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-  Jubileum Kaauw Errepels

Een sportieve bestemming voor het Bonbonnetje (zie pag. 15)



2

 Centrum Bewust Bewegen 
 

Yoga                    
Tai Chi 
Mindfulness 

l 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jop van Oeveren 
Bewustbewegen@online.nl 

www.centrumbewustbewegen.nl 



3

“Tijdens de verbouwing heb ik al veel 
reacties gehad van passanten die zich 
afvroegen hoe het zat. Is het restaurant 
nou te koop of niet? We hebben voor enige 
verwarring gezorgd. Maar het restaurant is 
niet te koop! De inrichting van het restau-
rant overigens wel.” Aan het woord is de 
nieuwe eigenaar Roy van Diemen die er 
duidelijk zin in heeft. 

Wens
Hij is geen onbekende in de buurt. Roy 
heeft meegeholpen met het opzetten van 
restaurant  Aan Tafel! en er aansluitend 3,5 
jaar als chef-kok gewerkt. Het afgelopen 
jaar werkte hij in een restaurant in Bras-
schaat. Maar het opzetten en leiden van 
een eigen restaurant is toch wel zijn groot-
ste wens. Toen de eigenaar van Aan Tafel! 
dan ook besloot zijn zaak van de hand 
te doen, aarzelde Roy geen moment. Hij 
kocht het restaurant en kreeg op 1 decem-
ber 2013 de sleutel: “Het voelde meteen als 
thuiskomen.”

Gezelligste huiskamer  
Wat kun je verwachten van het nieuwe 
restaurant? “Ik wil hier de gezelligste huis-
kamer van Tilburg van maken”, zegt de 
nieuwe eigenaar. “Een plaats waar je de 
hele avond lekker kunt tafelen, maar ook 
kunt binnenwippen voor een snelle hap. 
Een zaak met restaurantkwaliteit en bras-
serieprijzen.”  De keuken is internationaal 
en het menu wisselt met de seizoenen. Roy 
geeft daarnaast aan zo veel mogelijk te 
gaan werken met streekgebonden en biolo-
gische producten. “En ook voor de kleintjes 
ga ik lekker en gezond koken. Groenten 
met een krokant korstje bij voorbeeld.” Een 
hele uitdaging lijkt mij.

Alles te koop 
Bijzonder aan het restaurant is dat de 
inrichting te koop is. De stoelen, tafels, 
lampen, schilderijtjes; als er een prijskaartje 
aan hangt kun je het kopen. Vanwaar dat 
idee? “Ik heb drie grote passies: koken, 
ondernemen en handelen. Dat laatste doe 
ik op deze manier ook een beetje. Ik ver-
wacht hier niet veel winst mee te maken, 
maar dat hoeft ook niet. Ik vind het gewoon 
leuk om te doen. En het heeft voor de 
klanten ook iets extra’s, om bij een volgend 
bezoek aan het restaurant weer eens in 
een wat andere sfeer te eten.” Hij heeft 
contact met een paar winkels en zoekt zelf 
de spullen uit. “Ik  houd van retro en indus-
trieel. Maar bij elkaar moet het wel kloppen 
natuurlijk. Het wordt geen allegaartje.” Uw 
schrijfster ziet al een mooie spiegel han-
gen. “Daar schrijven we de daghappen op.” 
Maar ook de spiegel blijkt te koop. 
Misschien wel iets voor mijn huiskamer.

Restaurant ‘Te Koop in Tilburg’ is van 
dinsdag tot en met zondag geopend vanaf 
16.30 uur. 

Aan Tafel! is nu ‘Te Koop in Tilburg’                                   Judith Doljé

Verwarring alom in de wijk. De ramen van Restaurant Aan Tafel! zijn opeens beplakt 
met kranten. En er staat ‘Te Koop’ op de gevel. Staat Aan Tafel! te koop? Hebben we 
binnenkort geen restaurant meer in de wijk? Niets is minder waar. Aan Tafel! is helaas 
gesloten, maar Restaurant ‘Te koop in Tilburg’ heeft op 1 januari 2014 haar deuren 
geopend.

Roy van Diemen geeft uitleg bij 
een van zijn gerechten
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Voorzitter Helma Oostelbos hield haar jaar-
lijkse toespraak om alle actieve buurtgeno-
ten te bedanken voor hun inzet afgelopen 
jaar. Alle commissies en werkgroepen 
passeerden de revue, van Seniorennetwerk 
tot Buurtkrant, van de ‘knotters’ tot Kerk en 
Klooster. Het geeft ook een mooi overzicht 
van de werkzaamheden in het afgelopen 
jaar. 

Veel vrijwilligerswerk
Helma citeerde op prachtige wijze de 
zangers Simon en Garfunkel, uit hun 
afscheidsconcert in Central Parc New 
York (1981): “We would like to thank the 
people who never get recognized for do-
ing good deeds for the city!” Toepasselijk! 
Want stiekem zijn heel wat buurtgenoten 
betrokken bij allerlei activiteiten. In omge-
keerde alfabetische volgorde een overzicht: 
•	 Sinds dit jaar is er een nieuwe groep 

actief namelijk een Werkgroep 
Spelen voor de speeltuin op het 
Jan Wierterrein. Deze speeltuin 
dreigde in de verdrukking te komen 
door de komst van o.a. de medische 
heroïne-unit en andere groepen van 
Novadic Kentron. Nu heeft deze groep 
bereikt dat de speeltuin opnieuw 
wordt ingericht en overzichtelijker 
wordt, zodat het zicht vanuit de 
Boerhavestraat op de speeltuin beter 
zal zijn. 

•	 De Werkgroep Moerenburg 
was onlangs volop bezig met het 
knotten van de wilgen. Verder 
hebben zij wandelpaden aangelegd, 
is er contact met de gemeente 
over een hardloopparcours, het 
plaatsen van extra rustbankjes, 
een kindernatuurspeelplek en een 
leerroute voor kinderen. Zo wil de 
stichting Duurzaamheidsvallei graag 
de wandelroutes laten aansluiten op 

Geslaagde Buurtborrel voor vrijwilligers                                  Redactie

Een van de tradities, ontstaan in de afgelopen jaren, is de gezellige vrijwilligersborrel 
van de Buurtraad. Dit jaar kon de Buurtraad maar liefst 103 uitnodigingen versturen 
aan mensen die belangeloos ‘iets’ voor de buurt willen betekenen.

de wandelroutes naar Oisterwijk, zodat 
het in de toekomst mogelijk is naar 
Oisterwijk te wandelen, fietsen, skaten 
of steppen.  

•	 De website : www.armhoefseakkers.nl 
ziet er dankzij Kees heel verzorgd en 
up to date uit. Ondanks dat Kees het 
afgelopen jaar toch even behoorlijk 
ziek is geweest, heeft niemand 
daarvan iets kunnen merken. 

•	 De Verkeerscommissie is zeer actief 
geweest en nog steeds op een aantal 
fronten. De Armhoefstraat en de JP 
Coenstraat worden aangepakt op basis 
van veel overleg over de inrichting. In 
2015 zal ook de Nieuwe Bosscheweg 
heringericht worden. 

•	 Het Seniorennetwerk heeft weer 
heel wat activiteiten gerealiseerd, 
zoals de cupcakes versiermiddag, 
de oorlogsfilms bij Buitenom en de 
TilburgTour. Ook de huisvesting voor 
ouderen in onze wijk en het feit dat 
ouderen langer thuis moeten blijven 
wonen, heeft hun aandacht. 

•	 Kleine zaken: het kapelletje wordt 
door Inge goed bijgehouden en Jan en 
Linda worden bedankt voor het beheer 
van de tafeltennistafel en voor de 
vormgeefklussen voor de Buurtraad.

