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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. Blik op Capri en Amalfikust.
Prachtig achterland. Historische schatten.
Mooie stranden. Middeleeuws dorp. Cilento is
Unesco beschermd natuurgebied in de
provincie Campania , het land van citroenen
en de Mozarella.
Kijk op www.villapoggioalsole.com
Tel. 013-543 88 68

Gevarieerde middag voor vluchtelingen 			

Judith Doljé

Ruim 70 vluchtelingen bezochten op zondagmiddag 10 januari jl. de speciaal voor hen
georganiseerde middag in de Pelgrimhoeve. Vrolijke gezichten, grappige en droevige
verhalen, bijzondere muziek en nog veel meer. “Dit kost geen energie, maar geeft
energie!” Uit het hart gegrepen woorden van Lineke Giesen en Karin Smeets, de initiatiefneemsters van deze middag.
“Wat kunnen wij doen voor vluchtelingen?
En waar hebben zij behoefte aan?” Deze
vragen hielden Lineke en Karin de afgelopen maanden bezig. Uit de contacten
met onder meer Vluchtelingenwerk kwam
naar voren dat veel vluchtelingen behoefte
hebben om er gewoon eens een keertje
uit te zijn en andere mensen te ontmoeten.
Tegelijkertijd ontdekten Lineke en Karin dat
sommige mensen uit onze wijk nog nooit
een vluchteling hadden ontmoet, maar dat
wel graag willen. En zo ontstond het idee
om in de wijk een feestelijke middag te organiseren voor vluchtelingen en daar veel
wijkbewoners bij te betrekken.

ligers uit de wijk en het aanbod van Willy
en Peter om de Pelgrimhoeve - inclusief
koffie en thee - gratis ter beschikking te
stellen, is het begin gemaakt. Na een welkomstwoordje in het Nederlands, Engels
en Arabisch gaat de middag van start. Niet
volgens een vast programma, iedereen kan
doen en laten wat hij of zij wil. Een beetje
kletsen, aansluiten bij een activiteit, luisteren naar de liedjes die spontaan door een
aantal Syrische kinderen op het podium
worden gebracht. De sfeer is chaotisch en
vrolijk. Op de tafels staan drankjes, hapjes
en spelletjes klaar. De gymzaal van de
naastgelegen basisschool is open en opgesteld als ‘apenkooi’. Binnen no time hangen
er tientallen kinderen aan de touwen en in
de klimrekken. Buiten op het schoolplein
voetballen de iets oudere kinderen, ook

Praten en spelen
Een oproep op Facebook levert al snel
een hoop reacties op. Met zo’n 25 vrijwil-

Praten, uitbeelden, leren begrijpen van andermans cultuur. Het gebeurde
volop in de Pelgrimhoeve. (foto’s: Niels van Loon.com fotography)
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een mix van kinderen uit de buurt en vluchtelingenkinderen. “Hoe heet jij?”, vraagt er
een. Ze wisselen namen uit maar verder
worden er niet veel woorden vuilgemaakt.
Hup, voetballen, hollen, spelen!
Vrij en veilig
In een kleine kring formeert zich een
groepje verhalenvertellers. Drie vluchtelingen vertellen hun verhaal. Een aantal wijkbewoners luistert en raakt in gesprek. Over
het leven in het land van herkomst, over
het leven hier en nu en over de verwachtingen voor de toekomst. De woorden ‘vrijheid’ en ‘veiligheid’ vallen vaak, voor ons
vanzelfsprekend, voor hen de belangrijkste
kenmerken van ons land. Hier voelen ze
zich veilig en vrij. Nu willen ze de taal nog
iets beter leren spreken en, bovenal, heel
graag aan het werk, de kwaliteiten die ze
hebben inzetten. Om iets terug te doen, om
invulling te geven aan hun leven hier en
te werken aan een toekomst. Ook lichtere
onderwerpen komen aan bod, zoals de
verschillen tussen Syrië en Nederland.
Verbazingwekkend vinden ze het dat Nederlanders alles plannen in hun agenda en
van afspraak naar afspraak gaan. In Syrië
weet je ’s ochtends lang niet altijd hoe je
dag eruit ziet, met wie je eet bij voorbeeld
en hoe laat. Wat je in Syrië wel weet, is dat
het in de zomer warm is en niet regent. Dat
wij hier vier seizoenen hebben vinden ze
al apart. Maar dat het dan in de zomer, als
het 25 graden is en je net je barbecue hebt
opgestookt, om 20.00 uur zomaar opeens
gaat regenen…Het is toch zomer? Dan
regent het niet. Die seizoenen hier kloppen
niet!

