaliteiten de situatie weer aan kunt en tot
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Start PlantenNu Moerenburg-Heukelom-Koningshoeven
Afgelopen jaren zijn er, binnen het project Deltaplan voor het Landschap, veel nieuwe
natuurstroken, landschapselementen en wandelpaden aangelegd in het gebied
Moerenburg-Heukelom-Koningshoeven. Het Groene Woud wil in samenwerking met
de Duurzaamheidsvallei ook de aanleg van landschapselementen op boeren- en particuliere erven stimuleren. Vandaar het erfbeplantingsproject PlantenNu.
Met het project PlantenNu wordt in eerste
instantie het landschap, en zo de directe
leefomgeving van bewoners van Moerenburg-Heukelom-Koningshoeven, versterkt.
Daarnaast is het stimuleren van de biodiversiteit een belangrijk doel van het project.
De nieuwe landschapselementen zijn de
toekomstige broed- en verblijfplaatsen van
diverse vogels, insecten en kleine zoogdieren.
Wat is er mogelijk?
Binnen het project PlantenNu kunnen
geïnteresseerden, samen met een specialist, bekijken wat de mogelijkheden zijn
voor de aanleg van nieuwe landschapselementen op en rondom hun erf. Er is
subsidie beschikbaar voor onder meer
fruitbomen, knotbomen, laanbomen, hagen
en houtsingels. Deelname aan het project
is kosteloos! Dus woont u in het gebied
Moerenburg-Heukelom-Koningshoeven en
wilt u erfbeplanting aanleggen, meldt u zich
dan snel aan!

Deelnemen?
Aanmelden kan bij Koen van Hout van Projectbureau Orbis ( 06 222 241 46 of via
7 koen@projectbureauorbis.nl. Belangrijkste voorwaarde om deel te kunnen nemen
aan deze editie van PlantenNu is dat de
aan te planten locatie in het gebied Moerenburg-Heukelom-Koningshoeven ligt.

Tonpraters winnen Pelgrimhoeve Pubquiz!
e

Op vrijdagavond 25 maart werd voor de 4 maal de Pelgrimhoeve Pubquiz gehouden.
In een volle Pelgrimhoeve en ontspannen sfeer streden de 20 ingelote teams om de
felbegeerde wisseltrofee én de eeuwige roem.
Twee jaren op rij wist de Buurtraad deze in huis te houden, maar het kon niet uitblijven. De
Tonpraters, die in alle vorige edities in de top drie eindigden, sloegen deze keer genadeloos
toe en namen ‘De Denker’ van hen over.
Zij mogen zich winnaar noemen van de Pelgrimhoeve Pubquiz 2016 en met alle overige
deelnemers kunnen ze weer terugkijken op een bijzonder geslaagde en super gezellige
avond.
Volgend jaar is het eerste lustrum waarvoor al één team bekend is…De Tonpraters.
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Ruim tien jaar een goed boek voor een goed doel
Via mijn zwager werd ik er op attent gemaakt dat ze bij Books4Life nog wel vrijwilligers konden gebruiken. Wat voor club dat dan wel was luidde mijn vraag. Vol enthousiasme vertelde hij over de boekwinkel die 10 jaar geleden door twee studenten van
de (toenmalige) KUB is gestart om goede doelen te ondersteunen. Goede doelen
vooral gericht op ontwikkelingssamenwerking.
Tijdens de rondleiding door de winkel werd
ik onder andere verrast door de inrichting,
het uitgebreide assortiment van boeken, de
professionele aanpak en organisatie. Maar
bovenal sprak de kwaliteit van aanbod me
aan. Niet alleen wat betreft de inhoud maar
ook de ‘fysieke’ kwaliteit van de boeken.
Naast studieboeken bevat de collectie veel
romans, geschiedenisboeken, kookboeken,
kunstboeken, fantasy, thrillers, kinderboeken, boeken over Tilburg en Brabant,
antiquarische boeken enzovoort. In totaal
ruim 5000 boeken. Ook voor prijzen van de
boeken hoef je ze niet te laten staan. Deze
variëren gemiddeld van 1,50 tot 3 euro.