•	 De Commissie Spelen en Beheer 
Speeltuinen zorgt ervoor, dat de 
kinderen in onze wijk onbezorgd 
kunnen spelen in de speeltuin 
‘de holle boom’ maar ook op het 
speelterrein aan de van Heutszstraat 
bij Kinderstad. 

•	 De Commissie Kerk en Klooster was 
rustig dit jaar al is het in de kerk minder 
rustig het verval zet door. Het pand 
staat te koop de gemeente wil graag 
dat een eventuele koper de pastorie 
en het vooraanzicht van de kerk 
behoudt. Hopelijk wordt het dit jaar wel 
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druk, zodat er nu (eindelijk) concrete 
plannen gesmeed worden.

•	 De Commissie Duurzaam is 
splinternieuw en daadkrachtig 
vandaar de naam DAAD. Bezig met 
‘Samen geeft energie, energiefabriek 
013’ maar ook op zoek naar andere 
mogelijkheden voor een duurzame 
samenleving. 

•	 De Buurtraad kent zeer actieve en 
betrokken mensen die maandelijks 
vergadert en de taken verdeeld De 
vergadertijd is vaak te kort om alles 
besproken te krijgen, zoveel speelt er 
uiteindelijk toch in deze relatief klein 
wijk. 

•	 De Buurtkrant blijkt een medium, dat 
heel goed wordt gelezen in de wijk, 
maar ook daarbuiten door bijvoorbeeld 
oud buurtbewoners die het blad nog 
steeds ontvangen. 

•	 De Bewonerscommissie Jan 
Wierhof verzet heel veel werk. Het is 
echt een heel moeizaam proces om 

de komst van Novadic-Kentron een 
beetje in banen de leiden. Dit met 
als voornaamste doel de omgeving 
leefbaar te houden zowel voor 
volwassenen als kinderen.

Bloemetje
Een extra eerbetoon was er voor Ineke van 
Kasteren, lid van de Buurtraad. 
Zij regelt Verrijk je wijk, is lid van het Seni-
orennetwerk, is de contactpersoon voor 
het spelenplan en de beheerders van de 
speeltuinen, heeft vaak overleg met Kees 
over de website; kinderdisco en jeugdraad 
regelt ze samen met Mascha. En, was ook 
bereid om voor een van onze oud Buurt-
raadleden, Kees Jongmans die dit jaar zijn 
heup brak, de boodschappen en de was te 
doen. Een mooie bos bloemen was meer 
dan verdiend!

Hebben we nu alle vrijwilligers gehad? 
Nee, zeker niet. Er gebeurt bijzonder veel 
in onze wijk waar de Buurtraad geen weet 
van heeft. Tip hierover eens de Buurtkrant, 
zodat de redactie ook op de hoogte is. 
Spreek een van de redactieleden aan, of 
stuur een berichtje naar  
7 armhoefseakkers@gmail.com. 

Een beeldbepalende kerk in verval

Het Maria kapelletje aan de Van Heutszstraat  
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Planning  
Sinds kort werkt de gemeente Tilburg met 
de installatie van een klankbordgroep, 
waar eerder al een goede ervaring mee 
is opgedaan. Na uitleg over de planning 
van en de aard van de noodzakelijke 
werkzaamheden is gevraagd om leden voor 
een dergelijke klankbordgroep. Daaraan 
hebben zo’n acht betrokkenen gehoor 
gegeven. 
De werkzaamheden betreffen onderhoud 
aan het leidingennetwerk waar nodig 
(riool, telefoon/cai/ elektriek en gas) en de 
herbestrating van de weg en de trottoirs. 
De straat gaat op de schop van gevel tot 
gevel en van de bocht bij de Prinsenhoe-
ven tot aan de Tivolistraat / (korte) Heuvel. 
De daadwerkelijke uitvoering staat gepland 
voor voorjaar 2015. Dat betekent, dat 2014 
gebruikt kan worden voor de inventarisatie 
van knelpunten, het opdoen van ideeën en 
het vormgeven van een breed gedragen en  
mooi ontwerp.

Klankbordgroep
De Klankbordgroep bestaat uit zes bewo-
ners en twee ondernemers uit de straat, 
voorgezeten door een onafhankelijk 
voorzitter, Pamela Doms. Deze groep is 
reeds bijeen geweest en heeft gebrain-
stormd over de thema’s sfeer, veiligheid 
en inrichting. De groep heeft hierover  
medio december verslag gedaan naar alle 
buurtbewoners. Als kenschets is gesproken 
over de St. Josephstraat als een statige 
straat. Het straatbeeld nu is rommelig en 
slecht onderhouden. De straat zou rust, 
ingetogenheid en klasse moeten uitstralen. 
Met waarmogelijk brede trottoirs, goede 
verlichting en meer groen.
Qua veiligheid is er ook het nodige werk 

aan de winkel. Het is een drukke straat  
met veel auto’s en fietsen. Door de vesti-
ging van verschillende scholen is dit 
verkeer alleen maar toegenomen en zijn 
er onveilige verkeerssituaties ontstaan, bij 
de bewuste scholen, maar ook op diverse 
kruisingen. Een duidelijke inrichting als 
fietsstraat kan oplossingen hierin bieden.  
De auto zal dan de fietser moeten volgen 
en op kruisingen voorrang moeten geven. 
Bij de basisschool is een veilige over-
steekplaats gewenst en de aanleg van een 
zogenaamde Kiss & Ride-zone. De Nieuw-
ste School moet hierin zeker meegenomen 
worden, gezien ook de gewenst groei tot 
750 leerlingen, praktisch een verdubbeling 
ten opzichte van heden.

De St. Josephstraat gaat veranderen

St. Josephstraat fietsstraat                                             Yvonne Thomassen

Begin november 2013 is er in de St. Josephstraat een drukbezochte informatieavond 
gehouden over het onderhoud en de herinrichting van deze straat. Wat blijkt? 
De straat is bestempeld als zijnde onderdeel van het Tilburgse  fiets-sterroutenetwerk. 
Bewoners zijn op die avond geïnformeerd en werden uitgenodigd te komen meeden-
ken. 
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Inrichting
Diverse bewoners zijn mordicus tegen 
rode (fiets)lopers en basaltkeitjes in het 
midden, zoals bijvoorbeeld in Trouwlaan of  
Tongerlose Hoefstraat. Hun straat verdient 

Wordt de St. Josephstraat zoals 
de Trouwlaan?

iets beters, vindt men. Mogelijk hebben zij 
geluk. De gemeente Tilburg biedt inmiddels 
ook ruimte voor een ander, nieuw beeld. 
Namelijk bruine keien, zoals bij de Kwaad-
eindstraat een stukje is geplaveid. Maar 
asfalt is prettiger voor de fietsers en maakt 
minder lawaai. Wat het wordt is nog even 
afwachten. Dat geldt ook voor die bewo-
ners die graag nostalgische lantaarns zien. 
Zouden zij winnen van de moderne vorm-
geving en led-verlichting?

Vervolg
Andere (onderbouwde) ideeën en sugges-
ties waren welkom. Men kon hiervoor tot 
eind december een e-mail sturen aan 
7 klankbordjosephstraat@gmail.com.
De gemeente komt binnekort met een 
eerste schetsontwerp. Dit wordt op 10 
maart als eerste gepresenteerd aan de 
Klankbordgroep en vervolgens op 17  
maart aan de buurtbewoners. Als gemeen-
telijke projectleider is Edward van Swieten 
aangewezen die ook betrokken is bij de 
renovatie van de JP Coenstraat en Arm-
hoefstraat. 
Op de site van de gemeente Tilburg is 
inmiddels ook informatie over het project 
St. Josephstraat te vinden: 
: www.tilburg.nl/burgerparticipatie.

