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De mooiste boom staat natuurlijk in de bomenbuurt!

Wethouder Mario Jacobs maakt bekend dat het beukentrio van de Rooi Harten verkozen is tot Tilburgs Mooiste Boom.

Lees het artikel op pagina 3.

En dan klinken er opeens schoten in onze buurt
Zomaar een woensdagmiddag, kwakkelend zonnetje,
bijna vakantie. Kinderen thuis aan het spelen, zelf ging ik
op pad naar een afspraak.
Mijn telefoon ging: ‘Ik hoor een harde klap buiten’. ‘Och,
dat is vast niks,’ zei ik. Maar bij terugkomst zag ik sirenes
en afzettingen. Ineens was er een schietincident, in onze
buurt, en vlak bij mijn huis.
Op 20 juli rond 15.00 uur was de
Bomenbuurt even het toneel van
een schietpartij. Twee mannen
hadden ruzie. Een van de mannen schoot vervolgens op de
andere man, die op het terras
zat van het Turkse eethuis La
Rocha aan de Bredaseweg. Het
slachtoffer raakte gewond aan
zijn arm en de schutter vluchtte.
’s Avonds konden we lezen op
de site van het Brabants Dagblad dat de schutter in Zwijndrecht was opgepakt. Begin

augustus werd duidelijk dat de
verdachte tot begin november
vastzit. Na het schietincident
werd de hele omgeving afgezet
door de politie in verband met
het sporenonderzoek. Niet alleen auto’s, maar ook fietsers
en voetgangers mochten het
afgezette gebied niet doorkruisen. Naast politieagenten waren
er onderzoekers, mannen met
mutsjes en handschoenen. Het
leek bijna de filmset van ‘Smeris’, maar het was helaas echt.

Om 19.00 uur was alles weer
normaal in de buurt. De afzettingen waren weg, auto’s konden
weer passeren en de mannen
zaten weer op het terras van
La Rocha. Was alles dan weer
helemaal veilig? Via het Brabants Dagblad kwam nog weinig
nieuwe informatie. Ik besloot via
de BuitenBeter-app de gemeente te vragen om meer informatie.
Op 28 juli ontving ik volgend
bericht, waaruit blijkt dat de gemeente het serieus opneemt:
“De burgemeester heeft met
de politie en het Openbaar
Ministerie uitgebreid gesproken
over het incident. Dit misdrijf
maakt enorme indruk op de wijk.
Daarom heeft de burgemeester
gekeken naar passende maatregelen voor de betrokken horeca.

Er is echter geen verband met
het horecabedrijf waardoor er
geen bestuurlijke maatregelen
mogelijk zijn. Als dat wel het geval was dan had de burgemeester de horeca direct gesloten.
De gemeente neemt na dergelijke incidenten passende maatregelen en staat daarvoor in direct
contact met politie en justitie.
Mochten er uit het onderzoek
nieuwe feiten blijken dan kan de
burgemeester alsnog maatregelen opleggen.”
Het is dus een naar incident geweest, we moeten het zien als
een eenmalig voorval dat overal
had kunnen gebeuren. Helaas
vond het plaats in onze buurt.
Laten we van harte hopen dat
het bij deze ene keer blijft…
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Wijkcentrum In De Boomtak
Adres:

Boomstraat 81
5038 GP Tilburg
Telefoon: 013-5430920

Website:
www.deboomtak.nl
E-mail:
info@deboomtak.nl
Reserveringen: office@deboomtak.nl

Openingstijden:

maandag tot en met vrijdag van 08.00 – 24.00 uur

Dagelijkse activiteiten:

kinderdagverblijf De Kleine Boom en elke morgen Prikpost Diagnostiek Brabant

Agenda In De Boomtak voor de maand, wat is er elke dag te doen:
Maandag
10.00 – 13.00:
14.00 – 15.30:
14.00 – 16.30:
18.00 – 19.15:
19.30 – 20.30:
20.30 – 22.30:

PC-Consult
Vrouwenyoga / gym 60+
Bingo (2e maandag van de maand)
Dutch Celtic Dance Academy
Damesgym: Bij Tijd en Wijlen
Djembé

Dinsdag
09.30 – 10.30:
14.00 – 15.00:
19.30 – 21.30:
20.00 – 23.30:
20.00 – 22.00:

Yoga
Moedergym
Kunstclub (even weken)
Biljartvereniging De Boomtak
Bestuur Noordhoek

Donderdag
09.30 – 10.45:
10.00 – 13.00:
11.15 – 12.15:
13.30 – 15.30:
14.00 – 17.00:
13.30 – 14.30:
14.30 – 16.30:
17.00 – 19.00:
20.00 – 21.30:
20.30 – 23.00:
20.00 – 24.00:
21.00 – 23.00:

Vrijdag

(2e dinsdag van de maand)

20.00 – 22.00: Wijkraad (laatste dinsdag van de maand)
20.00 – 21.30: Sportschool Le Granse, Aikido
20.30 – 22.30: Schilderclub De Boomtak

Woensdag
10.00 – 13.00:
09.30 – 10.45:
13.00 – 17.00:
13.00 – 14.30:
19.30 – 22.30:
19.30 – 21.00:
20.30 – 22.30:
21.00 – 22.30:

Sociaal Centrum
Yoga
Biljartvereniging Boomstraat 81
Volksdansen
Darten
Sportschool Le Granse, Ju-Jitsu
Blaasband Efkes Wóchte
Sportschool Le Granse, Aiki-Jitsu

Yoga
PC-Consult
Dans en Bewegen
Schilderclub De Boomtak
Seniorenmiddag 55+ (3e donderdag vd maand)
Contour de Twern, Ouderenadviseur
Spelletjesmiddag
Eetpunt In De Boomtak
Sportschool Le Granse, Aikido
Café Francais (1e donderdag v/d maand)
Biljartvereniging ’t Lapke (oneven weken)
Tafeltennis

13.30 – 16.00:
14.00 – 16.00:
18.30 – 20.00:
19.00 – 21.00:
20.00 – 23.00:
20.00 – 21.30:
20.30 – 22.00:

Koersbal
Handwerkmiddag
Streetdance
Kinderdisco (2e vrijdag van de maand)
Lets Café De Kring (1e vrijdag van de maand)
Sportschool Le Granse
Saxofoonkwartet Tango & Zo
Zaterdag

11.00 – 12.30:
11.30 – 12.30:
13.00 – 17.00:

