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Maldhy Bongers, Klassiek Homeopaat Tilburg 
Wist u dat: 

• homeopathie buiten het eigen risico valt? 
• ik voor mensen hier uit de buurt die niet mobiel zijn, aan huis kom voor een 

consult? 
• u kunt bezuinigen op antibiotica-kuren door homeopatisch te behandelen? 
• Ik mij extra heb toegelegd op psychische klachten zoals angst, rusteloosheid, 

rouwwverwerking, burn out, hypersensiviteit? 
• Ook  “onverklaarbare klachten” mijn aandacht hebben 
Info:  maldhybongersklassiekhomeopaat.nl             Tel.:  06-17992016 
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Standard Fémina? Beerschot? Inderdaad, 
we hebben het over een paar topteams uit 
België. Buurtgenote Marte van de Wouw 
(22), klein, rap en goed aan de bal, staat  
sinds eind juli in de spits van Beerschot en 
heeft inmiddels al zeven keer gescoord. 

’t Zand
Na een kortstondig verblijf in het dames-
voetbalteam van Willem II, stapte Marte 
vijf jaar geleden over naar Sc. ’t Zand in 
de Reeshof. “Weliswaar een klasse lager, 
maar een stuk gezelliger”, vindt Marte. 
“Een vriendin van mij, Tamara Valentijn, 
werd gescout door Beerschot en nodigde 
mij uit om een keer mee te gaan voor 
een training. Daar viel ik blijkbaar meteen 
op, want de club toonde direct interesse. 
Het klikte ook met de meidengroep, dus 
vandaar dat ik me bij Beerschot heb aange-
sloten. Daarmee sloot ik wel een prachtige 
tijd bij SC ’t Zand af, maar ze weten daar 
ook dat ik er terugkom. Ik ben namelijk 

erg afhankelijk van Tamara met het 
reizen. Ik rijd zelf auto, maar heb te 
veel moeite met mijn concentratie op 
snelwegen en van mijn ouders mag 
ik ook niet verwachten, dat ze me 
steeds brengen.”

BeNe-League
Meespelen in de top van het dames-
voetbal vraagt veel. Wekelijks zijn 
er drie trainingen en in het weekend 
een wedstrijd. “Beerschot is toch 
ruim 50 minuten rijden. We trainen 
vanaf 20.00 uur tot ongeveer 21.30 
uur. Met omkleden en douchen ben 
ik dan meestal toch pas tegen 23.30 

Marte speelt in de BeNe-League                                     Jaap van Loon

Het was op het nippertje, maar door een zege op het onoverwinnelijke geachte 
Standard Fémina uit Luik, sleepte het Antwerpse K. Beerschot AC een plaats in de 
BeNe-League A binnen. Twee Tilburgse meiden stonden in de basis van het dames-
voetbalteam van Beerschot.

uur terug in Tilburg en om half zeven gaat 
de wekker weer”, vertelt Marte. Ze heeft 
daarnaast een parttime baan als sportle-
raar op een basisschool en het Odulphus-
lyceum, haar ‘oude’ school. Het voetbal is 
bepaald ook geen vetpot. Marte: “We krij-
gen een onkostenvergoeding en een bes-
cheiden premie bij winst en gelijkspel. Daar 
doe ik het dan ook niet voor. Het is veel 
gaver, dat we nu geselecteerd zijn voor de 
BeNe-League A. De beste vier clubs uit 
België spelen tegen de beste vier clubs uit 
Nederland. We spelen na de winterstop 
wedstrijden tegen Ajax, PSV, Twente en 
ADO. Daar kijk ik enorm naar uit!”

Mentaliteit 
Is er verschil tussen het damesvoetbal in 
Nederland en België? “Bij Beerschot zijn 
ze enorm prestatiegericht en is voetbal ook 
een echt groepsgebeuren”, vindt Marte. 
“Wat wel opvalt is, dat ze minder direct 
zijn en erg volgzaam. Voor mijn team was 
het wel goed dat Tamara en ik erbij kwa-
men. Wij stellen sneller iets ter discussie 
en volgen niet slaafs de trainer. Zo hebben 

Marte van de Wouw in het tenue van 
K. Beerschot AC
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we al snel inbreng gehad in het 
systeem, waarin we spelen. Dat 
is nu 4 – 4 – 2 geworden. Ze 
staan er ook echt open voor onze 
inbreng, al moet ik nog wel erg 
wennen aan het taaltje. Wekelijks 
leer ik nieuwe woordjes. Bij de 
training sta ik ook niet voorop, 
omdat ik soms de trainer echt 
niet kan verstaan. Het voetbal 
in Nederland is ook veel groffer, 
veel meer het televisievoetbal. 
Belgen zeuren veel minder en 
staan na een botsing meteen 
weer op (als dat kan natuurlijk).”

Marte’s stille droom is toch, dat 
ze mee kan gaan draaien in het 
damesvoetbalteam van PSV. 
“Ze hebben daar nu een nieuwe 
coach en wellicht speel ik me in 
de kijkerd, als we binnenkort te-
gen dat team moeten aantreden.”

Marte (voorgrond) in fel duel met een tegenstand-
ster van RSC Anderlecht

“Ik ben streng katholiek opgevoed, moest in 
Venlo vroeger iedere dag naar de kerk. Ben 
maar gauw misdienaar geworden, dan had 
je tenminste iets te doen in de mis en had 
je je jaarlijkse reisje.” Vanaf zijn studietijd 
heeft Cor het geloof ver ‘weggegooid’, 
maar zo nu en dan begint het toch te 
kriebelen. Cor vraagt zich af of dat wellicht 
aan zijn katholieke roots ligt. Drieënhalf 
jaar geleden heeft hij het lef gehad om een 
gedeelte van de voettocht naar Santiago 

de Compostella te lopen: “Een combina-
tie van wandelen, natuur en mensen en 
ik verwachtte ook spiritualiteit en religie. 
Het was een geweldige ervaring met veel 
mooie contacten, maar voor de spirituali-
teit en religie blijkt toch een stille retraite bij 
Koningshoeven een betere plek.”

Niet praten
De vier dagen – van dinsdag tot vrijdag – 
hebben wel indruk gemaakt op Cor. 

…van Trappistenklooster Koningshoeven                    Willianne Verbakel

Nee, Cor Jacobs (59) is niet één van de paters of monniken van de Abdij Konings-
hoeven. Hij woont met Annemarie Weijters bij ons in de wijk in de Loudonstraat. 
Begin december was Cor voor vier dagen op stille retraite in onze achtertuin en dit 
was de directe aanleiding om hem te vragen voor een gesprek. “Je mag me best inter-
viewen maar eigenlijk moet je naar gastenbroeder David gaan van Koningshoeven! 
En ik wil zeker niet op de foto”, was zijn reactie.
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“We kwamen op dinsdag met veertien 
mensen bij elkaar, mannen, vrouwen, jong 
en oud, kortom een gevarieerd gezelschap. 
Je wordt volledig vrijgelaten in je dagindel-
ing, maar ik heb er voor gekozen om het 
hele programma van het klooster te vol-
gen.” Dat betekende veel gebedsdiensten 
op een dag: van de nachtwake (Metten) om 
half vijf ’s morgens, via het morgengebed 
(Lauden) om half zeven, naar de Eucharis-
tieviering en middaggebed van half twaalf, 
het middaggebed (Noon) om 14.30 uur, 
het avondgebed (Vespers) om 17.30 uur 
tot de dagsluiting (Completen) om 19.30 
uur. Daarna kon je onder het genot van 
een lekkere trappist de dag nog eens rustig 
overdenken en vervolgens met de ‘kippen 
op stok’. Iedere morgen kregen we een 
conferentie met een theologische verhan-
deling. Dagelijks ging ik ook twee keer 
minimaal een uur alleen lopen in de mooie 
natuur op het landgoed van de abdij en ik 
heb veel gelezen in verschillende boeken 
uit de bibliotheek van de monniken. Het 
meest bijzondere is de serene stilte en het 
feit dat je niet met elkaar praat. Daar waar 
ik normaal de gezelligheid op zoek, had ik 
aan dat contact in deze dagen echt geen 
behoefte. Weet je dat ik zelfs de meeste 
namen van de mensen in mijn groep niet 
ken? En, dat je ook aan tafel tijdens het 
eten met handgebaren duidelijk maakt dat 

je de aardappels aangereikt wilt krijgen?” 