Expositie Nieuwste School                                                       Corin Sweegers 

 
Facebook, wat een geweldig medium. We kennen Fenna Bronwasser al een hele tijd. Zij 
woont in de JP Coenstraat en rijdt regelmatig paard in Moerenburg. Via Facebook 
kwamen we er toevallig achter dat ze geweldig kan tekenen. 
 

 

Binnenkort heeft Fenna als eindopdracht voor haar havo-
opleiding aan de Nieuwste School een expositie samen met 
andere eindexamenkandidaten in het Duvelhok aan de St. 
Josephstraat 133. De tentoonstelling is dinsdag 23 januari 
van 16.00 tot 18.00 uur en zondag 26 januari van 15.00 tot 
17.00 uur. Wat een talenten heeft deze school! Hebt u geen 
tijd om naar het werk van Fenna te gaan kijken, klik dan 
eens op haar site om een indruk te krijgen:  
: http://fennab.deviantart.com/gallery/.  
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De traditie van de RK basisschool Arm-
hoefse Akker schrijft voor dat er om het jaar 
zo’n lichtjesroute is. De vorige editie was 
in 2011, dus in 2013 werd het weer eens 
tijd. In 2012 werd de kerstmarkt georgani-
seerd, die eind 2014 weer herhaald wordt, 
zo is althans te verwachten. Die kerstmarkt 
is bedoeld om geld in te zamelen voor 
een schooltje in Afrika: The Mother Kevin 
School in Tanzania. De lichtjesroute heeft 
een andere functie, dichter bij huis: wat 
symbolische warmte uitstralen in Tilburg.

Maatjesgevoel
Grote kinderen uit de bovenbouw komen 
rond 17.00 uur het schoolplein aflopen 
met kleuters aan de hand. Die maatjes 
zijn vooraf door de leerkrachten bekend 
gemaakt, dus onbekende kindernamen 
zoemen al een week rond in huis. Zo 
deelt Thijs (10) uit groep 6 spontaan één 
lampion met zijn maatje Bart (7) uit groep 
3. Er zijn circa 150 koppels gevormd, die 
een grote brok saamhorigheid uitstralen. 
Ouders langs de kant kijken bewonderend 
toe en maken foto’s van de stoet. Het is 
nadrukkelijk niet de bedoeling dat vaders 
en moeders meelopen, daar zijn immers de 
maatjes voor ingeschakeld. Achteraan in de 
rij aanschuiven mag uiteraard wel, hetgeen 
ook geldt voor de wijkkrant-reporter.

Cohesie op straat
Langs de route staan veel buurtbewoners 
opgesteld, die zichtbaar genieten van de 
kinderschare. Uit huizen klinkt kerstmuziek, 
er staan vuurkorven en pubers steken ster-
retjes af. Een wijkbewoner is speciaal voor 
de gelegenheid verkleed als koning, maar 
de andere twee wijzen bleken verhinderd. 
Baby’s, honden, grootouders, verkeers-
regelaars met gele hesjes, allen staan 
of liggen paraat. Al dat volk als publiek 

toont een glimp van het hartelijke dorp dat 
Armhoef is. Een vleugje avond4daagse of 
Tilburg Ten Miles, maar dan in december. 
De sociale cohesie laat zich weer van haar 
beste kant zien, zeker op de stoep voor 
bloemenzaak Blossom. Twee prachtig ver-
klede engelen delen daar aan alle kinderen 
gelukspoppetjes uit. De stoet stokt op die 
plek, in afwachting van die leuke uitdeel-
actie. Verderop in de Armhoefstraat klinkt 
een komisch noot uit een open raam: 
“Waar ligt toch die kerst-cd van Michael 
Bublé? Snel, want komen ze er al aan!”

Goede foto’s maken in het stikdonker 
is moeilijk; vandaar de kinderen Giel, 
Roos en Pien van uw verslaggever 

met hun lampions

Lichtjesroute hartverwarmend                                 Gerben van Eeuwijk

Woensdagavond 18 december 2013 trok de lichtjesroute van basisschool Armhoefse 
Akkers door de wijk. Ruim 300 kinderen vormden samen hand in hand een lint van 
licht. Kris kras door Armhoef, een stoet van lampionnen en lichtjes waar redelijk wat 
buurtbewoners voor naar buiten kwamen.
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Wij zijn Luc Vorselaars en Eefje Heiblom en 
wij zetten ons in om de verschrikkelijke 
zenuwziekte ALS te stoppen. We hebben 
van nabij meegemaakt wat een impact 
deze ziekte op iemand en zijn directe 
omgeving heeft. ALS is een spierziekte, 
waarbij geleidelijk aan alle spieren uitvallen 
totdat uiteindelijk de ademhaling stopt en 
de patiënt overlijdt. Er is nog geen gene-
zing mogelijk, omdat er te weinig geld is 
voor onderzoek. 

Muziektheater
Wij willen geld inzamelen en organiseren 
daarom een benefietconcert. Op 8 maart 
2014 gaan wij in het Klasse Theater te Til-
burg met een groep talentvolle mensen een 
avondvullend concert verzorgen. Het zal 
een theaterconcert worden met muziekthe-
ater als thema. U zult kunnen genieten van 
professionele zangers en zangeressen die 
met passie de nummers ten gehore bren-

gen. We hebben voor het Klasse Theater 
gekozen vanwege zijn ligging en de sfeer 
die het uitstraalt. Die sfeer willen we ook 
uitstralen met ons concert.  

Sponsors gezocht 
Natuurlijk willen wij zoveel mogelijk geld 
naar de Stichting ALS kunnen overmaken 
en daarvoor hebben wij sponsoren nodig. 
Wij bieden in ruil voor sponsoring dat het 
logo van de sponsor op de website, Face-
book en de poster wordt vermeld. 
Mocht u interesse hebben dan kunt u 
mailen met 7wat_als@outlook.com.
 
De kaartverkoop van het concert gaat in 
januari van start en informatie over de 
kaartverkoop zal op onze website en Face-
book verschijnen. Kijk op: 
: www.alsacties.nl/wat-als en  
: https://www.facebook.com/#!/benefietALS. 
  
We horen graag van u, 
  
Eefje Heiblom

     Eefje Heiblom    Luc Vorselaars

Aankondiging: ALS-concert 

Twee jonge mensen organiseren op 8 maart een concert in het Klasse Theater op 
Carré. Het wordt een benefietconcert, waarvan de opbrengst geschonken wordt aan 
de Stichting ALS Nederland. 

 

 
Gemeenteraadverkiezingen 2014 
 

Op 19 maart 2014 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen in Tilburg. Om onze lezers een 
handje te helpen bij hun keuze vragen wij alle kandidaten die in onze wijk wonen en die bij 
een partij op de kandidatenlijst staan zich bij ons te melden. Tot nu toe zijn er reacties 
binnen van de PvdA, VVD en de TPV. Waar zijn de anderen? 
 
Graag per omgaande een mailtje naar7 armhoefseakkers@gmail.com met daarin uw naam, 
telefoonnummer en de partij waarvoor u in 2014 kandidaat bent.  
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“We gaan voor de 12e keer meedoen”, 
vertelt Erik Ketelaars, een van de vaste 
krachten die jaarlijks de deelname voor-
bereidt. “Het idee om mee te gaan doen 
is ontstaan bij het 33 jarig bestaan van de 
Kaauw Errepels. Dat is ons toen heel goed 
bevallen. Sindsdien doen we mee als grote 
loopgroep, waarin minimaal 16 mensen 
moeten meelopen.”

