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(foto Mariska van Zutven)



2

MS Fonds zoekt 748 collectanten in Tilburg

Heb je interesse om te helpen bij de collecte die van 21 t/m 26 november wordt ge-
houden? Je kunt zelf bepalen op welke avond je collecteert en je kunt aangeven waar 
je het liefst wilt collecteren. Neem contact op met Riekje van Beurden, tel. 544 25 19 

of via www.mscollecte.nl Een donatie op giro 5057 is ook altijd welkom!

Wekelijks een vers groentepakket?

Informeer bij Ut Rooie Bietje

Koningshoeven 62
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De bewoner  
Cyrille is geboren in Heerlen en heeft in 
Deurne het gymnasium doorlopen. “Ik 
had best studiezin, maar was ook erg 
sportief. Met een vader die bij de politie 
zat, was de Politieacademie een goede 
keuze.” Uit de 1100 aanmeldingen be-
hoorde hij tot de dertig gelukkigen die op 

de Politieacademie in Hilversum werden 
toegelaten. Na de Politieacademie heeft 
hij in Tilburg gesolliciteerd. “Ja, waarom 
Tilburg? Ik kende Tilburg niet, maar het was 
een groot korps en ik had op de academie 
les gehad van de toenmalige hoofdcom-
missaris van politie van Tilburg, en zijn 
manier van werken en visie  spraken  me 

Achter de voordeur bij Nederlands bekendste criminoloog                                                                
                       Willianne Verbakel

Ook wel eens nieuwsgierig naar een huis en zijn bewoners? Ik wel!  Nederlands 
bekendste criminoloog woont bij ons in de wijk, dus maar eens op bezoek op de 
Ringbaan-Oost bij Cyrille Fijnaut.  Cyrille woont hier samen met zijn vrouw Marij, al 
zo’n dertig jaar. Alle aandacht in dit interview voor Cyrille (Marij, is dit misschien altijd 
zo?), die 65 jaar is geworden en op 30 september zijn  afscheidscollege op de Univer-
siteit van Tilburg gaf, waar hij sinds  2000 actief is. “Ik heb nu een ‘gast-vrijheidscon-
tract’ van drie jaar op de universiteit, ik behoud mijn kamer en ga daar nog twee 
boeken schrijven: één over het verdrag van Lissabon en één over het Nederlands 
kansspelbeleid in Europees perspectief.” Even later blijkt dat hij van plan is om nog 
drie boeken meer te schrijven en hij actief is geworden in de werkgroep Behoud  Mo-
erenburg. Nou, Cyrille hoeft niet aangemoedigd te worden om langer door te werken!

Cyrille Fijnaut bij zijn voordeur (foto Toine Kocx)
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aan. Let wel het was eind jaren 60 en de 
wereld was aan het kantelen: het gezag 
stond ter discussie en er kwamen nieuwe 
vormen van misdaad. Heb hier in Tilburg de 
eerste pushers meegemaakt die drugs aan 
de man brachten. Binnen de politie waren 
in die tijd enorme discussies over wat je 
hiermee zou moeten doen.” De keuze voor 
Tilburg had ook te maken met de interesse 
van Cyrille voor de studie criminologie en 
strafrecht aan de Katholieke Universiteit  
Leuven: “Vanuit Tilburg is Leuven wel te 
doen. Ik ben na een jaar bij de politie daar 
gaan studeren, heb snoerhart gewerkt, 
kreeg geen beurs en deed in één jaar tijd 
wel veertig examens. Ik had de hoofdcom-
missaris  beloofd om na de studie terug 
te komen naar Tilburg.” Na een paar jaar 
intensief studeren – ook de studie filosofie 
werd opgepakt en afgerond -   kwam Cyrille 
inderdaad in ’71 weer terug als inspecteur 
bij de politie in Tilburg, maar niet voor lang.

Verbinder van theorie met de praktijk 
Cyrille kreeg uit Leuven het aanbod om 
als onderzoeker –  ze wilden graag een 
wetenschapper met een praktische poli-
tieachtergrond – aan de slag te gaan.  En 
zo startte zijn wetenschappelijke carrière 
die via Leuven,  het ministerie van Justitie, 
de Erasmus Universiteit kortgeleden dus 
eindigde op de Universiteit van Tilburg. 
Zou de lezer van de buurtkrant graag mee 
hebben laten luisteren naar het ‘privé-
college’ dat ik heb gehad. Op de vraag 
“Waarop ben je het meest trots uit je car-
rière?”, sprak Cyrille gepassioneerd over 
veel projecten en onderzoeken waar hij bij 
betrokken is geweest.  Nieuwsgierigheid 
gewekt? Kijk eens op ‘Uitzending gemist’ 
naar de aflevering van ‘Eén vandaag’ van 
26 september 2011 of google op Cy-
rille’s naam.  Even een tipje van de sluier 
oplichten? Onze aimabele buurtgenoot 
met zijn Limburgs/Vlaamse tongval was 
spraakmakend als adviseur en/of onder-
zoeker in de affaire Dutroux, de sociale 
veiligheid in o.a. Tilburg, de beveiliging van 
Fortuyn, de  opzet van de politieorganisatie 

in Zuid-Afrika op verzoek van Mandela, 
terrorismebestrijding en interventieteams, 
de IRT-affaire en de commissie van Traa 
(opsporingsmethoden), de aanpak van de 
misdaad in hartje Amsterdam (Emergo) en 
als pleitbezorger voor de invoering van de 
nationale politie. 

