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maandelijks blad voor buurtbewoners

Het is alweer voor de 45e keer dat carnaval in de Pelgrimhoeve zit
(foto: Toine Kocx)

- Jorian is weer thuis
- Beste Echte Bakker
- Inzamelen voor KWF
- Moerenburg is mijn plekkie
- Verhuizing RKSV Were Di
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Maldhybongersklassiekhomeopaat.nl 

Tel. 06 – 17 99 20 16 

 

Te	  huur	  in	  Zuid-‐Frankrijk,	  Languedoc	  

Middeleeuws	  huis	  (8	  personen)	  van	  alle	  moderne	  gemakken	  voorzien,	  naast	  
een	  kabbelend	  bergbeekje	  in	  de	  streek	  van	  Millau.	  	  
Heerlijk	  om	  bv.	  te	  luieren,	  wandelen,	  zwemmen,	  deltavliegen,	  kanoën.	  
Voor	  meer	  informatie	  kijk	  op:	  	  	  www.johanwillemse.nl/minier	  
E:	  	  	  eef@paradoxen.nl	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  T	  	  	  	  	  :	  013	  -‐	  58	  020	  54	  
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Zij vertelt over de rollercoaster waar haar 
zoon de afgelopen maanden in zat: “Jorian 
stond te popelen om na de zomer naar 
groep 3 te gaan, samen met zijn vriendjes 
Thomas en Seb. ‘De drie musketiers’ waren 
er helemaal klaar voor.” Toen kwam de 
donderslag bij heldere hemel: wat aan-
vankelijk een onschuldige ontsteking leek, 
bleek Non-Hodgkin, een kwaadaardige 
vorm van kanker. Joël: “Sindsdien leven 
wij in een medische bubbel, waar we pas 
onlangs weer even uit zijn. Jorian is sinds 
de kerstvakantie weer thuis uit het zieken-
huis in Nijmegen. Ontslagen maar, nog 
niet genezen. Veel mensen denken dat het 
nu over is. We weten echter pas komende 
zomer zeker of de chemobehandelingen 
echt zijn aangeslagen.”

Kinderfeest
Zijn moeder heeft even de tijd op 
woensdagmiddag, want haar zoon is naar 
zijn eerste kinderfeestje sinds lange tijd. 
“Wat heerlijk dat Jorian weer gewoon kind 

kan zijn. Hij is naar de bioscoop nu en is 
deze week al twee halve dagen op school 
geweest. Ongelooflijk hoeveel veerkracht 
een kind heeft, na alles wat hij heeft 
meegemaakt.” Over basisschool Armhoefse 
Akker gesproken, niets dan lof! Jorian 
maakte gebruik van KPN KlasseContact, 
een spreek-luister verbinding via de 
computer. Vanaf een laptop kon hij 
inloggen tijdens schooldagen en meekijken 
en –luisteren. Reactie van klasgenoot 
Roos: “Jorian is er gewoon bij hoor, via 
het computertje. Als hij een vraag heeft, 
dan gaat er een rood lampje branden.” Juf 
Suzanne gebruikte deze nieuwe techniek 
voor het eerst. “Prachtig dat Jorian zo 
contact kon houden met ons. Soms had 
het echter best impact op de kinderen. 
Zij stelden dan vragen over het slangetje 
in zijn neus bijvoorbeeld. Zij zien dat en 
vragen dan meteen raak.” 
Volgens Joël was het doel inderdaad con-
tact, niet zo zeer ‘leren’. Jorian kreeg drie 
uur per week les in het ziekenhuis en nu 

Niet uit het oog, niet uit het hart                                 Gerben van Eeuwijk

Het zal je maar gebeuren: jouw vrolijke kind blijkt op een dag plotseling ernstig ziek. 
Joël, de moeder van Jorian (6) vertelt zijn verhaal: “…om iets terug te doen voor onze 
wijk.”

Hij is weer terug! Groep 3/4 met Jorian als stralend middelpunt
(foto: Juffrouw Suzanne)

ook aan huis. Dankzij dit 
onderwijs voor zieke leer-
lingen kan hij makkelijker 
weer mee doen in groep 3. 
“Klok leren kijken is vanzelf 
gegaan. In zijn kamer in 
het Radboud ziekenhuis 
hing er een tegenover zijn 
bed.”

Warme stroom
Joël komt woorden tekort 
om alle hartverwarmende 
reacties uit de buurt en 
vanuit school te beschrij-
ven: “De stroom kaarten, 
knuffels, ballonnen, foto’s 
en filmpjes hield niet op! 
Ook niet toen het nieuwtje 
er van af was, ongelooflijk. 
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Dagen was ik er zoet mee, om alle blijken 
van betrokkenheid en medeleven een plek-
je te geven op zijn kamer.” Jorians vader 
Bart en zij waren vooral ontroerd door de 
briefjes van totaal onbekenden. Wat een 
warmte ging er uit van het dorpse Armhoef 
richting Jorian en zijn ouders, en wat een 
enorme steun was dat. Een greep: “Een 
zorgenvriendje van directeur Yolanda, dat 
al zijn angsten opeet. Dagelijkse ‘kusjes 
door de lucht’ via WhatsApp van kleuterjuf 
Diet. Tegoedbonnen voor pannenkoeken 
en frikadellen eten en tal van andere uitjes. 
Digitale kerstkaarten verstopt in hilarische 
animatiefilmpjes. Een filmpje van groep 3/4 
uit de gymzaal, met kids die alleen maar 
zijn naam scanderen als aanmoediging: Jo-
rian, Jorian, Jorian! De vermelding van zijn 
naam bij de weeksluiting. Talloze berichten, 

telefoontjes en spaarzame bezoekjes, maar 
dat laatste mocht helaas niet anders van-
wege zijn beschermde isolatie.” Joël kan er 
haast niet over uit. School had zeker een 
kloppend protocol, maar er waren vooral 
veel mensen met een groot hart.

Inmiddels is Jorian als een kleine koning 
op de basisschool onthaald. Zelfs grote 
kinderen groeten spontaan de zesjarige 
held, oprecht en zonder sensatie, beseft 
zijn mama. ”Hij verlangt zo naar ‘gewoon’ 
leven, blij en zorgeloos, zoals een kind 
hoort te zijn.” Een erehaag van dokters en 
verpleegkundigen in witte jassen zongen 
hem met een ritueel afscheidslied uit, de 
dag van zijn vertrek uit Nijmegen. 
Een onzichtbare, doch tastbare rode loper 
lag voor hem uit in Tilburg-Oost!…

Gelukkig was er weer wat meer animo dan 
het vorig jaar. In totaal 41 kinderen kwa-
men mooi uitgedost het toneel op voor hun 

Driekoningen zingen

Op 6 januari jl. zat er weer een echte jury klaar bij de Pelgrimhoeve om de kinderen te 
beoordelen die kwamen voor het Driekoningen zingen. 

voordracht. Traditiegetrouw zat in een van 
de koeken weer een boon verstopt voor 
een extra prijsje.
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Uitslag
De prijs van de Heemkundekring is gewon-
nen door: Carice en Nadine Roffel,  Heile 
Schoorstraat 72.
De boon is gevonden door: Leah de Vet,  
Sr Ceciliastr 34 in Berkel-Enschot.

De wisselbekers van de Pelgrimhoeve kon-
den – met uitzondering van de beker voor 
de eenling – uitgereikt worden aan het duo: 
Frida en Isabelle, JP Coenstraat 67 en voor 
de groep aan: Legla,  Fei-fei ,  Xigan , Sibel 
en Seph, Heggenwille 4 Berkel-Enschot.

Tijdens de Nieuwjaarsreceptie van de 
Echte Bakkers in Wageningen werden de 
prijzen bekend gemaakt. Een prachtige be-
loning voor Theo en Brigit, samen met hun 
team. Ook het tijdstip is geweldig omdat 
hun bedrijf op de kop af 25 jaar in Tilburg 
gevestigd is. 

Teamwork
We kennen Theo allemaal om zijn be-
faamde worstenbroodjes, waarmee hij vier 
maal eerste werd en de Weihnachtsstollen 
waar hij elk jaar hoog mee scoort. Maar 
deze prijs is een beloning voor het totale 
werk en de winkels. Theo zegt zelf: “80% 
van deze prestatie komt voor rekening van 
mijn team. Ik ben er echt niet altijd bij, maar 
het zijn gedreven mensen die voortdurend 
met kwaliteit bezig  zijn.” Deze keer ging 
het dus niet alleen om het lekkerste brood 
of worstenbroodje, maar om het totaalpak-
ket, dus ook de winkels werden beoor-
deeld. De gemiddelde score van meer dan 
95 % geeft aan dat die winkels tiptop in 
orde zijn. Daarvoor schuift Theo de credits 
helemaal naar zijn vrouw Brigit. “Zij heeft 
een heel goed en volwassen team van 
winkeldames om zich heen verzameld. 
Een team dat om kan gaan met kritiek en 
daardoor steeds verbetert.” 

