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maandelijks blad voor buurtbewoners

De Buurtraad werd de nipte winnaar van de Pubquiz. In een extra finaleronde 
werd het team De Tonproaters verslagen. (foto Toine Kocx)

-       Zwanenzang
-       Maak een geveltuintje
-       Subsidie Moerenburg
-       Seniorenmiddag
-       Logeren op het water
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Meteen na het bezorgen van de buurtkrant 
kwam namens een paar wijkbewoners een 
goed onderbouwd verzoek binnen om hun 
bezorgdheid mee te nemen in het vervolg-
overleg met de onbekende ondernemer 
Cigno Limet uit Vlijmen. Met name op 
de horecavoorziening, de te verwachten 
verkeersoverlast en het betaald parkeren 
zaten deze bewoners niet echt te wachten. 
Bij de koop van hun nieuwe woningen/
appartementen was hun verzekerd, dat er 
geen horeca zou komen. Een alternatieve 
plek zou beter gezocht kunnen worden 
bij speeltuin de Holle Boom of het nieuwe 
trapveldje. 

Poetsenbakker
“Wij als bewoners van De Werf hebben een 
groep’s app en we hebben ons vandaag 
kosteloos vermaakt om de ‘zwanen’ die in 
onze haven wilden komen badderen”, zo 
schreef Linda Thomissen namens de Werf  
nr. 123 tot nr. 143. En, gaat het bericht 
verder: “De een dacht het is een grap, de 
ander dacht dat het serieus was. Na een 

aantal hilarische apps zijn we het unaniem 
eens dat jullie een heel leuke 1 april grap 
hebben bedacht. Van ons allemaal de com-
plimenten voor deze poetsenbakker!”
Ook het Brabants Dagblad zocht contact. 
Intussen had hun eigen researchafdeling 
al ontdekt, dat het bericht niet helemaal 
betrouwbaar was. Genoemde persoon was 
in de Vlijmense persoonsdossiers niet be-
kend. Wat wil je ook? In de naam van deze 
ondernemer zat in feite het antwoord al 
verstopt. Cigno is de Italiaanse naam voor 
‘zwaan’ en Limet betekent in het Noors: 
‘kleef aan’… 

Sommigen probeerden via de auteur, re-
dactieleden of Buurtraad wat meer achter-
gronden te krijgen, anderen reageerden 
meteen uiterst enthousiast op het prachtige 
plan en vonden de zwanen een absolute 
verrijking voor de Piushaven. De project-
manager Piushaven, Thérèse Mol, kon de 
grap ook wel waarderen: “Mijn complimen-
ten aan Jaap van Loon / de redactie voor 
deze goede grap!”

1 april: Zwanenzang                                                           Corin Sweegers

Elk jaar probeert de redactie van uw Buurtkrant Armhoefse Akkers weer voor een 
echte ‘1-april-grap’ te zorgen. Zo ook in het vorige nummer. De aankondiging van 
de komst van de ‘Zwanen in de Piushaven’  zorgde voor de nodige opschudding en 
onrust bij o.a. de bewoners van De Werf. 
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Als een rijksmonument te koop staat, is 
een goede afloop lang niet altijd zeker. 
Wie koopt het en vooral, wat gaat de 
nieuwe eigenaar er mee doen? Rob 
en Maarten woonden in de Blaak maar 
waren al even op zoek naar een huis in 
de binnenstad. Een huis ook om lang in 
te kunnen blijven wonen. Een bijzonder 
huis. En zo stuitten zij op ‘Het Witte Huis’, 
zoals het huis meestal wordt genoemd: een 
huis in de binnenstad, met een lift, zodat 
ook op latere leeftijd de bovenverdieping 
makkelijk bereikbaar is. Het huis en zijn 
geschiedenis sprak ze meteen aan. De villa 
heeft de meest uiteenlopende bewoners 
geherbergd, die allemaal hun sporen 
hebben nagelaten. Van meet af aan was 
het hun bedoeling het huis weer helemaal 
in de oude staat terug te brengen. Een 
immens karwei dat jaren in beslag zal 
nemen. 

Geschiedenis
‘Het Witte Huis’ is bij de meeste wijkbewo-
ners wel bekend. Het opvallende vierkante 

pand heeft een strakke moderne uitstraling 
en steekt af tegen de andere, overigens 
ook prachtige maar in een geheel andere 
stijl gebouwde, huizen in de omgeving. De 
villa is in 1929 ontworpen door Otto Triebel, 
in opdracht van een Joodse zakenman, 
die er tot aan de oorlog samen met zijn 
vrouw in gewoond heeft. Tijdens de oorlog 
is het huis gevorderd door de NSDAP en 
aansluitend in gebruik genomen door de 
geallieerden. In 1954 stichtte dokter Ver-
beeten hier een radiotherapeutisch insti-
tuut, de voorloper van het huidige Instituut 
Verbeeten. Na dienst te hebben gedaan 
als burgemeesterswoning, ziekenhuis en 
reclamebureau komen de huidige bewo-
ners in beeld. Het is dan meer dan 50 jaar 
geleden dat het huis als particuliere woning 
in gebruik is geweest. 

Origineel 
Er was natuurlijk het nodige achterstallige 
onderhoud, maar er zijn vooral veel, heel 
veel wijzigingen en aanpassingen noodza-
kelijk om het huis weer terug te brengen 

naar wat het in 1929 was: 
een particuliere won-
ing voor twee personen 
met personeel. De lijst 
is enorm. Zo is er een 
aanbouw van twee ver-
diepingen verwijderd en 
zijn de originele kozijnen 
en ramen teruggeplaatst. 
Vloeren en muren, die in 
de ‘bestralingsperiode’ 
lood droegen en 40 cm 
dik waren, zijn terug-
gebracht naar normale 
dikte. “En reken maar 
dat het lastiger is om een 
muur dunner dan dikker 

‘Het Witte Huis’ in onze wijk                                     Judith Doljé 

Eind 2009 kochten ze ‘Het Witte Huis’ in de Professor Dondersstraat. Eind 2012 
trokken ze er in. Na een fikse verbouwing is het nu bijna helemaal klaar. En het is 
prachtig geworden, van binnen en van buiten. Rob Philippart en zijn man Maarten van 
Bemmel genieten volop van hun huis. “Het is soms net of je op vakantie bent.” 

Het ‘Witte Huis’
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De salon van het ‘Witte Huis’

te maken”, zegt Rob. Het 
huis is niet alleen in materi-
alen en vormgeving, maar 
ook in functionaliteit terug-
gebracht naar het originele 
ontwerp.
De allereerste bewoners 
hadden onder meer een 
bibliotheek beneden en een 
kleine salon boven. Ook 
Rob en Maarten hebben 
nu in dezelfde ruimtes een 
bibliotheek en een kleine 
salon. De zolder, die voor 
de twee in huis wonende 
personeelsleden bestemd 
was, heeft wel een andere functie gekre-
gen. “Want personeel hebben we niet”, 
lacht Maarten. “Ik heb er nu mijn werk-
kamer annex atelier.” Het is een prachtige 
lichte ruimte met vierkante ramen aan alle 
kanten en een buitengalerij eromheen. 
Bijzonder om op de bovenste verdieping 
een rondje om je huis te kunnen lopen!

Huis en hobby
De villa is ook geheel in stijl ingericht. De 
stijl van de nieuwe zakelijkheid en art deco 
zie je terug in de meubels en lampen, 
armaturen en schilderijen. Gordijnen en 
wandbekleding zijn in samenwerking met 
het Textielmuseum uitgezocht en vervaar-
digd. Het is de bedoeling dat het huis ook 

aan de binnenkant de jaren ‘30  uitstraalt. 
“Maar dan wel van een familie die hier al 
20 jaar woont, het is geen museum.”  De 
nieuwe eigenaars zijn altijd op zoek naar 
(gebruiks)voorwerpen en kunst uit die 
periode. Reizen voor het werk - ze zijn de 
oprichters van Tristar, een bedrijf dat elek-
trische apparaten importeert - combineren 
ze graag met een bezoek aan veilingen en 
antiekwinkels in binnen- en buitenland. 
Het is duidelijk dat de villa niet alleen de 
woning maar ook een hele grote hobby 
van beiden is. Voor het behoud van het 
rijksmonument had ‘Het Witte Huis’ geen 
betere bewoners kunnen treffen.

Om er een spetterend bedankfeest van te 
maken hebben we geld en sponsors nodig. 
We zijn heel erg trots op onze vrijwilligers 
en dat willen we ze graag laten zien.

Bedankfeest
Op zaterdag 19 april willen we deze 
rommelmarkt houden. De opbrengst is 
bestemd voor dit bedankfeest. Hebt u nog 
spullen op zolder of in de schuur of waar 

Rommelmarkt op 19 april

Het was weer een gezellige carnaval 2014. Het 44 jarig bestaan van de Kaauw Errepels 
werd groots gevierd. Dat kon alleen dankzij de hulp van vele vrijwilligers. Om die in 
het zonnetje te zetten wordt een rommelmarkt georganiseerd bij de Pelgrimhoeve.

dan ook, die nog wel goed zijn, geef even 
een belletje of een mailtje zodat we kunnen 
afspreken wanneer we die spullen kunnen 
komen ophalen. Vraag ook aan uw familie, 
vrienden en kennissen of zij nog goede 
bruikbare spullen hebben. Wij zijn er erg 
blij mee!  