Precies passen
“Eigenlijk zijn we er het hele jaar wel 
mee bezig”, zegt Jos Zoontjes, import in 
onze wijk door zijn relatie met Carolijn, 
de dochter Willy en Peter de Leeuw 
(Pelgrimhoeve). “We hebben regelmatig 
een vergadering, waarin de bouwers en de 
denkers samen bezig zijn met een thema. 
Dit jaar was dat niet zo moeilijk, vanwege 
het jubileumjaar. De slogan lag voor de 
hand: ’44 jaor en nog nie gaor’ natuurlijk. 
We willen dat dit er heel goed uitspringt. 
Iedereen langs de kant moet het weten. We 
gaan met zo’n 35 man meelopen en laten 
ons ondersteunen met een flinke en mooi 
opgetuigde kar.” Dat is makkelijker gezegd 
als gedaan. De Kaauw Errepels hebben 
geen geschikte ruimte om de kar rustig op 
te bouwen. Alle ornamenten en versiersels 
worden momenteel in schuurtjes gemaakt. 

“We hebben de afmetingen van de wagen 
en we weten hoe het moet worden, maar 
het is altijd spannend of alles in de laatste 
week voor carnaval precies past.” Lachend 
gaat Erik verder: “We hadden een keer 
geen rekening gehouden met de dingen 
die naast en aan de wagen hingen. We 
moesten de hele kar schuin omhoog door 
de deuren van een schuur heen zien te 
krijgen. Er uit ging, maar na afloop er weer 
in, kostte iemand bijna een paar vingers…”

Werkgroepen
Veel mensen beseffen niet, dat er veel 
komt kijken, voordat het carnaval van de 
Kaauw Errepels van start kan gaan. “In 
feite hebben we voor elk deel van de dag 
en voor elke activiteit wel een aparte werk-
groep”, gaat Erik verder. “Gelukkig is er een 
vaste kern en kunnen we vóór en met car-
naval een beroep doen op een vaste groep 
vrijwilligers.” Dat is hard nodig, want iedere 
activiteit kent zo haar eigen specifieke 
problemen. “Dit jaar willen we op de wagen 
graag livemuziek”, vertelt Jos, “maar een 
blaaskapel leg je niet zomaar vast. Die zijn 
nu pas bezig hun programma op te stellen. 
Wij moeten het echter tijdig weten, want je 
moet ook zorgen voor de nodige ruimte op 
de wagen. In ieder geval zijn we op zoek 

‘44 jaor en nog nie gaor’ in d’n opstoet                             Jaap van Loon

Het duurt nog een paar weken, maar de voorbereidingen voor carnaval in onze wijk 
zijn al maanden in volle gang. Een aparte bouwploeg is in kamers en schuurtjes bezig 
met de voorbereiding voor deelname aan de grote optocht in Tilburg.

Lege flessenactie van de Kaauw Errepels
 
Op zaterdag 25 januari tussen 15.00 en 17.00 uur houden de Kaauw Erre-
pels een lege flessenactie in de Armhoefse Akkers.  
Omdat de vereniging dit jaar haar 44 jarig bestaan groots wil vieren zijn alle 
bijdragen belangrijk. Wij komen dan huis aan huis vragen of u één of enkele 
lege flessen heeft voor onze vereniging. Mocht u niet in de gelegenheid zijn op 
zaterdag 25 januari, dan kunt uw flessenbijdrage afgeven bij de Pelgrimhoeve, 
Pelgrimsweg 27. Alvast bedankt voor uw bijdrage!
Carnavalsvereniging Kaauw Errepels
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naar iets spectaculairs, wat op gaat val-
len.” Wie trouwens belangstelling heeft om 
mee te lopen in de grote optocht kan zich 
melden via: : www.kaauwerrepels.nl. 

Eigen optocht 
De wijk Armhoefse Akkers is nog een van 
de weinige wijken die ook een optocht in 
de eigen wijk heeft. In feite zijn het er zelfs 
twee. Op vrijdag trekt de bonte stoet van 
basisschool Armhoefse Akkers door de 
straten en op zaterdag komen veel wijk-
bewoners zelf in actie. Daar horen ook de 
bouwers van de grote wagen bij. “Dat kost 
wel wat extra tijd, maar het is hartstikke 
leuk om te doen,” vindt Erik. “Een andere 
groep is bezig met die voorbereidingen en 
die hebben al twee blaaskapellen weten te 
strikken. Dat verhoogt de sfeer.”
Vindt hij het jammer, dat de basisschool 
niet meedoet met de wijkoptocht? “Ja 
natuurlijk, maar wel begrijpelijk, want dat 
kost de leerkrachten een extra dag. Het 
zou echter wel mooi zijn, als op zaterdag 

nog een paar klassen meelopen. Overigens 
lopen ook verschillende groepjes kinderen 
mee met de kinderoptocht door het cen-
trum van Tilburg op dinsdag.”  

Publieksprijs
Meedoen met d’n opstoet is overigens wel 
een slijtageslag. Erik: “Je moet om 10.00 
uur klaar staan langs de Piushaven en de 
route is best lang. Zeker, als je weet, dat je 
de route twee of drie keer loopt. Soms sta 
je stil, dan weer vooruit, loop je wat terug 
om iemand te groeten, maak je ergens 
een praatje. Al met al best vermoeiend en 
daarbij kijken ook nog eens een heel lading 
mensen naar jou. ’s Avonds rond 18.00 – 
19.00 uur zijn we pas weer terug in de Pel-
grimhoeve. Hopelijk ook dit jaar weer met 
een prijs. De afgelopen jaren behaalden 
we met de Kaauw Errepels twee keer de 
Publieksprijs, eigenlijk de mooiste prijs die 
er is. Dat zou dit jubileumjaar wel helemaal 
super mooi zijn…”

De groep van de Kaauw Errepels die vorig jaar deelnam 
aan d’n opstoet door het centrum van Tilburg
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En die nieuwe accommodatie is hard nodig. 
De vereniging groeide van 600 leden in 
1980 tot 1750 leden nu. De verwachting 
is dat gezien de demografische ontwik-
kelingen en het grotere belang van sport 
dit aantal doorgroeit naar 2000 leden. De 
huidige accommodatie is daar totaal niet 
op berekend en bovendien flink verouderd.  
Daarnaast, Were Di is gegroeid van louter 
hockey naar een club waar zowel tennis-
sers, als Beachvolleyballers en jeu-de-
boulers thuis zijn. Inderdaad, een echte 
omnivereniging. Niet te verwarren met de 
voetbalvereniging Were Di in Moerenburg.

Clubhuis
Door het architectenbureau van Brouwers/
Bedaux zijn er al tekeningen geschetst. 
Hierbij is een heel  aantrekkelijk en 
transparant gebouw in beeld gekomen. 

Hierin zullen ook nieuwe kleedkamers en 
douches een plek krijgen. Waar nog wel 
aan gesleuteld moet worden is de ontmoe-
tingsfunctie. Het moet namelijk niet alleen 
een clubgebouw worden voor de hockeyers 
die vooral hun wedstrijden op zaterdag en 
zondag afwerken. Maar ook voor de ten-
nissers die door de week tennissen, al dan 
niet ’s avonds mag het een prettig, toegan-
kelijk clubhuis worden. Er zullen dus nog 
nieuwe tekeningen komen.

Dit clubhuis gaat verdwijnen

Het nieuwe parkeerterrein van Were Di

Omnivereniging Were Di krijgt nieuw clubhuis              Yvonne Thomassen

Sinds de gemeenteraad Tilburg in november jl. een motie heeft aangenomen, kan er 
weinig meer misgaan. Er is nu 1,2 miljoen euro gereserveerd voor een nieuwe accom-
modatie voor deze vereniging aan de IJsclubweg.

