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We kunnen er weer door! Het laatste stukje van de JP Coenstraat wordt geasfalteerd.
(foto Ton Baggerman)

- Pleun genomineerd
- Nooduitgang, maar dan anders
- Lekker op vakantie
- Schoolrooster = werkrooster
- Op vakantie om de hoek
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Het Koning Willem I College reikt jaarlijks 
drie Awards uit aan talentvolle studenten 
die er het meest uitspringen: één voor 
Vakmanschap, één voor Innovatie en één 
voor bijdrage aan de Community. Want alle 
talenten tellen daar! Elke afdeling van de 
mbo-school mocht één student nomineren, 
wat resulteerde in 18 kandidaten. Waarom 
juist hij of zij is genomineerd, staat  in 
een speciaal nominatierapport. Een jury, 
bestaande uit gerenommeerde vertegen-
woordigers van bedrijfsleven, onderwijs en 
overheid,  maakt vervolgens een keuze. 
Tijdens een feestelijke bijeenkomst op 
woensdag 11 juni is bekend gemaakt wie 
van de genomineerden dé uitblinkers van 
het jaar 2014 zijn.

Tuberculose
“Ik denk, dat ik vanwege mijn stage op 
de Filipijnen genomineerd ben”, vertelt 
de twintigjarige Pleun. “Ik was de eerste 
student van mijn afdeling die een internatio-
nale stage liep.” Maar dat is een beetje kort 

door de bocht, want Pleun liep niet zo maar 
’n stage: “Ze begrepen er op de Filipijnen 
niets van, dat ik een opleiding tot dokters-
assistent volg. Ik werd behandeld als AIO, 
als een arts in opleiding en het lukte me 
niet om ze op andere gedachten te bren-
gen!”, lacht Pleun. “Misschien dat ik mede 
daardoor ook veel succes had met het 
opzetten van een campagne rond tubercu-
lose. TBC is daar een vreselijk taboe. Om-
dat het zo besmettelijk is, schamen mensen 
zich ervoor. Je praat er niet over als je het 
hebt. Het is echter een van de grootste 
infectieziekten in Hagonoy, de plaats waar 
ik was op het eiland Luzon. Er zijn echt 
wel voldoende medicijnen te krijgen, maar 
door het taboe rond deze ziekte gaat men 
gewoon niet op tijd naar een dokter. Ik 
heb daarom een voorlichtingscampagne 
opgezet en op 9 High Schools uitgevoerd. 
Dat liep zo goed, dat de campagne nu door 
mensen daar verder wordt voortgezet.”

Tagalog
Pleun vertrok in september naar de Filipij-
nen voor zoals ze zelf zegt: “Mijn tofste 
ervaring ooit!”. Van tevoren had ze geld 
ingezameld, waarmee ze medicijnen heeft 
ingekocht voor het stageadres. “Ik heb ook 
echt geluk gehad met mijn gastgezin. Heel 
lieve mensen waar ik drie maanden in huis 
heb gewoond. Ik werd ook helemaal geac-
cepteerd door de bevolking. De taalbarrière 
was wel lastig, ze spreken daar Tagalog, 
dat lijkt wel een soort Chinees. Gelukkig 
is Engels daar op school belangrijk als 
tweede taal. Veel leerlingen hopen namelijk 
later een baan te vinden in bijvoorbeeld 
Dubai of Singapore om zo de armoede te 
ontvluchten. Ik heb wel geprobeerd wat 
woordjes in hun taal te leren, maar dat is 
gewoon vreselijk moeilijk.” 
Nu ze alweer een paar maanden terug is in 

Pleun genomineerd door stage op de Filipijnen                        Jaap van Loon

Ze is er nogal nuchter onder, maar wijkgenote Pleun Tilborghs uit de Armhoefstraat 
is absoluut een toppertje. Op het Willem I College in ’s Hertogenbosch is ze genomi-
neerd voor de uitverkiezing tot ‘student van het jaar 2014’!

Pleun (l.) en Tamara, studente Verpleeg-
kunde, voor het Health Centre
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Nederland, heeft ze nog steeds contact met 
de dochters van het gastgezin: “Gewoon 
via Facebook. Het zou heel mooi zijn, als ik 
er later nog een keer naar terug kan.” 

Ergotherapie
Mensen helpen, dat zat er van jongs af aan 
al in bij Pleun. “Tja ik weet ook niet waar-
om, maar dat heb ik altijd al gewild. 
Ik wil komend jaar ook de hbo-opleiding 
Ergotherapie in Nijmegen gaan doen, want 
dan kan ik echt mensen helpen die bijvoor-
beeld door een ongeluk niet meer hun 
dagelijkse dingen kunnen doen.” Het is nog 
wel even spannend of ze toegelaten wordt: 
“Ik heb een motivatiebrief moeten schrijven, 
maar verder nog niks gehoord.” 
Als u dit leest heeft Pleun waarschijnlijk 
haar diploma voor doktersassistent op zak, 
ook al was ze daar zelf nog onzeker over. 
Voor haar daarna geen uitgebreide vakan-
tie. Ze gaat tot september aan de slag in 
de Thuiszorg. Degenen die ze daar gaat 

Even zoeken, maar Pleun staat toch echt 
tussen de kinderen uit Hagonoy

helpen boffen: met Pleun haal je een brok 
spontaniteit en gezelligheid in huis…

De Nieuwe Bosscheweg krijgt echt een 
nieuw aanzien. Grootste verandering: 

Herinrichting Nieuwe Bosscheweg / P.F. Bergmansstraat

De gemeente gaat de Nieuwe Bosscheweg opknappen en opnieuw inrichten. Hoe 
precies? Dat kunt u komen bekijken op de Inloopavond op 25 juni in de Pelgrimhoeve 
tussen 19.00 en 21.00 uur.

Straks op de fiets vanuit de 
Pelgrimsweg praktisch rechtdoor

aan beide zijden van de rijbaan komt 
een fietspad met aansluiting op de 
Pelgrimsweg. Hierbij wordt gebruik 
gemaakt van hoogwaardig bestrating-
materiaal. Ook de groenvoorzieningen 
worden versterkt en verbeterd. 
De P.F. Bergmansstraat wordt beter 
ingericht als 30 km gebied.

Reacties
Het herinrichtingsplan is in nauwe 
samenwerking met een werkgroep 
van omwonenden gemaakt. Op 25 
juni kunt u binnenlopen en de plannen 

bekijken. Er zijn medewerkers aanwezig 
om uw vragen te beantwoorden en er lig-
gen formulieren klaar waarop u schriftelijk 
een reactie kunt geven. Als het goed is zijn 
de direct aanwonenden met een bewoners-
brief al uitgenodigd voor deze avond.
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Het verhaal krijgt echter een bijzondere 
wending, want Harrie wordt proefpersoon 
in een experimenteel onderzoek naar 
alternatieve behandeling van endeldarm-
kanker. En zo wordt een boek geboren met 
een bijzonder verhaal, dat onlangs in het 
Academisch Ziekenhuis in Maastricht werd 
gepresenteerd.

Alternatief 
“Vorig jaar in april kreeg ik de diagnose 
‘gevorderde endeldarmkanker’ en dat 
hakte er bij mij wel in”, vertelt Harrie die 
werkzaam is binnen de sector Innovatie 
van Canon in Nederland. “Je wordt vrijwel 
direct geconfronteerd met de gevolgen 
hiervan: een ingrijpende operatie die een 
stoma tot gevolg zou hebben, en nog veel 
meer bijkomende complicaties. 
Ik had moeite om me daarbij zomaar neer 
te leggen. Ik probeerde om in alles mee 
te denken met de artsen en zo vonden we 
uiteindelijk samen een alternatieve route. 
Ik voel me nu helemaal gezond, voorlopig 
heeft het allemaal goed uitgepakt.”

Humor
In ‘Nooduitgang’ vertelt Harrie openhartig 
en met de nodige humor over bijvoorbeeld 

de behandelingen met chemo en bestraling 
in het Tilburgse St. Elisabeth Ziekenhuis 
en Instituut Verbeeten. “Herkenbaar  voor 
iedere kankerpatiënt, denk ik”, meent Har-
rie. “Ik heb het boek luchtig gehouden, dat 
is nu eenmaal mijn manier van schrijven. 
Iedereen die het boek tot nu toe heeft 
gelezen, zegt dat je in het verhaal wordt 
getrokken en het in één ruk uitleest. Een 
mooi compliment.”

