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  maandelijks blad voor buurtbewoners

-Junks in de wijk?
-Ateliertocht enorm succes
-Moerenburg officieel open
-Van oude bomen...die sterven gaan
-Koken met kids

Het was dit jaar doorbijten voor de kinderen en begeleiders die meededen aan de 
Avondvierdaagse van basisschool Armhoefse Akker. Kou, wind en buien waren 

echter snel vergeten tijdens de ‘intocht’ op vrijdagavond 20 april en het feestje op 
de speelplaats na afloop met de felbegeerde medailles. (foto Toine Kocx)
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www.maldhybongersklassiekhomeopaat.nl 
Informeer: 06-17992016 
Veel mensen vragen mijn hulp met klachten als hoofdpijn, bijholteontstekingen, blaasontstekingen, of 
andere weerstandsproblemen. Niet zo bekend is dat homeopathie van grote waarde kan zijn bij 
zwangerschap en bevalling, vruchtbaarheidswensen, angsten, rouwverwerking, hypersensitiviteit, 
drugsgebruik, impotentie, fybromyalgie. autisme. Specifiek heb ik mij toegelegd op depressies. 
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Toon de Vos, van GGz Breburg, legt in 
een artikel voor deze wijkkrant uit wat de 
voorgenomen veranderingen behelzen: 
“GGz Breburg heeft in de achterliggende 
periode al activiteiten gesloten en zal tus-
sen nu en eind 2013 doorgaan met het 
verplaatsen van groepen cliënten op het 
terrein en van het terrein naar elders. Ge-
pland is dat er vanaf 2014 in totaal minder 
bedden beschikbaar zullen zijn op het ter-
rein dan nu het geval is. 
Vanuit GGz Breburg  blijven de afdelingen 
voor Jong-volwassenen, Volwassenen, 
High Care/Intensive Care, Dubbele diag-
nose en een deeltijdkliniek op de Jan 
Wierhof. De klinieken voor Eetstoonissen 
en Jan Wierhof 2 zullen van het terrein 
verdwijnen.”

Verslavingszorg
“Over de leegkomende gebouwen is met 
Novadic&Kentron overeenstemming bereikt 
om die aan de verslavingszorg beschikbaar 
te stellen. Novadic&Kentron is voornemens 
om de activiteiten die nu uitgevoerd worden 
op de locaties Edisonlaan (klinische en 
ambulante behandeling), Voltstraat (ad-
ministratief centrum) en de medicinale 
heroïnebehandeling van de Burgemeester 
Suijsstraat over te brengen naar het Jan 
Wierhof. Methadonverstrekking, dagopvang 
en gebruiksruimtes blijven op de Gast-
huisring, waar ze nu ook gevestigd zijn 
en komen niet mee naar Jan Wierhof. De 
verwachting is dat Novadic&Kentron deze 
activiteiten kan gaan uitvoeren vanaf eind 
2013, begin 2014.”

Hulpverlening op terrein Jan Wierhof verandert              Jaap van Loon

De komende jaren zullen diverse bouw- en verbouwactiviteiten plaatsvinden op het 
terrein Jan Wierhof van GGz Breburg. Daar blijft het echter niet bij. Ook de bestem-
ming van de gebouwen verandert. Zo is het de bedoeling dat er o.a. ‘junks’ zullen 
worden opgevangen. Dat de buurt daar niet bepaald op zit te wachten, mag duidelijk 
zijn. Een stevig protest is op zijn plaats.

Het gebouw dat bestemd is voor de dag- en nachtopvang van verslaafden
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Contact?
“De Gemeente Tilburg, Novadic&Kentron 
en GGz Breburg hebben over deze veran-
deringen contact gehad met het bestuur 
van de Buurtvereniging Armhoefse Ak-
kers en zullen er op korte termijn mee om 
tafel gaan zitten om nadere toelichting te 
geven.” Uit een brief aan de omwonenden 
blijkt inmiddels dat  er op woensdag 23 mei 
van 20.00 – 22.00 uur in het restaurant van 
het hoofdgebouw op de Jan Wierhof een 
informatiebijeenkomst voor alle buurtbe-
woners wordt gehouden.
Het artikel gaat verder met: “GGz Breburg 
en Novadic&Kentron zullen er alles aan 
doen om de overlast door bouw en ver-
bouw en onveiligheidsgevoelens over de 
veranderingen op het terrein en de komst 
van Novadic&Kentron met aandacht, snel 
en adequaat op te lossen en te delen met 
de omwonenden. We hebben er alle ver-
trouwen in dat we onze zorg zo kunnen or-
ganiseren dat er van overlast geen sprake 
zal zijn. Dat is immers aan de Edisonlaan 
en de Burg. Suijsstraat ook gelukt. Wij 
hechten er aan dat de goede relatie tussen 
zorginstellingen en de buurt, waarvan nu 
sprake is, blijft bestaan”, aldus Toon Vos 
ook namens Novadic&Kentron. 
Hij is bereikbaar via tel. 088 01 67 240 of 
mail: t.devos@ggzbreburg.nl.

----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
Reactie Buurtraad en de net opgerichte 
Commissie Jan Wierhof

De buurtraad hecht eraan om de juiste 
feiten weer te geven. Deze zijn als volgt:
In werkelijkheid heeft niemand van de 
Buurtraad Armhoefse Akkers over dit 
onderwerp contact gehad met medewer-
kers van de gemeente Tilburg en/of 
Novadic&Kentron.
Wél is er een paar keer contact geweest 
met de heer Oostra, directeur Facilitair 
Centrum van GGz  Breburg. Half au-
gustus 2011 meldde hij naar aanleiding 
van geruchten in de wijk, dat er zeker de 

komende jaren niets zou gebeuren en dat, 
ruim op tijd, de buurt zou worden inge-
licht. Hij wist destijds wel te melden dat 
áls er een andere patiëntengroep zich zou 
vestigen op Jan Wier, het niet zou gaan om 
‘zware’ patiënten.

Heroïne verstrekkingpost?
Nog onlangs (10 januari) is door de heer 
Oostra gemeld dat er nog niets meer be-
kend was ten opzichte van augustus, maar 
dat er binnenkort gesprekken op directie-
niveau plaats zouden vinden tussen 
Novadic&Kentron en GGz Breburg. 
Pas op 10 april neemt de heer Oostra zelf 
contact met de Buurtraad op. Hij excuseert 
zich dat hij in het eerste kwartaal niets 
heeft laten horen, en komt met nieuwe 
informatie:
§	De verkoop van enkele gebouwen van 

GGz Breburg aan Novadic&Kentron is 
zo goed als rond.

§	De  mogelijke komst van toch een heroïne 
verstrekkingpost naar deze locatie. Het 

De protestposter hangt al overal 
in de directe omgeving
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zou gaan om ca. 15 cliënten, van wie 
geen overlast te verwachten valt.

Twee dagen later hebben we de heer 
Oostra gevraagd om een stuk voor de 
buurtkrant te (laten) schrijven. Dit zegt hij 
toe, maar hij geeft aan dat de regie bij de 
gemeente ligt.
Dit is ook pas het moment dat ons duidelijk 
wordt, dat er blijkbaar al veel meer achter 
de schermen is geregeld dan ons is verteld. 
Wie schetst onze verbazing, als in de 
bewonersbrief al gesproken wordt over 
maximaal twintig cliënten die drie keer per 
dag medische heroïne krijgen en nog eens 
dertig cliënten die twee keer per week 
methadon gaan krijgen!  Kortom de infor-
matieverstrekking is allesbehalve duidelijk 
en compleet.

Oproep
Om de besluitvorming inzake 
Novadic&Kentron op locatie Jan Wier te 
beïnvloeden en vestiging zo mogelijk te 
voorkomen, hebben wij uw hulp nodig:
•	 Stuur ons een e-mail met uw ervaringen 

van overlast naar:armhoeftilburg@
gmail.com 

•	 Meld alle overlast steeds direct bij het 
centraal meldpunt van de gemeente: tel: 
14 013 of via de website: https://winkel.
tilburg.nl/burger/CentraalMeldpunt 

•	 Laat ons weten wat u vindt van de vesti-
ging van Novadic&Kentron in onze wijk 
en kom naar de informatieavond op 
woensdag 23 mei van 20.00 – 22.00 uur 
in het restaurant van het hoofdgebouw 
aan de Jan Wierhof

Na bijna twintig jaar overleggen en plannen 
maken is er een einde gekomen aan de 
op sommige plaatsen rigoureuze ombouw 
van het ‘woeste’ Moerenburg naar een 
landschapspark. Eindelijk kan het weer 
gaan groeien in Moerenburg. Met man en 
macht zijn de laatste bulten zand in april 
weggereden. Weken aan een stuk reden 
een zevental grote zware tractoren met 
zand van de Kommerstraat naar de Koe-
brugseweg om de berg achter Were-Di te 
verdelen over de ‘kamelenwei’. Rond Huize 
Moerenburg is hard gewerkt om alle bomen 
aan te planten, beukenhagen netjes langs 
de weg te zetten en de kubuslindes van 
de nodige kooien te voorzien. De Voorste 
Stroom is op diverse plekken omgelegd en 
voorzien van een nieuwe brug. Er zijn kik-
kerpoelen gegraven. Veel nieuwe wandel-
paden zijn aangelegd, ook aan de zuidelij-
ke kant van de Korvelse Waterloop. 