Huis met riante tuin 
De keuze voor Tilburg hebben Cyrille en 
zijn vrouw twee keer in hun leven gemaakt. 
De eerste keer na de Politieacademie, toen 
Cyrille koos voor een baan bij de politie in 
Tilburg. Maar ook na een aantal jaren in 
Leuven gewoond te hebben zijn ze weer 
teruggekeerd in Tilburg: “Daar hadden 
we twee goede redenen voor: de goede 
voorzieningen die er hier waren en zijn voor 
onze oudste zoon Orpheus – hij heeft een 
verstandelijke beperking – én de centrale 
ligging van Tilburg ten opzichte van België, 
Duitsland en de Randstad. Al dertig jaar 
woont  hij  samen met zijn vrouw Marij aan 
de Ringbaan-Oost: “En we gaan hier nog 
niet vertrekken hoor, het is een heerlijk 
huis. En we hebben zo’n heerlijke tuin; 
de kinderen van onze zoon Tibor noemen 
het ‘het bos.’”  Achter het huis hebben ze 
een fijne tuin (“Je hoort het verkeer van de 
Ringbaan er nauwelijks”), maar hij doelt 
toch vooral op de Moerenburg als ‘de tuin’ 
van de bewoners van deze wijk. “Er stond 
laatst een oproep voor nieuwe leden voor 
de werkgroep Behoud Moerenburg, en 
aangezien mijn vrouw en ik daar regel-
matig en graag fietsen, heb ik me daarvoor 
aangemeld.” Lekker makkelijk voor de 
werkgroep, voor u openen de gemeentelij-
ke deuren zich misschien wel makkelij-ker? 
“Ja wellicht, een gesprek met de wethouder 
heb ik inmiddels al wel gehad!” Met veel 
plezier blikt Cyrille ook terug op zijn activi-
teiten met buurtbewoners voor de werk-
groep ‘Herinrichting Ringbaan-Oost’: “Het 
was gezellig, met een groep enthousiaste 
buurtbewoners, die allemaal hun eigen 
specialisme inbrachten, hebben we uitste-
kend vergaderd hier aan de keukentafel en 
ook het een en ander kunnen bereiken.”
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Nieuwe bruggen
Er zijn nieuwe bruggen aangelegd. 
Helemaal begrijpelijk zijn ze nog 
niet. Eén brug gaat vanuit de ecolo-
gische driehoek aan de Kommer-
straat naar een brandnetelveld aan 
de overkant. Een pad heeft hier nog 
nooit gelegen, maar dat wordt mis-
schien nog wel een keer aangelegd. 
De andere fraaie houten brug ligt 
midden in het fietspad naar Moer-
gestel. Niet boven een water, want 
dat ligt een klein stukje verderop 
met de betonnen bestaande brug 
over de Ley. Hier wordt een oude 
duiker omgevormd naar een droge 
faunapassage.  

Werkzaamheden Moerenburg vorderen gestaag           Corin Sweegers

Er is wat aan het veranderen in Moerenburg, maar wát het nu allemaal precies gaat 
worden, snappen zelfs de ingewijden niet meer. Op plaatsen waar natuur ontwikkeld 
gaat worden zijn alle planten, bomen en struiken weggehaald aan de Kommerstraat. 
De wanden van het Waterpaviljoen (dat in de tweede fase van de helofytenfilters ten 
zuiden van de Kommerstraat komt te staan), zijn al opgesteld. Een eenzame boom is 
er aangeplant. Nu worden de vijvers en tussenpaden aangebracht. Het zandpakket ligt 
wel erg hoog ten opzichte van het bestaande maaiveld. De duikers die de verbinding 
tussen de helofyten op de voormalige RWZI-waterzuivering en de nieuwe helofyten 
moeten verbinden, zijn onder de Kommerstraat aangebracht. Het straatwerk is weer 
aangelegd. De hekwerken rond de voormalige RWZI zijn verwijderd. De Kommerstraat 
is (gelukkig) weer open voor doorgaand verkeer, zodat in de weekeinden het voetbal-
verkeer weer een beetje kan doorrijden.

Huize Moerenburg
Van economische crisis heeft de natuur-
ontwikkeling in Moerenburg kennelijk 
geen last.
Aan de Moerenburgseweg zijn de con-
touren van het toekomstige kunstwerk, 
dat Huize Moerenburg moet gaan voor-
stellen, al goed zichtbaar. De grond tus-
sen de funderingen is aangevuld tot op 
de hoogte waarop het gras zal worden 
ingezaaid. Het stalen skelet ontbreekt op 
dit moment nog, maar waar het komt te 
staan, is al duidelijk te zien.
De verontreinigde grond in de ‘kamelen-
wei’ aan de Koebrugseweg wordt afge-
graven en weer aangevuld met schone 
grond. In deze wei zullen ook nog enkele 
kikkerpoelen worden aangelegd.

De nieuwe brug over de te verleggen Leye-loop

Helofytenfilter is aanleg
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Het afscheid nadert
Als ik Fred en Yvonne bezoek, staat de 
gang van hun huis vol kartonnen platen. 
Het verhuisbedrijf heeft net een partij van 
tweehonderd verhuisdozen afgeleverd. 
“Ja, we gaan binnenkort verhuizen”, zegt 
Yvonne. “Helaas nog niet naar het nieuwe 
huis, maar naar een tijdelijk huurhuis.” 
Begin oktober stond er een berichtje 
van de kopers van hun huidige huis op 
het antwoordapparaat. Zij hadden hun 
huis verkocht en wilden nu graag op 
korte termijn het nieuwe huis betrekken. 

“Met mijn kont in het weiland en mijn kop in de stad” (3)        Judith Doljé

Als alles volgens plan verloopt, worden de eerste huizen van De Werf half november 
opgeleverd. Wanneer het gehele project is afgerond, valt nog niet met zekerheid 
te zeggen. De ons inmiddels bekende toekomstige bewoners van een huis van de 
tweede fase van de bouw, Fred en Yvonne, kunnen hun ongeduld steeds moeilijker 
bedwingen. “We kijken de stenen de grond uit.”

Het afscheid van het oude huis en de 
vertrouwde buurt komt voor Yvonne en 
Fred nu opeens heel dichtbij. Het stemt 
ze beiden een beetje weemoedig. “We 
hebben hier toch twintig jaar met veel 
plezier gewoond”, zegt Yvonne.” En het 
heeft altijd goed geklikt met iedereen in de 
straat.” In die twintig jaar hebben ze vele 
gezellige straatfeestjes - barbecues en 
borrels - gehad. “Maar”, zegt Fred, “daar 
zie ik in onze toekomstige buurt toch ook 
wel mogelijkheden voor. Kijk maar eens op 
deze plattegrond.” Daar staat inderdaad 

Yvonne en Fred, toekomstige bewoners van De Werf
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een binnenruimte op aangegeven, 
grenzend aan de veranda’s van hun rijtje. 
Het lijkt een goede plaats om een barbecue 
neer te zetten of eens een buurtborrel te 
organiseren.

Uitkijkplaats
Ze houden de vorderingen van de bouw 
van hun huis nog steeds nauwlettend in de 
gaten. Aanvankelijk als vaste activiteit op 
de vrijdagmiddag, waarna de bevindingen 
uitvoerig geëvalueerd moesten worden 
in Café Zomerlust. Via een doorgangetje 
aan de Oisterwijksebaan, staande op een  
boomstronk, keken ze over de schutting 
recht in hun toekomstige achtertuin. 
Maar afgelopen zomer bleek deze stronk 
opeens verwijderd. Nu kun je Fred en 
Yvonne iedere week zien staan aan de 
overkant van het kanaal. Ook vanaf deze 
plaats hebben ze een goed zicht op de 
ontwikkelingen. “Ik ben van mijn leven nog 
nooit zo vaak in Jeruzalem geweest”, zegt 
Yvonne lachend.