Het ‘huis’  Koningshoeven
Cor verbleef in één van de eenvoudige 
gastenkamers van Koningshoeven. “Weet 
je dat het één van de mooiste ervaringen 
was om ’s morgens vier uur door de koude 
gangen naar de kapel te gaan voor de 
Metten, in complete duisternis met maar 
een enkel lichtje? Bijna letterlijk het ‘licht in 
de duisternis’.” 
En Cor vertelt verder: “Het is hier om de 
hoek, maar je bent echt voor vier dagen in 
een compleet andere wereld! Kijk, als je 
per se wilde, mocht je de laptop meenemen 
hoewel dit wel werd afgeraden, maar ik 
had alleen mijn mobiele telefoon bij me. En 
die gebruikte ik uitsluitend om Annemarie 
iedere avond een sms’je te sturen om te 
melden dat het goed met me ging! Weet je 
de wereld kan zo hectisch zijn en die stilte 
zorgt ervoor dat je alles met meer aandacht 
beleeft, dingen komen veel sterker binnen.” 
Op vrijdag is Cor te voet met zijn koffertje 
teruggelopen naar de Loudonstraat: “Ik 
was blij dat er nog even niemand thuis was, 
want het was wel een intense ervaring.”

Het huis in de Loudonstraat
In de Loudonstraat wonen Annemarie en 
Cor al zo’n 25 jaar. “Annemarie was hoog-
zwanger van onze zoon Jeroen. We woon-

den in die tijd in een woongroep in de Tuin-
straat, we moesten echt een huis hebben. 
Aan de buitenkant vonden we dit huis met 
zijn aluminiumramen niks, maar de binnen-
kant beviel ons wel!” Naast Jeroen is ook 
dochter Judith hier geboren. Cor is actief in 
en voor de wijk: als bezorger van de buurt-
krant, mede-initiator van de maandelijkse 
spelletjesavond bij Zomerlust en ook zijn 
wekelijkse volleybalavond met wijkbewo-
ners slaat hij niet graag over. Het jaar 2013 
heeft voor Cor en Annemarie nog wel iets 
leuks in petto! Ze zijn beiden op dezelfde 
dag geboren namelijk op 5 april 1953 en 
op 5 april is het dan ook groot feest als ze, 
uiteraard allebei, zestig jaar worden.

Abdij Koningshoeven
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Betty heeft altijd veel liefde voor muziek 
gehad. Van kinds af aan speelt ze piano 
en nog steeds is ze bijna dagelijks achter 
haar vleugel te vinden. Ze luistert graag 
naar muziek via radio en tv en bezoekt 
concerten. Ook neemt ze nog geregeld 
pianolessen. Een paar jaar geleden kocht 
Betty een vleugel. Het idee om concerten te 
organiseren was al eerder bij haar opgeko-
men, maar sinds de komst van de vleugel 
nam deze gedachte vastere vorm aan. 
“Zo’n mooi instrument, daar zouden meer 
mensen van moeten kunnen  genieten.” 
Ze dacht aan optredens in haar huiska-
mer van ongeveer een uur, in wisselende 
bezettingen en verschillende stijlen. Aan 
muziek die je onversterkt, in een relaxte 
sfeer, tot je kunt nemen.  Gemaakt door 
professionele musici die betaald worden 
voor hun optreden. “Het is in deze tijd, met 
al die bezuinigingen, steeds moeilijker voor 
professionele musici om met muziek hun 
brood te verdienen. Mijn concerten zijn 
slechts een druppeltje maar alle beetjes 
helpen”, meent Betty.
 
Muziek en ontmoetingen 
En zo begon het. In eerste instantie 
selecteerde Betty artiesten uit haar eigen 
netwerk. Die introduceerden dan vervol-
gens weer andere musici. Inmiddels nemen 
muzikanten soms zelf contact op met Betty 
om te informeren naar mogelijkheden om 
op te treden. Het is dan ook weer eens 
iets heel anders; musiceren in een stijlvolle 
huiskamer, in een informele en ontspan-
nen sfeer, met het publiek ‘aan je voeten’. 
De optredens in het afgelopen jaar waren 
een groot succes. De muziek varieert van 
klassiek tot Zuid-Amerikaans en van barok 
tot liederen van Kurt Weil. Vele muzieklief-
hebbers, onder wie diverse wijkbewoners, 

hebben de weg naar Betty’s podium weten 
te vinden. Naast het luisteren naar mooie 
muziek zijn het ook ontmoetingsmomenten. 
Zowel voor als na het optreden is er gele-
genheid een kopje koffie te drinken en nog 
wat na te praten met andere bezoekers 
en met de musici. Om half twee worden 
alle meubels weer op hun plaats gezet en 
verandert de concertzaal weer in Betty’s 
huiskamer, tot een maand of twee later het 
volgende optreden plaatsvindt.

Wil je ook een concert bijwonen, dan kun je 
via mail bij Betty reserveren:  
7 Podium111actief@gmail.com. De entree 
bedraagt 8,- euro . Er zijn maar 40 plaatsen 
dus bij verhindering ook graag afmelden. 
Het eerstvolgende concert is op 24 februari. 
Zie voor de inhoud de aankondiging in de 
wijkkrant of de website van de wijkkrant.

Huisconcerten in de wijk                                                Judith Doljé

Sinds een jaar is onze wijk een podium rijker: Podium 111. De naam is ontleend aan 
het huisnummer van Betty Millenaar, bedenker en organisator van de concerten. 
In de intieme sfeer van haar huiskamer aan de St Josephstraat vinden de mooiste 
optredens plaats. “Het is zo leuk, de planning voor het komende jaar is ook al rond.”

Betty Millenaar
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De naam van de stichting Elimu Mount 
Elgon is niet zomaar gekozen. Elimu is 
Kiswahili voor ‘opleiding’ en dat is nou juist 
waar de stichting zich voor inzet: beter 
onderwijs in het Keniaanse dorp Chep-
choina, dat gelegen is in het nationaal 
Park Mount Elgon, een grensgebied tus-
sen Oeganda en Kenia. Sinds 2005 is de 
stichting actief bezig met het bouwen van 
peuter- en basisscholen, maar ook scho-
len voor voortgezet onderwijs. Kinderen 
uit arme gezinnen worden middels een 
opleidingsfonds gesteund, zodat onderwijs 
voor álle kinderen en jongeren in Mount 
Elgon mogelijk gaat worden. Daarmee 
richt de stichting zich op de UN millennium 
doelstelling: ‘Alle kinderen voor 2015 naar 
school’.

