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  maandelijks blad voor buurtbewoners

-Planschade door De Werf?
-Verborgen talent bij succesvolle pubquiz
-Ideeën voor LandArt in de Moerenburg
-Wekelijkse buurtborrel: bijpraten in Zomerlust
-Wonen op het water

Een nieuw terras bij Café Zomerlust (zie pag. 22)
(foto Toine Kocx)
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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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Ad Vinken (1931-1988) heeft een groot 
deel van zijn leven in de wijk Armhoefse 
Akkers gewoond. Ad was veertig jaar 
ambtenaar bij de gemeente Tilburg. In de 
jaren vijftig werd hij met zijn toneelstuk ‘De 
blauwe dromedaris’ winnaar van de door 
uitgeverij Strengholt uitgeschreven toneel-
prijsvraag. In het vestzaktheater De Spoel 
droeg hij zijn eigen teksten voor. Hij was 
actief in de toneelgroep Pegasus, deed aan 
cabaret en regisseerde onder meer de to-
neelafdeling van de Koninklijke Liedertafel 
Souvenir des Montagnards. 

Opperleuterèr
Ad Vinken trad op als tonpraoter, schopte 
het verschillende keren tot opperleuterèr. 
Ad overleed veel te jong op 56-jarige leef-
tijd en liet een grote hoeveelheid teksten 
na, variërend van blijspelen en science-
fiction verhalen tot cabaret, liedjes, versjes 
en gedichten. Al lang was er het idee onder 
een groep vrienden om er  iets mee te 
doen. In 2010 wilde  Alex Risch, zanger van 
‘D’n Ouwe Heuvel’ in de Tilburgse Revue 
‘Nostalgie in Tivoli’ dit nummer van Ad op 
een cd te zetten.  Zo ontstond het idee om 
een cd te maken met teksten van Ad. Een 
aantal nummers op deze cd zijn gezongen 
door wijkbewoner Rogier van Bossum, 
onder andere het nummer ‘Wè’nen boer 
niet kent...’ Rogier zingt ook altijd tijdens 
het Kruikenconcert met de carnaval. 

Vinkenkind
Dochter Brigitte bewaart veel herinnerin-
gen aan haar vader: “Ad kwam oorspron-
kelijk van de Goirleseweg, zijn vader was 
onderwijzer op Korvel. Na zijn huwelijk in 
1954 ging hij wonen in de na-oorlogse wijk 
Jeruzalem, een wijk uit de grond gestampt 
i.v.m. de woningnood destijds. Eerst in een 
flat in de Caspar Houbenstraat, daarna 
in een huisje aan de Schermerstraat. Na 

de geboorte van het derde Vinkenkind 
werd dat wel erg klein en verhuisden we 
in 1963 naar de Armhoefstraat 9. Hij was 
erg betrokken bij het sociaal leven in de 
wijk. Hij kende de buurt al langer omdat zijn 
zwager, Jan de Kanter, in die straat een 
slagerij had. Mijn vader was betrokken bij 
diverse activiteiten in het parochiehuis aan 
de Pelgrimsweg. Mijn broers honkbalden 
bij HSC Tilburg, in Moerenburg, met vader 
als trouwe supporter. Ook zat hij in de 
redactie van ‘De Klauwaert.’ het blad van 
hockeyvereniging Were Di. Veel van zijn 
gedichten en liedjes zijn geschreven in de 
jaren ‘60 en hebben hun ‘roots’ dus in de 
wijk Armhoefse Akkers. Toen in 1971 de 
huisbaas ging trouwen, moesten we helaas 
verhuizen.” 
Voor de gemeente Tilburg was het overlij-
den van Ad aanleiding om de ‘Ad Vinken 
prijs’ in het leven te roepen. Een tweejaar-
lijkse prijs voor de (klein)kunst, welke in 
de afgelopen 22 jaar is gewonnen door (in 
willekeurige volgorde): Jace van de Ven, 
Lauran van der Sanden, Tom America, 
Karin Bruers, Don van Gijsel, de Tilburg 
Cowboys, Peer de Graaf, Kristel van Issum, 
de Zwoelie Troelies, Gummbah en Stichting 
de Korte Metten.

De cd is te koop bij Blossom Bloembinders 
aan de Armhoefstraat.

Cd Ad Vinken ‘Zo was ‘t, zo is ‘t’                              Corin Sweegers

Eind februari werd - als eerbetoon aan onze dit jaar 25 jaar geleden overleden wijkbewoner 
Ad Vinken - een cd gepresenteerd. Muzikanten en artiesten uit Tilburg en omstreken 
verleenden hun medewerking en maakten een prachtig herinnerings-document.
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Het begon allemaal toen Liesbeth, de 
vrouw van Bert van der Loo, drie jaar 
geleden ernstig ziek werd. Een onver-
wachte schok voor iedereen. Beiden waren 
echter vastbesloten om alles uit die laatste 
periode te halen wat er in zat en “de dag te 
plukken”. 

Bitterbal
Eén van de vaste activiteiten werd een 
rondje Moerenburg met hond Liv en 
aansluitend een borreltje in Zomerlust op 
de vrijdagmiddag. Al snel sloten de ‘mut-
sen’ (vriendinnen van Liesbeth uit de straat) 
zich aan met hun mannen. En allengs 
breidde de groep zich uit met vrienden en 
andere buurtgenoten uit de JP Coenstraat 
en het laatste stukje van de Oisterwijkse 
baan. Sinds kort heeft het eerste stukje 
van de Oisterwijkse baan zich hier ook bij 
aangesloten. Er is niets verplicht, je komt 

als je zin hebt. En zo kan het verkeren dat 
er de ene week 6 en de week daarop 25 
mensen aanwezig zijn. Om te borrelen en 
de Bourgondische bitterballen te bestellen, 
die Liesbeth ook zo lekker vond. Als die op 
tafel worden gezet wacht iedereen even, 
steekt zijn bitterbal in de lucht en zegt 
Liesbeth daarmee nog even gedag. Een 
mooi ritueel.  

Van alles
Vrijdag 19 april zit er een man of vijftien 
rond de stamtafel. Nanny en Francine 
zijn druk in gesprek. “We praten over van 
alles”, zegt Francine, “over de kinderen, 
kleinkinderen, dingen uit de buurt.” “Geen 
roddel hoor”, verzekeren beiden, “maar 
belangstelling.” Peter, de broer van Fran-
cine, is ook aangeschoven. “We lopen de 
deur niet plat bij elkaar, maar zien elkaar 
nu elke week in het café. Gezellig!” Hans 

Buurtborrelen in Zomerlust                                            Judith Doljé

Aan het eind van de vrijdagmiddag is het vaak gezelllig druk in Zomerlust. Wat daarbij 
opvalt is dat er geregeld een middelgrote tot grote groep mensen aan de stamtafel 
zit om het weekend in te luiden. Wat is dat voor clubje? Even navragen. Het blijken 
bewoners van een deel van de JP Coenstraat en een deel van de Oisterwijksebaan te 
zijn. Een buurtborrelclubje dus.

Traditiegetrouw: een toost met bitterballen op Liesbeth
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is eigenlijk een ‘allochtoon’, want hij woont 
in de Hoge Driesstraat. “Maar hij heeft 
een zwager in de Oisterwijksebaan”, roept 
iemand. Dat maakt blijkbaar veel goed.

Even bijkletsen met v.l.n.r. Hans, 
Nanny, Peter en Francine

Plannen smeden door v.l.n.r. Bert, Ivo, 
Marly en Charlotte 

Chris, Paul en Wim pakken de ‘
serieuze’ onderwerpen op

Bob, Ab en Len steunen het initiatief van 
de buurtborrel (Foto’s Hans Meijs)

Bingo
Marly en Charlotte hebben vanuit de 
Oisterwijksebaan het initiatief genomen om 
bij deze borrel aan te sluiten. “De straat-
feesten verwaterden en in de winter zien 
we elkaar zo weinig. Daarom is dit een 
leuke gelegenheid om elkaar toch weer 
eens te spreken.” Ivo is sindsdien weke-
lijks bij de borrel te vinden. “Dit ga ik wel 
volhouden tot mijn oude dag”, zegt hij. “Dan 
zou Gijs – de uitbater van Zomerlust - ei-
genlijk wel eens een bingo moeten organ-
iseren”, vindt Bert, “Ik wil de nummertjes 
wel draaien.” Waarop Ivo meteen reageert: 
“Dan roep ik ze om, dat kan ik heel goed.”
Ook Chris, Paul en Wim vermaken zich 

goed. Waar gaat het gesprek over? “Over 
dingen die je nooit in een krantje zet”, zegt 
Chris. Zoals? “Nou, hoe je je vrouw tam 
krijgt bijvoorbeeld. Echte mannenpraat 
dus.” Maar Chris zit er denk ik al even. Paul 
geeft zijn kader aan: “na je werk, uit jezelf, 
naar jezelf”.  Wim lijkt het te begrijpen.