Moerenburg zal weer groen worden                           Corin Sweegers

Op 10 mei waren bij de feestelijke opening van Landschapspark Moerenburg de 
bewoners, notabelen en belanghebbenden uitgenodigd door de Gemeente Tilburg, 
Waterschap de Dommel en Provincie Noord-Brabant. Zij hebben bij Buitenom aan 
de Broekstraat gezamenlijk het glas geheven op de officiële opening van het Land-
schaps-park Moerenburg,  

Leuk zo’n teruggeplaatst bordje dat verwijst 
naar een gracht die er niet meer is
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Waterpaviljoen
De tweede fase van de helofytenfilters 
aan de Kommerstraat is klaar en voorzien 
van een Waterpaviljoen met bankjes. Via 
stapstenen op de dijkjes kunt u dit paviljoen 
bereiken. Het paviljoen ligt rondom in de 
sedum. Het is echt schitterend aangelegd. 
Hier kunt u straks heerlijk wandelen en 
genieten van de natuur. Sommige vrezen 
veel overlast van ongedierte en muggen. 
De tijd zal het leren. Laten we hopen dat 
het meevalt. 
Helaas zijn er nu al enkele incidenten ge-
weest die zorgden voor enige overlast voor 
de bewoners. Met name wordt er gezocht 
naar een oplossing voor de loslopende 
honden en de achterblijvende troep. Als 
u met uw hond wandelt, houd hem dan in 
de gaten. Laat hem niet overal poepen. 
Hondenpoep zit volgens de deskundigen 
bomvol schadelijke bacteriën. Laat uw 
honden niet achter de dieren in de wei-
landen aanjagen, dat zorgt voor onrust en 
overlast. Als de overlast erger wordt, wat 
te verwachten is met de zomer in aantocht, 
moeten er straks misschien weer stukken 
afgesloten worden. Dat zou zonde zijn.

D’r is me nogal wat zand verplaatst, 
van A naar B naar C naar…

Het rustpunt in het Waterpaviljoen met de letterwand

Over een aantal jaren zal het vast weer 
prachtig groen zijn, maar of we ooit nog 
kunnen spreken over natuur blijven wij ons, 
met een aantal bewoners, toch wel afvra-
gen. Maar een park, zoals de gemeente dat 
wilde is het in ieder geval geworden. Op 
naar de rust en laten we hopen dat we een 
beetje een natte warme zomer krijgen, zo-
dat de aanplant ook kan gaan groeien. Dit 
is natuurlijk niet voor iedereen prettig, maar 
om Moerenburg in zone 1, de stadsuitloop 
weer groen te krijgen wel het allerbeste. 
Info: www.moerenburg.info.
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Wordt er op de ene plaats volop nieuwe 
natuur aangeplant, elders wordt een brok 
natuur bewust vernietigd. Onontkoombaar, 
als dit op termijn ten goede komt aan de 
totale herinrichting, maar sommige keuzes 
zijn wel dubieus. Een voorbeeld vormt de 
recent aangebrachte landverhoging vlakbij 
De Buunder, de voormalige visvijver aan 

het eind van de Kommerstraat. Al jaren was 
bekend dat op het perceel naast de vijver 
halverwege de jaren zestig sterk vervuilde 
grond met o.a. sloopafval van de V&D is 
gestort. Al die tijd zijn er geen maatregelen 
getroffen. Wat niet weet, wat niet deert.

Funest
Deze grond is inmiddels compleet afgedekt 
met worteldoek, waarna er zo’n 1,5 tot 2 
meter grond overheen is aangebracht.
Daarbij is gelijktijdig ook een stuk terrein 
meegenomen, waarop een aantal 
gezichtsbepalende oude bomen staan. Een 
ingreep die funest is, want hun wortelstruc-
tuur is hierop absoluut niet berekend. Het 
betekent dat deze bomen op termijn zullen 
afsterven.
Een bewuste keuze volgens de Gemeente: 
“Er is destijds door onze ecologe Kirsty 
Zwaard voor deze oplossing gekozen. Zij 
is ook een van de ontwerpsters geweest 

Van oude bomen die sterven gaan                                          Jaap van Loon

Het Landschapspark Moerenburg is op 10 mei officieel geopend. Daarmee is het niet 
bepaald ‘klaar’, want de werkzaamheden zijn op diverse plekken nog goed zichtbaar. 
Er zijn echter ook gevolgen van de herinrichting die pas veel later echt in het oog zul-
len springen. 

Dit stuk bos is ten dode opgeschreven

van het ontwerp t.b.v. de natuurontwikkel-
ing in Moerenburg. Er waren twee opties: 
een kapvergunning aanvragen en de bo-
men kappen. Dit zou een heel kaal beeld 
opleveren en was volgens de ecologe niet 
wenselijk. Of dus een dikke laag grond ron-
dom de reeds bestaande bomen aanbren-
gen, deze zullen dan langzaam afsterven. 
Dit zorgt echter voor een natuurlijk proces 
en heeft  tot gevolg dat nieuwe natuur het 
kan overnemen als de bestaande bomen 
afsterven.”

Sabelsprinkhaan
Doordat de begroeiing langs het talud van 
De Buunder deels is weggehaald vanwege 
de ophoging, lijkt ook de domicilie van de 
sabelsprinkhaan aangetast. 
Anneke Scholte, van het Kunstlandproject  
in Moerenburg, heeft  vorig jaar  nog vele 
sabelsprinkhanen kunnen tonen aan de 
kinderen van de basisscholen. Deze zomer 
zullen de sprinkhanen zich zeker niet meer 
laten zien. Of ze nog ooit terugkomen valt 
te betwijfelen.

De sabelsprinkhaan schijnt definitief 
vertrokken te zijn

Tegenvaller
Een enorme financiële tegenvaller voor 
de Gemeente blijkt ook de vervuiling in de 
wei, waar vroeger de kameel stond. De 
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De resten van een zomerhuisje bieden 
een smerige aanblik 

grond is vele malen erger verontreinigd dan 
het onderzoek in 2009 uitgewezen heeft. 
Een budgetoverschrijding van meer dan 
een miljoen zou noodzakelijk zijn om deze 
grond te saneren. In deze tijd van zware 
bezuinigingen onverantwoord, dus moet 
een andere oplossing worden gezocht. Ook 
hier wordt gekozen voor het verantwoord 
afdekken van de grond om zodoende “de 
ecologische en humane risico’s weg te 
nemen.” Het resultaat: aanbrengen van 
worteldoek, ophogen en een iets andere 
inrichting met de belofte dat het ook hier 
‘echt mooi’ wordt.

Zomerhuisje
Een grootse vervuiling die niet zomaar 
even weggemoffeld kan worden, vind je 
in de buurt van het onverharde deel van 
de Koebrugseweg, vlakbij knooppunt De 
Baars. Wie zich langs de enorme treurwilg 
een weg baant, komt terecht bij de restan-
ten van een soort zomerhuisje. Compleet 
ingestort met brokstukken schutting, 
asbest, stukken plastic golfplaten en de 

restanten van een chemisch toilet. Vlak 
daarachter een deel van het nieuw aange-
plante bos, waarvan zo te zien het gros van 
de bomen de winter doorstaan heeft. 
Het is nog niet duidelijk of deze troep in 
een flink gebied rond het huisje gesaneerd 
gaat worden. In het overzicht van de ver-
vuilde grond in Moerenburg komt deze plek 
helaas (nog) niet voor.

Daar ligt een volkstuin waar zonder 
chemische bestrijdingsmiddelen wordt 
gewerkt en ze dus samenwerken met de 
natuur. Iedere tuin is verschillend. Omdat 
er geen huisjes staan is er een natuurlijke 
en rustige sfeer. Elk lid heeft  zo z’n eigen 
reden om een tuin te hebben. Sommige 
mensen willen vooral de diepvries vol 
krijgen, anderen willen juist gezond voed-
sel kweken of hun kinderen laten zien hoe 
voedsel groeit. Weer anderen kweken het 
liefst bloemen in hun tuin, maar allen willen 
gewoon lekker bezig zijn en zich ontspan-
nen. Wij vinden het belangrijk dat we elkaar 
vrij kunnen laten en ieder zichzelf kan zijn 
zonder overlast te bezorgen.
Ieder lid heeft een eigen taak en er zijn 
duidelijke tuinregels. Er zijn gezamenlij-
ke activiteiten, zoals de gezellige en druk 

bezochte Lente- en Herfstwerkdag voor 
het onderhouden van het terrein. Er is een 
vogelochtend en er zijn leden die bijhouden 
welke vlinders zich op onze tuinen be-
vinden. Door het jaar heen worden er 
onderling ook veel tips en plantjes uitgewis-
seld. Verder is er een compoststraat voor 
mensen die geen compost (tuinafval) op 
hun tuin willen.  
Zondag 3 juni staan de tuinders voor u 
klaar om u te informeren en rond te leiden. 
Zij bieden u ook graag een drankje aan met 
iets erbij. Voor kinderen staan er bakjes en 
eigen compostaarde klaar, waarmee ze zelf 
een kweekbakje kunnen samenstellen met 
de zaden die er zijn.  
 
Tot ziens, 
Werkgroep open dag VTV Moerenburg 

Kom kijken en geniet van de volkstuin
Zondag 3 juni stellen volkstuinen hun tuin open. U bent welkom op volkstuin 
‘Moerenburg’ aan de Hoevense Kanaaldijk van 11.00u. – 16.00u. 
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Hlabisa                                                                             Lout Donders

T
erwijl ik een weekje vrijwilligerswerk aan het doen was in door aids getroffen gezinnen 
in Hlabisa in Zululand, draaide het leven in ons dorp Armhoef gewoon door. Ik heb de 
grandioze Atelierroute gemist, waar honderden mensen van genoten hebben. En een 

deel van de laatste loodjes in Moerenburg.