Peter en Willy de Leeuw, ( 536 21 16 of 
mail naar 7 pelgrimhoeve@home.nl.
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Met geveltuintjes zien de straten er groener 
uit en kunnen allerlei nuttige insecten en 
vogels gemakkelijker een plek vinden in 
de stad. Bij het herinrichten van straten 
leverde dat de gemeente geen extra kosten 
op en werd het dus meegenomen in het 
werk. Maar ook mensen die niet in deze 
straten wonen, mogen zelf een geveltuintje 
aanleggen. Om dat te stimuleren heeft 
de gemeente samen met de Buurtraad 
het plan opgevat om een planten-actie te 
organiseren in heel onze wijk.

Meedoen?
Iedereen die geen voortuin heeft, maar 
wel genoeg trottoir om een geveltuintje 
aan te leggen, kan meedoen. Zelf doe je 
het aanlegwerk en je krijgt een paar mooie 
vaste planten om een begin te maken met 
je geveltuintje. Ook een grote zak compost 
en de uitgebreide instructie wordt bijge-
leverd. Wat wil je nog meer? Inschrijven en 
graven dus!

Groene actie in de wijk: gratis planten voor je geveltuintje

Ook wie het nog niet kende, heeft het misschien de afgelopen maanden regelmatig 
gehoord: de term ‘geveltuintje’. Bij de herinrichting van de Armhoefstraat en J.P. 
Coenstraat hebben bewoners de keuze gekregen om een geveltuintje aan te laten 
leggen. Wil jij dat ook? 

Voorwaarden 
Wil je graag een geveltuintje, kijk dan goed 
of er hiervoor ook de mogelijkheid is. 
Het trottoir moet breed genoeg zijn. Na 
aanleg van het geveltuintje moet een 
scootmobiel of kinderwagen er nog gemak-
kelijk langs kunnen. Daarvoor is minimaal 
120 cm. (vier stoeptegels) breedte nodig. 
Liefst meer. Zijn er al veel geveltuintjes in je 
straat? Dan moet  
- om te kunnen passeren - op een aantal 
plekken de minimale breedte 150 cm. (5 
tegels) zijn. Dus denk na of het kan en of 
anderen er geen last van hebben.

Het maken van een geveltuintje is gemak-
kelijk:
-	   Licht met een schop de eerste stoep-

tegel die tegen je gevel aan ligt uit de 
grond. 

-	   Graaf voorzichtig het gele zand uit, tot 
een diepte van maximaal 30 cm. Let 
op: vanaf ongeveer 25 cm diep kun je 
al kabels tegenkomen!

-	   De tegel die je eruit hebt gehaald zet 
je verticaal in de grond als afscheiding.

-	   Vul het gat met een mix van de uitko-
mende grond en tuinaarde/compost

-	   En dan planten maar!

Buurtactie
Zo werkt onze buurtactie:
1.   Vul de onderstaande bon helemaal in. 

Geef ook aan hoe je geveltuintje ligt 
(noord, oost, zuid, west) en van welke 
kleuren je niet en vooral wél houdt. 
We proberen zo veel mogelijk met je 
wensen rekening te houden.

2.  Voor de duidelijkheid: de planten zijn 
bedoeld om in je bestaande of nieuw te 
maken geveltuintje te zetten. Niet voor 
in de achtertuin of bestaande voortuin. 
Meer groen in de wijk is de opzet en 
dan wel voor iedereen zichtbaar.

3.   Lever de volledig ingevulde bon vóór 
30 april a.s. in bij Blossom Bloembin-
ders in de Armhoefstraat op nr. 44.

4.   Je krijgt verder geen bericht, maar op 
vrijdag 16 mei van 16.00 - 18.00 uur 
en op zaterdag 17 mei van 14.00 - 
16.00 kun je je gratis planten ophalen. 
Vergeet deze data dus niet, het pakket 
staat dan voor je klaar! Bij veel belang-
stelling maken we van het ophalen een 
gezellige happening.

5.   De planten komen van Moonen 
Kwekerijen, van Corné van Beeren-
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donk. Hij zorgt voor een goede selectie 
van planten, waar je langere tijd plezier 
van hebt.

6.  We hopen op veel aanmeldingen en 
veel tuinactiviteit in mei.

7.  Je kunt alleen plantjes ophalen als je 
ze op tijd besteld hebt, met de volledig 
ingevulde bon. Eén pakket per huis!

8.   Kijk voor uitgebreidere informatie over 
het aanleggen van je geveltuintje op 
onze buurtwebsite : www.armhoefse-
akkers.nl. 

9.  Voor eventuele vragen: mail naar 7 
buurtraad@hotmail.com. 

Met groene groeten,

Buurtraad Armhoefse Akkers

Een geveltuintje. Ook iets voor u?

 
# -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 
Ja, ik wil graag gratis een selectie vaste planten voor mijn geveltuintje! 
 
Naam:................................................................................Telefoon:.......................................... 
 
Adres:......................................................................................................................................... 
 
Mailadres:........................................................................................................................ 
 
Mijn geveltuintje ligt op het:..................................... 
 
Deze kleur planten vind ik echt niet mooi:...................................... 
 
Deze kleur vind ik wel mooi voor in mijn geveltuintje:................................ 
 
 

Lever deze bon vóór 30 april in bij Blossom Bloembinders, Armhoefstraat 44. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
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Wat is de aanleiding van de herhaalde 
internetpeiling onder ouders over een mo-
gelijk continurooster?
“In april 2013 is er een enquête onder 
ouders geweest over een continurooster 
op onze school. De interpretatie van die 
uitslag was lastig, omdat ongeveer de helft 
voor en de helft tegen was. Om die reden is 
er onlangs een inzoom-enquête gehouden 
met meerdere keuze-opties van schooltij-
den erin: het traditionele model van thuis 
lunchen aan de ene kant, en een continu-
rooster inclusief lunch op school voor ieder-
een, aan de andere kant. Een tussenmodel 
met 3 mogelijkheden is toegevoegd, waar-
bij met lestijden is geschoven. De uitslag 
van die poll is helaas nog niet bekend, want 
de deadline verliep pas op 15 maart.”

Wat is uw eigen visie op een continu-
rooster?
“Ik zie onze school als een ware ‘dorps-
school’ die past bij het karakter van de 
wijk Armhoef. Veel ouders stellen het op 
prijs dat hun kinderen tussen de middag 
naar huis komen voor een boterham. Als 

rustmoment in de dag wordt dat nog steeds 
gewaardeerd. Van de mogelijkheid tot 
overblijven wordt door circa 160 van de 
370 kinderen gebruik gemaakt, vooral op 
dinsdag en donderdag. De vrije woensdag-
middag hoort er standaard bij. Op maandag 
en vrijdag is het bij de Eetclub – die de 
opvang tussen de middag verzorgt - een 
stuk rustiger. Die cijfers geven aan dat de 
traditie van thuis lunchen in de meeste 
gezinnen in deze wijk nog in tact is.”

Hoe verloopt de verdere procedure in deze 
kwestie?
“De medezeggenschapsraad (MR) heeft 
instemmingsrecht in een mogelijk besluit 
tot roosterwijziging. In de MR zitten leer-
krachten en ouders en die hebben beiden 
recht van spreken. Eerst moet de school 
de ouders peilen, wat nu dus gedaan is. 
Na dit onderzoek gaat een MR-werkgroep 
een voorstel maken, waarna de vakbond 
om advies over het arbeidstijdenbesluit 
wordt gevraagd. Het lesrooster veran-
dert dan, en tevens de werktijden. Eerlijk 
gezegd hoeft deze wijziging van ons team 

Thuis lunchen of continurooster?                           Gerben van Eeuwijk

Bovenstaande actuele kwestie speelt al langere tijd op basisschool Armhoefse Akker. 
Directeur Yolanda van Gageldonk laat er haar licht over schijnen in dit interview.

Yolanda van Gageldonk
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Geschreven door: Brenda Louer -- Pedagoog 
 
Kinderopvang Tierelier is een agrarische 
kinderopvang en daarbij uniek in de regio 
Oisterwijk, Tilburg, Berkel-Enschot en Heukelom en is gehuisvest op een melkveeboerderij. 

KINDEROPVANG, PEUTEROPVANG EN BSO  
Door de kinderen kennis te laten maken met uitdagende, natuurlijke  materialen en 
activiteiten, worden ze spelenderwijs gestimuleerd om nieuwe dingen te ontdekken en 
nieuwe vaardigheden te leren.  
 