Rijksmuseum
Ab en Len hebben het over het Rijksmu-
seum. Ze boffen want ze zijn allebei toeval-
lig al in de gelegenheid geweest het nieuwe 
museum te bekijken. “De onderwerpen 
tijdens de borrel zijn meestal luchtig”, zegt 
Ab. “Maar dat betekent niet dat er niet eens 
over andere zaken gepraat kan worden, 
ook dat gebeurt als het zo uitkomt.” “Er 
wonen een hoop aardige mensen op een 
steenworp afstand”, zegt Len, “Het is leuk 
om geregeld zo bij elkaar te komen.”
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Familie Van Esch heeft al generaties een 
melkveebedrijf met 60 koeien net buiten 
Tilburg, aan de Spoordijk nr. 8. In augus-
tus 2008 hebben Jan en zijn vrouw Ingrid 
een agrarisch kinderdagverblijf geopend. 
“We kwamen op het idee door ‘Klasse-
boeren’, een project waarin schoolkinderen 
boerderijen bezoeken”, vertelt Jan. “Onze 
vier eigen kinderen zijn opgegroeid in de 
natuur en die rust en ruimte gunden wij 
andere kinderen ook. Mijn vrouw Ingrid is 
toen een SPW 3-opleiding (Sociaal Peda-
gogisch Werker) gaan volgen plus EHBO. 
In 2007 zijn we begonnen met zes kinderen 
op te vangen aan huis. Sinds vijf jaar staat 
het gebouw er; het enorme speelterrein 
(15.000 m2) erachter is later aangelegd. 
Kom maar eens zien!”

Visie en doelgroep
Boer Jan vertelt honderduit tijdens de 
rondleiding over zijn boerderij. Zoals over 
de pedagogische visie, ontleend aan de 
Vereniging Agrarische Kinderopvang (VAK), 
met landelijk circa vijftig leden: “Ons motto 

is ‘Ruimte in doen en zijn.’ Dat nemen we 
letterlijk, in de fysieke ruimte, maar ook 
figuurlijk, geestelijk. Wij benaderen kin-
deren altijd positief. Ze mogen hier veel 
buiten spelen, vies worden of zich bezeren. 
Belangrijk voor ouders die hun kind(eren) 
bij Tierelier onderbrengen, is dat ze achter 
onze visie staan. Als een kind zich niet mag 
bezeren, een beetje smerig of een keer nat 
mag worden, past onze opvang niet bij u. 
Wij vinden het belangrijk dat de comfort-
zone van kinderen op een zo veilig moge-
lijke manier vergroot wordt. Daar passen 
schaafwondjes en eventueel een blauwe 
plek bij.”  Hij toont vol trots het voetbalveld, 
de knutsel-bouwketen, de speelweide met 
hutten en klimbomen, het riviertje, de berg 
zand, de moestuin en de dieren (kippen, 
koeien en kalveren). Over de doelgroep 
is hij helder: “Tierelier staat open voor 
alle kinderen, ook met een beperking als 
ADHD. We zijn echter géén zorgboerderij.  
Als we de zorg niet kunnen bieden die een 
kind  nodig heeft, zijn we daar ook helder 
in. Het belang van een kind staat bij ons 
altijd voorop. Ons personeel is geschoold 
in de kinderopvang. Er werkt hier een team 
van 30 mensen, onder wie twee mannen. 
Ook zijn er enkele stageplaatsen, vooral 
voor ROC-studenten Sociaal Pedagogisch 
Werk. Met z’n allen vangen wij wekelijks 36 
kleine kinderen (0-4 jaar) op. Op de Buiten 

Ruimte in doen en zijn                                                     Gerben van Eeuwijk

Jan van Esch op het prachtige buitenterrein 
van kinderdagverblijf Tierelier

Bij kinderopvang Tierelier in Heukelom is het opa & oma-week. Grootouders - 116 
aanmeldingen! - komen kijken naar hun kleinkinderen, die in blauwe mini-overalls 
rondlopen. Boer Jan van Esch is trots op zijn agrarisch bedrijf. Hij is naar eigen zeg-
gen vereerd met het bezoek van de wijkkrant. Voor een interview en rondleiding maakt 
hij graag tijd vrij.
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Schoolse Opvang (BSO, 4-12 jaar) zit-
ten circa 90 kinderen. Uit de wijk Armhoef 
trekken we in totaal 18 kinderen, van wie 
8 BSO-kids. Die worden door taxi Korthout 
op de basisschool opgehaald. ’s Avonds 
halen de ouders zelf hun kinderen op.”

Regionale marktwerking
Tierelier merkt vooralsnog weinig van de 
terugloop in de vraag naar kinderopvang, 
aldus Jan: “Volgens mij is onze extra 
kwaliteit daar doorslaggevend in. Het 
buitenleven is aantrekkelijk voor kinderen. 
Er is geen wachtlijst en we bieden flexibele 
BSO vakantie-opvang, gunstig voor ouders. 
Binnenkort introduceren we een eigen App 
voor klanten, om zich aan- of af te melden 
of om te ruilen van dagen. We werken toe 
naar een volledig flexibele BSO, met als 
stelregel alleen dagen betalen die een 
gezin gebruikt. Dat concept is denk ik de 
toekomst in deze markt. Daar liggen ook 
kansen voor de overheid om kosten te 
besparen.” Van Esch signaleert dat de 

Ontmoetingen met dieren; een dierbaar contact voor jong en oud

huidige  arbeidsmarkt  lastig is, getuige de 
gemiddeld vijf open sollicitaties per week, 
terwijl Tierelier thans geen vacatures heeft. 
“We hebben echt een netwerk opgebouwd, 
met name in de gemeente Oisterwijk. Zo 
hebben we bijvoorbeeld altijd een stand op 
de Kraambeurs en onderhouden we con-
tacten met basisscholen waar we kinderen 
ophalen.” 

Tijdens de rondleiding blijkt ook dat een 
agrarisch kinderdagverblijf opzetten bij aan-
vang veel geduld gevergd heeft. Jan blikt 
terug: “Voordat we een vergunning hadden 
in dit groene gebied, waren we bijna vier 
jaar verder. Nu zijn er in Brabant inmiddels 
zeven kinderdagverblijven die onder de 
vlag van de VAK actief zijn. 
We zien de toekomst positief tegemoet en 
hopen natuurlijk dat ook veel kinderen van 
de Armhoefse Akkers bij Tierelier kunnen 
vertoeven.” 
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“Eerlijk gezegd, was ik een beetje bang 
dat we te weinig deelnemers zouden kun-
nen trekken”, geeft Jos toe. “Daarom had 
ik ook vrienden en kennissen benaderd, 
zoals het team van Tilburg Ten Miles. Je 
weet immers nooit of een wijk hierop zit te 
wachten, maar ik heb me voor niets zorgen 
gemaakt. We hebben zelfs vijf teams  
moeten teleurstellen.”

Toezicht
Door privéomstandigheden moest op het 
allerlaatste moment nog een team afhaken. 
Het was dé kans voor het team Heile 
Schoorstraat om nog in te vallen. “Ik kwam 
rond kwart over zes terug van een rondje 
hardlopen toen mijn vrouw liet weten, dat 
we nog konden meedoen”, vertelt Gerben 
van Eeuwijk. “In allerijl heb ik mijn teamge-
noten opgetrommeld en we waren er mooi 
op tijd.” Zo gingen twintig teams van vijf – 
zes personen van start in de Pelgrimhoeve. 

Jongeren en senioren, zodat de gemiddel-
de leeftijd rond de 45 jaar lag.  
Jos Parren had de regie en de microfoon 
om de vragen voor te lezen, waarbij enkele 
familieleden strak toezicht hielden, want 
het gebruik van mobieltjes en internet was 
natuurlijk niet toegestaan.
De quiz bestond uit acht ronden, met 
telkens tien vragen van elk niveau uit de 
volgende  categorieën: Geschiedenis, 
Sport, Aardrijkskunde, Afgelopen jaar 2012, 
Eten & Drinken, Wetenschap, Bekende 
Tilburgers,  Kunst & Literatuur, Film & TV 
en Muziek. Tevens was er een fotoronde 
met bekende, beroemde mensen voor de 
pauze en een fotoronde met gebouwen na 
de pauze. Elke ploeg kon verder eenmaal 
een joker inzetten, waardoor de behaalde 
punten in die ronde verdubbeld werd. 

Vragen
“De vragen zijn zo moeilijk, dat je er vanzelf 
stil van wordt”, verzuchtte een van de 
deelnemers al aan het begin van de avond. 
Toch bleek in de praktijk dat wel mee te val-
len. Praten en discussiëren aan tafel over 
een mogelijk antwoord, leverde vaak ook 
het juiste antwoord op. Of natuurlijk ook 
niet: “Zit ik de hele tijd te zeggen wat het 
antwoord is, kiest de groep toch voor het 
verkeerde”, was een van de frustraties.

Probeert u het zelf eens met een paar (stevig 
ingekorte) vragen:
1. Welke partijen waren betrokken bij het 

Lenteakkoord in 2012?

2. In welk bos verborg Robin Hood zich?

3. Hoe heet het neerleggen van het ko-
ningsschap, als de koning nog in leven 
is?

Pelgrimhoeve Pubquiz voor herhaling vatbaar                       Jaap van Loon

Het idee had Jos Parren al heel lang, maar om het ook uit te voeren daar had hij zo 
zijn bedenkingen bij. Zoon Leran schoot te hulp en daarmee was onze wijk weer een 
prachtig evenement rijker. Op 5 april was het in de Pelgrimhoeve bijna als vanouds 
gezellig, knus en… warm.

Jos Parren in zijn element; heel relaxed 
leidde hij de avond in goede banen 
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4. Wat was de bijnaam van Benito Mussolini; 
een van de strijders naast Hitler?