Samenwerking
Uniek is dat Harrie voor de medische 
context van zijn boek heeft samengewerkt 
met één van zijn artsen, de Tilburgse 
colorectaal chirurg dr. David Zimmerman. 
Harrie daarover: “Tijdens onze gesprek-
ken viel het me al op dat Zimmerman en ik 
dezelfde manier van kijken hebben. Toen 
hij het eerste concept zag, wilde hij graag 
meewerken. Hij vond dat het boek moest 
worden uitgegeven om te laten zien hoe 
patiënten kunnen worden betrokken bij 
belangrijke keuzes in hun behandeling van 
kanker.“

Opties 
Ook onderzoeksleider dr. Geerard Beets in 
Maastricht was plezierig verrast door het 

“Uiteindelijk moet u zelf de knoop doorhakken”                   Redactie

Dat is de conclusie van het boek ‘Nooduitgang’ dat buurtgenoot Harrie Keusters 
(53) schreef over zijn behandeling van endeldarmkanker. Nadat in april 2013 bij hem 
kanker werd geconstateerd begint hij zijn dagelijkse ervaringen over de behandelin-
gen op te schrijven. 
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manuscript: “Het is niet alleen een onder-
houdend boek, maar het klopt medisch ook 
helemaal. Het verhaal behandelt uitstekend 
de opties die je als patiënt hebt, en hoe je 
grip krijgt op je eigen behandeling. Ik hoop 
dat alle mensen met endeldarmkanker dit 
lezen”, aldus dr. Beets.
Harrie sluit daarbij aan: “Ik hoop dat mijn 
boek iedereen prikkelt om zelf goed te blij-
ven opletten als je in zo’n complex behan-
deltraject zit. Ik heb ervaren dat artsen het 
uiteindelijk ook waarderen als je meedenkt. 
Dat is overigens lang niet altijd eenvoudig, 
want toen in september 2013 alle onder-
zoeksresultaten op tafel lagen, kreeg ik te 

horen: ‘Al zetten we tien of twintig artsen bij 
elkaar, de meningen blijven verdeeld. 
U moet nu zelf de knoop doorhakken...’ 
Tsja, daar zit je dan in je eentje...”

‘Nooduitgang, een bijzonder verhaal over 
endeldarmkanker’ is voor 12 euro verkrijg-
baar bij boekhandel Gianotten Mutsaers in 
de Emmapassage en via 
: www.nooduitganghetboek.nl . 

Van ieder verkocht boek gaat 3,00 euro 
naar KWF Kankerbestrijding. 
Volg ‘Nooduitgang’ op 
: www.facebook.com/nooduitganghetboek. 

Tijdens deze fair, waar naast Van Helvoirt 
Groenprojecten tal van andere bedrijven 
en non-profit organisaties zich presenteren, 
is voor elke bezoeker wat te halen; de 
laatste tuintrends worden gepresenteerd, 
er worden demonstraties gegeven en er 
is livemuziek. Ook aan het vermaak van 
kinderen en de inwendige mens is gedacht. 
Het terrein van Van Helvoirt Groenprojecten 
is met onder andere de prachtige kantoor-
tuin uitermate geschikt als locatie voor 
de Midzomerfair. Het belooft dan ook een 
feestelijke dag te worden.

Midzomerfair 21 juni                                                          Redactie

Van Helvoirt Groenprojecten B.V. aan de Oisterwijksebaan 8a bestaat 50 jaar. Dit 
jubileum wordt feestelijk gevierd met een Midzomerfair op 21 juni aanstaande. Op de 
langste dag van het jaar, zijn gasten van 12.00 tot 22.00 uur van harte welkom.

Wedstrijden
Naast de Midzomerfair zijn er tal van 
andere festiviteiten gedurende het jubi-
leumjaar. Op dit moment lopen zowel een 
Zonnebloemwedstrijd als een Fotowed-
strijd. Deelname aan beide wedstrijden is 
nog mogelijk. Daarnaast zijn er ontbijtses-
sies met klanten en er wordt een kunstwerk 
gemaakt van tuinattributen van klanten. De 
festiviteiten worden in oktober afgesloten 
met een Slotfeest. 

Meer informatie: http://vanhelvoirtgroenpro-
jecten.nl/50-jaar-van-helvoirt-groenprojec-
ten/.



7

Heerlijk. Vakantie!                                                       Judith Doljé

Nog even en dan breekt de vakantieperiode weer aan. Waar gaan de wijkbewoners 
zoal naartoe? We informeerden bij een willekeurig groepje met zeer uiteenlopende 
plannen.

Corin Sweegers van de Oister-
wijkse baan gaat samen met 
haar man Theo, twee kinderen, 
moeder, zussen, neven en 
nichten (in totaal 31 man) naar 
Italië. Haar moeder wordt 80 en 
dat wordt gevierd! Ze hebben 
een touringcarbus gehuurd en de 
hele familie trekt voor een week 
in een hotel aan de Italiaanse 
kust, het hotel waar haar moeder 
overigens al 55 jaar ieder jaar op 
vakantie gaat. Ze heeft daar zelfs 
haar vaste kamer op de vierde verdieping met zeezicht. Ieder doet lekker wat hij of zij wil, 
maar met zijn allen lunchen en dineren staat dagelijks op het programma.

Tuinen
Klaartje, onze wijkbloemiste, vertrekt 
met man en kinderen in haar bus een 
paar weken naar Zuid-Engeland. Ze 
verblijven in twee verschillende huisjes 
en kamperen tussendoor ook nog een 
weekje. Is Klaartje dan ook nog bezig 
met haar vakgebied? “We zullen zeker 
een aantal tuinen bezoeken, maar die 
hebben vooral de interesse van mijn 
man die hovenier is. Al die verschillende 
plantensoorten interesseren mij minder. 
Maar als ik een bloemenwinkel zie, dan 
kan ik daar niet zomaar aan voorbij 
lopen. Even binnenkijken en een praatje 
maken met mijn Engelse collega’s.”

1800 km.
Ook Henk Naaykens uit de Boerhaavestraat gaat 
naar Engeland. Hij fietst samen met een vriend de 
langste tocht die je in Engeland kunt fietsen, van 
Land’s End in het zuiden naar John o’ Groats in 
het noorden. Een tocht van 1800 km met veel korte 
steile hellingen. Overnachten in een tentje of in 
een B&B als het heel slecht weer is. Ze fietsen zo’n 
100 km per dag en lassen hier en daar een rustdag 
in.” En dat”,  zegt Henk, “vind ik eigenlijk de meest 
vermoeiende dagen...”
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Spanje
Na jaren de vakanties doorgebracht te heb-
ben in Italië gaat Susanne Hoogendoorn uit de 
J.P. Coen dit jaar voor het eerst naar Spanje. 
Samen met haar man en 2 kinderen trekt ze 
naar een camping in Noord-Spanje, vlakbij 
het strand. Het adres kreeg ze van vrienden 
uit Amsterdam. Inmiddels heeft ze echter al 
verschillende tips en adviezen gekregen en 
boekjes te leen van mensen uit de wijk, die 
daar ook allemaal geweest zijn. 
De wereld is klein!

Martijntje uit de Armhoefstraat zoekt het dan weer 
iets verder op. Ze vliegt met man en kinderen naar 
Amerika voor een stedentrip. New York, Washing-
ton, Orlando en Miami staan op het programma. 
Haar man wordt binnenkort 50 en als verjaardags-
cadeautje hebben zijn ouders de tickets betaald. 
Leuke (schoon)ouders!

Bestelbus
Ad de Beer uit de Simon van der Stelstraat ging 
altijd met zijn bestelbus op vakantie. Ja, inderdaad, 
de bus waar hij vroeger de melk mee rondbracht. 
Hij bouwde er een bed en een keuken in en daar 
ging hij dan, samen met zijn vrouw Ellen, aller-
lei landen in Europa mee af. Maar de bus is nu 
verkocht. En zijn dochter Debbie heeft een caravan. 
En die zei “pap, probeer het toch.” En dat gaan ze 
nu doen. Maar niet te ver weg, eerst maar eens 
kijken hoe het bevalt.  Een weekje naar de Veluwe 
en een weekje naar de kust. Maar wie weet bevalt 
het wel heel goed. En dan koopt hij er misschien 
zelf ook nog wel eens eentje. 

Thuis
Er zijn ook mensen die niet op vakantie gaan, 
zoals Noud Horsten van de Moerenburg-
seweg. Hij en zijn vrouw hebben 30 schapen, 
7 honden, 3 paarden, een ezeltje, 2 katten, 1 
lachduifje, 2 valkparkieten en nog wat kippen. 
Maar het is niet alleen vanwege de dieren dat 
ze thuis blijven. “We gaan af en toe wel eens 
een weekendje weg, maar na een dag of 2, 
3 ga ik altijd net zo lief weer naar huis”, zegt 
Noud. “En als we al een paar dagen weg-
gaan, is het meestal om ergens naar honden 
te gaan kijken.”
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“Mijn ouwelui wonen aan de overkant van 
de weg en m’n pa is mijn voorganger in 
de zaak.” Kees sr. is inmiddels 80 jaar oud 
en komt zijn neus dagelijks laten zien. Zijn 
zoon was voorbestemd om het familiebe-
drijf over te nemen en sinds 1998 is Kees 
jr. de baas, samen met zijn vriendin Su-
zanne Bok. “Mijn twee oudere zussen zijn 
een andere kant op gegaan en pas vanaf 
m’n 20ste kreeg ik echt hart voor de zaak. 
Voordien had ik geen echte ambitie met 
paarden, hoewel ik er uiteraard mee opge-
groeid ben. Ik was zelfs springkampioen 
van Nederland!” Met een klein team runnen 
Kees en Suzanne hun bedrijf. Naast hen 
beiden geven twee dames er paardrijles, 
Marij en Elleke. Tevens zijn er zo’n 10 
vrijwilligers actief in de verzorging van de 
circa 60 dieren. Op de Franse binnenplaats 
met put en boom steken de edele dieren 
hun hoofden nieuwsgierig uit de stallen. 