Keuringen
Theo is trots op alles wat hij bereikt heeft 
en vertelt daar dan ook vol overgave over. 
Hij is gedreven en zegt dat je dat nodig 
hebt om zoiets te kunnen bereiken. “Je 

Theo Pastoor: 3e plaats Beste Echte Bakker 2015            Corin Sweegers

De Echte Bakker Theo Pastoor, uit de St. Josephstraat heeft op 14 januari de derde 
prijs gewonnen in de strijd om de titel Beste Echte Bakker 2015 van heel Nederland. 
Hij nam de Bronzen Schieter mee naar Tilburg waar hij met twee goede winkels en een 
ijzeren discipline in de bakkerij iedere dag topkwaliteit levert. 

mag nooit verslappen. Er wordt bij ons veel 
gesproken over brood. We zijn altijd bezig 
met de kwaliteit. Hoe ziet het eruit, wat is 
goed en vooral, wat kan beter.”
Theo, Brigit en hun jongste zoon Lucas 
(18) die op dit moment de bakkersopleiding 
volgt, ontvingen de Bronzen Schieter uit 
handen van Geert Caniels, directeur van de 
Stichting Echte Bakkersgilde. Een prijs die 
je dus niet zomaar krijgt. Hiervoor zijn de 

Theo bakt ook groenblauwe carnavalscake
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winkels in 2014 maar liefst 17 keer onver-
wachts bezocht voor productkeuringen door 
het Nederlands Bakkerij Centrum. Namens 
de redactie en alle tevreden klanten felici-
teren we via deze weg Theo, Brigit en het 
hele team met deze geweldige prestatie.

Succesvolle coach
In dezelfde week als vader Theo in de krant 
kwam met zijn geweldige prijs haalde ook 
oudste zoon Sander (26) de krant. Hij als 
succesvolle coach van de hockeymeisjes 
MC1 van Were Di, het team dat hij samen 
met Dilja Holewijn onder zijn hoeden heeft. 

Marian van Baast zamelt al een aantal 
jaren geld in voor het KWF Kanker Bestrij-
ding. Vorig jaar is ze voor het eerst mee 
naar Frankrijk gegaan en heeft ze alle 
activiteiten rond de Alp d’HuZes met eigen 
ogen aanschouwd. Zwaar onder de indruk 
kwam ze terug. Na alle ontmoetingen met 
en verhalen over mensen die knokken te-
gen kanker, besloot ze om zelf ook de berg 

op te gaan. En daarmee een extra steentje 
bij te dragen aan het overwinnen van deze 
strijd.

Sponsorgeld KWF
Dat jaarlijks tegen de berg Pic Blanc op 
gefietst wordt naar het plaatsje Alp d’Huez 
om geld voor het KWF in te zamelen, is 
bij de meesten wel bekend. Dat de berg 

Inzamelen voor het KWF                                        Judith Doljé

Begin januari lag er een briefje in de brievenbus: “Ik, Marian van Baast loop op 
4 juni 2015 de Alp d’HuZes. Hulp van de wijkbewoners is gewenst om dit mogelijk te 
maken.”

Het team plaatste zich begin januari voor 
het Zuid Nederlands Kampioenschap in de 
zaal. “We hebben een zeer getalenteerde 
groep meiden. Ze zijn leergierig en hebben 
een winnaarsmentaliteit. 
Dit seizoen hebben we zowel op het 
veld als in de zaal geweldige resultaten 
geboekt,” vertelt Sander. Op 24 januari 
speelden ze de halve finale tegen MC1 
‘s-Hertogenbosch. Daar kreeg het team 
een gevoelige tik met een 2-5 verlies. In de 
troostfinale wonnen ze echter van Oranje-
Zwart, waardoor de bronzen medaille dik 
verdiend was.

Sander (links) met zijn team
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ook opgelopen kan worden misschien niet. 
Marian is van plan om het lopend te doen. 
Het is een klim van 13,2 km. Ze verwacht 5 
a 6 uur bezig te zijn om de top te bereiken. 
Als voorbereiding traint ze één keer in de 
week op de sportschool en maakt ze in het 
weekend stevige wandelingen. Om ‘of-
ficieel’ de berg op te mogen lopen vraagt 
de Stichting Alp d’HuZes een bijdrage van 
2500 euro. Dit bedrag wordt door de Stich-
ting dan weer gedoneerd aan het KWF. En 
dat is waar de hulp van de wijk om de hoek 
komt kijken. 2500 euro is een behoorlijk 
bedrag en Marian probeert dit op verschil-
lende manieren bij elkaar te sprokkelen. 
Wat hulp van wijkbewoners kan ze daarbij 
goed gebruiken.

Rommelmarktspullen, kleding, metalen 
Als ik haar spreek is het ruim een week 
geleden dat haar oproep op de deurmat-
ten in onze wijk lag. Zij vraagt hierin om 
rommelmarktspulletjes zoals glazen, ser-
viesgoed, gebruikte kleding, schoenen en 
huishoudtextiel. Op dat moment hebben al 

zo’n 15 mensen uit de wijk gereageerd en 
kreeg Marian ruim 300 kg kleding. Van de 
Jozef Mavo ontving ze de overschotten van 
de kerstmarkt. Met de goed bruikbare spul-
len staat ze op een aantal rommelmarkten. 
Textiel dat zich daar niet voor leent, levert 
ze af bij : Sortgraders.nl, waarvoor zij een 
vergoeding krijgt. Deze vergoeding gebruikt 
ze weer als sponsorgeld. Ook oude meta-
len kunnen ingeleverd worden. Man Wim 
levert deze vervolgens in bij de schroot. 
Ook dit levert weer wat centjes op voor het 
project. Gelukkig is er in de garageboxen 
voldoende ruimte om alle zakken en dozen 
op te slaan. 

Andere activiteiten
Naast bovengenoemde activiteiten 
verkoopt Marian kaarsen. Deze kosten  5 
euro per stuk. Je kunt de kaars versieren 
met foto’s of tekst en weer bij haar in-
leveren. Zij neemt die mee naar Frankrijk 
en laat ze op de Alp branden. 
Daarnaast gaat ze met carnaval ook nog 
aan de slag voor het goede doel. Sa-
men met een groep vrijwilligers beheert 
ze gedurende vier dagen de garderobe 
van Chalet Fontaine in Kaatsheuvel. Alle 
verdiensten wederom voor het goede doel. 
En alhoewel fervent carnavalsvierder levert 
ook Wim een bijdrage als toiletman voor 
één dag.  “Hopelijk wordt het een koude 
carnaval”, lacht Marian. “Want dan heeft ie-
dereen een jas aan en wordt de garderobe 
goed gebruikt!”

Spullen kunnen (in plastic zakken) tot 15 
mei ingeleverd worden op de Oisterwijkse-
baan 180. Marian is bereikbaar op 
( 06 482 006 51. 
Op de actiepagina van het KWF zijn de 
resultaten van Marian te volgen. 
Kijk maar eens op : http://deelnemers.
opgevenisgeenoptie.nl/marianbaast. 

Marian van Baast
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Kom ook naar het diner voor senioren  
in de Pelgrimhoeve! 

  
	  
Het duurt nog even, maar als de volgende buurtkrant uitkomt zijn we te laat, dus 
daarom nu alvast deze uitnodiging. Op woensdag 25 maart is namelijk het volgende 
diner voor senioren in de Pelgrimhoeve. Weer net zo lekker en gezellig als altijd! 
Iedereen uit onze wijk van 55+  is welkom: alleen, met z'n tweeën of met meerdere 
personen. Dus schrijf u in en zet het op de kalender! 
 
Ontvangst vanaf 17.30 uur. We beginnen wat later met het diner, maar u kunt van tevoren al 
lekker een glaasje drinken. Eindtijd: we schatten in rond 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 25 maart, het aantal personen, plus 
uw naam. 
 
Als u zich met de bon inschrijft, stop dan ook meteen 
10 euro per persoon bij de opgave-strook. 

Menu op 25 maart 

v Chinese tomatensoep met 
Stokbrood  

v Bami, Saté, Gebakken ei, Atjar, 
Kroepoek 

v Perziken met ijs en slagroom 

 
Pas dan is uw inschrijving geldig. Schrijf uzelf in vóór 18 maart. U krijgt geen bevestiging 
meer, maar we verwachten u op 25 maart vanaf 17.30 uur in de Pelgrimhoeve. Mail met evt. 
vragen naar 7 buurtraad@hotmail.com. 
 
Vriendelijke groeten van KBO Sacrament en het Senioren Netwerk Armhoefse Akkers 
 
 
Ja, ik kom/wij komen op woensdag 25 maart 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 18 maart 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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Bijzonder Gewoon 
 

De klap kwam hard aan, toen dokters bij 
een reguliere COPD-controle bij Erwin (56) 
allerlei vlekken constateerden op vitale 
lichaamsdelen. Prognose: je hebt nog maar 
enkele maanden te leven. “Tsja, en dan 
zegt de een drie, de ander zes en weer een 
ander negen. Wat moet ik daarmee?” stelt 
Erwin nuchter, maar ook met een kwinkslag 
vast. Feit is wel, dat hij door alle onder-
zoeken flink heeft ingeleverd en Moeren-
burg nu een fantastisch maatje mist.