5. Hoe heet het driesterrenrestaurant van 
Jonny Boer?

6. Welke dieren horen tot de ‘Big Five’ in 
Zuid-Afrika?

7. Hoe heet nu een goud houdend likeur, dat 
vroeger de Bruidstranen werd genoemd?

8. Hoeveel centimeter ligt de Tilburgse Heu-
vel boven N.A.P.?

9. Welke Tilburgse burgemeester kreeg de 
bijnaam De Sloper?

10. Wat is de kortste afstand tussen Engeland 
en het vaste land?

De antwoorden vindt u onderaan dit artikel.

Bedenker
De man achter de vragen was Leran de 
zoon van Jos: “Mijn vader liep al langer 

met het idee van de Pubquiz rond en ik 
wilde het graag samen met hem opzetten.” 
Zo gezegd, maar niet zo gedaan, want 

Zoon Leran had vanaf het podium 
een mooi overzicht 

Een volle zaal, klaar om de briefjes 
met antwoorden in te leveren

achteraf bleek het bedenken van de vragen 
en de presentatie maken toch wel een klus 
van zeker twaalf avonden. “Het moeilijkste 
vond ik om het niveau in te schatten. Zo’n 
quiz moet wel boeiend blijven, dus niet te 
moeilijk, maar zeker ook niet te gemak-
kelijk. Van sommige categorieën vind je 
gemakkelijk vragen, maar bij andere ben 
je echt langere tijd aan het zoeken”, legt 
Leran uit.
Zijn vriendin Janneke kan er over mee-
praten: “Zaten we net gezellig met z’n 
tweetjes een film te kijken en dan sprong 
hij ineens op, omdat hij weer een idee had 
voor een vraag. Die wilde hij dan ook me-
teen even gauw uitwerken. Weg film!” 
Waren de vragen kant en klaar te vinden? 
“Nee, ik heb de vragen en toelichtingen 
overal vandaan gehaald. Internet, Wikipe-
dia, kranten, TV, tja eigenlijk van alles. Wel 
zijn we ook een tijdje bezig geweest om alle 
vragen in dezelfde vorm te gieten. Stukje 
uitleg en daarna de vraag. Deze heb ik in 
een PowerPoint gezet”, gaat Leran verder, 
“En daarna de muziek voor de muziekvra-
gen gemonteerd. Al met al wel veel tijd, 
maar het was ook heel leuk om te doen!” 

Ronden
Precies om 20.00 uur gingen de deuren 
van de zaal dicht, legde spreekstalmeester 
de spelregels nog eens uit en ging de 
eerste ronde van tien vragen van start. 
De vragen werden op een groot scherm 
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Schildersbedrijf Michel van Gemert 

 
Voor al uw binnen- en buitenschilderwerk 

Tevens ook kleine stukadoorwerken 

30 jaar ervaring in onderhoudswerken en nieuwbouw 
 

Vrijblijvende offerte 
Bosscheweg 173   5015 AB  Tilburg 

Tel: 013 - 5367336 
Mob.: 06 – 22790145            

 
Winterschilder:  

van oktober t/m februari 10% korting           

 
 
 
 
 
 
 

1. VVD, CDA, D66, Groen Links en Christen Unie. 2.Sherwood Forrest, 3. Abdicatie, 4. Il Duce 
5. De Librije, 6. Buffel, Leeuw, Luipaard, Neushoorn en Olifant, 7. Gold Strike, 8. 1480 cm. 
9. Cees Becht, 10. 33 km.

getoond en Jos las ze ook nog eens voor. 
Na vier ronden werd de tussenstand bek-
end gemaakt, waarbij de latere winnaars al 
de leiding hadden genomen. Bijna de helft 
van alle teams had de joker toen al ingezet. 
Die tussenstand kon zo snel naar voren 
getoverd worden, omdat Leran alle scores 
na iedere ronde meteen verwerkte op 
zijn laptop. Na een mooie pauze volgden 
nog eens vier ronden en de sfeer bleef er 
goed in zitten. Uiteindelijk zegevierden De 
Kooikarpers (foto) die naast natuurlijk de 
eer en de glorie ook de wisseltrofee in de 
vorm van een beeldje van ‘De Denker’ (Le 
penseur) van Rodin ontvingen. 

Opvallend, dat de hoogst geëindigde teams 
bestonden uit deelnemers uit twee genera-
ties, waardoor het dus loont om enige 
diversiteit in een team te hebben.
Op de tweede plaats eindigde het team van 
Heile Schoorstraat bestaande uit: Patrick 
Remery, Bram Mommers, Adriaan An-

De Kooikarpers als winnaars in beeld met 
v.l.n.r. Roel Puts, Roel Kooijmans, 

Annemarie Kooijmans, John Kooijmans, 
Arjan Kooijmans en Harrie Puts

sems, Gijs Laros, Sander Krook en Gerben 
van Eeuwijk. Derde werd het Donders 
team bestaande uit: Nico, Nina en Jesse 
Donders, Heleen Wijbenga, Bas Oomen en 
Walter Weterings.
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Donlog                                                                                                  Lout Donders

Alsof-ie het erom doet, de baas van deze buurtkrant. De ene keer krijg ik een ver-
manende mail van hem, dat ik nog een uur heb voor een Donlog, terwijl ik op Bali 
zit. Vervolgens gebeurt hetzelfde als ik in Zuid-Italië ben. Wie is hier nou gek? 

Het hardnekkige gerucht gaat dat de baas van onze buurtkrant ermee stopt, na heel veel 
jaren. En dat er al een opvolger is, of liever: een opvolgster. 
Even dacht ik: laat ik hier onder de Italiaanse zon een eerbetoon aan elkaar mijmeren aan 
Toon van Gestel. Over de man die virtuoos leiding geeft aan het groepje vrijwilligers dat 
deze buurtkrant maakt, zonder dat hij ook maar een signaal van leidinggeven laat zien. Dat 
is voorwaar een gave. Maar dat doe ik nu niet. Als het al waar is dat hij ermee stopt, steken 
we hem allemaal samen wel een keer een reeks veren in zijn kont. 

Waar deze Donlog eigenlijk over moest gaan: Jip en Janneke. Jawel.
Het verhaal gaat dat onze wijk bij de Tilburgse politie (of tegenwoordig eigenlijk: De Natio-
nale Politie, filiaal Tilburg) bekend staat als: de jip- en -jannekewijk. 
Het is te mooi om het te checken bij mijn politievrienden. Dus nemen we het voor waar aan.  
Ik heb Jip en Janneke even losgelaten op Wikipedia. Annie M.G. Schmidt schreef ze in Het 
Parool. Laat dat nou een krant zijn waar ik ook jaren voor gewerkt heb. Toeval?

De verhalen gaan over het dagelijks leven van twee buurkinderen: Jip en Janneke. Waarbij 
de jongeman Jip overigens de zoon van Annie M.G. zelf is. Wikipedia: ‘Zij beleven van alles: 
ze worden jarig, stampen in de regenplassen, gaan op bezoek bij oma, maken een legpuz-
zel en doen de poppenwas. De hond Takkie en de poes Siepie zijn belangrijke nevenfig-
uren. Ook moeder komt er vaak in voor, zij grijpt nogal eens in met de woorden: “Dat mag 
volstrekt niet!.”

En dat is dus het beeld dat de politie in onze stad van ons Armhoevers heeft. Wij stampen 
met zijn allen in plassen. Klopt. Wij gaan op bezoek bij oma. Klopt. Wij zijn af en toe jarig. 
Klopt. Ik persoonlijk maak geen leppuzzels en doe geen poppenwasjes. Maar misschien 
gebeurt dat ergens anders in de wijk stiekem wel. Ieder huisje heeft immers zijn kruisje. 

Maar toch. Ik denk dat ze er bij de politie mee bedoelen dat we het in Armhoef samen best 
wel voor elkaar hebben. Er worden geen koppen ingeslagen. Er is een warme sociale saam-
horigheid en in de statistieken van criminaliteit en misdaad staan we op een veilige plek. 
Eigenlijk gebeurt er nooit iets. Dat klinkt saai en grijs. Maar het is ook rustgevend in deze 
wilde wereld. 



12

Met Pieter en Agnes, zittend op het achter-
dek, kijken we uit op de bestratingsactivi-
teiten aan de Werf. Een hele vooruitgang 
vergeleken bij de voormalige ,rommelige 
Gemeentewerf. Het uitzicht is subliem, 
doorlopende voorstelling! Zeker als alles 
gaat groeien en bloeien. Het verkeer op het 
water draagt daar ook aan bij. Twee futen, 
lijken met klapperende vleugels over het 
water te rennen. Kennelijk hebben ze, luid 
kwetterend, ernstig verschil van mening, 
of andere drift ! Even later tuft een volle  
‘rondvaartboot’, met brunchende dames, 
vrolijk groetend voorbij. Ik begrijp waarom 
ze deze keus gemaakt hebben. Al was 
het soms wel even wennen aan de winter, 
om zonder cv en thermostaat, ‘s morgens 
rillend in je onderbroek drie trappen op en 
af te spurten voor de hoge nood. Je moet, 
na scha en schande, precies weten, waar 
‘de kop in ’t zak’ te houden. Dat kostte wat 
butsen op de schedel!