Sportschool Le Granse, Ju-Jitsu
Sportschool Le Granse, junior Ju-Jitsu
Repair Café (laatste zaterdag van de maand)

11.00 – 13.00:

Volksdansen Koffie instuif (2e zondag van de
maand)

Zondag
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Mooiste boom van Tilburg in bomenbuurt

Deze zomer schreef het Brabants Dagblad in samenwerking met de stichting Stadsbomen Tilburg een verkiezing
uit voor de Mooiste Boom van Tilburg. Tien bomen waren
genomineerd. Op 25 september werd de winnaar bekendgemaakt: het beukentrio achter De Rooi Harten!
Initiatief
De Stichting Stadsbomen
Tilburg zet zich in voor het in
stand houden en waar mogelijk verbeteren van de groene
leefomgeving in Tilburg. Ook
organiseren de vrijwilligers van
de stichting elke maand rondleidingen door parken, tuinen,
en langs straatbomen. Iedereen
kan deelnemen en de deelname
is gratis. Voor meer informatie
over de rondleidingen en andere

activiteiten van de stichting:
www.stadsbomentilburg.nl
Genomineerde bomen
Alsof het Oscar-nominaties voor
films zijn, zo zijn de afgelopen
zomermaanden tien bomen
genomineerd voor de Mooiste
Boom van Tilburg. Sommige
bomen staan in een besloten
achtertuin, zoals een walnootboom in de Akkerstraat en een
kastanjeboom bij Mariëngaarde.

Andere bomen staan weer in
de vrije natuur zoals een mooie
zomereik in Berkel-Enschot of
de eikenboom vlak bij de Zwartvenseweg. De grootste concurrent van ‘onze bomen’ was het
Italiaanse populierentrio in de
tuin van het Factorium. Deze
bomen zijn niet alleen mooi en
oud, maar ze zijn ook met drie
boom sterk!

de Bredaseweg. Deze bomen
zijn in 1890 geplant op een terrein dat lang ‘verboden gebied’
was voor de doorsnee Tilburger. De bomen stonden in de
besloten tuin van de Missionarissen van het Heilig Hart, beter
bekend als de ‘Rooi harten’. Nu
kan iedereen genieten van deze
prachtige bomen in het gelijknamige park: het Rooi Hartenpark.

Mooiste Bomen in onze buurt
Maar de mooiste bomen staan
natuurlijk in de bomenbuurt! De
derde kandidaat voor de titel
Tilburgs Mooiste Boom was het
drietal rode beuken in de vroegere tuin van het missiehuis aan

Beukentrio winnaar
Op 25 september maakte wethouder Mario Jacobs bekend
dat het prachtige beukentrio uit
de ‘Rooi Harten’ - met z’n drieën
- verkozen is tot Tilburgs Mooiste Boom!

KinderVakantieWerk 2016 was weer een feest

In de volgende krant kunt u meer lezen over het afgelopen KVW en over hun vrijwilligers, die zijn hard nodig!

Eetpunt In De Boomtak verplaatst naar de donderdag
Sinds jaar en dag is er op de
maandagavond een eetpunt
In de Boomtak. Per oktober
verplaatst dit naar de donderdagavond. Wij hopen hiermee
nog beter aan te sluiten op de
wensen en behoeften van de

bezoekers van het eetpunt.
Het eetpunt is een activiteit
waarin gezamenlijk wordt
gegeten en gedronken. Elke
week staat er iets anders op
het menu. Het menu wordt op
de facebookpagina van In de

Boomtak bekendgemaakt. Samen eten geeft de kans nieuwe
en bekende buurtbewoners te
ontmoeten. Danzijk het sociale
aspect van samen eten is de activiteit al jaren een groot succes
binnen In de Boomtak. Tevens

is het eetpunt voor veel mensen
een betaalbaar uitje. Het driegangenmenu kost slechts € 7,-.
Graag zien we jullie allen vanaf
donderdag 6 oktober aanschuiven op donderdagen vanaf
17.30 uur.
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Brabantse kampioenen Tonpraoten bij In De Boomtak
Op donderdag 17 november kruipen alweer voor de zesde keer vijf Brabantse kampioenen in de Ton.
De kampioenen hebben hun sporen verdiend tijdens vele kampioenschappen in Noord-Brabant en Limburg.
Het gaat om: Cees Coolen uit Tilburg, Bart Ketelaars uit Udenhout,
Wichard de Benis uit Best, Peter Ritsema uit Loon op Zand en René van
Boxtel uit Waalwijk.
De presentatie van de avond is weer in handen van Loek Melis.
Aanvang: 19:30 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar voor 7,- euro per stuk bij
wijkcentrum In de Boomtak, Boomstraat 81 te Tilburg.
Wees er snel bij! Want in de voorgaande jaren was het steeds snel uitverkocht!

Kom ook dansen bij Shalom!
Op woensdag 7 september zijn we weer begonnen met het
nieuwe dansjaar van onze volksdansgroep Shalom.
Wat is volksdansen precies? Veel
mensen denken bij volksdansen aan dansen op klompen en
optredens in klederdracht. Dat kan
natuurlijk ook, maar dat doen wij
niet meer. Wij zijn een groep van
50-plussers die graag dansen op
mooie muziek uit verschillende
landen. Je wordt er vrolijk van en
je vergeet even alles om je heen.
Kortom: het is een mooie manier
om je te ontspannen en in beweging te zijn. In de pauze drinken
we een kopje thee of koffie om
even op adem te komen.

gezet waarmee we aan de slag
gaan. Kom gezellig meedoen!

Onze danslerares heeft weer een
mooi nieuw programma in elkaar

Voor meer informatie kun je bellen
naar 013-5432248.

Je bent van harte welkom op
woensdagmiddag van 13.00 uur
tot 14.30 uur in het wijkcentrum In
de Boomtak, Boomstraat 81, 5038
GP Tilburg. Hoe meer zielen hoe
meer vreugd!
Iedere tweede zondag van de
maand houden we een koffie-instuif en dansen we van 11.00 uur
tot 13.00 uur. Ook dit evenement
vindt plaats in wijkcentrum In de
Boomtak.