Kracht
Desgevraagd legt Kees de kracht van zijn 
manege uit: “Een gemoedelijke, rustige 
sfeer, zonder haast. Mensen mogen blijven 
hangen, om te helpen en te kletsen. Velen 
komen hier wekelijks op bezoek. De lig-
ging is perfect, zo midden in Moerenburg.
Paardrijden is een echte meidensport”, 
erkent Kees. “Slechts 5% van mijn klanten 
zijn jongens”, schat hij in. ”Het is geen 
teamsport en paardrijden heeft geen stoer 
imago. Je moet een echte dierenvriend 
zijn, terwijl fanatieke sporters aan wedstrijd-
dressuur doen. Wij geven les aan begin-
ners en gevorderden, aan klanten uit de 
regio Tilburg. Soms zit er een autistisch 

kind tussen, wat vaak verrassend goed 
matcht met een bepaald paard en een 
vaste trainer. Aan erkende  paardenthera-
pie doen we echter niet. Daarvoor moet je 
naar de Stichting Handicap op de manege 
bij Amarant.” 

Oudste manege
Het familiebedrijf kent een lange traditie 
als oudste manege van Tilburg, sinds 1957 
in Moerenburg gevestigd. “M’n pa is ooit 
begonnen in de Lancierstraat, een zijstraat 
van de St. Josephstraat. Toen was dat de 
rand van de stad, maar hier in de natuur 
zitten we natuurlijk beter.” Zo’n bedrijf 
blijkt volle bak doorwerken, want tijd voor 
vakantie schiet er bij in. Kees herinnert zich 
een vierdaags verblijf op Mallorca, maar 
zonder zijn dieren had hij geen rust. “Ik voel 
me echt verbonden met de paarden, het 
zijn haast vrienden. Ze mogen hier ook oud 
worden na hun pensioen. Ik stuur nooit een 
paard naar de slacht!” Ondertussen geeft 
hij een korte rondleiding over het complex, 
waar hij zelf ook woont. 
(vervolg op pag. 10)

Goed volk bij Manege Hooijen                                 Gerben van Eeuwijk

Aan de Broekstraat 9 in Moerenburg ligt de rustieke manege Hooijen, sinds jaar en 
dag een familiebedrijf.  Bij een spontaan bezoek neemt Kees jr. ruim de tijd voor een 
vrolijk praatje.

Paardrijles bij manege Hooijen

Geen wijkblad in juli en augustus
Ook de medewerkers van dit wijkblad hebben hun vakantieplannen gereed. Dat bete-
kent even een ‘time-out’ en dat daardoor de volgende uitgave pas weer half september 
verschijnt. Wij wensen u een fantastische vakantie toe!
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Werk en privé lopen zo letterlijk in elkaar 
over, maar de lange dagen staan hem nooit 
tegen. “Ik hoef nergens heen, want hier heb 
ik een vrij gevoel.” 

Nieuwe hal
Grote toekomstplannen heeft Kees verder 
niet. Uitbreiding met een nieuwe hal dateert 
uit 2010, dus die investering is vrij recent. 
Manege Hooijen heeft een horecazaal, 
voor feesten en partijen, en trekt wekelijks 
volk voor jubilea en reünies. 

Manege Hooijen
Lessen van dinsdag t/m zaterdag, zondag activiteiten van Paarden Sport Vereniging de 
Hoefslag. Paardrijden zonder abonnement, flexibel per les afrekenen aan de bar
: www.manegehooijen.tk  ( Kees jr. tel. 06 223 559 14 7 manegehooijen@hetnet.nl

Kees rijdt daarnaast rond met een tram 
plus tractor. “Families willen graag in de 
natuur picknicken, met eigen hapjes en 
drankjes. Studenten willen altijd een rondje 
Heuvel. Die wensen gezien te worden in 
de stad, met tussenstop op een terras voor 
een Facebookfoto”, vertelt hij droogkomisch. 
Hij neemt allerlei boekingen aan, zoals 
BBQ’s in de buitenlucht. Manege 24/7 
Hooijen is immers altijd open. 
Paarden nemen toch nooit vakantie.

Lian van Roozendaal schrijft verder: “Ver-
bouwereerd, boos en enorm beledigd deed 
ik melding bij de wijkagent Braber. Die ad-
viseerde  me om aangifte te doen, zodat de 
man opnieuw opgepakt kan worden! Van 
de politie begreep ik, dat de man al twee 
keer eerder voor een gelijke kwetsende 
actie is opgepakt en blijkbaar weer verder 
gaat met deze belediging naar (alleen) 
vrouwen. 
Heb jij iets dergelijks ook meegemaakt 
en deed je nog geen aangifte dan wil ik je 
oproepen dit alsnog te doen. Alleen dan 
kan de politie hem opnieuw aanhouden!”

Aangifte
Deze oproep is duidelijk. Heeft u zoiets 
meegemaakt, doe dan alsnog aangifte. 
Ook al is het voorval iets langer geleden. 

“Bespuugd”                  Corin Sweegers                                  

“Op dinsdagavond 20 mei jl. ben ik in mijn gezicht gespuugd. Ik fietste rond 18.45 uur 
onder het viaduct van de Ringbaan Oost van de Werf richting Centrum. Er kwam mij 
een man tegemoet gefietst die me bij het passeren zonder enige aanleiding vol in het 
gezicht spuugde..” gren zonder enige aanleiding vol in het gezicht spuugde..”

Dat is belangrijk, anders zal de dader nog 
meer slachtoffers maken. Het gaat om een 
gewone man waarschijnlijk tussen de 25 en 
de 40 jaar op een gewone fiets. De politie 
heeft het over een gestoorde man die dit 
zonder enige aanleiding gewoon doet. Het 
beste zou zijn hem op heterdaad te betrap-
pen, dat is nogal moeilijk, maar meerdere 
aangiftes maken het ook mogelijk om er 
iets aan te doen.
Meld het bij wijkagent: Ad Braber (0900 - 
8844  7ad.braber@mw-brabant.politie.nl. 
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Op vakantie om de hoek                                            Judith van Loon

Je hoeft deze zomer weer niet ver weg voor een goed vakantiegevoel. Het strand 
is vlakbij en als het weer meezit kun je aan de overkant van de Ringbaan Oost een 
bootje huren om met je buren, vrienden, familie te gaan varen. WK, Muziek, verhalen, 
film, varen, spelen… het kan allemaal in de Piushaven!

Juni
21    Scouting Vlottenrace voor kinderen 
23    WK evenement stadsstrand
26    Brugwachters bij de Buren Concert 
27, 28,29  Te GEK etentje ‘Piushaven Wandel Diner’
29    Klassiek aan de kade 
 

Juli 
16    Vluchtelingenverhalen op het strand
27    Klassiek aan de kade
27    Afsluitend vuurwerk kermis
31    Brugwachters bij de Buren Concert 

Voor meer informatie zie 
: www.piushaven.nl  

Klassiek aan de kade 
(foto: John Vingerhoets)

Drijf In (foto: Wilfried Scholtes Beeldveld)

Augustus 
1,2   Te GEK etentje ‘Varend Weiland Diner’
15    Drijf In- Film kijken op het water 
20    Vluchtelingenverhalen op het strand 
22    Drijf In- Film kijken op het water
23,24    Te GEK etentje ‘Varend Muziek Diner’
28    Brugwachters bij de Buren Concert  
29    Drijf In – Film kijken op het water
30    Sous le Pont varend concert
31    DrakenbootFestival
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Met ‘decentralisatie’ wordt bedoeld dat een 
aantal rijks- en provinciale taken naar de 
gemeenten worden overgeheveld. In dit 
kader betreft dat de al aangenomen Jeugd-
wet, het extramurale deel van de AWBZ 
(betaalde zorg buiten de zorginstellingen), 
de Participatiewet, de veranderingen in de 
Bijstandswet, evenals de onlangs vast-
gestelde Wet maatschappelijke onder-
steuning (Wmo). Ook de bezuinigingen in 
de langdurige zorg zijn sindsdien een feit.
Met ‘participatie’ wordt gedoeld op de 
participatiewet, maar ook op het partici-
peren van iedere burger in het algemeen. 
Verwarrend soms. Want behalve dat er van 
eenieder wordt verwacht een bijdrage te 
leveren aan de samenleving via (betaald 
en/of vrijwilligers)werk wordt er bijvoorbeeld 
ook gedoeld op mantelzorg, burenhulp én 
allerlei eigen initiatieven vanuit de wijk. 
De wetten zullen waarschijnlijk ingaan per 
2015. Dat betekent dat iedere gemeente er 
een hoop taken en verantwoordelijkheden 
bij krijgt.  Al die ombuigingen gaan gepaard 
met bezuinigingen. Het argument hiervoor 
is dat gemeente taken dichterbij de burger 
en daarom dus efficiënter kan uitvoeren. 
Let op: hier raakt u in beeld.