Intact 
En dan de rondleiding! Een hele wandel, 
het schip meet 40x6 meter. Het giga-ruim 
is 3,5 meter hoog, het hele schip ruikt naar 
het maritieme verleden. 
De brug-stuurhut, met uitzicht rondom door 
de facet geslepen raampjes, is geheel 
betimmerd met teakhout. Het messing met 
houten stuurwiel domineert de ruimte. De 
bekabe-ling is intact, het schip kan zo weer 
varen! Dat moet ook wel, want periodiek 
moet het schip naar een dok, om de onder-
zijde te behandelen. 
Via een smal trapje afdalend kom je in het 
‘authen-teakhouten’ woongedeelte, als 
geheel museumwaardig. Ingetimmerde vi-
trinekasten, met halfronde, facet beglaasde 
deurtjes, een oude schouw met kolen-
kachel en aan weerszijden van de trap 
twee kooien: de slaapbedstedes. Voorlopig 

zullen Pieter en Agnes hier huizen tot de 
woonvertrekken in het ruim klaar zijn, dat 
duurt nog wel even. Via de brug klauteren 
we de andere kant op en komen in de 
keuken, die nog gemonteerd moet wor-
den. Stapels latjes, schotten, panelen en 
deurtjes moeten nog in elkaar gepuzzeld 
gaan worden.

Klus
Van de keuken dalen we af in het ruim, 
waar een gedeelte afgeschot is. Hier 
heeft Pieter, die met twee rechterhanden 
gezegend is, met wat hulp een voorlopige 
keuken en een badkamer geïnstalleerd. 
Daarachter ligt het immense ruim. Geluk-
kig is het droog en daarom is er daglicht, 
omdat er wat afdekplaten verschoven zijn. 

Wonen op het water                                                                        Ab Smit

Pieter en Agnes hebben vorig jaar hun woning in de Heile Schoorstraat verruild voor 
een woonschip dat recht tegenover het plein op De Werf, in de Piushaven ligt. Het 
(vracht)schip, onderdeel van onze museumhaven, stamt uit 1938, en is nog in origi-
nele staat.

De woonkamer is nog precies zoals 
deze vroeger was
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Hier komt later het woongedeelte, met dag-
licht van bovenaf. Helemaal achterin is de 
werkplaats, waar Pieter de komende jaren 
heel wat uurtjes zal vertoeven, ruimte zat! 
Helemaal achteraan en alleen van buitenaf 
bereikbaar zit nog een slaapvertrek voor 
een matroos. In de toekomst wordt dit de 
logeerkamer.
Pieter en Agnes verdienen o.a. hun brood 
in en via de muziek. Beiden maken deel uit 
van De Veulpoepers, die na hun successen 

in de jaren 70, nu weer volop aan de weg 
timmeren. Agnes werkt daarnaast bij 013 
en drukkerij OKZ. Pieter zit nog in andere 
bands: de PP-band en Bots. Daarnaast 
geeft hij saxofoonles, nu nog elders, maar 
in de toekomst ook op de boot. De boot 
zelf zou een prachtig podium zijn, met de 
toehoorders aan de overkant op De Werf. 
Wie weet toekomstmuziek! Tijdens de 
openhavendagen is de boot te bezichtigen 
voor belangstellenden.

De woonboot van Agnes en Pieter
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Een discussie ontlokken tussen stad en 
land, dat is het doel van de initiatiefnemers 
van Land Art. Neem maar eens een kijkje 
op : www.eurolandart.nl. In de loop der 
jaren is Land Art gegroeid van: “naar een 
plek zoeken voor een kunstwerk” naar: “de 
inzet van kunst en kennis voor vragen van 
bewoners”. Burgerparticipatie dus. 

Geen idee
De bewoners van Moerenburg hadden 
twee dingen die spontaan opkwamen. 
Bezoekers van Moerenburg hebben geen 
idee waar ze moeten zijn en wat ze al-
lemaal aantreffen. Het andere punt vormde 
de dode, maar toch charmante boom in de 
voortuin van Zomerlust. Met deze ideeën 
vertrok Helmer weer. Hij zette twee jongelui 
aan het werk om te kijken of er geld voor 

deze ideeën te vinden was. Al snel bleek dit 
er – beperkt - te zijn. In juni zal met subsi-
die van Het Groene Woud uit het program-
ma ‘De Burger aan Zet’ hierdoor weer wat 
worden toegevoegd in Moerenburg.

Bewegwijzering
Twee ‘young professionals, Boukje Ha-
zeleger en Sven Roumen hebben op 26 
april jl. in de stromende regen Moerenburg 
verkend en zij gaan iets verzinnen om de 
bezoekers van Moerenburg deze zomer al 
te wijzen op de bijzondere plekken. Hoe 
ze dat in gaan vullen? Daar gaan ze zich 
nog over buigen. In ieder geval willen ze 
voorkomen, dat ze mensen die hier wan-
delen of fietsen horen zeggen dat ze bang 
zijn te verdwalen.
Een andere manier om de bewegwijzering 

Activiteiten in Moerenburg                                                Corin Sweegers

Op initiatief van Helmer Wieringa, al ruim vijftien jaar betrokken bij de ontwikkelin-
gen in Moerenburg, is op 22 maart jl. een aantal bewoners van Moerenburg bij elkaar 
geweest om te kijken of er in Moerenburg kansen liggen voor Land Art. 
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De boom bij Zomerlust als memorytree?

te ondersteunen zal worden gevonden door 
het drukken van tafelkleedjes met daarop 
een kaart van het gebied met verschillende 
wandel- en fietsroutes in Moerenburg. Bij 
Zomerlust en/of Buitenom kan de bezoeker 
dan tijdens het genieten van een hapje of 
een drankje op zijn gemak de route uitstip-
pelen. 

Memorytree
Voor Café Zomerlust staat een oude, 
praktisch dode boom. Het is momenteel 
onduidelijk of de boom er nog jaren zal 
staan, maar het is zeker dat hij zijn beste 
jaren gehad heeft. Gijs van Esch, eigenaar 
Zomerlust, zou graag zien dat er iets met 
die boom gedaan zou worden. Het idee 
van Boukje Hazeleger is om de boom te 
transformeren tot een memorytree, een 
herinneringsboom. Daarmee zal de boom 
een speciale functie krijgen. Misschien een 
memorytree die in de loop der jaren groeit. 
Elke keer als er een speciale gebeurtenis 
plaatsvindt, zal de boom zich verder ontwik-
kelen. Boukje: “Zo zal er in de loop der tijd 
een boom ontstaan vol met herinneringen 
van het gebied. Door alle speciale herinne-
ringen samen te brengen en te bundelen 
ontstaat er een gevoel van saamhorigheid 
en verbondenheid. Omwonenden en 

bezoekers kunnen samen de boom vullen.” 
Hoe ze dit precies uit gaat werken? 
We zullen het zien.

Op 24 april bracht wijk-
wethouder Marieke Moor-
man een werkbezoek per 
fiets aan onze wijk. Samen 
met enkele buurtraadleden 
en omgevingsmanager 
Marc van Akkeren van de 
gemeente fietste ze langs 
o.a. de kerk, Jan Wier, de 
Werf, Moerenburg. Natuur-
lijk werden deze punten 
in de wijk ook allemaal 
besproken. Op de foto is 
Marieke Moorman met 
naast haar Marc van Akke-
ren in gesprek met twee 
leden van de Buurtraad 
in het speeltuintje bij Jan 
Wier.
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26 oeverzwaluwen hebben dit jaar op hun weg vanuit  tropisch Afrika Moerenburg gevon-
den als woongebied. Afgelopen dinsdag 16 april landden de eerste op een berg zand tus-
sen Manege Hooijen en de boerderij van Harrie van Gorkum. Direct al werd er begonnen 
met graven van de  ongeveer een meter diepe nestgangen in de zandberg; aan het einde 
hiervan worden de eieren gelegd. De oeverzwaluw is in tegenstelling tot de meer bekende 
boerenzwaluwen wat kleiner van postuur en heeft een lichtbruine kleur. Hij mist ook de 
karakteristieke lange staart, zoals de boerenzwaluw die heeft. De boerenzwaluw broedt 
overigens al jaren met succes in de paardenstallen van Manege Hooijen. 
(Vereniging Behoud Moerenburg, Ben Akkermans)

De herdenking wordt door tal van hoog-
waardigheidsbekleders bijgewoond. De 
dienst in de kerk wordt opgeluisterd door 
mevrouw Santegoets die diverse liederen 
ten gehore zal brengen. Tijdens het doden-
appel zullen alle namen van de gesneu-
velden worden afgeroepen waarna van 
achter uit de kerk geantwoord zal worden 
met “Present.” Dit appel is voor de vele 
nabestaanden steeds weer een emotio-
neel moment en is ook voor de aanwezige 
militairen een belangrijk moment van bezin-
ning. Tevens zal speciaal aandacht ge-

schonken worden aan een drietal militairen 
van de zestig die gesneuveld zijn, waar-
door deze herleven in de herinnering. 

De dienst wordt afgesloten met een voet-
tocht naar het Indiëmonument. Daar wordt 
door militairen van het 30e Natres bataljon 
de erewacht gevormd. Diverse organisaties 
zullen kransen leggen nadat de vlag boven 
het monument is gehesen en een groet is 
gebracht aan de gesneuvelden, door het 
spelen van het Wilhelmus en de taptoe. 
Iedereen is van harte welkom!

Herdenking bij Indiëmonument

Op 25 mei wordt de  jaarlijkse herdenking voor de zestig Tilburgse  militairen gehou-
den die gesneuveld zijn in Nederlands Oost-Indië tijdens de politionele acties in de 
periode 1946 tot 1950. De herdenking begint om 11.00 uur in de Sint-Jozefkerk op de 
Heuvel en wordt om 12.30 uur voortgezet bij het monument aan de Gerard van 
Swietenstraat waar ook een kranslegging plaats vindt.
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Bij het uitbreken van de Tweede Wereld-
oorlog woonden er ca. 260 Joden in 
Tilburg, van wie er zo’n dertig families in 
onze wijk. Vanaf 1933 kwamen er vluchtel-
ingen uit Oost-Europa, maar vooral ook 
uit Duitsland. Zij werden opgevangen door 
de Joodse gemeenschap in Tilburg. Veel  
Joodse middenstanders woonden in onze 
wijk en hielpen. 