KINDERDISCO IN DE BOOMTAK

Biljarters gezocht
Beste biljarters,
B.V. Boomstraat 81 heeft nog wat biljarters nodig om in de Hart van Brabant Competitie mee te spelen, maar ook om op de woensdagmiddag
gezellig met elkaar te biljarten.
Wij spelen nu libre in de H.V.B. competitie, maar in maart zouden we
graag met 2 teams mee gaan doen in de driebandencompetitie.
Heeft u ambitie? Geef u dan op bij In de Boomtak (Boomstraat 81).
Hopelijk zien wij u daar binnenkort!
Tot ziens!

Wat was het weer fantastisch op de eerste disco avond na de grote vakantie! De eerste schoolweek zat er net op. We mochten zo’n 55 kinderen verwelkomen die gezellig kwamen dansen.
Op elke tweede vrijdag van de maand is het disco voor jullie!
Dus: op 14 oktober, 11 november en 9 december
Voor: Kinderen van 7 t/m 13 jaar
Tijd: 19.00 uur - 21.00 uur
Entree: gratis
Drinken: € 0,50 voor sinas, cola, ranja en 7up.
Muziek: DJ Rens
Plaats: Buurthuis In de Boomtak, Boomstraat 81
Ouderinformatie : Uw kind staat de hele avond onder toezicht van ons.
Wij hopen weer veel kinderen te zien genieten, net als de vorige keren.
En … wil je zelf een keer optreden (zingen of een dansje) met je favoriete nummer? Vertel het tegen onze dj Rens.

Met vriendelijke groeten, het Disco-Team: Anja, Carmen, Dennis, Els, Rens, Ton en Wesley. Voor informatie bel met ons: 06 – 53611516
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De wijkkrant De Noordhoek is een uitgave van Wijkraad de Noordhoek
Oplage: 4250, verschijnt 8 maal per jaar.
Opmaak: Joris Schlappi
Advertentieverkoop: Geert Seebregts
Advertentieopmaak: Hans van Welbergen
Redactie: Joep Eijkens, Monique Engel,
Hein Staps, Annelies Schipper,
Wil Verheggen, Frank Vermeulen.
Illustraties: Lida Bos

Adverteren in de
krant?

facebook.com/Wijkkrant de Noordhoek
Neem contact op met:
website: www.stichtingnoordhoek.nl
geert.seebregts@telfort.nl
twitter: @wijk_Noordhoek
facebook: stichtingwijkraad.noordhoek
De redactie behoudt zich het recht voor
Kopij volgende editie binnen voor:

maandag 31 oktober
Kopij en suggesties stuurt u naar:

wijkkrantdenoordhoek@gmail.com

Mail gerust uw opmerkingen of suggesties!

om ingezonden kopij te wijzigen, in te
korten of niet te plaatsen. Inzending
geeft de redactie het recht het artikel of
de foto in gedrukte vorm uit te geven in
de wijkkrant In de Noordhoek en/of op
de website
www.stichtingnoordhoek.nl

Nieuwe Ouderenwerker ContourdeTwern in de Noordhoek
Noordhoek. Dit kan heel divers
zijn, zoals: het ondersteunen
van een bewonerscommissie,
maar ook nieuwe initiatieven uit
de wijk. Hoe deze ondersteuning eruit moet zien bepaalt de
vrager. Heb je dus een vraag?
Schroom niet om deze te stellen.
Beste wijkbewoners: Ik ben
Rien van Breda en sinds 1 juli
ben ik vanuit ContourdeTwern
de nieuwe ouderenwerker in de
Noordhoek. Een aantal van u
kent mij al. Ik ben namelijk sinds
mei 2015 als (ouderen)adviseur
werkzaam bij u in de wijk.
Als ouderenwerker ondersteun
ik de werkgroep 55+ De Noordhoek. Veel wijkbewoners kennen deze werkgroep door hun
activiteit, die elke 3e donderdag
van de maand wordt gehouden
van 14.00 tot 17.00 uur in wijkcentrum In de Boomtak.
Als ouderenwerker is het ook
mijn taak om andere groepen te
ondersteunen die zich inzetten voor de bewoners van de

Naast het ondersteunen van
groepen en initiatieven heb ik
ook de opdracht om netwerkbijeenkomsten te organiseren.
Dit doe ik in samenwerking met
Claudia van Dongen, werkregisseur vanuit de gemeente
Tilburg, en met andere organisaties en professionals die
bij u in de wijk actief zijn. Door
middel van deze netwerkbijeenkomsten willen wij bereiken dat
zo veel mogelijk mensen die in
de Noordhoek actief zijn, elkaar
leren kennen. Hiermee hopen
wij de samenwerking tussen
de organisaties en werkers te
stimuleren en te vergroten.
Ik vind het belangrijk om samen
te werken met andere organisa-

ties die actief zijn bij u in de wijk.
Zo werk ik op dit moment onder
anderen al nauw samen met het
wijkcentrum In de Boomtak. Ik
ben hier elke donderdagmiddag
aanwezig.
Zoals ik al heb geschreven ben
ik ook (ouderen)adviseur in de
Noordhoek. Iedereen van 23
jaar en ouder kan bij mij terecht
met vragen over o.a. financiële
regelingen, over mantelzorgondersteuning. Ik geef advies op
maat. Ik heb elke donderdag
van 13.30 tot 14.30 uur vrij
spreekuur in wijkcentrum In de
Boomtak, Boomstraat 81. Daarnaast heb ik elke dinsdag van

de even weken van 10.00 tot
11.00 uur vrij spreekuur in het
kantoor van de huismeester in
Residence De Noordhoek.
Zowel voor vragen aan mij
voor ouderenwerker en
(ouderen)adviseur
is mijn dienstverlening gratis.
U kunt mij bereiken via MFA Zuiderkwartier, Wassenaerlaan 38,
5021VS Tilburg, 013-53 53 255.
Je kunt ook bellen naar 0642428199. Of e-mail:
rienvanbreda@contourdetwern.nl
Bel of mail gerust voor meer
informatie of een afspraak.