Dansen verbroederd, ook het
aanleren van danspasjes
steuning bij het leren fietsen (en de daarbij
behorende verkeersregels) en hulp bij de
taal (oefenen, woorden/gesprekjes doornemen die in de praktijk voorkomen, zoals
een bezoek aan een dokter). Ook een
aantal aanbieders is geregistreerd, maar de
vraag overtreft in ruime mate het aanbod.
Meer aanbieders zijn zeker welkom.
De middag eindigt spontaan in dans en geklap. Op oosterse klanken wordt een soort
‘Syrische polonaise’ ingezet, waar vluchtelingen en wijkbewoners volop aan meedoen. Een feestelijk einde van een zeer
geslaagde samenkomst. Hopelijk leidt de
middag nog tot meer contact tussen wijkbewoners en vluchtelingen en ondersteuning
bij hun integratie in onze stad. In een klein
werkgroepje gaat men met de vragen aan
de slag en worden vervolgacties uitgezet.
Er is inmiddels al een aantal afspraken
gemaakt om samen te koken en te eten.
Ook organiseren een aantal jongeren uit
de wijk samen met een aantal Syrische
jongeren een feestavond in februari. Deze
activiteit wordt ondersteund door R-Newt
jongerenwerk.

Vraag en aanbod
Er wordt ook druk gebruik gemaakt van
de ‘inschrijftafel’. Hier kunnen vluchtelingen zich melden met een vraag om hulp
en wijkbewoners met een aanbod. Aan
het eind van de middag hebben zo’n 50
vluchtelingen een hulpvraag ingediend. De
vragen spitsen zich vooral toe op onder-

Wil je ook je hulp aanbieden, neem dan
contact op met
7 linekegiesen@hotmail.com.
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Hoe staat het met de voetbalfusie?		

Jaap van Loon

In het decembernummer berichtten we over de vergevorderde plannen van LONGA en
NOAD om te fuseren tot TSV NLC [Noad-Longa-Combinatie] dat gebruik gaat maken
van het vernieuwde Sportcomplex aan de Spoordijk. Grote vraagtekens waren er toen
nog over de aansluiting van Were Di.
Op de een na laatste dag van het vorig jaar
zijn, op initiatief van ‘gemeentelijk bemiddelaar’ Peter Galle, maar liefst 8 pogingen
ondernomen om de drie voetbalclubs dichter bij elkaar te laten aansluiten. Het werd
geen onverdeeld succes, zo werd in woord
en gebaar wel duidelijk.

besloot de gemeenteraad op 4 juni van het
vorig jaar om: ‘de totstandkoming van de
fusievereniging Were Di / Longa mogelijk
te maken en te zorgen dat zij gezamenlijk kunnen voetballen op het complex
Spoordijk.’ Een besluit dat ook nog het
opheffen van de negatieve financiële situatie van Longa regelde. Toch bleek vooral
die schuldenkwestie voor Were Di leidend
in verdere contacten, wat tot uiting kwam in
meer afhouden, dan het omarmen van het
fusieproces.
Peter Galle is ‘ingehuurd’ door de gemeente om als onafhankelijk persoon de
belangen van alle betrokkenen in kaart te
brengen, alle mogelijkheden te onderzoeken en te komen tot een sterke, duurzame
fusievereniging op het complex aan de
Spoordijk.
Bemiddeling
Inmiddels is dat takenpakket nog verder
uitgebreid, zoals blijkt als we hem interviewen. Peter is net terug van een overleg
met de Sportraad, waar hij voor een gezelschap van ruim 20 mensen, met behulp
van een PowerPoint, tekst en uitleg over
de huidige stand van zaken heeft gegeven.
”Dan besteed ik niet al teveel aandacht aan
allerlei geruchten, praatjes en beloften. Ik
baseer me op de feiten, toetsbare resultaten dus”, legt hij uit. “Naast de drie voetbalclubs, heb ik ook te maken met de Jeugdopleiding van Willem II en niet in de laatste
plaats ook met de gemeente die bereid is
tot een miljoeneninvestering. Vergeet dat
alsjeblieft niet! Daarnaast zijn er ook nog
heel andere belanghebbers, zoals omwonenden, milieuclubs of Buurtraad en heb
je te maken met de beperkingen van dit
gebied, kijkend naar de nabije toekomst.” Al
met al een immense klus die gruwelijk veel