Levensverhalen
Een werkgroep van het stadsarchief is op 
zoek naar de levensverhalen van hen. 
Als uitgangspunt hebben zij bijgaande foto 
genomen van de leerlingen van het Rijks- 
HBS Willem II uit 1939, destijds op de hoek 
Oisterwijksebaan/Ringbaan Oost. Van veel  
gezichten zijn gegevens en geschiedenis 
achterhaald. Als iemand informatie/foto’s 
toe kan voegen, kan dat via de boven-
staande website of  e-mail aan 
7Petra.Robben.mommerskwartier.nl. 
Mijn moeder zat destijds ook op het Willem 
II college en woonde vlak bij Helga Deen 
op de Pelgrimsweg. Helga hield in kamp 
Vught een dagboek bij, dat pas in 2007 
gepubliceerd is. (: www.helga-deen.nl). 
Joodse leerlingen mochten  eind 1941 
hier niet meer naar school. Zij konden in 
Den Bosch naar een school die speciaal 
voor hen opgericht werd. Fel verzet was 
er nauwelijks. Veel  Nederlanders hoopten 
en vertrouwden erop dat het wel mee zou 

vallen en dat men, op deze maatregelen 
na, de Joden verder wel met rust zou laten. 
De schoolleiding van het Rijks-HBS Willem 
II koos ervoor zich vooral niet politiek uit 
te laten en de bezetter geen aanleiding tot 
ingrijpen te geven.

Antisemitisme
Pas na de oorlog hoorde men wat er in 
de concentratiekampen had plaatsgevon-
den.  Van de overlevenden emigreerden er 
vele overzee en naar Israël, een enkeling 
keerde terug, maar werd ook niet altijd met 
open armen ontvangen.
In de bestseller ‘Haar naam was Sarah’ van 
Tatiana de Rosnay wordt beschreven dat 
antisemitisme niet alleen aan de Duitsers 
was voorbehouden. Overal hadden Joden 
met discriminatie en vervolging te maken, 
zo ook in Nederland tijdens de oorlog. 
Zo werd er in de Oisterwijksebaan een 
ruit ingegooid bij Timmerman, waarbij het 
vermoeden bestond dat deze vernieling 
bestemd was voor zijn Joodse buurman, 
Nathan.

Al met al voldoende redenen de bevrijding 
en de dodenherdenking in ere te houden 
en stil te blijven staan bij de impact van het 
maken van onderscheid tussen mensen en 
rassen. Zoiets mag nooit meer gebeuren, 
niet in het groot en niet in het klein!

Verhalen van onze Joodse wijkbewoners                                  Ab Smit

Op 4 en 5 mei  zijn er open dagen geweest in een aantal huizen, waar voor en tijdens 
de oorlog Joodse mensen hebben gewoond, die omgekomen zijn. De verhalen kunt u 
lezen op de website : www.communityjoodsmonument.nl

Leerlingen en leerkrachten van de Rijks-HBS Willem II in 1939
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Voor de bewoners aan de Oisterwijksebaan 
die eerder bezwaar hebben gemaakt tegen 
de komst van plan De Werf en met name 
de hoogbouw is er een gerede kans op 
een vergoeding van de geleden schade. 
Die kan liggen tussen de 5 en 10% van 
de waarde van hun woning, dus zeker de 
moeite waard.

Planschade 
Er wordt gesproken van planschade als 
sprake is van waardevermindering van 
onroerende zaken of inkomensschade die 
ontstaat na wijziging van de planologie. 
De vermogens- of inkomensschade wordt 
bepaald door de maximale invulling van de 
oude planologie en de maximale invulling 
van de nieuwe planologie met elkaar te 
vergelijken. Op grond van deze vergelij-
king kan bepaald worden of er sprake is 
van een planologische verslechtering. Een 
onafhankelijk deskundige beoordeelt de 
waardevermindering en op basis hiervan 
kan een planschadevergoeding worden 
toegewezen.

Voorzienbaarheid
Naast de vraag of er een planologisch 
nadeel is ontstaan, zal ook de vraag of 
deze verandering te voorzien was een rol 
spelen. Er wordt onderscheid gemaakt tus-
sen actieve en passieve risicoaanvaarding. 
Van actieve risicoaanvaarding is bijvoor-

beeld sprake als je een huis koopt, terwijl 
er in de structuurvisie al een woonwijk als 
De Werf achter jouw perceel is gepland. 
Een redelijk weldenkend mens weet dan 
dat de kans bestaat dat die woonwijk er 
ook gaat komen. Passieve risicoaanvaar-
ding is bijvoorbeeld het niet gebruiken van 
je bouwmogelijkheden, terwijl uit bijvoor-
beeld aanpassing van omgevingsplannen 
blijkt dat het waarschijnlijk is dat die moge-
lijkheden niet meer bestemd zullen worden. 
Super belangrijk is echter: door niets te 
doen, verspeel je je rechten!

Indienen planschade
Een aanvraag voor een planschadever-
goeding dient men als eigenaar in bij het 
college van Burgemeester en Wethouders, 
als het plan door de gemeente geïnitieerd 
is. Dat kan pas worden ingediend nadat 
het bestemmingsplan waarop de schade 
betrekking heeft onherroepelijk is. Er zijn in 
Nederland diverse bedrijven die u hiermee 
kunnen helpen, als u er niet zelf uitkomt. 
Meer informatie? Op de site van de ge-
meente Tilburg, : www.tilburg.nl, typt u bij 
de zoekfunctie ‘planschade’ en dan komt u 
terecht bij het formulier dat u in moet vul-
len om in aanmerking te komen voor een 
tegemoetkoming. Voor vragen kunt u bij de 
gemeente Tilburg terecht: (14 013 of via 
7ruimte@tilburg.nl.

Bewoners Oisterwijksebaan recht op planschade?         Corin Sweegers

Nu De Werf qua bouw praktisch gerealiseerd is, heeft een aantal bewoners van de 
Oisterwijksebaan pas goed in de gaten wat ze aan privacy moeten missen. Ze kenden 
de plannen, wisten wat er ging gebeuren, maar nu het er eenmaal staat…
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Vorig jaar werd voor het eerst de water-
jump gelanceerd. Deze 5 meter hoge 
lanceertoren  heeft nu een plaatsje gekre-
gen op een echt stadsstrand van ruim 
1800 m2, compleet met een strandpaviljoen 
uit Scheveningen. Op vakantie in Tilburg, 
dat is de slogan deze zomer!
Lekker chillen op het strand met o.a. een 
eenvoudig en betaalbare lunchkaart, een 
uniek bbq-concept, (buiten)cocktailbar, 
cocktailcursussen, openluchtpodium, yoga-
lessen, martial arts, beachvolleybalveld, 
Mongoolse reizigerstent en aparte bor-
rels. Kortom, ook een ideale locatie voor 
teamuitjes, bedrijfsuitjes of trouwerijen. Het 
strand ligt er van begin juni tot half augus-
tus in Nieuw Jeruzalem, hoek Wilhelmina-
kanaal/Piushaven. 
Meer info: ( 06 414 717 92 of kijk op 
: www.whatajump.nl. 

In beweging
Op 1 juni tussen 12.00 en 16.00 uur kan 
jong en oud terecht op ‘Piushaven in 
beweging’. Terwijl een aantal bouwlocaties 
te bezoeken is, organiseert ondernemers-
vereniging  Piushaven op verschillende 
plaatsen sportieve activiteiten in en rondom 
de haven. 

Kano krachtig door het water, werk aan je 
conditie tijdens de bootcamp en spinning 
of leef je uit met een les aerobics aan de 
kade. Ook de kids kunnen zich vermaken 
tijdens de kidsbootcamp of kidsdance. Voor 
bezoekers is er plaats voor een verkoelend 
drankje op de verschillende terrassen, om 
zo te kunnen genieten van de activiteiten. 
Wil je deelnemen aan een van de activitei-
ten, schrijf je dan in via het contactformulier 
op : www.ovpiushaven.nl. Op de dag zelf 
aansluiten kan ook! ’s Avonds toert een 
varend orkest door de haven en u kunt 
mee. De boottocht gaat tot viaduct 
Meijerijbaan en terug. Opstappen bij kade 
Burgemeester Jansen.

Vlottenrace
Zaterdag 8 juni van 13.30 – 17.00 uur or-
ganiseert scouting Baden Powell een echte 
vlottenrace op de Piushaven. Voor vlotten 
wordt gezorgd, maar je mag ook met eigen 
materialen een vlot bouwen of met andere 
ongemotoriseerde vaartuigen deelnemen. 
Vereist is wel een zwemdiploma. De locatie 
is het stadsstrand in Jeruzalem. Voor meer 
informatie kijk je op: : www.scoutinglbp.nl 
en aanmelden op
7 vlottenrace@scoutinglbp.nl. 
Inmiddels ligt de brug van Körmeling er 
ook. De officiële opening is op  14 juni tus-
sen 11.00 en 12.00 uur. Daarna wordt de 
brug omgetoverd tot een feestelijk terras, 
waar je van 16.00 – 22.00 uur terecht kunt 
of de volgende dag tussen 12.00 en 16.00 
uur.