Parkeerterrein
Komen al die leden uit de Armhoefse  Ak-
kers? Nee, niet bepaald, maar wel een be-
hoorlijk deel daarvan. De rest komt uit het 
centrum en aanpalende wijken. Daarmee 
is dit Were Di weliswaar geen wijk gebon-
den vereniging, maar wel eentje dicht in de 
buurt. De rest van Tilburg hockeyt vooral bij 
de Bredaseweg.  

Het parkeerterrein moest ook worden 
aangepakt. Ook al wonen veel leden dicht-
bij, men komt door drukte of anderszins 
vaak toch met de auto. Bij wedstrijden zijn  
het inderdaad de leden van de tegenpartij 
die moeten kunnen parkeren. En dan 
natuurlijk nog al die betrokken supporters, 
zoals de pappa’s en mamma’s, opa’s en 
oma’s van de hockeyjeugdleden. Naast 
natuurlijk vrienden, vriendinnen, partners 
en andere sportievelingen. Het werd 
daarom hoog tijd voor de heraanleg van 
het parkeerterrein. Dat is nu zo goed als 
gebeurd, waardoor de waterballetten, de 
slijkschoenen en parkeeroverlast zo goed 
als tot het verleden behoren.  
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Perspectief
In het verleden is er sprake geweest dat 
alle hockeyverenigingen in Tilburg samen-
gevoegd zouden worden. Maar dat heeft 
Were Di altijd geweigerd. Dit, ondanks de 
miljoenen gemeentesubsidie voor die sa-
mengevoegde clubs. Onder meer met het 
argument van de omnivereniging. Boven-
dien wilde men de eigen zelfstandigheid 
niet opgeven. Dat speelt ook nu nog een 
rol. Want, al draagt de gemeente nu bij aan 

de kosten voor de nieuwe accommodatie, 
voor de rest van de investeringen stelt de 
vereniging zichzelf garant. Zo zal de aanleg 
het vierde (waterbed)hockeyveld door Were 
Di zelf worden gefinancierd.  
Met dit alles behoudt omnivereniging Were 
Di haar zelfstandigheid, beschikt het straks 
over een up-to-date accommodatie én kan 
ze nog groeien. Kortom, een vereniging 
met perspectief voor de sportievelingen 
onder ons, jong en oud.

Yoga en pilatesstudio ‘ikgroei’ bestaat 
al sinds 2009 en opende haar deuren in 
Goirle. Daar groeide de studio gestaag 
waarna een verhuizing noodzakelijk werd. 
Er werd een onderkomen gevonden aan de 
Laarstraat alwaar de studio verder kon uit-
breiden en ontwikkelen. “Na 2,5 jaar is nu 
de tijd gekomen om een pand te betrekken 
waar de studio een eindstation bereikt om 
verder aan de toekomst te gaan werken”, 
aldus eigenaresse Mary Ann Moerkens.

Uniek
Het concept van ‘Ikgroei’ is uniek in Tilburg, 
waarbij de ervaring en persoonlijke be-
geleiding centraal staan. Niet alleen de 
sfeer en uitstraling van de studio zelf maar 
ook de manier waarop de lessen verzorgd, 
opgebouwd en begeleid worden is redelijk 
uniek te noemen. Kleine groepen, voor 
ieder niveau toegankelijk, lenig of niet, 
tijdens de lessen wordt iedereen op eigen 
niveau geholpen om steeds een stapje 
verder te komen in zijn of haar persoon-
lijke ontwikkeling. Mary Ann: “Het nieuwe 
pand biedt mogelijkheden om ook in de 
yoga- en pilateslessen meer attributen te 
gaan gebruiken in de les. Voor yoga zitten 
er bijvoorbeeld yogaswings in de planning 

en voor pilates hoop ik op korte termijn 
springboards te kunnen installeren. Dit 
alles om ook de manier van lesgeven naar 
een hoger niveau te kunnen brengen.”

‘Ikgroei’ verzorgt lessen in hatha yoga, 
zwangerschapsyoga en pilates. Meer infor-
matie hierover kunt u vinden op de site:
: www.ikgroei.com. Mary Ann nodigt u ook 
van harte uit om - natuurlijk altijd geheel 
vrijblijvend en in overleg - een proefles te 
komen volgen. Geef uzelf dan op via het 
antwoordformulier op de site.

Nieuwe bestemming voor monumentaal werfgebouw                Ab Smit

Het bonbonnetje, zoals het oude betaalkantoortje aan de gemeentewerf in de volks-
mond ook wel genoemd wordt, krijgt binnenkort een nieuwe bestemming. Vanaf 
februari 2014 opent yoga-en pilatesstudio ‘Ikgroei’ hier haar deuren. Het van oudsher 
gemeentelijke, monumentale pandje gelegen aan de werf 3a nadert met de nieuwe 
exploiteur het einde van een grootscheepse renovatie.
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In helder blauwe T-shirts trad het gemeng-
de team van groep 5-6 aan in de grote 
Stadssporthal. De retro-tenues voor jon-
gens en meisjes doen terug verlangen naar 
de jaren ’80, naar het EK 1988 vooral. De 
strakke outfits stralen een heerlijk 
eighties feel good uit, hoewel de logo’s van 
de school na talloze wasbeurten nauwelijks 
nog zichtbaar zijn. “Weet jij een sponsor 
dan?” reageert meester Jens gevat. Bij het 
uitdelen van de programmaboekjes heeft 
hij al uitgelegd dat nieuwe sportkleding laag 
op de prioriteitenlijst staat. Plezier maken 
kan ook low-budget. 

Olympische gedachte
Twee middelbare scholieren uit de wijk, 

vrienden Tom en Sem, zijn de zelfbenoem-
de teamcoaches. “De opstelling en wissels 
staan in mijn smartphone”, meldt Tom, 
zichtbaar goed voorbereid. Vier spannende 
duels volgen die middag en de voorronde 
blijkt geen gemakkelijke hindernis. Alleen de 
keeper is zeker van zijn plaats in het zestal 
dat op het veld mag staan. De andere vijf 
spelers worden doorlopend gewisseld. De 
heren zien er streng op toe dat iedereen 
speeltijd krijgt. Alleen in het cruciale duel 
tegen medekoploper Rendierhof houden 
Tom en Sem zich even Oost-Indisch doof. 
De meiden jengelen tevergeefs om een 
invalbeurt. Deze pot moet eerst gewon-
nen worden, wat na een kwartier is gelukt 
(2-0 winst). Eerlijkheid moet even wijken 

Een van de topteams van basisschool Armhoefse Akkers met v.l.n.r. Saar, Rikke, Suus, Juul, 
Lucas, coach Sem (13), Joep, Finn, Giel, Bram en Jochem. Helaas valt Isa net buiten beeld.

Schoolvoetbal een groot festijn                                 Gerben van Eeuwijk

Tweemaal per jaar organiseert het gemeentelijk sportbedrijf een voetbaltoernooi: 
veldvoetbal in mei en zaalvoetbal in december. Afgelopen kerstvakantie deden bijna 
alle basisscholen uit de stad mee. De Armhoefse Akker had maar liefst zeven teams 
afgevaardigd; drie teams haalden de finaleronde. 
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voor zekerheid, waarna een vader netjes 
het olympisch principe komt uitleggen. Dat 
meedoen belangrijker is dan winnen snap-
pen beide pubers, maar nu even niet.