Dit wordt vooral aangeboden in de buitenruimte en stallen. Door gebruik te maken van alle 
natuurelementen water, vuur, lucht en aarde kunnen kinderen  ervaringsgericht leren. Zij 
doen ervaringen op die zij meenemen in hun verdere leven. Doordat de professionele 
medewerkers de emotionele en fysieke veiligheid waarborgen, voelen de kinderen zich 
vertrouwd. Door vertrouwen en veiligheid durven kinderen zicht te ontplooïen. 
 
Doordat kinderen genieten, ontwikkelen zij zich op een spelende manier. Zij kunnen op basis 
van hun persoonlijke interesses keuzes maken in activiteiten. Kinderen die graag bij de 
kalfjes spelen, kunnen hiervoor kiezen en kinderen die graag buiten klimmen, krijgen  daar 
de mogelijkheid voor. Doordat ze op basis van persoonlijke interesses, activiteiten 
aangeboden krijgen, wordt de ontwikkeling gestimuleerd. Hierdoor verbreden kinderen hun 
comfort-zone. Zij mogen experimenteren en ontdekken, waardoor ze bekwaam en 
autonoom worden. En dit allemaal, omdat ze écht kind mogen zijn. 
 
Er is geen andere manier dat ontwikkelen beter mogelijk maakt dan het daadwerkelijk te 
ervaren. De zon op de huid voelt warm en sneeuw op de huid voelt koud. Door de kinderen 
dit niet alleen te vertellen, maar echt te laten voelen leert het kind. Dit geldt ook voor het 
ervaren van de moestuin. Aardbeien planten, oogsten en opeten. Wat bijzonder dat je je 
eigen gekweekt voedsel kunt nuttigen. 
 
Een boekje lezen over de koeien kan erg interessant zijn, maar door dit te doen in de 
kalverenstal, levert natuurlijk nog meer ontwikkeling op en leren de kinderen waar de melk 
vandaan komt. Kinderen kunnen het zien, aanraken en ruiken. Het is erg bijzonder dat ze dit 
mogen ervaren en leren. De natuur biedt de ultieme ontwikkelingskansen!  Officiële 
onderzoeken wijzen uit dat de natuur een stimulerend en rustgevende invloed heeft op 
kinderen. De praktijk wijst ook uit dat de vocabulaire van kinderen enorm wordt wanneer zij 
door middel van ervaring mogen leren. Door de juiste professionele begeleiding en het 
voorleven, leren kinderen meer woorden en begrippen die van invloed zijn op hun verdere 
ontwikkeling. 
 
Kinderopvang Tierelier   U kunt het allemaal komen zien op  
Spoordijk 8    14 juni 2014 van 11:00 tot 15:00 uur  
5059 AP Heukelom   tijdens de open dag van kinderopvang 
www.kinderopvangtierelier.nl   Tierelier. Er worden leuke activiteiten 
     en rondleidingen aangeboden, waardoor  
     u een impressie krijgt van de kinderopvang. 
     U bent van harte welkom! 
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niet; mijn mensen zijn gehecht aan de rust 
en de regelmaat die het schoolrooster nu 
biedt. Onze mening is dus liever niet, maar 
als de meerderheid van de ouders dit echt 
wil, dan staan we er voor open. Zo’n grote 
verandering vraagt om een zorgvuldige 
afweging van alle belangen: van ouders, 
leerkrachten, maar vooral kinderen. De MR 
moet uiteindelijk ja of nee zeggen tegen het 
voorstel: continu- of traditioneel rooster?”

Hoe gaan andere scholen die u kent om 
met het lesrooster?
“Binnen het stichtingsbestuur is er één 
school die met een continurooster werkt, 
namelijk Pendula. De andere scholen - Don 
Sarto, Fatima en De Alm - zijn net als in 
Armhoef alle drie echte wijkscholen en die 
hebben geen continurooster. In de Rees-
hof, een echte forensenwijk, werken alle 
basisscholen er juist wel mee. Het grote 
voordeel voor ouders is dat werktijden er 
goed op aan te sluiten zijn, als een school 
om 14.30 uur uit is en om 8.30 uur begint. 

De landelijke uren norm van minimaal 7520 
uur les over 8 jaar speelt uiteraard een rol, 
net als andere spelregels over bijvoorbeeld 
planning van vrije dagen.”

Wat zijn de consequenties van een 
eventueel continurooster?
“De tussenschoolse opvang – het over-
blijven bij de Eetclub van Kinderstad 
– moeten we dan anders inrichten. De 
naschoolse opvang moet dan ook vroeger 
starten, omdat de school eerder uit is. 
Een ‘lunchritueel’ is overigens niet zomaar 
bedacht en ingevoerd, daar is echt peda-
gogische expertise bij nodig. Het continu-
rooster voer je helemaal in, of je doet het 
niet, er is géén gulden middenweg. We 
willen alle ouders serieus nemen, maar 
iedereen tevreden stellen is onmogelijk. 
Het team-standpunt heb ik verwoord, dus 
dat belang is bekend. We zullen naar de 
wensen van ouders kijken, de mogelijk-
heden vergelijken en met de MR een model 
kiezen. 
Voor zover ik kan overzien is de knoop 
overigens voorlopig niet doorgehakt; niet 
voor het nieuwe schooljaar in elk geval.”

Al bijna de hele winter ligt er volop hout op 
de Meierijbaan. In eerste instantie dachten 
wij aan snoeihout wat nog opgeruimd 
moest worden. Maar er gebeurde niets. Al 

Volop hout gestort op de Meierijbaan                              Corin Sweegers

fietsend over de Meierijbaan hadden we 
het er weer over dat misschien iemand ille-
gaal van zijn hout af wilde. Tot half maart. 
Toen we er weer op de fiets langskwamen 

samen met een kennis en onze 
verwondering uitspraken, dat nog 
niemand dit hout had opgeladen 
of opgeruimd. “Ho even, dit ligt er 
niet zo maar, dat zijn plantenbak-
ken”, wist iemand ons te vertellen. 
Dat was informatie die om een 
nadere inspectie vroeg. En jawel 
tussen ‘in het wilde weg gestorte’ 
houtblokken liggen gestapelde 
paaltjes, waartussen zwart zand 
ligt. Het begin van de aanplant 
van de Meierijbaan? Weer een 
raadsel opgelost…
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Hierbij zijn veel partijen betrokken, zoals 
de Abdij Koningshoeven, Brouwerij De 
Koningshoeven, Dienst Landelijk Gebied, 
verschillende agrariërs en ondernemers, 
Fontys, Natuurmuseum Brabant, Brabants 
Landschap, gemeente Oisterwijk, Diamant-
groep en Waterschap De Dommel.
 
Landschapsplan
De gemeente investeerde al eerder in 
de natuurontwikkeling van Moerenburg – 
Koningshoeven, samen met de provincie 
en het waterschap. Wethouder Berend de 
Vries van Natuur en Landschap: “Met de 
inzet van alle betrokken partijen en deze 
subsidie van de provincie kunnen we de 
komende drie jaar volop aan de slag om 
nog meer kwaliteit toe te voegen aan dit 
prachtige gebied. Het is een geweldige im-
puls voor Moerenburg en Koningshoeven.”
Het landschapsplan bestaat uit verschil-
lende onderdelen, zoals het versterken van 
het landschap, verbinden van stad en land 
en het realiseren van ‘nieuwe iconen’.
Op het wensenlijstje staan onder meer het 
aanleggen van nieuwe bomenrijen, geiten 
en koeien in de wei en het beplanten van 
het viaduct Meierijbaan (zie elders in dit 
wijkblad). Samen levert dit zo’n 5 hectare 
nieuwe natuur op. Diverse kleinschalige 
landschapselementen (bomen, houtsingels, 
bosschages, oeverpark en onderbeplant-
ing) versterken de ecologie en biodiversiteit 
in het gebied.

Verbinding
Het gebied Moerenburg – Koningshoeven 
moet ook een betere verbinding krijgen met 
de stad. Bijvoorbeeld door de aanleg van 
routes waarover mensen vanuit de stad het 
gebied in kunnen fietsen, hardlopen, skee-
leren of wandelen (de zogenoemde sport- 
en leisurelanes). “Met dit plan kunnen we 

Provincie steekt 3,4 miljoen euro in Moerenburg en Koningshoeven

Tilburg krijgt 3,4 miljoen euro provinciale subsidie voor de uitvoering van het plan 
Vorstelijk Landschap Moerenburg – Koningshoeven.  Het gaat in totaal om een 
investering van ruim 8 miljoen euro. Het plan is bedoeld om natuur- en landschaps-
gebieden te verbeteren. 

een mooie stap zetten in onze ambitie om 
kwalitatief hoogwaardige wandel- en fiets-
routes in het buitengebied te realiseren”, 
zegt wethouder Lauwerier van Mobiliteit. In 
totaal gaat het om 19 kilometer, verspreid 
over drie trajecten: Torentjeshoeve – Eind-
hovenseweg, Moerenburgseweg – Kom-
merstraat en Hoevense Kanaaldijk – Bos-
scheweg. Er zijn verder nog plannen voor 
een aanlegsteiger bij het Wilhelminakanaal, 
een kaasmakerij en een imkerij.