Ontwikkelingsarts
Vier van de vijf bestuursleden zijn woon-
achtig in onze wijk: Cathelijn Bogaers 
woont aan de Ringbaan Oost, Michiel 
de Haan in de Armhoefstraat, Ank en Ad 
Waijers aan de Reinier de Graafstraat en 
het vijfde lid Miek Korsmit is geboren in 
onze wijk in de Gerard de Bondtstraat. Zij 
hebben intensief contact met de Neder-
landse ontwikkelingsarts Bea Andersen – 
Schipper die werkzaam is in dit afgelegen 
plattelandsgebied met een zeer slechte in-
frastructuur. Het ontbreken van enige vorm 
van opleiding voor de arme plattelandsbev-
olking was voor haar de directe aanleiding 
om dertien jaar geleden een eerste school 
te bouwen. 

Tante Pollewop
Door de stichting Elimu Mount Elgon wordt 
Tante Pollewop gerund, een winkel in 
gebruikte dames- en kinderkleding aan de 
Besterdring 47. Daar kan iedereen kle-ding 
doneren en voor een gering bedrag andere 
uitzoeken. Maar ze doen meer. In de laat-
ste maanden van vorig jaar zijn honderden 
kledingbonnen met een waarde van 7,50 
euro in Tilburg verspreid. Met die bonnen 
is tweedehands kinderkleding te halen bij 
Tante Pollewop. Dit is mogelijk gemaakt 
door Pater Poels van Stichting Broodnodig, 
consulenten van Stichting Leergeld, door 
de vrijwilligers van de Vincent shop en de 
enthousiaste jeugd van het KART en van 
basisschool ‘t Schrijverke in Goirle.

Met de steun uit Nederland, kunnen Bea 
en de stichting hun werk doen in Kenia. 
Zonder deze hulp kunnen daar geen scho-
len en nieuwe projecten voor de kinderen 
gerealiseerd worden. Iedereen die wil kan 
zelf een project beginnen. Wil je meer 
hierover weten? Mail dan naar 
7 info@elimumountelgon.nl. t.a.v. 
Ad Waijers of neem eens een kijkje op: 
:www.elimumountelgon.nl. 

De werkelijkheid in Kenia en wij maar 
zeuren over te grote klassen in Nederland

Buurtgenoten naar Kenia                                          Van de redactie

Op 4 januari vertrok het bestuur van stichting Elimu Mount Elgon naar haar onder-
wijsprojecten in Kenia om de stand van zaken met eigen ogen te zien. De studiereis 
wordt een drukke week met veel gesprekken op scholen. 
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Een lange rij buurtbewoners stond geduldig 
op transport naar boven te wachten. Een-
maal  op de 10e etage, in het 158 m2 grote 
appartement werden we met chocomel en 
glühwein verwelkomd. Ik vond het uitzicht 
vanuit het balkon indrukwekkend. Met 
een forse werphengel zou je zo vanaf het 
balkon kunnen vissen en je zit nog droog 
ook! Het appartement op de 3e etage was 
iets kleiner, maar claustrofobisch werd ik er 
toch ook niet van. Voor geïnteresseerden 
zie : www.dewerf.nl voor uitgebreide info.

Uitbreiding
Ook de overige grondgebonden woningen 
worden binnenkort opgeleverd. We zullen 
de oplage van onze krant moeten gaan 
verhogen. Volgens de statistieken komen 
er 189,2 nieuwe bewoners in de  86 nieuwe 
woningen, van wie zo’n 35% uit onze wijk 

afkomstig is.  
Ook de open-
bare ruimte krijgt 
al vorm: bomen, 
een plein, met 
kinderkopjes  
bestraat. De 
parkachtige 
aanleg aan het 
Wilhelmina-
kanaal wordt 
in de toekomst 
voortgezet aan 
de andere kant 
in Jerusalem. 
Naar verwach-
ting start de 
bouw daar eind 
volgend jaar.

De Werf, vissen vanaf je balkon                                                                    Ab Smit

Vrijdag 14 december waren de buurtbewoners uitgenodigd een kijkje te nemen in het 
wooncomplex op de kop van de Piushaven. Ook de laatste ‘grondgebonden’ huizen 
worden begin 2013 opgeleverd. De openbare ruimte schiet ook al op, bestrating en 
beplanting krijgen vorm.    

Rijrichting
Een gedeelte van De Werf wordt een-
richtingsverkeer, het andere deel kent die 
beperking niet. Het eenrichtingsverkeer 
loopt – onder voorbehoud - vanaf de 
Oisterwijksebaan, via  het straatje paral-
lel aan de oprit van het havenviaduct van 
de Ringbaan Oost, linksom om speeltuin 
‘de Holle Boom’ heen, langs het water en 
de nieuwe woningen, over het plein (dat 
straks aan de waterkant komt te liggen). 
via de Zwaardecroonstraat en dan naar 
de Oisterwijksebaan waar men vlakbij de 
draaibrug uitkomt. Alleen de bewoners van 
de woontoren en van daaraf gezien de 
eerste rij huizen tot het plein mogen ook de 
andere kant op.  

Voor het  ‘Bonbonnetje’, het oude ge-
bouwtje, dat van zijn groen uitgeslagen 
koperen dak beroofd is, zoekt Triborgh 
nog een bestemming. Bijvoorbeeld ‘lichte 
horeca’ zou een aanwinst voor de wijk zijn.

Het voorste deel wordt eenrichtingsverkeer
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Op 17, 20, 24, 26, 29, 31 januari en 4, 7, 
12, 14, 17, 18, 21, 24 en 25 februari zal er 
bij voldoende aanmeldingen weer gewan-
deld worden. Kosten bedragen 7,50 euro 
per persoon. Kijk voor de exacte tijden op 
: www.meenaarbuitenm-b.blogspot.com. 
Aanmelden is een must: 
7 gert.brunink@gmail.com, 
( 06 817 587 38. 

Bierproeverij
Speciaal voor wandelaars die ook van ge-
zelligheid houden, organiseren De Kuierlat 
en Mee Naar Buiten deze winter iedere 
derde zondag van de maand een natuur-
excursie rond de Piushaven en land-
schapspark Moerenburg met na afloop een 
Bierproeverij bij café Burgemeester Jansen 
aan de haven. De eerstvolgende is op 
zondag 20 januari. Daarna zijn er nog 3 en 
wel op 17 februari, 17 maart en 21 april. De 
wandeling start stipt om 12.30 uur bij café 
Burgemeester Jansen. Verzamelen vanaf 

Bij Huize Moerenburg valt altijd wat te vertellen

Wandeling Moerenburg met Bierproeverij                      Corin Sweegers

Vanuit Café Zomerlust worden regelmatig ontbijtexcursies georganiseerd vanaf 8.00 
uur of vanaf 10.00 uur. De Vollemaanwandelingen beginnen om 21.15 uur. Beide wan-
delingen, begeleid door Gert Brunink, gaan door Landschapspark Moerenburg. 
Maar er is meer.

12.15 uur aldaar. Vanuit de Piushaven gaat 
de wandeling richting Landschapspark 
Moerenburg. Tijdens de wandeling krijg je 
deskundige uitleg van bioloog en Moeren-
burgkenner Gert Brunink. Bezoek aan o.a. 
Huize Moerenburg en het helofytenfilter 
eerste en tweede fase is in het program-
ma opgenomen. Rond 15.00 eindigt de 
wandeling bij Burgemeester Jansen voor 
een bierproeverij. Daarna is het gezellig 
napraten onder het genot van een paar 
verrassende biertjes, waarover de kastelein 
iets interessants zal vertellen.