Blauwe plekken
In de poule zijn alle vijf tegenstanders 
serieus aan elkaar gewaagd. Ieder team 
blijkt van een ander team te kunnen win-
nen, het lijkt de Eredivisie wel! De blauwen 
uit Armhoef bikkelen dat het een lieve lust 
is, waarbij de meiden zeker niet onderdoen 
voor de jongens. Suus, Rikke en Isa staan 
absoluut hun mannetje, en dan is Saar er 
wegens ziekte niet eens bij. Keeper Juul 
blinkt uit met zijn reddingen en topscorer 
Finn is onmisbaar. Koste wat het kost mag 
er niet verloren worden, want dan is het 
meteen afgelopen. Menige valpartij op de 
harde sportzaal-vloer levert blauwe plekken 
op die goed kleuren bij de blauwe outfits. 
Na twee overwinningen en een gelijkspel 
heeft het team nog een punt nodig in de 
laatste wedstrijd. Pantha Rhei wordt keurig 
op 0-0 gehouden en op Italiaanse wijze, 
met een punt voorsprong, bereikt Armhoef 
de finale. Resultaatvoetbal is het team 
van coaches Tom en Sem op het lijf ge-

schreven. Uitbundig wordt er gezamenlijk 
gejuicht, zeker als de poulebeker ontvan-
gen is. Op naar de finale daags na kerst. In 
een elftal gezinnen moeten de plannen op 
derde Kerstdag even de ijskast in. 

Hup Were Di
Diverse ouders vergissen zich met deze 
aanmoedingskreet tijdens de finaledag, 
waarna Sem koeltjes verzucht: “Het is 
Armhoef hoor!” De tegenstanders in de 
finaleronde zijn helaas duidelijk een maatje 
te groot voor ons team. Vijf afgetekende 
nederlagen en de aftocht is bezegeld. Zelfs 
de Fair Play Award gaat aan de jonkies 
voorbij. 
Gelukkig blijkt het meiden-team van groep 
7-8 weer een klasse apart. Zij houden de 
eer van Armhoef hoog en gaan er nipt maar 
terecht met de toernooiwinst vandoor. In 
de laatste wedstrijd van groep 5-6 komen 
de grote zussen en vriendinnen de mid-
denbouw aanmoedigen, maar tevergeefs. 
Een van hen wil zelfs invallen in zo’n blauw 
shirt, maar riskeert bij nader inzien liever 
geen diskwalificatie. Sportiviteit wint het 
van rivaliteit. Die ene beker zit mooi in de 
pocket.

December 2013: een 
blij voetbalteam E2 van 
Were Di.
Net kampioen gewor-
den, vandaar die stra-
lende gezichten van de 
jongens! 
Bovenste rij v.l.n.r. 
Maxim Taborsky, 
Gijs van den Heuvel, 
Sem Janssen, Jarco 
Beekmans, Bruno 
Roszek, Wessel Kluyt-
mans. 
Onderste rij v.l.n.r. 
Guus van Eulem, 
Kasper van Kuyck, 
Pim van Iersel, Ingmar 
Jacobs.
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Tilly

Als we niet oppassen, dan wordt het nog wat met Tilly, dacht ik pas, toen we in december 
op een vrijdagavond via De Werf langs het water van de Piushaven kuierden. ‘Tilly’ is de 
naam die onze zoon en ik gebruiken als we het over onze stad hebben. Met enige regel-
maat signaleert Donlog waarnemingen die onze stad het predikaat ‘Nèt niet’ geven. Maar 
hier en daar zijn toch wat lichtpuntjes.

In Castellabate, het dorp in Zuid-Italië waar we regelmatig komen, gaan we vaak ’s avonds 
even de berg af om beneden aan de zee een rondje te draaien in Santa Maria. Een keer de 
Corso Senatore Matarazzo op en neer, de hoofdstraat, met winkeltjes, hier en daar een bar 
en aan het einde het stadsstrandje dat eigenlijk het dorpsplein is. Kwebbelende mensen, 
spelende kinderen. 
Een beetje deed de december-tocht langs het Tilburgse water me daaraan denken. Lichtjes 
in de masten van de boten. Veel mensen aan de wandel. Full house bij Villa Pastorie aan 
de draaibrug, met gratis goeie snert. Hapjes en drankjes in de verschillende tentjes aan het 
water en zelfs mensen op de terrasjes. Dat laatste zouden ze in Italië niet begrijpen. Daar 
trekken ze in oktober een dikke jas aan, muts op en handschoenen aan, omdat de tempe-
ratuur weleens onder de 15 graden zou kunnen komen. 

Ja, het wordt wat met die Piushaven. Komen er ook nog lofts in de oude Jumbo, wordt de 
AaBe-fabriek deels gerestaureerd. Het kan niet op.
Verderop in de stad de Spoorzone, daar begint ook iets te worden. Mèt Fontys of zonder, 
mèt bibliotheek of zonder. Er is volop bedrijvigheid en het is mooi om te zien hoe zo’n ge-
bied dat altijd afgesloten was, zijn geheimen langzaam prijs geeft. Er zitten pareltjes tussen. 
Er popt van alles op, nu weer een restaurant. En heel bijzonder – het Brabants Dagblad 
signaleerde het ook al - je ziet nu pas hoe indrukwekkend het station eigenlijk is omdat je er 
aan de achterkant verder vanaf staat. 
En dan die straat! De JP Coenstraat krijgt al boulevard-allures, maar wat denk je van de 
Burgemeester Brokxlaan. Ik heb de goede man een beetje gekend, eerst als provinciebe-
stuurder, later als burgemeester van Tilburg. Het was even wennen toen-ie kwam, maar in 
retrospectief geloof ik dat hij zo langzamerhand wel de titel ‘Beste Burgemeester’ met zich 
mee draagt. Waarbij het mij niet zou verbazen als hij boven in een van de achterkamertjes 
van de hemel mopperend naar beneden kijkt en zich – vooral hardop - afvraagt waarom het 
slechts een laan en geen boulevard geworden is en wellicht ook of het niet allemaal een 
beetje breder en grootser gekund had omdat dat beter bij hem past.

Ja, het wordt misschien best nog wat met Tilly. Midi gaat weer open. Gemiste kans trou-
wens: ik zou het straatje ernaast Burgemeester Vreemansteeg genoemd hebben, dan was 
dat ook klaar. En dan hebben in ons eigen dorp Armhoef weer ’n nieuw restaurant. ‘Aan tafel 
dicht’, restaurant ‘Te Koop’ open. En nu maar hopen dat de nieuwe chef goed luistert naar 
Sander Rooijakkers, eerste eigenaar van Aan Tafel - en bijna buurman -, niet teveel toeters 
en bellen. Gewoon eenvoudig en goed koken voor een betaalbaar bedrag. Dat zou mooi 
zijn, want de mond-tot-mond recensies en die op internet waren de laatste tijd niet al te best. 



18

Nachtburgemeester
Stadsecoloog Gert Brunink, bekend van zijn vele wandelingen in Moerenburg, is de nieuwe 
nachtburgemeester van Tilburg. Hij heeft onlangs de fakkel overgenomen van Godelieve 
Engbersen die met een aantal speciale initiatieven een andere inkleuring van dit ambt reali-
seerde.

Netwerk Landschapsbeheer Moerenburg-Heukelom-Koningshoeve
Brabants Landschap, gemeenten Oisterwijk en Tilburg, Agrarische Natuurvereniging Kem-
penland, Vereniging Behoud Moerenburg, Vereniging Groen Boer en Doen en Stichting 
Schone Paden gaan binnenkort een samenwerkingsovereenkomst ondertekenen. De sa-
menwerkingsovereenkomst loopt tot 1 januari 2020, waarbij de kwaliteit van het landschap, 
de landschapselementen en de recreatieve routes in het gebied geborgd worden.