Piushaven Levend Podium                                                Redactie

De komende maanden bruist het weer van activiteiten op en rond de haven. In vervolg 
op het vorig jaar komt opnieuw een aantal spectaculaire, bezienswaardige activiteiten 
terug. Zo kijken de nieuwe bewoners van de Werf straks uit op een heus stadsstrand 
en kan iedereen meedoen met de opendag.

De waterjump op het stadsstrand
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Ik was benieuwd of deze personen van 80 
jaar en ouder nog foto’s hadden uit hun 
prille kindertijd, die ik mocht scannen. Het 
liefst babyfoto’s, maar bij sommigen is de 
eerste foto pas op 12-jarige leeftijd ge-
maakt. Er was toen gewoon geen tijd voor 
foto’s. Er moest hard gewerkt worden!  

Portret
Ook wilde ik de 80-plussers portretteren. 
Wat ik bij dit project cadeau kreeg is hun 
gastvrijheid en vele verhalen. Ik raad het 
iedereen aan. Stop even bij je buren die al 
een jaartje of wat ouder zijn en luister. Aan 
kopjes koffie, koekjes en bonbons heb ik 
geen gebrek gehad. Dus even een pauze 
inlassen in de komende maanden wat dat 
betreft. Maar mijn project gaat gewoon 
door. Er staan nog enkele mensen op mijn 
wachtlijstje en ik weet bijna zeker dat er 
nog veel meer 80-plussers in onze wijk 
zouden willen meedoen aan dit project. 

Of oud-wijkbewoners natuurlijk die verhuisd 
zijn.

Tentoonstelling
Wat ik ga doen met al die foto’s? Het plan 
is om in het najaar een tentoonstelling te 
houden, waarin alle oude foto’s te zien zijn, 
samen met de portretten die ik gemaakt 
heb anno 2013. En wellicht kan er een 
boekje gemaakt worden van het hele 
project, als we daarvoor ergens ‘een potje’ 
kunnen vinden. Bijzonder is dat ik bij dit 
project veel ondersteuning heb gekregen 
van Angelique van Heeswijk-Verspeek 
die nog veel meer mensen kent uit onze 
wijk dan ikzelf. Ook Nan Wijffels, zelf 
80-plusser, is aan het werven gegaan en 
het wordt dus steeds leuker.

Oproep
U begrijpt het vast al: ik wil nog meer na-
men van 80-plussers uit de Armhoefse 
Akkers, die mee willen doen. Dus hoort 
u zelf al bij deze doelgroep en wilt u uw 
oude albums eens nakijken en meedoen, 
dan kom ik graag bij u langs. Eerst kom ik 
kennismaken en samen met u kijken welke 
foto uit de oude doos we kunnen gebruiken 
voor het project. Dan maak ik een nieuwe 
afspraak met u en kom ik met mijn camera 
terug om u te portretteren.
Tot slot: er zijn geen kosten aan verbonden 
als u meedoet. Wel krijgt u kosteloos een 
portretfoto.

Als u mee wilt doen, dan kunt u contact 
opnemen met Anne-Marie Smulders, Jan 
van Beverwijckstraat 84, 5017 JA Tilburg, 
( 542 12 66 of 06 130 886 35. Ook kunt u 
mij een e-mail sturen: 
7 annemarie.smulders@xs4all.nl.

Nou, tot ziens dan maar!
Anne-Marie

Tachtig-plussers in de picture

Theo, Toon en Tonnie, Joke, Jan en Janus en ga zo maar door! De afgelopen maan-
den heeft Anne-Marie Smulders zestien 80-plussers geportretteerd. Wijkbewoners en 
oud-wijkbewoners. Ze is op zoek naar meer personen. Waarom? Dat legt ze zelf uit.

Zelfportretje van Anne-Marie gemaakt 
in de Liduinaschool
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Wandelvaartochten weer van start
Ook dit vaarseizoen zijn er weer volop mogelijkheden om een wandeling door Moerenburg 
te combineren met een vaartocht over het Wilhelminakanaal en de Piushaven. Want van 
april t/m oktober organiseren Mee Naar Buiten, De Kuierlat en Anneke Scholte van Naturen 
i.s.m. Stichting Tilburg te Water een twintigtal bijzondere wandelvaartochten. De eerstvol-
gende zijn op vrijdag 17 en zondag 19 mei. Wilt u eerst meer weten of opgeven? 
Kijk op : www.dekuierlat.nl of www.annekescholte.nl.   

Verloedering in beeld
Inmiddels is aan de Loudonstraat de muur van de tuin achter de pastorie van de Sacra-
mentskerk gesloopt. Wat rest is de aanblik van een overwoekerd geheel van bomen en 
planten met restanten van oude tafels en goten. Een voorbode wellicht voor hen die even de 
tijd nemen om eens goed naar de kerk zelf te kijken. Daar ontbreken ruitjes, de dakpannen, 
het lood en heeft weer en wind vrij spel... 

Accordeoniste(e) gezocht
Smartlappenkoor De Kruikenzangers is een gezellig koor met veel leden uit de wijk. Zij 
repeteren op maandagavond in de Pelgrimhoeve. Enige tijd geleden kwamen zij in contact 
met een accordeoniste uit de Heile Schoorstraat die aangaf dat zij graag bij zo’n koor wilde 
spelen. Nu is het zover dat het koor een accordeonist nodig heeft, maar het is niet gelukt 
om deze muzikante weer te achterhalen. Dus bent/kent u deze accordeoniste uit de Heile 
Schoorstraat of woont u in de buurt, speelt u accordeon en wilt u kennismaken met het koor, 
meldt u dan bij de secretaris: Frans Thomas, ( 535 25 18. 

WWW-weetjes
Weten wat er in en om de wijk te doen is? Behalve de agenda in de buurtkrant kunt u ook 
altijd terecht op de site www.armhoefseakkers.nl met een uitgebreide agenda en links naar 
informatie over de verschillende activiteiten. Neem eens een kijkje!
Wilt u iets inleveren voor de agenda, mail dan naar 7buurtraad@hotmail.com.

Achter Zomerlust
De afgelopen maanden is hard gewerkt om de tuin achter Café Zomerlust een flinke op-
knapbeurt te geven. Het resultaat mag er wezen. Een ruime opzet van stoelen, tafels en 
loungeplekken staat garant voor heerlijke zomeravonden, waarbij de grote bakken met 
keukenkruiden voor een apart accent zorgen. Nog niet gezien? Het weer wordt beter… 

Camping ‘De Bokkepoot’
Met frisse moed is in september 2012 begonnen aan een tweede productiegroep bij Studio 
Klasse Theater. Zeer geïnspireerd door een populaire televisieserie zijn ze eerst audities 
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gaan houden en toen pas echt het script gaan maken. Nu staat de voorstelling bijna als een 
huis, want met zweet onder de oksels worden nu alle puntjes op de ‘i’  gezet. En dan niet 
alleen qua regie maar ook de hele productie. Gelukkig met hulp van zoveel fijne, lieve en 
daadkrachtige vrijwilligers gaat het helemaal goed komen. Er is zelfs een prachtig decor, 
dus kom genieten! Bestel kaarten via: :www.studioklassetheater.nl voor de voorstellingen 
op 23, 24, 25 en 26 mei in het Klasse Theater op Carré. 

Avondvierdaagse Armhoefse Akker 

Van 28 t/m 31 mei is het weer zover. Dan organiseert basisschool Armhoefse Akker 
met enkele ouders de jaarlijkse avondvierdaagse. Extra hulp is welkom, zoals blijkt uit 
onderstaande oproep. 

Inmiddels is de inschrijftermijn voor de kinderen verstreken. 
Wel zijn wij nog steeds op zoek naar mensen die willen 
helpen om de kinderen zo veilig mogelijk door de routes 
te loodsen. Dus wilt u ons helpen en bijvoorbeeld een groep 
kinderen begeleiden, dan kunt u zich aanmelden via 
7brigit.wolters@hotmail.com.

Hulpfietsers
Omdat de kruispunten afgezet worden door hulpfietsers, is het ook van belang dat ieder-
een met een groep kinderen probeert om zo veel mogelijk aan te sluiten. Dan kunnen de 
fietsers weer op tijd bij de volgende kruispunten zijn om daar de oversteek veilig te maken. 
Natuurlijk snappen we ook dat het een ontspannende wandeling is en dat de kleine beentjes 
van de kleuters niet zo snel mee kunnen als de lange benen van grotere kinderen, dus we 
proberen het tempo aan te passen. Daarnaast zijn de hulpfietsers er voor de veiligheid van 
de kinderen en geven zij aanwijzingen voor een veilig verloop van de tocht. Hopelijk kunt u 
deze inzet waarderen en zelf ook goed mee opletten als u meeloopt.
Want samen kunnen we er weer vier geslaagde avonden van maken! 

Let’s party in de Pelgrimhoeve! 
 
De voorbereidingen zijn (bijna) allemaal gedaan. De Pelgrimhoeve is gereserveerd, de 
versieringen geregeld, nu alleen jullie nog!  
 
Ja, op vrijdagavond 24 mei is het zover:  de ‘Coladisco’ van de Armhoefse Akkers! 
Georganiseerd door de Jeugdraad. We gaan met z’n allen gezellig feesten van half acht tot elf 
uur. De uitnodigingen komen er nog aan. Na de meivakantie worden ze in de bus gestopt bij 
iedereen uit de wijk die nu in de eerste, tweede of derde klas van het voortgezet onderwijs zit. 
En groep 8 krijgt de brieven in de klas. We hopen dat jullie er allemaal zullen zijn! Samen met 
een coole dj!  
 