Zwerfafval
Want sinds jaar en dag hoort Erwin bij 
Moerenburg. Via zijn werkgever Diamant-
groep zorgde hij voor het opruimen van 
allerlei soorten afval, het onderhoud van 
bepaalde stukken groen en het legen van 

Moerenburg is mijn plekkie                                       Jaap van Loon

Het mailbericht op de tweede dag van dit jaar was kort en zakelijk. Erwin Lejeune liet 
aan de organisatoren van de jaarlijkse Natuurwerkdag in Moerenburg weten, dat hij er 
niet meer bij zal zijn…

Erwin Lejeune op zijn plekkie

de vuilnisbakken. Dit niet alleen in Moeren-
burg, maar ook het gebied bij het Trap-
pistenklooster en de Baksvenweg of andere 
plaatsen waar hij heen gestuurd werd. Niet 
bepaald altijd even leuk en schoon werk: 
“Er ligt vaak een hoop zwerfvuil, grof vuil of 
gescheurde zakken met huishoudelijk afval. 
Het ergste is de wietafval, illegale stort van 
hennepresten of gifwater in plastic vaten. 
We hebben een keer 60/70 vaten bij het 
Baksche Ven aangetroffen. Dat kost je een 
hele dag! Het moet eerst gemeld worden, 
politie moet het gebied komen afzetten en 
dan moet het nog geruimd worden. Echt 
gevaarlijk werk!”

Nieuw Moerenburg
En wat vindt hij van de veranderingen en 
investeringen in Moerenburg? “Ze hadden 
het moeten laten zoals het was!’, stelt Er-
win resoluut. “Wel met een flinke opruimac-
tie, want Moerenburg is altijd al een grote 
vuilnisbelt geweest. Dat hebben ze ook wel 
geprobeerd, maar er zit zoveel troep in de 
grond dat ze op diverse plekken alles onder 
een groot zeil en een lading zand verstopt 
hebben. Als je alleen al weet hoeveel 
asbest er in de buurt van de visvijver ligt. 
Onvoorstelbaar wat daar allemaal gestort 
is. Die visvijver is ook meer een kwikvijver 
en nu de hekken zijn weggehaald helemaal 
een mooie plek om dingen te dumpen.
Niet dat ik de veranderingen allemaal niet 
mooi vind, maar al die ‘bankskes’ trek-
ken steeds meer hangjongeren aan. Die 
vervelen zich te pletter en vernielen veel. 
En waag het niet om ze op hun gedrag aan 
te spreken! Als ik zie hoeveel vuilnisbak-
ken, banken en verkeersborden de laatste 
tijd met grof vuurwerk zijn vernield. Echt 
niet normaal. Ik vind het ook doodzonde, 
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Liebrand Ruijs advocaten 

Nieuwe Bosscheweg 77 
5017 JL  Tilburg 

 
(013) 303 00 95 

www.liebrandruijsadvocaten.nl 
info@liebrandruijsadvocaten.nl 

Elke dinsdag van 17.00 uur tot 18.00 uur 
gratis inloopspreekuur 

 
 

 

 

Prinsenhoeven 36, Tilburg 
tel. 013-5420685 
info@vdbraakenmaas.nl 
www.vdbraakenmaas.nl 

We gòn wir bombezjoere!  

  
 
 
 
 
 

 

 Maar met Carnaval zijn wij normaal geopend! 

Prinsenhoeven 36, Tilburg 
tel. 013-5420685 
info@vdbraakenmaas.nl 
www.vdbraakenmaas.nl 
 

 
 

Voor vragen kunt u terecht bij ons op de praktijk of via 013-5420685. U heeft geen verwijzing van uw 
huisarts nodig en de behandeling valt onder de aanvullende verzekering.  

Specialismen: fysiotherapie, 
geriatriefysiotherapie, sportblessures, 
revalidatie na een operatie of beroerte, 
looptrainingen (etalagebenen), Parkinson, 
hyperventilatieklachten, COPD, tapen, medical 
tapen, dry needling. 
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dat aparte dieren zoals de kameel en de 
lama’s uit Moerenburg moesten verdwijnen. 
Waar kunnen kinderen nu nog naar kijken? 
Wat koeien, schapen en paarden…”  

Missen
Het is echt een gezellig gesprek aan de 
eetkamertafel in de Maetsuyckerstraat 19, 
ondanks de ongewisse, nabije toekomst. 
“Ik ben geen prater”, zegt hij aan het begin 
van het interview, maar mensen die hem 
kennen, weten wel beter. “Dat mis ik nu 
al het meest. Die praatjes onderweg in 
Moerenburg. Ik heb er echt lief en leed 
gedeeld, had er veel vrienden en had het er 
meestal goed naar mijn zin. Het is Diamant 
ook nooit gelukt mij uit Moerenburg weg 

te krijgen. Ze hebben zelfs met ontslag 
gedreigd, maar daar bleef het bij.” 
Gevraagd naar zijn mooiste plekje: “Dat is 
toch wel het bankje tussen de populieren 
aan de Koebrugseweg, waar die waters 
bij elkaar komen. Prachtig om daar even 
te zitten en rond te kijken of gezellig even 
met wandelaars te kletsen. Het is nu geen 
weer, maar anders zou ik er proberen heen 
te fietsen.” 

Erwin Lejeune, een persoon die 100% in 
deze rubriek past. Inmiddels zijn de bestra-
lingen begonnen. Erwin: “Voor hoe lang 
weet ik niet, maar een wens heb ik nog 
wel. Ik hoop dat ik mijn verjaardag nog mag 
meemaken en dat is op 22 juli...”

Zo kiezen we ook een nieuw bestuur voor 
het Waterschap de Dommel. Onze wijk 
Armhoefse Akkers en Moerenburg hebben 
veel belang bij de beslissingen die in zo’n 
bestuur genomen worden. Het bestuur 
van Waterschap De Dommel is bijvoor-
beeld heel nauw betrokken geweest bij de 
nieuwe inrichting van het Landschappark 
Moerenburg en de Voorste Stroom. Ook de 
inrichting van de nieuwste berging van het 
regenwater vanuit de Blauwe ader naar de 
hoek Kommerstraat-Hoevense Kanaaldijk 
valt onder het Waterschap. Deze berging 
moet het regenwater terug gaan brengen 
in de bodem. Er valt dus wat te kiezen. 
De stemwijzer c.q.  kieskompas (vanaf 11 
februari beschikbaar) op de site 
: www.dommel.nl kan u verder helpen.

Provincie
Op 18 maart kunt u tevens stemmen voor 
de Provinciale Staten. Vanuit de Provincie 
worden veel zaken geregeld met betrek-
king tot wegen, water, grote investeringen, 
bestemmingsplannen en buitengebieden. 

Dat lijkt misschien nog niet zo belangrijk, 
maar deze Staten bepalen straks ook wie 
er in de Eerste Kamer in Den Haag aan 
de touwtjes gaan trekken. Dat die Eerste 
Kamer wel degelijk invloed heeft, bleek 
afgelopen jaar meerdere malen. Laat uw 
stem dus niet verloren gaan. Ook hier kunt 
u binnenkort op internet de verschillende 
meningen vinden. 
: www.brabant.nl of : www.kiesraad.nl 
helpen u bij het maken van de juiste keuze. 

Verkiezingen  18 maart 2015                                              Corin Sweegers

De politiek is zich alweer aan het warmlopen. Er staan weer verkiezingen voor de 
deur. De verkiezing van de Provinciale Staten is bij velen bekend, maar gelijktijdig 
worden ook bestu-ren voor Waterschappen gekozen.
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Als het aan het Tilburgs bedrijf Dutch Solar 
Energie ligt, zou op een braakliggend ter-
rein op Koningshoeve, vlak langs de A58, 
zo’n 3000 zonnepanelen met 11 omvor-
mers geplaatst kunnen worden. Het gaat 
dan om een terrein van ± 14.000 m2 met 
een jaaropbrengst van zo’n 650.000 kwh, 
goed voor een stroomvoorziening van 185 
huishoudens.

Deskundig
Deze plannen werden ontvouwd op de in-
formatieavond van de Stichting Duurzaam-
heidsvallei op 21 januari jl. bij Café 
Zomer-lust. Het werd geen druk bezochte 
bijeenkomst, maar de ruim 25 buurtbewo-
ners waren behoorlijk deskundig en konden 
kritische vragen stellen. Daaruit bleek, dat 
velen het idee van een veld met zonnepa-
nelen wel ziet zitten, maar deelnemen in 
zo’n project? Wim Hooijen van Dutch Solar 
Energie was eerlijk: de bewuste plek blijkt 
een buitenkansje. De ligging is ideaal en op 
relatief korte afstand van een bestaand 
trafohuisje, dat noodzakelijk is voor het 
‘vervoer’ van de opgewekte elektriciteit. De 
reeds uitgevoerde haalbaarheidsstudies 
zijn veel belovend en met de gemeente 
wordt o.a. al gesproken over het inpassen 
in de natuur. Noodzakelijk maar lastig is 
de kwestie van het vandalisme bestendig 
maken van het geheel. Feit is, dat in 
Moerenburg regelmatig forse vernielingen 
geconstateerd worden en dat het plaatsen 
van een hek niet afdoende blijkt. De 
investering is stevig, mede door het 
gebruik van Kyocera zonnepanelen die 
bekend staan vanwege hun langdurige 
kwaliteitshandhaving. Maar ook die dingen 
zijn niet opgewassen tegen uitwassen van 
de jeugd. 
Meer info op: : www.dutchsolarenergy.nl. 

