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De titel zegt het al: het is een verzameling 
foto’s die zij de afgelopen 10 jaar maakte 
op speciale plekken in Tilburg. 39 foto’s 
zijn gemaakt in de wijk Armhoefse Akkers 
en een aantal daarvan herken je, doordat 
ze al eens in een uitgave van ons wijkblad 
stonden.

Beeldmoment
Op haar wandelingen door Tilburg heeft 
Anne-Marie vaak haar camera bij zich: 
‘Ik stuit altijd wel weer op een speciale 
situatie, een bepaald beeldmoment, dat ik 
graag met mijn camera probeer te vangen”, 
vertelt ze enthousiast. “Ik maak altijd een 
aantal opnamen, zodat ik later kan kiezen 
wat het beste moment is geweest om vast 
te leggen. Daarbij ga ik heel zorgvuldig te 
werk, zodat ook echt een uniek moment is 
vastgelegd.”
“Eigenlijk heb ik het boek voor mezelf 
gemaakt. Het is er eindelijk van gekomen 
om eens echt terug te kijken. Dan komen 
ook de herinneringen. Maar het zou zonde 
zijn, als ik die niet met anderen zou delen. 
Vandaar mijn keuze om een selectie bijeen 
te brengen in een boek, dat ikzelf uitgeef. 
Het komt dus niet in winkels te liggen.” 

Kwaliteit  
Anne-Marie kiest duidelijk voor kwaliteit 
boven kwantiteit: “Foto’s zijn voor mensen 
vaak heel persoonlijke herinneringen. Bij 
mijn opdrachten streef ik dan ook naar de 
hoogste kwaliteit. Een fotoboek moet gene-
raties meekunnen. Foto’s bevatten ook 
meestal unieke momenten, momenten die 
je niet opnieuw kunt vastleggen. Vandaar 
mijn streven naar perfectie.” 
‘Un stukske Tilburg’  is dan ook uitgevoerd 
in super kwaliteit op echt Fujicolor fotopa-
pier. Het formaat is 28 x 19 cm. gekozen 
om de foto’s volledig tot hun recht te laten 
komen. Het boek heeft een harde kaft en is 
zo gemaakt, dat het opengevouwen geen 
‘boog’ in de foto’s oplevert. Alle foto’s zijn 
daarbij mat afgedrukt, zodat stofdeeltjes 
eenvoudig weggeblazen of weggeveegd 
kunnen worden. 

De kosten bedragen normaal 49,95 euro, 
exclusief 4,95 euro aan verzendkosten. 
“Dat is niet mals, ben ik met je eens”, geeft 
Anne-Marie ruiterlijk toe, “maar kwaliteit 
kost geld. Gelukkig kan ik het boek tijdelijk 
(tot 22 februari) leveren met 10% korting 
en zonder verzendkosten. Wil je eerst het 
boek zien, dan ben je van harte welkom bij 
mij thuis. Bel even voor een afspraak 
( 06 130 886 35 of bel gewoon even aan 
bij de Jan van Beverwijckstraat 84.”

De voorzijde van ‘Un stukske Tilburg’

‘Un stukske Tilburg’                                                           Redactie

Wat doe je als je honderden foto’s opgeslagen hebt in een digitaal archief? Anne-
Marie Smulders die maandelijks zorgt voor een prachtige foto in dit wijkblad, koos 
ervoor om 76 foto’s te bundelen in een schitterende uitgave: ‘Un stukske Tilburg’.

Ed van de Elsken heeft gelijk: ga de 
straat op met je camera en kijk!
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De houtopslag rondom de poelen wordt 
verwijderd, alleen het riet  blijft staan; 
wilgen geknot; stutpalen van de relatief 
jonge boomaanplant verwijderd en even 
verderop worden de planken bouwwerken 
rondom de twee jaar geleden verplaatste, 
oude knotwilgen afgebroken. Ondertussen 
worden de pupillen van Were Di getraind, 
wedstrijden gefloten en wordt rotzooi langs 
de velden verwijderd.

Actief in natuur
Het lijkt de gewoonste zaak van de wereld, 
maar een continue berichtenstroom over 
hoe lastig het is om vrijwilligers te vinden, 
spreekt dat tegen. Voor de Werkgroep 
Behoud Moerenburg lijkt het vanzelf te 
gaan. Om de 14 dagen is er een groepje in 
het terrein te vinden, dat allerlei werkzaam-
heden uitvoert om dit landschapspark mede 
in stand te houden en verder te verfraaien. 
”Dat groepje groeit gestaag. Veel mensen 
ook van buiten de wijk Armhoefse Akkers 
vinden het kennelijk prettig om een aantal 
uren in de natuur actief te zijn. Wat daarbij 
komt is natuurlijk, dat we best trots zijn als 

een stuk terrein er weer prima uitziet. Ze 
regelen alles onderling en er wordt hard 
gewerkt. Er heerst een fijne sfeer. Soms 
zorgt er iemand voor koffie, een andere 
keer voor soep. We werken tot een uurtje 
of een, half twee”, aldus Ralph Akker-
mans, geen lid van de Werkgroep Behoud  
Moerenburg, maar werkzaam bij de DLG 
(Dienst Landelijk Gebied) en iemand die 
ook achter de schermen veel werk verricht. 
Belangstelling? Neem dan contact op met 
Will van Sprang via ( 535 43 71 of   
7 willvansprang@gmail.com.   

Belangen
Nauw betrokken zijn bij een vereniging zo-
als Were Di of de Werkgroep Moerenburg 
kan nog wel eens tegenstrijdige belangen 
betekenen. Doordat je je medeverant-
woordelijk voelt, heb je een bepaalde 
mening over hoe iets wel of niet moet, of 
als jouw werkterrein in gevaar komt. 
De komst van Ut Rooi Bietje naar Moeren-
burg leverde bijvoorbeeld onlangs al een 
discussie op over het plaatsen van een 
hek, waardoor een natuurlijke en groene 

Leden van de Werkgroep Moerenburg 
bezig met het afpalen van een groenstrook.

Vrijwilligers letterlijk in het zonnetje                                    Redactie

Zaterdag 18 januari. Een stralende dag met een heerlijk zonnetje en een temperatuur-
tje van 10o. Winter 2014 in Moerenburg. Met een overvolle parkeerplaats bij Were Di en 
even verderop een lading fietsen… Vrijwilligers aan het werk.

verbindingsstrook in gevaar 
dreigde te komen. 
Goed overleg is dan noodza-
kelijk, maar ook dat vraagt 
weer de nodige tijd en inzet 
van diezelfde vrijwilligers. 
En daar zit lang niet ieder-
een op te wachten. 

Het zijn de schaduwkanten 
van vrijwilligerswerk, waar-
door menigeen gaat af-
haken.    
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Turnen bij Kunst & Kracht                                        Gerben van Eeuwijk

Dochter Pien (8) staat uit school met haar 
fiets paraat, vol zin in de wekelijkse turnles. 
Ze zit met haar vriendinnen/klasgenoten in 
de jongste groep vanaf 6 jaar, en is welkom 
tussen 16.00 en 17.00 uur. Trainer Ida Da-
men, tevens voorzitter van de turnvereni-
ging, meldt dat er tot 19.00 uur nog twee 
lessen volgen, voor hogere leeftijdsgroe-
pen. Tussen twee lessen door neemt ze 
kort de tijd voor enkele trotse mededelin-
gen: “Kunst & Kracht bestaat in 2014 al 
95 jaar, opgericht in 1919 en dat gaan we 
vieren! We hebben net de grens van 600 
leden gepasseerd, een mooie mijlpaal. 
De vereniging heeft een eigen clubhuis in 
eigendom, Salto in Tilburg-West, en we 
huren acht andere locaties in de stad.” 

Topsport
De trainer wordt geholpen door twee 
enthousiaste pubermeiden, Lieke en Caro. 
Zij houden de groep meiden mee in toom, 
geven aanwijzingen en bieden een hel-
pende hand bij het circuit. Diverse turntoe-
stellen staan opgesteld in de zaal: trampo-
lines, klimrekken, matten en de one and 
only Bok. Die brengt herinneringen terug 
aan de gymles van vroeger, met name 
de valpartijen van destijds. Is turnen een 
exclusieve meidensport? Volgens Ida niet, 
wijzend op de enkele jongen die tussen de 
meiden door rent, hooguit 1 per lesgroep. 
“Onze freerunningles trekt veel jongens, 
want dat is stoer om te doen. Dat geldt ook 
voor acrogym, een combinatie met acroba-
tiek. Recreatief turnen doen veelal meiden, 
maar er is ook een competitie voor heren 
die zich in wedstrijden meten. Wedstrijd-
turnen voor dames is ook topsport, die veel 
toewijding en trainingsarbeid vereist.” Sinds 
september 2013 werkt Kunst & Kracht 
samen met de topsportopleiding van het 

Iedere vrijdagmiddag beoefenen tal van jonge kinderen uit de wijk Armhoef de schone 
turnsport. Ze steken met hun ouders op de fiets de Ringbaan-Oost over op weg 
naar de turnzaal van Kunst & Kracht. Aan het Willibrordusplein, naast kinderopvang 
AnakAnak. 

