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Hét adres voor ver trouwd en deskundig taxeren

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!
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Het opslaan van regenwater gebeurt nu 
al op de voormalige RWZI ten noorden 
van de Kommerstraat. Deze capaciteit 
is echter onvoldoende als er echt grote 
hoeveelheden regenwater in het riool 
komen. De waterkwaliteit wordt goed 
gehouden door de aanwezigheid van 
rietlijnen en rietvelden, de zogeheten 
helofyten. De wortels van helofytenplanten, 
zoals riet, bezitten namelijk het vermogen 
om verontreinigingen uit het water op 
natuurlijke wijze te zuiveren. 

Waterpaviljoen
Om het afvalwater ook bij de meest 
extreme neerslag op natuurlijke wijze 
te kunnen zuiveren wordt een extra 
buffer aangelegd in de vorm van het 
Waterpaviljoen. Bureau Irene Fortuyn uit 
Amsterdam heeft de opdracht gekregen 
om deze tweede helofytenvijver zodanig 
vorm te geven, dat het past in het 
oeroude ‘ontwerp’ van Moerenburg en ook 
toegankelijk blijft.
In dit nieuwe waterpaviljoen zal het 
water (als er voldoende is) rondgepompt 
worden. Het gebied zal opengesteld 
worden voor wandelaars, maar alleen 
overdag toegankelijk zijn. In het midden 
van het watersysteem wordt een rust- en 
uitzichtplek aangelegd. Ook de bestaande 
rietvelden in de tuin van Huize Moerenburg, 
dat op dit moment wordt aangelegd aan de 
Moerenburgseweg, zullen overdag worden 
opengesteld voor wandelaars. 

Verkeersmaatregelen
De Kommerstraat is voor alle verkeer van 
5 september tot 31 oktober afgesloten 
tussen huisnummer 2 en 4. In die periode 
zullen de verbindingsduikers worden 
aangelegd onder de Kommerstraat door 

om fase 1 en 2 van de helofytenfilters met 
elkaar te verbinden. Er zullen tevens een 
circulatievijzel en poorten geplaatst worden 
en het paviljoen zal gebouwd worden.
Hierna zullen de waterpartijen 
ontgraven worden en de wandel- en 
onderhoudspaden worden aangelegd. Als 
laatste zal dan het planten van riet, gras 
en het plaatsen van plaatselijke omheining 
gebeuren. Voorjaar 2012 hoopt men de 
afrondende werkzaamheden te kunnen 
verrichten met betrekking tot de verdere 
inrichting van het helofytenfilter ten zuiden 
van de Kommerstraat.
Hebt u vragen over het Waterpaviljoen 
of de openstelling van de voormalige 
RWZI, dan kunt terecht bij waterschap De 
Dommel, Rob van den Boomen: 
tel. 0411 618 618 of per e-mail: 
rvdboomen@dommel.nl.

Huize Moerenburg
Het skelet dat de contouren van het 
landhuis Huize Moerenburg uit 1310 zal 
doen herrijzen, zal er tegen die tijd ook 
staan. Hier kunt u dan met dit markante 
construct een belangrijk stuk geschiedenis 

Aanleg Waterpaviljoen Moerenburg begonnen                        Corin Sweegers

Op maandag 15 augustus is een begin gemaakt met het aanleggen van Waterpavil-
joen Moerenburg. Het watersysteem wordt ingericht op het perceel ten zuiden van 
de Kommerstraat en vlak langs waterplas de Lange Jan. Er wordt zo een ruimte 
gecreëerd voor tijdelijke opslag van regenwater. 

Voordat het vervuilde rioolwater wordt 
opgeslagen in de beide grote bufferbasins 
zullen nieuwe roosters het grove vuil gaan 

opvangen
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van Tilburg herbeleven. De vroegere 
grachten zullen weer worden aangelegd. 
Daarna zullen de boomgaard tegenover 
Were Di voetbal en de parkeerplaatsen 
voor Huize Moerenburg nog worden 
aangelegd, en dan is het april 2012.
Dan moeten alle plannen die men in het 
gemeentehuis voor Moerenburg bedacht 
heeft zo goed als zijn uitgevoerd. 
De natuur kan zich vervolgens gaan 
herstellen en dan hopen we volgend jaar 
weer volop te kunnen genieten van de rust 
die bij Moerenburg hoort.
Hebt u nog vragen of opmerkingen over 
Huize Moerenburg en de verdere inrichting 
dan kunt u bij de gemeente terecht bij Joost 
Verschuren tel. 542 85 49 of per e-mail: 
joost.verschuren@tilburg.nl.

Stankoverlast zal minder worden
Als het een tijdje niet geregend heeft, 
dan hangt er rond de terreinen van de 
zuivering, sinds de sanering van de RWZI 
een hele indringende vieze, irriterende 
stank. Toen de zuivering werd stilgelegd 
werd verteld, ik zou bijna zeggen ‘beloofd’, 
dat er nooit meer last van stank zou zijn 
in Moerenburg. Helaas is het tegendeel 
waar. Wat blijkt? De grote waterbassins 
(de twee grote ronde opvangbakken op 
het terrein) die alleen gebruikt worden als 

er enorme hoosbuien over de stad gegaan 
zijn, worden maar af en toe gevuld met 
‘vuil’ water. Dit water is relatief schoon, 
omdat het grotendeels alleen regenwater 
is, maar het komt wel uit het riool. Zodra 
het mogelijk is wordt dit regenwater 
afgevoerd naar de zuivering in Noord, of 
in de helofieten geloosd. Daarna zouden 
de opvangbakken worden nagespoeld. Dit 
werkt echter niet naar behoren, waardoor 
er een laag drab achterblijft. Ooit is de 
spoelinstallatie kapot gevroren. Die is na 
een aantal jaren weliswaar gerepareerd, 
maar nu blijkt de installatie onvoldoende 
krachtig te zijn. Hierdoor blijft er een 
laag slib in de bakken achter die enorm 
penetrant gaat stinken als hij indroogt. 