Thuis wonen
Hoe raakt het de wijkbewoners als burger? 
Om met wat voorbeelden te beginnen. We 
weten allemaal dat ook in de Armhoefse 
Akkers de vergrijzing extra toeslaat. Binnen 
nu en 2030 stijgt het aantal 75-plussers 
bovenmatig.  Zij hoeven niet langer te 
verwachten dat  als ze krakkemikkig of 
dementerend worden nog een plaats 
vinden in een zorginstelling. Dankzij de 
ombuigingen en de bezuinigingen wordt 
het aantal bedden aldaar verminderd. Het 
betekent dat mensen veel langer thuis 
moeten blijven wonen en dat familie, vrien-

den, buren, de wijk en wat ondersteuning 
vanuit de professionele zorg basiszaken 
als eten, drinken en de veiligheid rond gas, 
water en licht moeten regelen. Pas als 
men volledig afhankelijk is geworden door 
ziekte of dementie en 24-uurs zorg nodig 
heeft, is er plaats in een verpleeghuis. De 
wijkzuster die ook in de Armhoefse Akkers 
haar intrede heeft gedaan, verandert daar 
niets aan. 

Problematieken
Maar het gaat niet alleen om de ouderen. 
Ook ontsporen er in deze wijk wel eens 
tieners en gaan deze bijvoorbeeld voortij-
dig van school. Hoe zit het straks met de 
vroegtijdige signalering van opvoedproble-
men en psychische stoornissen (b.v. 
depressie, anorexia)? Wie zorgt  voor een 
goede doorverwijzing naar de 2e-lijns zorg? 
De gemeente? 
Met de nieuwe Jeugdwet krijgt de gemeen-
te niet alleen van doen met de (geestelij-
ke) gezondheidszorg, maar ook met de 
jeugdbescherming en –reclassering. Loopt 
dat meteen allemaal goed? En wat als het 
de ouders boven het hoofd groeit en er 

Decentralisatie en participatie                                 Yvonne Thomassen

Wat een kreten! Toch zingen deze termen al een poos rond. Reden voor de redactie 
van de wijkkrant hierop eens in te zoomen. Want wat wordt hiermee bedoeld?  Hoe 
raakt dit de wijk en haar bewoners? 



13

meerdere problemen ontstaan? Wie vangt 
dat op? Wie lost dat op? 
En hoe vergaat het de kinderen met een 
verstandelijke beperking? Is daarvoor 
straks bijvoorbeeld werk? Ook hierop wordt 
hevig bezuinigd. Zo kunnen er weldra in 
heel Nederland nog maar 30.000 mensen 
naar de sociale werkvoorziening. 
Alle overige mensen die begeleiding 
nodig hebben, gaan terecht komen op de 
reguliere arbeidsmarkt. Gaat dat lukken? 
De gemeente tracht o.a. hiervoor goede 
afspraken met werkgevers te maken, maar 
het zal veel van u als ouders / familie en 
van uw omgeving gaan vragen.

Wijkteams
Ook in Tilburg wordt net als elders heil 
verwacht van (sociale) wijkteams.  Er 
wordt  mee proefgedraaid in enkele wijken. 
Voorlopig nog niet in onze wijk. De bedoe-
ling van deze wijkteams is dat alle zorg 
en hulp die nodig is goed op elkaar wordt 
afgestemd. Daaraan zitten nog veel haken 
en ogen, blijkt uit diverse studies en rap-
porten. De samenwerking gaat niet vanzelf 
en de financiering is soms onduidelijk. De 
samenwerking met u, de informele zorg, 
staat zelfs nog helemaal in de kinder-
schoenen.  Bovendien is het de vraag hoe 
wordt omgegaan met concurrentiebedin-
gen. Er komen steeds meer partijen op de 
markt en de vraag naar keuzevrijheid dringt 
zich steeds meer op. Alsook de vraag, wie 
bewaakt de samenhang in de wijk? Is dat 
de wijkraad? 
Is het dan allemaal kommer en kwel? Nee 
natuurlijk niet. Er zijn onder u vele goedwil-
lende en hulpvaardige burgers. Om over 
al die bruisende activiteiten voor jong en 
oud niet te zwijgen. En u neemt als wijk 
al initiatieven. Zoals vanuit het Senioren-

netwerk bijvoorbeeld het instellen van een 
spreekuur voor de wijkzuster, of het nagaan 
van mogelijkheden tot huisvesting voor 
ouderen. Zoals ook de werkgroep DAAD  
die o.a. nadenkt over creatieve activitei-
ten voor mensen met een verstandelijke 
beperking.  

De redactie wil de komende tijd aandacht 
besteden aan ontwikkelingen, goede 
voorbeelden en nieuwe initiatieven, zeker 
als die in de wijk plaatsvinden. Heeft u in 
dit kader iets te melden, neem dan vooral 
contact op.  
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Op basis van deze uitslag heeft de directie 
besloten om het huidig model van schooltij-
den te behouden. Het was de tweede 
enquête over dit onderwerp in een paar 
maanden tijd. Opnieuw koos de meerder-
heid dus niet voor een continurooster.  We 
vroegen diverse ouders naar hun mening.

Overblijven
Een van de redenen waarom mensen een 
continurooster willen, is omdat het beter 
aansluit bij de werktijden van de ouders. 
Een andere veel gehoorde reden is de 
kwaliteit van het overblijven, waarvan nogal 
wat kinderen zelf aangeven dat het vaak 
niet leuk is. De school vangt ook deze 
signalen op en aangezien de school zelf 
verantwoordelijk is voor de inkoop van de 
tussenschoolse opvang dient zij ook de 
kwaliteit daarvan te bewaken. Gelukkig 
geeft de directie aan dat: “deze opmerkin-
gen onder de aandacht blijven en er regel-
matig overleg is.” De – soms - ongezellige 
sfeer tijden het overblijven slaat echter ook 
door naar de lessen. Enkele leerkrachten 
moeten eerst ‘brandjes blussen’ om 13.30 
uur. Persoonlijk vind ik dat iets wat eigen-
lijk al voor schooltijd opgelost zou moeten 
zijn! Laat de leerkrachten alsjeblieft doen 
waarvoor ze op hun werk zijn, namelijk les 
geven. En laat de overblijfkrachten doen 
waarvoor zij zijn gekomen, namelijk ervoor 
zorgen dat alle kinderen hun lunchpauze 
op een positieve manier kunnen doorbren-
gen. Kinderstad biedt de vrijwilligers nu een 
cursus hiervoor aan, dus laten we hopen 
dat dit effect heeft. 

Alternatieven
De school geeft aan dat er in de buurt 
alternatieven zijn van scholen met een 
continurooster. Even googlen op internet: 

in een straal van 2,5 km van de Armhoefse 
Akker zitten 4 scholen. In totaal bieden 2 
van deze 5 een continurooster aan, beide 
niet in onze wijk. Maar is dat een alterna-
tief? Waarom zouden de ouders van de 
kinderen voor de Armhoefse Akker hebben 
gekozen? Juist, omdat het een buurtschool 
is die makkelijk lopend of eventueel met de 
fiets te bereiken is, met vriendjes dicht in 
de buurt. 

Meningen
Over de enquête zijn de meningen 
verdeeld. Sommige mensen vonden het 
een merkwaardige enquête: “Als je de 
keuze uit 5 roosters krijgt, dan kun je 
nooit een echte meerderheid krijgen. Een 
meesterzet dus, waardoor het continu-
rooster al bij voorbaat kansloos was.” Er is 
aangegeven dat veel ouders deze enquête 
hebben ingevuld. “Maar wat is veel, welk 
percentage? Omdat dit een belangrijk 
onderwerp is, moet iedereen zich hierover 
uitspreken. Dan heb je pas echt een reëel 
beeld.” Daarnaast geven sommige ouders 
aan dat ze voor meerdere opties gekozen 
hebben. Hoe verhoudt zich dat dan tot de 
uitslag?

Schoolrooster is gewoon het werkrooster van de wijk!     Debbie de Weijer

Een paar weken geleden kwam eindelijk het verlossende woord over de ouderenquête 
over het rooster van basisschool Armhoefse Akker. 60% koos voor handhaving van 
het huidige model met de opmerking dat er wel iets geschoven zou mogen worden 
met de tijden van aanvang en einde van een schooldag. 