Willem II-college. Middelbare scholieren 
kunnen hun opleiding zo beter combineren 
met de veeleisende turnsport, zoals staat 
vermeld op de website 
: www.kunstenkrachttilburg.nl.

K&K-aanbod
De vereniging is veelzijdig in haar aanbod, 
waarbij turnen de kurk is waar de club op 
drijft. Gymnastiek, bewegen op muziek, 
trampoline springen en het moderne free-
running zijn aanvullend. Gymles is er voor 
ouder & kind, en voor peuters & kleuters. 
Er worden demolessen, turnweekenden en 
clubdagen georganiseerd. Kinderfeestjes 
in de gym- of turnzaal zijn mogelijk. Kunst 
& Kracht draait op talrijke vrijwilligers; er 
is slechts één betaalde kracht in dienst. 
Een club van 100 is in oprichting, omdat 
sponsors en positoos meer dan welkom 
zijn. De gemeentelijke sportsubsidie loopt 
terug en de ledencontributie moet betaal-
baar blijven. Een turner t/m 15 jaar betaalt 
in 2014 voor 1 uur wekelijkse les 135,- euro 
per jaar. Lesgeld is gespreid te betalen en 
een bijdrage vanuit het lokale sportfonds of 
de stichting Leergeld is beschikbaar voor 
financieel minderdraagkrachtige gezinnen. 

De vrijdagmiddaggroep van Kunst & Kracht 
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Afgelopen jaar bezocht ik haar in Carré, 
tijdens de open dagen en raakte gechar-
meerd van haar werk. Linda heeft het pri-
ma naar haar zin in Carré, al doet ze voor 
samenwerkingen en nieuwe klanten mees-
tal contacten op buiten het ateliercomplex. 
Haar doelgroep bereikt ze via haar strip-
nieuwsbrief en tijdens netwerkbijeenkom-
sten via het internet en in de regio.

Beeldkracht
Voor zelfstandig dienstverleners  die hun 
boodschap helder over willen brengen, 
maakt Linda illustraties. Beelden zeggen 
immers vaak meer dan woorden. De hier 
afgebeelde illustratie is daar een goed 
voorbeeld van. In een oriënterend gesprek 
met de klant wordt eerst besproken welke 
communicatiemiddelen voor zijn/haar 
bedrijf het beste werken. Vervolgens wordt 
bekeken op welke manier dit efficiënter 
kan met behulp van een Illustratie. Wie 
zijn jouw klanten? Wat is het probleem en 
hoe worden zij geholpen? Daarna begint 
Linda met het schetsen van ideeën en deze 
worden uitvoerig besproken. Zo wordt een 
definitieve keuze bepaald en zorgt Linda 
voor een digitale uitwerking die eenvoudig 
toegepast kan worden. In 2014 wordt het 
idee van ‘Jouw Bedrijf In Illustratie’ verder 
aangescherpt. Het zou volgens Linda 
geweldig zijn als bijna iedere coach, of 
financieel adviseur een visitekaartje heeft 
met daarop zijn/haar dienst in tekeningen.

Vicky
In de stripbrief Vicky In Business brengen 
Ko de Laat en Linda van Erve op een 
humoristische wijze het wel en wee van 
een ondernemer in beeld. Beginnende 
en gevestigde ondernemers zullen zich 
herkennen in de vaak humoristische en 
kernachtige wijze waarop de boodschap 
beeldend overgebracht wordt. Nieuws-
gierig? Je kunt je aanmelden voor deze 
nieuwsbrief via  
: www.lindavanerve.blogspot.nl. Op deze 
site vind je ook meer informatie over Linda 
en haar werk. Zo wordt er o.a. hulp gebo-
den bij het netwerken via grappige en 
leerzame strips die je via de nieuwsbrief 
toegestuurd krijgt.

PS. Je kan Vicky vanaf het binnenplein van 
Carré zien. Ze staat met een kopje koffie 
achter het raam van het atelier van Linda.

Vicky, het boegbeeld van Linda van Erve

Carré, creatieve kweekvijver en Linda van Erve                                   Ab Smit

Linda werkt als illustrator en striptekenaar en maakt illustraties voor o.a. zelfstandig 
dienstverleners.  Ze heeft, naast haar opleiding, ervaring opgedaan als tekenaar voor 
de bekende Libelle-strip ‘Jan Jans en de kinderen’ en ze heeft veel illustraties ge-
maakt voor taal- en rekenboeken.

Bewegen is belangrijk voor iedereen.
Turnen in Tilburg kent een traditie van bijna 
een eeuw, maar de sporters van nu hebben 
daar geen weet van. Zij genieten zichtbaar 
van de ludieke en creatieve les, waarin 
hun reactievermogen en lenigheid getest 
worden. 

Handstand, koprol, trampolinejumps; de 
kinderen doen alles met speels gemak. 
De les eindigt met een afvalrace op een 
lange mat: boot, sloot, kant of Af!  Pien 
is gedeelde winnaar, haar ogen stralen 
terwijl de groep de les afsluit met een yell: 
Ta,ta,ta,ta,ta,ta,ta,ta,ta,hé!
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smeetsinstallatietechniek@ziggo.nl

CV - Onderhoud - Sanitair - Zink- en Dakwerkzaamheden

Bosscheweg 75
5015 AA Tilburg 06 - 24 70 28 86

Bel Marcel

 
 

Nieuwe wijkagent stelt zich voor 
 
"Ik ben Sabine Martens. Getrouwd en twee kleine kinderen 
van 2 jaar en eentje van 6 maanden. Ik ben woonachtig in 
Hilvarenbeek. Sinds 2007 ben ik werkzaam bij de politie. 
Voordat ik bij de politie ging werken, heb ik 11 jaar in de 
jeugdhulpverlening gewerkt. Ik ben samen met twee andere 
collega's wijkagent in de wijken Goirke - Hasselt en de 
Bouwmeesterbuurt in Tilburg.  

In verband met het openen van de medische heroïne Unit 
(MHU) bij Jan Wier en de bijkomende werkzaamheden en 
acties vanuit de politie die dit met zich meebrengt, is mij 
gevraagd tijdelijk mijn focus te leggen op de wijken Armhoef 
en Hoogvenne. Uw wijkagent Ad Braber en ik zullen dus 
samen optrekken in beide wijken."  
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Joost Möller (46) is wethouder ruimtelijke 
ordening en staat als 2e op de kieslijst van 
de VVD: 

“Al weer 20 jaar geleden besloot ik lid te 
worden van de VVD. Toenemende onvei-
ligheid en inefficiëntie van de overheid 
waren voor mij de belangrijkste redenen 
om iets te willen doen. In 1999 kwam ik 
in de gemeenteraad en heb mij helemaal 
vastgebeten in het veiligheidsdossier. 
Mede dankzij mijn inspanningen is er flink 
meer aandacht en geld om straatroven, 
inbraken en overvallen te voorkomen.
We wonen in een prachtige wijk en ook ik 
wil hier nooit meer weg. Ik wil graag dat 
mijn kinderen (5 en 8) het gevoel houden 
veilig te kunnen spelen. De komst van 
Novadic Kentron mág daar geen verande-
ring in brengen. Ik zal vanuit het college 
scherp volgen dat gemaakte afspraken ook 
daadwerkelijk worden nagekomen!”

Mountainbike
“Ik ben actief sporter, loop jaarlijks een 
marathon en spring in een verloren uurtje 
graag op mijn mountainbike”, gaat Joost 
verder. “Wat is het heerlijk om dan in een 
paar minuten in Moerenburg te zijn. Via 
Moerenburg zit je zo in de meest prachtige 
gebieden: de bossen bij Moergestel, het 
kanaal en de vennen in Oisterwijk. Dat 
moeten wij koesteren en zorgen dat al die 

Een kwestie van een kruisje zetten                                             Redactie

Op 19 maart mogen we weer het stemhokje in. Wie kiezen we in de gemeenteraad? 
We boden wijkbewoners die actief (gaan) zijn in de gemeentepolitiek de ruimte om 
zich voor te stellen. Gelijktijdig polsten wij hun mening over enkele wijk gebonden 
vraagstukken: Verval Sacramentskerk, komst Novadic-Kentron en Landschapspark 
Moerenburg. 

Joost Möller

natuur niet afgesloten is maar dat fietsers, 
wandelaars en hardlopers kunnen genieten 
van al dat moois.
Als we dan ook nog zorgen dat Tilburg zich 
economisch sterk blijft ontwikkelen dan zijn 
er ook straks voldoende ontplooiingsmoge-
lijkheden en banen voor onze kinderen. 
Voldoende redenen dus om op 19 maart 
voor de VVD te kiezen!”

Echte volkspartij
De Tilburgse Volkspartij (TVP) wordt door 
maar liefst vijf wijkbewoners vertegenwoor-
digd. Iedereen schrijfruimte geven zou wat 
‘overdone’ zijn. Vandaar dat Camiel en 
Ingrid het woord doen. Ze zijn heel duidelijk 
over de beweegreden om juist voor de TVP 
te kiezen:  “omdat de TVP lokaal verankerd 
is en daarmee ook echt de belangen behar-
tigt van het Midden- en Kleinbedrijf. 