Ga je graag mee een frisse neus halen 
deze winter, geef je dan van tevoren even 
op. Dat doet u via het contactformulier op 
de site. Geef daarbij duidelijk aan op welke 
datum je mee wilt gaan en met hoeveel 
personen je komt. Deelname aan de 
wandeling kost 10,- euro per persoon. De 
bierproeverij kost eveneens 10,- euro. 
Voor meer info: : www.dekuierlat.nl.
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Schoenlapper                                                          Lout Donders

Ze was ‘allesbisch’ voor puur wol en ging hardnekkig de familie ‘conduleren’ 
als er weer ‘ns iemand dood was. De buurvrouw uit mijn vorige leven had zo 
haar eigen woorden. Op feestjes ging ze altijd op tijd weg: “Anders ben ik de 

laatste der Monikanen”. Aan die ‘Mohikanen’ moest ik denken toen ik mijn Italiaan-
se laarzen laatst voor het laatst naar schoenmaker Leo van Hest aan de Simon van 
der Steltstraat bracht. Hij is echt de laatste der ‘Mohikanen’ in onze wijk. De laatste 
middenstander van de oudere generatie. ‘Sterk in Vakwerk’ was zijn motto.
 
Ze keken me aan of ik een fossiel uit een andere tijd ben. Toen ik een paar jongere 
collega’s zei dat ik mijn Italiaanse laarzen nog een keer ging laten oplappen door 
Leo de schoenlapper bij mij om de hoek. “Oplappen? Ik gooi ze weg als ze kapot 
zijn of als ik ze niet meer draag,” zei de jonge hippe redactrice. “Weggooien?!” zei 
ik.

Ik zag ze een paar jaar geleden in een winkeltje in Castellabate in Italië en wilde 
ze direct kopen: zwart, slangenleer, puntneuzen. La signora weigerde (!) ze te 
verkopen en zei dat ik morgen moest terugkomen: “torna domani”, zo vroeg moge-
lijk. Verbaasd verliet ik de winkel en keerde de volgende dag terug. Inmiddels was 
de etalageruit bijna dichtgeplakt met opruimingsplakkaten. Ze had de laarzen apart 
gezet, 50% afgeprijsd. Kijk! Ik draag ze met liefde en liet ze oplappen door Leo. 
Het kon nog één keer, want inmiddels heeft hij er een punt achter gezet. Rigou-
reus, onverbiddelijk. Ooit was hij een van de zeven schoenlappers in onze wijk, 
in een tijd dat er nog zo’n honderd winkeltjes waren. Kleine middenstanders met 
volop klanten. 

Ik heb daar het allerlaatste staartje van meegekregen: twee slagers, een drogiste-
rij en het winkeltje van mevrouw Probst. Nu is er MUS nog, Lieke de altijd vrolijke 
kapster, Klaartje, de bloem van de wijk en onze super bonbonmaker Geers. Verder 
is het aan deze kant van de Ringbaan op. Aan de andere kant hebben we Theo de 
bakker nog, Fuego, de opticien en hier en daar een kapper. De Zen-school reken ik 
niet tot de kleine middenstand. 

Aaaaaggghh! Ik vergeet wat. Ons dynamische winkelcentrumpje aan het spoor. Ik 
vergeet het omdat ik er nooit meer kom. Mijn laatste bezoek: gesloten rolluiken en 
de Aldi. Een vergelijking tussen die Aldi en een crematorium maakt het laatste nog 
tot een vrolijk partycentrum. Tsja, times are changing, we shoppen zeven dagen 
in de week bij AH en Lidl. En de kleine middenstander kreunt en worstelt om te 
overleven. 
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Die website is achter de schermen grondig 
op de schop genomen en dit is dan ook 
niet direct zichtbaar. “Een herontwerp was 
wenselijk”, vertelt Kees. “De vorige site was 
wat bewerkelijk en vandaar dat ik het pro-
gramma Wordpress heb voorgesteld. Een 
standaard-programma, dat veel gebruikt 
wordt en gebruiksvriendelijk is. Daarbij kun 
je een beroep doen op een groot forum, als 
je tegen bepaalde problemen aanloopt.”

Puzzelwerk
“Niet dat ik daarvan veel gebruik hoef 
te maken. Ik kan prima terecht bij Roel 
Collignon die de oorspronkelijke website 
heeft opgezet en nog steeds de site op zijn 
server laat draaien”, gaat Kees verder. Ap-
peltje, eitje dus? Nou nee, als de techniek 
moet worden aangepast heeft dat gevolgen 
voor de functionaliteit en het beeld, dat te 
zien is, zoals momenteel de sneeuw. Het 
omzetten kostte Kees het nodige puz-
zelwerk en toch al gauw zo’n twintig uren 
per week! Volgens Kees zelf, een uitda-
ging. Hij had immers al de nodige ervaring 
opgedaan met de website van de Stichting 
Tilburg te Water. Kees heeft zelf een ICT-
achtergrond en is momenteel redacteur van 
computerboeken. “Dat wil niet zeggen, dat 
ik ook redacteur ben van alles wat op de 
website van Armhoefse Akkers geplaatst 
wordt”, vult Kees aan. “Ineke van Kasteren 
is de redacteur van de website en bepaalt 
de inhoud. Ineke levert meestal het materi-
aal aan en ik zoek dan zelf uit hoe en waar 
ik het plaats.” 
Kees is geboren in Diessen, maar woonde 
daar maar zeer kort. Na diverse woonste-
den is hij zeven jaar geleden weer terugge-

keerd naar het Brabantse land en bewoont 
hij nu een drive-inwoning langs het talud 
van het havenviaduct van de Ringbaan 
Oost. Hij is door zijn vroegere werk als ge-
meenteambtenaar goed op de hoogte van 
de gemeentelijke politiek en bestuur. Zo 
volgt hij de gemeentelijke discussies rond 
Jan Wier met belangstelling.

Veranderingen
Terug naar de website. Wat is daar nu 
eigenlijk aan veranderd? “Zoals gezegd, 
het meeste zie je niet”, vertelt Kees. “Toch 
hebben we diverse aanpassingen gedaan, 
waardoor de website nu bijvoorbeeld ook 
op een tablet goed wordt weergegeven. 
Extra functies zijn ingebouwd, waardoor we 

Vernieuwde website voor Armhoefse Akkers                       Jaap van Loon        

“Ik vind het wel leuk om voor de buurt en mijn omgeving wat te doen”, aldus Kees 
van der Staak (67). Hij is sinds enige maanden al de drijvende kracht achter de ver-
nieuwde website www.armhoefseakkers.nl. 

Kees van der Staak
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nu ook dossiers kunnen opbouwen rond 
bijvoorbeeld de kerk en het klooster, Jan 
Wier en Moerenburg. We zijn overigens 
nog dringend op zoek naar foto’s. Volgens 
mij hebben heel wat mensen in onze wijk 
nog digitale foto’s die een aanwinst voor 
de website kunnen zijn. Ook wil ik graag 
wijzen op onze Twitteraccount. Het is een 
snelle manier om veel mensen te bereiken. 

Stel, dat een voorstelling op het laatste 
moment moet worden afgelast, dan kan dat 
snel via Twitter gecommuniceerd worden. 
Het is ook een mooi middel om mensen 
attent te maken op iets bijzonders in de 
wijk, waarbij verwezen kan worden naar de 
website of het wijkblad.”
Nieuwsgierig geworden?
Kijk op : www.armhoefseakkers.nl.   

Even voorstellen: Ab Smit

Sinds de vorige editie heb ik aangehaakt 
als redactielid. Als trouwe lezer, sinds 1993, 
vond ik het tijd een steentje bij te dragen. 
Vanaf die tijd woon ik, samen met mijn 
geliefde, aan de Oisterwijksebaan. Onze 
twee dochters zijn inmiddels uitgevlogen, 
maar komen met plezier vaak terug; je kunt 
hier lopend naar de stad en kruipend terug.  
Met carnaval annexeren ze zelfs het hele 
huis. We wilden destijds zo graag in deze 
wijk wonen dat we in een huurhuis onze 
kans afwachtten en zelfs toesloegen voor 
we ons huidige huis van binnen bekeken 
hadden. Het bleek een goede gok! 
Vele zakken Knauff en cement later past 

het huis ons als een jas en we hopen er 
nog heel wat jaren van te kunnen genieten.