Peter Galle in het Willem II stadion
(foto Geert van Erven)
Were Di
Een week na deze bijeenkomst liet Were Di
haar leden weten, dat het bestuur: ‘nog een
(laatste) poging had ondernomen om alle
betrokken partijen ervan te overtuigen dat
een gefaseerd proces de ‘meest verantwoorde’ manier was om te komen tot een
grote sterke vereniging aan de Spoordijk.’
Gefaseerd? Eind 2014 waren de besturen
van Were Di en Longa toch al een heel
eind in het fusietraject? Niet voor niets
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tijd en inzet van hem kost.
“Ik kan soms heel bot reageren, maar het
gros van de conflicten zijn pure machtspelletjes, vaak gebaseerd op allerlei details en
dan denk ik: ‘Waar hebben we het eigenlijk
over?’”, verbaast Peter zich. “Kijk, fantastisch dat fusieclubs al een zetelverdeling
hebben voor het nieuwe bestuur, maar dat
is echt voor tijdelijk. Eerst zal de nieuwe
club opgericht moeten worden, haar licenties veilig worden gesteld, statuten en een
huishoudelijk reglement moeten hebben en
dan pas beslissen de leden over de samenstelling van het bestuur.”
Peter beschikt over een dijk aan ervaringen, maar komt als gepensioneerde haast
tijd tekort. “Ik doe nog allerlei vrijwilligerswerk, leer een Vietnamese Nederlands,
help een kapper met zijn communicatie
en ben onlangs gevraagd als intermediair
bij PSV Zwemmen en Waterpolo in Eindhoven.” Dat zijn wat ‘highlights’, want in
het gesprek passeren nog heel wat meer
voorbeelden en anekdotes de revue.

-

alle partijen aangeven
te willen komen tot één
fusievereniging, maar
dat Were Di een ander
standpunt inneemt
betreffende tempo en
proces van fuseren, en

-

dat de voorzitters van
Longa en Noad geen
vertrouwen meer hebben in de samenwerking met het huidige
bestuur van Were Di
inzake het fusieproces.

Hij geeft onomwonden aan, dat de
gemeente voortgang wil boeken en
derhalve voor de verdere ontwikkeling
van het sportcomplex in gesprek gaat met
vertegenwoordigers van Longa, Noad en
de Jeugdafdeling van Willem II.
Staat Were Di nu buitenspel? Nee, absoluut niet. Er wordt dan echter wel een echt
besluit van de Algemene Ledenvergadering [ALV] van Were Di verwacht, waaruit
de bereidheid om te komen tot een fusie
onomwonden blijkt. Er wordt momenteel
weliswaar door dat bestuur met een mandaat hiervoor geschermd, maar nergens
blijkt dit vastgelegd.
Peter: “Ik heb aangeboden deze ALV voor
hen te organiseren met externe deskundigen die waardevolle informatie kunnen
geven over de voor- en nadelen, zodat alle
leden op basis van feitelijke zaken zich
een mening kunnen vormen. Helaas, ook
nu weer constateer ik een verdeeldheid bij
die bestuurders, dus het is er nog niet van
gekomen.”
Ondertussen worden plannen voor een
nieuwe accommodatie van kleed- en bestuurskamers en een kantine op het Sportcomplex onderzocht. Hierbij zijn naast de
betrokken clubs (o.l.v. de wethouder ) veel
ambtenaren uit diverse geledingen van de
gemeente betrokken om te komen tot een
zo goed mogelijk advies aan alle belanghebbenden (zie elders).

Vervolg
Terug naar het fusieverhaal in onze wijk.
Wethouder Kokke laat in een brief van 18
januari jl. aan voetbalclub Were Di weten,
dat hij - n.a.v. het gesprek van eind vorig
jaar en o.a. overleg met Peter Galle - concludeert dat:
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Ook een moestuin in je straat?					

Redactie

Wellicht kent u ze inmiddels wel; stadsBAKens. Ontstaan door een burgerinitiatief in samenwerking met werkgroep DAAD en de Buurtraad - zijn er nu zo’n 3 m2 moestuinen verspreid in de wijk. Op zoek naar nieuwe plekken en beheerders.
Met een vorm van Huize Moerenburg erin
verwerkt als herkenningspunt voor de wijk
vormt het stadsBAKen een interessant
straatbeeld. Toen het project van start ging,
was het best spannend: wat gebeurt er als
we kleinschalige stadslandbouw implementeren op het trottoir en er iedereen eigenaar
van maken? Kleine kinderen die het groeiproces kunnen volgen [de Albert Heijn actie
was een groot succes om dat in levende
lijve te ondervinden], buurtgenoten die kruiden planten en passanten die de vruchten
ervan plukken. Zal het vernield worden of
krijgt de buurt er een pareltje bij?