Aanpak stank
Na redelijk veel klachten en aandringen, 
gaat daar nu iets aan gebeuren. 
Waterschap De Dommel heeft beloofd, dat 
voor eind oktober die problemen zullen 
worden opgelost. Daarbij is gekozen voor 
een aanpak op twee fronten. Het grove vuil 
uit het rioolwater wordt tegengehouden, 

Nieuwe indeling terrein 
Moerenburg:
1. Rioolgemaal Moerenburg, 

inclusief waterberging in 
betonnen bassins

2. Helofytenvijver 1 met een 
zuiverende en bufferende 
functie 
2A terrein waarop Huize 
Moerenburg wordt 
herbouwd

3. Terrein waarop industrieel 
erfgoed aanwezig is

4. Terrein waarop een 
kantoorgebouw staat, 
eventueel te gebruiken 
als klimaatgebouw 
door gemeente Tilburg 
met bij 4A terrein met 
bufferbassins
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voordat het in de beide basins op het 
voormalige rioolgemaal stroomt, en het 
wordt nagespoeld met relatief schoon water 
van de beide bufferbasins uit de aan te 
leggen helofytenvijver. Om dit te realiseren 
worden er twee roosters geplaatst die 
het vuil gaan tegenhouden, komt er een 
vernieuwde spoelinstallatie en worden 
onderhoudsarme terugslagkleppen en 
pompen in het rioolgemaal geplaatst.
Voor het te vieze water in de Korvelse 
Waterloop is helaas nog geen oplossing 
bedacht. Mogelijk dat hier een overstort van 
de helofietenvijver op komt, zodat er toch 
weer af en toe stromend water in komt. 
Of dit ook gaat gebeuren is afhankelijk 
van de metingen van de waterkwaliteit in 
het waterpaviljoen. Mocht deze kwaliteit 
onvoldoende zijn, dan wordt geloost op de 
rioolwaterzuivering aan de Vloeiveldweg. 

Ongedierte
Door de komst van helofytenfilters op de 
zuivering zou alles schoner worden, zo was 
in de plannen uitgezocht. In Moerenburg 
zou geen vuil water meer zijn. In de 
rietvelden zou stromend water zitten en 
dat zou geen ongedierte aantrekken. Ook 
hiervoor geldt: het tegendeel is waar. Er 
zitten enorm veel muggen, misschien door 
deze zomer, maar de hoeveelheid ratten is 
ook toegenomen. Dat baart iedereen toch 
wel zorgen. Er is geen echte verklaring 
voor, maar helaas ook nog geen echte 
oplossing. Hier wordt aan gewerkt, maar 
nog niet duidelijk is, op welke wijze.

Een deel van het ontwerp van het 
Waterpaviljoen als onderdeel van het 
inrichtingsplan ‘Objet Trouvé’ dat door 

Waterschap De Dommel en 
de gemeente Tilburg is opgesteld



6

“Ik wilde eerst net als mijn schoolvriendjes 
gaan voetballen maar toen de eerste keer 
de trainer niet kwam opdagen is het toch 
maar atletiek geworden”, aldus Bram.  Met 
als grote voorbeeld een neef die goed 
presteerde op de atletiekbaan (Gerben 
IJpelaar, 1500 meter), lag die keuze mis-
schien ook wel voor de hand. “In de eerste 
jaren bij atletiek doe je alle disciplines en 
bij lopen eindigde ik doorgaans in de mid-
denmoot. Een trainer zag potentieel in mij 
en toen ben ik speciale looptrainingen gaan 
doen en maakte ik snel vorderingen. Vanaf 
mijn 14e ben ik me helemaal gaan toeleg-
gen op lopen: eerst op de atletiekbaan: 
de 800 en de 1500 meter. Vanaf mijn 16e 
ben ik langere afstanden gaan lopen, het 
is niet goed om voor die leeftijd al dergeli-
jke afstanden te lopen. Inmiddels heb ik 
de ideale bouw voor hardlopen: 1.83 m., 
niet te groot en niet te klein, licht en lange 
benen.”

Greg van Hest als trainer
Dat hardlopen niet zomaar een hobby is 
voor Bram, snap je wel als je hoort hoeveel 
hij traint en wat hij er voor over heeft. Sinds 
kort zit Bram bij Tilburg Roadrunners in het 
‘Greg van Hest Jeugdteam’ en uiteraard 
is hij daar best trots op om in het be-
loftenteam van de bekende Tilburgse atleet 
te zitten. Met een wekelijks trainingsschema 
van drie individuele duurtrainingen, een 
training op de atletiekbaan, een krachttrain-
ing en een gezamenlijke duurtraining is 
Bram zes dagen per week actief: “Alleen 
de woensdag is een rustdag.” Daar moet 
je de wedstrijden – vaak op zondag – nog 
bij rekenen, want gemiddeld loopt Bram 

één wedstrijd in de twee weken. Hoe vaak 
moet je nieuwe schoenen kopen? “Om de 
twee tot drie maanden…” Dat kost wat! “Ja, 
zeker, maar gelukkig wordt mijn kleding ge-
sponsord door Greg van Hest’s Runshop.” 
Naast hardlopen kan Bram net tijd vrij 
maken voor zijn mbo-opleiding Detailhan-
del aan de Rooi Pannen, maar voor andere 
zaken houdt hij weinig tijd over.  