Ab Smit

Samen met andere senioren kerststukjes maken, onder begeleiding van Klaartje van 
‘Blossom’: een activiteit georganiseerd door het Senioren Netwerk Armhoefse Akkers
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Het is een leuk boekje geschreven door 
Berry van Oudheusden en voorzien van 
heel veel foto’s van Jan Stads. Het be-
treft een ontdekkingstocht door de wijk 
Armhoefse Akkers en Hoogvenne aan 
de hand van talloze beziens- en wetens-
waardigheden. Deze gids was ruim tachtig 
bladzijden en in drie maanden tijd waren de 
duizend exemplaren al uitverkocht. 

Heruitgave
Op initiatief van Klaartje van Beerendonk 
van Blossom aan de Armhoefstraat zal 
door dezelfde stichting en schrijver de gids 
worden geactualiseerd en uitgebreid en 
vervolgens opnieuw worden uitgegeven. 
Klaartje heeft een geldschieter gevonden 
die borg wil staan, dus het boek komt er 
medio 2013. Ze is nog wel dringend op 
zoek naar sponsors om de kosten of beter 
gezegd de risico’s laag te kunnen houden. 
Mochten er (binnen de wijk) mensen zijn 
die dit initiatief financieel willen steunen, 
dan kunt u zich aanmelden bij Corin 
Sweegers. Uiteraard worden sponsors in 
het nieuwe boekje vermeld.   
Om te voorkomen dat u misgrijpt omdat er 

Heruitgave ‘Tussen Weemoed en Zomerlust’                      Corin Sweegers

In 2007 is de gids ‘Tussen Weemoed en Zomerlust, van haven tot spoor’ uitgegeven 
door Stichting Straat in samenwerking met het Stadsmuseum Tilburg. Die uitgave is 
compleet uitverkocht, maar er blijkt veel belangstelling voor een heruitgave.

misschien onvoldoende exemplaren zullen 
worden gedrukt kunt u nu al een exemplaar 
reserveren bij Corin Sweegers. Het boekje 
zal circa 10,- euro gaan kosten (bij onvol-
doende sponsors moet daar misschien een 
euro bij komen). Reserveren met naam en 
adres via: 
7 corinsweegers@menwedstrijd.nl. o.v.v. 
tussen weemoed en zomerlust. Te zijner tijd 
komt er in de winkel bij Blossom ook een 
intekenlijst te liggen.

Een van de afbeeldingen uit de gids: Splitsing Bosscheweg, nu Tivolistraat, (links) en 
de St. Josephstraat (rechts). In het midden het voormalige café Bellevue
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Spellen spelen bij Zomerlust op de maandagavonden

Spellenclub Ludens013 organiseert ook in 2013 weer gezellige spellenavonden bij 
Café Zomerlust. Het afgelopen jaar waren de avonden een groot succes, want de be-
langstelling was goed, maar nieuwe aanwas is natuurlijk altijd welkom.

De avonden worden steeds op de eerste maandag van de maand georganiseerd. We 
spelen van 20.00 uur tot ongeveer 23.00 uur en met een ‘uitloop’ tot maximaal 24.00 uur . 
Neem  gerust jouw favoriete spel(len) mee! Alle wijkbewoners vanaf 18 jaar zijn welkom.
Vooraf aanmelden is niet nodig, dus kom gewoon langs.

Verder is onze club op zoek naar oude en nieuwe spellen. Dus heb je ergens in huis, op 
zolder interessante spellen liggen die niet meer gebruikt worden, wij zijn er blij mee en 
komen ze graag bij je ophalen.
Als je meer informatie wilt: mail dan naar 7 ludens013@gmail.com

Namens de organisatoren:
Gerard v/d Wielen en Cor Jacobs

Door het slechte weer trok de Lichtjestocht 
van 20 december minder mensen dan 
verwacht, maar de ruim 35 dappere kin-
deren en ouders die met hun lichtjes door 
de regen liepen, werden beloond met een 
heerlijk en gezellig drankje bij Buitenom 
en een verrassend ritje terug naar huis in 
de huifkar van de familie Hooijen. 
Volgend jaar nieuwe kansen!

Verregende lichtjestocht
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Het is een mooi uitloopgebied geworden 
voor de bewoners van de Armhoefse Ak-
kers en daarbuiten. En, nieuwe planten 
en dieren zullen het gebied aantrekkelijk 
vinden om zich te vestigen. Zo laat bijvoor-
beeld de ijsvogel zich regelmatig spotten. 

Paalnest
De aanleg van het landschapspark ligt 
weliswaar achter ons, maar er is nog 
genoeg te doen: beheer van het landschap! 
Het meeste beheer in berm, waterloop en 
grasland gebeurt ecologisch. Door o.a. 
de agrariërs in het gebied en aannemers 
in het groen. Maar er is ook ruimte voor 
klein, subtiel landschapswerk. Werkgroep 
Behoud Moerenburg is al lang actief met dit 
soort beheer: het knotten van wilgen, het 
ruimen van zwerfvuil, en het plaatsen van 
nestkasten voor uilen. Het is nuttig, zelfs 
leuk en gezellig werk. En, er worden al 
werkenderwijs nieuwe ideeën geboren. Wat 
dacht u van een paalnest?

Ooievaar
Om de ooievaar 
naar Moerenburg te 
lokken is niet veel 
nodig. In Tilburg 
worden al ooievaars 
waargenomen en 
zijn er paalnesten 
geplaatst langs de 
Donge. Door 
Moerenburg stroomt 
een vergelijkbare 
laaglandbeek met 
poelen, plas-dras- 
situaties, ruigtes 
en hooilandjes. 
Een ideaal gebied 
voor de ooievaar 

De bodem voor het ooievaarsnest is al gereed

Een ooievaarsnest langs de Voorste stroom                         Van de redactie

Nog maar kort geleden is Moerenburg flink op de schop genomen. Het landschap is 
veranderd. Er zijn wandelpaden aangelegd, poelen gegraven, bosjes geplant en het 
water meandert als vanouds. Moerenburg is klaar. Of toch niet?

om voedsel te zoeken. Wat nog ontbreekt 
is nestgelegenheid. De Werkgroep kan 
voor een houten paal zorgen met een rond 
nest er bovenop en in een meander van de 
Voorste Stroom het paalnest plaatsen. Bij 
voorkeur half februari, nog voor de ooie-
vaars uit Afrika terug keren. De gemeente 
en het waterschap juichen het initiatief toe, 
de ooievaar is welkom! Ook de aangren-
zende boer verleent alle medewerking en 
helpt een handje. Het nestgedeelte is al 
klaar, zoals op de foto te zien is.

De aanvraag voor de vergunning voor het 
plaatsen is bij de gemeente in behandeling 
genomen. Een dezer dagen zal die vergun-
ning hopelijk verleend worden. 
Mocht u na het lezen enthousiast raken of 
zelfs sponsor willen worden van de ooie-
vaar – er is 350 euro nodig voor plaatsing 
van het paalnest - dan graag contact opne-
men met de Werkgroep Behoud Moeren-
burg ( 535 43 71, 
7 werkgroepbehoudmoerenburg@gmail.
com. Een donatie is welkom op bankreke-
ningnr. 70.82.88.731.
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De inhoud in het kort: (groen) technisch 
blijkt het niet mogelijk om alle bomen door 
nieuwe te vervangen in de JP Coenstraat. 
De bestaande bomen zijn van slechte 
kwaliteit en worden niet teruggeplaatst. Wel 
wordt geprobeerd om nog een paar bomen 
toe te voegen aan het nieuwe plan voor 
deze straat.