gaat verzorgen. Een nieuw soort geven
en nemen, waarbij je op goed vertrouwen
samen een commitment aangaat. Iedereen mag plukken en planten, maar het is
eigendom van iedereen. Initiatiefneemster Els Breuer heeft de hele zomer verse
muntthee kunnen drinken met haar buren
door de stadsBAKen bij haar in de straat.
Haar zoontje was dol op de aardbeien van
de stadsBAKen bij restaurant Te Koop In
Tilburg.
Beheerders
De eerste beheerders hebben inmiddels
een compleet seizoen afgerond en de
stadsBAKens winterklaar gemaakt. Omdat
we van mening zijn dat de stadsBAKens
het beste benut worden als ze rouleren van
standplek, zijn we op zoek naar nieuwe
beheerders die een stadsBAKen willen

Kracht
De kracht van de moestuinen is, dat er
beheerders zijn aangesteld die de stadsBAKen hoofdzakelijk onderhouden, maar dat
de straat/buurt het adopteert en het samen

adopteren voor een nieuw seizoen en er (samen met de buurt)
een bloeiende eetbare tuin van
kunnen maken.
Let op: de Buurtraad heeft de
stadsBAKens geschonken gekregen van gemeente Tilburg, dus
er zijn geen kosten aan verbonden. Wel wordt er verwacht dat
je eetbaar groen in de stadsBAKen plant wanneer het seizoen
begint.
Ben je nieuwsgierig geworden,
neem dan contact op met Els
Breuer – den Hollander via
e-mail
7 stadsbakens@hotmail.com
of via ( 06 252 732 70.

Het stadsBAKen aan de Spoordijk
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Armhoefse Akker:
gewoon goed!
Onze school. Waar kinderen doelgericht leren samenwerken. Met een eigen
rol, een eigen taak en langzaam maar zeker een eigen verantwoordelijkheid.
Thuis kunnen ze trots hun schoolopdrachten op de computer laten zien.
Samen werken, samen leren, samen zelfvertrouwen creëren. We zijn een
school van naam en faam. Mooier kunnen we het niet maken. Dat hoeft ook
niet. Komt u zelf maar kijken!
U bent van harte welkom op onze:

Open dag

Donderdag 3 maart
We willen u graag onze ‘school in bedrijf’ laten meemaken. Daarom ontvangen
we u die dag het liefst op een van de volgende momenten:

09.00 uur, 11.00 uur of 14.00 uur
Het team heet u van harte welkom!
Yolanda van Gageldonk
Locatiedirecteur
Neem ook eens een kijkje
op onze website:
www.armhoefseakker.nl
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Carnaval met de Kaauw Errepels 				

Corin Sweegers

Het carnaval zit er al weer bijna op als u dit leest, maar is pas over een paar weken als
ik een bezoek breng aan Erik Ketelaars, een van de drijvende krachten achter het wijkcarnaval. Al vele jaren meerijdend in de optocht van de basisschool voor de muziek,
maar ook als bestuurslid van de Kaauw Errepels.
en platen. Dat is een behoorlijke klus, want
hij moet aan veel eisen voldoen, omdat
er mensen op worden vervoerd. Dit jaar
gaat er geen grote loopgroep mee, want
de kostuums maken kost enorm veel tijd.
De vrachtwagen komt op zaterdag de bak
oplichten en op zondagochtend moet er
dan nog van alles worden opgebouwd,
zodat de optocht “van zoveel mogelijk
herrie” voorzien kan worden. En dat
materiaal heeft Erik in zijn bedrijf! Winnen
hoeft niet, maar dat hebben de Kaauw
Errepels wel al een paar keer gedaan.
Elk jaar heeft carnaval een thema, maar
vaak verzinnen ze zelf een thema. Het
doel van meedoen met de grote optocht is
om bekendheid te krijgen voor de Kaauw
Errepels. Die zijn ooit opgericht, 46 jaar
geleden, om geld in te zamelen om de
Pelgrimhoeve in stand te kunnen houden.
Alles wat met vrijwilligers verdiend wordt
met carnaval is voor het beheer van het
gebouw. Ze zijn dus eigenlijk een onderdeel
van de Pelgrimhoeve. Aan de optocht in de
wijk doen ze meestal niet mee als Kaauw
Errepels, maar wel individueel met hun
eigen gezin.

Erik Ketelaars
De Kaauw Errepels verzorgen in onze wijk
jaarlijks een bruisend carnaval. Ze doen
ook al voor de 14e keer mee aan de grote
optocht op zondag in de binnenstad van
Tilburg. Erik is daar alle vele keren bij geweest en zijn ogen beginnen te glinsteren
als hij erover vertelt: “Dat is zo leuk en we
winnen ook nog regelmatig met onze behoorlijk grote groep van 25-27 mensen”.