PS: Na de ‘Coladisco’ zijn we van plan om nog veel andere leuke dingen te organiseren! Dus 
als dit feest niet voor jouw leeftijd is, wees dan niet getreurd! Het volgende dat we gaan 
organiseren is voor iedereen bedoeld. 
 
Groetjes, Sofie en de rest van de Jeugdraad 
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Beide tochten gaan door de bossen en 
rustige wegen, waar u lekker van de natuur 
kunt genieten. Zowel voor scootmobielers 
als 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 motorbe-
geleiding voor de afzetting van gevaarlijke 
oversteekplaatsen.

Het inschrijfgeld bedraagt 6.00 euro per 
persoon. Voor dit bedrag wordt u voorzien 
van eten en drinken. U kunt zich inschrijven 
tot 20 mei. Wilt u meer informatie? Neem 
contact op met: Mevr. van Groenendael 
( 536 48 80. 

Scootmobiel en fietstocht 

K.B.O. Broekhoven 1 organiseert op zondag 2 juni voor de veertiende keer een scoot-
mobiel-/fietstocht. Ook elektrischerolstoelers zijn van harte welkom.
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Tachtig senioren uit de wijk keken op 26 april naar twee films over de Tweede Wereldoorlog, 
waarvan een deel in onze wijk is opgenomen. Een geslaagde middag bij Buitenom, georga-
niseerd door het Seniorennetwerk Armhoefse Akkers. Er was een heerlijke lunch, informatie 
over duurzame voeding én dus twee indrukwekkende films.
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Ik maak daar dankbaar gebruik van en zo 
kwam het dat ik een aantal jaren geleden 
wijkagent werd van de Armhoefse Akkers. 
Ab Smit van de redactie vroeg mij laatst of 
het klopt dat ik in die tijd  de wijk wel eens 
oneerbiedig betitelde als ‘jip- en -janneke- 
wijk’. 

Probleemloos
Ik beken. Ik heb uw prachtige wijk inder-
daad zo gedoopt. Ik zal ook uitleggen 
waarom. Toen ik wijkagent werd had ik, 
als geboren boevenvanger, gehoopt op 
een wijk waar veel politiewerk te doen zou 
zijn. Als u Tilburg een beetje kent kunt u 
zelf wel invullen wat voor soort wijk ik dan 
bedoel. En toen werd het dus Armhoefse 
Akkers. Veel sociaalvaardige, hoogop-
geleide bewoners met twee kinderen, twee 
auto’s, een fiets met aanhanger, waar die 
twee kinderen in moeten, een hond en een 
strak modern ingericht jaren dertighuis. U 
vindt dit misschien een wat stereotyp beeld 
van de Armhoefse Akkersbewoner? Eens, 
en ik chargeer natuurlijk een beetje. Wat 
ik ermee wil zeggen is dat deze wijk een 
prachtige en relatief probleemloze wijk is. 
Weinig uitdaging dus voor een bromsnor 
die actie wil. Ik was blij dat ik ook de wijk 
Hoogvenne erbij had, omdat daar qua poli-
tiewerk meer aan de hand was. De proble-
men waarover ik in Armhoefse Akkers werd 
benaderd, gingen doorgaans alleen over 
parkeren, hardrijders en hondenpoep. Van-
daar mijn betiteling ‘jip- en -janneke wijk’. 

Koudwatervrees
Ik zou daar als bewoner erg blij mee zijn 
en ik hoop dan ook van harte dat u zich 
bewust bent van de fantastische leefomge-
ving waarin u woont! Een Jan Wier met of 
zonder verslaafdenopvang verandert daar 
naar mijn mening heel weinig aan. Ik denk 
dat rondom die discussie wat meer toleran-
tie en minder koudwatervrees wel op zijn 
plaats is. Ik haast me wel over dat laatste 
te melden dat dit een persoonlijke mening 
is. Eventuele reacties dus naar de redactie, 
niet naar de politievoorlichter!

Frank de Vetter, voormalig wijkagent

Jip en Janneke wijk

Bij de politie heb je de luxe dat je een veelheid aan functies kunt uitvoeren en ook 
wordt gestimuleerd met enige regelmaat te wisselen van functie om een heldere blik 
te houden en niet vast te roesten in een baan. 

© Fiep Westendorp Foundation

Informatiebijeenkomst  4 juni
Op 4 juni a.s. is er een bijeenkomst over 
veiligheid in onze wijk. Hiervoor heeft 
de Buurtraad de politie en de gemeente 
uitgenodigd. Een ex-inbreker geeft uitleg 
en er wordt ingegaan op buurtpreventie. 
De bijeenkomst begint om 20.00 uur in 
de Pelgrimhoeve. 
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Bij THJC Were Di (hockey) werd het G-elftal kampioen. Bij RKSV Were-Di (Voetbal) zijn 
maar liefst 4 teams kampioen geworden: de D3, E3, F4 en de F1. De F1 werd na de 
kampioenswedstrijd opgehaald door de huifwagen van Manege Hooijen voor een heuse 
kampioenstocht door de wijk.

Allemaal van harte proficiat!

Het F1-team van Were-Di-voetbal werd kampioen na een 3 – 0 overwinning op SVSSS

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.

Kampioenen in de wijk                                                Corin Sweegers

Ook in 2013 is de voorjaarscompetitie voor een aantal teams weer perfect verlopen. 
Er zijn weer veel kampioenen en kampioentjes in de wijk.
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“Met korte lijntjes en vertrouwde gezichten, 
dat is hoe we onze cliënten het liefst willen 
verzorgen en verplegen”, verwoordt een 
van hen de zorg. Buurtteams bestaan uit 
10-15 medewerkers die verantwoordelijk 
zijn voor de zorg in een bepaalde wijk. 
Iedere cliënt heeft een vaste zorgverlener 
die de zorg coördineert met de cliënt, diens 
familie en andere hulpverleners. Daardoor 
kan de zorg optimaal worden afgestemd op 
de wensen en behoeften van de cliënt. Dat 
is plezierig voor de cliënten, die dankzij een 
mobiel nummer snel kunnen schakelen met 
hun zorgverlener. Cliënten en medewerkers 
stemmen bijvoorbeeld samen af wat het 
beste tijdstip voor de zorg is. 

Ook Prinsenhoeven heeft dus een eigen 
team dat professionele zorg verleent. Zij 
heeft haar kantoor in het Gezondheidscen-
trum Piushaven aan de Prinsenhoeven 24.

Het Thebe Thuiszorg Buurtteam Prinsenhoeven staat voor u klaar

Thuiszorg van Thebe dicht bij u in de buurt

Kleine zorgteams die zelfstandig in de wijk werken, worden door cliënten gewaar-
deerd. Dat merken de medewerkers van Thebe Thuiszorg ook. Daarom werken zij al 
geruime tijd met kleinschalige buurtteams. In zo’n team zitten verpleegkundigen en 
verzorgenden, die alles rondom (thuis)zorg regelen in een bepaald gebied. Ook Prin-
senhoeven kent zo’n buurtteam.

Heeft u hulp nodig bij uw persoonlijke 
verzorging, het aandoen van steunkousen, 
wondverzorging, et cetera?  Neem dan 
contact op met het Thebe Thuiszorg Buurt-
team Prinsenhoeven. Ons telefoonnummer: 
( 06 343 729 22.



29

Heruitgave van een succesnummer                                            Redactie

Het is gelukt.  Klaartje van Beerendonk-Smits (Blossom bloembinders), Erik Kete-
laars (Kavavlam en HeKoS) en Corin Sweegers zijn al enige maanden enthousiast 
bezig om het boek ‘Tussen Zomerlust en Weemoed, van haven tot spoor’ deze 
zomer opnieuw uit te kunnen geven. 

Een boek met veel foto’s van de Sint Josephstraat en de wijken Armhoefse Akkers en 
Hoogvenne. Mede dankzij grote steun van veel bedrijven uit onze wijk  is het gelukt om 
een startbedrag bij elkaar te krijgen. zodat er een basis is om het boek opnieuw uit te 
geven. Auteur Berry van Oudheusden actualiseerde de inhoud met nieuwe teksten en 
foto’s. De opdracht om het boek opnieuw te drukken is inmiddels dan ook verstrekt.

Presentatie
We nodigen u, als bewoners van de Armhoefse Akkers van harte uit op 12 juni om 19.00 uur 
aanwezig te zijn bij de officiële overhandiging van het eerste exemplaar. 
U wordt gastvrij ontvangen door Studio T in de Van Imhoffstraat. Loes Dielissen - vicevoor-
zitter van de gemeenteraad, fractievoorzitter van de Tilburgse Volkspartij en geboren in onze 
wijk- zal daar het eerste exemplaar overhandigen aan de drie initiatiefnemers.
De boekjes zullen na het officiële gedeelte op deze avond verkrijgbaar zijn in Studio T. 
De verkoop van de heruitgave start vanaf 13 juni bij Blossom Bloembinders in de Armhoef-
straat 44, voor 10,- euro per exemplaar.

Het geld dat bij een goede verkoop overblijft, na aftrek van de drukkosten en kosten die 
gemaakt zijn voor het opfrissen, komt volledig ten goede aan de stichting KVW HeKoS. 
Het bestuur en de vele vrijwilligers zullen daarna, in de aanloop naar de KinderVakantie 
Week de boekjes bij velen van onze lezers van dit wijkblad onder de aandacht brengen. 