Voorlopig geen continurooster
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Enkelen geven aan dat ze gewend zijn aan 
deze tijden en dat de kinderen bijna van 
school af zijn. “Dat ene jaartje maakt dan 
ook niet zoveel meer uit.” Maar tegelijkertijd 
wordt er ook gezegd dat, als de kinderen 
nog wel langer op school zouden zitten, ze 
er anders over zouden denken.
Om 8.30 uur beginnen is voor velen ideaal 
(57% volgens de enquête), omdat dat veel 
(werk)stress wegneemt in de ochtend. 
Niet veel mensen noemen een kortere 
lunchpauze wenselijk, maar soms blijkt 5 

kwartier gewoon te lang om te overbrug-
gen. Daarentegen vinden anderen een half 
uurtje bij een continurooster weer veel te 
kort.

Ook verschillen de meningen over de 
conclusie van de enquête: “Je kunt andere 
optellingen maken.” Maar hoe dan ook; de 
uitkomst blijft dat de minderheid kiest voor 
een continurooster en een meerderheid 
voor starten om 8.30 uur. Dat wordt voor 
velen dus weer puzzelen…

De nutsbedrijven zijn al begonnen met het 
vervangen van de leidingen. Misschien 
dat er dan ook iets aan die onmogelijke 
drempels gedaan wordt, waar je met een 
normale auto niet overheen kunt zonder ze 
te raken.

Klankbordgroep
Er loopt momenteel een onderzoek naar 
de gevolgen die de werkzaamheden en 
herinrichting kunnen hebben voor de bo-
men. Zodra de resultaten van dit onderzoek 
bekend zijn wordt er een ontwerp gemaakt 
voor de herinrichting. De belangstelling 
voor deelname in een klankbordgroep was 

groot: meer dan de helft van de bewoners 
wil hieraan deelnemen. Dit getuigt van een 
grote betrokkenheid bij hun leefomge-
ving, maar is niet werkbaar en een selec-
tie maken uit de belangstellenden is niet 
wenselijk. Vandaar dat de gemeente nu 
zelf een of meerdere voorlopige ontwerpen 
maakt en die tijdens een bewonersavond 
aan alle belangstellenden zal voorleggen. 

Voor de zomervakantie komt er nog een 
bewonersavond. De datum hiervan is op dit 
moment nog niet bekend, maar zodra we 
die weten plaatsen we de datum en locatie 
op de website : www.armhoefseakkers.nl.

Onderhoud Hoevense Kanaaldijk                                   Corin Sweegers

Eind 2014 krijgt de Hoevense kanaaldijk een opknapbeurt tussen de Bosscheweg en 
de Oisterwijksebaan. De rijbaan, het trottoir en delen van de riolering worden aange-
pakt. 

Er zal op diverse plaatsen van alles te koop 
zijn in het gebied tussen de Moerenburgse-
weg, Spoordijk, Boerhavenstraat en De 
Werf. De zolders worden opgeruimd en op 
andere plaatsen verkopen kinderen zelf-
gebakken koekjes. De deelnemers zullen 
herkenbaar zijn aan groen/witte ballonnen. 
In de wijk zal een routing worden aange-
geven met pijlen en bij de deelnemers zul-
len plattegronden liggen waarop u kunt zien 
waar de verkooppunten zitten. 

Garageverkoop 24 augustus 2014                                   Corin Sweegers

Ruim 50 inschrijvingen zijn er voor de garage-voortuinverkoop die op 24 augustus 
tussen 10.00 en 16.00 uur in de wijk Armhoefse Akkers wordt georganiseerd. 

De deelnemers krijgen ruim van te voren 
de laatste informatie, ballonnen en platte-
gronden.

Aanmelden om zelf ook spulletjes te koop 
aan te bieden kan nog tot 15 juli via de 
email: 
7corinsweegers@menwedstrijd.nl 
met uw adres en telefoonnummer of kom 
even langs op Oisterwijksebaan 8, 
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Carin had, nadat haar twee dochters, 
waren uitgevlogen, zin in een ondernemers- 
avontuur. Grappig dat ze in het pand van 
Hamers terecht kwam, want haar ouders 
hadden vroeger een concurrerende doe-
het-zelfzaak. Omdat dochter Nadine al 
een honden trimsalon heeft, werd het een 
dierenspeciaalzaak, met een trimsalon van 
dochter Nadine naast de deur. Daar kan 
iedere dierenliefhebber, vrijdag en zater-
dag, ook terecht voor huidproblemen van 
hun huisdieren.

Aandacht
Samen met haar partner Marc en dochters 
is de winkel in orde gemaakt. De zaak richt 
zich op voeding en toebehoren voor hon-
den, katten, knaagdieren, vogels en (goud)
vissen. Keus genoeg en mocht het ge-
wenste merk niet voorradig zijn, dan ligt het 
volgende week klaar. Service staat voorop, 

Iedere dag Dierendag!                                                  Ab Smit

Sinds de officiële opening op 8 mei hebben we een dierenspeciaalzaak ‘Dierendag’ 
genaamd in onze wijk. Gevestigd in het oude pand van Hamers aan de Prinsenhoeve. 
Honden, katten en kleinvee genoeg in onze wijk. Dat zit in ieder geval wel snor.

Dierenspeciaalzaak annex trimsalon

aandacht voor de klant en zijn huisdier.
Dat Karin haar beide dochters om zich 
heen heeft - de andere dochter werkt part-
time in de winkel - heeft ook de praktische 
reden dat ze te zijner tijd de winkel aan hen 
wil overdragen. We hopen dat het hen voor 
de wind gaat!

Armhoefse Akkers is de armste wijk in 
Tilburg qua groenvoorziening, dus bij 
uitstek dé beste plek om te beginnen. 
Buurtbewoner Els den Hollander 
(vormgever) haakte er meteen op in en 
samen met Bram heeft zij het concept 
uitgewerkt. Samen met Ger Pepels (lid 

Armhoefse Akkers wordt nóg groener!                             Redactie

Voortkomend uit het eerste Praatcafé 25 februari jl. van de werkgroep DAAD  in Studio 
T is er enorm gebrainstormd over verschillende zaken die in en rondom onze wijk 
spelen. Groene ondernemer Bram Reiniers (urban tastin) gaf aan een “vet groen” 
concept te willen ontwikkelen, betreft groenverrijking in Tilburg. 

werkgroep DAAD) neemt het drietal het 
initiatief om onze wijk nóg groener te 
maken.

StadsBAKens 
Met huize Moerenburg als inspiratiebron 
wordt de identiteit van de wijk geïntegreerd 
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Een impressie van een 
stadsBAKen op De Werf

in heuse stadsBAKens. Het worden 
verplaatsbare grote plantenbakken 
opgebouwd uit duurzame materialen. 
In combinatie met insectvriendelijke en/
of eetbare beplanting, willen zij deze 
stadstuinen een educatieve en inspirerende 

functie geven. Maar het worden vooral 
mooie tuintjes. 

Wie doet mee? 
De stadsBAKens komen in eerste instantie 
in onze wijk te staan, maar na succes wordt 
het project door heel Tilburg verspreid. De 
bewoners die mee willen doen, profiteren 
als eerste letterlijk van de “vruchten” uit 
deze tuinen. Ger, Bram en Els  willen hen 
dan ook uitnodigen om mee te bouwen en 
als ze er staan: te beheren. Wie heeft er zin 
om een stadsBAKen in de buurt van zijn/
haar huis te plaatsen? 

De eerste stadsBAKens worden 
gepresenteerd op de Urban Farm op 
Festival Mundial (27-29 juni). Kom kijken 
en laat je informeren. Belangstelling voor 
een stadsBAKen? Aanmelden kan via 
7 edenhollander@hotmail.nl. Meer info: 
: www.armhoefseakkers.nl, klik op De 
Wijk, dan op Werkgroepen en daarna op 
Werkgroep DAAD.

Al een aantal jaren  gaan  in Tilburg vrijwil-
ligers op huisbezoek bij 75 jarigen om hen 
te informeren over allerlei zaken waar u 
vragen over kunt hebben in verband met 
het ouder worden.  U weet natuurlijk wel 
dat er veel veranderingen op stapel staan 

in wet- en regelgeving. Dan is het belang-
rijk om goed geïnformeerd en voorbereid te 
zijn. De vrijwilliger kan u informatie geven 
en samen met u uw vragen bespreken.

Vraag een huisbezoek aan, wij kijken er 
naar uit! 

Bel met Ria van de Haterd, coördinator 
Preventief Huisbezoek ouderen via 
( 467 19 26 of mail naar 
7riavandehaterd@contourdetwern.nl. 