Rendierhoeve
Een ander belangrijk onderdeel van het 
landschapsplan is de realisatie van nieuwe 
iconen in het gebied. Als de Abdij van Ko-
ningshoeven op termijn de Rendierhoeve 
kan verwerven, zijn er plannen om deze te 

Ook nieuwsgierig wat er achter 
de grote poort schuil gaat?
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restaureren en open te stellen. Daarmee 
wordt het een echte blikvanger. Ruimte 
voor bezinning en beleving van dit religieus 
erfgoed zijn daarbij uitgangspunten. Bin-
nen de kloostermuren wordt mogelijk een 
theetuin gerealiseerd. Ook wordt ingezet op 
innovatieve landschapsinitiatieven door het 
gebruik van kunstvormen en -uitingen.

Momenteel is de gemeente nog in afwach-
ting van de definitieve beschikking van 
de provincie. Als die binnen is, is bekend 

welke onderdelen wél en welke niet door 
de provincie worden ondersteund. In de 
komende maanden start vervolgens het 
overleg met grondeigenaren, bewoners en 
de andere betrokken organisatie over de 
uitwerking van de (deel)plannen. 

Voor wie tot die tijd nog vragen heeft. 
Bel met Marc van Akkeren, omgevingsma-
nager Udenhout, Berkel-Enschot, buiten-
gebied Noord-Oost, Moerenburg, Armhoef, 
Hoogvenne. ( 542 90 77.

Doordat er vorig schooljaar niet voldoende 
mensen waren om de workshops in te vul-
len, is crea-t-uur helaas niet doorgegaan, 
vandaar ook deze oproep in de wijkkrant.

Zijn er wijkbewoners die iets voor ons 
kunnen betekenen tijdens deze twee mid-
dagen, in de vorm van het organiseren 
en uitvoeren van een creatieve activiteit? 
Enkele voorbeelden kunnen zijn: toneel, 
dansles, drama, tafeltennis, koken, werken 
met textiel, computerles/cursus etc.
We proberen de groepen zo klein mogelijk 
te houden, maar dat is mede afhankelijk 
van het aantal activiteiten! (liefst max. 8 
leerlingen per activiteit) Eventueel gemaak-
te kosten kunnen bij school gedeclareerd 

Crea-t-uur

In mei start op de Armhoefse Akker het project Crea-t-uur. Dit is een project waarbij 
op twee opeenvolgende vrijdagmiddagen, nl. 16 mei en 23 mei, kinderen van groep 
4/5 tot en met groep 8 in gemixte groepen aan een creatieve activiteit deelnemen. 
Tijdstip van 13.30 uur tot 15.15 uur.

worden. Verder proberen we de activiteiten 
zoveel mogelijk op school te laten plaats-
vinden, maar er kan ook eventueel uit-
geweken worden naar een andere locatie.

Bent u creatief, of iemand anders binnen 
uw familie, en kunt u op bovengenoemde 
vrijdagmiddagen, dan kunt u zich opgeven 
door een mailtje te sturen naar 
7 info@armhoefseakker.nl met als onder-
werp ‘Crea-t-uur’, liefst vóór 22 april a.s.

Alvast bedankt!

Met creatieve groeten,
de werkgroep crea-t-uur
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Via het Wilhelminakanaal en het toeloop-
kanaal naar de Piushaven, komt de natuur 
tot bijna hartje centrum. De Kuierlat en Mee 
Naar Buiten bieden u in samenwerking met 
de Stichting Tilburg te Water ook dit jaar 
weer volop mogelijkheden om te genieten 
van dit unieke stukje natuur. Een wandeling 
door Moerenburg wordt gecombineerd met 
een vaartocht over het Wilhelminakanaal 
en de Piushaven: de wandelvaartocht. De 
eerste is op zondag 13 april.

Wandelen en varen
Tijdens een wandelvaartocht wandelt u 
samen met de ervaren gids en bioloog Gert 
Brunink ruim anderhalf uur door Land-
schapspark Moerenburg. Onderweg krijgt 
u deskundige uitleg over de steeds rijkere 
flora en fauna, en de totstandkoming en de 
cultuurhistorische waarde van dit prachtige 
natuurgebied. Na de wandeling wordt u op-
gehaald door de antieke groenteschuit De 

Wandelen en varen, een mooie combinatie

Een wandelvaartocht via Moerenburg en Piushaven

Wandelend door Moerenburg of varend in de Piushaven zou je bijna vergeten dat je 
in Tilburg bent. In het buitengebied aan de rand van de stad is een afwisselend land-
schap ontstaan waar cultuur en natuur met elkaar verweven zijn. 

Tilia of de fluisterboot De Waterlander. Over 
het Wilhelminakanaal vaart u dan naar de 
Piushaven langs de antieke schepen in de 
museumhaven.
De wandelvaartochten starten altijd bij de 
draaibrug over de Piushaven op de Prin-
senhoeven. Aan boord krijgt u koffie/thee 
en een koek. Na afloop is er gelegenheid 
om nog even gezellig na te praten bij Café 
Zomerlust.

Wanneer?
Van 13 april tot en met 19 oktober kunt 
u kiezen uit 21 zondagochtenden en 6 
vrijdagavonden. De precieze data en alle 
relevante info vindt u op de wijkwebsite 
: www.armhoefseakkers.nl, en op 
: www.dekuierlat.nl of op 
: meenaarbuitenm-b.blogspot.nl. 

Daar leest u ook hoe u zich kunt opgeven 
om mee te gaan.  
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In gesprek met Ad Gruyters, die met zijn 
vrouw Marian, jaarlijks gedeeltes van 
de route verkennen, die zij vanuit hun 
domicilie in de Professor Donderstraat 
organiseren. Hij schrijft erover in ‘De 
Jacobsstaf’, een kwartaalmagazine over 
deze route.( www.santiago.nl) Vooral de 
geschiedenis vanaf de middeleeuwen 
boeit hem en deze is vaak te vinden op 
de zijwegen van de routes. Dit jaar staat 
de ‘Finistere’ op de agenda, een 100 km. 
lange ronde van Santiago de Compostella 
naar de kust. In de middeleeuwen geloofde 
men dat Finistere, aan de noordwest kust, 
het letterlijke eind van de wereld was. Wie 
doorging kukelde eraf, zo maar het heelal 
in!

Redenen
De route loopt langs prachtige wegen, 
dorpen en gehuchten. Er zijn voldoende 
herbergen om de vermoeide pelgrims 
te laven, en de stramme knoken neer 
te vleien. Je ontmoet medereizigers 
uit alle continenten en maakt, door de 
gemeenschappelijke missie, snel contact. 
Een sportieve uitdaging is het zeker ook, 
met je bagage op je rug dagelijks zo'n 25 
kilometer wandelen. Het kan ook anders, 
in georganiseerd verband, of met een 
pakezel. Maar de noemer is toch wel dat 
zo'n missie onvermijdelijk tot nadenken 
stemt. Sommigen komen tot inzichten, 
waardoor hun leven een wending neemt.
De laatste jaren neemt het aantal pelgrims 
snel toe, dit jaar worden er 200.000 uit 
alle landen, verwacht. Ieder heeft daar zijn 
eigen redenen voor: religieus, spiritueel, 
cultureel of gewoon sportief. Op al deze 
terreinen kun je volledig aan je trekken 
komen. 

Ervaring
Zo ondernamen Ad en Marian de eerste 
reis vlak voor het pensioen van Ad. Volop 
tijd om je te bezinnen na een werkzaam 
leven en om je te oriënteren op het 
vervolg daarop. Zonder TV, telefoon en de 
dagelijkse beslommering kom je vanzelf tot 
de dingen die echt belangrijk voor je zijn, 
meer aandacht voor jezelf en je dierbaren. 
Dat laatste geldt natuurlijk in het bijzonder 
voor je reisgenoten, je partner, vriend(in) 
of kinderen. In het laatste jubileumnummer 
van de ‘Jacobsstaf’ stond een artikel van 
een vader die in twee opvolgende jaren 
met zijn twee dochters een deel van de 
route gelopen had. Een bijzondere ervaring 
om je rol van ouder te verwisselen met die 
van reisgenoot. 

Mij lijkt het wel wat, ik ga alvast in training 
richting Oisterwijk; Venkraai eerste halte!...

Pelgrimage naar Santiago de Compostella       Ab Smit

De ‘Camino’, de vijf eeuwenoude pelgrimsroutes in Noordwest Spanje, komen 
allemaal uit in Santiago de Compostella, een bedevaartsoort. De route is lopend of 
fietsend af te leggen, beiden een forse kluif. Vaak ook een innerlijke reis, een keerpunt 
in het leven.
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We ontvangen u met koffie of thee met lek-
kers en bieden u in de loop van de middag 
nog een drankje en enkele hapjes aan. 
Voor de muzikale bijdrage zorgt het beken-
de Tilburgse koor ‘De Kruikenzangers’ met 
veel leden uit onze buurt.
Ook hoort u kort informatie over belangrijke 
zaken in de wijk, speciaal voor u. Dus kom 
zeker op deze informatieve, maar vooral 
ook gezellige middag! 