Hoogteverschil
Afgelopen zomer ontstond er 
enige beroering. Er bleken opeens 
hoogteverschillen te bestaan, zowel tussen 
sommige naast elkaar gelegen huizen als 
ook op de eigen kavel.  In het rijtje van 
Yvonne en Fred is er een hoogteverschil 

van een kleine halve meter tussen het 
huis en het einde van de tuin. Bij hevige 
regenval zou dat tot wateroverlast kunnen 
leiden. Nu heeft de projectontwikkelaar 
besloten een damwand te plaatsen tegen 
de schutting van de achterburen. Mogelijke 
problemen worden hier in ieder geval mee 
voorkomen. 
 
Wachten
En verder is er de afgelopen maanden 
eigenlijk niet veel bijzonders gebeurd. 
En hoeft er ook niet veel meer gedaan 
te worden. Ze bestuderen nog een 
offerte voor een garage, moeten nog iets 
afspreken over het meerwerk voor de 
binnendeuren, maar overwegend rest er 
niets anders dan wachten, wachten, en nog 
eens wachten. Op dit moment wordt hun 
huis gemetseld. “Die rode stenen hebben 
een voorname uitstraling”, vindt Fred. 
Yvonne ziet dat wat minder, maar vindt ze 
“gewoon mooi”. Beiden “kunnen de stenen 
wel de grond uitkijken”. 
Ze zullen nog even geduld moeten hebben. 
Zoals het er nu naar uitziet, wordt hun huis 
in april/mei 2012 opgeleverd. Het lijkt goed 
om tegen die tijd weer eens bij ze te gaan 
kijken. Hopelijk zitten ze dan eindelijk met 
een wijntje op hun veranda. Met uitzicht óp 
Jeruzalem in plaats van andersom.

Beheerder gevraagd voor buurt-website!

Afgelopen voorjaar is de nieuwe website van onze wijk: www.armhoefseakkers.com 
online gegaan. U vindt er allerlei informatie en nieuws over de buurt. 
Zoals de website nu is, is het nog een begin. 
Er moet nog veel aan gebeuren: teksten toevoegen, foto’s plaatsen, teksten en 
nieuwsberichten aanpassen en dat heel regelmatig.
We zoeken iemand die dit op zich wil nemen. Iemand die handig is met de computer, 
die het leuk vindt om stukjes te schrijven en hier graag mee bezig wil zijn.
Natuurlijk gaat het in overleg met de buurtraad en buurtkrant Armhoefse Akkers. 
Heeft u interesse, meldt u dan via buurtraad@hotmail.com.

Buurtraad Armhoefse Akkers
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Stagiair Luuk wordt een egotripper in 
Kaapstad 
Kaapstad doet iets met mij. Het kan de zon 
zijn, de zee, het goede leven of gewoon 
de vibe die hier hangt. Ik ben er nog niet 
achter hoe het komt, maar ik ben hier een 
uitvergrote versie van mijzelf. 
Luuk 2.0. De verbeterde versie. Net wat 
grappiger, sneller en slimmer. 
Je merkt het al. Kaapstad maakt mij een 
egotripper.  

“Ik ben exotisch” 
Laatst werd ik uitgelachen door mijn 
huisgenoten. Dit gebeurt wel vaker, 
eigenlijk behoorlijk vaak, maar deze keer 
duurde het lachsalvo wel erg lang. Het 
kwam door de volgende – bij nader inzien 
inderdaad achterlijke – uitspraak: “Ik ben 
hier exotisch.” Voor iedereen die mij niet 
kent, zal ik mezelf even omschrijven. Mijn 
naam is oer-Hollands en zo zie ik er ook 
uit. Mijn haar is barbieblond, al omschrijf 

Luuk van de Einden uit de Oisterwijksebaan in Kaapstad, deel 1

Luuk van den Einden (22) studeert Communicatie in Tilburg en loopt stage bij 
www.KaapstadMagazine.nl. Hiervoor verblijft hij van augustus 2011 tot februari 2012 
in Kaapstad. Maandelijks maakt hij een blog over zijn ervaringen. Ervaringen die hij 
graag met ons, wijkbewoners van de Armhoefse Akkers, wil delen de komende maan-
den. 

Luuk (linksvoor): geraffineerde Europeaan en coole Capetonian
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ik het zelf liever als ‘het haar van een 
blonde god’. Zo zie ik er trouwens niet 
uit. Daarbij is mijn hoofd na één uurtje in 
de zon knalrood. “Luuk ben je verbrand” 
krijg ik dan te horen. “Nee, dit is mijn 
kleur bruin” is mijn eerlijke antwoord dan. 
Vervolgens beginnen ze altijd te lachen, al 
is het geen grap. Zou ik besluiten een oud 
Barcelonashirtje aan te trekken en door 
Zuid-Frankrijk te gaan lopen, dan win ik 
ongetwijfeld de ‘Toeristischheidsprijs’. Terug 
naar die exotische ik. Jullie zijn natuurlijk 
nieuwsgierig geworden waar deze 
uitspraak vandaan komt. Nou, in Nederland 
ben ik met mijn uiterlijk vanzelfsprekend 
niet heel speciaal. In Tilburg ben ik maar 
een normale Tilburger en boven de rivieren 
een ‘simpele provinciaal’. In Kaapstad 
ben ik echter niet normaal. Voor de Zuid-
Afrikanen ben ik anders, bijna interessant 
zelfs. Althans, dat denk ik zelf graag. 
Sommige Zuid-Afrikaanse mannen zijn net 
wat boerser dan ik (mag ik dat zeggen, dat 
mag ik zeggen - dank u Mart Smeets). 
Je hebt hier ook hele hippe metromannen 
rondlopen, maar daar hebben we het nu 
even niet over. 
 
Geraffineerde Europeaan in Kaapstad 
Met boerser bedoel ik rauw vlees eten, 
sport kijken, bier drinken en overdreven 
breed zijn. Ik waan mij dus exotisch, omdat 
ik een geraffineerde Europese jongen ben. 
Opnieuw, dat denk ik zelf graag. Eigenlijk 
houd ik van dezelfde dingen als de Zuid-
Afrikanen, ik ben alleen niet zo breed.  
Maar dat weten de locals dus niet. Sta ik in 
een bar te praten met een Zuid-Afrikaan, 
dan vinden ze het altijd geweldig om te 
horen dat ik uit Nederland kom. En wie 
ben ik dan om daar geen misbruik van te 
maken? Vervolgens hang ik dus allerlei 
kletspraat op over mezelf en speel ik mijn 
‘coole’, Europese spel. Omgekeerd maak 
ik hier net zo graag misbruik van. Zo 
hypocriet ben ik dan weer wel.  
Als het me uitkomt ben ik Europeaan. Een 
andere keer ben ik met hetzelfde gemak 
een Capetonian. 