van de opbrengsten aan goede doelen
geschonken worden. Door de jaren heen zij
de twee belangrijkste goede doelen Oxfam
Novib en Amnesty International. Samen
met de andere Books4Life-winkels in Nederland zijn we in staat om een behoorlijke
collectieve gift te doen. Daarnaast zijn in
de loop der jaren heel veel projecten over
de wereld maar ook in Nederland gesteund
met bijdragen uit onze inkomsten. Organisaties kunnen daarvoor jaarlijks projecten
indienen bij het bestuur van Books4Life
Tilburg. Gemiddeld kunnen we per jaar
een totaal bedrag van ca.15.000 euro aan
projecten toekennen.

Goede doelen
Begonnen met tweetal studenten is het
aantal vrijwilligers dat de winkel met plezier
runt, uitgegroeid tot een 35-tal. Zij hebben
liefde voor hun vrijwilligerswerk en houden
van ‘oud’ papier. Dankzij hun inzet kan 90%

Boeken en sponsors
Elke dinsdagochtend vertrek ik van de
Oisterwijksebaan naar de universiteit; altijd
weer benieuwd naar wat voor bijzondere
boeken er weer zijn binnengekomen. En
altijd is er weer iets speciaals bij. Bijvoorbeeld de volledige werken van Vestdijk,
een mooi en kostbaar boek over de grote
Italiaanse schilders, een hele serie Winnie
the Pooh, een 150 jaar oud Frans romannetje, de complete werken van Shakespeare in een prachtige band, maar ook een
hele reeks recente boeken van uitgeverij
de Geus.
Hoewel we zelf sponsor zijn van diverse
projecten van derden, kunnen we zelf ook
niet zonder sponsors. Op de eerste plaats
zijn dat de gulle gevers van boeken die
19

ervoor zorgen dat de boekschappen gevuld
en regelmatig ververst worden. Veel particulieren denken bij het opruimen van hun
boekenkast aan ons. Wij nemen ze met alle
plezier in ontvangst.
De Tilburg University stelt de winkelruimte
met alles erop en eraan gratis ter beschikking. Boekhandel Livius de Zevensprong
biedt ons reeds jarenlang geheel belangeloos boeken aan. De bibliotheek heeft
opslagruimte geregeld.

van de Tilburg University, Warandalaan 2.
Op de website van
: http://books4lifetilburg.nl is meer te
vinden over wie we zijn, onze winkel, de
goede doelen, sponsoren enz.
Wil je op de hoogte blijven, like dan op
: www.facebook.com/Books4LifeTilburg
en je krijgt automatisch bericht.
Books4Life Tilburg is ook actief met verkoop op Marktplaats, Boekwinkeltje en Bol.
com.
Ter promotie van onze winkel leggen we
ook regelmatig een stapeltje meeneemboeken neer bij Café Zomerlust. Dat geeft enig
idee over boeken uit ons assortiment. Ik
zou het leuk vinden mijn buurtgenoten in de
winkel te kunnen begroeten.

Geen drempel
Onze winkel bevat letterlijk en figuurlijk
geen drempel. Op de universiteit is iedereen welkom; een pasje is echt niet nodig
en in onze winkel zul je in elk geval niet
struikelen over een drempel. We zijn van
maandag tot en met vrijdag open van 10.00
tot 17.00 uur.
De winkel zit in het Cobbenhagengebouw