Ingrid Maas

Camiel Seij
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In onze wijk zijn wij met z’n vijven: Camiel 
Seij, Ingrid Maas, Jac van Gulik, Corin 
Sweegers en Theo Pastoor (ja,ja, de échte 
bakker). Dat valt te verklaren want het ou-
derlijk huis van onze lijsttrekster en opricht-
ster, Loes Dielissen, staat in Moeren-
burg. De TVP wil het niet hebben van loze 
beloften en verkiezingsretoriek. Wij zijn 
een lokale partij die zich direct kan richten 
op wat  voor de inwoners van Tilburg van 
belang is. We zijn een echte volkspartij en 
met momenteel vier zetels in het college 

gelijkwaardig aan CDA, D66, GL en SP.”

Sacramentskerk 
De TVP vindt dat ons cultureel erfgoed, 
zoals de Sacramentskerk, bijdraagt aan 
de identiteit en kwaliteit van de stad en de 
wijken in het bijzonder. “Dat moeten we 
beter beschermen! Om het dievengilde 
geen kans te geven is al het koper van de 
kerk verwijderd. Het gevolg is dat de kerk 
nu aan alle kanten lekt en alleen nog tegen 
zeer hoge kosten te redden is. We moeten 
dus reëel zijn: alleen met een nieuwe be-
stemming kunnen we dit gezichtsbepalend 
gebouw behouden. Dat is ook te lezen in 
ons verkiezingsprogramma ‘Hart voor stad 
en dorpen’. Over de kerk is een besluit van 
de gemeente nodig en hier is het tot op 
heden op vastgelopen. Er zijn al heel wat 
plannen gepasseerd: een hoge woontoren, 
een Poolse kerk,  een overdekte markt, 
ombouw tot appartementencomplex of 
kamerverhuur en (zelfs) algehele sloop. Tot 
nu toe bleef het bij plannen. De TVP vindt 
dat dit moet veranderen. Niet ten koste van 
alles, maar zolang die verandering een 
verbetering is van de huidige situatie, is 
het voor ons al goed. Wie naar het beste 
streeft, mist immers het goede.”

Brabantsteen
Moerenburg is een fraai stukje natuurge-
bied dat grotendeels in zijn oude staat 
bewaard is gebleven. Daar wil de TVP 
ook voor waken. “Helaas constateren we 
steeds vaker dat het groen van het buiten-
gebied gaat veranderen in het rood van 
de Brabantsteen. De geschiedenis heeft 
geleerd dat dit proces niet valt te stoppen. 
Telkens wordt er stukje bij beetje aan het 
groen geknaagd. Dat wil niet zeggen dat 
we dit dan ook goed moeten vinden.
Daarom zal de TVP elk voorstel om in 
Moerenburg ook maar iets te veranderen 
zeer kritisch beoordelen alvorens daar ja 
tegen te zeggen. Dus niet langer morrelen 
aan Moerenburg, maar laten zoals het is.
Wilt u precies weten waar de TVP voor 
staat lees dan het partijprogramma op 

Jac van Gulik

Corin Sweegers

Theo Pastoor
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: www.tilburgsevolkspartij.nl. Nog een tip: 
vertrouw niet blindelings op de Stemwijzer 
daarin vindt u de lokale partijen te weinig 
terug.” 

Wijkdynamiek 
Guus Sluijter (56), kandidaat raadslid voor 
de PvdA woont sinds 2007 aan de Nieuwe 
Bosscheweg: “De gemeente is  voor veel 

Beppie Smit

mensen  de ‘eerste’ overheid waarmee je 
te maken krijgt. Zo ook in de Armhoefse Ak-
kers. Onderwerpen als verkeersveiligheid, 
sport, scholen en duurzame energie spelen 
in deze wijk. Ook armoedebestrijding, de 
ontwikkelingen in de zorg en vrijwilligers-
werk vormen belangrijke onderwerpen. Ik 
pleit voor een actieve gemeente die vooral 
de samenwerking zoekt met de mensen 
in de wijk, met de wijkorganisaties, sport-
verenigingen, bedrijven, etc. Ik wil dat de 
gemeente Tilburg meer dan ooit  ruimte 
geeft aan de initiatieven die in de wijken 
ontstaan en aansluit bij de dynamiek die 
daar is. Zo halen we het beste uit die wijken 
voor de mensen die daar wonen. 

Bechtweg 
Moerenburg is een prachtig landschaps-
park. Mijn hardlooproutes lopen daar vaak  
doorheen. Sinds kort  heb ik er een volks-
tuin. In een ver verleden heb ik er enkele 
jaren gewoond, in de tijd van de plannen 
voor de Burgemeester Bechtweg. Ik heb 
meegedaan aan de protesten tegen die 
weg. Dat hielp niet echt. Sindsdien is er 

gelukkig veel gedaan aan het behoud van 
Moerenburg. Vaak met en dankzij mensen 
uit de wijk. Wij van de PvdA blijven daar 
ons best voor doen. Ik ben blij met de aan-
dacht voor de Sacramentskerk. Nu te koop. 
Ik hoop dat er een goed en vooral passend 
initiatief van de grond komt en het verval 
stopt. De PvdA houdt ook daar de vinger 
aan de pols. Tot slot lastig: de komst van 
de verslaafdenzorg naar het Jan Wierhof. 
Over de gang van zaken, inclusief de wijze 
waarop bewoners en bewonersorganisa-
ties zijn betrokken, is al veel geschreven 
en gesproken. Voor mij staat vast dat dit 
anders had moeten lopen. Laten we ervan 
leren, want er blijven moeilijke beslissingen 
komen. Goede afspraken maken heeft nu 
prioriteit.” 

Opstaan of mond houden
Met de kwast in de hand en verhuisdozen 
om haar heen maakte Beppie Smit kennis 
met dit wijkblad:  Guus Sluijter

“Nog geen maand inwoner van deze wijk 
en al een verzoek om een artikel te schrij-
ven over mijn politieke keuze. Ik voel me 
vereerd, maar wat mij nog meer aan het 
hart gaat is de openheid en vriendelijkheid 
van mijn nieuwe omgeving. We zijn enorm 
gastvrij ontvangen en voelen ons daardoor 
meteen thuis. Dank jullie allen daarvoor! 
Vanaf mijn 18e stem ik op D66. Vooral 
de kracht om vanuit de burger te blijven 
denken, niet bang om nieuwe wegen 
in te slaan en creatieve oplossingen te 
bedenken past bij mij. Mijn vader zei altijd: 
‘Als je iets wilt bereiken moet je opstaan 
en er iets betekenen, of je mond houden 
en accepteren.’ Met die gedachte ben ik 
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2 jaar geleden actief lid geworden van 
D66 Tilburg. Ik wil in deze wijk uit kunnen 
leggen waarom er bepaalde keuzes zijn 
gemaakt en worden gemaakt voor de 
toekomst. 

Ophef
De komst van Novadic-Kentron heeft voor 
veel ophef gezorgd. D66 heeft uiteindelijk 
ingestemd, omdat naar onze afweging 
verantwoorde huisvesting op deze loca-
tie mogelijk is. Ik begrijp de zorg van de 
omwonenden. Mede daarom heeft D66 
erop aangedrongen dat er goede afspraken 
worden gemaakt tussen alle betrokkenen 
en dat hierop wordt toegezien. 
In 2010 hielp D66 actief mee met de 

schoonmaakactie van de Sacramentskerk. 
Naar onze mening moet gebouwd erfgoed 
zoveel mogelijk bewaard blijven. De kerk 
zal wel een andere functie moeten krijgen. 
Een mooie kans om creatief na te denken 
over een nieuwe invulling binnen de wijk. 
Maar waar ik het meest trots op ben is het 
prachtige stukje Moerenburg, al kunnen de 
recreatiemogelijkheden nog verbeterd wor-
den met wandel- hardloop- en fietsroutes 
of een route naar Koningshoeven, onder 
de A58 door. Samen met Bram Keijsers 
en Anneke Dunning, beide woonachtig in 
Hoogvenne, houd ik de vinger aan de pols. 
U ziet, er staan meer mensen op om iets te 
betekenen voor uw wijk: 
de schônste wijk van de stad!” 

Op vrijdagavond 28 februari barst het carnaval weer los. Natuurlijk ook in onze wijk, 
waarvoor al maanden een groep vrijwilligers allerlei voorbereidingen treffen. Centrale 
ontmoetingspunt is als van oudsher de Pelgrimhoeve. Kom gezellig meedoen!

Vrijdag 28 februari
Vanaf 19.30 uur start de openingsavond. Evenals vorig jaar zullen een aantal dweilorkesten 
optreden in de Pelgrimhoeve, namelijk: She’s, De Bollekes, De Dukers, De Heegemer, 
Dekdweilers, 3x Raoje, Koppent, De Kruikenblaozers, Efkes Wochte, Muziekkapel 013, 
Carnavalsorkest ‘t Nipt en D’ Opscheppers.