Alleswetende local
Zo was ik laatst een weekendje naar 
Hermanus, waar ik twee Engelse dames 
ontmoette die bezig waren met een 
rondreis. Ze waren op weg naar Kaapstad, 
dat hun laatste stop was. Ik vertelde heel 
stoer dat ik in Kaapstad woonde en ze 
‘de stad wel even kon laten zien’. Hier zit 
wel een kern van waarheid in. Ik woon 
in Kaapstad en ik weet er inmiddels wel 
iets van, maar in de praktijk zijn we niet 
verder dan twee cafés op Long Street 
gekomen. Wisten zij veel dat ik blufte, voor 
de Engelse dames was ik een Capetonian. 
Wederom, dit denk ik zelf graag. Zij wisten 
ook wel dat ik pas net in Kaapstad ben, hier 
maar zes maanden blijf en dan heb je nog 
dat boeren-Hollands-Engelse accent van 
mij. 

Hoe stoer ik mij dus ook gedraag, eerlijk is 
eerlijk, ik ben nog lang geen local. Echter, 
ik doe wel mijn best. Ik ben aan het surfen, 
ga op juiste avonden naar de juiste bars, 
waar de toffe mensen uit Kaapstad komen 
en praat zoveel mogelijk met een Kaaps 
accent. Hard werken dus, dat inburgeren. 
 
Conclusie? Heb ik eigenlijk niet. Misschien 
heb ik wel een identiteitscrisis. Ben ik een 
Europeaan, een Zuid-Afrikaan, ben ik het 
allebei of geen van beiden? 
Ach, eigenlijk maakt het niks uit.  
Ik ben een Tilburger in Kaapstad met een 
net iets te groot ego. 
Meer weblogs van vrijwilligers en studenten 
in Kaapstad en Zuid-Afrika lees je in onze 
sectie: Blogs uit Zuid-Afrika.

Ben ik een 
Europeaan, een 
Zuid-Afrikaan, 

ben ik het allebei of 
geen van beiden? 
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Kostenplaatje
Twee leden van de buurtraad hebben 
het project begeleid. Johan van der Have 
nam de opleiding van de vrijwilligers voor 
zijn rekening. Leendert Florusse zorgde 
voor de plaatsing van de AED’s. Leendert 
vertelt over de AED’s: “We hebben gepro-
beerd om de kosten zo laag mogelijk te 
houden. Daarom hebben we eerst gekeken 
of er al AED’s in de wijk waren en of die 
toegankelijk gemaakt konden worden. In 
de Hogendriesstraat bleek al een AED te 
hangen. Ook Studio T in de Loudonstraat 
had een AED. We zijn met hen in gesprek 
gegaan. Studio T was bereid om de AED 
naar buiten te verplaatsen. Als buurtraad 
hebben wij voor de buitenkast gezorgd. 
Zo bleek een hele positieve samenwerk-
ing mogelijk. Voor de derde AED zijn we in 
gesprek gegaan met GGz Breburg. Ook zij 
waren bereid om mee te werken en zelfs 
financieel bij te dragen. Uiteindelijk konden 
we zo tegen geringe kosten de wijk van 
AED’s voorzien.” 

Veilig gevoel
Jack Bayens van GGz Breburg beaamt 
dit: “GGz Breburg heeft een team van 
goed opgeleide bedrijfshulpverleners op 
de locatie Jan Wier, die ook allemaal hun 
BHV-cursus hebben doorlopen, getraind 
gaan worden op de AED en klaar staan om 
uit te rukken. Een AED op de locatie Jan 
Wierhof in Tilburg geeft een veilig gevoel 
voor buurt, cliënten en medewerkers van 
GGz Breburg.”
Willy Koppens van Studio T voegt toe: 
“Studio T is als MBO Business school 
gevestigd in de Loudonstraat en wil voluit 
bij de buurt horen. De school voelt zich wel-
kom in de wijk en geeft graag gelegenheid 

binnen haar mogelijkheden bij te dragen 
aan de leefbaarheid. Op deze manier 
vond de bloedprikdienst ruimte en hebben 
de wijkraad en de wijkagent de school al 
gebruikt voor overleg en gesprekken. Sa-
men hopen we de AED zo weinig mogelijk 
nodig te hebben, maar als de nood aan 
de man is, kan samenwerking levensred-
dend zijn. Maar ook buiten noodsituaties 
zijn buurtbewoners altijd van harte welkom 
bij open dagen. Onze conciërge, Bas van 
Geffen, is altijd bereikbaar voor suggesties 
en vragen.”
 
Opleiding AED
Johan van de Have van de buurtraad 
vertelt over de opleiding van de vrijwilligers: 
“Om de AED’s te gebruiken zijn er in de 
eerste plaats mensen nodig die ze willen 
bedienen. Voordat we zijn gaan investeren, 
hebben we daarom vrijwilligers opgeroepen 
om een training te volgen. De eisen waren 
eenvoudig: een cursus willen volgen, na 
de cursus oproepbaar zijn en te zijner tijd 
een opfriscursus willen doen. De reacties 
waren overweldigend. Zo konden we ruim 
voldoende vrijwilligers opleiden. Bovendien 
was CZ bereid om de kosten van opleiding 
deels te vergoeden. Nieuwe vrijwilligers zijn 
overigens nog steeds welkom.”

Buurtraad Armhoefse Akkers

Armhoefse Akkers is ‘hart-veilig’
Iemand die een hartstilstand krijgt, moet binnen zes minuten worden geholpen. Dan 
stijgt de overlevingskans van 15% naar zo’n 70%. Snelle hulp kan worden geboden 
als er in de buurt een defibrillator (AED) aanwezig is. Ongeveer een jaar geleden 
startte de buurtraad, op initiatief van Paul Weide, een project om onze buurt ‘hart-
veilig’ te krijgen. Nu is het zover. Onze buurt heeft drie toegankelijke AED’s en 
voldoende vrijwilligers die deze kunnen bedienen. 

Op de voorpagina ziet u de symbolische 
ingebruikname van de AED bij Studio T 
aan de Loudonstraat 2. V.l.n.r. Leendert 
Florusse (buurtraad), Bas van Geffen 
(Studio T), Jack Bayens (GGz Breburg),  
Johan van der Have (buurtraad). De ove-
rige AED’s hangen midden op het terrein 
van Jan Wier en aan de Hogendriesstraat
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Vandana

Onze Jumbo gaat dicht. Nou ja, ‘onze’. Ik voelde me nooit zo verbonden met die 
Jumbo bij de draaibrug. Al was het alleen maar omdat ik met grote regelmaat in 
gevecht ben met de flessenautomaat daar. En echt gezellig was-ie nou ook weer 
niet. Nu ik lees dat ze met hitte de temperatuur maar net goed kunnen houden 
zodat de waar niet bederft, overvalt mij helemaal een grote twijfel. Dicht dus en ooit 
komt er een nieuwe, stukje verderop. Misschien, want je weet het nooit in Tilburg. 