Met veger en blik lopen de laatste werkers door het gebied om hier en daar nog ’n vuiltje en 
’n stofje weg te halen. Het is toch nog een race tegen de klok, omdat –naar verluidt, want 
Donlog is niet genodigd - Henk Bleeker de zaak komt openknippen, als-ie tenminste weg 
kan bij zijn nieuwe jonge vriendin en niet hoeft te hozen bij zijn polder in Zeeland. 

De laatste dagen zijn nog even vele honderden beukenheggen geplant. Hier en daar een 
poort en honderden meters gaas. Gras is gezaaid en laat al voorzichtig een lichte groene 
gloed zien. De rietplanten zijn met hun voeten in het water gezet, zodat ze straks hun rei-
nigende taak op zich kunnen nemen en het kunstwerk midden op het water snakt ernaar om 
van dichtbij gezien te worden. Honderden bomen beleven hun eerste lente in Moerenburg, 
als het tenminste nog ooit lente wordt. De laatste bergen zand worden verplaatst. Huize 
Moerenburg koestert zich al dagelijks in de ochtendzon, alsof het daar al eeuwen staat. 

Vraag van de dag in Moerenburg is: ‘Vinde gij ’t scòn?’ Tsja. In Huize Donlog zijn de menin-
gen verdeeld. Oud-Zomerlust baas Tejo heeft het op het terras van zijn eigen voormalige 
café over: ‘diejen roestbak’. Feitelijk klopt het een beetje, want het kunstwerk is nu al aan 
het roesten. Maar dat hoort er wel bij. Scòn ? Mooi ? 

Toen ik twintig jaar geleden hier kwam wonen en mij aansloot bij de Werkgroep Behoud Mo-
erenburg, leerde ik van Tejo dat het bijzondere van Moerenburg de combinatie van boeren-
bedrijven en de natuur was. Met kleine weilandjes, houtwallen daartussen, struikgewas 
waar vogels nestelden. Bramen plukken. Koeien die in de lente de wei in werden gejaagd, 
schapen met hun eerste lammetjes. Dat oude beeld is weg geploegd. Het is strak, recht, 
glad. Daar kunnen zelfs houten poortjes en bruggetjes niets aan veranderen. 

Maar de vraag was of het scòn is, is een lastige. Aan Huize Moetenburg begin ik al een 
beetje te wennen. De wandelpaden langs de opgepimpte afvoerstroom van de waterzuiver-
ing zijn alweer een beetje gewend. Hier en daar hebben wat bomen het niet gehaald, maar 
er staan nog reserve-bomen. Dus dat komt wel goed. Ik schort mijn uiteindelijke oordeel op. 

Ruim negenhonderdduizend euro is er doorheen gejast, althans: dat lag er voor klaar. Wie 
weet, heeft het wel meer gekost. Ik moet denken aan die drie Polen die weken lang hebben 
lopen lassen. Ik vroeg of dat allemaal wel nodig was. In perfect Duits zei een van hen met 
een grijns: “Nodig, meneer? Nee, maar het geld moet op.” 

Je kunt het niet vergelijken, het heeft niks met elkaar te maken, het slaat ook nergens op. 
Maar met een bruggetje minder of zo hadden we mijn vrienden in Hlabisa met al hun buren, 
een compleet nieuw leven kunnen geven.
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Ouderwets gezellige spelletjesavond in Zomerlust                 Judith Doljé

Het is ideaal spelletjesweer op maandagavond 23 april: koud en druilerig. 
In het zaaltje van Café Zomerlust is het droog, warm en gezellig. 26 mensen, onder 
wie veel wijkbewoners, gaven gehoor aan de oproep van Cor Jacobs, Gerard van de 
Wielen en Gijs van Esch om mee te doen met een ouderwetse spelletjesavond. 
En ouderwets gezellig was het!

Het zag er nog bijna naar uit dat er 
te veel gegadigden waren. Veertig 
spelletjesliefhebbers meldden zich aan 
voor deze avond. Uiteindelijk bleek toch 
niet iedereen te kunnen. Dit aantal hoeft 
overigens geen probleem te zijn volgens 
de initiatiefnemers. “In het café is ook nog 

plaats en Gijs wil vast best een stukje 
aanbouwen aan de achterkant”, zegt 
Gerard.
In het najaar starten ze met een 
maandelijkse spelletjesavond. “Zo lang de 
R in de maand zit, net als levertraan”. 

Cor en Gerard spelen samen 
met Lenneke en Jan een soort 
kaartspel ‘The Wild One’. 
Hoe werkt dat? “Het is heel 
makkelijk”, zegt Cor. ‘Hoe 
meer kaarten je van één kleur 
hebt, hoe beter. Je kunt ook 
jokers krijgen. Ik heb nu een 
kaart met ‘Wild One’ er op 
en dan krijg ik meer kaarten 
dan de anderen. Snap je?”  
Vooralsnog snap ik er niet veel 
van. “Schrijf maar op dat ik ga 
winnen”, lacht Lenneke, “girl 
power!”  Bij dezen.

Roland, Koos, Roman, 
Idie en Anneke (v.l.n.r.) zijn 
aan het Risken. Roland 
en Anneke zijn samen 
gekomen; de anderen 
hebben ze aan de Risktafel 
leren kennen. “Er zitten 
wel twee fanatiekelingen 
tussen volgens mij”, zegt 
Roland. Zo te zien is er 
echter nergens een mes 
op tafel te bekennen en 
hebben ze veel plezier 
samen.
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Op de volgende tafel ligt 
een fraai vormgegeven spel, 
genaamd ‘Shadow of Camelot’. 
Daar omheen v.l.n.r. Meike, 
Marieke, Andries, Lenie en 
Annemarie. Wie staat er voor? 
“Niemand, we spelen met zijn 
allen tegen het spel”, legt Lenie 
uit. “We overleggen samen 
en ondernemen verschillende 
acties om het spel te verslaan.” 
Marieke licht toe: “Wij zijn 
vijf stoere ridders!” Dus óf de 
ridders winnen óf het spel wint. 
Bijzonder.

Bryn is samen met moeder 
Manon en vriend Mitchell 
aan het Kolonisten. Carla 
doet ook mee. Zij heeft 
de aankondiging voor 
deze avond zien hangen 
in speelgoedwinkel ‘De 
Dobbelsteen’. “Zij is onder 
valse voorwendsels hier 
aangeschoven”, lacht 
Manon. “Wij dachten dat ze 
het niet kon…” Maar Carla is 
duidelijk aan het winnen. “Ze 
hebben me echt onderschat”, 
stelt ze tevreden vast.

Ook aan de volgende 
tafel wordt ‘gekolonist’. 
Don, Carla, Vincent en 
Bas (v.l.n.r.) zijn volop 
aan de gang. “Ik heb 
ook nog geschreven 
voor de buurtkrant”, 
zegt Don. Het spel de 
‘Kolonisten van Catan’ 
vindt hij zo te zien wel 
heel leuk. 
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‘Acquire, wat is dat in 
vredesnaam voor spel? Mart 
legt uit. “Het gaat om het 
oprichten van hotelketens en 
het bezitten van veel aandelen. 
Het is vooral een strategisch 
spel’.” Annie, Mart en Peter 
hebben het vaker gespeeld. 
Erwin doet het voor de eerste 
keer.  “Maar hij heeft net wel 
een meesterzet gedaan”, zegt 
Mart. “Ik doe maar wat en dat 
kan natuurlijk goed uitpakken”, 
meent Erwin bescheiden. 
Hij is toevallig ook de penningmeester van onze buurtraad, dus enig financieel strategisch 
inzicht is hem hopelijk niet vreemd.

De opening vond plaats 
in het atelier ‘Stylyske’ 
van Lieske Stieger aan 
de Pelgrimsweg. In 
totaal presenteerden 
hier zo’n  37 deelnemers 
hun werk in een 
overzichtstentoonstelling. 
Jeroen Opstelten 
refereerde in zijn 
openingswoord aan zijn 
eigen jeugdervaringen 
met een expositie op de 
zolder: de Armhoefse 
Akkers als bakermat van 
de kunst. Gewapend met 
plattegronden haastte 

Succesvolle atelierroute Armhoefse Akkers                     Anne van de Wiel 

Zondag 1 april, de zon scheen, het windje was fris en nodigde uit tot activiteit. 
Ballonnen kleurden in vele straten het straatbeeld om de aandacht te vestigen op alle 
deelnemers van de Openatelierroute. 

iedereen zich vervolgens naar 
de 22 deelnemende voordeuren.