Peter Eikenaar

Samengestelde Menwedstrijd in Moerenburg 		

Corin Sweegers

Menvereniging de Postkoets gaat in samenwerking met de bewoners van Moerenburg
op 11 en 12 juni a.s. een samengestelde menwedstrijd organiseren in Moerenburg.
Het deelnemersveld zal bestaan uit circa 100 verschillende aanspanningen.
Enkelspannen, tweespannen, vierspannen en tandems met pony’s en paarden.
Van hobbyrijders tot wedstrijdrijders uit de
klasse 1, 2 en 3. Zo’n samengestelde menwedstrijd bestaat uit drie onderdelen. Op
zaterdag zal de dressuur en vaardigheid
door de aanspanningen worden verreden
op de weilanden van Harrie van Gorkum
en Kees Fonken, aan de Broekstraat en
de Koebrugseweg. Het hoofdterrein is rond
Manege Hooijen en Buitenom. Op zondag
vindt de spectaculaire marathon plaats.
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Prachtige paardensport in Moerenburg in
het weekend van 11 en 12 juni
Deze start met een wegtraject van ongeveer 8 kilometer, via knooppunt de Baars
richting Oisterwijk, gevolgd door zes hindernissen die weer rond de Koebrugseweg
en Broekstraat zullen liggen. Op 9 en 10
april wordt er in Heukelom eenzelfde soort
wedstrijd georganiseerd.
Kidsparadijs voor Villa Pardoes
Op zaterdag, maar met name op zondag
zullen er diverse activiteiten worden georganiseerd ten bate van en in samenwerking
met Villa Pardoes. Er zal een ‘strodorp’ met
verkoopstandjes worden ingericht aan de
Broekstraat. Op zondag zullen er allerlei
activiteiten zijn voor kinderen in een echt
Kidsparadijs. Daarbij moet u denken aan
schminken, paardrijden, loterij, springkussen, zandbak, kleurwedstrijd etc. Kortom
een evenement voor het hele gezin, lekker
buiten in de vrije natuur waar steeds veel te
zien zal zijn. Én gratis toegankelijk.

We willen heel graag alle wijkbewoners
uitnodigen om een kijkje te komen nemen
bij deze mooie sport. Als het een succes
wordt, wil Menvereniging de Postkoets, samen met Villa Pardoes graag jaarlijks terugkeren in Moerenburg. Vanaf vrijdagochtend
10 juni zullen de deelnemers aankomen.
Mocht u overlast ondervinden van de aanspanningen, dan biedt de menvereniging
bij voorbaat hiervoor haar excuses aan. Wij
willen u vragen het in ieder geval te melden
op het secretariaat of bij Corin, zodat de
organisatie er wat van kan leren.
Hulp en ondersteuning
Zou u misschien willen helpen in de voorbereiding, tijdens de wedstrijddagen, of
een standje willen plaatsen in het strodorp
om ‘uw producten’ aan te bieden, dan kunt
u zich aanmelden bij 7 corinsweegers@
menwedstrijd.nl of doe even een briefje in
de bus op de Oisterwijksebaan 8 met contactgegevens. Je hoeft geen verstand van
de sport te hebben om je nuttig te kunnen
maken. Op zo’n evenement zijn circa 120
vrijwilligers nodig, van broodjes smeren
voor de lunchpakketten tot juryleden, van
begeleiding kinderactiviteiten tot verkeersregelaars.
Zou u de organisatie c.q. Villa Pardoes
financieel willen ondersteunen dan graag
een mailtje of telefoontje naar Corin dan
nemen wij contact met u op,
( (013) 536 80 01.