Maar waar moet Vandana naar toe als er geen supermarkt meer is? Vandana 
Lingurar, Roemeense en vaste ‘portier’ bij de Jumbo-ingang met haar Zelfkrant. 
‘Alles goed, doei, prettig weekend’ lukt goed. Maar op de vraag hoe oud ze is, pakt 
ze haar identiteitskaart, want ze weet de woorden in het Nederlands niet: 28/06/84 
staat erop. Zevenentwintig dus. 

Ze woont met man en twee kinderen van zes en tien in Antwerpen en komt dage-
lijks met de bus naar Tilburg om hier krantjes te verkopen. Man is werkloos. Ze 
moeten het doen van het geld dat de Zelfkrant opbrengt. Dasnieveul. Met wat ze 
zo krijgt toegestopt, zo’n vijftig euro per week. 

Vijf jaar geleden vertrok ze uit Dobresti, omdat daar de crisis en armoede echt de 
macht hebben overgenomen. Wie ooit in Roemenië was weet het: wondermooie 
plekken, maar veel bittere armoede. 

Zoals Jumbo pronkt met de Zeven Dagelijkse Zekerheden, heeft Vandana die ook: 
armoede en dat zeven maal. Het is schrijnend: de hele dag bij zo’n supermarkt 
hangen, in weer en wind. Een paar tientjes per week vangen en intussen zien hoe 
mensen langskomen met wagentjes en tassen vol boodschappen. De rechtvaar-
digheid van de wereld in microformaat bij de schuifdeur van de supermarkt. 

Ze staat er al een poos en hoort eigenlijk gewoon bij die supermarkt daar. Ik weet 
niet wat ze met hun personeel doen nu hij dicht gaat, maar mij dunkt dat ze Van-
dana maar als een personeelslid moeten behandelen. Gewoon zorgen dat ze 
minstens het bedrag krijgt dat ze nu ook ophaalt. En als het kan een beetje meer, 
want Jumbo draait als een tierelier. Het is per slot van rekening niet haar schuld dat 
de tent dichtgaat. Haar vriendelijke dagelijkse ‘Alles goed?’ en ‘Doei’ moet toch ook 
wat waard zijn. Dus Jumbo, zet ‘m op en doe even een zekerheid bij die zeven van 
jullie. Zekerheid nummer acht: laat Vandana niet in de kou staan. 
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Wisseling van de wacht

Vanaf 2006 was ik met veel plezier uw wijkagent. In verband met mijn gezondheid kan ik 
helaas niet langer uw wijkagent zijn. Ik zal binnen het team Centrum een andere functie 
gaan vervullen. Mijn taken in de wijk worden overgenomen door Martien van Blokland. 
Hij zal zichzelf nog aan u voorstellen.
Ik heb Hoogvenne en de Armhoefse Akkers leren kennen als een prettige wijk. Dat was 
voor mij ook de reden om juist daar wijkagent te willen zijn. 
U kunt mij eventueel nog bereiken via het politietelefoonnummer 0900-8844.
Mailen blijft ook mogelijk. Mijn e-mailadres is Peter.aikema@mw-brabant.politie.nl.

Peter Aikema, wijkagent

Tip voor de feestdagen: geef een boek over de Armhoefse Akkers!

Met de feestdagen voor de deur, is een leuke cadeautip nooit weg. Hier volgen zelfs twee 
tips:

Pelgrimhoeve 60 jaar – 1949-2009 vertelt de geschiedenis van deze bijzondere 
ontmoetingsplek in onze wijk. 
De vijf samenstellers – Toon van Gestel, Ineke van Kasteren, Jaap van Loon, Anne-Marie 
Smulders en Wout van de Wouw – zochten naar verhalen van bezoekers door de jaren 
heen. Veel foto’s ‘uit de oude doos’ vertellen ook hun eigen verhaal. Dus lees over de 
pastoor die besliste over de films die er werden vertoond, over de jongerensoos door de 
jaren heen, de spaarbank die er kantoor hield, de bands die er kind aan huis waren… en 
nog veel meer!
Dit fraai vormgegeven boek vol foto’s is voor € 14,50 te koop. Natuurlijk bij de Pelgrimhoeve, 
maar ook bij Blossom en de boekhandels Livius en Gianotten. 
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Armhoefse Akkers – tussen binnenstad en buitengebied  is in 2007 uitgebracht door 
de buurtraad Armhoefse Akkers. Onder meer de gebeurtenissen rondom Moerenburg 
en het behoud van de Sacramentskerk komen aan bod, er wordt geschreven over de 
buurtwinkeltjes van vroeger en nu, opvallende mensen uit de wijk zijn geïnterviewd en er is 
een kijkje genomen in de ateliers van de kunstenaars die zich in Carré gevestigd hebben. 
Ook allerlei verenigingen in de wijk, de presentatie van het dagboek van Helga Deen, de 
ontwikkeling van speelplekken in de buurt en het grote buurtfeest van enkele jaren geleden 
zijn onderwerpen in het boek. 

Het luxe uitgevoerde boek telt 200 pagina’s met meer dan 300 foto’s. 
Voor de speciale prijs van € 15,- te koop in de wijk bij Blossom en de Pelgrimhoeve. 
Ook bij de boekhandels Livius en Gianotten is het boek verkrijgbaar, voor de normale prijs 
van € 17,50.

Als u mailt naar buurtraad@hotmail.com kunt u deze boeken ook bij een buurtraadlid 
ophalen.

Buurtkrant blijft bestaan, ondanks stopzetten subsidie 

Zoals u eerder in deze buurtkrant heeft kunnen lezen, stopt de gemeente Tilburg per 
1 januari 2012 met het verlenen van de waarderingssubsidie aan de Buurtraad Armhoefse 
Akkers. 
De waarderingssubsidie is  voornamelijk bedoeld voor de kosten van het uitbrengen van een 
eigen buurtkrant. 
Het vervallen van de subsidie is  ingegeven door de financiële situatie bij de gemeente 
Tilburg, die steeds nijpender wordt, en door verandering van gemeentebeleid. Ondanks 
het schriftelijk bezwaar dat de Buurtraad heeft aangetekend tegen het stoppen van de 
subsidie, en de mondelinge toelichting tijdens een daaropvolgende hoorzitting, hebben we 
de gemeente niet tot een andere beslissing kunnen bewegen.

De kosten van het uitbrengen van de buurtkrant (met name drukkosten) zijn hoger dan de 
opbrengsten (advertententie-gelden) die binnenkomen. Het tekort wordt jaarlijks aangevuld 
door de Buurtraad, die daarvoor de gemeentelijke subsidie gebruikt. Vanaf 2012 is dit dus 
niet meer mogelijk.