Snelheidremmers
De Armhoefstraat krijgt aan beide kanten 
nieuwe bomen; ook hier zijn de oude te 
groot en in een slechte conditie. Rondom 
de bomen wordt in het boomvak extra 
groen voorzien. De beide straten worden 
smaller en worden voorzien van klinkers. 
Doel daarvan is snelheid en sluipverkeer 
verminderen en het karakter van de wijk 
benadrukken. Asfalt doet hieraan toch 
teveel afbreuk. Op strategische plekken 
komen hogere drempels (met hetzelfde 
doel). Het aantal parkeerplaatsen blijft 
tenminste gelijk aan het huidige aantal in 
beide straten.
Alle argumenten die zijn aangedragen door 

buurtbewoners in de afgelopen maanden 
zijn meegenomen in het overleg. Een aan-
tal wensen kan worden ingewilligd, een 
aantal ook niet. Geconcludeerd werd dat 
de gemeente het proces zorgvuldig heeft 
ingezet. Het overleg is als constructief 
ervaren, waarbij wederzijdse belangen en 
(on)mogelijkheden gehoor kregen.

Geveltuintjes
Als idee is die avond nog aangedragen om 
zogeheten geveltuintjes te creëren. Dat zijn 
smalle reepjes grond langs de gevels om 
groen in te planten. Bij voldoende animo 
zal de gemeente deze structureel in de 
plannen opnemen. Vragen en aanmeldin-
gen m.b.t. de geveltuintjes kunt u richten 
aan 7dijkje79@kpnmail.nl.

Op 23 januari organiseert de gemeente 
een informatieavond voor de bewoners van 
beide straten in de Pelgrimhoeve. Nadere 
info volgt via de brievenbussen.

Hein de Brouwer

Herinrichting JP Coenstraat / Armhoefstraat

Een gelijkelijk verdeelde afvaardiging van de JP Coenstraat en de Armhoefstraat 
sprak op 4 december met een delegatie van de gemeente over de meest recente 
tekening van de herinrichting van genoemde straten. In een klein uurtje werd kort en 
bondig overlegd en werd geluisterd naar elkaars argumenten.

Twee jaar geleden werd het initiatief 
geboren met het thema ‘Ondergronds’, 
waarvoor een groot aantal amateurverha-
lenschrijvers in woord hun bijdragen aan-
leverden. “Dit jaar richten we ons alleen op 
fotografie”, vertelt Wout van de Wouw. “We 
hebben bewust gekozen voor het thema 
‘passie’, omdat dit een grote variëteit van 
foto’s kan opleveren. De kunst is natuurlijk 
om zo’n passie te verbeelden, waardoor die 
passie, eventueel met de betreffende per-

soon, in een foto gevangen wordt. Alleen 
een postzegelverzameling fotograferen is 
bijvoorbeeld niet de bedoeling. Dat kan wel 
iemands grote passie zijn, maar pakt de es-
sentie van het thema ‘passie’, zoals wij dat 
bedacht hebben niet.”

Carré
‘Wij’ slaat terug op de initiatiefnemers, een 
groep van zo’n 24 kunstenaars, - onder 
wie architecten, schilders, beeldhouwers, 

Verbeeld jouw passie                                                      Jaap van Loon

Amateurfotografen uit Tilburg en directe omgeving worden de komende maand 
uitgedaagd om iemands passie in een foto te vangen. De kunstenaars van Carré heb-
ben opnieuw een wedstrijd uitgeschreven, waaraan iedereen kan meedoen.
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illustratoren, fotografen, muzikanten en 
tekstschrijvers – , die allemaal gehuisvest 
zijn in het poortgebouw van Carré. 
Wout: “Tweejaarlijks organiseren we geza-
menlijk een expositie met een deel van ons 
werk, waaraan we een wedstrijdelement 
voor amateurs willen toevoegen. Dit jaar 
vindt deze expositie plaats in het Duvelhok 
in de derde week van maart. Daar wordt 
een aparte ruimte ingericht voor de win-
naars van onze fotowedstrijd. Aan deze 
wedstrijd zijn geldprijzen verbonden van 
resp. 150, 100 en 50 euro voor de eerste 
drie plaatsen. Daarnaast worden alle 
ingezonden foto’s via een beamer gepro-
jecteerd en kunnen bezoekers een foto 
nomineren voor de publieksprijs.” 
In die week zullen er meerdere activiteiten 
worden georganiseerd, zoals ‘open ate-
liers’, waarbij veel kunstenaarsruimten in 
Carré voor het publiek worden opengesteld.

Details 
Foto’s kunnen aangeleverd worden tussen 
25 januari en 17 februari. De inzendingen 
mogen analoog of digitaal zijn, kleur of 

zwart/wit, bestaand of nieuw werk, waarbij 
ook bewerkte foto’s welkom zijn. Analoge 
foto’s dienen ongeveer op A4-formaat te 
zijn en kunnen gestuurd worden naar:
Carré fotowedstrijd, p.a. Stenen Kamer-
park 8, 5046 PP Tilburg. Digitale foto’s 
aanleveren in jpg of tiff, minimaal 3 Mb en 
150 dpi. Deze kunnen gemaild worden naar 
7 fotowedstrijd.carre@gmail.com. 
De ingezonden foto’s worden niet voor 
verdere publicatie gebruikt.

Voor de expositie en andere activiteiten zal 
een speciale ‘krant’ worden samengesteld 
met werk en interviews van kunstenaars. 
Deze krant zal zeker in onze wijk goed 
verspreid worden. Meer informatie ook in 
de volgende wijkkrant.

Bedankavond vrijwilligers
Ruim 80 buurtbewoners stonden op de gastenlijst van de Buurtraad die op 19 december 
een bedankavondje organiseerde bij Aan Tafel! Het ging daarbij om een hele groep vrijwil-
ligers die door het jaar heen allerlei taken voor de buurt op zich nemen. Of het nu gaat om 
commissies, wilgensnoeiers of de bezorgers van de wijkkrant, de meesten waren aanwezig 
en zorgden voor een gezellige, overvolle ‘huiskamer’ aan de JP Coenstraat.

Open dag Studio T
Studio T aan de Loudonstraat 2 houdt op zondag 20 januari van 11.00 – 15.00 uur open 
huis. Belangstellenden worden geïnformeerd over de vier mbo-opleidingen: Energie- & wa-
termanagement, Vrijetijdsmanagement, Stad- & wijkmanagement en de nieuwste opleiding: 
Lifestyle management. Meer info: : www.studioT.nl.  
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Parkeerplaatsen JP Coenstraat
Buurtbewoner Jan Trommelen is het niet eens met de mening van Donlog in het vorige num-
mer, waarin wordt gesteld:  ‘Niemand vraagt om extra parkeerplaatsen’. Hijzelf moet als be-
woner van de Heile Schoorstraat elke keer elders een parkeerplaats zoeken, omdat er weer 
vier of meer auto’s van bewoners van de JP Coenstraat in zijn straat geparkeerd staan. Dus 
van hem mogen er gerust enkele parkeerplaatsen bijkomen bij de herinrichting van de JP 
Coenstraat. Zijn wens wordt niet verhoord (zie elders).