Zaterdag 1 maart 
Wijkoptocht. Opstellen om 13.30 uur en een half uur later vertrek van de Opstoet door de 
wijk. Deze optocht wordt door twee orkesten muzikaal ondersteund. Heb je zin om mee te 

Programma carnaval Pelgrimhoeve

- Uitnodiging -  
 

Debatteren met (aspirant) gemeenteraadsleden 
 
Leuk natuurlijk, dat voorstelrondje op de vorige pagina’s, maar weet u al op welke 
partij u gaat stemmen? Nee? Grijp dan uw kans en ga in debat met (aspirant) 
gemeenteraadsleden en lijstduwers van verschillende partijen op: 
 

Zondagmiddag 23 februari vanaf 14.00 uur 
locatie: Buitenom, Broekstraat 4 in Moerenburg 

 
Het debat wordt geleid door twee gespreksleiders; journalist/programmamaker/columnist 
Lout Donders met communicatieadviseur/schrijfster Jolanda Horsten en wordt georganiseerd 
door de Buurtraad Armhoefse Akkers.  
 
Na afloop - omstreeks 15.30 uur – is er nog ruim de gelegenheid om informeel met diverse 
kandidaten te praten onder het genot van een drankje. 
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doen? Dat kan. als eenling, duo of grote groep. Inschrijven per mail naar 
7 info@kaauwerrepels.nl of ( 536 93 01. Prijsuitreiking van de optocht is rond 16.15 uur. 
Tot 20.00 uur is het nafeesten en daarna is de Pelgrimhoeve speciaal gereserveerd voor de 
jeugd t/m 15 jaar. 

Zondag  2 maart 
De Kaauw Errepels lopen weer mee in de opstoet van de stad, deze keer met een groooote 
groep en met een orkest op de wagen. Vanaf 15.00 uur is de Pelgrimhoeve weer open om 
gezellig met elkaar na te praten over de optocht. ’s Avonds vanaf 20.30 uur start de after-
party. 
 
Maandag 3 maart 
We starten vanaf 15.00 uur met het carnaval voorde allerkleinsten. We schermen de ruimte 
waar de kleintjes carnaval vieren af zodat ze niet onder de voet gelopen worden door de 
ouderen en ouders. Als de kleinsten naar huis zijn gaan we nog lekker even door tot 22.30 
uur. Even naar huis is niet nodig, hongerlijden ook niet. In onze keuken hebben we volop 
heerlijke snacks om de honger te stillen.

Dinsdag 4 maart 
Laatste carnavalsdag van dit jaar. De zaal gaat open om 15.00 uur voor een gezellige 
middag gezinscarnaval. Om 20.00 uur gooien we er de pannen op en kunnen we hopelijk 
terugkijken op een paar fantastische, gezellige dagen. 

Route wijkoptocht   
Mits de stratenmakers geen roet in het eten gooien. Vertrek om 14.00 uur bij basisschool 
Armhoefse Akkers en dan gaan we door de Pelgrimsweg-van Heutszstraat- Daendelsstraat- 
Maetsuyckerstraat- A. van Diemenstraat- J.M. van Nassaustraat- Simon van der Stelstraat- 
Oisterwijksebaan- J.M. van Nassaustraat- Simon van der Stelstraat- van Heutszstraat- 
Daendelsstraat- Armhoefstraat.

Ook dit jaar weer het verzoek namens de ‘Kaauw Errepels’ om de route of zoals u wenst de 
hele wijk weer te versieren en om natuurlijk met z’n allen langs de route te verzamelen. Voor 
vragen over en  inschrijven voor de optocht kunt u terecht bij Karel Vermeulen ( 536 93 01 
of email 7 info@kaauwerrepels.nl. Voor verdere informatie : www.kaauwerrepels.nl en het 
programmaboekje dat u nog ontvangt.
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(Advertorial) 
 

Maak	  kennis	  met	  LLeven	  
	  
Welkom	  bij	  LLeven	  met	  een	  dubbele	  hoofdletter	  L.	  Een	  eigentijdse	  natuurgeneeskundige	  
praktijk,	   waarin	   ik	   samen	   met	   jou	   op	   zoek	   ga	   naar	   de	   oorzaak	   die	   klachten	   in	   stand	  
houden.	  Die	  L	  staat	  voor	  lichter	  en	  daardoor	  losser	  en	  leuker	  leven!	  Dat	  wil	  jij	  toch	  ook?	  
	  

Mijn	  naam	  is	  Desiree	  Brekelmans	  (moeder	  van	  Pien	  en	  Abel	  Thoonen)	  
en	   ik	   ben	   ruim	   20	   jaar	   werkzaam	   in	   de	   reguliere	   gezondheidszorg.	  
Binnen	  	  verschillende	   werkvelden	   heb	   ik	   veel	   kennis	   en	   ervaring	  
opgedaan.	   Sinds	   2001	   ben	   ik,	   met	   veel	   plezier,	   werkzaam	   als	  
behandelaar	  binnen	  de	  psychiatrie	  en	  verslavingszorg.	  Ik	  ben	  zelf	  een	  
nuchter	  mens.	  Geen	  zweverig	  type.	  Sta	  midden	   in	  het	   leven.	  Mensen	  
reageren	   vaak	   verbaasd,	   als	   ik	   zeg	   dat	   ik	   een	   natuurgeneeskundige	  

praktijk	  heb.	  Ik	  heb	  echter	  ervaren	  in	  mijn	  leven	  dat	  er	  meer	  is	  tussen	  hemel	  en	  aarde,	  dan	  
we	  met	  onze	  ogen	  waarnemen,	  er	  ligt	  veel	  informatie	  in	  ons	  onderbewustzijn	  verscholen.	  
Mijn	  kracht	   ligt	   in	  het	  combineren	  van	  mijn	  medische	  kennis	  en	  ervaring	  vanuit	  zowel	  de	  
reguliere-‐	  als	  de	  alternatieve	  zorg.	  Nog	  te	  vaak	  bijten	  deze	  twee	  werelden	  elkaar,	  terwijl	  ze	  
elkaar	  juist	  zouden	  moeten	  aanvullen.	  
	  
LLeven	  werkt	  volgens	  een	  unieke	  behandelmethode	  Totaal	  Balans	  die	  geschikt	  is	  voor	  jong	  
en	  oud.	  Ik	  behandel	  gelijktijdig	  lichaam	  en	  geest,	  simpelweg	  omdat	  deze	  niet	  los	  van	  elkaar	  
functioneren.	   Het	   zorgt	   ervoor	   dat	   je	  minder	   stress	   ervaart,	   je	   energiek	   en	   ontspannen	  
voelt,	   een	   goed	  contact	   hebt	   met	   lichaam	   en	   geest	   en	   je	   weer	   bruist	   van	   energie	   en	  
effectief	   verder	   kunt.	   Ik	   help	   je	   met	   het	   hervinden	   van	   jouw	   individuele	   balans	   op	  
lichamelijk,	  emotioneel,	  mentaal	  en	  spiritueel	  niveau.	  	  Dit	  alles	  zonder	  hierbij	  de	  reguliere	  
zorg	  uit	  het	  oog	  te	  verliezen.	  .	  Waar	  de	  één	  baat	  heeft	  bij	  homeopathie,	  moet	  de	  ander	  het	  
hebben	   van	   een	   bloesem,	   voedingsadvies,	   edelstenen,	   kruiden,	   kleur	   of	   bijvoorbeeld	  
vitaminen	   en	  mineralen.	   Deze	  middelen	   worden	   individueel	   voor	   je	   getest	   en	   daardoor	  
heb	  je	  meteen	  het	  juiste	  middel	  te	  pakken.	  Afhankelijk	  van	  wat	  je	  lichaam	  aangeeft,	  kom	  je	  
gemiddeld	   na	   zo’n	   vier	   tot	   acht	   weken	   terug.	   Naarmate	   je	  meer	   in	   balans	   komt,	   zal	   de	  
tussenliggende	  periode	  langer	  worden,	  totdat	  je	  weer	  op	  eigen	  kracht	  verder	  kunt.	  
	  

Mijn	  praktijk	  is	  geopend	  op	  dinsdag	  en	  vrijdag.	  Informeer	  vrijblijvend	  naar	  de	  
mogelijkheden.	  Pelgrimsweg	  51,	  (	  06	  250	  857	  62	  of	  7	  info@lleven.nu.	  	  Welkom!	  
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In onze wijk zijn natuurlijk niet zoveel 
garageboxen aan de doorgaande wegen, 
maar wel tuinen en paden. We zullen 
bijvoorbeeld met ballonnen de verkoop-
punten gaan markeren, maar daar krijgt u 
te zijner tijd alle informatie over. Voor de 
bezoeker maken we een route die com-
pact, toegankelijk en liefst ook nog gezellig 
wordt. Het moet perfect mogelijk zijn om de 
deelnemende verkopers te voet of per fiets 
te bezoeken. 

We willen er een gezellig buurtfeest van 
maken, waarmee u ook nog eens van 
uw overtollige spullen af kunt komen. De 
kosten willen we zoveel mogelijk beperken 
en zullen maximaal tussen de 5 en 10 euro 
per deelnemer zijn. Ook de mensen die 
zelf geen ruimte hebben, maar wel iets te 
verkopen hebben willen we vragen zich 
aan te melden. We zoeken samen naar 
een oplossing, ook weer afhankelijk van het 
aantal aanmeldingen.