Preventief huisbezoek bij 75-jarigen

Wordt u binnenkort ook 75 jaar? Of misschien bent u net 75 geworden? En u woont in 
Tilburg  Zuidoost of Tilburg Zuidwest? Dan krijgt u binnenkort  een brief van Contour-
deTwern (of misschien heeft u die al gehad), waarin we u een huisbezoek aanbieden. 
Korte tijd later worden in Tilburg Zuid ook de bewoners van 78 jaar benaderd. Ook zij 
krijgen het aanbod van een huisbezoek.
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Het was twee dagen feest in de Armhoefstraat. Voor de leukste bloemen-
winkel van de wijk was het een komen en gaan van buurtbewoners die 
plantjes voor hun geveltuintje kwamen ophalen. Gratis, jawel. Cadeautje 

van de Buurtraad. Uiteindelijk cadeautje van ons zelf aan ons zelf en aan elkaar, 
want het geld voor de Buurtraad komt van het Stadhuis en het geld voor het Stad-
huis komt uit onze eigen portemonnee. Maar daarom niet minder leuk. Een vrolijk 
initiatief van onze Buurtraad die zich met verve inzet voor ons dorp in de stad. 

Iemand moet het doen, dus de uitvoering lag bij Klaartje en Corné Blossom. Pallets 
met potgrond en voor elk huisnummer een met liefde speciaal samengestelde ver-
zameling plantjes. Kleurig en fleurig. Zo maak je mensen blij aan het begin van de 
zomer, na maanden van stratenmakerij, stof, afsluitingen en meer ongerief. Hoewel 
dat eigenlijk al met al heel soepel ging. De boompjes blijven iel en dun, dat wel. 
Iemand die vroeger vaker in Tilburg kwam vroeg mij laatst op ons hoekje de weg 
naar de JPCoen. “Da’s deze straat,” zei ik. “Huh? Dat was toch een straat met echt 
mooie oude bomen? Ik herkende hem niet meer….” 

De geveltuintjes dus. Op die vrijdagmiddag kwam een buurtgenoot zijn plantjes 
halen. Maar hij had zich niet opgegeven via het bonnetje in dit blad. Geen gevel-
tuintje, geen plantjes, geen gratis vrolijkheid dus voor die meneer. “In de Buurt-
krant? Die lees ik nooit, die gooien ze bij ons altijd meteen weg.” Dat sneed wel 
even door de ziel van deze columnist. Nooit gerealiseerd dat dat ook kan: mensen 
die onze Buurtkrant niet lezen. Jammer. Dan zal hij ook niet lezen over ‘Nooduit-
gang’ het boek dat buurtgenoot Harrie Keusters schreef. Zijn leven en dat van zijn 
directe omgeving schudde op zijn grondvesten toen hij op 13 april 2013 te horen 
kreeg dat hij kanker had. Van afstand en ook een beetje van nabij hebben we dat 
gevolgd. Als dat dichtbij gebeurt is dat heel heftig. Harrie ging het gevecht aan 
en schreef er een boek over. De moraal is: zelf aan de bal blijven. Harrie zag niet 
zoveel in –zoals hij het noemt- een verminkende operatie die zou eindigen in een 
stoma. Hij bleef doorzoeken, doorvragen. Dat leverde op dat die operatie uitein-
delijk uitbleef. Een mooi boek, een indrukwekkend relaas, met nog een portie 
humor erbij.

Harrie heeft trouwens ook geen plantjes voor zijn geveltuin gekregen. Hij leest 
zeker wel onze Buurtkrant, het schijnt dat hij maandelijks bij de brievenbus zit te 
wachten tot een van de vrijwilligers hem binnengooit. Maar hij heeft de bon niet 
ingevuld. Harrie en zijn lief Marja hebben gekozen voor een bankje voor het huis. 
Vanaf dat bènkske kijken ze samen – al dan niet met een wit wijntje - de wereld in. 
Gezond en wel. Dat heeft natuurlijk ook wel iets. 
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Het project belicht verschillende aspecten, 
zoals: de geschiedenis van het Wilhelmina-
kanaal, de scheepvaart, de watergebonden 
bedrijvigheid, de waterrecreatie en de 
natuur. Het strekt zich uit van de monu-
mentale Bajonetsluis III (Reeshof) in het 
Wilhelminakanaal tot aan de kop van de 
Piushaven. Met behulp van infoborden, 
een website en een App wordt een route 
aangegeven.

Presentatie
Deze educatieve route wordt feestelijk 
geopend op 14 september tijdens het 
havenfeest ‘Piushaven Ahoi’. De presen-
tatie valt precies in het Open Monumen-
tenweekend, dat dit jaar in het teken staat 
van mobiel Erfgoed. Rondom de Piushaven 
worden allerlei activiteiten georganiseerd, 
weliswaar iets kleinschaliger dan Tilburg 
te Water in 2009, maar zeker zo levendig 
en gezellig. Op die dag organiseert de 
Rabobank sinds jaren ook weer de Rabo-
fietsroute die deels langs de route van ‘De 
Waterkant van Tilburg’ loopt.

Donateurs 
Stichting Thuishaven Tilburg is een vrijwil-
ligersorganisatie. Ze geeft gevraagd en 

De Waterkant van Tilburg                                        Jaap van Loon

Vrijwilligers van de Stichting Thuishaven Tilburg zijn druk aan de slag met de realisa-
tie van ‘De Waterkant van Tilburg’. Dit is een project, dat een bijzondere en onbekende 
kant van Tilburg belicht. Veel Tilburgers hebben geen idee wat er allemaal op, aan en 
met het water te doen is in onze stad.

ongevraagd advies ten behoeve van een 
succesvolle ontwikkeling van de Piushaven. 
In de stichting zijn mensen verenigd uit 
wijk, stad en land die verstand hebben van 
of hart hebben voor de Piushaven. Onder 
de naam ‘Vrienden van de Piushaven’ is 
een groep particuliere donateurs verza-
meld die jaarlijks een minimumbedrag van 
11,50 euro doneren. Daarvoor ontvangen 
zij o.a. tweemaal per jaar een papieren 
nieuwsbrief, uitnodigingen voor activitei-
ten en korting op eigen boekenuitgaven. 
Voor activiteiten, evenementen en andere 
projecten zoals de route ‘De Waterkant van 
Tilburg’ benadert de stichting ook bedrijven, 
fondsen en gemeente om een bijdrage in 
geld of in natura. Daarnaast werkt de stich-
ting samen met een groot aantal organisa-
ties die allemaal wel ‘iets of meer’ met de 
Piushaven hebben. 

Al het werk dat door de vrijwilligers verricht 
wordt, is vrijwilligerswerk zonder financiële 
vergoeding. Maar helemaal zonder geld 
kan het niet. 
Heeft u belangstelling voor een donatie of 
bent u benieuwd naar de mogelijkheden? 
Mail naar 
7cdoctersvanleeuwen@gmail.com. 

Op dit ogenblik wordt onderhandeld met leveranciers van de nodige boomstammen, de 
grond en het nodige zaaigoed. Hopelijk kan de werkgroep voor de zomervakantie de eerste 
fase afronden. In 2015 zal moeten blijken of het resultaat aan de verwachtingen voldoet. Het 
gaat in deze fase om 6 plantvakken gespreid over ca100 meter. Deze plantvakken worden 
op het asfalt aangebracht en de werkgroep draagt zorg voor het totale beheer en het on-
derhoud. Het totale project zal, als de proef slaagt, verder uitgevoerd worden vanaf 2016. In 
totaal gaat het dan uiteindelijk om ± 25 vakken gespreid  over 500 meter, van de oostelijke 
basis van de helling - overzijde kanaal - tot aan het viaduct zelf.
Hans Verhavert is trekker van dit project en bereikbaar via: 7hansverhavert@yahoo.co.uk

Aankleding Meierijbaan                                                    Redactie

De Werkgroep Behoud Moerenburg kan aan de slag op de Meierijbaan. Onlangs werd 
het contract met de gemeente getekend, waardoor de werkgroep aan het werk kan om 
een deel van deze oude snelweg te vergroenen.
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De gemeente had geld beschikbaar gesteld 
en de buurtraad had samen met Corné en 
Klaartje van Blossom de boel georgani-
seerd. Dus stond er een grote tent met 90 
kratten vol vaste planten. Goed voor jaren-
lang blijvend groen in de wijk. Enthousiaste 
reacties volop bij het zien van de speciaal 
op kleur en zonkant uitgezochte planten. 
Niet iedereen had zoveel moois verwacht. 

Enthousiasme over geveltuintjesactie

Gratis plantjes voor je geveltuintje... dat was niet tegen dovemans oren gezegd. 
Precies 90 mensen zeiden “ja, dat willen we wel” en vulden de bon in. Dus was het 
meteen behoorlijk druk op vrijdagmiddag 16 mei bij het afhalen van de planten. 
En ook een dag later kwamen nog veel wijkbewoners hun nieuwe planten ophalen.

Meteen hard aan het werk in de geveltuin

Ook onze columnist Lout Donders 
was er snel bij

Corné legde precies uit hoe alle planten 
heten en hoe je het beste voor ze kunt zor-
gen. En dan kreeg je er ook nog twee grote 
zakken tuinaarde bij. 