Gezellige middag voor senioren in de Pelgrimhoeve!

We willen alle buurtbewoners van 60+ weer uitnodigen voor een gezellige middag in 
de Pelgrimhoeve, georganiseerd door het Senioren Netwerk Armhoefse Akkers. Deze 
middag zal plaatsvinden op vrijdag 23 mei a.s.

We vragen een kleine bijdrage van 3 euro 
per persoon, die u bij de opgavestrook kunt 
bijsluiten. De rest van de kosten wordt door 
het Senioren Netwerk betaald.

Vóór 12 mei
Vrijdag 23 mei a.s. van 13.30 uur tot onge-
veer 16.30 uur in de Pelgrimhoeve.
Laat vóór 12 mei met onderstaande strook 
weten of we op uw komst mogen rekenen. 

# ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ja, ik kom/wij komen op vrijdag 23 mei naar de 60+-bijeenkomst in de Pelgrimhoeve  
 
Naam/namen:……………………………………………………………………………………………  
 
Ik kom/wij komen met 1 persoon / 2 personen (graag omcirkelen) 
 
Adres:……………………………………………………………………. Tel.………………………… 
 
Mailadres:............................................................................................... 
 
Stop deze bon vóór 12 mei a.s. in de bus op J.P. Coenstraat 34a, Ringbaan-Oost 240-43 of Jan van 
Beverwijckstraat 92, in een gesloten envelop samen met de bijdrage van 3 euro per persoon. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 

Een deel van De Kruikenzangers in actie

Lever de strook in op J.P. 
Coenstraat 34a, Ringbaan-
Oost 240-43 of Jan van 
Beverwijckstraat 92. Voor 
eventueel verdere informatie 
kunt u contact opnemen met 
Ineke van Kasteren, e-mail: 
7 buurtraad@hotmail.com.

We hopen u te zien op 23 
mei in de Pelgrimhoeve!

Vriendelijke groeten van het 
Senioren Netwerk Armhoef-
se Akkers.  
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Samenwerkingsovereenkomst Jan Wier
In aanvulling op het Beheerprotocol rondom het Jan Wierhof is vastgelegd in een (concept) 
Samenwerkingsovereenkomst hoe gemeente, politie, GGz Breburg, Novadic-Kentron en de 
buurtbewoners/ondernemers met elkaar samenwerken en communiceren in de vorm van 
een gezamenlijk Beheeroverleg. Daarbij wordt ook ruimte geboden voor een overzicht van 
de zorgen en wensen van de buurt en voor de afspraken hoe de betrokken partijen hiermee 
omgaan. In het Beheerprotocol is vastgelegd hoe het zorgaanbod van GGz Breburg en 
Novadic-Kentron er uit zal zien na de verhuizing. Alle betrokkenen worden uitgenodigd te 
reageren op dit concept. Kijk op : www.armhoefseakkers.nl. 

Eenrichtingsverkeer bij basisschool Armhoefse Akker
Sinds kort is er eenrichtingsverkeer op het stukje van de Armhoefstraat vlakbij het spoor. 
Je kunt niet langer via de Armhoefstraat rechtdoor rijden naar de basisschool Armhoefse 
Akker. Daarmee wordt beoogd de veiligheid van de kinderen die van en naar school gaan te 
verbeteren. Het was jarenlang een 
onoverzichtelijk geheel van kruisende 
verkeersdeelnemers.  Ouders die toch met 
de auto hun kinderen afzetten, wordt gevraagd 
even te parkeren op de parkeerplaats bij de Aldi 
en zeker niet op de trottoirs van de Spoordijk of 
de Armhoefstraat. 

Cabaret-benefietavond Roparun
Het Roparun team 141 van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis houdt maandag 12 mei 
vanaf 20.15 uur een cabaret-benefietavond in Schouwburg Tilburg. Een keur aan profes-
sionele cabaretiers speelt stukken uit hun theaterprogramma’s, zoals  Jochen Otten (Sluip-
schutters), Thomas van Luyn (Mike & Thomas show), Silvester Zwaneveld (Arie & Silvester) 
en vele anderen. Het volledige programma van deze avond is te vinden op 
: www.roparunteam141.nl. Kaarten kosten 25,- euro en zijn te bestellen via 
: www.theaterstilburg.nl of bij de leden van team 141.
De Roparun is een estafetteloop van 520 kilometer van Parijs naar Rotterdam waarbij hard-
lopers, in teamverband, een sportieve prestatie leveren om op deze wijze geld op te halen 
voor patiënten met kanker. De start is op 7 juni a.s.

Fysio Binnenstad breidt uit
Per 1 mei gaat Dave Kuppers als fysiotherapeut aan de slag bij Fysio Binnenstad. Dave is 
geboren en getogen in de Jan van Beverwijckstraat en inmiddels alweer 6 jaar woonachtig 
in onze wijk. Na het afronden van de Academie Lichamelijke Opvoeding en de opleiding 
Fysiotherapie kwam hij per toeval Stijn van der Burgt bij de opleiding Manuele Therapie 
tegen. Ze blijken praktisch buren van elkaar en Dave heeft ook twee kinderen in dezelfde 
leeftijd als die van Stijn. Vanwege al deze overeenkomsten lijkt de samenwerking dan ook 
een logische stap. Zie ook: : info@fysiobinnenstad.nl.  

De Snippers gaan verder op pag. 20
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Verkiezingen

S
ommige dingen duren bij sommige mensen wat langer. Bij het schrijven van deze 
Donlog, een paar weken na de gemeenteraadsverkiezingen, hangen de affiches van 
de partij OPA nog in de stad. OPA neemt er de tijd voor en dat is maar goed ook als 

je op leeftijd bent. De gemeenteraadsverkiezingen zijn achter de rug. Vreugde en wonden 
likken. En buurtgenoot Hans Dieteren mocht het voorwerk doen om een nieuwe coalitie te 
smeden. Dat kunnen we dus ook al in onze buurt. 

Het is altijd leuk – vind ik dan - om te kijken wat de buurt in de verborgenheid van het 
stemhokje zoal uitvreet met het rode potlood. In stemlokaal Armhoef waren 2687 mensen 
uitgenodigd. Iets meer dan de helft: 1481 mensen kwamen ook opdagen. Dus, wie dacht dat 
onze wijk geëngageerder is dan andere wijken en buurten in onze stad: forget it. 

Interessant is dat van die 1481 vijf mensen blanco hebben gestemd. Ik denk dan altijd: zou 
dat bewust of per ongeluk zijn? Zouden er mensen zijn die besluiten naar het stembureau te 
gaan om vervolgens niks in te vullen? Hoe dan ook: ze komen in elk geval wel. 

De partij Leefbare Dorpen en Wijken haalde in ons stembureau twee stemmen. Dat lijkt me 
leuk, als je als stel daarop gestemd hebt en je kunt zeggen: dat waren wij daar in die uitsla-
genlijstjes. Maar helaas zijn die twee stemmen wel verdampt in het niets. De meeste stem-
men gingen ook in onze buurt naar D66 (321), gevolgd door Groen Links (200) – ondanks 
drugsopvang in Jan Wier? -, VVD (158), PvdA (155), SP (149), TVP (145), CDA (136), LST 
– Hans Smolders - (111) en dan nog wat klein kruimelwerk. 

Dan toch maar even de cijfers van 2010 erbij gehaald. In percentage is D’66 dit keer ten 
opzichte van 2010 verdubbeld, van 10,9% naar 21.67%. Interessant is vooral wat de 
opwinding over drugsopvang bij Jan Wier voor Groen Links betekend heeft. Immers de 
boosheid richtte zich de afgelopen tijd vooral op Groen Links-wethouder Marjo Frenk. Groen 
Links heeft èèntiende procent meer binnengehaald. Van 13,4% naar 13,5%. Verder zijn we 
eigenlijk maar een heel gewone wijk in een gewone stad in een gewoon land. Want ook in 
Armhoef zwaar verlies voor de PvdA (van 21,3% naar 10,47%), beetje verlies voor CDA (van 
10,8% naar 8,8%). TVP bleef min of meer gelijk net als de SP. 