Veel genieten 
Er viel veel te genieten tijdens mijn rond-
gang: allereerst de kleurige schilderijen van 
Lieske Stieger op de bovenverdieping van 
haar atelier, het glas in lood van Nol van 
den Berg, de keramiek in de verrassend 

grote atelierruimte van Betty Millenaar, 
met ook de lampjes van Marie Verdijk 
(Fuego) en de fascinerende keramische 
(mag ik het gedrochten noemen?) van 
Antoine Timmermans, de kwaliteit van Ad 
Lauwers, de positieve creativiteit van Sjef 
van Kuijk. Dan de gastvrijheid in Atelier 
Wateridee met het palet aan vrouwen, de 
foto’s van Anne-Marie Smulders en haar 

   Jong en oud keken hun ogen uit in het atelier ‘Stylyske’ 
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mooie tuin, de precisie van Marie Louise 
Opstelten, de originele meubels van Hettie 
van den Broek, de sfeervolle optredens van 
Frans Senden en Janneke Zegveld in het 
klooster, de veelzijdigheid van de vrouwen 
van Lentewind in het huis van Marlies 
Dammann, de geheimzinnige Arabische 
tekens op het werk van Hanny van de Ven, 
de grappige huisjes van haar zus Carla, het 
meditatieve werk van Karla van Geldrop, 
de in Frankrijk gemaakte schilderijen van 
geschept papier van Ardy Wingens, de 
optredens van de marionetten bij Theo 
Andriessen, de bloementhee van Klaartje 
van Blossom met de kraamboeketten van 
Lucy van de Rijt en de vlaggen van Ingrid 
v.d. Wouw, de gezellige uitstalling van MUS 
met de mozaïeken van Tineke Thissen, de 
reigers en de etalage met het werk van Ria 
Rosmalen, de insecten en knotwilgen van 
Ineke Mandos, de fotografie van Gerard 
van Dijk, de strakke hardstenen beelden 
van Hans Swinkels, de swingende afsluiting 

bij Zomerlust met de AJMVDStraatband. 
Helaas ben ik niet toegekomen aan  de 
gebeeldhouwde portretten van Yvonne 
Verkooyen en de schilderijen van Lia 
Kuijpers en Ilona Hendriks; wel gehoord dat 
ik daarmee iets gemist heb. 
Nooit gedacht dat dit het resultaat zou 
kunnen zijn van onze spontane oproep in 
de buurtkrant van december jl.

Dank
Ik ben enorm verrast door het 
enthousiasme van zoveel mensen die deze 
dag tot een succes wisten te maken. In 
het bijzonder wil ik de namen noemen van 
Hariëtte Schoenmakers en Marie Louise 
Opstelten, die het leeuwendeel van de 
organisatie voor hun rekening hebben 
genomen.
Ik spreek ook namens hen als ik de 
volgende mensen in het bijzonder bedank 
voor hun inzet en hulp: alle deelnemers 
(zonder hen géén route!), Jeroen Opstelten 
(openingswoord), Lieske Stieger (ter 
beschikking stellen atelier), Linda van 
Eijndhoven (ontwerp), Wim van de Wouw 
(lamineren van de presentatiekaartjes), 
Chris Fagard en Wiesje Elshout (voor de 
mooie foto reportage), Yvonne Gimbrère 
en Wilma de Bont (gastvrouwen), Jana 
Blank (flyeren in de wijk en hulp tijdens de 
opening), Kees van der Staak (publiciteit), 
Redactie buurtkrant, Verrijk je wijk, Q 
promotions, Gijs van Esch (Zomerlust) en 
last but not least iedereen die de route 
heeft gelopen. 

Mocht u nog eens willen nagenieten: de 
fotoreportage is tot eind mei te zien op de 
buurtsite www.armhoefseakkers.com.                     Theo Andriessen in zijn element
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Eindelijk zijn we bij het atelier aangekomen. 
Hier zagen we allerlei kunstwerken hangen. 
We hebben net de route gekregen en we 
gaan nu beginnen. Onze eerste bestem-
ming is Armhoefstraat 10, deze meneer 
kan zelfs van een blikje een pop maken. Hij 
maakt de mooiste poppen die ik ooit heb 
gezien. We zijn weer op weg naar de vol-
gende bestemming, Hoevense Kanaaldijk 
37. Deze meneer maakt geen poppen maar 
foto’s en niet zomaar foto’s  maar spiegel 
foto’s en portretten. Deze man was wel aar-
dig, helaas dat we verder moesten. Onze 
volgende halte was Armhoefstraat 44. Dit is 
een winkel in plaats van een  huis echt heel 
leuk. Zij hadden thee, vlaggen, bloemen en 
taartjes. 

Maar toch moet ik weer verder, eigenlijk 
is het maar een huis verder, dus Armhoef-
straat 46. Dit is weer een winkel, maar 
nu met allemaal cadeautjes, mozaïek en 
hebbedingetjes. We gaan weer verder, de 
volgende halte is, Oisterwijksebaan 176, 
het zijn toevallig mijn buren. Hij maakt glas 
in lood. Toen was het tijd voor een pauze.  
Daarna zijn we naar de Van Swietenstraat 
60 gelopen, deze mevrouw maakt schilde-
rijen van goede kwaliteit.
Ik vond het een leuke atelierroute en hoop 
dat hij volgend jaar weer komt, dan ga ik bij 
de andere adressen kijken.
Dit was mijn verslagje. 

Pim Villevoye (11)

Verslag de open atelier loop

Waar nodig worden de deelnemers op lu-
dieke wijze vervoerd door de stad. Volgens 
Ad Waijers is het echt fun. “Vorig jaar was 
het een enorm succes. Dit jaar is het thema 
‘grote hoogte en verrassende diepte’. We 
gaan ballen slaan vanaf een flatgebouw en 
onder in een parkeergarage.” 

Afrika-virus
Het toernooi wordt georganiseerd door 
de Stichting Elimu Mount Elgon, die actief 
onderwijs- en opleidingsprojecten onder-
steunt in het gebied van Mount Elgon in 
West-Kenia. De bestuursleden van de 
stichting wonen of woonden allemaal in 
onze wijk: Ad Waijers, Anke Diepenhorst, 
Cathelijn Bogaers, Michel de Haan en Miek 
Korsmit. Anke is tien jaar geleden in Kenia 
geweest om Kenianen te trainen in het 
maken van zwangerschapsecho’s. Ze heeft 
daar de Nederlandse ontwikkelingsarts 
Bea Andersen-Schipper leren kennen en is 
besmet geraakt met het Afrika-virus zoals 

ze zelf zegt. “Ik vond dat ik meer moest 
doen om de mensen daar te helpen. Toen 
ik thuis kwam heb ik met Ad (haar man, 
red.) gepraat en zo is het begonnen. De 
vader van Bea had al een stichting opg-
ericht om haar medisch te ondersteunen 
en wij ondersteunen haar op het gebied 
van onderwijs. We zijn klein begonnen en 
in de loop van de tijd is het meer structu-

Buurtbewoners steunen Kenia met Fungolf toernooi           Peter Hamers

Op 8 juni vindt de tweede editie van het Tilburg Open Fungolf plaats. Het is een 
golftoernooi met achttien holes, in en rond het centrum van de stad. Van het Wilhelmi-
napark, Pieter Vreedeplein en De Pont tot de Piushaven. De golfers moeten onder 
andere een balletje slaan vanaf het dak van de kappersboot in de Piushaven. 

Fungolf op hoog niveau
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reel geworden. In juni 2005 hebben we de 
stichting Elimu opgericht. De Andersens 
hebben sinds honderd jaar een grote bloe-
menkwekerij in Kenia met achthonderd 
mensen in dienst. Zij trekken zich het lot 
van die mensen en hun familie aan. Toen 
Bea in de familie kwam, is ze daar structu-
reel mee aan de slag gegaan. Ze heeft een 
trust opgericht waarin alle goede doelen 
zijn ondergebracht. Wij houden ons bezig 
met de opleidingskant in de breedste zin 
van het woord. We bouwen onder andere 
scholen en geven beurzen aan studenten 
om te kunnen studeren.”

Tante Pollewop 
Elimu houdt zich niet alleen bezig met het 
organiseren van een golftoernooi. “Wij 
organiseren allerlei activiteiten in en buiten 
Tilburg”, vertelt Anke. “Charity-diners, 
bridgetoernooien en we zijn actief op scho-
len waar we voorlichting geven en bijvoor-
beeld kerst- en paasacties organiseren en 
ook sponsorlopen. Met de Roadrunners 
hebben we drie jaar lang Runners4Kenia 
georganiseerd. Alle opbrengsten van deze 
activiteiten gaan naar de stichting. We 
hebben prachtig informatie- en filmmate-
riaal. Een van onze mooiste projecten is 
Tante Pollewop aan de Besterdring 47, een 
winkel in eigenwijze tweedehands kinder- 
en dameskleding. Dat is het project van 
onze dochter Evelyne en haar vriendin en 
medebestuurslid Cathelijn. Tante Pollewop 
heeft 24 vrijwilligsters en is drie dagen in 
de week open. Het loopt heel goed en ook 
deze opbrengsten gaan naar de stichting.”

Golfweekend Parijs 
Het Tilburg Open Fungolf richt zich in 
eerste instantie op ondernemers die hun 
relaties een leuke en fijne dag willen 
bezorgen, maar individuele deelnemers zijn 
uiteraard ook van harte welkom. Ad vertelt 
dat Prise d’eau de hoofdsponsor is. “Daar 
moeten de deelnemers ’s ochtends ook 
verzamelen. ’s Avonds volgt daar ook de af-
sluiting met borrel en bbq. Bea komt uit Ke-
nia over om over de projecten te vertellen. 
Ze zal ook de prijzen uitreiken. De hoofd-
prijs is een golfweekend naar Parijs voor 
een flight (drie personen). Dit jaar gaan we 
het anders aanpakken dan vorig jaar. Vorig 
jaar hebben we geen onderscheid gemaakt 
in het niveau van de spelers. Dat doen we 
nu wel: GVB’ers (golfvaardigheidsbewijs) 
worden gescheiden van niet-GVB’ers. De 
GVB’ers lopen achttien holes in de stad 
en de niet-GVB’ers krijgen eerst een clinic 
op Prise d’eau en lopen vervolgens negen 
holes in de stad. Studenten van de studieri-
chting Evenementen van de Rooi Pannen 
leveren een geweldige bijdrage aan dit 
project in de vorm van een praktijkstage; er 
is zelfs iemand die op dit Fungolf toernooi 
afstudeert.”
Meer informatie over de stichting Elimu 
Mount Elgon: www.elimumountelgon.nl. 