Ten Miles? Nee, de NK 10 kilometer voor Bram!         Willianne Verbakel

Iedereen heeft het over de ‘Ten Miles’ maar vergeet misschien dat de 10 kilometer die 
die dag gelopen is, ging om het Nederlands Kampioenschap! En Bram Kocx, bijna 
19 jaar en fanatiek atleet uit de Loudonstraat, deed dit jaar voor de derde keer mee. 
“Hartstikke mooi, zo’n thuiswedstrijd,” vindt hij. “ De buurt zit vol met sportievelin-
gen, maar of er meer wedstrijdlopers uit de wijk meedoen? Dat weet ik niet! Maar 
als je door de wijk loopt, voel je je op ‘handen gedragen’ door iedereen die langs het 
parcours staat.” Een weekje voor de wedstrijd zijn we in gesprek met Bram over zijn 
passie hardlopen. 

Bram in de wedstrijd
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De kick van hardlopen
“Het is gewoon heerlijk om te lopen en je 
gedachten de vrije loop te laten gaan. Ken 
je Dolf Jansen, de cabaretier die ook lange 
afstanden loopt? Die noemt het ‘het altijd 
verder moment’ ofwel het gevoel dat je 
eeuwig zou kunnen blijven lopen. Tijdens 
een wedstrijd moet je niet denken maar 

vooral je eigen koers lopen. Mijn PR (Per-
soonlijk Record) op de 10 km? Dat staat nu 
op 34,02 min.!” 
Ga je het overtreffen komende zondag bij 
de NK 10 kilometer? “Ik wil geen inschat-
ting doen, want de weersvoorspelling – 
warm en vochtig – is tot dusver niet ideaal. 
Maar dit PR ga ik uiteindelijk verbeteren, 
en weer verbeteren en weer…” En als 
dat lukt? “Dan kan ik gaan dromen over 
deelname aan de Olympische spelen. Maar 
ja, misschien komt het wel nooit zo ver!” En 
laat je je nog verwennen door je moeder 
met een sportmassage na de wedstrijd? 
“Wie weet komt er dat nog van!” 

Na afloop
De Tilburg Ten Miles zitten er weer op. Een 
prachtige, droge dag, maar wel broeierig en 
helaas ook met een deelnemer die nergens 
ooit meer aan de finish zal komen…
Bram kijkt er tevreden op terug: “Zo, 
een mooie 9de plaats en een tijd van 
34.26min... Ik ben tevreden! Na een rappe 
start van 3.13 min. teruggevallen en een 
groepje opgezocht. Ondanks tegenwind op 
de Spoorlaan is het me toch nog gelukt om 
een lekker tempo door te trekken en er het 
beste van te maken in de Armhoefse akker. 
En vanaf daar was het alleen de laatste 
kilometer die absoluut vernietigend was. 
Het weer viel gelukkig mee al was het toch 
vrij benauwd. maar de wedstrijd over het 
algeheel goed gelukt.”

Nog even trainen met Pim

Bijna acht jaar heeft de heemkundekring, 
die in september 2003 om bescherming van 
de kerk had gevraagd, moeten wachten 
op de uitspraak van de Rijksdienst voor 
het cultureel erfgoed. De heemkundekring 
achtte de kerk een monumentenstatus 
waardig om drie redenen. Een vergelijkbare 

kerk van architect Van Beek in Eindhoven 
is wél een rijksmonument. Verder maakt 
de kerk een onlosmakelijk geheel uit van 
zowat de enige wijk die in Tilburg nog 
in min of meer oorspronkelijke staat is. 
Een derde argument kwam later en werd 
gevormd door een rapport van het onder-

Sacramentskerk geen rijksmonument                                   Pieter Siebers

De kerk van het Allerheiligst Sacrament komt niet in aanmerking voor de status van 
rijksmonument. Dat vooral omdat in een gemeentelijke monumenteninventarisatie 
uit 1988 de kerk niet is voorgedragen. Of de Heemkundekring Tilborch zich bij die 
uitspraak neerlegt was bij het ter perse gaan van deze wijkkrant nog niet bekend.
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zoeksbureau Res Nova, dat de kerk om 
meerdere redenen een uniek monument 
noemde.

Geen rol
Dat alles heeft, zo blijkt nu uit een brief 
van 16 augustus, geen rol gespeeld in 
het besluit van de Rijksdienst, dat gebas-
eerd is op het Monumenten Inventarisatie 
Project uit de jaren tachtig. Dat had als 
oogmerk om per gemeente waardevolle 
gebouwen in kaart te brengen en van een 
soort sterrenwaardering te voorzien. De 
Sacramentskerk werd daarin opgenomen, 
maar niet voorgedragen als gemeentelijk of 
rijksmonument. 
Critici van onder meer de Taskforce 
‘Toekomst kerkgebouwen,’ wezen er al 
eerder op dat de opvattingen uit de jaren 
tachtig van de vorige eeuw weinig rekening 
hielden met de kaalslag onder religieuze 

gebouwen, die sinds het begin van deze 
eeuw zichtbaar wordt. Kenmerkend is 
dat intussen op meerdere plaatsen en in 
meerdere parochies mensen te hoop lopen 
tegen dreigende sloop.

Beroep
Tegen de uitspraak van de rijksdienst kan 
beroep worden aangetekend. Gebeurt dat 
niet, dan in beginsel de weg vrij voor een 
sloopvergunning. De gemeente Tilburg 
heeft in het verleden meerdere malen te 
kennen gegeven voor behoud en herbe-
stemming van de kerk te zijn. Het bestem-
mingsplan laat alleen een maatschappelijke 
of religieuze functie toe. 
De Werkgroep Kerk en Klooster, waarin de 
Heemkundekring Tilborch vertegenwoor-
digd is, heeft binnenkort een onderhoud 
met wethouder Marieke Moorman.