Hoewel er geen financiering meer beschikbaar komt, heeft de Buurtraad besloten vanaf 
2012 de benodigde gelden uit eigen reserves te betalen. De buurtkrant heeft namelijk in de 
loop van de tijd haar bestaansrecht al lang bewezen, en de Buurtraad is van mening dat het 
beëindigen van de subsidie door de gemeente geen reden mag zijn, dat een goedgelezen 
en gewaardeerd wijkblad zou moeten stoppen.
Wij wensen de wijkbewoners nog veel leesplezier in hun buurtkrant!

Namens de Buurtraad Armhoefse Akkers,   
Erwin Jacobs, penningmeester  
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Sinterklaas komt er aan! 

Op zondag 13 november komt Sinterklaas naar Tilburg toe
In de Piushaven en omgeving is dat altijd weer een heel gedoe
De pakjesboot wordt om één uur aan de kade vastgelegd
Waar dan de burgemeester zijn welkomstwoordje zegt

Een moment om even het jaar te evalueren van deze wijk
Weer veel gebeurd, waar ik, Sint, elk jaar weer van opkijk
In het buitengebied staat de boel nog aardig op zijn kop
Daar rijst binnenkort het stalen Huize Moerenburg op
Helofytenparken worden op dit moment aangelegd
Het wordt ooit hartstikke mooi, naar men zegt.
Bij Hooijen hebben ze een nieuwe rijbak gebouwd
Boerderij van Gorkum heeft zijn voerkuilen versjouwd
Boerderij Fonken ontving weer heel veel klassen dit jaar
Ze hebben het natuurlijk daar ook prima voor elkaar
Op Broekstraat 4 is alles nu echt reuze opgeknapt 
Ook de Vlaamse Schuur is meer dan opgelapt
Bij Zomerlust is zes dagen in de week volop leven
Op woensdag wordt er vaak een Jazzconcert gegeven
De poort van het Groene Woud begint vorm te krijgen
Over wat het gekost heeft zullen we maar zwijgen
Gaan we de brug over dan is er volop activiteit
Veel bouwwerk dat niet iedereen echt verblijdt.
De eerste huizen op De Werf zijn alweer bewoond
De bewoners zijn nog niet met een speeltuin beloond
Met de flat van twaalf verdiepingen is een begin gemaakt
Het zal wel even duren tot we daaraan gewend zijn geraakt.
De nieuwe skyline van de Armhoefse Akker
Is dan misschien wel wat minder strakker
Ook de definitieve ontsluiting is nog niet bezegeld
Maar een en ander wordt echt nog wel geregeld
Dat hebben we het gemeentebestuur laten beloven
Wij kunnen niet anders dan hen op hun woord geloven
Verder is er in de wijk niet veel veranderd aan de oostkant van de Ringbaan
Dus gaan we deze scheidingsweg oversteken en daar nog even stilstaan
Het Witte Huis wordt grondig verbouwd
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Daar moet nog veel werk worden verstouwd
De Tiliander vaart regelmatig op het kanaal
Gezellig met altijd weer een mooi verhaal
De brug bij de Jumbo is afgesloten voor de auto
Dat vinden vele autorijders toch maar zo, zo
Het Casino heeft een nieuwe achterbouw gekregen
Eerlijk gezegd: het valt Sint helemaal niet tegen
Al zal het voor de naaste buren erg wennen zijn
Zo’n hoogbouw naast de deur is nooit fijn
Een medisch centrum is aan de Prinsenhoeven al aan de top
Daar houden zich vanaf volgend jaar ‘onze’ huisartsen op

Vaste traditie in de buurtkrant, dus nu wat inkoopadviezen
De buurtwinkels moeten we zeker niet uit het oog verliezen
Cadeautjes kunnen in de Armhoefse Akkers volop worden gekocht
Verschillende adressen kunnen in de buurtkrant worden opgezocht
Bloemen, boeken of prullaria bij Blossom in de Armhoefstraat
Anders misschien iets van MUS, de winkel die ernaast staat
Kapper, schoonheidsspecialiste en therapeuten zijn er te vinden
Buurtbewoners die nieuwe klanten graag aan zich willen binden
Zaaltje huren buiten onze wijk is voortaan echt reuze stom
Ga naar de Pelgrimhoeve, Zomerlust, Hooijen of Buitenom
Uw huis door een wijkmakelaar verkopen 
Is een kwestie van bij één van hen binnenlopen
Eigenlijk hebben we bijna alles in de wijk 
Lekker gemakkelijk en binnen handbereik.
Rest de Sint u nog fijne dagen toe te wensen
Geniet van het leven, iedere dag, beste mensen. 
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Ze kon er niet meer tegen en was er klaar mee; ze moest iets doen. Drie jaar geleden 
was haar vader aan kanker overleden en het was alsof er de duivel mee speelde: 
steeds vaker hoorde ze ervan dat iemand in haar omgeving of niet ver daarbuiten aan 
de gevreesde ziekte leed. Ze moest iets doen, want ze werd door elk geval waar ze 
van hoorde persoonlijk geraakt. Ze liep er mee rond. De druppel die de emmer deed 
overlopen was het verhaal van een buurtgenote dichtbij die het ook gekregen had; ze 
lag er nachten van wakker. Ze moest iets doen tegen die verschrikkelijke ziekte die 
mensen bijna letterlijk opvreet.  
 
Als projectmanager communicatie vond ze dat ze genoeg in huis had om iets op poten te 
zetten. Een actie op poten te zetten, mensen op de been te brengen. In de buurtkrant van 
juni plaatste ze een oproep onder de strijdkreet ´Sta op tegen kanker´. Ze vroeg mensen om 
mee te denken, mee te organiseren, iets ter veiling aan te bieden, waarvan de opbrengst 
dan voor de KWF- kankerbestrijding was. Ze kreeg drie reacties. Maar in de loop van de 
maanden groeide het aantal belangstellenden snel. Het blijft tenslotte een dorp hier en je 
heet niet voor niets projectmanager: ze kan zichzelf heus wel om een boodschap sturen. 
Toen kreeg ze Lout Donders en Bert van de Loo zo ver om mee te doen, en met die twee in 
de organisatie ben je zo goed als rond. Ze hebben zichzelf maar meteen tot veilingmeester 
gebombardeerd. Bescheidenheid is niet hun sterkste karaktertrek. En toen de beheerders 
van de Pelgrimhoeve enthousiast hun medewerking toezegden, was de rest nog maar een 
eitje.
En nu bent u aan de beurt. Om de Pelgrimhoeve op zaterdagavond 26 november tot de 
nok toe mee te helpen vullen met uw aanwezigheid voor Ingeborgs veiling tegen kanker. 
De toegang is bijna gratis: 2 euro. En als we uitgeveild zijn, gaat het dak eraf. De muziek is 
top, that’s a promise, en Peter en Willy de Leeuw hebben de tapkranen de hele avond in de 
aanslag staan. En wijn is er ook zat. Een deel van uw drinkgelag zal ten goede komen aan 
de KWF-kankerbestrijding. Alle reden om het eens flink op een zuip te zetten. De ochtend 
daarna is het zondag en mag u uitslapen. 
Wat wordt er geveild? Teveel om op te noemen. De in de buurt verspreide flyer belooft dat 
de meest fantastische objecten geveild worden, zoals kunst (echte, met een grote K: 
Lieske Stieger, Gijs Keizer, Warffemius), een culinair arrangement, een cd/dvd-pakket 
van Guus Meeuwis (gesigneerd!), voetbalkaartjes (PSV-Vitesse), een ramenbeurt van de 
glazenwasser, een tuinbeurt, een professionele fotoshoot (U zult zien dat u er nog best mee 
door kunt!), een hockey-clinic, een boeken- en spelletjespakket van uitgeverij Zwijssen, een 
bierproeverij bij Café Zomerlust, een tennisracket van Michael Krajicek. 
Ten slotte wordt iets echt spectaculairs ter veiling aangeboden, 
maar wat dat is, houdt Ingeborg nog onder de pet: 
kom zelf maar naar haar veiling! 
 