Wat mag ik verkopen?
Algemeen worden tijdens garageverkopen 
zaken uit de huishouding verkocht die niet 
meer nodig zijn. Dit met als doel het aan-
tal bezittingen te verminderen, fondsen te 
werven of geld voor zichzelf te verdienen.
Voorwerpen die het meest verkocht worden 
zijn onder meer: kleding, boeken, speel-
goed, huishoudelijke spullen, doe-het-zelf-
materiaal, tuingereedschap, sportartikelen, 
zelfgemaakte koekjes en bordspellen, enz. 
Veel verkochte grote spullen zijn meu-
bels en soms witgoed. De garageverkopen 
vinden vaak plaats in buitenwijken op da-
gen dat het weer mooi is, met van tevoren 
bepaalde tijden.
De verkopen trekken ook mensen aan die 
op zoek zijn naar koopjes, of zeldzame, 
bijzondere objecten. Anderen komen om 

objecten te kopen die ze kunnen herstellen 
en doorverkopen, de zo genoemde re-sale. 
Bieden en onderhandelen is iets wat vaak 
voorkomt: het komt voor dat de objecten 
geen prijskaartje hebben, net met die 
bedoeling. Garageverkopen staan soms in 
het teken van de schoonmaak, een aansta-
ande verhuizing of ze worden puur als 
een gezellig evenement georganiseerd.
Het is dus geen klassieke rommelmarkt 
waar het wringen is voor een plekje, maar 
wel een gezellig en luchtig straatfestijn 
waar je op je gemakje kan snuisteren en 
snuffelen en waar je nog echte koopjes 
kunt doen! Je kan ook gewoon eens ko-
men buurten en ook de kinderen kunnen 
zich uitleven. 

Aanmelden
Heeft u interesse om deel te nemen, meld 
u zich dan even aan vóór 20 februari a.s. 
met naam en e-mailadres, straatnaam en 
telefoonnummer: 
7 corinsweegers@menwedstrijd.nl of een 
berichtje in de brievenbus: *Oisterwijkse-
baan 8. Indien mogelijk ook aangeven of u 
gebruik kunt maken van uw eigen garage/
stoep of tuin.

U verplicht zich nog tot niets. Als we enig 
idee hebben of er interesse is gaan we pas 
verder met de voorbereiding.

Een garageverkoop in de Armhoefse Akkers?                         Corin Sweegers

We willen inventariseren of er in de Armhoefse Akkers mensen zijn die mee willen 
doen aan een garage-tuinverkoop op 24 augustus 2014. Afhankelijk van het aantal 
geïnteresseerden kijken we hoe we het organisatorisch gaan aanpakken. Of er een 
vergunning nodig is en wat de mogelijkheden zijn. 
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Onze Roy

‘Ben jij familie van…?’ hoor ik de laatste maanden steeds vaker. Daarvoor kreeg ik die 
vraag ook regelmatig, maar toen bleek het altijd om de Zalige Peerke Donders te 

gaan, de man die in 1809 in Tilburg-Noord werd geboren, in 1842 naar Suriname vertrok 
en nooit meer terugkwam. En die naast het winnen van zieltjes voor zijn Enige Ware Geloof 
ook flink zijn handen uit de mouwen stak om melaatsen te helpen. En op die vraag, kan ik 
altijd volmondig ‘ja’ zeggen, daarbij gesteund door het dikke boek ‘Het Tilburgse Geslacht 
Donders’. 

Maar tegenwoordigs gaat het bij die vraag meestal niet meer om onze Peerke. Nee het gaat 
om Roy. Roy Donders, Stylist van het Zuiden. TV-ster. Winkelier. Eigenaar van het Mekka 
en episch centrum van de huispèkskes: Rojami’s aan de Broekhovenseweg. Onze Roy 
dus, want ook hij staat in het grote boek waar Peerke, professor Donders en ik in staan. 
Eén grote gezellige familie vormen wij dus. En, voor de goede orde: achterbuurman Olaf 
Donders hoort er ook bij. 

Een poosje geleden mocht ik mijn bijna wereldberoemde Roy in levende lijve ontmoeten bij 
de première van de film ‘Het avontuur van de Vogeltjesbuurt’. Een film waar ik op afstand 
aan bijgedragen heb en die werd opgenomen voordat onze Roy opstoof in de vaart der 
volkeren. Ik mocht zelfs met hem op de foto. Die koester ik als een bijzonder geschenk. 

Ach, onze Roy. Geboren en getogen in de Vogeltjesbuurt en daar vriend van Jan en Alle-
man. Ik moest aan Roy en de film denken toen ik ergens in een heel klein stukje in de krant 
las dat Tilburg uit de race is als meest innovatieve stad op het gebied van social innovation 
. Weer geen titel voor onze stad, maar wie de film ziet en Roy daarin met zijn buurtgenoten 
volgt, ziet een vorm van social innovation die zijn weerga niet kent. Natuurlijk gebeurt er het 
een en ander dat best wel mis is in dat deel van de stad, maar onderling zijn ze er wèl voor 
elkaar. Mensen leven daar met elkaar en zorgen voor elkaar zonder dat daar veel woorden 
aan vuil gemaakt worden. Daar is geen titel voor nodig. 

Inmiddels is onze Roy nationaal de ambassadeur van onze stad geworden, of ze dat op 
het gemeentehuis nou leuk vinden of niet. Of dat nou past in het imago dat de bestuur-
ders graag willen of niet: Roy = Tilburg en Tilburg = Roy. Zo eenvoudig is dat. En hij en ik 
stammen uiteindelijk af van Jan ’s Beren van Belver, geboren in Oisterwijk, begin van de 
veertiende eeuw en overleden in 1419, boer van beroep. 

Trouwens, ik loop ook wel ‘ns in een huispèkske, alleen heet dat dan bij ons dan joggingbroek 
en in plaats van de pailettekes van Roy, heeft die van mij drie stoere Adidas strepen. En ik 
houd ook wel van af en toe een worstenbroodje, maar dan zonder katenspek erop. Ik gooi ook 
geen fritespan weg als er teveel vet aangekoekt is. En geurtjes verdrijven met wasverzachter 
in een pannetje water koken, heb ik ook nog niet in mijn repertoire. Maar wie weet.
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Gul, Esmé, Lonneke, Koen en Kamiel, 
studenten van Studio T, zorgen voor de 
organisatie. Ook kinderen van basisschool 
Armhoefse Akker dragen hun steentje bij. 
Als gastspreker zal de nieuwe nachtburge-
meester Gert Brunnink optreden. Daar-
naast zullen enkele bestaande én nieuwe 
initiatieven rondom duurzaamheid in de wijk 
zich presenteren. Misschien organiseert u 
zelf zaken binnen en voor de wijk of heeft u 
wel interesse, maar weet u niet precies hoe 
u ermee kunt starten. Dan is deze avond 
zeker de moeite waard. Er zullen veel 
visies worden gewisseld en mogelijk wordt 
u geïnspireerd door een bepaalde werk-
groep of vindt u buurtbewoners die uw idee 
ook mee willen oppakken.

Initiatieven 
In de vorige buurtkrant zette de voorzitster 
van onze Buurtraad de grote groep vrijwil-
ligers en hun bijzondere activiteiten in het 
zonnetje. Sommige initiatieven horen al 
heel lang bij het repertoire van onze buurt, 
andere zijn van recente datum, maar allen 
bevorderen de leefbaarheid in onze wijk. 
Is er meer wenselijk en mogelijk? Kan een 
buurtscan nieuwe ideeën of zelfs noden 
aan het licht brengen? Kan de openbare 
ruimte ons meer bieden: groen, gesprek, 
plezier? Brede trottoirs nodigen toch uit?  
Welke spullen kunnen beter of opnieuw 
gebruikt worden? 
Tijdens het Praatcafé verkennen we sa-
men deze vragen. Zo concreet mogelijk en 
gericht op: doen! Het programma ziet er op 
hoofdlijnen als volgt uit:

•	 inspiratieverhaal

•	 4 ‘elevator pitches’ van enkele buurtini-
tiatieven 

•	 3 (korte) rondjes ideeën uitwisselen en 
verzamelen, verbindingen leggen

•	 opbrengst van de avond in beeld brengen

Heb je een idee? Wil je meedoen? Zoek 
je medestanders? Deel je idee op de 25e 
februari in het Praatcafé! 

Praatcafé Armhoefse Akkers van start                                Jaap van Loon

Eerder is in de wijkkrant al het Praatcafé aangekondigd, een initiatief van DAAD in 
samenwerking met studenten van Studio T. Op 25 februari is het zo ver. Het belooft 
een interessante avond te worden, waarin deelnemers met elkaar verkennen op welke 
manier(en) onze wijk nog duurzamer en leefbaarder kan worden.