Van 12 tot 23 september is er een Kunst-
land rondom het ecologische knooppunt 
aan de Kommerstraat in landschapspark 
Moerenburg. In groepen komen ruim 500 
kinderen van 6 basisscholen naar dit 
vroegere beekdal. Anneke Scholte van 
Naturen neemt de groep mee op een tocht 
door een natuurlijk deel van het gebied op 
zoek naar diersporen. In het tweede deel 
gaan de kinderen aan de slag om ‘land-
kunst’ te maken. Zij doen dat onder leiding 
van Hjalmar van den Akker en Sanne 
Geboers van BIKcollectief en Daphne Snel-
laars van Kinderkunstklas.

Met het materiaal wat ze op het land vinden 
gaan de kinderen heuse landkunstwerken 
maken. Deze kunstwerken blijven staan 
zodat ze door de tijd vergaan. Foto’s van 

Kunstland in Moerenburg

Leerlingen van basisscholen gaan samen met een kunstenaar en een natuurdocent 
aan de slag op bijzondere plekken in het Brabantse landschap, zoals in Moerenburg. 
Zij maken daar kunst met natuurlijke materialen met de natuur als inspiratiebron, een 
project van Stichting EnterArt.

de verschillende projectfasen worden later 
tentoongesteld. 
Meer informatie en foto’s tijdens de project-
weken: www.annekescholte.nl 
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De Werkgroep Behoud Moerenburg 
doet een beroep op iedereen die zich 
stoort aan het zwerfvuil in Moerenburg of 
die het gewoon lekker vindt om samen 
met anderen iets zinnigs te doen in de 
buitenlucht. 

Samenwerken
Elk jaar is er weer deelname door een grote 
groep enthousiaste mensen. En elk jaar 
wordt het aantal deelnemers vermeerderd. 
Steeds meer mensen hebben gemerkt 
dat het niet alleen heel prettig is om ná 5 
november weer te kunnen genieten van 
een schoon Moerenburg, maar dat het 
ook enorm leuk is om de klus te klaren 
met andere enthousiaste wijkbewoners. 
Gewoon in kleine groepjes samenwerken 
in de buitenlucht, even de handen uit de 
mouwen en ondertussen gezellig buurten. 
Ook van buiten de wijk zien we altijd 
belangstelling en uiteraard is iedereen 
welkom.
De gemeente Tilburg staat al jaren vanaf 
de eerste Natuurwerkdag in Moerenburg 
in 2002, volledig achter deze actie en stelt 
werkhandschoenen, vuilniszakken en 
knijpers ter beschikking en zorgt ook voor 
de afvoer van het verzamelde vuil.

Programma
Tussen 09.30 en 10.00 uur ‘s morgens 
wordt er verzameld bij de Waterzuivering 
aan de Hoevense Kanaaldijk, nabij de 
kanaalbrug Oisterwijksebaan. We worden 

daar ontvangen door de mensen van 
Raakveld, die voor de koffie en thee zullen 
zorgen. 
Het karwei duurt tot ongeveer 15.00 uur. 
We houden pauze tussen 12.00 en 13.00 
uur De nieuwe lokatie voor de lunch is: 
Buitenom, Broekstraat 4. Tel. 06 464 288 
77. Er wordt tijdens de pauze soep, koffie 
en thee aangeboden door de Buurtraad 
in het kader van ‘Verrijk je Wijk’. Voor een 
lunchpakketje moet je zelf zorgen. Wel het 
advies om indien mogelijk met de fiets te 
komen, gezien de grote afstanden in het 
gebied. 
Ook dit jaar hopen we weer op een ruime 
belangstelling zodat we ook echt het hele 
gebied kunnen bewerken. Daarom, doe 
mee en breng je buren ook mee! 
Om een inschatting te kunnen maken van 
het aantal deelnemers is het prettig als 
je vooraf even een aanmelding doet, dit 
in verband met de catering. Het is echter 
ook mogelijk om op de dag zelf nog aan te 
sluiten.

Voor meer informatie en aanmelding: 
Werkgroep Behoud Moerenburg, p/a Will 
van Sprang
Reinier de Graafstraat 9, 5017GP Tilburg, 
tel. 535 43 71, e-mail: 
willvansprang@planet.nl 
Of bij een van de andere leden van de 
Werkgroep Nationale Natuurwerkdag 2011 
in Moerenburg: Cees van Baardewijk, José 
Couwenberg en Ingrid Maas.

Grote schoonmaak in Moerenburg
Zaterdag 5 november is het weer Nationale Natuurwerkdag. Ook in Moerenburg 
wordt dan weer enthousiast deelgenomen door vele wijkbewoners, om mee te 
helpen bij het schoonmaken van natuur en landschap. 



10

Docent van het jaar 

Wim Tijssen uit de 
Daendelstraat  mag 
zich docent van het jaar 
noemen bij de Fontys 
Bestuursacademie. Hij won 
vlak voor de grote vakantie 
de jaarlijkse verkiezingen. 
Wim is  sinds 1992 als docent 
verbonden aan Fontys 
Bestuursacademie. Een 
docent die zich – volgens 
het juryrapport - met hart en 
ziel inzet voor zijn studenten. 
Een man met passie voor zijn 
vak. Zijn betrokkenheid gaat 
verder dan het klaslokaal. 
Wim werkt als teammanager 
planologie en stedelijk 
beleid bij de gemeente 
Tilburg. Middels een stage in 
zijn team zijn al verschillende 
cursisten uiteindelijk aan een 
baan bij de overheid gekomen. Op de foto wordt Wim ‘bijgestaan’ door Linda Beks 

en Marieke Slob die werden uitverkoren 
als student van het jaar

 

 
Daar stond een paard met een masker op. 