Podium 111

Het eerste huiskamerconcert van Podium 111 op 22 april jl. was een groot succes. Het 
optreden van Doré van Deijck en Lizet van Beek viel zeer in de smaak bij de toehoorders. 
De voordracht van beide musici wist de bezoekers in het hart te raken. Door de ruimte van 
een huiskamer is het contact tussen musici en publiek heel direct en dat is een speciale 
ervaring.
Wilt u ook een concert bijwonen? Dat kan. Het eerstvolgende concert vindt plaats op 
zondagochtend 10 juni, aanvang 11.00 uur. Zodra bekend is welke musici zullen optreden 
kunt u dit vinden op de website van de Armhoefse Akkers.
Bezoekers die de vorige keer hebben gereserveerd ontvangen hierover bericht per e-mail.
Reserveringen kunt u doorgeven via podium111actief@gmail.com, Betty Millenaar.
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De Tour de France komt er elk jaar 
overheen. Op die berg kan het spoken. 
De beklimming te voet van Petrarca, in 
die tijd geen alledaagse onderneming, 
symboliseert het streven van hem naar 
een hogere spirituele toestand. Elke stap 
heeft een dubbele betekenis. Nu eens komt 
Francesco vooruit, dan weer dwaalt hij af, 
en dan scheldt hij zichzelf wanhopig uit. 
Uiteindelijk bereikt hij na een dag zwoegen 
de top en weet zich ’s avond nog genoeg 
op te peppen om bij kaarslicht een lange 
brief aan zijn vriend te schrijven. Hij heeft 
het inzicht gevonden dat hij niet zozeer 
verloren was, maar wel steeds heeft 
gezocht.

Brief
Jan van Kessel heeft ons buurtelingen 
ook een lange brief geschreven, in 
de vorm van een boekwerkje. Er zijn 
genoeg parallellen met de tocht van de 
grote liefdessonnettendichter Francesco 
Petrarca in te vinden, die mij spontaan 
bovenstaand verhaal te binnen brengt. 
Zijn ‘brief’ heet ‘Da Solo’, en is een boekje 
van 92 bladzijden, waarin hij zijn fietstocht 
vorig jaar van ruim 5000 km gedurende 
drie maanden dwars door Italië beschrijft. 
Het zeer lezenswaardig boekje is met veel 
liefde en vakmanschap geschreven door 
Jan van Kessel, prachtig vormgegeven en  
gedrukt bij Drukkerij OKZ. 

Presentatie
Zondag 15 april was de presentatie in 
Studio T en superlatieven schieten tekort 
om te beschrijven wat daar gebeurde. De 
zaal bovenin de school waar de boek-
presentatie werd gehouden puilde uit. Van 
Hillary Clinton is de uitspraak ‘It takes a 
village to raise a child’. Als niet helemaal 
kloppende variant hierop zeg ik ‘It takes 

a neighbourhood to write a book´. Met 
veel gevoel voor dramatische effecten, 
soms met een kwinkslag gepresenteerd 
maar met een ondertoon van oprechte 
emotie, verhaalde Jan van Kessel over zijn 
ervaringen. Met steeds op de achtergrond 
beelden via de beamer, de toverlantaarn 
van onze tijd, waarop Giovanni Kesselotto, 
zijn pseudoniem en rennersnaam, in allerlei 
stadia van toenemend inzicht én daarmee 
gepaard gaande geestelijke en lichamelijke 
catharsis stond afgebeeld. We hielden het 
niet droog die middag. Allereerst waren er 
de  tranen vanwege ‘de dood achterop’. 
Daarnaast was er de borrel na afloop, 
waarin de bezoekers weer tot zichzelf 
kwamen door elkaar te de-briefen over wat 
zij gehoord en gezien hadden.
Het eerste exemplaar van ‘Da Solo’ 
werd uitgereikt aan Bert van de Loo, 
overbuurman en vriend. De opbrengst van 
het boekje gaat geheel naar het KWF. Als 
u het boek nog niet hebt aangeschaft, ga 
dan direct naar de boekhandel. Bij Livius 
hebben ze het zeker.

Da solo ma non solo                                                         Toon van Gestel

Op de avond van 26 april 1336 beschreef Francesco Petrarca  (Italiaans humanist 
1304-1374) in een brief aan zijn vriend, de augustijner monnik Dionigi da Borgo San 
Sepolcro, zijn beklimming die dag van de Mons Ventosus, de windrijke berg in Zuid-
Frankrijk, eeuwen later bij wielerliefhebbers beter bekend als de Mont Ventoux. 

Jan van Kessel
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Vier generaties lang! Vanaf Willem die in 
1937 een banketbakkerij annex lunchroom 
met de naam ‘Huize Geers’ op de Heuvel 
voor zijn zoon Leo aankocht. Vanaf 1964 
heeft Huize Geers zich toegelegd op alleen 
chocolaterie en het ging zo goed dat ze 
een tweede filiaal in de Nieuwlandstraat 
openden. Vanaf 1956 was de oudste 
zoon van Leo – Wim – al werkzaam in 
de zaak. Vanaf 1972 heeft Wim de zaak 
overgenomen en was deze op diverse 
locaties gevestigd. Vanaf mei 1998 is Huize 
Geers present aan de Pelgrimsweg, ook 

75 jaar Huize Geers                                             Willianne Verbakel

het jaar dat zoon Hein zijn chocolatier-
opleiding in België afrondde. Inmiddels 
zwaait Hein de scepter in de zaak en op 
verzoek biedt Wim soms nog wel de hel-
pende hand. 
De vier hoofden van de vier generaties 
Geers zijn door Wim gemaakt, uiteraard 
van chocolade. Dat de Geersen vakman-
nen én prijswinnaars zijn is te zien op hun 
site: www.huizegeers.nl. Heb je als buurt-
bewoner nog nooit de chocolade van Huize 
Geers geproefd? Je weet niet wat je mist! 

Vier generaties Geers

Opening brug uitgesteld

Eind april is bekend geworden dat het openingsfeest van de nieuwe brug over de 
Piushaven en de lunch die daar gehouden zou worden, niet gaan lukken in het weekend 
van 21, 22 en 23 september. Er is vertraging opgetreden in de bouw, waardoor de brug 
pas later dit jaar klaar is. De verwachting is dat het openingsfeest wordt doorgeschoven 
naar het voorjaar van 2013, omdat het daar in de winter te koud 
voor is. Zodra de definitieve datum bekend is, volgt meer informatie.
Judith van Loon, Piushaven Levend Podium
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Bij dit evenement zijn ook 
enkele buurtbewoners 
nauw betrokken: Belinda 
van Doorn van Markant/ 
Klasse Theater als vak-
vrouw op muzikaal gebied, 
Geert-Jan Jaarsveld uit 
de Tivolistraat die nu 
eindelijk de kans heeft om 
zelf als artiest bij 013 op de 
planken te staan en Harrie 
Keusters als de PR-man 
(die ook de buurtkrant ge-
tipt heeft). “Ik zal hartstikke 
zenuwachtig zijn voor het 
optreden”, aldus Geert-
Jan met wie het interview 
plaatsvindt. 

Echte verrassing
Vorig jaar september is Geert-Jan 49 jaar 
geworden en zijn vrouw heeft toen een ver-
rassingsfeest voor hem georganiseerd.  En 
het cadeau? Deelname aan het Danzing 
Queen Meezingfestijn! “Ik was bij de eerste 
editie die plaatsvond in Jack’s Casino en 
vond het een geweldige avond, waarop 
ik naar hartenlust heb meegezongen. 
Dit cadeau heeft voor mij nu – een paar 
maanden voor mijn vijftigste verjaardag -  
toch een hoog  ‘try-before-you-die-gehalte’. 
In november zijn de repetities van start 
gegaan, geen overbodige luxe voor mij”, 
aldus Geert-Jan. 

Repeteren een must
“In de groep zitten veelal mensen die al 
meegedaan hebben bij de eerste editie 
en die ook wel enige muzikale ervaring 
hebben. Dat ligt bij mij anders: ik mag 
graag meeblèren met muziek, maar dan 
heb je het wel gehad: ik kan geen noot 
lezen en weet nu pas dat ik een bariton 
ben!”  De wekelijkse repetitietijd is voor 

Zingend Achter de voordeur bij 013                               Willianne Verbakel

Op 18 en 19 mei vindt in 013 een bijzonder evenement plaats: voor de tweede keer wordt 
het Danzing Queen Meezingfestijn georganiseerd. Danzing? Ja letterlijk DAN ZING, want 
het is de bedoeling dat het publiek uit volle borst meezingt.  

Geert-Jan dan ook niet voldoende: “Ik vind 
het tegenwoordig geweldig om lang in de 
auto te zitten, alle nummers staan op de 
playlist van m’n I-phone. Zo kon ik onlangs 
onderweg naar Zwolle mooi twee uur extra 
repeteren.” 

Mooi initiatief
Initiatiefnemer van dit evenement is de Til-
burger Dave Danhart, muziekdocent maar 
vooral muziekfanaat, die graag talentvolle 
amateurs de kans geeft om zich verder 
te ontwikkelen. Kijk maar eens op de site 
www.hanhartvoormuziek.nl wat deze man 
allemaal onderneemt. “Ja,  je moet echt 
een liefhebber zijn om zo’n onderneming 
aan te gaan, want er zitten natuurlijk ook 
wel enige financiële risico’s aan.” Met zo’n 
twintig zangers en een echte band probe-
ren ze er op de 18 en19 mei in 013 echt 
een onvergetelijk festijn van te maken. 