MHU blijvend
De gemeenteraad heeft besloten dat de voorzieningen van Novadic-Kentron op de Jan 
Wierhof mogen worden gevestigd, daarbij is er dus geen einddatum vastgelegd. Over de 
vestiging van de unit voor Medicinale Heroineverstrekking (MHU) in Zorgvlied besloot de 
raad in 2008 expliciet dat het om een tijdelijke vestiging voor vijf jaar zou gaan, gezien het 
toen nog experimentele karakter van de voorziening. Dat is in Armhoef dus niet het geval.

Nieuwe directeur Studio T
Teamleider Leoni Heijkants is de nieuwe directeur van Studio T. Zij volgt Willy Koppens 
op die in Velp aan de slag gaat. Volgens bestuursvoorzitter Ab Groen is Willy “een échte 
Helicon-directeur met veel ervaring, sterk in netwerken en in onderwijsvernieuwing. Dat past 
uitstekend bij de cultuur van Helicon MBO Velp.” Ook met de keuze voor Leoni in Tilburg is 
bewust gekozen voor interne kandidaten. 

Indiëmonument zoekt donateurs
De kosten voor het onderhoud en de jaarlijkse viering rond het Indiëmonument wordt finan-
cieel steeds lastiger rond te krijgen. Het bestuur wil graag de traditie in eren houden en is 
dringend op zoek naar donateurs. Hoe meer schouders er onder gezet worden, hoe lager de 
last per schouder. Ze wachten op uw melding via 7 indiemonument.tilburg@gmail.com.

Piushaven Lichtfeest 
Het traditionele Lichtfeest rond de Piushaven 
kwam wat minder uit de verf. Het nieuwe 
lichtplan langs de haven werd deels ontstoken, 
waardoor in de loopt der tijd een magische 
lichtkunstroute gaat ontstaan. Het evenement 
kende allerlei leuke facetten, maar voor een 
deel van het publiek bleek het soms lastig de 
juiste locaties te vinden.

De nieuwe lantaarns langs de Piushaven
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De werkgroep wil verkennen of en zo ja, 
hoe de Armhoefse Akkers kan aansluiten bij 
de ontwikkelingen die breed in de samen-
leving te zien zijn, zoals zelf duurzamer met 
energie omgaan, spullen repareren, delen 
en/of ruilen, wellicht zelfs zorg organiseren 
(zorgcoöperatie of varianten daarop) of 
delen van de openbare ruimte beheren. 
Voor de uitwisseling van ideeën organiseert 
DAAD samen met studenten van Studio T 
in februari 2014 het eerste Praatcafé.

Initiatieven
Bij dit Praatcafé gaat het erom dat verschil-
lende initiatieven zich gaan presenteren. 
Studenten van Studio-T zijn op zoek naar 
inspirerende ideeën en initiatieven in en uit 

de wijk. Misschien bent u zelf wel iemand 
die ideeën heeft voor de wijk of samen met 
anderen een werkgroep wil organiseren. 
Vindt u : www.thuisafgehaald.nl, 
: www.repaircafe.nl, : www.peerby.nl of  
: www.granniesfinest.com bijvoorbeeld 

Praatcafé in de buurt

In de Buurtkrant van december 2013 heeft de werkgroep DAAD - De Armhoefse 
Akkers Duurzaam - zich voor het eerst gepresenteerd. Nu staat zij in de startblokken 
om met belangstellenden echt in gesprek te gaan.

interessant of heeft u er zelfs ervaring mee 
en wilt u die delen met anderen? Laat het 
ons weten. Aarzel niet en neem met ons 
contact op via 7 buurtraad@hotmail.com. 
Het Praatcafé zal plaatsvinden in februari 
a.s. In de volgende Buurtkrant wordt er 
meer over het programma bekendgemaakt. 
Als je tussentijds meer informatie wilt 
hebben, ga dan naar de website van de 
Armhoefse Akkers: 
: www.armhoefseakkers.nl.
 
Op de koffie 
In de vorige Buurtkrant werd al gewezen op 
de bijeenkomst van het regionale project 
‘Leefbaar’ in Oisterwijk. Na die succesvolle 
bijeenkomst ontmoeten geïnteresseerden 
uit Goirle, Oisterwijk en Tilburg elkaar nu in 
Loon op Zand op 4 februari a.s., om 19.30 
uur. Als u interesse heeft, bent u van harte 
welkom. Zie voor meer informatie de web-
site van de buurt. 

Ger Pepels

Een quiz waaraan wordt deelgenomen door 
teams van minimaal 4 en maximaal 6 per-
sonen. Het inschrijfgeld bedraagt 2,50 euro 
per persoon. De quiz bestaat uit 8 ronden, 
met telkens 10 vragen, op elk niveau. In 
iedere ronde komt steeds één vraag uit de 
volgende categorieën: Aardrijkskunde, Af-
gelopen jaar, Eten en drinken, Film en TV, 
Geschiedenis, Kunst en Literatuur, Muziek, 
Sport, Tilburg, Wetenschap.      

Hij komt terug…… de Pelgrimhoeve Pubquiz!

De eerste editie vorig jaar was een absoluut succes. Mooi dus, dat de organisatoren 
opnieuw hun schouders zetten onder een nieuwe uitgave. Op vrijdagavond 4 april 
wordt de tweede Pelgrimhoeve Pubquiz gehouden. 



20

Joker
Elk team krijgt een joker die op een van 
de reguliere rondes mag worden ingezet 
direct ná het beantwoorden van de vragen 
in die ronde. Daarnaast zijn er nog twee 
fotorondes.
Na elke ronde worden de vragen opge-
haald en de antwoorden bekend gemaakt. 
In de pauze hoor je in de tussenstand hoe 
je het tot zover hebt gedaan.
Het gebruik van (smart)phones, woorden-
boeken, telepathie, etc. is niet toegestaan. 
Het volledige reglement kun je vinden op 
: www.pelgrimhoeve.nl.  

Inschrijven
Neem de uitdaging aan voor een gezellige 
quizavond met familie, vrienden of collega’s. 
Vorm een team en schrijf je in via 
7 josparren65@home.nl. Doen!
Vanwege de grote belangstelling bij de 
eerste editie gaat de inschrijving in op 15 
februari om 10.00 uur. Inschrijvingen vóór 
dat tijdstip worden niet geaccepteerd. 
Er kunnen maximaal 20 teams deelnemen.

Jos en Leran Parren

Studenten wonen er alweer enige tijd. Op 
de hoek met de St. Josephstraat in het 
voormalige slagerijpand, maar ook in een 
drietal woonhuizen in een rij tussen andere 
woningen. Ongeruste straatbewoners 
richtten een commissie op die tot bij de 
Raad van State de vergunningsprocedure 
aanvocht. Tevergeefs. 