Beide groepen 8 van basisschool Armhoefse Akker deden op 22 maart mee aan Wandelen voor Water. Met 6 liter water op hun rug liepen de tieners 6 km door Tilburg. Opbrengst:
ruim 3000 euro voor een watertank op basisschool Dido in Same, Tanzania. Twee Tilburgse
scholen deden mee en het sponsorgeld is verdriedubbeld door de gemeente en 2 waterbedrijven. De actie levert spierpijn op maar ook Mafanikio! (= succes).
Het avondje met de PvdA op 21 maart jl. had een betere opkomst verwacht. Tegenover het
dozijn PvdA-medewerkers waren er 4 wijkbewoners, waarvan 3 van de Buurtraad. Natuurlijk
werden de highlights van onze buurt doorgenomen, maar daar bleef het dan ook wel bij.
Jammer, maar dat heb je als de uitnodiging zo laat bij iedereen in de bus viel.
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Team Mannenbroeders won op Eerste Paasdag de derde editie van de Pubquiz bij Café
Zomerlust, dankzij twee vrouwelijke invallers! Hoofdprijs: een bierarrangement met hapjes
plus eeuwige roem. De vierde editie in Zomerlust is op zaterdag 7 mei, aanvang 20.00 uur.
Inschrijfgeld 2.50 euro p.p. Aanmelden team max. 5 pers. Via 7 Info@cafezomerlust.nl.
Woon je op De Werf of aan de westelijke kant van de Ringbaan-Oost (rondom Jan Wier),
dan is de Buurtraad Armhoefse Akkers misschien op zoek naar jou als nieuwe buurtraadlid!
Dus: vind je het leuk om mee te praten en te denken over dingen die spelen in de buurt?
Heb je een beetje tijd over en wil je dat besteden aan de buurt? Laat het dan weten en mail
naar 7 buurtraad@armhoefseakkers.nl.
Bent u blind of slechtziend en heeft u behoefte aan contact? Even de deur uit om een
praatje te maken? Dan bent u van harte welkom in het Rode Kruisgebouw aan de Leonard
van Vechelstraat 2: elke woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur komt er een gezellige
groep mensen bijeen. U kunt een kopje koffie drinken, kletsen of een spelletje spelen. Ook
wordt er regelmatig een voorlichting georganiseerd. Meer weten over het Netwerk voor
blinden en slechtzienden? Neem dan contact op met sociaal werker Jannie Haverkamp,
((013) 542 16 64 of 7 janniehaverkamp@contourdetwern.nl.
De Vogelwerkgroep KNNV Tilburg bespreekt in de winterperiode maandelijks een vogelonderwerp. Op 12 april hebben ze het thema: de Gierzwaluw, een mysterieuze vogel.
daarvoor een spreker uitgenodigd. Iedereen is welkom om aan te sluiten in de Theaterzaal
van Natuurmuseum Brabant aan de Spoorlaan 434 te Tilburg. Aanvang: 19.30 uur.
Het water is te onveilig, te vuil en er zijn te veel obstakels om de stempel ‘zwemplas’ te
geven aan de Piushaven. Deze uitkomst van het onderzoek in opdracht van de Gemeente
Tilburg heeft geen invloed op de ontwikkelingen in en rond het gebied. Ook is het nog
steeds mogelijk om in de Piushaven te zwemmen, maar net als in de voorgaande jaren is
dat op eigen risico.
Autobedrijf Renova dat vroeger aan de Spoordijk zat en tegenwoordig aan de Ringbaan
Oost wil gaan verhuizen naar de Kempenbaan. De bedoeling is dat de Aldi aan de Spoordijk zal verhuizen naar het pand aan de Ringbaan Oost. Over deze verhuisoperatie zijn
politiek met het vorige college al afspraken gemaakt, maar eigenlijk gaat deze verhuizing in
tegen het nieuwe gemeentebeleid dat op tafel ligt: met name het verspreiden van bewinkeling tegengaan om grip te houden op de op drift geraakte detailhandel. Mocht de verhuizing
wel doorgaan dan komen er waarschijnlijk extra woningen op het terrein aan de Spoordijk.
De verhuizingen zijn dan ook nog geen gelopen zaak, maar gezien de eerdere afspraken
moet de haalbaarheid in ieder geval onderzocht worden.
Half april organiseert de stichting Sporck Dubbelspel, een concert met 2 composities voor
marimbaduo van Jo en Misha Sporck. Deze twee premières worden uitgevoerd door Ramon
Lormans en Dominique Vleeshouwers, 2 jonge slagwerkers met een indrukwekkende staat
van dienst. Daarnaast klinkt slagwerkmuziek van onder andere Jacob ter Veldhuis, Keiko
Abe en Ton de Leeuw. Het concert vindt plaats in de NWE Vorst op vrijdagavond 15 april,
aanvang 20.30 uur. Reserveren en kaartverkoop via : www.denwevorst.nl.