Hoe kan dat, was mijn eerste gedachte. 

Gelukkig ontmoette ik Vera bij Manege Hooyen. 

Ze was zo aardig mij uit te leggen dat hoe dat zat.  

“De ogen van de paarden moeten worden beschermd  

en dat gebeurt met een doorzichtig gaaskap. Ik heb 

er ook doorheen gekeken en je ziet er alles 

doorheen. De paarden hebben er geen last van.” 

Ik stapte gerustgesteld weer op mijn fiets. 

Jean Rijckmans 
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STOELTJE

Bijna elke dag ligt er wel een vers bloemetje. En als het er niet ligt, dan pluk ik er eentje 
en leg het er neer. Het is een oud scharminkeltje, beetje ijzer, paar plankjes. Het staat 
er inmiddels al weer een maand of drie, wat verscholen tussen de klaprozen en ander 

bloeiend spul en groen. En het blijft er staan. Waar overal dingen kapotgemaakt of gejat 
worden, blijft dit staan. Het Stoeltje. Het Stoeltje van Liesbeth.
 
De hele zomer kon ik geen Donlogs schrijven, omdat er geen Buurtkrant verschijnt als het 
zomer en mooi weer is. Wat dat laatste – het mooie weer -  betreft had de hoofdredacteur 
van dit blad best kunnen besluiten om gewoon door te gaan met dit blad, als compensatie 
voor de slechte zomer. Was er nog een beetje zon in de huizen van de Armhoef gekomen. 

Geen Donlogs, dus. Maar wel minstens elke dag één keer langs Het Stoeltje. Dus tijd 
genoeg om in het denkhoofd een Donlog te laten groeien. 
Op maandag 20 juni nam de buurt afscheid van Liesbeth van der Loo in de Hilvaria Studio 
in Hilvarenbeek, waar enige groten der aarde zoals Cat Stevens, Black Sabbath en 
Genesis ooit muziek opnamen en waar Lasse Braun – ‘pornoking van Europa’ – erotische 
films maakte. Jazeker, it happened in Hilvarenbeek !
Inmiddels is het Hilvariacomplex een prachtig in zichzelf rustende plek geworden in het 
groen, met zicht op een knalgroene wei met koeien. 

Die plek had Liesbeth zelf uitgekozen voor haar afscheid. En ze had kwistig uitgenodigd. 
Het was een afscheid dat niet volgens gebruikelijke voorgeprogrammeerde sjablonen verliep. 
Een afscheid met tranen, maar er werd ook gelachen. Zoals het bij Liesbeth hoorde. 
Het meest indrukwekkend was het aantal mensen dat er bij was. Armhoef heeft zichzelf 
de eretitel ‘Een dorp in de stad’ gegeven. Dat werd wel duidelijk, het hele dorp was erbij, 
van close tot minder close. Van jong tot oud. Voor mij was het de bevestiging van het 
bestaan van het dorp Armhoef. Zoveel mensen, zoveel warmte, zoveel medeleven, 
zoveel bloemen. Ons dorp liet zich van zijn mooiste kant zien. 

Nu zijn we een paar maanden verder. Life goes on. Iedereen pakt de draad weer op, dat 
geldt ook voor de naasten. Het is niet anders. En juist daarom is het zo mooi dat Het 
Stoeltje er staat. Op de plek waar Liesbeth tussen de wilde bloemen nog een laatste foto 
liet maken, waarop ze naar iedereen zwaait. Zo’n wankel Frans bistro-stoeltje tussen het 
groen, waarop je even kunt gaan zitten. Of waarop je een bloemetje kunt leggen. Het staat 
los in het zand. Het hoeft niet in beton gegoten te worden, want iedereen voelt wel dat Het 
Stoeltje daar hoort. 
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Dit koor uit de Reeshof in Tilburg viert dit 
jaar het 35-jarig jubileum en staat met de 
productie ‘Vocal Colors’ twee dagen op 
de planken van de Factoriumzaal aan het 
Koningsplein 11A te Tilburg.
Canterra is een enthousiaste groep 
mannen en vrouwen, zeer gevarieerd 
in leeftijd en erg gemotiveerd om voor 
haar publiek een leuke voorstelling neer 

Canterra pakt uit met Vocal Colors
Voor wijkbewoonster Elke Groeneveld, woonachtig aan de Oisterwijksebaan, wordt 
het spannend. Op zaterdag 8 en zondag 9 oktober zingt zij onder andere een solo in 
de productie Vocal Colors van de zangvereniging Canterra.

te zetten met musicalnummers en lichte 
popmuziek. Ook het Nederlandse lied en 
het meezingrepertoire komen aan bod.
Op zaterdag 8 oktober begint het avond-
concert om 20.15 uur. Op zondag 9 oktober 
is er een matinee-concert om 14.30 uur. 
Kom luisteren en kijken en geniet met hen 
mee! 
Wilt u alvast een voorproefje, kijk dan op de 
website: www.canterra.nl.
Toegangskaarten - volwassenen 10 
euro / kinderen tot 12 jaar 5 euro - zijn te 
bestellen bij Hans Harink, penningmeester 
van Canterra, tel. 468 68 57 of e-mail 
harink.makelaardij@home.nl.