Wordt dit het alternatief voor het Fratersveldje?
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7 t/m 12 november: Week van de mantelzorg
In de week van 7 t/m 12 november is de Week van de
Mantelzorg. Mantelzorg is de zorg voor chronisch zieken,
gehandicapten en hulpbehoevenden door familieleden,
vrienden, kennissen en buren. Kenmerkend is de reeds
bestaande persoonlijke band tussen de mantelzorger en
zijn of haar naaste. Daarnaast gaat het om langdurige
zorg die onbetaald is.
In Nederland zijn er 3,6 miljoen
mensen die voor een ander zorgen. Zo’n 1,1 miljoen mantelzorgers zorgen meer dan 8 uur per
week en langer dan 3 maanden
voor een ander. 450.000 mantelzorgers voelen zich zwaarbelast
of overbelast.
De meeste mantelzorgers
vinden het vanzelfsprekend om
voor hun naaste te zorgen, maar
lopen wel tegen tal van problemen aan. Zo is het bijvoorbeeld
moeilijk om de zorg te combineren met een betaalde baan.
Ook is het moeilijk om de zorg
tijdelijk over te dragen. En veel
mantelzorgers maken extra
kosten.
Hele week
Jaarlijks is er de Dag van de
Mantelzorg. In het hele land
worden dan activiteiten georganiseerd om mantelzorgers een
hart onder de riem te steken. In
Tilburg is er geen dag maar een
week voor de mantelzorg. Tijdens deze week zijn er diverse
plaatsen allerlei bijeenkomsten,
activiteiten voor de mantelzorgers.

Inloopmiddag voor mantelzorgers uit de Noordhoek
In het kader van de week van
de mantelzorg is er op donderdag 10 november tussen 14.00
en 17.00 uur een inloopmiddag
voor alle mantelzorgers uit de
Noordhoek. Tijdens deze middag is er ruimte om met elkaar
in gesprek te gaan, ervaringen
uit te wisselen. U kunt tijdens
deze middag ook informatie
krijgen over het mantelzorgpresentje.
De middag wordt georganiseerd door ContourdeTwern.
Vanuit ContourdeTwern zal
een mantelzorgconsulent en
(ouderen)adviseur aanwezig
zijn. U kunt ook bij hen terecht
met vragen over mantelzorg.
Alle mantelzorgers zijn welkom,
maar ook de personen die mantelzorg nodig hebben.
ContourdeTwern zorgt voor koffie en thee met iets lekkers erbij.
Meer informatie: Rien van Breda
013-53 53 255
rienvanbreda@contourdetwern.nl

Het leukste kleinschalige kinderdagverblijf van hartje Tilburg!
Bent u op zoek naar een knusse kleinschalige opvang voor uw kind(eren) waar ze de juiste zorg en aandacht krijgen?
Dan bent u bij kinderdagverblijf De Kleine Boom aan het juiste adres. Het kleine team van betrokken medewerkers zorgt
voor een veilige en uitdagende omgeving. Van hieruit wordt de ontwikkeling van de kinderen gestimuleerd door ze
enerzijds zelf te laten ontdekken en anderzijds door gericht thematische activiteiten aan te bieden. We zorgen er hierbij
voor dat alle ontwikkelingsgebieden aan bod komen.
8Ybhi[YbhYfYggYYfXcZk]`hiaYYf]bZcfaUh]Y5AXj:YA`Y]bY8cca8ccaghfUUh.'+&).=FJ]`Vif[
&,#(-+',+,._XjXY_`Y]bYVcca6[aU]`$Wcakkk$_XjXY_`Y]bYVcca$b`

Eadgf[ajc]dkdYfc]fÚlaf.ph]jeYYf\
+-eafml]fljYaf]f

CgefmfeYYf\_jYlakmalhjgZ]j]f
Fggj\`g]cjaf_+*0'LadZmj_
ooo&lglYYd%nalYYd&fd'()+-+--(-.
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Tilburg Ten Miles krijgt steeds warmer onthaal
De Ten Miles is een begrip in Tilburg. Dit jaar was de 30e
editie. Het evenement begon als een trimloop in Moerenburg, en is uitgegroeid tot een van de sterkste wegwedstrijden voor mannen en vrouwen in Europa.
Voor de internationale topatleten
staat de prestatie voorop. Maar
voor de meeste deelnemers is
tijdens de eerste zondag van
september de sfeer het belangrijkste. En aan sfeer geen

gebrek! De weersverwachting
was slecht, maar de weergoden
waren Tilburg goed gezind: het
bleef droog. Na 7,5 kilometer
kwamen de deelnemers onze
wijk binnen via het Iepenpad.

Vanaf het Iepenpad werden ze
al luid toegejuicht door belangstellende kijkers. Op de hoek
met de Beukenstraat stond een
geweldige band, met gezellige en sfeervolle muziek. De
Beukenstraat was versierd met
vlaggetjes, en halverwege was
een waterpunt. De deelnemers
konden zich daaraan laven, en
mocht dit te weinig effect heb-

ben, dan was er bij het kerkhof
aan de Bredaseweg nog een
sponspost. De sfeer was geweldig, en voor de deelnemers
uit onze wijk was de ontvangst
een echte warme douche en
gaf extra stimulans om het de
resterende helft van de loop vol
te houden.
Tekst: Wil Verheggen
Foto’s: M vd Wiel/ W Verheggen
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Make-over Kloostertuin
HQWUHH

NRPHQHQZHJJDDQ]LWWHQHQNOHWVHQ

GRRUGH]HSRRUWNRPMHELQQHQ

GHEDQNHQZRUGHQJHPDDNW
PHWODWWHQYDQGHRXGHEDQNHQ

GHEHWRQWHJHOVEOLMYHQ

UXLPWHYRRUDOOH¿HWVHQ

GHRXGHNDVWDQMHZRUGW
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GHVWULS

Samen met montessoribasisschool De Elzen, een intensieve
gebruiker van de Kloostertuin,
BSO de Elzen, de beheergroep
samengevat in de Stichting
Kloostertuin, de gemeente en de
direct omwonenden is er uitgebreid overleg geweest. Dit heeft
er in geresulteerd dat er op 12
september een ambitieus plan
gepresenteerd is.
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Het is alweer bijna twee jaar geleden dat er onder het
motto ‘Kabaal in de Kloostertuin’ een gezamenlijk initiatief werd opgestart voor het opknappen van de Kloostertuin aan de Dionysiusstraat. Door het toenemende intensieve gebruik was die toe aan een opknapbeurt.
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Make-over
Achter het toegangshek van de
Elzen komen fietsenstallingen,
waardoor de fietsen van leerlingen niet meer op straat hoeven
te worden gestald. Verderop
komen kleine speelvoorzieningen en groenvoorzieningen.
De Buiten Schoolse Opvang
(BSO) heeft ook toegang tot
het schoolterrein en daardoor
ook toegang tot de kloostertuin.
De betegelde speelplaats heeft
nu nog een zandbak, die wordt
verplaatst. De betegelde plaats
wordt de plek waar kan worden
gevoetbald. Het geheel wordt
verder opnieuw betegeld, en
vanwege het niveauverschil
mogelijk deels omgeven door
betonnen trapjes, die als een
kleine tribune kunnen functioneren bij bepaalde schoolse activiteiten. Het hek om de betegelde
plaats, dat al een toegangspoort
had naar de tuin, zal verdwijnen.
De bestaande speeltoestellen aan de oosthoek gaan een
opknapbeurt krijgen en er komt
een nieuwe klimpiramide.
De bestaande lange tafel met de
banken krijgen ook een grondige opknapbeurt. Het idee is
om dit met de ‘Burendag’ van de
Dionysiusstraat te doen.
Groene Kamer
Omgeven door de lange tafel,
het monument voor Marietje
Kessels en het zogenoemde
‘bosje’ in de hoek grenzend aan
de Kloosterschool en de Kapel
komt een zogenaamde Groene
Kamer. Dat wordt gras. Eerdere