22

De jaarlijkse veiling voor de Stichting Gijsje Eigenwijsje vindt plaats eind juni in de Pelgrimhoeve. Veilingmeester die avond is columnist en buurtraadvoorzitter Lout Donders. De
organisatie zoekt sponsors en vrijwilligers voor kaartverkoop, flyeren en voor de avond zelf.
Meer info: : www.gijsjeeigenwijsje.nl en aanmelden via Facebook.
Maandag 27 juni start onze eigen avondvierdaagse van basisschool Armhoefse Akker weer
en wordt er 4 dagen gewandeld (5 of 10 km). Net zoals de afgelopen jaren hebben ze op
woensdag een rustdag. Via de school zal verdere informatie verspreid worden.

Buitenschoolse opvang breidt uit 			

Gerben van Eeuwijk

Kinderstad heeft na 7 magere jaren in de kinderopvang weer de wind in de zeilen. De
BSO groeit van 30 naar 40 kindplaatsen. Een interview met Dennis van Trier, per 1
april precies een jaar directeur.
stap voor mij. Als MBO-er kreeg ik de kans
om cursussen te volgen en door te groeien,
en die uitdaging grijp ik graag aan.”

Hoe bevalt jou deze functie?
“Prima. Sinds de reorganisatie vorig jaar
is de functie allround geworden. Het
hoofdkantoor is afgeslankt, en veel taken
zijn richting de locaties zelf gegaan. P&O
bijvoorbeeld, ik neem zelf mijn mensen
aan. In mijn team zitten nu 11 dames, 8
pedagogisch medewerkers en 3 stagiaires.
De term directeur is wat sjiek misschien,
maar past goed bij mijn ambitie. Al 15 jaar
werk ik bij Kinderstad en dit was een mooie

Wat houdt de BSO-uitbreiding in?
“Sinds 1 maart hebben we op de drie drukke middagen in de week (ma-di-do) de beschikking over de gymzaal van de school.
We bieden daar bewegingsactiviteiten aan,
zoals kringspel, balspel en estafette. Het
pand zelf wordt niet groter, dus die extra
capaciteit van 30 naar 40 plaatsen we zo.
Binnenkort start op de eerste etage een
mini-cursus kinderyoga van 5 lessen voor
7 kinderen. Een echte sport-BSO worden
we niet, want dat is meer omvattend. Ik heb
zelf bij T-kwadraat gewerkt, en dat heeft
meer om het lijf. Zelf kan ik mijn ei zeker
kwijt in de sportlessen binnen, heerlijk is
dat!”
Hoe verloopt de samenwerking met
school?
“Heel goed naar mijn ervaring, zeker nu er
sprake is van een IKC, een integraal kindcentrum. School en kinderopvang zoeken
aansluiting met zo veel mogelijk activiteiten,
zoals weeksluiting, feestdagen, sportdagen
etc. De term ‘brede school’ wordt niet meer
gebruikt, maar daar lijkt het IKC wel op.
Wettelijk zijn er echter nog schotten tussen
opvang en onderwijs, en geen volwaardige
integratie. Samenwerking staat niets in de
weg. Ik zoek dat zelf continu op.”

Dennis van Trier bij zijn BSO in onze wijk
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is meer dan alleen taalles, namelijk echte
methodische stimulering van talenten. De
methode Uk & Puk gaan wij hanteren die
is wat minder bekend dan Piramide van
CITO.” De slechte recensies van VVE landelijk neemt Dennis ter kennisgeving aan.
Hij gelooft in de kracht van zijn team en in
een moderne aanpak.

Zijn er nog andere toekomstplannen actueel?
“Begin 2017 wordt mijn vestiging een
VVE-locatie, voor vroeg- en voorschoolse
educatie. Mijn team volgt vanaf medio
2016 bijscholing inclusief taaltoets, om
kinderen met ontwikkelingsachterstand te
begeleiden. Er wonen in de wijk Armhoef
nauwelijks allochtone kinderen, maar VVE

Heb je nog uilenballen?						