Veld met zonnepanelen in het verschiet?                                       Redactie

Binnen nu en 1½ jaar zou in het gebied rond Moerenburg weleens een grote aanplant 
van zonnepanelen gerealiseerd kunnen gaan worden. De plannen zijn vergevorderd, 
maar gemeentelijke toezeggingen, afspraken met een energieleverancier en subsidie 
ontbreken nog.

Duurzame energie
De avond stond echter niet alleen in het 
teken van zonnepanelen. Het overkoepe-
lende thema was Duurzame Opwekking 
Energie en iedereen mocht daarmee aan 
de slag. Daarvoor waren een vijftal thema-
tafels opgesteld over: Water, Zon, Wind, 
Biomassa en Groene Energie. Aan iedere 
tafel een of twee deskundigen op het thema 
die vragen konden beantwoorden, ideeën 
moesten genereren en ook zogenaamde 
experimentgroepen van belangstellenden 
moesten samenstellen. In gespreksronden 
van 10 minuten werden alle aanwezigen 
langs de tafels geleid. 
En leverde het ook wat op? Rondom de 
zonnepanelen enkele vrijwilligers voor de 
aanleg van de groene beplanting, ideeën 
over crowdfunding en interesse in energie-
opslag van tijdelijke overschotten. Bij het 
thema Wind is gesproken over een moge-
lijke combinatie van zonnepanelen en 
windmolens, de opbrengsten van goede en 
bijv. bolle windmolens, maar ook de ‘last’ 
van bestaande bestemmingsplannen die 
maar een bouwhoogte van 2 m. toestaan. 
Het relatief nieuwe fenomeen van de zoge-
naamde houtpellet-kachels kwam aan de 
orde bij het thema bio. 

Een veld met zonnepanelen
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Watermolens
Veel discussie aan de ‘watertafel’. In vroe-
gere tijden stonden er 6 watermolens langs 
de Voorste Stroom. Die zouden terug-
gehaald kunnen worden, maar dan in een 
nieuwe vorm: in het water en daardoor 
relatief onzichtbaar. Maar ja, hoe maak 
je dan de historie zichtbaar? Dat terug-
brengen van een stukje historie wordt de 
uitdaging van een experimentgroep van 6 
personen. Tot slot de tafel groene energie. 
Daar kreeg Homestroom als centrale inko-
per van energie alle mogelijkheden haar 
concept toe te lichten. Het levert klanten 
enerzijds een lager tarief op. 
Anderzijds profiteert de Stichting 
Duurzaamheidsvallei ervan door de donatie 
die zij van Homestroom ontvangt. 

Info op : www.homestroom.nl. 
Bij de afsluiting van deze geanimeerde 
avond deed de voorzitter ad interim 
Henk Hoppenbrouwers van de Stichting 
Duurzaamheidsvallei nog een oproep voor 
het werven van belangstellenden en be-
stuursleden. Meer info op 
: www.duurzaamheidsvallei.nl.

Dus ga ik op een koude middag, 
samen met mijn dochter, op pad. De 
‘kabouterboom’ zou te vinden zijn langs 
de Leije-beek, dicht bij het fietspad naar 
Moergestel (Kommerstraat).

En, ja hoor... Na eventjes zoeken zien 
we dan ook echt een huisje in de boom, 
althans een trapje met aansluitend een 
deurtje. Jammer genoeg werd er niet open 
gedaan. We hadden namelijk graag even 
een gesprekje gehad met onze nieuwe 
buurtbewoner/-bewoonster. En natuurlijk 
hadden we een blik binnen willen werpen, 
om te zien hoe zo’n boomhuisje er nu 
uitziet. Een paar bomen verderop zien we 
nog een huisje. Deze zit echter wat lager 
in de boom. Dat komt volgens mijn dochter 
omdat deze kabouter wat last heeft van 
hoogtevrees. Ook hier geen kabouter te 
vinden, helaas.

Verder zien we geen huisjes meer. Thuis 
proberen we uit te zoeken van wie de 
huisjes zijn, maar we kunnen op internet 
niets vinden. Mogelijk weet iemand uit de 
wijk wie deze geplaatst heeft? In ieder 
geval zijn de ‘kabouterbomen’ een mooie 
reden om de kinderen te motiveren om te 
gaan wandelen in Moerenburg!

Op bezoek bij kabouter Spillebeen                 Debbie de Weijer

In de mailbox van de redactie troffen we onlangs deze foto aan van Ton Baggerman. 
Reden genoeg om zelf eens een kijkje te gaan nemen.
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Als ik in het laatste nummer van de buurtkrant lees dat de uitspraak van de rechter een klap 
in het gezicht van veel bewoners is, maar dat de motivering nog perspectief biedt, voel ik me 
beschaamd en niet voor de eerste keer. Tijd voor een klein tegengeluidje. Tot nog toe kom 
ik vooral veel ongenuanceerdheid tegen en ‘argumenten’ die niet veel verder komen dan dat 
het maar ergens anders moet, want er wonen hier zo veel kinderen; ergens anders ken-
nelijk niet. Deze buurt kun je bezwaarlijk een achterstandsbuurt noemen – als die het al niet 
aankan waar dan wel? 

Te vanzelfsprekend wordt aangenomen dat iedereen in de wijk tegen de komst van een 
Medische Heroïne Unit zou zijn; dat is beslist niet het geval. Wel is het zo dat mensen die 
geen bezwaar voelen bij het nemen van hun verantwoordelijkheid klaarblijkelijk wat minder 
geneigd zijn om moord en brand te schreeuwen.   
             
 Al dertig jaar woon ik naast Jan Wier en inderdaad: er is zeker twee tot drie keer sprake 
geweest van enige overlast. Daar is destijds door de mensen van Jan Wier adequaat op ge-
reageerd en mijn zoon heeft ervan geleerd dat er op de wereld meer aan de hand is dan wat 
je zou denken vanachter het glas van de plantenkas en dat is wat ik graag wil benadrukken: 
In iedere samenleving en op elke plek heb je fijne en minder fijne zaken; dat hoort er bij. 
Daarmee leren omgaan lijkt me belangrijker dan elk risico willen uitsluiten; er zijn al genoeg 
procedures en formats dacht ik zo.

Natuurlijk is alertheid op z’n plaats, met name voor dealers en ander gespuis dat immer in 
het kielzog van kwetsbare mensen te vinden is, maar wat dat betreft heb ik het volste ver-
trouwen in de waakzaamheid van deze buurt.

Peter van Meel                                                                                                              
Carré 135

De MHU in onze wijk – waarom niet?

Het zal wel, zult u waarschijnlijk denken als u dit leest. Het zoveelste artikeltje over 
hondenpoep. En helpt het? Nee dus. En toch hoop ik dat u de tijd en moeite neemt dit 
artikeltje te lezen.

Mijn naam is Tine Vranken. Ik woon sinds anderhalf jaar op de Werf. Met erg veel plezier en 
met een prachtig uitzicht op het landschapspark Moerenburg. Ja natuurpark, dat prachtig is 
aangelegd en waar veel mensen graag wandelen en verpozen.

Hondenpoep
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Ik ben die vrouw met die hond, een Viszla genaamd Mira, een Hongaarse staander, waar 
wij erg veel plezier van hebben. Ze speelt naar hartenlust op het veldje aan de waterkant 
van het Wilhelminakanaal. Ook wandelen wij iedere dag vele uren door Moerenburg.Ik zit te 
wachten op de dag dat we gecontroleerd worden en de honden vrijheidsbeperking krijgen 
vanwege de overlast. Ik ruim altijd alle poep op, en u ook natuurlijk. 

En toch ligt er overal poep.

Wat jammer toch dat we onze eigen omgeving vervuilen. Niet alleen met hondenpoep maar 
ook door vuilnisbakken op te blazen. De gemeente heeft echt zijn best gedaan om alle 
vuilnis kwijt te kunnen. Geen klacht daarover. Alle bakken worden op tijd geleegd.Wat ik veel 
erger vind is dat niet alleen de hondenpoep blijft liggen maar dat een van onze bewoners 
met zijn hond daar erg veel last van heeft.

Ik spreek over Herman Moesker, hij is blind en is afhankelijk van zijn blindengeleidehond 
Natan. Jammer genoeg eet Natan alle poep op (zoals zoveel honden). Hij wordt er altijd 
ziek van en Herman ziet niet wat hij doet en dat is heel vervelend. Dat heeft ertoe geleid dat 
Natan nu een muilkorf draagt. Dat is toch niet de bedoeling in een hondenleven. Natan is al 
dienstbaar en nu dit ook nog. En wat dacht u van de vissers aan de waterkant. Niet fijn om 
in de poeplucht te zitten of er in te stappen.

Kunnen we nou niet met z’n allen zorgen dat alle hondenpoep 
wordt opgeruimd, een kleine moeite en een heel prettig idee. 
Zo houden wij onze eigen leefomgeving schoon en meer 
wandelplezier voor iedereen. Daarbij kunnen onze honden 
naar hartenlust blijven spelen met elkaar zonder dat we 
overlast veroorzaken voor andere wandelaars en/of 
natuurliefhebbers.
Ik reken op medewerking van alle hondenliefhebbers.