Veiling t.b.v. het KWF 26.11.2011, 21.00u. Pelgrimhoeve 
Verkooppunten kaarten: Blossom Bloembinders, 
Café Zomerlust, Eetcafé Aan Tafel 
www.facebook.com/veilingstaoptegenkanker, 
rooijakkers-bosch@tele2.nl

Ingeborg Bosch: veiling Sta op tegen kanker                          Toon van Gestel
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Kleintjes

Gastouderopvang “Juffie & Co” heeft plaats voor een gastkindje                         
Wij verzorgen professionele kleinschalige dagopvang  in huiselijke sfeer voor kin-
deren van 0-4 jaar. Op dit moment hebben wij plaatsjes beschikbaar. Tevens zijn er 
ook mogelijkheden voor 2012. Voor meer informatie kunt u kijken op onze website: 
www.juffieenco.nl. Heeft u interesse, vragen of wilt u vrijblijvend een keer komen 
kijken? Bel gerust naar: 06-30 17 86 31 of mail ons op: info@juffieenco.nl 

Fiets te koop
Wegens overcompleet  te koop:  in goede staat verkerende damesfiets, merk Sparta, 
€ 50,-- Tel.  013 – 542 30 65.

Gezocht:  oude letterbakken
Wie heeft er op zolder nog oude letterbakken staan? Wij zijn er heel blij mee. 
Even een telefoontje en we halen ze graag op voor een zelfgebakken appeltaart. 
Tel 5445280 of 5715723.

Zang- of pianolessen
Neem contact op met Wil van Leijsen, bevoegd zang-pianodocent en zanger bij 
concerten/kerkdiensten,  Loudonstraat 16  5018 GE  Tilburg,  tel. 544 54 55.
E-mail:  wilvanleijsen@home.nl 

Bureau Taal en Tekst 
CRKBO geregistreerd, voor begeleiding en correctie van: Nederlandse scripties, 
proefschriften, teksten, boeken, brochures en gebruiksaanwijzingen, alsmede het 
geven van Nederlandse les/ bijles. Josette van Heck, tel. 5362759, e-mail: 
J_vanheck@yahoo.co.uk

MUZIEKLES gitaar, keyboard, piano, zang, basgitaar, contrabas, tuba
Kees van de Ven Muziek, Carré 37, 06-15621470  keesvandevenmuziek@hotmail.com 

Vakantiehuis te huur
Zee, strand, wandelen, natuur, historische schatten. Il Cilento: nog onbekend gebied in 
Italië.  Huis/kamers te huur. Twee keukens, zicht op Capri.  www.villapogioalsole.com  
Lout Donders, 013 – 543 88 68.

Sleutels gevonden
Woensdag 19 oktober rond 18.00u. zijn twee sleutels gevonden in de Van Heutszstraat. 
Ze zijn af te halen in de Van Heutszstraat 32.
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BUURTAGENDA 

13 nov ca. 12.30 uur Haven 
Sinterklaas komt per boot aan. 

18 nov. vanaf 14.30 uur Wijkcentrum De Baselaer 
Seniorenrevue ‘De Gouden Mix’ 

26 nov. vanaf 19.30 uur Pelgrimhoeve 
Veiling producten en diensten t.b.v. Kankerfonds 

 
INFORMATIE 

 Buurtkrant E-mail: armhoefseakkers@gmail.com 
Postadres: Oisterwijksebaan 67, 5018 CA Tilburg 

      Eindredactie Toon van Gestel Oisterwijksebaan 67 536 39 74 
      Advertenties Anneke v.d. Avoird Bosscheweg 192 542 30 65 
  
 Buurtkrant 

medewerkers 
Anneke v.d. Avoird, Judith Doljé, Lout Donders (Donlog),  
Toon van Gestel, Joost Ketelaars (bezorging), Toine Kocx 
(foto’s, website), Jaap van Loon, Pieter Siebers, Anne-Marie 
Smulders (In the picture), Corin Sweegers, Willianne Verbakel,  
Rob Ysebaert (lay-out) 

   

 Reacties 
Buurtkrant 
 

Deadline kopij volgend nummer: 
Verschijningsdatum rond:  

23 november 
10 december 

  
Klachten over bezorging, onvolledige exemplaren van uw 
buurtkrant, of storende fouten?  
Meldt het via armhoefseakkers@gmail.com  
 

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

Voorzitter Helma Oostelbos P.F. Bergmanstraat 4 536 56 79 
Secretaris Remco Westhoek Loudonstraat 25 535 70 08 
Penningmeester Erwin Jacobs J.M van Nassaustr. 40 5904000 
Lid Ineke v. Kasteren J.P. Coenstraat 34a 544 67 83 
Lid Leendert Florusse Prof. Dondersstraat 71 544 94 34 
Lid Ton Berkelmans Oisterwijksebaan 173 06 515 859 47 
Lid Johan van der Have Armhoefstraat 47 543 34 97 
  

Vergadering elke 2e dinsdag van de maand om 20.30 uur . 
Eerstvolgende vergadering 13 december bij Studio T, bereikbaar 
via poort aan de Van Imhoffstraat. 
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 Wijkagent 
Martien van 
Blokland 

Wijk Armhoef Hoogvenne 
E-mail: martien.van.blokland@mw-brabant.politie.nl 
Tel. 06 295 437 98 
Spreekuur: 16 november en 30 november van 19.00 -20.00 uur 
in ruimte Buurtraad bij Studio T via poort aan de Van 
Imhoffstraat.  