De leden van Zangvereniging Canterra combineren zang met een brok gezelligheid
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De Armhoefse Akkers ligt naast de wijk 
Jeruzalem. De mensen uit deze wijken 
kennen elkaar niet of nauwelijks. Uit 
eerdere kookprojecten weten we dat samen 
koken en eten verbindt. Daarom startte 
Mariska van Zutven samen met Valesca 
Waleson en een paar medewerkers van de 
Twern met een haalbaarheidsonderzoek 
voor het samen eten van de kinderen 
van beide wijken. Onze hoofdvraag was: 
kunnen we een geschikte ruimte vinden in 
de buurt van beide wijken, waar kinderen 
onder begeleiding, met elkaar kunnen 
koken? 
De kinderen zouden meer van elkaars 
cultuur leren, van elkaars eetgewoonten 
en meer in contact komen met de andere 
cultuur in de andere wijk. Volgende vragen 
waren: Wat hebben we nodig? Hoe vaak 
laten we de kinderen samen koken en 
eten? Hoeveel kinderen? Wie ondersteunt? 
Wie doet boodschappen? Hoe komen we 
aan geld? 

Een groot gedeelte van de bovenstaande 
vragen is de afgelopen maanden 
onderzocht door Freya van der Krieken, 
student van Studio T die een draaiboek 
heeft uitgewerkt in een stageverslag. Nog 
steeds zouden we, ondanks de huidige 
bezuinigingen, graag de kinderen van 
Jeruzalem laten kennismaken met de 
kinderen van de Armhoefse Akkers in 
een gezamenlijk kookproject. Waarom? 
Omdat het leuk is om te koken met andere 
kinderen dan de kinderen die je altijd al 
tegenkomt! Omdat het ook leuk is voor 
ouders om betrokken te raken bij een 
wijkdoorbrekend kookproject en kennis 
te maken met die groep aan de andere 
kant van het kanaal! Omdat het leuk is om 
contact te maken met andere smaken en 
invloeden. Omdat jonge kinderen nu zelf 
in contact komen met kinderen uit andere 

Passie voor kinderen en koken?
Samen voedsel bereiden, samen eten, samen praten over hoe je kookt, eet en leeft 
geeft respect voor de ander. Wij zoeken een Armhoefs mede-organisatie-talent met 
een passie voor kinderen en koken!

wijken en andere bevolkingsgroepen en 
elkaar niet alleen maar leren kennen via 
televisie.

In de wijk Jeruzalem zijn twee bewoners 
actief betrokken bij dit project. Zij onder-
zoeken de subsidiemogelijkheden en 
werven ouders en kinderen. Voor de wijk 
Armhoefse Akkers zijn wij nog op zoek naar 
nog één of twee wijkbewoners die helemaal 
enthousiast zijn voor dit project. Zou jij ons 
willen helpen en samen met Mariska van 
Zutven, de twee bewoners van Jeruzalem 
én de mensen van de Twern de draad op 
willen pakken waar Freya van der Krieken 
is gestopt? 

 
Wil je meedenken en organiseren? 
Neem dan contact op met Marianne 
van Zutphen van de Twern, e-mail: 
mariannevanzutphen@koningshaven.
twern.nl.

Daarnaast hebben wij nog een oproep! 
Nu het draaiboek er ligt, zoeken we ook 
vrijwilligers voor de kookmiddagen zelf. 
Heb je interesse om mee te helpen op 
één middag neem dan ook contact op met 
Marianne van Zutphen via bovenstaand 
e-mailadres.
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Pelgrimhoeve 
2 oktober 

10.00 – 14.00 uur 
Entree: € 1,- 

 
De rommelmarkt wordt georganiseerd door Carnavalsvereniging De Kaauw Errepels.  
Zij hoopt op goede, bruikbare spullen die te koop worden aangeboden. Eventueel kunnen 
in de laatste week van september de spullen bij u thuis worden opgehaald. Neem daarvoor 
even contact op met De Pelgrimhoeve, tel. 536 39 74 
 
Deze rommelmarkt is een van de activiteiten die De Kaauw Errepels organiseert om in 
2014 het 44-jarig jubileum met heel de wijk te kunnen vieren. De opbrengst van deze markt 
wordt dus heel goed besteed! 
 

De Pelgrimhoeve, Pelgrimsweg 27, 5018 EL Tilburg 
 

 

De eerste halte was T-Kwadraat. We 
kregen een rondleiding door deze moderne 
sporthal en genoten daarna van koffie 
met gebak. Het volgende hoogtepunt was 
Westpoint, waar we op de 43e verdieping 
welkom waren om rond te kijken in het 
appartement van Arnold Verplancke en 
Joke Knoop. Er kwam op dat moment net 
een enorme bui over Tilburg. Dat maakte 
het uitzicht wat nat maar niet minder 
overweldigend. Ook op het dak namen we 
nog even een kijkje (de 48ste verdieping!).

Voor de lunch vertrokken we naar MFA 
Zuiderkwartier, waar een buurtcentrum, 
school en andere buurtfuncties in één 

Tilburg Tour groot succes

Op vrijdag 24 juni vertrok de eerste Tilburg Tour voor senioren vanuit de Armhoefse 
Akkers. Er hadden zich 55 buurtbewoners opgegeven om mee te gaan met deze 
bustocht, die georganiseerd was door het Senioren Netwerk Armhoefse Akkers. 

groot gebouw bij elkaar zijn gebracht. Een 
indrukwekkend gebouw.
In de middag stond tot slot een bezoek 
aan het Peerke Donders Museum op 
het programma. De zon was intussen 
doorgebroken en we konden lekker buiten 
op het terras koffie drinken. En iedereen 
kon natuurlijk rondkijken in het nieuwe 
museum. Rond vier uur vertrok de bus 
weer richting Armhoefse Akkers. Aan de 
reacties te horen, was het een geslaagde 
dag. Bedankt voor het enthousiasme! 
Wie weet is dit het begin van een nieuwe 
traditie…

Senioren Netwerk Armhoefse Akkers
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Met bus uit de buurt naar de Seniorenbeurs 
 
Op zaterdag 1 oktober wordt er weer een Seniorenbeurs georganiseerd.  
Deze zal wederom in het bioscoopcomplex Euroscoop op Stappegoor gehouden 
worden. Bezoekers zijn welkom van 10.00 tot 16.00 uur. De toegang is gratis. 
 