Vervolg
In een kruiwagen, op de fiets, in de bolder-
kar... Iedereen sjouwde op zijn eigen 
manier alles naar huis. Helaas waren nog 
niet alle nieuwe geveltuintjes in de J.P. 
Coenstraat en Armhoefstraat klaar, dus 
deze planten moeten nog wachten op hun 
nieuwe stek. Maar op andere plaatsen in de 
wijk werd nog flink getuinierd dat weekend. 
Kijk zelf maar eens rond voor het resultaat: 
veel meer groen in de wijk!

De kans is groot dat er in het najaar een 
vervolg op deze geveltuintjes-actie komt. 
Houd de buurtkrant daarvoor goed in de 
gaten.

Rupsenplaag, nee hoor, Kardinaalsmutsstippelmot               Corin Sweegers

Aan de Moerenburgseweg was begin mei een speling der natuur te zien. Tussen de 
struikjes op de hoek bij de Korvelse waterloop aan de Moerenburgseweg stonden 
echte spookstruiken. 

Helemaal wit. Eigenlijk best mooi. Toen 
het onderzocht werd, bleek het iets minder 

mooi, want het waren een soort spinnen-
webben die hartstikke vol rupsen zaten. 
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‘Het land van de glimlach’ is Thailand haar 
bijnaam. De vriendelijke bevolking is enorm 
gastvrij en de Thai zullen je altijd begroeten 
met een glimlach. Helaas is het land nog 
niet overal zo ontwikkeld als in de grote 
steden die we in Thailand kennen. Zodra 
je het platteland betreedt, lijkt het alsof je 
in een andere wereld bent beland. Bedenk 
daarbij dat 69% van de bevolking op het 
platteland leeft. Thailand telt op dit moment 
63 miljoen inwoners waarvan 29,9% onder 
de armoedegrens moet leven. Dit betekent 
maximaal $1,20 per dag. 

Travel Active biedt mij de kans om te 
helpen en mijn steentje bij te dragen. Ik 
zal werkzaam zijn in een kindertehuis dat 
tegelijkertijd een basis- en middelbare 
school is. Het tehuis zorgt voor huisvesting, 
eten en schoolmaterialen voor zijn leerlin-
gen.

U kunt de kinderen in Thailand steunen 
door mij te sponsoren. Lokale organisaties 
verdienen er ook aan en hebben een eigen 
inkomen, omdat ze met Travel Active sa-
menwerken. U kunt direct een bedrag naar 
mij doneren. Dit kan op rekeningnummer 
60 17 76 453, t.a.v. J.Wilke, o.v.v. Thailand. 
Voor bedragen boven de 50,- euro neem ik 
een souvenirtje voor u mee uit Thailand.
Ik ben ook bezig met het organiseren van 

Lieve buurtbewoners van de Armhoefse Akkers

Mijn naam is Jules Wilke (16 jaar) en ik woon in de Heile Schoorstraat op nummer 37. 
Misschien kent u mij nog: ik ben in de zomer van 2013 op expeditie naar Malawi ge-
weest waar ik vrijwilligerswerk heb gedaan. Mijn wereldreis zet zich voort: in de zomer 
van 2015 ga ik 4 weken naar Thailand om daar 2 weken vrijwilligerswerk te doen!

(sponsor)acties. Heeft u een bedrijf? Ik ben 
op zoek naar lokale sponsors die mij finan-
cieel steunen. In ruil voor een bijdrage ben 
ik uiteraard bereid reclame te maken, o.a. 
op mijn site op de ‘Sponsoren’ pagina.

Wilt u op de hoogte gehouden worden? 
Kijk dan op 
: www.takingoverthailand.weebly.com. 
Hierop staat ook meer informatie over mijn 
reis en u vindt er een contactformulier, 
waarop u uw vragen kunt stellen.
Hopelijk mag ik op u rekenen.

Groetjes,
Jules Wilke

Navraag bij onder andere Brouwers Groen-
aannemers die veel onderhoud in Moeren-
burg doen bracht duidelijkheid die we u niet 
willen onthouden. De struiken keken zo wit, 
omdat alle blaadjes opgegeten waren door 
de Kardinaalsmutsstippelmot. Een spinsel-
mot, vandaar de webachtige structuur, die 
als waardplant de Kardinaalsmuts heeft. De 
rupsen eten dan ook alleen het blad van de 
Kardinaalsmuts. Dat verklaarde waarom de 

ene struik helemaal vol zat en in een struik 
ernaast niets te zien was.  Het oogt als een 
echte kaalslag, maar doorgaans herstellen 
de Kardinaalsmutsen zich hier prima van 
en staan deze naar verwachting tegen de 
zomer weer volop in het blad. Duidelijke 
uitleg, al krijg ik nog steeds jeuk als ik aan 
al die krioelende rupsen terugdenk. Rustig 
afwachten, het kan helemaal geen kwaad 
en komt allemaal goed.

Het buitenland en het goede doel 
blijven Jules Wilke trekken



23

Avondvierdaagse
Op vrijdag 20 juni zal de intocht van de avondvierdaagse weer door onze wijk komen. Dit 
jaar een iets gewijzigde route, in verband met de geplande werkzaamheden.  Rond  half 
zeven begint de intocht vanaf de Holle Boom. Daarna vervolgt de stoet via de Oisterwijkse-
baan, JP Coenstraat en via de Armhoefstraat terug naar school. De oudercommissie van 
basisschool Armhoefse Akker hoopt dat wijkbewoners weer massaal komen kijken om de 
vierdaagse op een leuke manier af te sluiten voor alle kinderen.

Piushaven: muurplanten-walhalla
Bij een recente inventarisatie werden er 65 verschillende soorten planten op de kademuren 
aangetroffen. Als je langs de kade loopt zie je de meest uiteenlopende planten die zich door 
de muren proberen te wurmen. Veel mooie varens, maar ook bomen groeien tussen de 
stenen. De muurvaren komt steeds meer voor, omdat de winters minder koud zijn, maar ook 
planten als de stinkende gouwe. Die plant maakt gebruik van een ‘mierenbroodje’, voedsel-
rijk aanhangsel van het zaad dat mieren verzamelen en achter laten in de spleten en kieren. 

IVN avondwandeling door Moerenburg
Op 8 juli organiseert het IVN een openbare avondwandeling door Moerenburg. 
Vertrek 19.30 uur vanaf brug over het Wilhelminakanaal bij de Oisterwijksebaan.

Snelle waterfietsen
In de Piushaven is verhuurbedrijf ‘Bootjemee’ neergestreken ter hoogte van Burgemeester 
Jansen en bij Villa Pastorie. Kano’s, maar ook waterfietsen met een speciaal trapmecha-
nisme en een versnelling, waardoor je met 7 à 8 kilometer per uur vooruit komt. Ze begin-
nen met vier modellen en in de toekomst willen ze dat graag uitbreiden, zodat er ook uitjes 
mee gemaakt kunnen worden. De haven wordt in rap tempo klaargestoomd voor het gebruik 
door meer recreanten. 

Waarschuwing van de politie
Het wordt weer vakantietijd. In het Brabants Dagblad van 8 mei stond een waarschuwing 
van de politie dat er weer nieuwe trucjes worden gebruikt om te kijken of bewoners thuis 
zijn. In de Reeshof zijn stukjes karton gevonden die tussen de voordeur en de stijl gesto-
ken worden. Als die stukjes een paar dagen blijven zitten, wil dat zeggen dat de bewoners 
niet thuis zijn.  Dus laten we met z’n allen opletten. Ziet u ergens een kartonnetje of andere 
verdachte objecten meldt dit dan bij de wijkagent of verwijder ze!

Herdenking Indië Monument
Voor de 14e keer werd op 23 mei de herdenking gehouden bij het Indië Monument in 
het parkje aan de Gerard van Swietenstraat. De oorlog in Indië kostte begin jaren ’50 aan 
6100 Nederlanders het leven, maar smeedde tevens een onbreekbare band tussen de 
overlevenden. De groep die in de bres sprong voor haar medemens, wordt steeds kleiner. 
Het was dan ook positief te constateren, dat deze herdenking een behoorlijke belangstelling 
trok, waaronder ook jongeren die zo meer besef krijgen van de heldendaden van toen. 
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De Stichting Vrienden van het Indië Monument Tilburg hopen deze traditie voor te zetten. 
Donaties zijn zeer welkom op NL82 INGB 0684 7006 89.

Wandelen  
Lekker even wandelen in Moerenburg en omgeving? Iedere woensdag gaat een groepje 
wandelen vanaf 10.00 uur. Vertrekpunt is buurthuis Jeruzalem aan de Caspar Houbenstraat 
109. Viaduct over het kanaal over en dan 1e straat links. Aanmelden is niet nodig. Je kunt 
gewoon meewandelen. Info: Marie-José ( 536 10 26.