Aanmelden
Het Praatcafé zal plaatsvinden in Studio-T, 
dat gevestigd is aan de Loudonstraat 2. 
U bent welkom vanaf 19.00 uur. We begin-
nen om 19.30 uur en het programma zal 
eindigen rond 22.00 uur, waarna er nog 
tijd is voor een drankje en een praatje in 
het café op Studio-T. Helaas heeft Studio T 
geen lift. Houdt u daar rekening mee. 
Het zou fijn zijn, als u vooraf meldt dat u 
aanwezig wilt zijn via 
7buurtraad@hotmail.com. De studenten 
moeten namelijk zelf zorgen voor de inkoop 
van hapjes en drankjes. Zij ontvangen hier-
voor een bijdrage vanuit ‘Verrijk je wijk’. 
Kijk ook op : www.armhoefseakkers.nl 
voor actuele informatie! Als u nog meer wilt 
weten: let dan op in de wijk. Studenten van 
Studio T hebben, samen met leerlingen 
van de basisschool Armhoefse Akker, hard 
gewerkt en zullen dat op verschillende 
manieren in de laatste week laten zien.
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In de week van 10 februari wordt gestart 
met de 2e fase, waarbij met name de Arm-
hoefstraat opnieuw wordt ingericht. “Dat 
gebeurt in kleinere fasen”, legt projectleider 
Edward van Swieten uit. “Het eerste deel 
is van de driesprong in de JP Coenstraat 
tot aan de Daendelstraat. Het asfalt wordt 
niet gefreesd, maar in delen opgebroken. 
Doordat we steeds een deel van de straat 
aanpakken, blijft de bereikbaarheid redelijk 
gewaarborgd. Parkeren blijft de komende 
tijd even lastig, maar langs het kanaal zijn 
er mogelijkheden.” 

Geveltuintjes
Ondertussen is ook het tweede stukje van 
de JP Coenstraat als het goed is, heringe-
richt. In de plannen wordt ook rekening 
gehouden met geveltuintjes die bewo-
ners graag voor hun huis willen hebben. 
Edward: “Eerst wordt alles wel volledig 
bestraat. Pas op een later moment wordt 
gekeken naar de wensen en de mogelijk-
heden en wordt de benodigde ruimte vrij 

gemaakt. Dus bewoners hoeven niet bang 
te zijn, dat alles dicht bestraat blijft.”  

Dubbel riool
Wat minder bekend zal zijn, is dat in het 
deel Armhoefstraat / JP Coenstraat / Oister-
wijksebaan tussen de Pelgrimsweg en de 
Hoevense Kanaaldijk een nieuwe riole-
ringsbuis is en wordt aangebracht. Deze 
voert het water van de kolken en huizen 
naar de putten van de bestaande rioler-
ingsbuis. Deze bestaande rioleringsbuis 
heeft een diameter van 1,5 meter en ligt op 
een aanzienlijke diepte. Edward: “Door een 
nieuwe buis aan te brengen, hoeven we 
niet alle rioolaansluitingen tot op de boven-
kant van de bestaande buis uit te graven. 
Dit scheelt veel werk tijdens de aanleg 
en ook bij mogelijke problemen of nieuwe 
aansluitingen in de toekomst hoeft niet zo 
diep meer gegraven te worden.”
In fase 5 (vanaf week 15) zal de bestaande 
grote rioolbuis voorzien gaan worden van 
een ‘kous’. Meer informatie hierover in een 
volgende uitgave. Dat geldt tevens voor 
de werkzaamheden aan de Hoevense 
Kanaaldijk die in de tweede helft van dit 
jaar een ‘face-over’ krijgt. De bewoners 
zullen in een vroegtijdig stadium betrokken 
worden bij de plannen.
In het gedeelte van de J.P. Coenstraat 
tussen de Armhoefstraat en de van Heutsz-
straat is het riool ongeveer 10 jaar geleden 
reeds verbeterd. Het riool in de JP Coen-
straat, tussen de van Heutszstraat en de 
Ringbaan Oost, wordt wel vervangen.

Bomen
Waarschijnlijk is de rest van de bomen in 
de JP Coenstraat inmiddels ook gerooid. 
Het gaat nog tot november duren voordat 
ze vervangen worden. Edward: “In de 
Armhoefstraat worden de nieuwe bomen 
zo mogelijk al in maart geplant. Daarvoor 

Renovatie straten op koers                                                Jaap van Loon

De werkzaamheden aan de straten in de wijk Armhoef lopen voorspoedig. Natuurlijk 
werkte het weer in de afgelopen periode volop mee en is de planning goed haalbaar. 
Nu de gemeente toch bezig is, worden andere delen van de wijk versneld aangepakt.

Het net gereedgekomen stukje JP Coen-
straat geeft voetgangers alle ruimte
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moeten natuurlijk de weersomstandigheden 
wel meezitten. We waren wel blij, dat we 
voor de stormen in het najaar daar de 
bomen al gekapt hadden. Zeker door de 
verwijdering van wortels in verband met de 
Nutsvoorzieningen had er gemakkelijk een 
boom tegen de vlakte kunnen gaan...” 

Simon v.d. Steltstraat
De renovatiewerkzaamheden in de Simon 
v.d. Steltstraat stonden oorspronkelijk voor 
2015 gepland. In die straat ligt nog een 
riool van 1931 dat dringend aan vervanging 

toe is. “We hebben een strakke planning 
gemaakt, waardoor we in juni/juli ook die 
straat hopen aan te pakken. De ontwerp-
schetsen zijn praktisch gereed en een 
inspraakronde voor de bewoners wordt 
ingepland”, aldus Edward.

Gasleidingen
Nutsbedrijf Enexis pakt overigens in de 
komende periode in heel de wijk Armhoef 
de oude gasleidingen aan. Er zijn geen 
problemen met het gasnet, maar om de 
veiligheid en levering in de toekomst te 
kunnen garanderen zijn vernieuwingen 
noodzakelijk. Enige overlast kan ondervon-
den worden door de graafwerkzaamheden 
in het trottoir en de parkeerhavens. Bewo-
ners hebben ongeveer een week overlast 
voor hun deur, maar in de weekenden 
wordt alles zoveel als mogelijk hersteld. De 
doorlooptijd van het totale project in Arm-
hoef is ca. 40 weken. Omwonenden ontvan-
gen tijdig bericht wanneer de werkzaam-
heden in hun straat worden uitgevoerd. 
Om welke straten het gaat is te vinden op 
: www.armhoefseakkers.nl. 
 
Op :openbarewerken.tilburg.nl kunnen 
bewoners informatie vinden over de exacte 
planning. Daarbij moet er wel mee rekening 
worden gehouden, dat de Nutsbedrijven 
meestal een paar weken eerder met de 
werkzaamheden beginnen. 
De planning daarvan is niet te vinden op de 
gemeente-site, maar omwonenden worden 
tijdig geïnformeerd.

De werkzaamheden verrasten het team 
van basisschool Armhoefse Akkers. 

In allerijl werden maatregelen getroffen 
om de leerlingen een veilige binnenkomst 

te garanderen.

Op zaterdag 22 maart gaan we met hulp 
van en onder begeleiding van vrijwilligers 
van de Stichting Thuishaven de oevers en 
kades van de Piushaven ontdoen van het 
vele zwerfvuil zodat de vogels in het voor-
jaar weer veilig hun nesten kunnen bouwen 

NL Doet: voor en door wijkbewoners

Zoek je een leuke klus met bewoners uit alle wijken rond de Piushaven dan is dit de 
kans om samen met je buurtjes, je team of vriendenclub mee te doen aan het schoon-
maken van de natuur rond de Piushaven.  
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Kom je een ochtendje meehelpen 
bij de Piushaven?

en wij lekker kunnen genieten van onze 
mooie Stadshaven. 
De klus vindt plaats over een vrij groot 
gebied namelijk van de kop van de Pius-
haven, tot aan het Wilhelminakanaal. We 
werken in verschillende ploegen: zowel op 
het vlakke gedeelte van de kade en oevers, 
als op de schuine kanten tot aan het water.  
En met bootjes vanuit het water. Je kunt 
ook meehelpen bij de catering tijdens de 
ochtend.

Wie kunnen er mee doen?
Iedereen is welkom. Jonge kinderen kun-
nen ook meehelpen, maar dan wel samen 
met en onder verantwoordelijkheid van een 
ouder of verzorger.
We starten op zaterdag 22 maart om 9.00 
uur op de prachtige historische Partyboot 
‘De Albatros’ , waar je onder het genot van 
een kop koffie of thee uitleg krijgt over de 
klus, het gereedschap en de indeling van 
de ploegen. Om 13.00 uur zijn we weer 
terug op de Albatros en sluiten daar af met 

een kop soep en sandwich.
Vele handen maken licht werk! Dus meld 
je aan via de website : www.NLDoet.nl of 
stuur een mailtje 
7marijkevdeertwegh@hotmail.com. 
Tot ziens op de Albatros en doe stevige 
schoenen of laarzen aan!

Marijke v.d Eertwegh

Diner Dansant 
Satijnhof en ContourdeTwern organiseren maandelijks een diner dansant, waarbij ook senio-
ren uit onze wijk van harte welkom zijn! De kosten bedragen 14,50 euro exclusief drankjes. 
Op 28 februari vindt er een carnavalesk Stampotjesdiner plaats in het Klossenrek, Kruis-
vaarderstraat 40 en op 28 maart een Oosters buffet in het Satijnhof bij Eetcafë ‘De Patroon’, 
Wethouderslaan 9. Meer informatie: Kitty Lumens ( 542 57 29 of Charlotte Verhaag 
(583 10 00.