Tilburgeringscursus
Het leukste thema waar ze ook een
publieksprijs mee gewonnen hebben
was de Tilburgeringscursus. Het jaar is
Erik even kwijt. Dit thema zou nu bijna
herhaald kunnen worden met de komst van
de asielzoekers naar Tilburg. De lopers
stelden dan vragen aan het publiek en als
het antwoord goed was kreeg men een
sticker ‘Gei meut blève!’ Hun thema voor dit
jaar is nog geheim. Ik heb nog geprobeerd
of Erik het wilde vertellen, omdat deze
buurtkrant pas na de optocht uitkomt, maar
daar trapte hij niet in.
“Een ander leuk thema was bij het 33 jarig

Vrachtwagen
De laatste jaren gaan ze met een grote
vrachtwagen met veel, heel veel muziek
erop. De vrachtwagen wordt ter beschikking
gesteld door Versteynen. De bak die moet
worden opgebouwd, wordt een week van
te voren bij Erik’s bedrijf Kavavlam op
Koningshoeven op het terrein gezet. Dan
kan hij worden ingericht met geluid, licht
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bestaan: ‘33 jaor en nog lang nie gaor!’”,
vertelt Eric. 11 jaar later hebben we dat
thema min of meer herhaald. Toen hebben ook echt alle ‘leden’, eigenlijk zijn het
helemaal geen leden, dus alle vrijwilligers
meegelopen. Dat werd een heel mooi feest.
We zijn toch altijd met zo’n 30-35 man
vrijwilligers. Een prijs is leuk en die hangen
we dan in de Pelgrimhoeve weer boven de
bar, maar dat is niet het belangrijkste. Het
moet gewoon een leuke dag zijn!”
Na de optocht gaat iedereen weer naar
de Pelgrimhoeve om verder carnaval te
vieren met de vele wijkbewoners. Een klein
groepje, met Erik moet dan als een dolle de
wagen af gaan breken, want bij Versteynen
moet op maandag weer gewerkt worden.

De platte wagen, volledig opgetuigd,
tijdens d’n opstoet
elkaar van vrijdag tot en met maandag.
Vier dagen buffelen. Dinsdag is de gezamenlijke opruimdag. We kunnen altijd nog
vrijwilligers gebruiken. Het is een leuke club
mensen waar sommige misschien al wel 40
jaar aan meedraaien. Unieke club van jong
en oud. Kom het meemaken!”

Sinds een aantal jaren is er een behoorlijk
verjonging binnen de Kaauw Errepels, wie
er eenmaal bij is, blijft er altijd bij hangen.
Het wijkcarnaval is belangrijk voor de wijk
en de saamhorigheid. Erik: “Het belangrijkste vinden wij, dat het gezellig is onder

U vindt veel foto’s op de website van de
Pelgrimhoeve.

Eerstesteenlegging paviljoen Were Di

		

Gerben van Eeuwijk

Op zondag 10 januari JL. is tijdens de nieuwjaarsreceptie de eerste steen gelegd in
het paviljoen van Were Di. De eer van deze symbolische handeling was gegund aan
mevrouw Miep Sikkema (86).
Paviljoen
Were Di dateert van 1948 en laat naar een
ontwerp van Bedaux architecten in eigen
beheer een nieuw paviljoen bouwen. Nog
voor de zomervakantie moet het pand
opgeleverd worden. De gemeente Tilburg
steekt er 1,2 miljoen euro subsidie in, een
eenmalige bijdrage die in 2013 is toegezegd. Na de fusie van Forward met Tilburg
bleven er toen nog twee hockeyclubs in de
stad over. Were Di gaat in 2018 haar 70-jarig bestaan vieren in het nieuwe onderkomen. Een horecamanager is inmiddels in
dienst genomen, die de vele activiteiten
met vrijwilligers in goede banen moet
leiden. Het openingsfeest volgt spoedig, de
eerste van hopelijk velen.

Bijna 70 jaar geleden was zij in 1947 een
van de grondleggers van hockeyvereniging
Were Di. Miep: “Als 16-jarig meisje werd ik
gevraagd via de biechtstoel, door meneer
kapelaan. Als wij als meiden wilden
hockeyen, moest er een aparte club opgericht worden, los van de omni-vereniging.
Tegenwoordig ben ik nog steeds actief lid,
nu van de jeu de boules tak.”

Miep Sikkema wijst trots haar naam aan
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Vriendschappen in de wijk

De ‘Angels’ van de Armhoefse Akkers			

Debbie de Weijer

In het Brabants Dagblad stond enige tijd geleden een artikel over vriendengroepjes.
Natuurlijk zijn deze ook binnen onze wijk te vinden. Zo schuif ik op een dinsdagavond
aan bij Maaike en haar vriendinnen, tijdens een van hun ‘Angels’-avondjes.
In groep 3 van de basisschool kwamen
deze meiden bij elkaar in de groep en
sindsdien zijn ze eigenlijk vriendinnen.
Pas in groep 8 hebben ze officieel hun
vriendenclub opgericht: “de Angels”, met
officiële clubpas, clublied en clubhuis! Hoe
ze op deze naam zijn gekomen, weten ze
zelf niet meer. Maar nog steeds noemen ze
zichzelf zo.