Terwijl ik dit opschrijf, denk ik: interesseert dit eigenlijk iemand? Zou het die 1206 mensen 
die niet zijn komen stemmen bezighouden? Misschien wel, misschien niet. Maar dan heeft 
nu tenminste iemand het opgeschreven. Een ding moet me nog wel van het hart: waarom 
moeten er in vredesnaam vijf mensen in zo’n stembureau zitten, ieder met een dagvergoe-
ding. Ik vroeg het in het stembureau: “We moeten elkaar aflossen…” Dat ga ik ook aan mijn 
baas vragen: of ik een paar keer op een dag afgelost kan worden. 
Ik zeg: gemeente, dat kan met minstens de helft minder.
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Inloopspreekuur Wijkzuster
Sinds vorige maand houdt wijkzuster Nicole Kleine-Wilke iedere donderdag inloopspreek-
uur van 09.30 tot 10.00 uur in de Van Heutzstraat 1a, bellen bij buurtraad/prikpost. Het 
spreekuur is op de bovenverdieping, er is alleen een trap, geen lift. Indien u slecht ter been 
bent, kunt u een afspraak maken voor een huisbezoek. Nicole is telefonisch te bereiken op 
maandag, woensdag, donderdag en vrijdag de gehele dag op ( 06 835 901 57. Op dinsdag 
krijgt u een collega-wijkzuster van de kruisvereniging aan de telefoon. Het telefoonnummer 
van de Kruisvereniging West- en Midden Brabant is ( 0165 546 613. Bel daarheen voor 
meer informatie of een afspraak. Aan de afspraak zijn geen kosten verbonden.
 

Tour Het Groene Woud
Dit jaar bestaat Het Groene Woud, waarvan ook Moerenburg deel uitmaakt, vijftien jaar. 
Om dit te vieren is de Tour Het Groene Woud uitgestippeld met 18 bestaande evenementen 
op het gebied van natuur en landschap, cultuurhistorie en streekproducten die gedurende 
2014 in het Nationaal Landschap Het Groene Woud plaatsvinden. Door mee te doen, spaar 
je voor een uniek cadeau: Het Groene Woud gezelschapsspel. Meer weten? Kijk voor een 
overzicht op : www.hetgroenewoud.com onder het speciale ’15 jaar Het Groene Woud-
logo’. 

De Vriendschap
Op 4 april jl. is De Vriendschap gedoopt en dat is het derde rondvaartscheepje dat onder de 
vlag van Stichting Tilburg te Water gaat varen. Het is evenals de Tilia en de Waterlander een 
tuindersvlet; een bijna 100 jaar oude ‘Langendijker Platkopschuit’. In haar eerste leven voer 
het schuitje in Noord-Holland met twee trekpaarden en een ploeg van eiland naar eiland. Op 
4 april werd ook de  91e verjaardag van de Piushaven en het 5 jarig bestaan van Stichting 
Tilburg te Water gevierd. 

Vrijwilligersdagen
Een 40-tal studenten van het ROC heeft op 7 en 8 april de handen uit de mouwen gestoken 
in Moerenburg. Onder leiding van leden van de Werkgroep Behoud Moerenburg is een deel 
van het gebied opgeruimd en opgeknapt. De deelname van deze studenten is georgani-
seerd door Serve the City, een studenten vrijwilligersbeweging die zich inzet voor het welzijn 
van de stad. De deelname is niet vrijblijvend. Studenten werden o.a. beoordeeld op hun 
inzet.

Spreekuur Gezondheidscentrum 
Het spreekuur in het Gezondheidscentrum Piushaven aan de Prinsenhoeven 22 wordt 
voortaan gehouden op dinsdag en donderdag van 08.30 tot 10.30 uur. Natuurlijk blijft het 
eveneens mogelijk om telefonisch een afspraak te maken met een van de 13 praktijken. 
Kijk voor meer informatie op : www.gezondheidscentrumpiushaven.nl. 
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Tentoonstelling
Met de tentoonstelling ‘Departures - the black ink 
works’ toont de vermaarde Roemeense kunstenaar 
en muzikant Costin Chioreanu voor het eerst in 
Nederland  een 45 tal pen en inkt tekeningen, 
welke ten grondslag liggen aan animaties, posters, 
cd en vinyl hoezen van vele internationaal bekende 
bands. De expositie is te zien vanaf 11 april tot 
17 mei bij Project Space Tilburg – Gust van Dijk, 
Tivolistraat 22, 5017 HP, Tilburg, Nederland.

Insectenhotel
Begin 2013 hebben stagiaires van Brouwers Groenaannemers uit de Moer met medewerk-
ing van Michiel Dupuis een fraai en groot insecten hotel gemaakt, langs de Korvelsewater-
loop. In het verleden is er ooit een kleine aanslag gepleegd op het bouwwerk, maar rond 
11 maart is het bouwwerk flink onder handen genomen en vernield. Alles wat enigszins los 
zat heeft men er afgehaald. Zou het mogelijk zijn een ‘hufter-proof’ insectenhotel te maken? 
Graag ideeën of suggesties naar Will van Sprang ( 535 43 71.

Open Huizen Joden
Ook dit jaar is het weer mogelijk om op 3 en 4 mei huizen te bezoeken waar in de oorlog 
Joden woonden. Op de Armhoefstraat 31 en Ringbaan Oost 196 staat de deur open en 
wordt doorlopend een programma met o.a. verhalen over het Joodse leven in en om de 
Tweede Wereldoorlog gepresenteerd. 
Voor meer informatie kijk op : www.openjoodsehuizen.nl. 
In Theater de Nieuwe Vorst zijn twee films te zien en is er een foto-expositie waarin erg veel 
huizen van onze wijk voorkomen. 

Ward werkte vier jaar als maatschappelijk 
werker en ruim twintig jaar als journalist bij 
Omroep Brabant. En toen had hij genoeg 
geld verzameld om op zoek te gaan naar 
een boot. Hij vond de Stella Maris, een ruim 
90 jaar oud schip. Dit binnenvaartschip 
werd vroeger gebruikt voor het vervoer van 
onder meer zand, grind, veevoer en kolen. 
Sinds twaalf jaar is Ward eigenaar. Niet met 
het idee om er iets in te gaan vervoeren of 
om er mee te varen. Hij kocht de boot om 
erop te gaan wonen, een boot als huis.  

Bed Boek Boot
Sinds drie jaar drijft Ward hier ook een 
Bed & Breakfast. “Ideetje van mijn vriendin 
die leek dat hartstikke leuk en vond de 
boot daar groot genoeg voor.” Hij had 
aanvankelijk zijn twijfels. Want, alhoewel 
best groot vindt hij de Stella Maris zeker 
niet te groot voor zichzelf alleen. “Ik ben 
erg slecht in weggooien. Heb altijd moeite 
om een plaatsje voor al mijn boeken te 
vinden.”  Maar uiteindelijk leek het ook 
hem een goed idee. En de Stella Maris is 

Logeren op het water                                                     Judith Doljé

Aan de rand van onze wijk, in de Piushaven, ligt de boot van Ward Deckers. Dit schip 
van 32 meter lang is niet alleen het woonhuis van Ward, het fungeert ook als Bed & 
Breakfast. Een bijzondere slaapplaats op ‘n bijzondere locatie. “Toen ik klein was, 
wilde ik al kapitein worden. Helaas had ik een bril, in die tijd een onoverkomelijk be-
zwaar. Maar het leven op een boot is me altijd blijven trekken.”
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ruim genoeg gebleken. Aan de voorkant 
van de machinekamer bevinden zich de 
woon-werkvertrekken van Ward, aan de 
achterkant de B&B, bestaande uit een 
knusse slaap- zitkamer en een badkamertje 
en WC. Er is voldoende privacy en je hoort 
of ziet elkaar niet. Behalve soms aan dek, 
waar het bij mooi weer goed ontbijten, 
zitten, zonnen en rondkijken is.

Binnen en buitenland
De gasten die tot nu toe op de Stella Maris 

gelogeerd hebben, zijn heel gevarieerd. 
De meesten hebben de weg naar de B&B 
via internet gevonden, waar deze verblijf-
plaats op verschillende sites te vinden is. 
En de VVV stuurt geregeld mensen door. 
Inmiddels heeft Ward ook een aantal vaste 
klantjes. Zo is er een Italiaans stel dat ieder 
jaar een aantal dagen op de boot verblijft 
tijdens het heavy metal festival Roadburn. 
“Die reserveren een jaar van tevoren, bin-
nenkort komen ze weer.” 
Maar ook zakenmensen die geregeld in 
Tilburg overnachten, weten de weg naar 
de Stella Maris te vinden. “Die slapen 
ontzettend vaak in zo’n onpersoonlijk hotel. 
Een nachtje op een boot is dan een leuke 
afwisseling.” 
In de zomer is het helemaal een ideale 
locatie. Vanaf de boot kun je zo een duik 
nemen in het kanaal. Om vervolgens op 
te drogen aan dek en te genieten van de 
rustgevende omgeving. Ook (ex) schippers 
en schippersvrouwen uit de binnenvaart 
kloppen wel eens aan om een nachtje te 
blijven slapen en gelijk even de machine-
kamer te bekijken. En soms zelfs om de 
scheepsmotor een keertje te laten draaien. 
Die loopt nog steeds soepel. Ward zou zo 
met de boot kunnen gaan varen, maar dat 
wil hij helemaal niet. Hij ligt daar prima in 
de haven. Een goed huis op het water, in 
een mooie omgeving en met alle geneug-
ten van het centrum op loopafstand. Zowel 
voor bewoner als gasten een perfecte loca-
tie. En misschien ook wel voor een wijk-
bewoner die eens behoefte heeft aan een 
andere/extra slaapplaats. Google op Stella 
Maris Tilburg en je vindt alle gegevens. 
Of bel Ward ( 06 109 086 93.