Repair Café
De tweede editie van het Repair Café op 22 mei jl. bij La Poubelle trok weer een gezellig 
aantal belangstellenden. De organisatie had de opzet wat veranderd, zodat in een halve 
kring weer diverse reparaties verricht konden worden. Ook melden zich weer een paar 
mensen aan die bepaalde vaardigheden hebben om reparaties aan allerlei apparaten te 
verrichten. De volgende editie is gepland op 18 september a.s.

Home-Start
Opvoedsteunprogramma Home-Start is in april 2014 erkend als ‘best practice’ door het 
Europees platform voor ‘Investeren in Kinderen’, een initiatief van de Europese Unie. Home-
Start richt zich op ouders van jonge kinderen. Een vrijwilliger van Home-Start komt eens per 
week een dagdeel in een gezin om naar het verhaal van ouders te luisteren en hen prak-
tische steun te bieden. Home-Start helpt ouders hun eigen kracht te (her)vinden. In Tilburg 
wordt dit project uitgevoerd door Contour de Twern. Info: Tonny van Dommelen of Marleen 
de Vries, coördinatoren Home-Start, ( 583 99 99 of 
7 infovrijwilligerswerk@contourdetwern.nl

Stichting Present Tilburg
Wil jij je met een groep vrienden, studenten, collega’s, buren, familie een dag(deel) inzetten 
voor het goede doel, voor een ander? Of wil je als sport- of studentenvereniging, school, 
bedrijf een dag samen zinvol aan de slag? Dan is vrijwilligerswerk via Present Tilburg iets 
voor jullie! Voor meer informatie kijk je op : www.stichtingpresent-tilburg.nl of stuur een 
mail naar 7 info@presenttilburg.nl of ( 06 405 276 12.

Theaterworkshop
Theaterschool Luna organiseert van 18 t/m 22 augustus een unieke theaterworkshop in 
Baarschot. Gedurende een hele week kunnen liefhebbers van theater, dans en zang zich 
verder bekwamen in deze vakgebieden. De workshopweek is voor iedereen van 8 tot 88 
jaar met belangstelling voor theater, en wordt afgesloten met een spetterend optreden voor 
publiek. De kosten zijn 375,- euro. Aanmelden via juliette.maarseveen@hetnet.nl. Voor meer 
informatie: ( 06 555 831 47 of kijk op : www.theaterschoolluna.nl

Toads swallow fireflies, the gods eat everything 
Op Tivolistraat 22 is een expositie van schilderijen en sculpturen te zien van de Italiaan 
Thomas Braida.  Zijn werk kan het beste worden omschreven als een bombardement van 
beeld en heeft vaak een destructieve lading. De expositie duurt nog tot 12 juli. 
Openingstijden: donderdag, vrijdag en zaterdag van 13.00 -17. 00 uur en na telefonische 
afspraak ( 544 44 95. 
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Oppas nodig?
Ik ben Nina Tijdink, 14 jaar en ik woon in de Armhoefstraat. Ik zoek een oppasadres in de 
buurt. Heeft u een oppas nodig? (bv. na school) ( 06 298 192 12.

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

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

21 juni 12.00 – 22.00 uur Oisterwijksebaan 8a 
Midzomerfair 50 jaar van Helvoirt Groenprojecten b.v. 

25 juni 19.00 – 21.00 uur Pelgrimhoeve 
Infoavond herinrichting Nieuwe Bosscheweg 

28 juni Aanvang 11.00 uur Terrein St. Joris Gilde 
Jaarlijks straatvolleybaltoernooi 

5 juli 20.00 – 24.00 uur Pelgrimhoeve 
Dansen op muziek van Goud van Oud 

8 juli Vanaf 19.30 uur Vertrek bij Draaibrug Oisterwijksebaan 
IVN-wandeling door Moerenburg 

24 aug. 10.00 – 16.00 uur In de wijk 
Garage-voortuinverkoop op diverse adressen 

 
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, Rob Ysebaert (lay-out), Debbie de Weijer. 

   

Ø Reacties 
Buurtkrant 

Deadline kopij volgend nummer: 

Verschijningsdatum rond:  

29 augustus 

12 september 

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

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

     Voorzitter Helma Oostelbos P.F. Bergmanstraat 4 536 56 79 
 

Ø Buurtraad 
leden 

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

  
Eerstvolgende vergadering 9 september, aanvang 20.30 uur in 
de Van Heutszstraat 1a. Aanbellen bij Buurtraad/ prikpost. 
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Buurtraad zoekt nieuw lid

Vanwege de verhuizing van een van haar leden naar een andere woonplaats is de 
Buurtraad op zoek naar een plaatsvervanger. Voor informatie kunt u terecht bij de 
leden van de Buurtraad. Aanmelden via: 7 buurtraad@hotmail.com.

                            
Ø Wijkagent 

Ad Braber 
7: ad.braber@mw-brabant.politie.nl. ( 0900 8844. 
Spreekuur op maandag om de 14 dagen vanaf 30 juni van 19.00-
20.00 uur. Bel voor een afspraak. Op dit tijdstip is de wijkagent 
speciaal in en voor de wijk beschikbaar.  

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

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

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

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

Ø Thebe wijkzorg Het buurtteam Prinsenhoeve met wijkverpleegkundigen en 
verzorgenden van Thebe Thuiszorg verleent zorg aan huis in 
onze wijk. Adres: Prinsenhoeve 24. ( 06 343 729 22 (24 uur) 

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 
dinsdag en donderdag van 08.30 - 10.30 uur. Prinsenhoeven 24, 
( 544 65 44. 

  
Ø Senioren Netwerk 

Armhoefse Akkers 
Informatie bij ouderenwerker Jacoline Pijl, ( 542 47 98. E-mail:   
7 jacolinepijl@contourdetwern.nl,  

  
Ø Centraal Meldpunt 

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

Ø Meldpunt 
Waterpaviljoen 
Moerenburg 

 

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

Ø Meldpunt GGz Voor klachten of opmerkingen over patiënten van Jan Wier:  
( 088 01 61 616 of 7 meldingenjanwierhof@ggzbreburg.nl. 
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Schildersbedrijf Michel van Gemert 

 
Voor al uw binnen- en buitenschilderwerk 

Tevens ook kleine stukadoorwerken 

30 jaar ervaring in onderhoudswerken en nieuwbouw 
 

Vrijblijvende offerte 
Bosscheweg 173   5015 AB  Tilburg 

Tel: 013 - 5367336 
Mob.: 06 – 22790145            

 
Winterschilder:  

van oktober t/m februari 10% korting           

 
 
 
 
 
 
 

 

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

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

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

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

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

 
•   Verkoop van uw woning. 
• Prestatiegerichte aankoopbegeleiding. Voor slechts 10% van het 
      verschil tussen vraagprijs en koopprijs. 
• Hypotheekadvies middels een onafhankelijke financiële planner.  
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Voor het beste hypotheekadvies komt u uit bij Lancyr Mutsaers. Er is namelijk veel 
meer mogelijk dan u denkt. Een advies van Lancyr Mutsaers is altijd maatwerk en 
dus afgestemd op uw woonwensen en financiële en persoonlijke mogelijkheden. 
Onze hypotheekadviseur helpt u graag verder bij het vinden van de beste hypotheek.  
 
Voor de verkoop van uw woning staan wij graag voor u klaar  Ook in de huidige 
markt doen wij er alles aan om de verkoop van uw woning zo snel mogelijk te laten 
verlopen. Wij maken graag een afspraak met u om te laten zien wat wij voor u 
kunnen betekenen.   

  

	  
Professor	  Verbernelaan	  100	  	  	  
5037	  AK	  	  Tilburg	  
Tel.	  013	  -‐	  467	  66	  93	  
Contactpersoon:	  	  M.	  Zabil	  
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Frans Erensstraat 44  5044 PM Tilburg
T  013 - 463 53 54   M  06 - 489 37 502
E  info@oerlemansschildersbedrijf.nl
I  www.oerlemansschildersbedrijf.nl

schilderwerk
wandafwerking
restauratieschilderwerk
hout- en marmerimitatie 
decoratieve technieken

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

OERLEMANS

schi ldersbedr i j f
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SPORTEN BIJ WERE DI TILBURG

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

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

PHPH

PHPH
60 jaar 'jong'

1949 2009

Vof  PelgrimHoeve
Voor al uw feesten of bijeenkomsten.

U heeft de mogelijkheid
om zelf  voor uw buffet te zorgen.

Er is een rookruimte aanwezig.

www.pelgrimhoeve.nl

Pelgrimsweg 27 • 5018 EL  Tilburg • 013-5362116 • 06-51518818

	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Hairfashion Sylvia 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Dames	  en	  Heren	  Kapsalon	  

St.Josephstraat 85A                                                                                                                                                                                                   
5017GD Tilburg                                                                                                                                                                                                                        
013 5435109                                                                                                                           

 

Ook kunt u hier                                                                                                                                                                          
uw schoenen                                                                                                                                                        
afgeven voor  reparatie. 

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  