Net als vorig jaar laat het Senioren Netwerk Armhoefse Akkers op deze dag een gratis 
pendelbus rijden om buurtbewoners uit Armhoef van en naar de Seniorenbeurs te 
vervoeren.  
De opstapplaats is op het plein voor de kerk op de hoek van de Pelgrimsweg en de 
Ringbaan-Oost. U kunt tussen 9.30 uur en 14.30 uur op elk half uur opstappen. Als u de 
eerste bus neemt, bent u op tijd voor de opening van de beurs. 
 
Vanaf de beurs zal de bus steeds op elk heel uur terug rijden. De laatste bus terug vertrekt 
om 16.00 uur. Alleen de bus van 12.00 en 12.30 uur rijdt niet i.v.m. de pauze van de 
chauffeur. U hoeft zich niet aan te melden als u mee wilt gaan, u kunt gewoon op het plein 
voor de kerk instappen. Alle senioren uit de wijk zijn van harte welkom in de bus. 
 
 
Heen:  9.30 10.30 11.30  13.30  14.30  
 
Terug: 11.00     13.00      14.00     15.00     16.00 
 
 
Mocht u nog vragen hebben neemt u dan contact op met Ineke van Kasteren,  
e-mail: buurtraad@hotmail.com, tel. 544 67 83. 
Of met Marianne van Zutphen, ouderenwerker Twern (tijdelijke vervanging van  
Kitty Lumens), via e-mail van Kitty: kittylumens@twern.nl tel. 542 57 29. 
 
Wij hopen dat veel buurtbewoners deze dag een bezoekje aan de Seniorenbeurs  
zullen brengen. Het is zeker de moeite waard. 
 
Senioren Netwerk Armhoefse Akker 
 
 

Kindercampus aan de St. Josephstraat

De Andreasschool heeft haar intrek genomen in het nieuwe gebouw. Momenteel worden de 
laatste bouwactiviteiten afgerond en is de gemeente druk bezig met de herinrichting van het 
schoolplein en het parkje aan de Hoogvensestraat.

Het is opvallend hoe snel de kinderen en de leerkrachten hun plekje gevonden hebben in 
het nieuwe gebouw. De ouderwetse klaslokalen zijn verdwenen, want de meeste wanden 
zijn van veel glas voorzien en zijn weg te schuiven. Jonge ouders hebben de weg naar het 
Consultatiebureau al gevonden en in de villa aan de St. Josephstraat is de kinderopvang al 
ruim een jaar actief. 

Als alle bouwactiviteiten echt achter de rug zijn, wordt de kindercampus officieel geopend. 
Dat gaat gebeuren op vrijdagmiddag 4 november. Dan wordt ook de nieuwe naam van de 
kindercampus onthuld. Daarmee gaat de naam van de Andreasschool verdwijnen, evenals 
de werknaam Hoogvenne.
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Activiteiten voor senioren 
	  
Deze activiteiten voor senioren zijn ook toegankelijk voor mensen uit de Armhoefse 
Akkers. Buurthuis Hoogvenne is gesloten, daarom is een aantal activiteiten naar 
andere locaties verhuisd. Ga ook eens kijken! 
 
Hersenkrakers 
Houdt u van spelletjes? Voor senioren uit de wijk is 
er een wekelijkse middag, waarop u anderen kunt 
ontmoeten en samen spelletjes kunt spelen, zoals 
kaarten, scrabble, memory en rummikub. 
 
Woensdag van 14.00 – 16.00 uur 
Buurthuis De Spil, Heikestraat 54 
Gratis deelname 

 

 
Tai Chi 
Tai Chi is een eeuwenoud Chinees oefensysteem om de gezondheid te verbeteren. Het 
bestaat uit rustige bewegingen, die een zeer positieve uitwerking hebben op lichaam en 
geest. De oefeningen zijn eenvoudig te leren en uit te voeren. Ze kunnen eventueel 
zittend op een stoel gedaan worden als u slecht ter been bent. De kosten voor deelname 
zijn 5 euro per les. U doet eerst een proefles. Vervolgens kunt u zich opgeven voor de 
cursus. U betaalt dan voor de gehele cursus (ongeveer 20 lessen per cursus). Na afloop 
kunt u nog even een bakje koffie drinken met de andere deelnemers. 
 
Donderdag van 10.30 – 11.30 uur in V 39, Veestraat 39 
Deelname 5 euro per les 
 
Voorlichting: Omgaan met uw mobiel 
Wilt u leren omgaan met uw mobiel? Heeft u bepaalde vragen waar u niet uitkomt?  
Komt u dan, met uw mobiel, naar de voorlichtingsbijeenkomst. Studenten van het ROC 
zullen ingaan op al uw vragen en geven uitleg over het gebruik van de telefoon. 
 
Woensdag 5 oktober, 13.30 – 16.00 uur 
Buurthuis De Spil, Heikestraat 54 
Deelname is gratis, graag vooraf opgeven 
 
Wilt u meer informatie? 
 
Neem dan contact op met Marianne van Zutphen 
Sociaal-cultureel werker De Twern 
Buurthuis De Spil, Heikestraat 54 
Telefoon:542 57 29 
E-mail: 
mariannevanzutphen@koningshaven.twern.nl 

 

 Marianne van Zutphen
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Diner  Dansant  
verhuist  naar  de  Spi l 

Wegens de sluiting van wijkcentrum Hoogvenne, zal het diner dansant  
vanaf september 2011 gehouden worden in  

wijkcentrum de Spi l  
 

Het diner dansant vindt plaats op de volgende vrijdagen: 
 

2011:  21 okt,  18 nov,  16 dec  (kerstdiner )  
2012:  20 jan,  10 feb,  23 mrt,  20 apr,  25 mei ,  22 juni   

 
Speciaal  voor  senioren,  ook uit  Armhoef!  
U bent van harte welkom van 17:00 tot 22:00 uur  

Het Dinerbuffet wordt geopend rond 17:30 uur 
 

Deelname kost € 7, - per persoon. 
Deze dient u bij inschrijving te betalen.  