Rechts op de vloer bij de repetities: 
Geert-Jan Jaarsveld
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Uitnodiging voor de hele buurt
“Ik kan het uitje voor iedereen aanraden, 
ook gezellig om met de hele straat te ko-
men en lekker mee te zingen. Vorige keer 
waren er ook mensen verkleed aanwezig, 
maar dat hoeft natuurlijk niet. 
Na het optreden is er een afterparty. Op 18 
en 19 mei hebben we wel wat concurrentie 
bijvoorbeeld van de finale van de Cham-
pions League en het Hap Stap Festival 
maar ik weet zeker dat diegenen die het 
meemaken, het nooit meer willen missen. 
Ach we hebben keileuke nummers op ons 
repertoire, die eigenlijk iedereen – zeker in 
onze leeftijdscategorie –  mee kan zingen. 
Denk aan nummers van Hair, Saturday 
Night Fever en Mama Mia”

Kortom: Geert-Jan nodigt ons allemaal uit 
voor ‘zijn’ feestje in 013! 

Een deel van de cast van DanZing Queen

Wijkvolleybaltoernooi 2012

Het afgelopen jaar heeft de Loudonstraat de beker in de wacht gesleept van het 
traditionele wijkvolleybaltoernooi. Dit betekent dat wij dit jaar ‘de eer’ hebben om dit 
jaarlijkse toernooi te mogen organiseren.

Het volleybaltoernooi wordt gehouden op zaterdag 18 augustus en als gastheer zal we-
derom optreden het St-Jorisgilde. Het terrein is gelegen aan de Oisterwijksebaan in Moe-
renburg. Het betreft een mix-volleybaltoernooi waar in de teams van zes personen minimaal 
twee vrouwen meespelen. Wisselspelers zijn uiteraard ook van harte welkom. Bij de organi-
satie gaan we uit van maximaal zestien teams onder het motto ‘wie het eerst komt, die het 
eerst maalt’. Dus wij nodigen ook nadrukkelijk straten uit, die deze jaarlijkse traditie nog niet 
kennen, om deel te nemen.

Het inschrijfgeld per team bedraagt dit jaar 20 euro en kan op de 
dag zelf voldaan worden. Dit bedrag lijkt in vergelijking met afge-
lopen jaren een behoorlijke verhoging, maar daar krijgen jullie als 
team na afloop van de wedstrijden dan ook een speciale verras-
sing voor. En hopelijk valt deze verrassing zo in de smaak dat de 
teams nog lang ‘blijven hangen’ voor een drankje en een praatje. 
Het organiserende team zou het namelijk heel gezellig vinden als 
ook de ‘derde helft’ door veel sporters en supporters meegemaakt 
wordt. Mocht het slecht weer dreigen te worden, dan zullen we 
voor tenten zorgen waar eventueel in geschuild kan worden, maar 
onze wens is natuurlijk een zonovergoten zaterdag. 
De contactpersonen van de (nieuwe) teams kunnen hun 
inschrijving vóór 8 juni mailen aan cor.jacobs@home.nl 
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OPROEP voor de Jeugdraad 

 
Kun je de volgende twee vragen met ‘JA’ beantwoorden, dan is de Jeugdraad misschien 
wel wat voor jou! 
 

1) Zit jij volgend jaar in groep 8 of ga je al naar de middelbare school en ben je niet 
ouder dan 15 jaar? 

 
2) Vind je het leuk om samen met ons na te denken over welke activiteiten we in de 

buurt voor jou en je buurtgenoten kunnen gaan organiseren? 
 
Schrijf je dan in! 
 
Wij zijn op zoek naar kinderen (vanaf groep 8 tot en met 15 jaar) die plaats willen nemen in 
de Jeugdraad van de Armhoefse Akkers. Samen met deze groep kinderen gaan we op 
zoek naar leuke, gezellige en leerzame activiteiten om te organiseren in de wijk. Vraag aan 
je vriend of vriendin of die ook zin heeft en geef je samen op. 

 
Heb je interesse, laat dit dan z.s.m. weten door middel van een berichtje aan de Buurtraad 
via buurtraad@hotmail.com of vul onderstaand formuliertje in en stop deze in de 
brievenbus van de Buurtraad in de J.P. Coenstraat 34a. 
 # ___________________________________________________________________ 
 
Ja, ik wil wel meedenken in de jeugdraad van de Armhoefse Akkers! 
 
Naam: 

Adres: 

Telefoonnummer: 

Geboortedatum: 

Mailadres: 

Handtekening + naam ouder/verzorger: 

 
Moerenburg is weer schoon 

Op 28 april werd in Moerenburg zwerfvuil en illegaal gestort afval geruimd. Dankzij de 
hulpvaardige handen van 25 vrijwilligers uit de wijk Armhoefse Akkers en daar buiten kun-
nen we spreken van een zeer geslaagde actie. Ruim honderd vuilniszakken en stapels los 
vuil werden verzameld. Ook deze keer werd gestart bij de Waterzuivering Moerenburg, waar 
voor koffie en thee door Raakveld werd gezorgd. Voor de lunch waren we te gast bij Buiten-
om aan de Broekstraat 4. Dit jaar mochten wij op vijf sponsoren rekenen voor een financiële 
ondersteuning. Zoals elk jaar werden de vrijwilligers bijgestaan door de beroepskrachten 
Ton Verhoeven van de afdeling Stadstoezicht en Erwin Lejeune van Diamant. Het BAT had 
weer voor een grote container gezorgd waarin het verzamelde vuil kon worden verzameld. 
De knijpers, handschoenen en vuilniszakken waren door de Gemeente Tilburg te beschik-
king gesteld. Omdat op 10 mei het Landschapspark Moerenburg feestelijk geopend wordt 
en de schoonmaaktraditie tien jaar bestaat werd deze extra schoonmaak dag gehouden. 
Namens de Werkgroep Behoud Moerenburg, Will van Sprang.
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Het is inmiddels alweer bijna drie jaar 
geleden dat Studio T zich in dit deel van 
het voormalige klooster vestigde. De naam 
roept wat andere associaties op, maar 
het gaat hier om een kleinschalige MBO 
Business-School die studenten een drie-
jarige opleiding op niveau 4 aanbiedt rond 
de thema’s Energie, Food & Business, Vrije 
tijd, Stad & wijk en Water. Het is een ver-
nieuwende opleiding volgens het concept 
‘Virtual Action Learning’. 

Digitaal
‘Virtual Action Learning’. Een hele mond 
vol, maar wat betekent het? “Leren van en 
aan elkaar staat bij ons centraal”, vertelt 
Karin Swijter, accountmanager onderwijs 

en stagecoördinator. “Studenten krijgen 
te maken met leerarrangementen, waar-
in precies staat wat een bepaald project 
of opdracht inhoudt. Ze gaan daarmee 
deels zelfstandig aan de slag en moeten 
tussentijds aan elkaar de voortgang rap-
porteren. De computer speelt daarbij een 
grote rol, want zoveel als mogelijk worden 
de producten gedigitaliseerd. Studenten 
zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de 
eindresultaten van de groep. We leren ze 
dan ook om inhoudelijke feedback te geven 
en elkaar te helpen. Een leerarrange-
ment wordt afgesloten met een individuele 
presentatie, waarbij docenten en mensen 
uit de praktijk betrokken zijn. Twee vormen 
daarvan heb je kunnen meemaken met het 

Stickers plakken en mee discussiëren                                Jaap van Loon

Met een Neighboorhood T-Town Café en een seminarprogramma bood Studio T net na 
de paasdagen buurtbewoners een mooie gelegenheid een kijkje te nemen in de com-
pleet gerenoveerde ruimten van de vroegere Slagersvakschool aan de Loudonstraat. 

Virtual Action Learning 
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T-Town Café en het seminar.” Lesgegeven 
wordt er natuurlijk ook. Karin: “De opleiding 
werkt met experts en coaches. De expert 
draagt de theorie aan en is vooral gericht 
op het product. Een coach richt zich op de 
persoonlijke begeleiding van de student. 
We werken met kleine groepjes van vijftien 
tot twintig studenten, waarbij het groeps-
proces heel belangrijk is.” 

Kleinschalig
In het eerste jaar oriënteren de studenten 
zich op alle vijf de thema’s. In het tweede 
jaar gaan ze verder in drie richtingen en 
voeren daarin bepaalde onderzoeken uit. 
Het derde leerjaar is de specialisatiefase, 
waarin een student kiest voor één bepaald 
thema.
Blijft de kleinschaligheid gehandhaafd als 
er meer studenten zich aanmelden en kan 
dat wel allemaal in het gebouw? “We willen 
doorgroeien naar in totaal 200 tot 225 stu-
denten. Dat kan ook”, legt Karin uit, “door-
dat we in de drie jaren van de opleiding 
werken met verschillende stageperioden 
zijn meestal studenten van één bepaald 
leerjaar aanwezig. Op deze manier blijft de 
kleinschaligheid behouden en kunnen we 
iedere student goed volgen in zijn of haar 
ontwikkeling.”

T-Town Café
De eerstejaarsstudenten presenteerden 
zich via een aantal evenementen die ze 
bedacht hadden om in Moerenburg uit te 

De laptop is voor studenten 
onmisbaar bij Studio T

voeren. Ze kregen tien weken de tijd om 
een of meerdere activiteiten op te zetten 
die in het weiland voor Café Zomerlust 
uitgevoerd zouden kunnen worden. De 
bezoekers kregen de mogelijkheid om 
met vijf stickers aan te geven welke groep 
de beste presentatie had. Ook werd hun 
gevraagd om (kritische) vragen te stellen, 
of adviezen te geven om de studenten te 
helpen bij het verbeteren van hun prod-
uct. Die konden deze feedback dan weer 
gebruiken om zich voor te bereiden op het 
assessment in juni, dat bepalend is voor 
de overgang naar het volgend studiejaar. 
Slechts een handjevol buurtbewoners was 
aanwezig, maar met ouders, docenten 
en enige stagebegeleiders  werd het een 
geanimeerd en zinvol avondje.