Tine Vranken

Tilburgs Taol 
Het artikel met wijkgenoot Wim van de Wouw leverde wat reacties op over de schrijfwijze 
van het Tilburgs dialect. Tja, dat heb je als drie personen aan de tekst hebben gewerkt. 
Maar we beteren ons. De titel had moeten zijn: ‘Over Tilburgse taol èn meer’. De jaarlijkse 
wedstrijd is het ‘Tilburgs Dikteej’.  

In hoger beroep
De Stichting Jan Wierhof heeft definitief besloten om naar de Raad van Staten te gaan 
inzake de uitspraak van de Rechtbank Breda over de komst van de Medische Heroïne Unit 
naar onze wijk. Een uiterste poging om de zware concentratie van verslavingszorg deels 
tegen te houden. Novadic-Kentron heeft besloten geen beroep aan te tekenen tegen de 
beslissing van de rechtbank, dat de vestiging van de MHU strijdig met het vigerende be-
stemmingsplan.
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Armhoefse	  Akker:	  
gewoon	  goed!	  
 

 

 
 

Onze	  school.	  Waar	  kinderen	  doelgericht	  leren	  samenwerken.	  Met	  een	  eigen	  
rol,	  een	  eigen	  taak	  en	  langzaam	  maar	  zeker	  een	  eigen	  verantwoordelijkheid.	  
Thuis	  kunnen	  ze	  trots	  hun	  schoolopdrachten	  op	  de	  computer	  laten	  zien.	  	  
Samen	  werken,	  samen	  leren,	  samen	  zelfvertrouwen	  creëren.	  We	  zijn	  een	  
school	  van	  naam	  en	  faam.	  Mooier	  kunnen	  we	  het	  niet	  maken.	  Dat	  hoeft	  ook	  
niet.	  Komt	  u	  zelf	  maar	  kijken!	  
U	  bent	  van	  harte	  welkom	  op	  onze:	  

	  

Open	  dag	  
Donderdag	  5	  maart	  

	  
We	  willen	  u	  graag	  onze	  ‘school	  in	  bedrijf’	  laten	  meemaken.	  Daarom	  ontvangen	  
we	  u	  die	  dag	  het	  liefst	  op	  een	  van	  de	  volgende	  momenten:	  	  

09.00	  uur,	  11.00	  uur	  of	  14.00	  uur	  
Het	  team	  heet	  u	  van	  harte	  welkom!	  

	  

Yolanda	  van	  Gageldonk	  
Locatiedirecteur	  

 

	  
Neem	  ook	  eens	  een	  kijkje	  
op	  onze	  website:	  
	  

www.armhoefseakker.nl	  
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Uw wijkblad laten overleven
Onder deze titel deden we in het vorige nummer een oproep voor een vrijwillige financiële 
bijdrage om het wijkblad uit te kunnen blijven geven. Een aantal wijkbewoners voegde me-
teen de daad bij het woord en daar is de redactie super blij mee. 
Ook willen mensen meedenken met een speciale actie. Graag! 
Want we zijn er absoluut nog niet. Wilt u ook bijdragen? 
We kijken met spanning naar onze bankrekening: 
NL 74 Rabo 0157781542. Liefst met de vermelding 
t.n.v. Buurtkrant Armhoefse Akkers.

Een mooi gebaar
Oud-wijkbewoonster Mw. G.M. van der Hoogte stuurde een foto van haar vroegere tuin in 
Armhoefse Akkers “Met dank voor de bezorging ‘Buitengaats.” Zij is een van de mensen die 
het wijkblad nog steeds per post krijgt toegestuurd en zo binding met haar wijk houdt. Als 
extra dank zorgde ze voor een velletje met postzegels voor de verzending.

Carnavalsoptocht  basisschool Armhoefse Akker
Ook dit jaar lopen de kinderen van basisschool Armhoefse Akker een carnavalsoptocht 
door de wijk. Vrijdag 13 februari (nee, het is geen grap) start de stoet rond 13.30 uur vanaf 
het schoolplein. De route is: Armhoefstraat, Spoordijk, Heile Schoorstraat, JP Coenstraat, 
Oisterwijksebaan, Simon van der Stelstraat, van Heutszstraat, Daendelstraat, Loudonstraat, 
Pelgrimsweg. Net als andere jaren zouden de kinderen het erg gezellig vinden als er veel 
mensen naar hun creaties te komen kijken. Vanuit de carnavalscommissie is er nog een 
verzoek of de toeschouwers mee de kruispunten af kunnen zetten. Dit is voor de veiligheid 
van de kinderen.

Groen doet goed 
Groen Dichterbij is een platform van IVN, Buurtlink.nl & SME Advies en wordt mogelijk ge-
maakt door de Nationale Postcode Loterij. 
Groen Dichterbij stimuleert bewoners van buurten 
en wijken door het organiseren van workshops, 
excursies en uitwisseling om samen hun omgeving 
te vergroenen, en daarmee de betrokkenheid en 
samenhang in de buurt te versterken. 
Info: : www.groendichterbij.nl. 

Werkplaats Het groene Woud
Deze virtuele werkplaats werd geopend op de bijeenkomst ‘Groen Dichterbij’ op 15 januari 
jl. in de Leerfabriek in Oisterwijk. Een gevarieerd gezelschap van zo’n 90 aanwezigen kreeg 
uitleg over dit initiatief dat in feite een ‘datingsite’ is voor mensen die plannen hebben om 
meer groen in de openbare ruimte te brengen door de aanleg van bv. speelplekken, parkjes 
of [generatie]tuintjes. Op de site worden initiatieven aan elkaar gekoppeld en wordt de weg 
gewezen naar subsidies. Info: : www.werkplaatshetgroenewoud.com.

Onderzoek flora en fauna Moerenburg
Op diezelfde bijeenkomst van ‘Groen Dichterbij’ werd een 3-tal Groene Handdrukken uit-
gereikt. Dit is een trofee waar een geldbedrag van 350 euro aan vastzit, als blijk van waar-

(lees verder op pag. 20)
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D
e vorige eindredacteur van dit blad was al een vrij lastige met zijn dwingende 
mailtjes: ‘Denk je aan de deadline’ ? Hebben we een nieuwe, denk je daar vanaf 
te zijn, doet hij hetzelfde. Dus moet je aan het werk als columnist, of je wil of niet. 

Vooruit dan. 

Het huis een paar deuren verder in de straat is eindelijk verkocht. Nadat de oude mevrouw 
die er woonde vertrok, heeft het lang leeg gestaan met een plakkaat van misschien wel de 
leukste makelaar van de stad op de ramen. Het is het huis waarvan ik ooit opperde: als we 
het als buurt kopen, maken we er ons eigen wijkhome van, een soort mini bejaardenhuis 
in coöperatieve handen, als antwoord op de sluiting van de grote bejaardenhuizen. Lezers 
van deze column schoten mij aan: ‘Goed idee!’. En daar bleef het bij. Gebeurt wel vaker bij 
goede ideeën. 

En nu is het te laat. Over ‘Te Koop’ is het woord ‘Verkocht’ geplakt, er komen weer nieuwe 
mensen in onze dorpsstraat. Dat gebeurde de laatste tijd vaker: terwijl een deel van de 
huizen in onze straat net hun tachtigste verjaardag achter de rug hebben, rijden met enige 
regelmaat verhuiswagens af en aan. 

Soms komt een huis leeg te staan vanwege het overlijden van iemand of door andere fami-
lieomstandigheden. Stukje verder besluiten bewoners die hun leven lang hier woonden te 
vertrekken naar een buurdorp om kleiner en rustiger te gaan wonen. Er komt van alles voor 
terug, samen met echt nieuw leven. Want van tijd tot tijd hangt ergens een roze of blauwe 
vlag uit of prijkt in grote letters gevolgd door een uitroepteken een jongens- of meisjesnaam 
op een raam. In sommige huizen is dat al de vierde of vijfde generatie JPCoeners.

Bij ons maakt het bijna elke keer wat los: veel te groot huis met zijn tweeën, veel onderhoud, 
veel ruimte. Maar tegelijk: alle ruimtes zijn in gebruik en het huis is mooi en voelt als een 
warme jas. 
‘Kleiner wonen?’ zeggen we vaak tegen elkaar. Ja, maar waar dan? Elke keer opnieuw 
concluderen we dat we op een plek in de stad wonen die niet in te wisselen is. Het dorp 
Armhoef: vlak bij de stad, relatief rustig –behalve als de brug kapot is en de gemeente al het 
verkeer door onze straat jaagt!- leuke mensen en aan de groene rand van de stad. In twee 
minuten in Moerenburg. 