pogingen om hier gras te laten
groeien waren niet succesvol.
Maar de firma Brouwers Groenprojecten is ervan overtuigd dat
gras hier duurzaam kan groeien
voor recreatief gebruik. We zullen dat moeten afwachten.
De in onbruik geraakte jeu-deboulesbaan maakt plaats voor
een parkachtig plantsoen. Rond
de Groene kamer komen een
paar bankjes.
Opvoedende taak
Het plan is met alle betrokkenen (school, BSO, gemeente,
beheersgroep en omwonenden)
op 12 september besproken. De
formele positie van ieder participant werd verduidelijkt.
Vanuit de Dionysiusstraat had
de toegang naar de Kloostertuin
een hek op de tekening. Nu zijn
er twee hekken. Die situatie
zal blijven bestaan. Vanuit de
school zal worden toegezien dat
er alleen op het bestrate deel
wordt gevoetbald. Daarin heeft
de school een opvoedende taak.
Ook door het verzorgen van de
moestuintjes zal respect voor de
natuur in het onderwijs worden
bijgebracht. Gesuggereerd werd
nog om rond de zogenaamde
Groene-kamerbankjes of objecten te plaatsen die het voetballen op het gras verder zullen
ontmoedigen.
Geconstateerd werd verder dat
de ontvreemde haan van het
Marietje Kessels monument nog
niet is vervangen. De 15.000
euro die kunstenaar Geelen
vraagt voor een nieuwe haan, is
voor de gemeente te duur. Het
is natuurlijk de vraag hoeveel
de gemeente er wél voor over
heeft. In de herfstvakantie
wordt gestart met de uitvoering
van het plan, wat later zal de
rest worden gerealiseerd. Een
beheersplan zal dan ook klaar
moeten zijn.
Daarover in een volgende aflevering meer.
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013 - 544 25 13
Tel. 013-4677410
emonsfysio@planet.nl



   
     

Tel. 013-4638930
fysiohvb@planet.nl
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GROOTS IN KLEINFORMAAT

Hart van Brabantlaan 301, 5038 LC Tilburg

DRUK | PRINT | VAKWERK

Geboortekaartjes
Trouwkaarten
Jubileumkaarten
Folders
Handelsdrukwerk
Zilverlindestraat 2a | 5038 PM Tilburg
telefoon 013-5423735 | telefax 013-5442878
info@drukkerijhabe.nl | www.drukkerijhabe.nl

IN DE BUURT
ÉN OP FACEBOOK!
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Nieuws van het Sociaal Centrum
Het Sociaal Centrum In de Noordhoek
Boomstraat 81
5038 GP Tilburg
Telefoon: 06-17771058

Kom langs op onze inloopochtend:
woensdag van 10.30 tot 12.30 uur.

mail: sociaalcentrum@deboomtak.nl

Ook kunt u een contactformulier invullen
aan de bar zodat wij contact met u opnemen.

Bezoekadres: Wijkcentrum In De Boomtak

Bomenrondleiding door onze Bomenbuurt
Op zondagmiddag 16 oktober organiseert Sociaal Centrum
In de Boomtak weer een rondleiding door de Bomenbuurt en
directe omgeving. De wandeling start bij wijkcentrum In de
Boomtak, en duurt van 13.30 tot ongeveer 15.15 uur. Inloop
in de Boomtak vanaf 13.00 uur.
Wat staat er voor de wandeling
op het programma? We bekijken de bijzondere bomen op de
begraafplaats Binnenstad. Waarom
staan er zo veel monumentale esdoorns? Ook zijn er vele fraaie monumentale bomen in het gebied

rondom de Watertoren. Zoals bij
de Rooi Harten met Tilburgs oudste drie-eenheid van rode beuken.
En rond de voormalige fabriek van
de Regenboog, het Regenboogpark, met zomaar Tilburgs dikste
moeraseik.

Ook in de Bomenbuurt zelf
bekijken we bijzondere bomen
in verborgen parkjes en langs de
straat.
Te zien zal zijn een unieke Anna
Paulownaboom, Tilburgs mogelijk dikste sierperen, prachtige
monumentale lindes en een aantal
mooie acacia’s.
De rondleiding wordt gegeven
door een gids van de Stichting
Stadsbomen.
Heeft u vragen of opmerkingen

Buurtwandeling, wandelen is gezond!
Wandelen is gezond! Daarom is er de wekelijkse wandeling.
Dagelijks 30 minuten bewegen of wandelen is de norm vanuit de
WereldGezondheidOrganisatie.
De voordelen van samen wandelen zijn:
•
Het voorkomt overgewicht.
•
Je word er fitter van.
•
Het is goed voor je sociale leven.
•
Het maakt je creatiever.
•
Je word er rustiger van.
•
Het is goed voor de stoelgang.
•
En het is vooral leuk!
Daarom wandelen wij met een groepje iedere dinsdag. We starten om
10.30 uur bij In de Boomtak en lopen ongeveer een uur.
Wilt u meedoen? Kom dan op dinsdagochtend voor 10.30 uur naar In de
Boomtak. Iedereen is welkom!