Inschri jven uiter l i jk  8 dagen van te  voren bi j :  
 

Wijkcentrum De Spil 
Heikestraat 54, Tilburg 

tel:013-5425729 
 

 

Pleegouder(s) gezocht

Joyce woont in een pleeggezin omdat ze voorlopig niet thuis kan wonen. Ook in de 
Armhoefse Akkers wonen gezinnen die zorgen voor een kind dat tijdelijk behoefte 
heeft aan een warm onderdak.

Joyce is niet het enige kind, dat hulp nodig heeft. Er zijn helaas steeds meer kinderen, waar-
voor de thuissituatie niet ideaal is. Extra opvang is hard nodig. Schuilt er een pleegouder in 
u? Misschien wel meer, dan u denkt! Want pleegouder kunt u worden of u nu jong of oud 
bent, als koppel of single, als hetero of homo, als u veel of weinig geld te besteden hebt en 
voor langere tijd of bijvoorbeeld een weekend per maand.
Op www.pleegzorg.nl vindt u uitgebreide informatie. Ook staan er op de website verhalen 
van mensen die pleegouder zijn geworden. Zij vertellen hoe het is om voor een kind van een 
ander te zorgen, wat voor invloed het heeft op je leven, wat is er soms moeilijk en wat is er 
mooi? Verder vindt u er een testje waarmee u kunt ontdekken of pleegouderschap bij u past. 
Meer informatie: vraag een informatiepakket of bezoek een informatieavond van pleegzorg. 
Bel: 0800 – 022 34 32 (gratis). U kunt ook terecht bij Mirjam Vaartjes van Kompaan en De 
Bocht, Tel 530 94 00 op maandag, dinsdag of donderdag.
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KLEINTJES

Gastouderopvang Juffie & Co heeft plaats voor een gastkindje
Wij verzorgen professionele kleinschalige dagopvang in huiselijke sfeer voor kinderen van 
0-4 jaar. Op dit moment hebben wij een plaatsje vrij op vrijdag. In de toekomst ook op an-
dere dagen. Voor meer informatie kunt u kijken op onze website: www.juffieenco.nl
Hebt u interesse, vragen of wilt u vrijblijvend een keer komen kijken? Bel naar: 06 301 786 
31 of mail ons dan op: info@juffieenco.nl

Hulp in de huishouding gezocht
In de Heile Schoorstraat. Voor een paar uur per week, op zelf te kiezen dagen + tijden. 
Interesse? Neem contact op via 06 275 34818.

Vers vlees voor uw hond
Complete, verantwoorde maaltijden samengesteld door slager Lotgering uit Tilburg.
Kijk op: www.lotgering-tilburg.nl of bel:06 201 826 17

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, proef-
schriften, teksten, boeken, brochures en gebruiksaanwijzingen, alsmede het geven van 
Nederlandse les/ bijles. Josette van Heck, tel. 536 2759, e-mail: J_vanheck@yahoo.co.uk

Muziekles 
Gitaar, keyboard, piano, zang, basgitaar, contrabas, tuba. Kees van de Ven Muziek,  
Carré 37, tel. 06 156 214 70, e-mail: 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, tel. 543 88 68.
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BUURTAGENDA 

1 okt. 10.00 – 16.00 uur Euroscoop 
Seniorenbeurs met gratis busvervoer vanuit de wijk 

2 okt. 10.00 – 14.00 uur Pelgrimhoeve 
Rommelmarkt t.b.v. CV De Kaauw Errepels 

8  / 9 okt. 20.15 / 14.30 uur Factorium 
‘Vocal Colors’ door Zangvereniging Canterra 

21 okt. 17.00 – 22.00 uur De Spil 
Diner Dansant 

23 okt. Vanaf 13.30 uur Pelgrimhoeve 
Tonpraten i.s.m. CV De Kaauw Errepels 

5 nov. 09.30 – 15.00 uur Moerenburg  
Nationale Natuurwerkdag (verzamelen bij RWIZ) 

 
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 (column),  
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:  

22 september 
17 oktober 

  
Klachten over bezorging, onvolledige exemplaren van uw 
buurtkrant, of storende fouten?  
Meld het via armhoefseakkers@gmail.com  
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 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     590 40 00 

      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 11 oktober bij Studio T, bereikbaar via 
poort aan de Van Imhoffstraat. 

                            
 Wijkagent 

Peter Aikema 
Wijk Armhoef Hoogvenne 
E-mail: Peter.Aikema@mw-brabant.politie.nl 
Tel. 06 295 437 98 
Spreekuur: 21 september en 5 oktober van 19.00 -20.00 uur in 
ruimte Buurtraad bij Studio T via poort aan de Van Imhoffstraat.  

  
 Bloedafname Iedere woensdagochtend van 09.15 – 09.45 u. in ruimte bij  

Studio T via poort aan de Van Imhoffstraat.  
  
 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 
Kom 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  

 
	  

Concert onder het viaduct van de Meijerijbaan op 13 augustus
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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 

armhoefstraat 46 06 31978064 info@mushave.nl www.mushave.nl

vintage
bijoux
wonen
kids
gadgets
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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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Hier 
zou 
uw 

advertentie 
kunnen 
staan
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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