De ‘Stella Maris’

Een stuk of vijftien reparaties werd aange-
boden en op twee na werden ze allemaal 
gemaakt. Een mooi resultaat, wat mede 

Repair Café: nog even wennen                                               Redactie

De belangstelling viel wellicht een beetje tegen op het eerste Repair Café bij La 
Poubelle op 27 maart, maar medeorganisator en buurtgenoot Wim v.d. Wouw kon 
tevreden concluderen: “Al met al zeker geen slechte start! 22 mei organiseren we dan 
ook al het volgende Repair Café.”

te danken was aan het materiaal dat La 
Poubelle had klaar gezet. Het flink clubje 
vrijwilligers met ieder hun specifieke exper-
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Samen repareren: het werkt!

tises had tussendoor mooi de tijd om met 
elkaar kennis te maken en alvast vooruit te 
kijken naar de volgende bijeenkomst. 

Eenvoudige ingreep
“Alle begin is moeilijk”, vond ook Theo 
v.d. Bruggen die vanuit La Poubelle een 
paar vakmensen beschikbaar had gesteld. 
“Zoiets moet toch groeien en er is ook een 
zekere ‘omslag’ bij mensen voor nodig”, 
meent Wim. “We zijn tegenwoordig al gauw 
geneigd om kapotte spullen meteen weg 

te gooien, terwijl vaak met een eenvoudige 
ingreep en een beetje vakkennis iets 
gerepareerd kan worden. Een van onze 
vrijwilligers weet bijvoorbeeld veel van 
naaimachines. Die heeft die avond ook 
meteen maar even een stikmachine van La 
Poubelle gerepareerd. Daarbij is het ook 
echt een sociaal gebeuren. Mensen komen 
op een heel andere manier met elkaar in 
contact. Het is mooi om te zien als mensen 
eerst wat afwachtend binnenkomen en al 
heel snel met een vrijwilliger aan de slag 
is om iets te repareren. Dat schept meteen 
een band!”

22 mei is dus het tweede Repair Café bij La 
Poubelle. Inmiddels is een website ontwor-
pen, waarop de informatie in de komende 
periode wordt uitgebreid. 
Kijk op: : www.repaircafe-lapoubelle.nl.  

De gemeente is bezig met de realisatie van een waterpark in Moerenburg. De functie, 
waterberging en -beheersing, is duidelijk en inmiddels ligt er een concept-ontwerp, dat al 
afgestemd is met de bewoners van Kommerstraat 2 (foto). Hun terrein wordt straks aan 
twee kanten omsloten door dit Waterpark. Uit het ontwerp blijkt nu, dat er weinig mogelijk-
heden zijn om er een recreatief tintje aan te geven. Een wens van de bezoekers van de 
‘bijpraat-avond’ over Moerenburg in oktober vorig jaar. Meer hierover in een van onze 
volgende uitgaven.

Waterpark Moerenburg
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Johan Manders, locatieverantwoordelijke 
van Jan Wierhof, opende de bijeenkomst, 
waarin speciale aandacht werd gegeven 
aan de High & Intensive Care (HIC) en 
een presentatie over drugs, verslaving en 
behandelmethodes.

High & Intensive Care 
Met gebruikmaking van PowerPoint gaf 
Sandra Vos, psychiater en manager behan-
delzaken HIC, een toelichting op deze 
voormalige crisisafdeling. Deze PowerPoint 
is te vinden op : www.armhoefseakkers.nl. 
Haar presentatie riep een aantal vragen op. 
Zo duurde vroeger een opname van een 
cliënt 3 tot 6 maanden. Dat is nu terug-
gebracht tot ± 3 weken, doordat meteen 
gestart wordt met een behandeling en een 
terugkeer naar de thuissituatie bespoedigd 
wordt door het inzetten van ambulante 
teams. Daarnaast wordt er naar gestreefd, 
dat familie en de eigen omgeving nu een 
deel van de zorg op zich nemen. Het idee 

van de participatiemaatschappij wordt dus 
ook doorgevoerd bij de HIC. Natuurlijk 
spelen de bezuinigingen hierbij een grote 
rol: ambulante zorg is goedkoper dan op-
name van een cliënt.

Veiligheid
Mag een cliënt wel vrij rondlopen in de 
buurt? Sandra Vos gaf aan dat hierover het 
meeste overleg plaatsvindt en dit indertijd 
het grootste struikelblok was. Er is met 
name één cliënt die momenteel nogal wat 
overlast veroorzaakt. Maar als hij binnen 
wordt gehouden en hij daarover een klacht 
indient, heeft de GGz bij de rechter geen 
poot om op te staan. Bovendien wordt hij 
zeer agressief tegen het personeel als 
hij niet naar buiten mag.  Niet bepaald 
prettig voor de buurt dus en wat moeten 
we kinderen adviseren, als ze zo iemand 
tegenkomen? Sandra Vos vertelde dat 
ze tegen haar eigen kind zou zeggen als 
die iemand ziet die vreemd doet of er wat 

vreemd uitziet, dat hij of 
zij maar snel naar huis 
moet gaan. Aanvullend 
gaf Johan Manders het 
advies om het direct 
door te geven aan 
de receptie of via het 
meldpunt Jan Wier als 
een kind een vervelende 
ervaring heeft, zodat de 
GGz dit kan oppakken. 
Er is wekelijks overleg 
met de wijkagent en het 
helpt als die weet, wie 
hier rondloopt. Nu is het 
vaak zo, dat als iemand 
in de buurt iets vreemds 
doet, de GGz het maar 
moet oplossen, terwijl 

Inmiddels is men begonnen met de 
verbouwing van Jan Wier voor de HIC

Informatieavond Jan Wier                                                     Redactie

Slechts 22 belangstellenden waaronder omwonenden, leden van het Beheeroverleg 
en van de Buurtraad waren 18 maart aanwezig bij de goed verzorgde informatie-
avond over de ontwikkelingen bij Jan Wier. Jammer, dat de organisatie niet voor meer 
publiciteit had gezorgd.
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Zang- of pianolessen
Voor zang- of pianolessen: ga naar mijn website : www.wilvanleijsen.nl of ( 544 54 55.

Oppas nodig?
Ik ben een meisje van 15 jaar en ik bied me aan als oppas voor de avonden en in het week-
end. Ik heb ervaring (vaste oppasadressen) en ik vind het heel leuk om te doen.  
Zoekt u een oppas, dan kunt u contact met me opnemen: Isa  ( 06 140 525 90.

in de meeste gevallen justitie dat moet 
doen. Zoals bekend, worden alle meldingen 
besproken in het Beheeroverleg.    
Er zijn geen vaste dagdelen of tijden dat 
cliënten aanwezig moeten zijn, ook niet 
tijdens het eten. Wel moeten ze  ’s avonds 
vanaf 22.30 uur en ’s nachts binnen zijn. 
Sandra Vos benadrukte dat de mensen 
die in de HIC zijn opgenomen vanwege 
gevaar dat voortkomt uit de psychiatrische 
stoornis, géén bewegingsvrijheid krijgen. 
Vóór ingebruikname van de HIC kunnen 
omwonenden een keer komen kijken, zodat 
men een beeld krijgt van wat wordt bedoeld 
met een ‘healing environment’. De HIC 
komt in de huidige gebouwen 4 en 5 die tot 
één gebouw worden gemaakt.  

Drugs en verslaving 
Charlotte van Dam van de afdeling pre-
ventie en voorlichting van Novadic-Kentron  
lichtte toe welke soorten drugs er zijn 
en wat die voor effect hebben.  Ze had 
voorbeelden van diverse drugssoorten 
meegenomen, zodat de aanwezigen die 
konden bekijken. Zo is Coke heel populair, 
met name in combinatie met alcohol. Coke 
is wel  duur: 40 euro per gram en werkt 
maar 10 minuten. Speed is veel goedkoper. 
Alcohol is als stof overigens schadelijker 
dan heroïne! Verder heeft GHB een verdo-
vend effect, dat verschilt per persoon. Bij 
het gebruik van XTC komt ‘gelukshormoon’ 
serotonine in één keer vrij en dat geeft een 

fantastisch gevoel. Ter geruststelling in 
Nederland ligt het aantal mensen dat ver-
slaafd is aan blowen lager dan in Europese 
landen waar wiet verboden is.   
Hierna lichtte Walter v.d. Broek, proces-
manager en operationeel leidinggevende, 
de diverse behandelmethoden toe. Ook 
deze presentatie is te vinden op de website 
van onze buurt. 
De behandeling is onderdeel van de 
ondertoezichtstelling en gaat plaatsvinden 
op een op zichzelf staand onderdeel van 
Novadic-Kentron op Jan Wier. Hiervoor zijn 
22 bedden beschikbaar die in gebouw 1, 2 
of 3 komen naast de bedden voor cliënten 
met een Dubbele Diagnose. Om hoeveel 
het in totaal gaat, is nog niet duidelijk.
Zijn deze cliënten goed herkenbaar? Nee 
dus. Verslavingsproblemen kunnen bij 
iedereen voorkomen en de meeste ver-
slaafden zien eruit, zoals de bezoekers van 
deze avond... 