Judith Doljé

Laatst vroeg ik me af of er uilen in Moerenburg zitten. En zo ja, wat voor uilen dan?
Een rondje Moerenburg met Will van Sprang, lid van de uilenwerkgroep en van de
werkgroep Behoud Moerenburg, geeft veel informatie. Over uilen, maar en passant
ook over vleermuizen, muizen, vogels, het landschap etc.
Ik heb een afspraak met Will op een vrijdagochtend, niet echt een tijdstip om uilen
te spotten lijkt mij. Maar dat zie ik verkeerd.
“Steenuilen kun je overdag ook zien”, zegt
Will. “Ze houden ervan om in de zon te
zitten. Laatst zag ik er nog twee op het
terrasje van hun uilenkast. Maar je moet
ze niet fotograferen, daar houden ze niet
van. Als je rustig langsfietst of je staat stil
en maakt geen onverwachte bewegingen,
kun je ze goed bekijken.” De uilenwerkgroep, bestaande uit enkele wijkbewoners,
heeft zo’n tien jaar geleden verschillende
uilenkasten in Moerenburg opgehangen.
We maken een rondje langs de kasten en
beginnen aan de bosrand. Daar hangt een
grote kast voor de bosuil. Die is nog niet
vaak gesignaleerd. Vorig jaar zaten er zelfs
andere dieren in één van de twee bosuilenkasten, namelijk spreeuwen en hoornaars,
hele grote bijen. “Die hebben we toen maar
laten zitten”, lacht Will. Inmiddels is de kast
weer leeg en hopelijk neemt de bosuil die
dit jaar wel in gebruik.
Will van Sprang bij de uilenkast

Uilskuikens
We trekken verder door Moerenburg en Will
wijst de verschillende kasten aan voor de
steenuilen. Er zijn tien steenuilenkasten in
dit gebied. Vorig jaar waren er twee nesten
met vier en één met vijf jongen. Will heeft
dertien uilskuikens geteld tegen negen

in het jaar daarvoor. Dat klinkt goed! Van
de jaren daarvoor zijn de aantallen niet
bekend. De uilenwerkgroep bestaat uit liefhebbers en heeft niet het doel wetenschappelijk bezig te zijn. Daarom worden de uilen
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Wit - zwart
We betreden het erf van een boerderij. In
een van de schuren hangt een kast voor
een kerkuil, één van de twee kasten in
Moerenburg. Dat deze kast bewoond wordt
is zeker. De boer wijst ons op de uitwerpselen op de vloer, uilenstront en uitgebraakte
uilenballen. “Het komt er van achteren wit
en van voren zwart uit”, licht hij de herkomst nog extra toe. Will raapt de uilenballen enthousiast op. “Die breng ik naar het
Brabants Natuurmuseum. De kinderen die
daar komen, met schoolexcursies bijvoorbeeld, mogen dan zo’n bal ontleden. Dat
is heel interessant. Aan de botjes in de bal
kun je zien wat de uil gegeten heeft. Het
museum belt mij wel eens met de vraag of
ik nog uilenballen heb.” Hij heeft er nu in
ieder geval een stuk of vijf.
We passeren een weitje met skuddeschapen, spotten een Vlaamse gaai en horen
het gelach van de bonte specht. Voor Café
Zomerlust wordt een nieuwe boom geplant
en dan arriveren we weer bij de poort van
de volkstuintjes. Will wijst nog op enkele
andere kastjes, kleiner en platter, hoog aan