Seminar
De eindejaarsstudenten van Studio T 
organiseerden een dag later geheel 
zelfstandig een seminar, waarmee ze zich 
kandidaat stellen voor de afstudeerfase. 
Genodigden waren  praktijkopleiders van 
stagebedrijven, docenten van andere 
onderwijsinstellingen, relaties en natuurlijk 
de ouders. In de verschillende ruimten 
toonden 26 studenten eindproducten van 
hun specialisatie fase. Daarna moesten 
ze ook nog een echte presentatie geven. 
Vooral dat laatste riep de nodige spanning 
bij de studenten op. Ga er maar aanstaan 
om voor een volle zaal een spreekbeurt te 
houden… 
Nu de studie er voor de studenten bijna op 
zit, zijn ze al druk bezig met hun toekomst. 
De meesten willen verder studeren aan 
een HBO-opleiding. Gezien het speciale 
karakter van de opleidingen bij Studio T 
betekent dit wel, dat het soms zoeken is 
naar een goed aansluitende specialistische 
vervolgopleiding. Een enkeling wil eerst 
verder praktijkervaring op doen. Ze hopen 
op een baan bij een van de Brabantse 
ondernemingen die samen met Helicon 
Opleidingen de opleidingen van Studio T 
hebben vormgegeven. 
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Het initiatief voor het 
kookproject kwam van 
Mariska van Zutven. Het 
achterliggende idee is 
kinderen kennis te laten 
maken met elkaar en met 
verschillende culturen 
door samen te koken.  
Het kookproject wordt 
twee keer achter elkaar 
gedaan met steeds een 
groep van acht kinderen  
en uitgevoerd door Freya 
van der Krieken (student 
Studio T) en Tjolina 
Minderman (vrijwilliger 
van de wijk Jeruzalem).  
Zij worden ondersteund 
door De Twern en Verrijk 
je Wijk.

Indruk
Pim Villevoye (11 jaar) en 
Sterre de Bruijn (9) deden 
de eerste keer mee en zij 
schreven er het volgende 
over: 
“Vorige keer hebben we 
spaghetti, tapenade en 
soepstengels gemaakt. Wij 
vinden het erg leuk om te 
koken. Pim vindt dit leuk 
omdat hij nieuwe recepten 
leert en Sterre vindt het 

Koken voor elkaar                                                                                      

Het kinderkookproject ‘Koken voor elkaar’ is woensdag 14 maart begonnen in het 
Lidwina Klooster. Totaal zestien kinderen van de scholen Pendula en Armhoefse 
Akkers koken vier weken achter elkaar samen, in de wijken Armhoef en Jeruzalem. 

leuk omdat ze haar moeder dan mee kan 
helpen in de keuken. 
We  vinden het allebei niet eerlijk dat ze 
in de wijk Jeruzalem wel een buurthuis 
hebben en in onze woonwijk, de Armhoefse 
Akkers, niet. Als er in onze wijk ook een 
zou zijn, zouden we hier vaak gaan spelen. 
Tijdens het koken hebben we geleerd hoe 
je prei moet snijden, knoflook moet persen 

en hoe we tapenade moeten maken.  
We vinden dat we al een hoop 
lekkere dingen hebben gemaakt, 
zoals soepstengels, pizza, spaghetti 
en wentelteefjes. Wel vinden we het 
ontzettend jammer dat we maar vier keer 
samen mogen koken en we willen volgend 
jaar erg graag weer meedoen!”

Siebe en Pim in de keuken (foto Mariska van Zutven)
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Er zijn weer veel kampioenen en 
kampioentjes in de wijk.
Bij Were-Di-voetbal was het C3-team zelfs 
onoverwinnelijk dit seizoen in de voorjaars-
competitie. Zij zijn ongeslagen kampioen 
geworden. Maar liefst drie teams gaan op 
dit moment bijna zeker kampioen worden, 
maar ze hebben nog een wedstrijd te 
gaan op het moment dat ik de kopij voor 
de buurtkrant aan moet leveren.Mogelijk 
worden de F6, F4 en de E3 ook kampioen 
in hun klasse.

Kampioenen in de wijk                                                        Corin Sweegers

ALLEMAAL: (alvast) 
VAN HARTE PROFICIAT !

We kunnen de kampioenen alleen vermelden als we weten dat ze kampioen zijn. 
Dus kent u nog meer kampioenen, bel of mail dan even naar de redactie. 

En volgende maand wordt de kampioen vermeld in deze rubriek. 

Het  jaarlijkse jeugdvoetbaltoernooi bij 
Were-Di (6 - 18 jaar) wordt dit jaar op 2 
en 3 juni gespeeld door de pupillen. Op 
zaterdag zal het toernooi om 9.15 uur 
gestart worden door de F-jeugd. In de 
middag spelen de E’tjes en op zondag 
komt de D aan de beurt.  
Er hebben zich weer veel teams uit de 
omgeving ingeschreven, dus kunnen het, 
als het weer een beetje meezit, een paar 
mooie voetbaldagen worden. Loop gerust 
binnen, in de kantine is het tijdens het 
toernooi altijd gezellig. 
Een week later op vrijdagavond 8 juni 
speelt de B-jeugd zijn toernooi en 9 
juni spelen de C- en A-junioren hun 
toernooi. De EK-voetbalwedstrijd van het 

Nederlandse team tegen Denemarken 
om 18.00 uur zal op een groot scherm 
gezamenlijk bekeken worden in de kantine 
aan de Moerenburgseweg. En wie weet 
met mooi weer kan er buiten genoten 
worden van de eerste wedstrijd van 
Nederland op het EK.
     
  
Wil je na de zomerstop misschien gaan 
voetballen, kom dan eens een kijkje 
nemen. 
Iedereen uit de wijk is van harte welkom  op 
deze gezellige dagen. Tijdens het toernooi 
zijn er voldoende mensen aanwezig om 
u te informeren over hoe een en ander 
geregeld wordt bij Were-Di, de trainingen, 
de contributie, enz.

RKSV Were-Di: Henk-Hensen-jeugdtoernooi      Corin Sweegers
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Het KBO Sacrament organiseert samen 
met het Senioren Netwerk Armhoefse 
Akkers deze middag en u bent van harte 
welkom!
Er is een ervaren gids uitgenodigd die een 
presentatie komt geven over dit Nationaal 
Park. Het wordt vast een gezellige middag 
met veel informatie over het ontstaan van 

Kom naar een middag over de Loonse en Drunense Duinen

Alles te weten komen over de Loonse en Drunense Duinen, terwijl u lekker zit en 
geniet van een kopje koffie of thee? Dat kan op maandag 4 juni a.s. in de Pelgrim-
hoeve, voor alle 60-plussers in de wijk.

het gebied, over de planten en de dieren 
die er leven en hoe het beheerd wordt.
Aanvang: 14.00 uur, de entree is gratis en 
er staat natuurlijk een kopje koffie of thee 
voor u klaar. Tot dan!

KBO Sacrament en Senioren Netwerk 
Armhoefse Akkers

De gasten kwamen vanaf half 2 binnen en 
werden ontvangen met koffie of thee en 
een heerlijk stuk vla. Na een mooie paas-
viering werden er palmtakjes uitgedeeld. 
Op de tafels stonden chocolade eitjes en 
gekleurde eieren. 
Onder het genot van een drankje en 
toastjes met salades werd er geluisterd en 
meegezongen met het smartlappenkoor 
‘De Kruikenzangers’, wat een groot succes 
was.

Paasmiddag Zonnebloem

Op woensdag 4 april heeft de Zonnebloem een heel gezellige paasmiddag 
gevierd in de Pelgrimhoeve.

Om ongeveer 5 uur was de middag afgelo-
pen en gingen de mensen voldaan naar 
huis. 
Wij danken Willy en Peter de Leeuw voor 
hun gastvrijheid en ‘Verrijk je Wijk’ voor hun 
bijdrage aan deze fijne middag.

Dymph Goedhart, Zonnebloem Oosthoeve/
Heuvel

Twaalfde herdenking bij Indië-monument

Op zaterdag 26 mei wordt de jaarlijkse herdenking bij het Indië-monument in het Gerard van 
Swietenpark gehouden. Voorafgaand wordt in de kerk op de Heuvel een dienst gehouden, 
waarin vooral het doden-appèl heel indrukwekkend is. 
Daarna wordt voorafgegaan door ‘The Dutch Pipes and Drums’ naar het monument gewan-
deld via de St. Josephstraat, Prof. Dondersstraat en Gerard van Swietenstraat.
Rond 12.15 uur gaat daar de vlag halfstok en vindt een eerbetoon plaats voor alle Tilburgse 
slachtoffers die de oorlog in Nederlands-Oost-Indië niet hebben overleefd. Natuurlijk bent u 
van harte uitgenodigd om deze herdenking bij te wonen. Aan omwonenden langs de route 
wordt gevraagd om de vlag halfstok uit te steken.
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Veertiende Scootmobiel- / fietstocht 

K.B.O. Broekhoven 1 organiseert op zondag 3 juni voor de veertiende keer een scoot-
mobiel/fietstocht. Ook elektrische rolstoelers zijn van harte welkom.