Open dag De Nieuwste School 
Op zaterdag 2 februari opent De Nieuwste School haar deuren voor alle geïnteresseerden. 
Iedereen is van harte welkom tussen 11.00 en 15.00 uur op de Sint Josephstraat 106. 
Deze school biedt vmbo-t, havo of vwo (atheneum). De open dag is speciaal bedoeld voor 
leerlingen uit groep 7 en 8 van de basisschool die in het eerste jaar willen instromen. Laat je 
met je ouders verwonderen tijdens deze open dag. Voor meer informatie kun je kijken op : 
www.denieuwsteschool.nl of ( 581 20 66. 

Tonproatersavond bij RKSV Were Di
Op donderdag 7 februari aanstaande om 21.30 uur bent u van harte welkom in de kantine 
Sportpark Moerenburg. Bij Were Di-Voetbal aan de Moerenburgseweg wordt een gezellige 
Tonproatersavond georganiseerd. Er zullen weer bekende tonproaters meedoen die ook aan 
het leuterconcours van Tilburg hebben deelgenomen. De entree is 5,- euro per persoon. 

WWWeetjes over de buurt-website
De site : www.armhoefseakkers.nl is van en voor iedereen in de wijk! Kijk erop voor het 
laatste nieuws en de agenda. Ook kunt u er de buurtkrant nalezen als u uw papieren exem-
plaar ineens niet meer kunt vinden. Nieuw: volg ook het Twitter-account van de buurt via de 
website!

Uitslag driekoningenzingen

Het was helaas beduidend minder druk dan het vorig jaar bij het driekoningenzingen 
in de Pelgrimhoeve. Nog niet de helft van het aantal groepjes kon voor een handjevol 
publiek en een echte jury een liedje zingen. Voor de deelnemertjes geen probleem.  
De wisselbekers werden gewonnen door 1e Isabella, 2e  Emma, Vera & Tim en 3e Kiek 
& Seb. De prijzen van de Organisatie Driekoningen: 1e  Xiyan, Seph, Leah & Sibel, 
2e  Dana, Suzie & Bram, 3e  Michelle & Jacco.
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Programma carnaval Pelgrimhoeve                                           Toine Kocx

Ook dit jaar zorgt carnavalsvereniging De Kaauw Errepels voor een uitgebreid pro-
gramma in de Pelgrimhoeve. Zoals gezegd: voor elk wat wils! Meer informatie vind je 
in het informatieboekje, dat eind januari huis aan huis wordt verspreid.

Vrijdag 8 februari 
Openingsavond Kapellenavond vanaf 20.30 uur. Vorig jaar was het een succes, 2013 
wordt nog beter! Evenals vorig jaar zal weer een aantal prima dweilorkesten optreden in de 
Pelgrimhoeve. Kom mee swingen en hossen met: De kruikenblaozers, Koel Serveren, Efkes 
Wochte, De Dukers, Feestorkest Fist, Dikke Mik, De Buskes, D’Opscheppers en Muziek-
kapel 013. De toegang is vanaf 18 jaar.

Zaterdag 9 februari 
Optocht door de wijk. We gaan om 13.30 uur opstellen en om 14.00 uur vertrek van D’n 
Opstoet vanaf basisschool Armhoefse Akkers. Na de optocht natuurlijk Carnavalsfeest voor 
iedereen met om 16.15 uur de prijsuitreiking van de optocht. Heb je zin om mee te doen met 
D’n Opstoet? Als eenling, duo of grote groep kan er meegelopen worden in de optocht die 
dit jaar door twee orkesten muzikaal ondersteund zal worden. Inschrijven kan door een mail 
te sturen naar: 7 info@kaauwerrepels.nl of ( 536 93 01.
Rond 20.30 uur hoog bezoek. Prins Joost d’n Irste met gevolg en hofkapel komt naar de 
Pelgrimhoeve. Sluiting om ongeveer 01.00 uur.

Zondag 10 februari 
13.00 uur De Kaauw Errepels lopen weer mee in de grote opstoet van de stad. Ondertus-
sen start om 14.00 uur (tot 01.00 uur) het gezellige gezinscarnaval. Na 20.00 uur muziek op 
aanvraag, waarbij alles wat leutig is kan.

Maandag 11 februari 
We starten vanaf 15.00 uur met het carnaval voor de allerkleinsten. We schermen de ruimte 
waar de kinderen carnaval vieren af, zodat ze de ruimte hebben en niet onder de voet gelo-
pen worden door de ouderen en ouders. Als de kleinsten naar huis zijn, gaan we nog lekker 
even door tot 22.30 uur. Even naar huis is niet nodig, hongerlijden ook niet. In de keuken 
van de Pelgrimhoeve hebben ze volop heerlijke snacks om de honger te stillen.

Dinsdag 12 februari 
Laatste carnavalsdag van dit jaar. De zaal gaat open om 15.00 uur voor een gezellige mid-
dag gezinscarnaval. Vanaf 20.00 uur is het mogelijk om d.m.v. verzoeknummers zelf een 
muziekkeuze te maken. Wel moet het steeds Nederlandstalig en ‘passend’ zijn. Natuurlijk 
gaan we door tot 24.00 uur.

Route van de optocht 
De optocht vertrekt om 14.00 uur bij de school aan de Armhoefstraat en volgt dezelfde route 
als vorig jaar: Pelgrimsweg - Van Heutszstraat – Daendelsstraat – Maetsuyckerstraat - A. 
van Diemenstraat - J.M. van Nassaustraat - Simon van der Stelstraat –Oisterwijksebaan 
- J.M. van Nassaustraat - Simon van der Stelstraat – Van Heutszstraat –Daendelsstraat – 
Armhoefstraat - J.P. Coenstraat - Heile Schoorstraat – Daendelsstraat - Armhoefstraat.
Ook dit jaar weer het verzoek namens de Kaauw Errepels om de route of zoals u wenst de 
hele wijk weer te versieren en om zich met z’n allen langs de route te verzamelen. 
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Druk bezochte Kerstmarkten                                          Van de redactie

Precies op dezelfde dag en op hetzelfde tijdstip organiseerden de basisscholen 
Armhoefse Akker en Pendula een kerstmarkt voor de ouders en wijkbewoners. Het 
werden twee geslaagde evenementen met trotse kinderen die hun zelf gemaakte 
(kerst)spullen probeerden te verkopen. 

Bij basisschool Armhoefse Akkers kon je ‘over de koppen lopen’. Een deel van de beneden-
verdieping, de speelplaats en de gymzaal waren omgetoverd tot een enorme marktplaats 
met allerlei kraampjes en verschillende activiteiten, zoals een levend kerstverhaal, een 
Kerstvrouw, kerstkoor en loterij. 

Tanzania
De kinderen, bijgestaan door hun leerkrachten streden om het hardst om de aandacht van 
de aanwezigen en er werd druk gehandeld. Het was soms voetje voor voetje aanschuiven. 
De opbrengst van minimaal 3.500 euro gaat naar de basisschool Mother Kevin in Tanzania, 
waar al jarenlang een hechte band mee bestaat. Het enorme geldbedrag kan daar worden 
besteed aan lesmaterialen, die in Tanzania zelf worden gekocht.

Serious Request
Basisschool Pendula koos voor Serious Request als goede doel en rekende op een totale 
bijdrage van 500,- euro. De babysterfte in de wereld raakte echter ook de kinderen, hun 
ouders en andere bezoekers in het hart. Maar liefst 1.510 euro kon worden overgemaakt! 
Twee verdiepingen in het schoolgebouw werden 19 december omgetoverd tot een echte 
bazaar met allerlei verkooppunten en verschillende activiteiten. Er was handig gebruik 
gemaakt van de brede gangen en de kampvuren op de digiborden zorgden voor een warme 
sfeer. Ook dit evenement trok heel veel belangstelling en de verkoop van de zelfgemaakte 
spullen liep vlotjes. Heel wat kinderen konden trots melden, dat ze alles verkocht hadden. 
De Kerstman kon dan ook tevreden terugkijken. 