                                                 Twee pagina’s uit de heruitgave

Sponsors
Dankzij de volgende sponsors komt deze heruitgave tot stand: Stichting VBG, Tivoli Fonds, Van 
Dijk Tandtechniek, Tandtechnisch laboratorium Feitz, Dukers & Baelemans, Erfgoed Depot Riel, 
Café Zomerlust, Blossom Bloembinders, Kavavlam, Moonen Kwekerijen, Studio T, MUS, Lieke 
kapper, De Bont Makelaardij, Armhoefse Praktijk voor Ostheopatie, Van Kerkhoof Maatwerk in 
RO, GH Events, Aan Tafel, Tandem BV en Stylyske. Dank daarvoor!
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Hulp nodig bij uw huishouden?
Ik ben een ijverige poets met veel ervaring. Ik heb nog tijd over voor een adres. Ik werk 
zelfstandig en ik rook niet. 
U kunt mij bellen: ( 06 365 185 33 of mailen: 7lorencen64@gmail.com.

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

Muziekles 
Gitaar, piano, diverse basinstrumenten. Kees van de Ven Muziek, Carré 37,  
( 06 156 214 70, 7keesvandevenmuziek@hotmail.com 

Te huur
Zaal 18 x 11 m. en/of spreekkamer 5  x 3 m. Op de tijden dat Maldhy en/of Jop er geen 
gebruik van maken. Zie:  : www.centrumbewustbewegen.nl of  ( 06 179 920 16.

Je hoort de zee, je ziet de duinen
Op anderhalf uur rijden, vind je op Walcheren onze goed uitgeruste 8-persoons vakantie-
woning. Gelegen tussen Zoutelande en West-Kapelle en net achter de duinen, zodat je na 
400 meter met je voetjes in de zee staat.  Wil je graag een folder met meer informatie en 
foto’s, mail dan naar 7palaisdelamer@ziggo.nl. Theo en Martyntje.

Zoekt u een oppas?
Mijn naam is Kas de Munnik en ik ben 14,5 jaar. Indien u voor uw kinderen (vanaf drie jaar) 
een oppas nodig heeft, dan mag u mij altijd bellen op ( 06 271 442 77 of een mail sturen 
naar 7Kasdemunnik@hotmail.com. Ik heb al ervaring met oppassen en woon in de wijk.

Gevonden: armbandje
Op 18 april gevonden bij het verkeerslicht Gerard van Swietenstraat - Ringbaan Oost.  
Bel: ( 511 46 04

Te huur in Armhoefse Akkers voor 1 jaar
15 m2 bedrijfsruimte, opslag, kantoorruimte, showroom, praktijk of atelier. Per direct beschik-
baar, goed onderhouden, elektra aanwezig, geen water. Voldoende gratis parkeerplaatsen. 
Unieke kans voor iemand die uitbreiding zoekt voor zijn/haar webshop of een multifunctio-
nele bedrijfsruimte nodig heeft, zonder risico’s.  Na een jaar bekijken we in overleg of het 
contract wordt verlengd.  Prijs 295,- euro per maand. Elektra op basis van nacalculatie. 
Je bent welkom om vrijblijvend te komen kijken. Reacties per mail 7armhoef@gmail.com. 

Tijdelijke woonruimte gezocht
Langs deze weg zoek ik, per 1 juli, tijdelijke woonruimte voor 1 jaar.  Gaat u voor langere 
tijd op reis (of weet u iemand) is het ook een mogelijkheid dat ik op uw huis pas. Ook als uw 
huis pas over een langere tijd verkocht wordt, is dat een optie. Ik ben een vrouw van 55 jaar. 
Mocht u in uw omgeving iets horen, dan hoor ik dat graag van u. (06 486 990 89

Te koop
Caravan Hobby 370N Classic, 1992, drie personen. Inclusief  voortent, luifel, gasflessen en 
chemisch toilet (Porta Potti, nieuw en nog in de doos). (543 13 20
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BUURTAGENDA 

17 mei Vanaf 10.00 uur Mie Pieters (Heukelom) 
Officiële opening Heukelommetje 

23 – 26 
mei 

Divers Klasse Theater op Carré 
Musical: Groeten van camping ‘De Bokkepoot’ 

24 mei 19.30 – 23.00 uur Pelgrimhoeve 
Kinderdisco georganiseerd door de Jeugdraad 

25 mei 12.30 uur Indië monument (Gerard van Swietenstraat) 
Herdenking en kranslegging 

Vanaf 26 
mei 

Divers Piushaven Levend Podium 
Allerlei activiteiten op en rond de Piushaven 

28 – 31 
mei 

Na schooltijd Basisschool Armhoefse Akker 
Avond4daagse 

4 juni Vanaf 20.00 uur Pelgrimhoeve 
Informatiebijeenkomst over veiligheid in onze wijk 
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Allerlei activiteiten op en rond de Piushaven 

28 – 31 
mei 

Na schooltijd Basisschool Armhoefse Akker 
Avond4daagse 

12 juni Vanaf 19.00 uur Studio T 
Presentatie boek ‘tussen zomerlust en weemoed’ 

 
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), Gerben 
van Eeuwijk, 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 en Rob 
Ysebaert (lay-out).  

   

Ø Reacties 
Buurtkrant 

Deadline kopij volgend nummer: 

Verschijningsdatum rond:  

30 mei 

14 juni 

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

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

Voorzitter Helma Oostelbos P.F. Bergmanstraat 4 536 56 79 
Secretaris Remco Westhoek Loudonstraat 25 535 70 08 
Penningmeester Erwin Jacobs J.M van Nassaustr. 40 590 40 00 
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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 
  

Vergadering elke 2e dinsdag van de maand om 20.30 uur. 
Eerstvolgende vergadering 14 mei in de ruimte van de Buurtraad 
in de Van Heutszstraat 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: 3 juni en 17 juni 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. Op 20 mei is er géén spreekuur. 

  
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 08.00 - 11.30 uur in het Gezondheidscentrum 
Piushaven, Prinsenhoeven 22. 
Prikposten Diagnostiek Brabant; voor locaties en actuele 
openingstijden kijk op: : www.diagnostiekbrabant.nl óf bel met  
( 539 36 36 maandag t/m vrijdag van 08.00-17.00 uur. 

  
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 24, ( 544 65 44. 

  
Ø Senioren Netwerk 

Armhoefse Akkers 
Komt op voor seniorenbelangen in de wijk. Heeft 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@contourdetwern.nl. 

  
Ø Centraal Meldpunt 

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

Ø Meldpunt 
Waterpaviljoen 
Moerenburg 

 

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

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

Als	  jij	  het	  besluit	  hebt	  genomen	  dat	  je	  zo	  niet	  
langer	  verder	  kan,	  maak	  dan	  direct	  een	  afspraak.	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Dat	  voelt	  al	  snel	  een	  stuk	  beter!	  
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Voor het beste hypotheekadvies komt u uit bij Lancyr Mutsaers. Er is namelijk veel 
meer mogelijk dan u denkt. Een advies van Lancyr Mutsaers is altijd maatwerk en 
dus afgestemd op uw woonwensen en financiële en persoonlijke mogelijkheden. 
Onze hypotheekadviseur helpt u graag verder bij het vinden van de beste hypotheek.  
 
Voor de verkoop van uw woning staan wij graag voor u klaar  Ook in de huidige 
markt doen wij er alles aan om de verkoop van uw woning zo snel mogelijk te laten 
verlopen. Wij maken graag een afspraak met u om te laten zien wat wij voor u 
kunnen betekenen.   

  

	  
Professor	  Verbernelaan	  100	  	  	  
5037	  AK	  	  Tilburg	  
Tel.	  013	  -‐	  467	  66	  93	  
Contactpersoon:	  	  M.	  Zabil	  
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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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Veel buurtgenoten waren al bij ons in Villa Poggio al Sole (Het Huis op de Zonneheuvel) 

Te huur: een of twee verdiepingen van ons prachtige huis in Cilento. Elke verdieping 
heeft vier slaapkamers en een eigen keuken. Ideaal voor familie- of vriendenvakantie.  

Blik op Capri en de Amalfikust. Prachtig achterland. Historische schatten.               
Mooie stranden. Middeleeuws dorp. Cilento is Unesco beschermd natuurgebied in de 
provincie Campania, het land van de citroenen en de Mozarella en niet te vergeten:     
de zon. 

Paestum, Pompeï, Napels, Capri, Amalfikust als dag uitstapjes. En 's avonds weer terug 
in het huis op de heuvel. www.villapoggioalsole.com 

Tel.: 013 543 88 68 
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Frans Erensstraat 44  5044 PM Tilburg
T  013 - 463 53 54   M  06 - 489 37 502
E  info@oerlemansschildersbedrijf.nl
I  www.oerlemansschildersbedrijf.nl

schilderwerk
wandafwerking
restauratieschilderwerk
hout- en marmerimitatie 
decoratieve technieken

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

OERLEMANS

schi ldersbedr i j f
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SPORTEN BIJ WERE DI TILBURG

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

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

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

	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Hairfashion Sylvia 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Dames	  en	  Heren	  Kapsalon	  

St.Josephstraat 85A                                                                                                                                                                                                   
5017GD Tilburg                                                                                                                                                                                                                        
013 5435109                                                                                                                           

 

Ook kunt u hier                                                                                                                                                                          
uw schoenen                                                                                                                                                        
afgeven voor  reparatie. 

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  