ook niet geringd. “Uilen doe je daar geen
plezier mee en het gaat ons in de eerste
plaats om de uilen en niet om analyses.”
Hoeveel uilen op dit moment in Moerenburg zijn en in de kasten nestelen, is nog
niet bekend. Het is vroeg in het seizoen en
de jongen moeten nog geboren worden.
De uilenwerkgroep controleert de kasten
in het voorjaar maar één keer, heel voorzichtig om het nest niet te verstoren. In het
najaar worden de kasten schoongemaakt.
Will wijst op de takkenrillen, stapeltjes takken en snoeisel die we op verschillende
plaatsen in het landschap tegenkomen.
“Die hebben we neergelegd als schuilplaats voor de muizen, die kunnen zich
daar onder verstoppen. Daardoor neemt
de muizenpopulatie toe. En dat is weer
goed voor de uilen, die veel muizen eten.
Ook marterachtigen zoals bunzings zitten
graag onder de takkenrillen.” Een beetje
paradoxaal, muizen beschermen zodat ze
aansluitend opgegeten kunnen worden.
Hopelijk eten bunzings geen muizen. Het
woord schuilplaats zou dan wel heel betrekkelijk worden.

Een steenuil in de kast
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de boomstam. Dit zijn vleermuizenkasten
waarvan er in Moerenburg recent zo’n
dertig geplaatst zijn. “Vleermuizen foerageerden hier wel maar sliepen in de stad.
Nu kunnen ze altijd in het gebied blijven.”

vlak voor zonsondergang maken. Altijd al
een mooi tijdstip om door Moerenburg te lopen met de in het schemerlicht geheimzinnig aandoende weilanden en de pinkelende
lichtjes van de boerderijen. Nu vast nog
mooier met al die zwenkende vleermuizen
en jagende uilen in de lucht.

Het was een leerzame wandeling. Binnenkort ga ik zeker ook eens een wandeling

2e fase Sportcomplex Oost 					

Redactie

Alleen de direct omwonenden aan de Oisterwijksebaan werden dinsdag 29 maart door
de gemeente in kennis gesteld van de start van de 2e fase van de aanpassingen aan
het Sportcomplex Oost.
Er wordt haast gemaakt met de verdere
uitbreiding, want op 13 mei a.s. moet het
6e veld al keuring gereed zijn. Het gaat dan
om de aanleg van een nieuw kunstgrasveld, dat deels op de plaats komt te liggen
van het terrein voor het Gilde St. Joris en
de Hondenclub Geduld overwint.

gebruik als voetbalveld. Eveneens wordt
de tijdelijke vijver gedempt en verlegt om
ruimte te maken voor het 6e veld. Er komt
een grote nieuwe vijver voor opvang van
het regenwater van de velden 4, 5 en 6.
Rondom het 6e veld komt verlichting die
alleen geschikt is voor trainingen. Bij het
pas aangelegde 4e en 5e veld komt dubbele
verlichting, zodat deze geschikt is voor of
trainingen of incidenteel voor wedstrijden.

Uitbreiding
Deze beide clubs worden een stukje in
zuidelijke richting verplaatst en moeten
gebruik gaan maken van elkaars terrein.
Voor hoe lang? Dat is afhankelijk van de
behoefte aan een 7e veld, maar dat kan
wellicht nog wel even duren. In ieder geval
heeft het Gilde de garantie gekregen dat
zij eind augustus op de nieuwe plek haar
Koningsschieten kan houden.
Gelijktijdig wordt het hoofdveld omgevormd
tot een hybride veld, waardoor het beter
bestand is tegen de weersinvloeden en het

De verdere ontwikkeling van het Sportcomplex is natuurlijk afhankelijk van de
mogelijke fusie van LONGA en NOAD, de
komst van alle onderdelen van de Jeugdopleiding van Willem II per 1 augustus a.s.
en gebruik door derden van het sportcomplex, zoals bv. teams van Were Di. Over de
nieuwe kantine e.d. zijn nog geen verder
beslissingen genomen en er is ook nog
geen geld voor.

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.
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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 (2pers.)
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

Bent u op zoek naar leuke en betaalbare kinderfeestjes?

Wij - Madelief, Nina en Teun - verzorgen originele kinderfeestjes zoals ‘wie is de mol’, ‘jongens tegens de meisjes’, lasergamen, discofeesten en nog veel meer. Kijk op onze website : www.vt-entertainment.nl voor meer informatie bel ( 06 248 532 11.