Tilburg. Ze komen echter wel nog wekelijks
hier, omdat hun ouders er nog wonen en
Evi omdat ze een paar oppasadressen
heeft. Daarnaast komt Janneke elk jaar
met carnaval op zaterdagmiddag naar
de Pelgrimhoeve. In hun ogen is de wijk
weinig veranderd ten opzichte van toen zij
nog hier woonden. Nog steeds wonen er
veel gezinnen met (kleine) kinderen in deze
relatief ‘witte’ wijk.

Wie zijn ze
Maartje is restaurant-manager, Janneke is
fysiotherapeut en Maaike werkt als coördinator van de IMC weekendschool, allen
in Tilburg. En Evi en Loes werken in Den
Bosch. Evi bij een psychiatrische instelling voor kinderen en Loes bij de HAS met
internationale studenten.
Alle meiden zijn ondertussen 25 jaar en
niet meer woonachtig in onze wijk, wel in

Basisschool
Als de vriendinnen terugkijken naar hun
basisschooltijd op de Armhoefse Akker, dan
worden alle leerkrachten genoemd die ze
in hun 8 jaar op school hebben gehad. Met
name hoor ik leuke verhalen over meneer
André (met zijn bolletjessysteem), Corné
en juf Mientje, Annette en Marcelle. Sommige leerkrachten werken nu niet meer op
school. Ook het feit dat ze
met hun groepje anderen
bewust hebben buitengesloten komt aan bod.
Pas nu beseffen ze dat de
andere meiden dat waarschijnlijk niet leuk vonden
toen. Maar als je in groep
8 zit, dan denk je daar niet
zo over na. Ook was er
een jongensclub: “de Devils”. Alle vijf geven ze aan
dat ze in een hele hechte
groep hebben gezeten.

De ‘Angels’ met v.l.n.r. Loes Rosenberg, Janneke de Jong en
Evi van Esch en onder Maartje Derks en Maaike van Gestel
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Uit het oog…
Natuurlijk hebben ze elkaar
de afgelopen jaren niet
altijd even frequent gezien.
Na de basisschool gingen
Maaike, Maartje en Jan-

Voor onderhoud, service en
vervangen van uw cv-ketel.
Tevens diverse
loodgieterswerkzaamheden.

 5361158

René Mank Rema Services
Daendelsstr. 40B
5018 ES Tilburg
N.B. in de wijk Armhoefse Akkers geen
voorrijkosten!
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verjaardagen en op bezoek gaan tijdens vakanties in Nederland. Na deze
periode volgt het studeren.
Janneke vertrekt bijvoorbeeld naar Leiden en er
zijn diverse buitenlandstages. De club is deze tijd
dus nooit compleet, er is
altijd wel iemand weg. Dit
zijn de ‘Angels-1’. Na het
afstuderen wordt het contact weer intensiever. Ze
zien elkaar nu gemiddeld
1x in de 2 maanden, maar
tussendoor zien ze elkaar
onderling ook nog. En een
keer per jaar hebben ze
een ‘Angel-weekend’.

Zoekplaatje: hetzelfde groepje op basisschoolleeftijd. Wie is wie?

Kracht
Waar ligt dan de kracht van deze vriendschap? “De ‘Angels’ zijn vertrouwd, je kent
elkaar al zo lang en je kent ook elkaars
ouders en broers/zussen. Dat schept een
bijzondere hechte vriendschapsband.
Sommige vriendschappen komen en gaan,
maar dit voelt goed, heel steady,” vertelt
Maaike van Gestel. En nu ze ouder zijn,
waarderen ze vriendschap ook bewuster.
Dit beamen ze allemaal. Ook in de toekomst zien ze hun clubje niet uiteenvallen.
En met kinderen komt er na verloop van
tijd misschien zelfs wel een clubje ‘Angels
2.0’?...

neke naar het Willem II College en Loes
en Evi naar het Odulphuslyceum. Zoals
vaak wordt gezegd, valt menig vriendschap
dan uiteen. Zo niet bij deze ‘Angels’. Vanaf
het voortgezet onderwijs werd er namelijk
wekelijks op vrijdagavond een clubavond
gehouden. Eerst bij Maaike thuis, maar
naderhand rouleerde de locatie. Maartje
maakte daar dan een schema voor. En
deze clubavond bleef; stappen deden ze
met de nieuwe vrienden van school. Rond
hun vijftiende zagen ze elkaar minder
intensief, of in kleinere groepjes. Wel ondernamen ze activiteiten zoals Zomertoer,

Oproep
Heb of ken jij ook zo’n vriendengroepje, dat al jarenlang bestaat? De redactie zou het
graag willen weten. We maken er graag een plekje voor vrij in ons wijkblad. Stuur even
een berichtje naar 7 armhoefseakkers@gmail.com.