Beide tochten gaan door de bossen en over rustige wegen, alwaar u lekker van de natuur 
kunt genieten. Zowel voor de scootmobielers en fietsers is de afstand 25 km. Na ongeveer 
12 km is er een rustpunt van een uur. Voor de scootmobielers is er begeleiding van een 
volgauto en motorbegeleiding voor de afzetting van gevaarlijke oversteekplaatsen.
Het inschrijfgeld bedraagt zes euro per persoon. Voor dit bedrag wordt u voorzien van eten 
en drinken. U kunt zich inschrijven tot 20 mei.
Voor verder informatie: Mevr. Van Groenendael, tel: 536 48 80. 

Uitbreiding zorg ouderen

Een ouderenadviseur, een mantelzorgconsulent en een maatschappelijk werker van 
de Twern houden in het Gezondheidscentrum Piushaven afwisselend spreekuur  op 
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 - 10.30 uur.

- Ouderenadviseur  
Individuele 60-plussers kunnen bij de ouderenadviseur terecht voor informatie en advies 
over wonen, zorg, welzijn, financiën, ontmoeting en ontspanning. 
- Mantelzorgconsulent  
Mensen die onbetaald, intensief en langdurig voor anderen zorgen, kunnen ondersteuning 
krijgen van de mantelzorgconsulent. Deze hulpverlener kan helpen bij het vinden van ant-
woorden op allerlei vragen en het aanpakken van problemen. Dit kan individueel gebeuren, 
of in een familiegesprek en eventueel in afstemming met andere hulpverleners.
- Maatschappelijk werker  
Mocht u problemen hebben in het dagelijks leven of op uw werk, dan kunt u terecht bij de 
maatschappelijk werker. De maatschappelijk werker kan u ondersteunen bij het oplossen 
van en omgaan met uw problemen. 

U kunt altijd binnenlopen op genoemde tijdstippen bij de Twern in het Gezondheidscentrum 
Piushaven, Prinsenhoeven 22, 5017 GC Tilburg. E-mail: GHCpiushaven@twern.nl en 
tel. 712 20 00. Welkom! 

De bloedprikpost wacht op ú!

Sinds donderdag 12 april is de bloedprikpost HERopend! Er zijn al wat mensen die dit 
ontdekt hebben en die bloed kwamen laten prikken. Maar om hier te kunnen blijven bestaan, 
zijn er voldoende mensen nodig. Dus hebt u een verwijsbriefje om bloed te laten prikken en 
woont u in de buurt, kom dan naar deze prikpost. U hoeft niet lang te wachten, dus dat is 
een groot voordeel. 

Tijd: iedere donderdag tussen 9.30u. en 10.00u.
Plaats: Van Heutzstraat 1a, Tilburg, in de ruimte van de 
buurtraad boven het kindercentrum. 
Bellen bij de buurtraad, daarna wordt de deur geopend. 
Let op: de prikpost zit op de 1e verdieping, er is geen lift.



 
BUURTAGENDA 

18/19 mei Vanaf 20.30 uur 013 
DanZing Queen, live meezingconcert 

23 mei 20.00 – 22.00 uur Jan Wier restaurant hoofdgebouw 
Informatieavond over o.a. verslaafdenopvang 

26 mei Vanaf 12.15 uur Gerard van Swietenpark 
12e herdenking bij het Indië-monument 

3 juni 11.00 – 16.00 uur Hoevense Kanaaldijk 
Open dag Volkstuinvereniging Moerenburg 

4 juni Vanaf 14.00 uur Pelgrimhoeve 
Presentatie over de Loonse en Drunense Duinen 

2/3 juni Vanaf 09.15 uur Were Di 
Henk-Hensen-jeugdvoetbaltoernooi 

9 juni Vanaf 18.00 uur Were Di kantine 
Voetbal Nederland-Denemarken op groot scherm 

 
INFORMATIE 

Ø 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 
  
Ø Buurtkrant 

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

   

Ø Reacties 
Buurtkrant 

Deadline kopij volgend nummer: 

Verschijningsdatum rond:  

24 mei 

  8 juni 

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

Ø Buurtraad E-mail: buurtraad@hotmail.com 
Postadres: Loudonstraat 25, 5018 GE Tilburg 
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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 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 eenmalig op de 3e dinsdag van de 
maand: nl. 15 mei in de ruimte van de Buurtraad in de Van 
Heutzstraat 1a. Bellen bij de Buurtraad/prikpost. 

                            
Ø Wijkagent 

Martien van 
Blokland en  
Ad Braber 

Wijk Armhoef Hoogvenne 
E-mail: martien.van.blokland@mw-brabant.politie.nl en 
ad.braber@mw-brabant.politie.nl. Tel. 0900 8844.  
Spreekuren in de ruimte van de Buurtraad in de Van Heutszstraat 
1a. Op maandag 21 mei en 4 juni van 19.00 - 20.00 uur. Bellen 
bij de Buurtraad/prikpost. 

  
Ø Bloedafname Iedere donderdag van 9.30-10.00 uur in ruimte van de Buurtraad, 

boven het Kindercentrum, 1e verdieping, alleen trap.  
Van Heutszstraat 1a. 
 
Iedere ochtend van maandag t/m vrijdag van 08.30 – 09.30 uur in 
het Gezondheidscentrum Piushaven, Prinsenhoeven 20.  

  
Ø AED-apparaat Studio T (Loudonstraat 2), terrein Jan Wier, Hogendriesstraat.  

Wilt u een cursus volgen om met een AED om te leren gaan en 
daarna voor de buurt beschikbaar te zijn. Mail dan naar 
buurtraad@hotmail.com. 

  
Ø Ouderenzorg 

 
Een ouderenadviseur, een mantelzorgconsulent en een 
maatschappelijk werker van de Twern houden in het 
Gezondheidscentrum Piushaven afwisselend spreekuur op 
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 - 10.30 uur. 
Prinsenhoeven 22, tel. 712 20 00. 

  
Ø 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. 

  
Ø Centraal Meldpunt 

Gemeente Tilburg 
Voor klachten of opmerkingen over uw woonomgeving:  
Tel. 14 013 of e-mail via de site www.tilburg.nl.  
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Vakantiehuis in Italië te huur
Zee, strand, wandelen, natuur, historische schatten. Il Cilento: nog onbekend gebied in Italië. 
Huis of kamers te huur. Twee keukens, zicht op Capri. www.villapogioalsole.com.  
Lout Donders, tel. 543 88 68.

Te huur in de Franse Ardennen 
In de landelijke omgeving van 100 jaar terug, maar met alle comfort van nu, een vrijstaand 
huisje, voor 2 of 3 personen.  Op 3 uur rijden van Tilburg, ook voor weekends, om even tot 
rust te komen.  Voor meer informatie tel. 546 51 81

Bureau Taal en Tekst 
Voor begeleiding en correctie van: Nederlandse scripties, proefschriften, teksten, boeken, 
brochures en gebruiksaanwijzingen, alsmede het geven van Nederlandse les/ bijles. 
Josette van Heck, tel. 536 27 59, e-mail: J_vanheck@yahoo.co.uk (CRKBO geregistreerd)

Vakantiehuis in de Morvan, Bourgogne
Sfeervol huis te huur voor 2 - 8 personen, 600 km ten zuiden van Tilburg. Voor rustzoekers 
en natuurliefhebbers. Uitgebreide info op http://chapeau.dievers.nl.  
Hans Dieteren, tel. 06 110 563 99.

Zang- of pianolessen
Voor zang- of pianolessen: ga naar mijn eigen website: www.wilvanleijsen.nl of bel: 
544 54 55.

Je hoort de zee, je ziet de duinen....
Omringd door ruim 500 m2 groen staat in Zeeland ons nieuwe, sfeervolle vakantiehuis dat 
we gaan verhuren. Na 400 meter sta je met je voeten in de zee, na 2 km fietsen ben je in 
Westkapelle of Zoutelande. In het huis kunnen 6 mensen slapen, in het tuinhuis 2. Meer 
informatie? Mail Theo & Martyntje op palaisdelamer@ziggo.nl.

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 

Grafisch ontwerp & websites – studio 3313
Ontwerp voor logo’s, posters, flyers, kaarten, websites, boeken, etc. Nieuwsgierig?
Neem een kijkje op: www.studio3313.nl, ga langs bij Sharon Hamers, Carré 34 of mail naar: 
sharon@studio3313.nl

Teken/Schilder-, Aquarel- of Vaarbewijslessen
Cursussen op een bijzondere locatie. Leslokaal in het ruim van historisch vrachtschip Drie 
Gebroeders, dicht in de buurt!  Atelier Wateridee, Havendijk 7 (vlakbij Hogendriesstraat).
Voor info en aanmelden www.wateridee.nl of 06 121 463 34 / 06 255 155 56
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Kinderstoel te koop
Aangeboden een kinderstoel van het merk Bopita. Is ook om te bouwen naar een tafeltje en 
een stoeltje. Foto op aanvraag. Inlichtingen: 06 811 751 65.

Oppas biedt zich aan 
Oppasadres gezocht voor zaterdag overdag. Ik ben Inge Dielissen en 18 jaar. Ik zit in het 2e 
jaar van de opleiding Kinderopvang. 
E-mail: inge_dielissen@hotmail.com of tel. 06 300 333 29

Stalling/garage voor motor 
Zoek je een stalling/garage voor je motor in de wijk Armhoefse Akkers? Ik heb nog ruimte in 
m’n garage. Mail naar: brou0818@planet.nl 
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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
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Gerard de Bondtstraat 6      5017  GT  Tilburg 
Tel. 013 – 543 40 04 
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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