Vriendenkringen 
Een project van het Rode Kruis welke begin van 2013 is gestart. Een vriendenkring brengt 
mensen bij elkaar die voor veel dingen er alleen voorstaan. Doel is dat mensen leren om an-
dere te benaderen en samen iets gaan ondernemen. In een vriendenkring  helpen ze elkaar 
met plezierige zaken en in geval van nood. 
Een vrijwilliger ondersteunt het project. 
Meer informatie: Annelieze van Roosmalen, 
7 annevanroos@hotmail.com. Ook kunt u 
bellen of mailen naar het Rode Kruis Tilburg 
( 542 51 63 of 7 info@rodekruistilburg.nl. 
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Oplaadpunt E-cars 
De gemeente Tilburg stimuleert het elektrisch rijden. Het voorkomt luchtvervuiling, omdat 
een elektrische auto geen uitlaatgassen produceert. In de Armhoefstraat vlakbij huisnum-
mer 42 is of komt een openbaar laadpunt. De bijbehorende parkeerplaats is alleen bedoeld 
voor auto’s die ook daadwerkelijk opgeladen worden. Ook op Carré is direct links onder de 
toegangsboog een oplaadpunt gerealiseerd en verder zijn of komen er punten in de Prof. 
Dondersstraat en Gerard van Swietenstraat.

Kerstversiering kwijt? 
Tja, wellicht een raar tijdstip om te melden. Op 1 januari jl. kwamen Kim en Gilbert er achter 
dat hun kerstkrans die op de voordeur zat, was verdwenen. Een dag later ontdekten ze 
echter, dat de kerstkrans verzamelaar aan zijn goede voornemens had gedacht. Resultaat 
de kerstkrans werd teruggelegd samen met nog 6 andere kerstkransen. Mist u er eentje? 
In de Heile Schoorstraat op nr. 17 ligt deze klaar.

Studentenhuizen
Het artikel in de vorige uitgave over het nieuwe studentenhuis in de Gerard de Bondtstraat 
gaf te weinig duidelijkheid over het beleid dat in 2013 door de gemeente is vastgelegd. Dat 
komt er vrij simpel op neer dat er door de gemeente géén nieuwe vergunning voor kamer-
verhuur wordt verleend als er binnen 25 meter al een kamerverhuurpand is. Een vergunning 
is verplicht voor panden met meer dan 3 huurders. Meer informatie is te vinden op 
:www.tilburg.nl/inwoners/vergunningen/kamerverhuurvergunning.. 

Budgetcoach
Charlotte van Kuijk-de Rooij was ruim vijf jaar werkzaam bij de GGz op Jan Wier. Van dicht-
bij maakte ze mee, dat veel mensen aan het eind van de maand zeer krap bij kas zaten. 
Hoe ga je daar nu mee om? Kun je leren om je geld beter te verdelen? Natuurlijk! Sinds 
enige tijd is Charlotte als budgetcoach aan de slag en helpt zij mensen om juist wat geld 
over te houden. Kijk eens voor tips op : www.pilaarbudgetcoaching.nl of ( 06 518 247 70.

AVIA introduceert Clubsparen
Speciaal voor (sport)clubs en verenigingen heeft AVIA een nieuwe vorm van sponsoring 
geïntroduceerd, namelijk Clubsparen. Clubleden en alle andere mensen die hun club een 
warm hart toedragen kunnen gratis punten sparen bij de AVIA tankstations! Deze spaarpun-
ten kunnen door de club worden verzilverd en geheel naar eigen inzicht worden besteed. 
Elke 100 punten gespaard is €2,- waard.  Meer informatie of aanmelding kan via  
: www.AVIA.nl/clubsparen.

Witwasoperatie 
De Stichting Woonomgeving Jan Wierhof, voorheen Commissie Jan Wierhof, kreeg het 
deksel op de neus, met haar poging om wethouder Frenk te laten aftreden. In de raadscom-
missie van 20 januari jl. is o.a. het traject van de komst van Novadic-Kentron naar Jan Wier 
geëvalueerd. Dat er meerdere zaken beter hadden gekund, was een conclusie. 
Maar onzorgvuldig handelen? Nee. Er was ook zeker geen sprake achteraf van een soort 
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witwasoperatie, zoals gesteld door de stichting. De wethouder hield de touwtjes strak in 
handen en mag zelf de rol, taak en functie van de Stadsbrede Commissie bepalen die zich 
gaat buigen over het (ver)plaatsen van toekomstige maatschappelijke voorzieningen.     
 
Rode Kruis vakantieweken
Vakantie… Denkt u dat er dat voor u niet inzit, omdat u niet alleen de deur uit kunt of u voelt 
zich ‘te oud’ om er nog op uit te gaan? Een misverstand! Rode Kruis Tilburg organiseert al 
vele jaren bijzondere vakanties voor vakantiegasten met een lichamelijke en/of verstande-
lijke beperking, vakantiegasten met een vorm van dementie en vakantiegasten die met of 
zonder mantelzorger op vakantie willen. Voor jong en oud. Zoek eens contact via: 
( 542 51 63 en vraag naar de coördinator of mail naar 7 info@rodekruistilburg.nl.

Buiten Beter app. 
Een voor burgers zeer interessante app om te downloaden. Ergernissen op straat kunnen 
gefotografeerd worden en omschreven en komen rechtstreeks bij de af te handelen afdeling 
van de gemeente terecht. Dat blijkt erg goed en snel te werken. Je kunt na het downloaden 
een proefmelding maken. Mensen moeten wel een smartphone hebben.

Bewonersavond Jan Ingenhouszpark 
Op woensdag 12 februari is er een bewonersavond in het Klasse Theater op Carré over o.a. 
de speeltuin bij Jan Wier. Een werkgroep van betrokken bewoners heeft samen met de ge-
meente een herinrichtingsplan gemaakt voor het Jan Ingenhouszpark. Het voorlopig ontwerp 
ligt die avond gereed. Belangstellenden kunnen tussen 20.00 uur en 21.30 uur binnenlopen 
om de plannen te bekijken.

Weggooien: ‘euweg sund’
Wat wordt er veel onnodig weggegooid! Laten repareren is vaak duurder dan vervangen en 
niet iedereen kan het zelf. Ben jíj wel handig en wil je die kennis voor anderen inzetten, dan 
is het Repair Café, een initiatief van DAAD, misschien iets voor je. Vrijwilligers met specifie-
ke vaardigheden op het gebied van o.a. electra, fietsen, audio en textiel, of vrijwilligers die 
de rol van gastvrouw/heer willen vervullen, zijn van harte welkom. Graag z.s.m. aanmelden 
bij 7 info@nivis.nl of 7 info@vandewouw.nl. Op 27 maart is een eerste bijeenkomst. Meer 
info in het volgende nummer.

Beheergroepje van De Holle Boom
Sinds de heropening van De Holle Boom is er een beheergroepje actief. Zij dragen mede 
zorg voor een schone en veilige speeltuin door om de beurt een soort van ‘dienst’ te draaien. 
Ook overleggen zij met elkaar over onderhoud en andere ontwikkelingen in de speeltuin. 
Woon je in de buurt van De Werf en wil je ook meedoen in dit groepje, meld je dan aan via  
7 buurtraad@hotmail.com. Het kost niet veel tijd, maar geeft wel gezelligheid en het gevoel 
dat je iets voor je buurt doet.

Samen geeft Energie
Besparen op je energiekosten in onze wijk kan ook nog in 2014 met Samen Geeft Ener-
gie, een buurtinitiatief van Hein Jacobs, lid van de buurtraad. Inmiddels doen al meer dan 
20 woningbezitters in onze buurt mee. U profiteert hiermee van een subsidiepotje van de 
gemeente en de overheid heeft sinds eind februari Het Nationaal Energiebespaarfonds open 
gesteld met 300 miljoen euro. Interesse? Kijk op : www.samengeeftenergie.nl, of zoek 
contact via 7 buurtraad@hotmail.com of ( 542 61 10.
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Ook in onze wijk laat de crisis zich steeds 
meer voelen en zijn er steeds meer 
mensen die werkloos thuis zijn komen te 
zitten, ZZp’ers die steeds moeilijker aan 
nieuwe opdrachten komen en mensen die 
gedwongen zijn werk te doen waar ze zich 
niet helemaal happy bij voelen. Je denkt 
misschien in zo’n situatie dat je de enige 
bent met dat probleem, terwijl er twee 
straten verder wellicht iemand woont die in 
een vergelijkbare situatie zit. 
Wij denken dat er in de wijk behoefte is aan 
het met elkaar in contact brengen van deze 
wijkbewoners in de vorm van een inter-
visiegroep van ZZP’ers en werkzoekenden. 
Door regelmatig bij elkaar te komen, kun je 
elkaar helpen en stimuleren bij het zoeken 
naar werk en opdrachten; over hoe je 
werkgevers en opdrachtgevers benadert 
of goede en slechte ervaringen met elkaar 
evalueren. 