Dat verruilen voor iets moois elders in de stad? Wij hebben het alternatief nog niet gevon-
den en geven het dan maar weer op. Het huis verkopen lijkt het probleem niet, van tijd tot 
tijd spreken we mensen die vragen of het te koop is. Ja, alles is te koop –nou ja: bijna alles- 
maar nu nog even niet. Voorlopig blijft het gewoon zoals het is. In een vernieuwde straat, 
met hier en daar nieuwe jonge bewoners. Kozijnen opnieuw in de verf, bloembollen in de 
grond. Wij gaan bijna ons 25ste jaar in deze buurt in. Zilveren jubileum. Wie een bloemetje wil 
sturen: het is huisnummer negen. 
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dering en een steuntje in de rug voor inwoners, organisaties of bedrijven die zich inzetten 
voor bevordering van de biodiversiteit. Stadsgenoot Marie-Cécile van de Wiel ontving er een 
voor het ‘1000-soorten weekend’. Op 12 en 13 september a.s. worden de planten en dieren 
in Moerenburg opnieuw in kaart gebracht. Meer informatie volgt. 

Wijkblad nr. 11
Vier lezers van ons wijkblad viel het op dat op de vorige uitgave ‘39e jaargang nummer 11’ 
vermeld stond. Dat klopt niet, was hun reactie. In feite hebben ze wel een beetje gelijk, want 
de afgelopen jaren begonnen we in januari keurig met nr. 1. Maar het allereerste nummer 
van dit wijkblad verscheen in maart 1976 dus ergens in die jaren is er een foutje in de num-
mering geslopen. We gaan binnenkort de 40e jaargang in en dat is een prestatie op zich! 
Vandaar dat het maartnummer getooid wordt met: ‘40e jaargang nummer 1’.

Jan Wierhof 
GGz is voornemens de panden 1, 2 en 3 aan de Jan Wierhof te verkopen aan een vast-
goed-ontwikkelaar en daar gaat Novadic-Kentron en de combinatie GGz/Novadic dan weer 
van huren. Dat er wat financiële tekorten zijn bij beide instanties was al langer bekend. Niet 
voor niets heeft de Gemeente een voorfinanciering voor de verbouw naar de Medische 
Heroïne Unit aan Novadic-Kentron toegezegd.   

Danslust!
In Café Zomerlust kan op zaterdag 28 februari vanaf 20.30 uur weer gedanst worden. Soul 
& funk platen uit de jaren 60 & 70 gedraaid door Dj Carlo Hornikx zorgen direct voor een 
sfeertje, dat stil blijven zitten lastig wordt. Gewoon lekker binnenlopen bij Oisterwijksebaan 
15 en meedoen! Meer info: : www.cafezomerlust.nl. 

Nieuwe Bosscheweg
Half 2015 start de herinrichting van de Nieuwe Bosscheweg. Aan beide zijden van de rijbaan 
komt een fietspad met een aansluiting op de Pelgrimsweg. Tevens wordt het asfalt vervan-
gen en worden de voetpaden opnieuw aangelegd met hoogwaardiger bestratingsmateriaal. 
Ook de groenvoorzieningen worden vervangen. Bewoners worden vooraf nog uitgenodigd 
voor een inloopavond, waarop alle uitvoeringszaken worden uitgelegd. Vanaf 9 februari 
wordt wel al begonnen met het rooien van enkele bomen.

Biowinkel 
Nu de komst van Ut Rooi Bietje naar Moerenburg praktisch zeker is, wordt ook gezocht naar 
een locatie voor de verkoop van de geteelde producten. Meerdere ideeën worden uitgewerkt 
en een daarvan is de kantine van Were Di, mits deze voetbalclub natuurlijk verhuist.

Waterpark Moerenburg
De gemeente is begonnen met de realisatie van het waterpark in Moerenburg. Op de hoek 
bij de te koop staande boerderij Kommerstraat 2 zijn de eerste grondwerkzaamheden be-
gonnen. De functie van het waterpark is waterberging en –beheersing.
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Een mooi initiatief van de werkgroep 
DAAD en een aantal wijkbewoners van de 
Armhoefse Akkers in samenwerking met La 
Poubelle. Het Repair Café is gratis toegan-
kelijk en draait om (samen) repareren. 
Iedereen is welkom met zijn of haar kapotte 
spullen. Als een onderdeel vervangen moet 
worden, wordt er gezocht in de voorraad 
c.q. winkel van La Poubelle. Die (lage) 
kosten moeten dan betaald worden. Voor 
de rest is het gratis, maar er kan een vrijwil-
lige bijdrage gegeven worden. 

Gevarieerd
In totaal werden er deze avond 16 repara-
ties aangeboden, waar het grootste deel 
van gemaakt kon worden. De kapotte 
spullen waren heel gevarieerd. Twee 
stofzuigers, een keyboard, een fiets, een 
stoel, koffiezetapparaat en Cd-speler. Maar 
ook een radio van een autistische jongen, 
die erg verknocht was aan deze radio, kon 

Eerste Repair Café 2015 succes                                        Corin Sweegers

Op donderdag 15 januari werd voor de vijfde maal het Repair Café georganiseerd bij 
La Poubelle. Vanaf 19.00 uur waren de deuren open en vanaf half acht werd er weer 
volop gewerkt aan de reparaties. 

Repair Café: samen aan de slag leidt tot mooie resultaten

gelukkig gemaakt worden.  
De naaimachine kwam ook nog even op 
tafel en om 21.30 uur waren de meeste 
klussen geklaard. De eerlijkheid gebied me 
te bekennen dat er bijna net zoveel vrijwil-
ligers als ‘klanten’  waren, maar de organi-
satie was zeer tevreden met de opkomst, 
zeker gezien het koude weer. Al met al  
een gezellige avond met veel gelukkige 
mensen. 

Het volgende Repair Café wordt gehouden 
op donderdag 12 maart a.s. 
Dus gooi uw kapotte spullen niet weg, maar 
kom gewoon even langs!



22

Er is nog een aantal hobbels te nemen. 
Veel overleg heeft hij al gevoerd met TSV 
LONGA, Gemeente Tilburg, Wethouder 
Hans Kokke, Sportbedrijf Pieter Bax en 
Willem II BVO, maar er moeten nog steeds 
heel veel knopen worden doorgehakt.

Voorstel
Hans hoopt eind februari zover met het 
overleg te zijn dat er een gezamenlijk con-
ceptvoorstel ligt dat voldoende concreet is. 
Dit voorstel zal hij aan de bijna 650 leden 
van Were Di in een extra ledenvergade-
ring gaan voorleggen aan de belangstel-
lenden en belanghebbenden. Want de 
leden moeten het er wel in meerderheid 
mee eens zijn om deze stappen te kun-
nen maken. Verhuizen kost geld en de 
nieuwe accommodatie wordt ook duurder 
in gebruik dan de huidige te kleine accom-
modatie. Logisch, maar je moet het wel 
even aan de leden uitleggen. Want, er ligt 
natuurlijk ook nog een brokje sentiment 
aan de Moerenburgseweg, waar de club al 
zo lang zit. Ook de Gemeente Tilburg zal 
bij deze vergadering aanwezig zijn om de 
plannen toe te lichten. 

Verbouwing
Hans heeft wel een idee wat het moet 
worden, maar eigenlijk wil hij er nog niet 
veel over kwijt, omdat de onderhandelingen 
nog steeds lopen. Ook met TSV LONGA 
wordt nog gesproken, al lijkt het erop dat 
de gemeente iedere vorm van hulp voor 
deze club weigert.
Het zou zo maar kunnen dat Vereniging 
RKSV Were Di in de zomer al verhuist naar 
de Spoordijk. Voorlopig zal er dan gebruik 
gemaakt worden van de voorzieningen 
zoals die daar nu aanwezig zijn. In het 
wensenpakket zitten extra kunstgrasvelden 

en er moet rigoureus verbouwd worden, 
maar dat zal zeker niet meer deze zomer 
allemaal gerealiseerd kunnen worden. De 
Gemeente Tilburg zou het liefste zien dat 
Were Di de leden van LONGA overneemt, 
en dan samen met ook Willem II BVO 
jeugd, een nieuwe vereniging met een 
nieuwe naam opstart in Tilburg Oost: VV 
Moerenburg?...

Oudbouw 
Wie weet wat er dan na de zomer gaat 
gebeuren met de oude accommodatie 
van Were Di. Er staat immers een goed 
onderhouden gebouw met  kantine, keuken 
en met kantoorruimtes. Tevens staan er 
kleedruimtes e.d. Het kunstgrasveld zal wel 
verhuizen naar de Hoevense Kanaaldijk 
want dat is nieuw van de zomer van 2014. 
Het complex aan de Moerenburgseweg ligt 
in de Ecologische Hoofdstructuur, dus erg 
veel ruimte in de bestemming om er iets 
heel anders van te maken, is er niet. 

Al met al nog veel vragen en misschien 
volgende maand heel veel antwoorden. 

Wordt vervolgd.

Verhuizing RKSV Were Di?                                              Corin Sweegers

Al maanden, of eigenlijk gezegd al jaren, gaan de geruchten rond dat Were Di gaat 
verhuizen vanaf het huidige complex aan de Moerenburgseweg naar het LONGA-
terrein aan de Spoordijk. Maar de voorzitter van RKSV Were Di, Hans van de Ven, kan 
nog steeds niet met zekerheid zeggen wat er komend seizoen gaat gebeuren. 



23

 

Ga mee met de Museum Plus Bus  
naar Nijmegen! 