  
 Bloedafname	  

 
Iedere ochtend van maandag t/m vrijdag van 8.30-9.30 uur in het 
Gezondheidscentrum Piushaven, Prinsenhoeven 20. 
 

  
 Ouderenadviseur Piet Brokke, tel: 06 333 081 37 

Voorlopig geen spreekuur. U kunt hem bellen voor vragen of het 
maken van een afspraak voor bijv. een bezoek aan huis. 

  
 Senioren Netwerk 

Armhoefse Akkers 
Komt op voor seniorenbelangen in de wijk. Hebt u wensen, een 
idee of een klacht? Of wilt u zelf meedenken in het Netwerk. 
Informatie bij ouderenwerker Kitty Lumens, tel. 542 57 29, e-mail: 
kittylumens@twern.nl. 

  
 Centraal Meldpunt 

Gemeente Tilburg 
Voor klachten of opmerkingen over uw woonomgeving:  
Tel. 0800 1920 of e-mail via de site www.tilburg.nl  
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Bloedprikpost is verhuisd

Vanaf maandag 7 november kunt u de bloedprikpost niet meer in Studio T vinden. Vanaf 
die dag is namelijk het Gezondheidscentrum Piushaven aan de Prinsenhoeven 20 
geopend. Daar zal voortaan van maandag tot en met vrijdag van half 9 tot haf 10 bloed 
geprikt worden. 
Voor sommige mensen is dit een klein stukje verder, maar daar staat tegenover dat u niet 
meer één ochtend in de week maar vijf ochtenden terecht kunt.
We zijn blij dat we al die jaren de wijkbewoners zo vlakbij hebben kunnen helpen; het 
nieuwe gezondheidscentrum biedt vast ook veel voordelen.

Bloedprikpost en buurtraad

Verhuizing  Centrum Bewust Bewegen  
  Praktijk voor Klassieke Homeopathie 

Centrum Bewust Bewegen is een centrum waar Yoga, Tai Chi en Meditatielessen worden 
gegeven. Vanaf december start er ook een training Mindfulness. 
Het centrum is enige jaren gevestigd geweest in de kapel van het Lidwinaklooster, daarna vier 
jaar in de oude Lidwinaschool. Tezamen met de praktijk voor Klassieke Homeopathie van 
Maldhy Bongers. Helaas werd de school verkocht aan Kinderstad en werd er begonnen met 
een flinke verbouwing. 

We moesten een andere locatie zoeken….. 
Na even zoeken werd een nieuwe locatie gevonden. Prachtige ruimtes. Op een klein kwartiertje 
fietsen op de hoek van de Trouwlaan en de Generaal Smutslaan. Het is wederom een oude 
basisschool geworden. De ruimtes zijn door ons mooi opgeknapt en zeer sfeervol gemaakt. We 
zijn dankbaar dat we ons werk weer kunnen voortzetten. 
 
Op verschillende momenten fietsen mensen uit de wijk naar het nieuwe centrum.  
Er worden bewegingslessen gegeven op maandagochtend, dinsdag – en woensdagavond en 
op vrijdagochtend. Mindfulness training vindt plaats op vrijdagmiddag. 
Bel gerust voor een proefles of kijk op   www.centrumbewustbewegen.nl  
                                                               www.malhybongersklassiekhomeopaat.nl 
Jop van Oeveren  Maldhy Bongers 
06 49634493  06 17992016 
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Kerstbomen 
 
Groene of blauwe, 
met en zonder kluit. 
Vers uit eigen kwekerij. 
Oisterwijksebaan 9, Tilburg 
(over de brug Wilhelmina- 
kanaal.)  
Verkoop start: 6 december.                 
Ma. t/m Zat. 9.30 u. – 17.30 u. 
Zondag 11 en 18 december:  
11.00 u. – 17.00 u. 
                      

Of meldt u aan voor een workshop op 14/15 januari 2012 in de Pelgrimhoeve.
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Piushaven 20b, 5017 AN Tilburg
T (013) 5811500, F (013) 5425515, M 0627115836
E info@matthijsklerx.com, I www.matthijsklerx.com

 
 
 
 
II	  III	  II	  III	  II	  III	  II	  III	  II	  III	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	                           .  reparatie 
                                                                                   .  stemmen 
John	  Meulendijks	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  pianoservice	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  .  advies	  
                                                                                   .  bemiddeling 
 
Gerard de Bondtstraat 6      5017  GT  Tilburg 
Tel. 013 – 543 40 04 
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Maldhy Bongers          
            Klassiek Homeopaat 
Behandeling op afspraak 
Tel:	  06-‐17992016	  

www.maldhybongersklassiekhomeopaat.nl 
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U wilt uw woning renoveren, restaureren of  
voorzien van dubbel glas, oude kozijnen  
vervangen, nieuwe deuren en/of ramen,  
uw zolder opknappen of ’n extra kamer erbij. 
       

    Huijbers timmerwerken  
    i.s.m. atelier Altagratia    
   
is hiervoor ’t juiste adres.  Ook  voor  het  
leggen van parket, laminaatvloeren of  
dorpels.   
Kijk  eens  op www.altagratia.nl  voor  
informatie of een vrijblijvende offerte                                       
Spoorlaan 14, 5017 JS Tiburg    

Tel: 013-5361726  of  06-36318878 
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jos ten brink interieur architect 
tivolistraat 62-30 
5017 HR tilburg  

  013 54 33 631/06 22 96 02 79 
 

vertaalt wensen in verrassende ontwerpen voor inrichting, aanbouw, verbouwing, 
renovatie en restauratie van particuliere woningen en bedrijven 

 
verzorgt tekeningen, bouwvergunning en begeleiding van de uitvoering van eerste idee 

tot en met uiteindelijke realisatie 
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 Rijsdijk Vis is al 45 jaar de specialist voor Uw verse 
en gebakken vis bij U in de buurt.

Wij werken alleen met 1ste kwaliteit vis en visproducten, 
verantwoord gevangen en verwerkte vis volgens de viswijzer van 
Stichting Noordzee en het Wereld Natuur Fonds. Hierdoor kunnen 
wij inmiddels een ruime keuze bieden in duurzame vis.

Elke dag verse sojaolie en uitsluitend natuurlijke producten 
waardoor wij een top kwaliteit kunnen garanderen.

Wij zijn het adres voor heerlijke huisgemaakte kibbelingen, 
gebakken lekkerbekjes en de bekende panga filets. Ook voor 
maatjes haring, overheerlijke gerookte/gestoomde makrelen of 
gemarineerde vissen bent U bij ons aan het goede adres. 

elke donderdag in Tilburg: Pelgrimsweg, 10:00 tot 13:00
 Pieter Postplein,  14:00 tot 18:00
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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)

PHPH

PHPH
60 jaar 'jong'

1949 2009

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