Wat is het geval? 
Bij navraag bij diverse omwonenden blijkt 
de middelste studentenhuurwoning een 
beetje de boosdoener qua geluidsoverlast. 
De drie studentenhuurwoningen tezamen 
zorgen voor de nodige parkeeroverlast. 
In die zin, regelmatig is de totale stoep 
in beslag genomen door alle daar gepar-
keerde fietsen. Straatbewoners kunnen er 
gewoon niet meer langs. Kinderen kunnen 
dan  niet eens op de eigen stoep spelen, 
want de fietsen staan daarbij ook voor 
naastgelegen huizen gestald. Het ontlokt 
een straatbewoners de verzuchting: in het 
centrum worden fietsen geruimd, maar hier 
mogen ze allemaal maar gewoon blijven 
staan.” Door het gebrek aan parkeerruimte Ergernis: teveel fietsen op de stoep

Tilburg Studentenstad                                             Yvonne Thomassen

Tilburg Studentenstad betekent ook studentenhuisvesting. Wanneer dat ook gebeurt 
in een normale woonstraat wil dat wel eens gaan knellen. Zo ook in de Gerard de 
Bontstraat in onze wijk. Al jaren zijn daar in een aantal panden studenten gehuis-
vest. De komst van weer een studentenhuis bracht een aantal straatbewoners in het 
geweer.
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loopt men als autobezitter ook regelmatig 
kans op flinke deuken en krassen. Want 
bij vertrek met de fiets, moet die worden 
opgevist uit die kluwen fietsen en vallen 
er regelmatig fietsen om. Juist, tegen een 
aldaar geparkeerde auto. Wiens fiets dat 
is geweest, valt niet te achterhalen: “ja, die 
zijn vannacht vetrokken.” 

Plato
Het middelste huis blijkt  een sociëteits-
huis, van studentenvereniging Plato. Er 
wonen maar twee studenten in, maar er 
zijn veel verenigingsavonden, met muziek 
en nachtelijk vertrek. De rest van de buurt 
maar denken, dat met het vertrek van Plato 
uit het oude casino aan de St. Josephstraat 
de nachtelijke overlast wel voorbij was. 
Niet voor de bewoners in de Gerard de 
Bontstraat dus. De politie bellen, biedt geen 
soelaas; die komt niet. Zelf aanbellen in 
pyama en ochtendjas komt wel eens voor, 
maar zou niet nodig moeten zijn. Boven-
dien is het stressniveau dan al gestegen tot 
boven een bepaalde grens, dus dat is ook 
niet alles. Buurtgenoten moeten ‘s morgens 
wel gewoon weg naar hun werk om zes of 
zeven uur.

Genoeg is genoeg
Wat moet nou eigenlijk kunnen in een 
gewone woonstraat? Dat is de vraag. Zeker 
nu er weer enkele huizen te koopt staan 

en er kans bestaat dat daar ook studenten 
komen wonen. Niets ten nadele van stu-
denten hoor, “aardige mensen hiernaast.” 
En men is zelf ook jong geweest. Maar wel 
tegen dat kluwen fietsen op de stoep, tegen 
de dure schadereparaties aan auto’s en 
tegen al dat nachtelijke bezoek en de ge-
luidsoverlast ’s avonds laat en in de nacht.  
Wordt dit gevoegd bij de geluidsoverlast 
’s zomers bij dat van de studentenflat in 
de St. Josephstraat, dan heeft men het 
in de Gerard de Bontstraat soms wel te 
verduren. Vandaar de vraag ook: wanneer 
is het genoeg? En wat mag je van een 
huisbaas, het gemeentelijk beleid en de 
politie verwachten? Of van de student-be-
woners zelf? Is het bijvoorbeeld onredelijk 
te vragen na tien uur ’s avonds niet meer 
muziek keihard te draaien? Om fietsen 
achterom te zetten? Dat de politie komt 
optreden tegen nachtelijk geluidgeweld? 
Dat de gemeente rekening houdt met 
bewoners bij het verlenen van vergunnin-
gen? Of sterker nog: alleen vergunningen 
afgeeft binnen gestelde termijnen en onder 
voorwaarden?...

Inmiddels heeft de Raad van State  
uitspraak gedaan en mag opnieuw een huis 
in deze straat verhuurd gaan worden aan 
studenten. 
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Zang- of pianolessen
Voor zang- of pianolessen: ga naar mijn website : www.wilvanleijsen.nl of 
( 544 54 55.

Cursus Vaarbewijs
Cursus Klein Vaarbewijs 1 en/of 2 in de buurt? 
Kijk op :www.wateridee.nl of ( 06 121 463 34 of ( 06 255 155 56.

Teken- en schilderlessen en cursus Aquarel
Leerzaam en gezellig! In het atelier aan boord van ons schip Drie Gebroeders aan 
de Havendijk 7 (bij de Hogendriesstraat). Kijk op : www.wateridee.nl of 
( 06 121 463 34.

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 
7palaisdelamer@ziggo.nl.  

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.

Even tijd voor uzelf!
Heerlijke gezichtsbehandeling incl. massage 75 min vanaf  30,- euro. 
Voor overige behandelingen zie : www.ilmiosogno.org. Schoonheidsspecialiste, 
visagiste, hand- en nagel-verzorging Sanne Takkenberg, ( 533 10 69 of 
06 226 576 99.



23

 
BUURTAGENDA 

11 januari 20.00 – 23.00 uur Pelgrimhoeve 
Nieuwjaarsparty voor de jeugd 

23 januari 16.00 – 18.00 uur Duvelhok 
Expositie van Kunstvakken Nieuwste School 

25 januari 15.00 – 17.00 uur Wijk Armhoef 
Lege flessenactie t.b.v. Kaauw Errepels 

26 januari 15.00 – 17.00 uur Duvelhok 
Expositie van Kunstvakken Nieuwste School 

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

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 

 
INFORMATIE 

Ø Buurtkrant E-mail: armhoefseakkers@gmail.com 

     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:  

23 januari 

 7 februari 

  
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 
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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 14 januari en 11 februari, aanvang 
20.30 uur in de Van Heutszstraat 1a. Aanbellen bij Buurtraad/ 
prikpost. 

                            
Ø Wijkagent 

Ad Braber 
E-mail: ad.braber@mw-brabant.politie.nl. ( 0900 8844.  
Telefonisch kunt u afspraak maken voor deelname spreekuur op 
13 januari, 27 januari en 10 februari van 19.00 tot 20.00 uur.  

  
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. 
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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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II	  III	  II	  III	  II	  III	  II	  III	  II	  III	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	                           .  reparatie 
                                                                                   .  stemmen 
John	  Meulendijks	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  pianoservice	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  .  advies	  
                                                                                   .  bemiddeling 
 
Gerard de Bondtstraat 6      5017  GT  Tilburg 
Tel. 013 – 543 40 04 
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Gecertificeerd	  NFG,	  hierdoor	  
vergoeding	  zorgverzekering	  
	  

Als	  jij	  het	  besluit	  hebt	  genomen	  dat	  je	  zo	  niet	  
langer	  verder	  kan,	  maak	  dan	  direct	  een	  afspraak.	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Dat	  voelt	  al	  snel	  een	  stuk	  beter!	  
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Kijk	  op:	  

www.villapoggioalsole.com	  
Tel.:	  013	  543	  88	  68	  

 

 

Veel	  buurtgenoten	  waren	  	  
al	  bij	  ons.	  

 
Te	  huur:	  een	  of	  twee	  verdiepingen	  
van	  ons	  prachtige	  huis	  in	  Cilento,	  
met	  zwembad.	  Elke	  verdieping	  
heeft	  vier	  slaapkamers	  en	  een	  

eigen	  keuken.	  
 

Ideaal	  voor	  familie-‐	  of	  vrienden-‐
vakantie.	  Blik	  op	  Capri	  en	  de	  

Amalfikust.	  Prachtig	  achterland.	  
Historische	  schatten.	  Mooie	  stranden.	  
Middeleeuws	  dorp.	  Cilento	  is	  Unesco	  

beschermd	  natuurgebied	  in	  de	  
provincie	  Campania,	  het	  land	  van	  de	  
citroenen	  en	  de	  Mozarella.	  Paestum,	  
Pompeï,	  Napels,	  Capri,	  Amalfikust	  als	  

uitstapjes.	  
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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

 
 
 
 

	  
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 
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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. 

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  