 	  
 

	  
De Zonnebloem Oosthoeve/Heuvel, het Senioren Netwerk Armhoefse Akkers en de 
KBO Sacrament hebben zich ingeschreven voor een uitstapje met de Museum Plus 
Bus en we zijn daarvoor uitgekozen!  
 
Dat is goed nieuws, want het betekent dat senioren uit de Armhoefse Akkers op dinsdag 31 
maart a.s. met deze bus naar Museum Het Valkhof in Nijmegen kunnen. Komt u er zelf niet 
zo snel toe om een museum te bezoeken of ziet u normaal op tegen de reis? Op deze dag 
stapt u hier in de wijk op de bus en wordt u aan het eind van de dag weer netje afgezet. 
Gezellig met buurtbewoners op pad, een mooie kans! 
 
Museum Het Valkhof is de moeite waard. Het ligt vlak bij de Waal, heeft een aantal prachtige 
archeologische topstukken en een collectie oude en moderne kunst. In Nijmegen  worden we 
ontvangen met een lekker kopje koffie of thee, daarna volgt een rondleiding en tussen de 
middag is er een lunch. 
 
Ook wie een rollator of rolstoel heeft, kan gewoon mee. In principe is de regel van de 
Museum Plus Bus dat de gasten minimaal 70 jaar moeten zijn of in ieder geval boven de 65 
jaar en om een andere reden, zoals hun lichamelijke conditie, tot de doelgroep horen. 
Daarom vragen wij om uw geboortedatum in te vullen. Er wordt niet op gecontroleerd, maar 
vergeet dit niet. Geef u snel op want vol = vol! Er kunnen maximaal 45 personen mee.  
 
De dag duurt ongeveer van 09.00 tot 18.00 uur, het vertrek is bij de Pelgrimhoeve. Iedereen 
die zich opgeeft, krijgt nog vlak van tevoren bericht over de precieze vertrektijd en het 
programma. Daarom graag uw adres, mailadres en telnr. volledig invullen. We gaan ervanuit 
dat wie zich opgeeft, ook echt meegaat die dag. Anders graag tijdig afmelden. 
De Museum Plus Bus wordt ons gratis aangeboden door de BankGiroLoterij. U betaalt alleen 
voor de lunch. Deze kost 10 euro. Graag gepast betalen bij inschrijving met onderstaande 
bon. Doe dit vóór 1 maart. Voor informatie: Ineke van Kasteren, 7 buurtraad@hotmail.com 
 
Groeten van de ouderenorganisaties uit de wijk	  
 
 
Ja, ik ga/wij gaan op 31 maart 2015 mee met de Museum Plus Bus naar Nijmegen. 
 
Naam/Namen: ……………………………………………. Geboortedatum/data:........................... 
 
Ik kom/Wij komen met 1 persoon/2 personen (graag aankruisen) 
 
Adres:………………………………………………         Mailadres:………………………………… 
 
Telnr………………………………                                  Rolstoel / rollator (evt. omcirkelen) 
 
Deze strook graag vóór 1 maart inleveren op J.P. Coenstraat 34a, samen met 10 euro 
voor de lunch. 
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Vuurwerkdode  
 
De argeloze wandelaars op de zonnige 
Nieuwjaarsdag in Moerenburg schrokken 
er wel van.  
 
Een vos was waarschijnlijk in paniek geraakt 
door al het vuurwerk rond middernacht en is 
aan het rennen geslagen. Hij kwam terecht 
in de Korvelsche waterloop, afgezet met 
stalen panelen, vlakbij de Koebrugseweg.   
 
Er was voor het dier geen ontsnappen meer 
aan, ook al lag er een dunne laag ijs op het 
water. Vlak langs de kade waren duidelijke 
sporen te zien van de verwoede pogingen 
die het dier heeft ondernomen om er uit te 
komen. Het mocht helaas niet baten. 
 
Het is niet het eerste dodelijke slachtoffer. 
Vandaar dat de Werkgroep Behoud 
Moerenburg nadenkt over een oplossing om 
de oevers diervriendelijker te maken.  
 

 

In onze wijk zijn natuurlijk niet zoveel 
garageboxen aan de doorgaande wegen, 
maar wel tuinen en paden. We zullen weer 
met ballonnen de verkooppunten markeren, 
maar daar krijgt u t.z.t. alle informatie over. 
Voor de bezoeker maken we een route 
die compact, toegankelijk en liefst ook nog 
gezellig wordt. Het moet mogelijk zijn om 
de deelnemende verkopers te voet of per 
fiets te bezoeken. We willen er een gezellig 
buurtfeest van maken, waarmee u ook nog 
van uw overtollige spullen af kunt komen.
De kosten willen we zoveel mogelijk 
beperken en zullen hopelijk net als vorig 
jaar deels door de Buurtraad via ‘Verrijk 
je wijk’ gedragen worden. De mensen die 
zelf geen ruimte hebben, maar wel iets te 
verkopen hebben, willen we vragen zich 
ook aan te melden. Er zijn diverse oplossin-
gen mogelijk, ook weer afhankelijk van het 

Garageverkoop 2015 in de Armhoefse Akkers                     Corin Sweegers

Na het succes van vorig jaar kan een tweede editie niet uitblijven. We gaan weer 
inventariseren in onze wijk wie mee willen doen aan een garage-tuinverkoop op 30 
augustus 2015. Zelfde opzet als de vorige keer. 

aantal aanmeldingen.

Wat mag ik verkopen?
Algemeen worden tijdens garageverkopen 
zaken uit de huishouding verkocht die niet 
meer nodig zijn. Dit met als doel het aantal 
bezittingen te verminderen, fondsen te wer-
ven of om geld voor zichzelf te verdienen.
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Voorwerpen die het meest verkocht worden 
zijn onder meer: kleding, boeken, speel-
goed, huishoudelijke spullen, doe-het-zelf-
materiaal, tuingereedschap, sportartikelen, 
zelfgemaakte koekjes, bordspellen enz. 
Veel verkochte grote spullen zijn meubels 
en soms witgoed. De garageverkopen 
vinden vaak plaats in buitenwijken op da-
gen dat het weer mooi is, met van tevoren 
bepaalde tijden.
De verkopen trekken ook mensen aan die 
op zoek zijn naar koopjes, of zeldzame, 
bijzondere objecten. Anderen komen om 
objecten te kopen die ze kunnen herstellen 
en doorverkopen, de zogenoemde re-sale. 
Bieden en onderhandelen is iets wat vaak 
voorkomt, zeker als de objecten geen 
prijskaartje hebben. Garageverkopen staan 
soms in het teken van de schoonmaak, een 
aanstaande verhuizing, of ze worden puur 
als een gezellig evenement georganiseerd.
Het is dus geen klassieke rommelmarkt 
waar het wringen is voor een plekje, maar 
wel een gezellig en luchtig straatfestijn 

waar je op je gemakje kan snuisteren en 
snuffelen en waar je nog echte koopjes 
kan doen! Je kan ook gewoon eens komen 
buurten  en ook de kinderen kunnen zich 
uitleven. We hopen dat er dit jaar ook veel 
mensen aan de Westzijde van de Ringbaan 
Oost mee zullen doen, want dat was vorig 
jaar wat mager. Mochten het er weer zo 
weinig zijn dan kijken we in overleg of we 
die paar mensen een plekje aan de andere 
kant van de Ringbaan kunnen verschaffen. 
Dus, heb je interesse, meld je dan in ieder 
geval aan.

Aanmelden
Heeft u interesse om deel te nemen, meldt 
u zich dan aan met naam en e-mailadres, 
straatnaam en telefoonnummer via: 
7corinsweegers@menwedstrijd.nl of een 
berichtje in de brievenbus: Oisterwijkse-
baan 8. Graag ook aangeven of u gebruik 
kunt maken van uw eigen garage/stoep of 
tuin. Inschrijven kan tot 1 augustus, dus u 
hebt nog tijd…

Toine Smulders [voorgrond, geknield, wit vest) uit de Oisterwijksebaan vierde 
eind 2014 samen met Berry Langenhuysen [precies daarachter] dat zij 

al vanaf 1964 lid zijn van RKSV Were Di, hun club!



26

 

 
 
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  
 

Extra ondersteuning bij rekenen of taal?
Moeite met woordenschat, technisch of begrijpend lezen, (werkwoord)spelling of rekenen?
Als remedial teacher geef ik hulp op maat. Zie www.rjottum.nl  of bel  (06 128 561 88.
Ik nodig u uit voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

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

Je voelt de wind, je hoort de zee  
Uitwaaien op een van de mooiste stranden van Nederland? Daarna teruglopen en lekker 
warm worden bij de openhaard? Dat kan. Op anderhalf uur rijden vind je onze heerlijke 8 
persoons-vakantiewoning, gelegen tussen Zoutelande en Westkapelle. Wil je graag een 
folder met meer informatie en foto’s, mail naar 7 palaisdelamer@ziggo.nl. Theo & Martyntje

Voor pianoles pop/jazz
Mail naar: 7 arnoaerts1@home.nl of bel ( 544 54 55.