Muzieklessen

Basgitaar, contrabas, gitaar piano en tuba. Kees van de Ven Muziek, Carré 37,
( 06 156 214 70, 7 keesvandevenmuziek@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 donderdag 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).

Individuele hondenuitlaatservice Hond en Kat.

En Kat, dat ben ik: Karolien. Geen gewone hondenuitlaatservice, alleen individuele wandelingen, één op één aandacht. Geschikt voor iedere hond! Meer informatie?
7 info@hushondenkat.nl, bel ( 06 519 799 06 of kijk op : www.hushondenkat.nl.
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BUURTAGENDA
19 + 26
april

Aanvang 19.30 uur

2 mei.

20.00 – 23.00 uur

7 mei

Aanvang 20.00 uur

18 mei

17.30 – 20.00 uur

Pelgrimhoeve
Rikken voor het goede doel: Gijsje Eigenwijsje
Café Zomerlust
Kom gezellig spellen spelen bij spellenclub Ludens 013
Café Zomerlust
e
De 4 editie van de Pubquiz
Pelgrimhoeve
Seniorendiner, opgeven vóór 11 mei

INFORMATIE

Ø Buurtkrant
Eindredactie
Advertenties

E-mail: armhoefseakkers@gmail.com
Jaap van Loon
Anneke v.d. Avoird

Spoorlaan 2
Bosscheweg 192

( 536 09 65
( 542 30 65

Ø Buurtkrant

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

Deadline kopij volgend nummer:
Verschijningsdatum rond:

medewerkers

Buurtkrant

30 april
13 mei

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

Ø Buurtraad
Voorzitter

Ø Buurtraad
leden

E-mail: 7 buurtraad@armhoefseakkers.nl
Postadres: Loudonstraat 25, 5018 GE Tilburg
Lout Donders
J.P. Coenstraat 9
( 543 88 68
Remco Westhoek ( 535 70 08, Erwin Jacobs ( 590 40 00, Hein
Jacobs ( 542 61 10, Ineke van Kasteren ( 544 67 83, Mascha
Meulenbroek ( 06 133 703 94, Manon Nix ( 544 63 73.
Eerstvolgende vergadering 12 april. Aanvang 20.00 uur in de
Buurtraadruimte Van Heutszstraat 1a. Aanbellen bij Buurtraad/
prikpost. Je bent welkom.

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
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Ø Bloedafname

Diagnostiek Brabant, iedere donderdag van 09.30 -10.00 uur (met
e
alle formulieren) in de ruimte van de Buurtraad,1 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 -11.30 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

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

Armhoefse Akkers

Ø Centraal Meldpunt Voor klachten of opmerkingen over uw woonomgeving:
Gemeente Tilburg

(14 013 of e-mail via de site : www.tilburg.nl.

Ø Overlast rond Jan

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

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

Wier / Meldpunt
GGz

Waterpaviljoen
Moerenburg

zwart wit
Sommige plannen vereisen voortdurende
bijstellingen, waardoor geen pijl meer te
trekken is op de ontwikkelingen. Dat geldt
voor meerdere plekken in onze wijk, waar
daadwerkelijke realisatie maar niet lukt.
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De komst van Ut Rooi Bietje naar de
Oisterwijksebaan is bijvoorbeeld opnieuw
uitgesteld. Er wordt nu een graandoperwten-mengsel ingezaaid voor
ecologisch verantwoord geitenvoedsel.

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
30

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

Erik van Poppel, uw WitteWoning Makelaar Tilburg Armhoef

•
•
•
•

31
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schilderwerk
wandafwerking
restauratieschilderwerk
hout- en marmerimitatie
decoratieve technieken

Frank Oerlemans

OERLEMANS
schildersbedrijf

Frans Erensstraat 44 5044 PM Tilburg
T 013 - 463 53 54 M 06 - 489 37 502
E info@oerlemansschildersbedrijf.nl
I www.oerlemansschildersbedrijf.nl
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St.Josephstraat 85A
5017GD Tilburg
013 5435109

Ook kunt u hier
uw schoenen
afgeven voor reparatie.
	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

	
  

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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