Voor vragen over en  inschrijven voor de optocht kunt u terecht bij Karel Vermeulen, 
J.M. van Nassaustraat 28 ( 536 93 01 of met een email naar 7 info@kaauwerrepels.nl.

Voor verdere informatie zie de website: www.kaauwerrepels.nl en het programmaboekje dat 
u nog ontvangt.

Het kerstspel op de speelplaats van Armhoefse Akkers zorgde voor een bijzondere sfeer
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Gezocht per 1 januari 2013
Voor de gezellige voetbalvereniging Were Di aan de Moerenburgseweg zoeken wij iemand 
die op de zaterdagen van 10.00 - 18.00 uur ons cafetaria wil bemannen (of bevrouwen). 
Ben je 14/15 of 16 jaar en heb je interesse? Bel ons dan voor het maken van een afspraak. 
Mia: (06 514 632 35 of Michel: (06 533 302 28. Ook is het mogelijk om een mailtje te 
sturen naar: 7 miahendriks@home.nl.

De Tekstbrug
De Tekstbrug is een jonge onderneming, op zoek naar opdrachten. De werkzaamheden 
bestaan onder andere uit het begeleiden van scripties en het corrigeren van teksten. 
Ik kan ook voor u een website bouwen. 
Ingrid Sweegers. ( 06 222 266 04 en 7 i.sweegers@gmail.com. 

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

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.

Vakantiehuis 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 (543 88 68.

Leer (nog beter) zingen!
Zangles voor beginners en gevorderden. Algemene basistechniek en keuze uit verschillende 
stijlen: pop, musical, klassiek, rock. Martijn van Baardewijk (afgestudeerd Conservatorium 
Muziektheater Tilburg). ( 06 546 386 43,  7 martijnvanbaardewijk@gmail.com. 

Muziekles 
Gitaar, keyboard, piano, zang, basgitaar, contrabas, tuba. Kees van de Ven Muziek,  
Carré 37, ( 06 156 214 70. 7 keesvandevenmuziek@hotmail.com 

Saxofoon- of klarinetles,  
Bij MastersMusic, Carré 32a. Drie kwartier les nemen voor 13,50 euro (tot 21 jaar) of voor 
16,- euro (vanaf 21 jaar). Gericht op de praktijk! 
Belangstelling? Bel Rik Meesters ( 06 245 388 75 of 7 mastersmusic@hotmail.com. 
Meer info op : www.mastersmusic.nl.

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, ( 06 110 563 99.
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BUURTAGENDA 

20 jan. 11.00 – 15.00 uur Studio T 
Open dag van 4 mbo-opleidingen 

23 jan. Vanaf 20.00 uur Pelgrimhoeve 
Infoavond herinrichting JP Coenstraat / Armhoefstraat 

2 febr. 11.00 – 15.00 uur De Nieuwste School 
Open dag voor vmbo-t, havo, vwo 

4 febr. 20.00 – 23.00 uur Café Zomerlust 
Oude en nieuwe spellen spelen (Ludens013) 

7 febr. Vanaf 21.30 uur Sportpark Moerenburg 
Tonproatersavond georganiseerd door Were Di 

8-12 febr. Diverse tijden Pelgrimhoeve 
Carnaval met de Kauw Errepels 

 
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, Joost Ketelaars (bezorging), Toine Kocx (foto’s), 
Jaap van Loon, Ab Smit, Corin Sweegers, Anne-Marie Smulders 
(In the picture), Willianne Verbakel, Rob Ysebaert (lay-out).  

   

Ø Reacties 
Buurtkrant 

Deadline kopij volgend nummer: 

Verschijningsdatum rond:  

23 januari 

  8 februari 

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

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

Voorzitter Helma Oostelbos P.F. Bergmanstraat 4 536 56 79 
Secretaris Remco Westhoek Loudonstraat 25 535 70 08 
Penningmeester Erwin Jacobs J.M van Nassaustr. 40 5904000 
Lid Ineke v. Kasteren J.P. Coenstraat 34a 544 67 83 
Lid Ton Berkelmans Oisterwijksebaan 173 06 515 859 47 
Lid Johan van der Have Armhoefstraat 47 543 34 97 
Lid Mascha Meulenbroek J.P. Coenstraat 87 535 51 14 
Lid Hein Jacobs J. v..Beverwijckstraat 7 542 61 10 
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Vergadering elke 2e dinsdag van de maand om 20.30 uur . 
Eerstvolgende vergadering 12 februari in de ruimte van de 
Buurtraad in de Van Heutzstraat 1a. Bellen bij Buurtraad/prikpost. 

                            
Ø Wijkagent 

Ad Braber 
Wijk Armhoef Hoogvenne 
E-mail: ad.braber@mw-brabant.politie.nl. ( 0900 8844.  
Spreekuur op maandagavond: 14 en 28 januari en 11 februari 
van 19.00 tot 20.00 uur. De wijkagent is op die avonden in de wijk. 
Wilt u hem spreken, bel dan bovenstaand telefoonnummer dan 
wordt hij opgepiept en komt hij naar u toe. 
 

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

Buurtraad, boven het Kindercentrum in de oude Lidwinaschool,  
1e verdieping, alleen trap. Van Heutszstraat 1a. Bellen bij de 
Buurtraad/prikpost.  
Bloedprikken door SHL-groep: iedere ochtend van maandag t/m 
vrijdag van 08.30 -11.00 uur in het Gezondheidscentrum 
Piushaven, Prinsenhoeven 22 en door Diagnostiek Brabant van 
maandag t/m vrijdag van 08.30 - 09.30 bij Hulpmiddelen 
Nederland, Piushaven 9. 

  
Ø AED-apparaat Studio T (Loudonstraat 2), terrein Jan Wier en 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  
7 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, ( 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, ( 542 57 29, e-mail: 
7 kittylumens@twern.nl. 

  
Ø Centraal Meldpunt 

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

 
	  Kampioenen in de wijk                                                     Corin Sweegers

Bij RKSV Were Di was het weer raak in de najaarscompetitie, maar liefst vijf kampioens-
teams bij de pupillen. Wij feliciteren de kampioenen van de teams E1, E4, E5, F4, F5.

Bij TSV Longa werd de E2 kampioen, dus ook voor dit team is een felicitatie op zijn plaats!

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

volgende maand wordt de kampioen vermeld.
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Frans Erensstraat 44  5044 PM Tilburg
T  013 - 463 53 54   M  06 - 489 37 502
E  info@oerlemansschildersbedrijf.nl
I  www.oerlemansschildersbedrijf.nl

schilderwerk
wandafwerking
restauratieschilderwerk
hout- en marmerimitatie 
decoratieve technieken

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

OERLEMANS

schi ldersbedr i j f
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 Stress-, relatie-, werk-,
persoonlijke verbetering

Als jij het besluit hebt genomen dat het zo niet
langer verder kan, maak dan direct een afspraak.
Dat voelt al snel een stuk beter!
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Goirkestraat 161A 
5046 GG Tilburg, 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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Winterschilder:
van oktober t/m februari 10% korting
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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
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Dames	  en	  Heren	  Kapsalon	  

St.Josephstraat 85A                                                                                                                                                                                                   
5017GD Tilburg                                                                                                                                                                                                                        
013 5435109                                                                                                                           

 

Ook kunt u hier                                                                                                                                                                          
uw schoenen                                                                                                                                                        
afgeven voor  reparatie. 

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  