Zoekt u nog huishoudelijke hulp? 
Ik zoek nog een adres op woensdag (ochtend/middag) om te poetsen/helpen. 
Voor meer info mail me op: 7mariekejongstra@hotmail.com 

Snel leren = Leuk leren
Op maandag 23 februari start in deze wijk de cursus ‘Snel leren = Leuk leren’. Tijdens deze 
cursus krijg je meer grip op je huis- of leerwerk door beter te plannen en te organiseren. 
Je krijgt inzicht in jouw manier van leren. Ook leer je 2- 4 x sneller lezen, samenvatten m.b.v. 
mindmaps en beter onthouden dankzij geheugentechnieken. 
Kijk voor meer info op : www.timmeraantaal.nl of bel ( 06 233 290 34
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BUURTAGENDA 

7 febr. Vanaf 10.00 uur Pubquiz 
Start inschrijvingen voor Pubquiz op 3 april 

13 febr. Aanvang 13.30 uur Basisschool Armhoefse Akker 
Carnavalsoptocht door een deel van de wijk 

13 febr. Aanvang 20.00 uur Pelgrimhoeve 
Kapellenavond als start carnaval Kaauw Errepels 

22 febr. Aanvang 15.00 uur Cenakel 
Dubbelspelconcert pianoduo Martijn en Stefan Blaak 

28 febr. Vanaf 20.30 uur Café Zomerlust 
Danslust! Dansen op Soul & Funk muziek, jaren 60-70  

2 maart 20.00 – 23.00 uur Café Zomerlust 
Kom gezellig spellen spelen bij spellenclub Ludens 013 

5 maart 09.00 of 11.00  
of 14.00 uur 

Basisschool Armhoefse Akker 
Open dag 

12 maart 19.00 – 21.30 uur La Poubelle 
Repair Café voor reparatie van nog bruikbare spullen 

 
INFORMATIE 

Ø Buurtkrant E-mail: armhoefseakkers@gmail.com 

     Redactie Correspondentie: Spoorlaan 2      5017 JS    Tilburg 
     Advertenties Anneke v.d. Avoird Bosscheweg 192 542 30 65 
  
Ø Buurtkrant 

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

   

Ø Reacties 
Buurtkrant 

Deadline kopij volgend nummer: 

Verschijningsdatum rond:  

28 februari 

13 maart 

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

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

     Voorzitter Helma Oostelbos P.F. Bergmansstraat 4 536 56 79 
 

Ø Buurtraad 
leden 

Erwin Jacobs (penningmeester), Johan van der Have, Hein 
Jacobs, Ineke v. Kasteren, Mascha Meulenbroek, Manon Nix en 
Remco Westhoek (secretaris). 
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Eerstvolgende vergaderingen 10 februari en 17 maart, aanvang 
20.30 uur in de Van Heutszstraat 1a. Aanbellen bij Buurtraad/ 
prikpost. 

                            
Ø Wijkagent 

Ad Braber 
Spreekuren op 9 en 23 februari en 9 maart van 19.00-20.00 uur. 
Bel voor een afspraak. Op dit tijdstip is de wijkagent speciaal in en 
voor de wijk beschikbaar. ( 0900 8844. 

  
Ø Bloedafname Iedere donderdag van 09.30-10.00 uur in de ruimte van de 

Buurtraad,1e verdieping, alleen trap. Van Heutszstraat 1a. 
Aanbellen bij de Buurtraad/prikpost.  
SHL-groep: iedere ochtend op werkdagen van 08.00-11.30 uur in 
het Gezondheidscentrum Piushaven, Prinsenhoeven 22. 

  
Ø Wijkzuster Spreekuur Nicole Kleine-Wilke iedere donderdag van 9.30- 10.00 

uur, bij de prikpost, Van Heutszstraat 1a, 1e verdieping, alleen 
trap. Aanbellen bij de buurtraad/prikpost. U kunt ook bellen voor 
meer informatie of een afspraak naar ( 06 835 901 57 of naar de 
kruisvereniging:( 0165 546 613. De afspraak is gratis. 
 

Ø Thebe wijkzorg Het buurtteam Prinsenhoeven met wijkverpleegkundigen en 
verzorgenden van Thebe Thuiszorg verleent zorg aan huis in 
onze wijk. Adres: Prinsenhoeve 24. ( 06 343 729 22 (24 uur) 
 

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

  
Ø Ouderenzorg 

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

  
Ø Senioren Netwerk 

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

  
Ø Centraal Meldpunt 

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

Ø Meldpunt 
Waterpaviljoen 
Moerenburg 

 

Voor klachten of meldingen over het Waterpaviljoen in 
Moerenburg: : www.dommel.nl/online-loket/klachten-
bezwaren#Melding. ( 0411 618 618.  

Ø Meldpunt GGz Voor klachten of opmerkingen over patiënten van Jan Wier:  
( 088 01 61 616 of 7  meldingenjanwierhof@ggzbreburg.nl. 

 
	  
	  
	  

 

 

Vernieling 
 
Zondag 25 januari werden 5 jongens in de leeftijd van 12 - 14 
jaar in Moerenburg aangetroffen die o.a. vuurtje aan het stoken 
waren op de houten bank die op het ‘schiereilandje’ bij de 
Kommerstraat staat. De bank is helaas flink beschadigd.  
Ze schoten er vandoor, maar van eentje is de naam bekend…  
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Schildersbedrijf Michel van Gemert 

 
Voor al uw binnen- en buitenschilderwerk 

Tevens ook kleine stukadoorwerken 

30 jaar ervaring in onderhoudswerken en nieuwbouw 
 

Vrijblijvende offerte 
Bosscheweg 173   5015 AB  Tilburg 

Tel: 013 - 5367336 
Mob.: 06 – 22790145            

 
Winterschilder:  

van oktober t/m februari 10% korting           

 
 
 
 
 
 
 

 

     
T i l b u r g   A r m h o e f 

Erik van Poppel 
Kantooradres : Scheveningenplein 2a, 5035 GE  Tilburg 

Tweede etalage : Pelgrimspad ter hoogte van de Aldi (Spoordijk) 
Telefoon kantoor: 013 – 571 5888 

Fax kantoor : 013 – 571 2225 
Mobiel : 06 – 2878 5367 

Email : erikvanpoppel@wittewoningmakelaars.nl 
Internet : www.wittewoningmakelaars.nl 

 
•   Verkoop van uw woning. 
• Prestatiegerichte aankoopbegeleiding. Voor slechts 10% van het 
      verschil tussen vraagprijs en koopprijs. 
• Hypotheekadvies middels een onafhankelijke financiële planner.  
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Voor het beste hypotheekadvies komt u uit bij Lancyr Mutsaers. Er is namelijk veel 
meer mogelijk dan u denkt. Een advies van Lancyr Mutsaers is altijd maatwerk en 
dus afgestemd op uw woonwensen en financiële en persoonlijke mogelijkheden. 
Onze hypotheekadviseur helpt u graag verder bij het vinden van de beste hypotheek.  
 
Voor de verkoop van uw woning staan wij graag voor u klaar  Ook in de huidige 
markt doen wij er alles aan om de verkoop van uw woning zo snel mogelijk te laten 
verlopen. Wij maken graag een afspraak met u om te laten zien wat wij voor u 
kunnen betekenen.   

  

	  
Professor	  Verbernelaan	  100	  	  	  
5037	  AK	  	  Tilburg	  
Tel.	  013	  -‐	  467	  66	  93	  
Contactpersoon:	  	  M.	  Zabil	  
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Te	   huur:	   Heerlijk	   vakantiehuis	   in	   Andalusië	   (2	   tot	   max.	   7	   pers.)	  
Met	   schitterend	   uitzicht	   op	   de	   mediterrane	   kust	   bij	   Malaga.	  
Landelijke	  omgeving,	  nabij	  het	  witte	  dorp	  Benamargosa.	  Vanaf	  525	  
euro	   per	   week.	   Wij	   geven	   20%	   korting	   aan	   buurtgenoten.	   Vlieg	  
vanaf	  Eindhoven	  met	  Ryanair	  of	  Transavia	  voor	  enkele	  tientjes	  naar	  
Malaga	   en	   beleef	   een	   heerlijke	   vakantie	   in	   ons	   gezellige	   huis.	  
www.encantada.eu	  	  of	  bel	  Esther	  op	  06-‐52325636	  
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Frans Erensstraat 44  5044 PM Tilburg
T  013 - 463 53 54   M  06 - 489 37 502
E  info@oerlemansschildersbedrijf.nl
I  www.oerlemansschildersbedrijf.nl

schilderwerk
wandafwerking
restauratieschilderwerk
hout- en marmerimitatie 
decoratieve technieken

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

OERLEMANS

schi ldersbedr i j f
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SPORTEN BIJ WERE DI TILBURG

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

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

U heeft de mogelijkheid
om zelf  voor uw buffet te zorgen.

Er is een rookruimte aanwezig.

www.pelgrimhoeve.nl

Pelgrimsweg 27 • 5018 EL  Tilburg • 013-5362116 • 06-51518818
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Dames	  en	  Heren	  Kapsalon	  

St.Josephstraat 85A                                                                                                                                                                                                   
5017GD Tilburg                                                                                                                                                                                                                        
013 5435109                                                                                                                           

 

Ook kunt u hier                                                                                                                                                                          
uw schoenen                                                                                                                                                        
afgeven voor  reparatie. 

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  