Bakken met data 						

Corin Sweegers

Vorige maand stond tussen de snippers in de buurtkrant al een aankondiging dat
wijkgenoot Harrie Keusters in april tweemaal een voorstelling gaat geven met de titel
‘Bakken met data’. Deze titel verwijst naar zijn vader Bakker Keusters uit de St. Josephstraat - in 1989 overgenomen door Bakker Pastoor - en de moderne tijd.
ik zeggen na de hernieuwde kennismaking.
Eind 2010 heb ik zoon Teun geïnterviewd in

Harrie Keusters vertelt, schrijft en inspireert
staat er op zijn visitekaartje. Dat klopt, kan
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Plankenkoorts & Presenteren
Tijdens deze training leer je hoe je jouw doelgroep boeit, je ideeën to-the- point
overbrengt en vooral: overtuigend overkomt. Of dat nu is tijdens een belangrijke
presentatie, een vergadering of een gesprek met een klant. Je verbetert je verbale en
non-verbale overtuigingskracht in deze intensieve training. De werkwijze is
opgebouwd uit creatieve technieken rond acteren, lichaamstaal en stemgebruik.
Ik vind het moeilijk om contact te maken met mensen.
Hoe presenteer ik me zo dat ik mijn doel bereik?
Hoe kom ik overtuigend over?
Ik heb moeite met praten voor een groep. Hoe gebruik ik mijn
stem optimaal?

We gaan praktisch oefenen: lichaamstaal, stem, houding, oogcontact en uitstraling
wordt afgewisseld met praktijksituaties en beknopte theorie. Je krijgt individueel
feedback over je optreden. Leer in deze workshop hoe je authentiek overkomt en echt
contact maakt met mensen in het publiek.
Want: Wat je ook gaat presenteren - je presenteert vooral jezelf!
Zaterdag 27 en zondag 28 februari (10:00 uur - 17:00 uur) in Tilburg
Prijs: 200,00 Euro (excl. 21 % BTW)
Aanmelden en meer info via: info@thomashoehn.com of 06 539 150 46
www.thomashoehn.com

Logopediepraktijk Irma Sparidans
Voor logopedie en prelogopedie

Hees of schor? Uw stem kwijtgeraakt?
De stem is het middel om verstaanbaar te communiceren met anderen. Klankkleur,
luidheid en toonhoogte spelen mee in hoe uw boodschap overkomt. De
stembanden moeten hiervoor goed functioneren. Door teveel of te weinig spanning
in de stemgeving kan stemgebruik zich verkeerd ontwikkelen.
De logopedist kan u helpen bij het verbeteren van uw stemgebruik. Bijvoorbeeld als
u hees of schor bent als gevolg van intensief stemgebruik, na een verkoudheid, een
stembandverlamming na een operatie, bij ziekte zoals astma, COPD, oncologische
problemen of bij een neurologische ziekte zoals MS en de ziekte van Parkinson.
Vergoed vanuit de basisverzekering - Contracten met alle zorgverzekeraars

www.logopedie-irmasparidans.nl
Gezondheidscentrum
Piushaven
Prinsenhoeven 26
5017 GC Tilburg
013 – 544 51 51

logopedie.sparidans@hetnet.nl

Paramedisch centrum OCA /
Stuivesant
Stuivesantplein 2
5021 GW Tilburg
013 – 543 70 42
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Wijkcentrum De
Spijkerbeemden
Don Sartostraat 4
5022 HA Tilburg
06 – 294 276 90

Harrie Keusters
verband met zijn kampioenschap klimmen.
Een spraakwaterval die boeiend kan vertellen of het nu gaat over zijn ziekte, over zijn
theater, over zijn gezin of over zijn werk. Hij
bruist.

zijn echtgenote, steun en toeverlaat.
Inspiratie
Zijn volgend programma “Bakken met
Data” is een ‘halve-cabaret-voorstelling’
geworden, waarin hij met muziek, met beelden de wereld van morgen schetst, met de
nodige humor. In de voorstelling wordt hij
muzikaal ondersteund door Dave Hanhart.
De inspiratie voor het nieuwe programma
komt van zijn vader. Een man die alles opschreef in zijn agenda’s die Harrie bewaard
heeft en een bron van informatie zijn. “Mijn
vader was de eerste Big Data Bakker
van Nederland”, begint Harrie Keusters.
“Zonder computer goochelde hij al met
cijfers en formules om te voorspellen wat
de klant ging kopen.Tegenwoordig wordt
iedere stap in ons leven geregistreerd en
voorspellen big data algoritmes écht alles.
Van het beroepsprofiel van je baby tot aan
de waarschijnlijke oorzaak van je dood.
Maar klopt dat allemaal? En willen we wel
voorspelbaar zijn?”