Geïnteresseerd in fotografie?
Op 16 oktober is er in wijkcentrum In de Boomtak weer een presentatie
van veel fotografietalent. De 8 cursisten van de vijfde editie van de fotocursus tonen hun werk en wat ze hebben geleerd in de cursus.
Zij exposeren met elk een eigen recente fotoserie.
Er is veel diversiteit in de foto’s: van steden over de hele wereld tot natuur- en landschapsfotografie.
De kleurrijke foto-expositie begint om 14.00 uur en duurt tot 17.00 uur.
Iedereen die fotografie een warm hart toedraagt is van harte welkom.
De cursisten en cursusleiders zijn uiteraard aanwezig voor toelichting en
informatie.

voor, tijdens of na de rondleiding,
dan horen wij die graag!
In de Boomtak is die middag
eveneens een tentoonstelling van
de Foto-Inspiratieclub, die wekelijks in wijkcentrum In de Boomtak
samenkomt. Het is een aanrader
en een waar genoegen om voor of
na de wandeling deze tentoonstelling te bezoeken!
Hieronder leest u meer over deze
Fotoinspiratieclub.

Gevraagd:
Computerhulp
Iemand met computerkennis, die mee wil helpen bij het inloop-spreekuur voor computerhulp op maandag en/ of donderdag, van 10.00 tot
13.00 uur, en die mede begeleiding wil geven aan mensen die een computercursus volgen. De cursisten zijn meestal senioren.
Het spreekuur en de cursussen worden op vrijwillige basis gegeven in
de Boomtak door een ervaren docent, die wel wat hulp kan gebruiken!
Wanneer u interesse hebt, kunt u uw reactie mailen aan sociaalcentrum@deboomtak.nl, of loop op woensdag tussen 10.00 een 13.00 uur
bij de Boomtak binnen, dan is er altijd iemand aanwezig!

Leesclub
We zijn met een mevrouw uit de wijk in contact gekomen die interesse
heeft in lezen. Zo is het idee ontstaan om een leesclub te gaan opstarten.
We willen graag bekijken of hier meer animo voor is.
Hiervoor hebben we al een eerste datum gepland, namelijk: op woensdag 19 oktober om half 11 in de gezamenlijke ruimte van In de Boomtak.
Over de verdere frequentie en invulling kunnen dan verdere afspraken
gemaakt worden.
Leest u graag en vindt u het leuk om aan de hand van een gekozen boek
hierover door te praten?
Meld u dan aan via:
sociaalcentrum@deboomtak.nl of via de bar van In de Boomtak.
Of sluit gewoon aan op woensdag 19 oktober.
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WIJKNIEUWS

Berichten van de gemeente

Nieuwe regels voor kamerverhuur
Om de leefbaarheid in de woonwijken op peil te houden is de
huisvestingsverordening van de gemeente aangepast. Kamerverhuur
blijft mogelijk in de stad maar de regels voor kamerverhuur zijn verscherpt. Om aan 3 of meer personen kamers te verhuren moet de
verhuurder een omzettingsvergunning aanvragen bij de gemeente.
De gemeente toetst of er een vergunning verleend kan worden.
Hiervoor wordt onder andere gekeken naar de concentratie van
kamerverhuurpanden in de woonomgeving. In de meeste woonwijken
wordt een straal van 50 meter gehanteerd, voorheen was dat 25 meter.
Als er binnen die 50 meter al een ander kamerverhuurpand is, wordt de
aanvraag geweigerd. Ook voor woningvorming, dat wil zeggen als een
woning verbouwd wordt tot twee of meer zelfstandige woonruimten,
gelden deze voorwaarden. Op deze regels zijn ook uitzonderingen. Aan
de ‘bedrijvige linten’, zoals de Korvelseweg en Bredaseweg, geldt een
straal van 25 meter. Daarnaast zijn de binnenstad en wooncomplexen
waar al meer dan 50% kamerverhuur is uitgezonderd van deze regels.

Als u denkt dat een woning ten onrechte als kamerverhuurpand wordt
gebruikt omdat er meer dan 3 personen op kamers wonen kunt u dit
melden bij het centraal Meldpunt van de gemeente of mailen naar
kamerverhuur@tilburg.nl. Ook als u ziet dat een woning wordt gesplitst
in meerdere zelfstandige woningen terwijl het pand niet op de lijst van
kamerverhuurpanden of woningvorming staat, kunt u een melding maken.

Alle regels en voorwaarden rondom kamerverhuur en het kaartje met
de gebieden en de cirkels kunt u raadplegen op de website van de
gemeente: www.tilburg.nl. Zoek op ‘kamerverhuur’. Hier kunt u ook de
lijst met kamerverhuurpanden raadplegen. Voor meer informatie over
woningvorming kunt u in de zoekfunctie ‘woningvorming’ invoeren.
U vindt dan ook de lijst met vergunningen voor woningvorming.

Hulp vragen en aanbieden
via WeHelpen
Tilburgers die hulp nodig hebben of zelf buren willen
helpen kunnen terecht op de website https://tilburg.
wehelpen.nl. Dit is een website voor (onbetaalde)
burenhulp. WeHelpen Tilburg is een platform waarop
om hulp gevraagd kan worden en waar hulp wordt
aangeboden: gratis en voor iedereen. Dit kan van alles
zijn: van boodschappen doen tot de ramen zemen. Het
is ook mogelijk om samen met bekenden een hulpnetwerk aan te maken voor een ander. Om hulp aan
te vragen of aan te bieden, moet een account worden
aangemaakt.

Uitkeringsfraude
Uitkeringen moeten terechtkomen bij mensen die daar recht op
hebben. Wie zich niet aan de regels houdt, pleegt fraude. Ook als
dit onbewust gebeurt.

download de
buitenbeterapp om meldingen door
te geven

Contact met de gemeente
Robert Hornikx (wijkregisseur)
(013) 542 87 41
robert.hornikx@tilburg.nl

Claudia van Dongen
(omgevingsmanager)
(013) 524 90 44
claudia.van.dongen@tilburg.nl