Netwerken
Een belangrijk onderdeel bij het zoeken 
naar (nieuw) werk en opdrachten vormt 
‘het netwerken’. De intervisiegroep zal dan 
ook starten met een workshop van een 
dag(deel) onder leiding van een trainer. In 
deze training zal ‘het netwerken’ geoefend 
worden aan de hand van gerichte op-
drachten, het aanleren van gesprekstech-
nieken en het doen van rollenspellen. 
Voorafgaand worden een aantal op-
drachten toegestuurd, zodat iedereen goed 

voorbereid aan de workshop kan beginnen. 
Na deze workshop zou je over de juiste 
bagage moeten beschikken om aan de 
slag te gaan met het verkrijgen, uitbreiden 
en gebruiken van de juiste contacten in 
de beroepswereld. Na de workshop stopt 
het niet. De intervisiegroep zal daarna op 
gezette tijden bij elkaar komen om ieders 
vorderingen te bespreken en om elkaar te 
helpen de juiste stappen te nemen op zoek 
naar de gewenste baan of opdracht.

De intervisiegroep gaat spoedig van start, 
dus geef je snel op als je belangstelling 
hebt. De kosten van de workshop zullen 
(afhankelijk van de groepsgrootte) tussen 
de 50,- en 100,- euro liggen. De Buurtraad 
stelt haar ruimte voor de workshop en de 
intervisies beschikbaar. Je kunt je opgeven 
door je naam, adres, telefoonnummer en 
e-mailadres door te geven aan 
7 remco.westhoek@gmail.com. Je krijgt 
dan zeker meer informatie.

Remco Westhoek 

Workshop Netwerken voor ZZP’ers en werkzoekenden

Ben je vastgelopen in je huidige baan en zoek je een nieuwe uitdaging? Werk je 
zelfstandig, maar lukt het je maar niet om die leuke opdrachten binnen te slepen? Ben 
je werkloos geraakt en lopen al je sollicitaties op niets uit? Hoe moet je dit patroon 
doorbreken?
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De Duurzaamheidsvallei heeft betrekking 
op de Voorste Stroom tussen de bebouwde 
kom van Tilburg (Armhoefse Akkers) en de 
bebouwde kom van Oisterwijk. Vallei heeft 
een dubbele betekenis. Het staat voor het 
gebied waar de Voorste Stroom doorheen 
loopt, dus met onder meer Moerenburg en 
Heukelom. De tweede betekenis is een 
afgeleide van de internationale betekenis 
van valley, beroemd geworden door Sillicon 
Valley. Tegenwoordig zijn er allerlei ‘valleys’, 
zoals Health Valley en Food Valley. 

Paden
De Duurzaamheidsvallei wil langs de Voor-
ste Stroom tussen Tilburg en Oisterwijk 
zoveel mogelijk vormen van duurzaam-
heid realiseren. In de eerste plaats moet 
eind 2014 een samenhangend geheel 
van wandel-, fiets- en ruiterpaden tussen 
Tilburg en Oisterwijk zijn gerealiseerd. In de 
praktijk komt het er op neer dat zoveel mo-
gelijk bestaande paden aan elkaar worden 
gekoppeld. Langs deze paden komt een 
uniforme bebording met informatie over 
onder andere cultuurhistorie en duurzaam-
heid.

Duurzaamheidsvallei

De Buurtraad van de Armhoefse Akkers ontving onlangs een delegatie van de 
Duurzaamheidsvallei. Secretaris Carel Brands en voorzitter Paul Spapens gaven een 
toelichting op dit initiatief. De stichting i.o. werkt nauw samen met de Dienst Landelijk 
Gebied. Op 17 februari wordt vanaf 20.00 uur in de Druiventros een informatieavond 
belegd.  

Duurzaamheid
Tevens is nu al een begin gemaakt met het 
realiseren van zoveel mogelijk verschil-
lende vormen van duurzaamheid. Denk 
aan waterturbines in de Voorste Stroom, 
de nieuwste voorbeelden van kleinschalige 
windturbines, zonne-energie, Natuurbeheer 
en dergelijke. Het initiatief zet zeer sterk in 
op educatie en op toerisme en richt zich op 
de inwoners en de woonkernen Moerges-
tel, Oisterwijk, Heukelom, Berkel-Enschot 
en Tilburg en dan met name Moerenburg 
en Armhoefse Akker. De Duurzaamheids-
vallei wordt inmiddels ondersteund door 
een groeiend aantal partijen. De gemeen-
ten Tilburg en Oisterwijk zijn zeer geïnte-
resseerd.

Paul Spapens

In het septembernummer van de buurtkrant kon u lezen dat op 29 augustus jl. bij het Sint 
Jorisgilde aan de Oisterwijksebaan werd gestreden om het koningschap. Na een mooie 
strijd werd Piet Laan de nieuwe Koning voor de komende drie jaar. Het Koningsschieten is 
een traditie met veel protocol. Daarbij hoort ook de traditionele ontvangst door het Wereldlijk 
gezag, de burgemeester. Helaas was er op het Gemeentehuis iets fout gegaan waardoor 
de Koning met zijn gevolg voor een gesloten stadhuisdeur stonden. Een enorme domper 
op de feestvreugde, maar maandag 13 januari jl. heeft burgemeester Noordanus dit alsnog 
goedgemaakt. Hij eerde Piet Laan tijdens de traditionele Verloren Maandag. Beter laat dan 
nooit dus.

Wilt u meer info over het Sint Jorisgilde, dan moet u zijn bij Wim van der Bruggen, 
Hogendriesstraat 11, 5017 GA  Tilburg. ( 543 29 16.: www.sintjorisgilde.tilburgweb.nl.

Koning Sint Jorisgilde alsnog gehuldigd                       Corin Sweegers
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Zang- of pianolessen
Voor zang- of pianolessen: ga naar mijn website : www.wilvanleijsen.nl of 
( 544 54 55.

Muzieklessen 
Basgitaar, contrabas, gitaar piano en tuba. Kees van de Ven Muziek, Carré 37, 
( 06 156 214 70, 7 keesvandevenmuziek@hotmail.com 

Extra ondersteuningslessen
Remedial  teaching  praktijk Jottum! biedt hulp op maat voor het specifieke leer-
probleem van uw kind. Intakegesprek gratis. Nadere informatie: Helma Matthijssen, 
Pelgrimsweg 31. ( 06 128 561 88, : www.rtjottum.nl. 

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 voelt de wind, je hoort de zee 
Uitwaaien op een van de mooiste stranden van Nederland? Daarna teruglopen en 
lekker warm worden bij de openhaard? Dat kan. Op anderhalf uur rijden vind je 
onze heerlijke 8 persoons-vakantiewoning, gelegen tussen Zoutelande en West-
Kapelle. Wil je graag een folder met meer informatie en foto’s, mail naar 
7 palaisdelamer@ziggo.nl.  

Bijles en Citotraining
Lerares basisonderwijs geeft bijlessen, ondersteuning, huiswerkbegeleiding en 
Citotraining bij haar thuis in de wijk Armhoefse Akker. 45 minuten per keer á  15,- 
euro. Voor meer informatie bel gerust naar ( 06 413 702 80.

Keuken te koop
Met zwart granieten bladen, in goede staat. Prijs nader overeen te komen.
Mailen naar: 7 hannieverschuren@hotmail.com. 
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BUURTAGENDA 

8  
februari 

Vanaf 16.00 uur en 
vanaf 20.00 uur 

Pelgrimhoeve 
’s middags receptie en ’s avonds feestavond  
44 jaor Kaauw Errepels 

15 
februari 

Vanaf 10.00 uur Pubquiz 
Inschrijving kan vanaf dit moment 

17 
februari 

Vanaf 20.00 uur Druiventros 
Informatieavond Duurzaamheidsvallei 

23 
februari 

Vanaf 14.00 uur Buitenom 
Debatteren met (aspirant) gemeenteraadsleden 

25 
februari 

19.30 – 22.00 uur Studio T 
Eerste praatcafé op initiatief van werkgroep DAAD 

28 feb. – 
4 maart 

Verschillend Pelgrimhoeve 
Carnaval met de jubilerende Kaauw Errepels 

3 maart 20.00 – 23.00 uur Café Zomerlust 
kom gezellig spellen spelen bij spellenclub Ludens013 

 
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:  

27 februari 

 14 maart 

  
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). 
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Eerstvolgende vergadering 11 februari en 11 maart, aanvang 
20.30 uur in de Van Heutszstraat 1a. Aanbellen bij Buurtraad/ 
prikpost. 

                            
Ø Wijkagent 

Ad Braber 
7: ad.braber@mw-brabant.politie.nl. ( 0900 8844. 
Spreekuur op 10 februari, 24 februari en 10 maart 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 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. 

 
	  
	  
	  
	  

Onze koningen uit de wijk ontvingen allemaal een prijs bij 
het Driekoningenzingen in de Pelgrimhoeve
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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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Zen:	  	  aaandachtig	  en	  bewust	  In	  het	  leven	  staan	  
cursussen,	  workshops	  en	  coaching	  

www.zen.nl/tilburg	  
of	  bij	  lilian@zen.nl	  /	  06-‐22433219	  

    Illustratie Dick Bruna ©  copyright mercis bv 2012 



32



33

	  



34



35

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. 

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  