Tot slot werd de vraag gesteld wanneer 
alles klaar zal zijn. Volgens Johan Manders 
zal dit ergens in 2016 zijn, maar is nu nog 
niet bekend wanneer precies. Het vlek-
kenplan staat op de site van Jan Wier en 
wordt de komende tijd nader ingevuld. Via 
de gemeenschappelijke nieuwsbrief van 
GGz en Novadic-Kentron en onze wijkkrant 
wordt men op de hoogte gehouden van de 
ontwikkelingen. 
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Muzieklessen 
Basgitaar, contrabas, gitaar piano en tuba.  Kees van de Ven Muziek, Carré 37, 
( 06 156 214 70, 7 keesvandevenmuziek@hotmail.com 

Klachten? Niet lekker in je vel? 
Informeer vrijblijvend bij praktijk LLeven - natuurgeneeskunde - naar de mogelijkheden om 
ook jouw leven te verlichten!  7 info@lleven.nu of  ( 06 250 857 62.

Vers hondenvoer te koop
Hoogwaardig, verteert beter,  dus minder ontlasting!  Uw hond vindt het heerlijk. 1,5% van 
het lichaamsgewicht aan voer nodig per dag. 1,50  euro per rol  (500 gram)  in de smaken 
rund, pens en vis. Het zijn complete maaltijden, u hoeft niet bij te voeren. 
Bosscheweg 201,  ( 06 519 799 06.

Je ziet de duinen, je hoort de zee
Op anderhalf uur rijden vind je onze moderne vakantiewoning tussen Zoutelande en West-
kapelle, gelegen op 400 m. van zee. In het gebied met de meeste zonuren van Nederland 
kun je een heerlijk weekendje of week doorbrengen omgeven door luxe. 
Wil je graag een folder met foto’s en info, stuur een mailtje naar 7 palaisdelamer@ziggo.nl. 

Oppas biedt zich aan
Mijn naam is Elisa, ik ben 16 jaar oud en ben op zoek naar een leuk oppasadres! 
Ik heb gewerkt bij de kinderopvang van de Jumbo, dus ben bekend met het oppassen op 
(kleine) kinderen. Mijn mailadres is: 7 eli.sa.tje@hotmail.com.  

Timmer aan Taal
Praktijk voor Remedial Teaching. 7 martine@timmeraantaal.nl of ( 06 233 290 34

Altijd al een Karsten-tent willen bezitten? Hier is je kans
Te koop: kant-en-klare Karsten oppompbare tent type 3.00 in goede staat. Kleur: zeegroen. 
4 persoons. Kuipmodel. Met 2 dichtritsbare ramen (gaas met geklit folieraam).  Afritsbare 
zonne-/regenluifel. Voorluifel en voorwand/ramen set. Spec. kuipgrondzeil t.b.v. de voortent. 
Hordeur. 2 Persluchtflessen met autoventiel en manometer (20 keer pompen). Gemakkelijk 
te vervoeren in speciale trolley met wieltjes. Aparte opbergzak voor voortentbenodigdheden.  
Ook koppelbaar aan kampeerbus met speciaal koppeldeel (incl). Je rijdt weg met je bus en 
je tent blijft staan. Alles Inclusief 2.500,00 euro. ( 536 68 48

Per direct te huur 
15m2 winkel, kantoor, atelier of praktijkruimte in de wijk Armhoefse Akkers. 
De ruimte is voorzien van stroom en een grote raampartij. 
Er is geen aparte toiletruimte of watervoorziening. De overeenkomst geldt voor 1 jaar. 
Huurprijs per maand: 295,00 euro, exclusief stroomverbruik.
Voor meer informatie kun u per mail reageren: 7 armhoef@gmail.com.

Te koop caravan
Een caravan Hobby 370 N Classic. Drie personen. Inclusief voortent , luifel, 3-pits kookplaat, 
kachel en chemisch toilet (Porto Potti nieuw en nog in de verpakking). ( 543 13 20
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BUURTAGENDA 

15 april Aanvang 19.30 uur Pelgrimhoeve 
Laatste rikavond t.b.v. Stichting Gijsje Eigenwijsje 

19 april hele dag Pelgrimhoeve 
Rommelmarkt t.b.v. vrijwilligers carnaval 

12 mei Vanaf 20.15 uur Schouwburg 
Benefiet cabaretavond t.b.v. team 141 Roparun 

23 mei 13.30 – 16.30 uur Pelgrimhoeve 
Seniorenmiddag met optreden van De Kruikenzangers 

 
INFORMATIE 

Ø Buurtkrant E-mail: armhoefseakkers@gmail.com 

     Redactie Correspondentie Spoorlaan 2      5017 JS    Tilburg 
     Advertenties Anneke v.d. Avoird Bosscheweg 192 542 30 65 
  
Ø Buurtkrant 

medewerkers 
Judith Doljé, Lout Donders (Donlog), Gerben van Eeuwijk, Joost 
Ketelaars (bezorging), Toine Kocx (foto’s), Jaap van Loon, Ab 
Smit, Corin Sweegers, Anne-Marie Smulders (In the picture), 
Yvonne Thomassen en Rob Ysebaert (lay-out).  

   

Ø Reacties 
Buurtkrant 

Deadline kopij volgend nummer: 

Verschijningsdatum rond:  

24 april 

 16 mei 

  
Klachten over bezorging 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 
 

Ø Buurtraad 
leden 

Ton Berkelmans, Erwin Jacobs (penningmeester), Johan van der 
Have, Hein Jacobs, Ineke v. Kasteren, Mascha Meulenbroek en 
Remco Westhoek (secretaris). 

  
Eerstvolgende vergadering 13 mei, aanvang 20.30 uur in de Van 
Heutszstraat 1a. Aanbellen bij Buurtraad/ prikpost. 
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Ø Wijkagent 
Ad Braber 

7: ad.braber@mw-brabant.politie.nl. ( 0900 8844. 
Spreekuur op 5 mei van 19.00-20.00 uur. Bel voor een afspraak. 
Op dit tijdstip is de wijkagent speciaal in en voor de wijk 
beschikbaar.  

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

Buurtraad,1e verdieping, alleen trap. Van Heutszstraat 1a. 
Aanbellen bij de Buurtraad/prikpost.  
SHL-groep: iedere ochtend op werkdagen van 08.00 - 11.30 uur 
in het Gezondheidscentrum Piushaven, Prinsenhoeven 22. 

  
Ø Wijkzuster Nicole Kleine-Wilke houdt spreekuur iedere donderdag van 9.30 - 

10.00 uur, bij de prikpost, Van Heutszstraat 1a, 1e verdieping, 
alleen trap. Aanbellen bij de buurtraad/prikpost. U kunt ook bellen 
voor meer informatie of een afspraak naar ( 06 835 901 57 of 
naar de kruisvereniging:( 0165 546 613. De afspraak is gratis. 
 

Ø AED-apparaat Studio T (Loudonstraat 2), terrein Jan Wier en Hogendriesstraat.  
Leren omgaan met AED? Mail naar 7  p.van.erp@ziggo.nl.  

  
Ø Ouderenzorg 

 
Kom naar het spreekuur in Gezondheidscentrum Piushaven op 
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.30 - 10.30 uur. 
Prinsenhoeven 24, ( 544 65 44. 

  
Ø Senioren Netwerk 

Armhoefse Akkers 
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: : 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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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           

 
 
 
 
 
 
 

 

     
T i l b u r g   A r m h o e f 

Erik van Poppel 
Kantooradres : Scheveningenplein 2a, 5035 GE  Tilburg 

Tweede etalage : Pelgrimspad ter hoogte van de Aldi (Spoordijk) 
Telefoon kantoor: 013 – 571 5888 

Fax kantoor : 013 – 571 2225 
Mobiel : 06 – 2878 5367 

Email : erikvanpoppel@wittewoningmakelaars.nl 
Internet : www.wittewoningmakelaars.nl 

 
•   Verkoop van uw woning. 
• Prestatiegerichte aankoopbegeleiding. Voor slechts 10% van het 
      verschil tussen vraagprijs en koopprijs. 
• Hypotheekadvies middels een onafhankelijke financiële planner.  
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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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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
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Dames	  en	  Heren	  Kapsalon	  

St.Josephstraat 85A                                                                                                                                                                                                   
5017GD Tilburg                                                                                                                                                                                                                        
013 5435109                                                                                                                           

 

Ook kunt u hier                                                                                                                                                                          
uw schoenen                                                                                                                                                        
afgeven voor  reparatie. 

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  