Geef wijzigingen door
Inwoners met een uitkering kunnen fraude voorkomen door de regels
te kennen en wijzigingen altijd door te geven. Bijvoorbeeld bij het
volgen van een opleiding, het (op proef) gaan samenwonen of (gratis)
op kinderen van buren passen.
Hogere boetes
Bij fraude moet de onterecht verkregen bijstand worden terugbetaald.
Daarbovenop komt een boete van het hetzelfde bedrag. De gemeente
kan dat geld ook van anderen opeisen, bijvoorbeeld van ouders of
een (ex-)partner. Bijvoorbeeld: Iemand met partner ontvangt drie
maanden onterecht een bijstandsuitkering. Dan moeten zij een bedrag
aan de gemeente terugbetalen van bijna €10.000. Bij grote fraude of
herhaling van fraude zal de rechter een uitspraak over de straf doen.
Een gevangenisstraf naast de terugbetaling behoort dan tot de mogelijkheden.
Fraude melden
De gemeente controleert of uitkeringsgerechtigden zich aan de
regels houden. Iedereen kan (anoniem) bijstandsfraude melden op
www.tilburg.nl (zoeken op 'fraude uitkering'). Tips worden zorgvuldig
en vertrouwelijk behandeld.
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Vaartochtje voor de bewoners van de Herbergier
Op maandag 18 juli mochten enkele bewoners van de
Herbergier en hun begeleiders een bijzonder vaartochtje
maken op de Piushaven en omliggende wateren. De Herbergier Tilburg is een kleinschalige zorginstelling aan de
Elzenstraat voor mensen met geheugenproblemen.
Het vaartochtje werd mogelijk
gemaakt door John la Haye en
Caroline Docters van Leeuwen
van Stichting Tilburg te Water.
Een geweldig gebaar!
“Het is gewoon leuk om zoiets te
doen voor deze mensen,” zegt
John tegen zorgondernemer
Patrick de Kort.
De Tilia, de honderd jaar oude
Kagenaar van John en Caroline,
ziet er pico bello uit en geeft
veel ruimte voor het tienkoppige
gezelschap. Het scheepje is
een van de drie vletten die John
gebruikt voor de vele thema- en
groepsvaarten die ieder vaarseizoen weer worden georganiseerd.
De Yanmar-scheepsdieselmotor
sputtert er lustig op los wanneer we de draai maken het
Wilhelminakanaal op. De oevers
liggen er fris en groen bij en hier
en daar zien we een visser naar

zijn dobber turen. Even verder
proberen enkele jongeren hun
eerste duik te nemen in het nog
frisse water van het kanaal. Bij
dit weer een prima afkoeling.
Naar passerende fietsers en
wandelaars wordt gezwaaid,
soms is het wegduiken voor
een lage brug en verder is het
gewoon genieten…
Het is de eerste echte zomerdag en de aanwezige paraplu’s
worden vandaag gebruikt om de
zon een beetje tegen te houden. De verhalen komen los.
John vertelt over ‘zijn‘ haven
en Wilhelminakanaal en over de
vele bijzondere vaarten die hij
wekelijks - soms dagelijks - mag
doen met zijn Tilia.
Bewoner Servaas praat over zijn
geboortegrond op De Besterd
en nieuwe bewoner Fred over
zijn Nederweert. “Wanneer we
even doorvaren komen we aardig in de buurt van Weert,” zegt

Genoeg verhalen en plezier beleefden de bewoners.

John lachend.
De verhalen gaan over en
weer en de gasten Sjef, Fred
en Servaas laten het allemaal
gebeuren met een glimlach op
het gezicht. Na een flink uur
varen is de Tilia weer terug aan

Foto: Tim Peperzak

de Havendijk en vanwege de
drukke pleziervaart legt hij aan
bij de overburen, Villa Pastorie.
Het was een bijzondere middag
voor een bijzonder (goed) doel
op een bijzonder scheepje met
een bijzondere kapitein.

Loodgietersbedrijf Marijn van Herel bestaat 50 jaar!
Op 19 september bestond loodgietersbedrijf Marijn van
Herel 50 jaar. Op 24 september werd daar met genodigden en onze buurt het glas op geheven.
Marijn van Herel begon de zaak
in 1966. In die tijd was goed
te werken, omdat over werd
gegaan van stadsgas naar aardgas. Marijn vestigde zijn bedrijf
in het niet meer bestaande pand
van de poelier in de Elzenstraat,
daarna werd het verplaatst naar
de Elzenstraat op nummer 25.
Bij het bedrijf hoorde toen ook
een winkeltje waar witgoed,

kranen, etc. werden verkocht.
Vanwege de concurrentie met
de toenmalige Formido in de
Boomstraat heeft de winkel
moeten sluiten.
Later werd het huidige pand aan
de Elzenstraat 15 betrokken,
waar timmerbedrijf Mathijssen
was gevestigd.
Marijn is in 2002 met zijn werk
gestopt, echtgenote Ton doet

nog steeds de administratie.
Ton heeft zich daarnaast ook
nog vele jaren verdienstelijk
gemaakt voor de wijkkrant.
Het bedrijf wordt nu geleid door
zoon Jeroen van Herel met
schoonzoon Paul Schoenmakers, die met hun medewerkers
ook voor de komende jaren
weer garant zullen staan voor
vakmanschap, service en kwaliteit, zoals ieder dat altijd al van
hen gewend was.
Het jubileum is tevens aanlei-

ding geweest het logo te vernieuwen. Zo zal het bedrijf nog
jaren vanuit onze wijk hun diensten aanbieden, met de installatie van badkamers, zinkwerken,
zonnepanelen, sanitair en cv.
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Samen ‘planken’ bij Friethuys en Brasserie Karakter
Voor wie het nog niet was opgevallen: Klein Tilburg bestaat niet meer. De eigenaar besloot er na een decennium
mee te stoppen en zocht een opvolger voor de zaak.
Laura Kruijssen (23), Joost
Kruijssen (29) en Jelle Kuijpers
(23) zagen wel mogelijkheden in
het pand aan de Beukenstraat.
Laura en Jelle hadden zelf bij
Klein Tilburg gewerkt en benaderden de eigenaar om het over
te nemen. Begin juli was het dan
eindelijk zover.
Na lang nadenken werd de
naam omgedoopt tot Karakter. En dat hebben ze! De drie
ondernemende, enthousiaste
en gedreven nieuwe eigenaren
van het pand gingen meteen
aan de slag. Samen met ouders en schoonouders zetten zij
flink de schouders eronder en
amper een maand later werd op
de plek van de oude cafetaria
het nieuwe Friethuys geopend.

Totaal onherkenbaar als je er
de eerste keer binnenstapt. De
ruimte is groter, strak ingericht
met mooi eikenhout en met tafeltjes om ter plekke de heerlijke
verse friet en snacks te eten. De
kroket de Bourgondiër is inmiddels al een begrip in de wijk!
Planken
Ondertussen wordt het andere
deel van het pand aangepakt.
Hier komt de brasserie. Ook
deze ruimte krijgt een totaal
andere uitstraling door een
moderne en industriële inrichting
en met eikenhout. Het wordt
ook veel lichter van binnen. Het
idee van de brasserie is dat de
gasten er gezellig wat kunnen
drinken op het terras en even

een hapje kunnen eten. Ze
richten zich niet op het uitgebreid tafelen. Op de menukaart
komen typische eetcafé-gerechten, maar de specialiteit van het
huis zullen de planken zijn: een
mix van vis- of vleesgerechten
op een plank die je samen met
iemand deelt. In de loop van
oktober gaat de brasserie open.
De buurtbewoners kunnen niet
wachten!

Laura, Joost
en Jelle zien
toekomst
in voormalig
cafe / restaurant
Klein Tilburg
in de
Beukenstraat

Lunch
En alsof dat nog niet genoeg is
voor de nieuwe uitbaters is het
bedoeling dat Karakter vanaf
januari ook lunches gaat verzorgen. Maar met een professionele kok (Joost) en twee eigenaren met een diploma ‘Event
Management’ op zak (Laura en
Jelle) komt dit wel goed.
Nieuwe collega’s
Overigens zoeken zij nog wel
versterking. Als je interesse hebt
in een bijbaan in de afwas of als
keukenhulp en je bent tussen de
16 en 21 jaar dan kun je solliciteren. Op de website www.
karaktertilburg.nl of de Facebookpagina van Karakter Tilburg
vind je meer informatie.
Overige informatie, zoals openingstijden, is ook op de website
terug te vinden.

Laura Kruijssen (23), Joost Kruijssen (29) en Jelle Kuijpers (23) zijn de nieuwe uitbaters van Karakter in de Beukenstraat.
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Ruim de poep van uw hond alstublieft op
De zomer is weer bijna voorbij en de herfst kondigt zich
weer aan. Ik hoop dat u met z`n allen een fijne en mooie
tijd heeft gehad. Maar voor een van onze buurtbewoners
is de zomer niet zo leuk geweest, en dat lag niet aan het
weer.
Op de hoek van de Kastanjestraat en de Wilgenstraat woont
al heel lang een man waarvan ik
weet dat hij er graag woont. De
goede man is al wat ouder en
dus maakt hij graag een praatje.
Er is alleen een probleem: dat
contact maken met mensen
wordt een beetje verziekt omdat

naast zijn huis een soortement
van plantsoentje ligt waar - u
raadt het al - sommige hondeneigenaren hun hond zijn grote
boodschap laten doen. En dat
is niet het allerergste, maar ze
ruimen het ook niet op. Dus hier
begint de ellende voor onze
buurt bewoner want: A het stinkt,

Beste Buurtbewoners,
Bij deze wil ik iedereen bedanken voor het medeleven tijdens het ziek zijn en na het overlijden van
mijn man:

Ad Marijnissen
Ook de vele kaarten waren een grote steun voor
ons,
In het bijzonder wil ik Connie en Wilma bedanken!
(Zij weten wel waarom.)
Ook waardeer ik het in wat voor supergoede buurt
we wonen. Geweldig!
Nogmaals allemaal bedankt.
A. Marijnissen
Eikstraat 50, Tilburg

B je krijgt er veel blauwe vliegen
van en C je kunt geen deur of
raam openzetten door de stank
en de vliegen.
Ik weet als hondenbezitter ook
wel dat dat beest wel eens iets
doet wat jij liever niet hebt, maar
daarom zit hij als je hem uitlaat aan de lijn. Dus als er iets
gebeurt wat jij niet wilt, dan is
er die lijn om het dier op andere
gedachten te brengen.
Samenvattend: beste wijkbewoners: als je je viervoeter uitlaat,
doe dat niet daar en mocht

het om een of ander redenen
gebeuren dat het toch fout gaat,
ruim het dan even op. De bak
waarin je je afval kwijt kan, staat
aan de overkant van de straat.
Dus het is een kleine moeite. En
dan is er voor onze wijkbewoner weer een tijd dat hij zonder
problemen zijn deuren en ramen
open kan doen zonder overlast
van anderen.
Bij voorbaat bedankt voor de
moeite en het gaat u en u
trouwe viervoeter goed.
Hein

Oproepen:
Gym / yoga voor 60+ vrouwen op maandagmiddag van
14.00 – 15.30 uur.
Wij hebben nog enkele plaatsen vrij!
Info: Inez Tuerlings: inezchris@outlook.com
Tel.: 013 5438813 (na 17.00 uur)

Wie wil mij Engelse les geven?
Ik ben een vrouw van 64 jaar. Mijn broer woont in Australië met
zijn gezin. Ik heb hem zeker in geen 30 jaar meer gezien en ik
zou hem heel graag samen met mijn echtgenoot bezoeken in
Australië, nu het nog kan. Mijn gezondheid is namelijk niet zo
goed.
Daarom wil ik graag Engels leren. Ik zoek iemand die mij Engelse les kan geven op beginnersniveau. Misschien is er iemand
die in het Engels met mij eenvoudige gesprekken kan voeren?
Of misschien kan ik ergens Engels les volgen?
Reageren: Kunt deze mevrouw helpen? Neem dan svp contact
op met het Sociaal Centrum: mail naar sociaalcentrum@deboomtak.nl of loop even binnen bij De Boomtak op woensdag.
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2 ( ) ( 1 7 + ( 5 $ 3 , (  & ( 6 $ 5

5HQDWH*DOOp
/RFDWLH3+&7RWDDO9LWDDO
1RRUGKRHNULQJ7LOEXUJ
ZZZDQGHUVLQEHZHJLQJQO


Uitvaartbegeleiding

Iedere uitvaart
bijzonder
persoonlijk, betrokken, integer

Harriet van der Vleuten
Lian van Meel &
Anne Penners

Henr Ronnerstr 19
5038 KH Tilburg

∙ 24 uur per dag bereikbaar
∙ ook als u elders verzekerd bent

www.harrietvandervleuten.nl

T 013 592 00 48

Onderzoekskosten €35,(incl. voorrijden en diagnose)

0DQXHOHO\PIHGUDLQDJH

Reparatie van alle merken
wasmachines, drogers,
vaatwassers, ovens,
kookplaten, koelkasten,
vriezers, afzuigkappen.

*URHSVOHVVHQÎNRPYULM
EOLMYHQGYRRUHHQSURHÁHV

www.dimswitgoedservicetilburg.nl
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