Show
Hij vertelt kort hoe hij ertoe gekomen is
dat hij dit jaar (weer) een one-man-show
gemaakt heeft. Onze nieuwe voorzitter
van de buurtraad, Lout Donders, is hier
mede debet aan. Harrie heeft vorig jaar een
presentatie voor zijn werk verzorgd. Canon
is de sponsor van het van Goghmuseum en
daar werd in 2015 een VIP-avond georganiseerd. Harrie werd gevraagd een presentatie te verzorgen voor deze avond van
ruim een half uur. Het was een succes en
Lout had van dit optreden via-via gehoord
en vond dat daar meer mee gedaan moest
worden. Hij stelde voor dat Harrie het
optreden ook een keer voor buurtbewoners
zou houden. Het werd de NWE Vorst en
daar hadden ze een klein zaaltje voor 40 a
50 man, maar al snel bleek dat te klein en
zo stond Harrie uiteindelijk voor 200 mensen, waaronder veel buurtgenoten. “Het
was echt heel leuk om te doen”. Inmiddels
is Harrie met optredens ook voor zichzelf
begonnen en wordt hij regelmatig gevraagd
als spreker op symposia en klantdagen. Hij
spreekt zelf van “een volslagen uit de hand
gelopen hobby, die vooral hobby moet blijven.” Met steeds op de achtergrond Marja,

De voorstelling van 1,5 uur in de Nwe Vorst
op 9 april was al snel uitverkocht, door
mond-tot-mond reclame. Er zijn nog wel
enkele kaartjes te verkrijgen voor zijn optreden in de Verkadefabriek in den Bosch, op
vrijdagavond 15 april.
De kaartverkoop gaat via de kassa en website van de Verkadefabriek:
: www.verkadefabriek.nl.
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Wijkcentrum Koningshaven ook voor de Armhoefse Akkers!
Wijkcentrum Koningshaven is een sociaal- en gezondheidscentrum voor heel Tilburg
Zuidoost, dus ook voor bewoners van de Armhoefse Akkers. Het streven is om voor
alle doelgroepen in de wijk, van jong tot oud een bruisend centrum te zijn.
Het wijkcentrum aan de Kruisvaarderstraat 32 is ook bedoeld voor vergaderingen of om er
bijeenkomsten te organiseren. Een multifunctionele plek dus voor en met elkaar. Hieronder
vindt u een overzicht van een aantal activiteiten die er plaatsvinden en waaraan u mee kunt
doen.
maandag
Dinsdag

Woensdag

Donderdag

13.30 - 15.30 uur
13.30 - 16.30 uur
09.30 - 13.00 uur
10.00 - 12.00 uur
13.30 - 16.30 uur
13.30 - 15.00 uur
14.00 - 16.00 uur
19.00 - 22.00 uur
09.00 - 12.00 uur
09.00 - 12.00 uur
10.00 - 12.00 uur
14.00 - 16.00 uur
14.00 - 16.00 uur
13.00 - 15.00 uur
13.00 - 16.00 uur
13.30 - 17.00 uur

Portrettekenen
Bingo KBO
Naald en draad
Handwerkclubje
Bingo KBO
Luisteren in je leunstoel
Kaarten
Modeltekenen
Tekenen en schilderen
Modeltekenen
Hobbyclub KBO
Hersenkrakers (spelletjesmiddag)
Country Linedance
Ontmoetingsinloop vrouwen
Koersbal
Huiskamer voor senioren

Als u interesse heeft in een - of meerdere - van de activiteiten, neem dan contact op met het
Beheer van wijkcentrum Koningshaven, ( [013] 542 57 29. Zij kunnen u meer vertellen.
Mocht u ideeën hebben voor het opzetten van een nieuwe activiteit, neem dan contact op met
Kitty Lumens in het wijkcentrum of mail naar: 7 kittylumens@contourdetwern.nl
Het wijkcentrum is alle doordeweekse dagen geopend en in het weekend op aanvraag, dus
loopt gerust eens in
binnen!
Ondernemer
de wijk

Buurtraad Armhoefse Akkers

Plannen openbare ruimte voor de komende jaren
Elk jaar vraagt de gemeente aan de wijkraden in Tilburg om drie punten door te
geven, die worden opgenomen in het Meerjarenprogramma Openbare Ruimte (MJP).
In de jaren daarna wordt dan gekeken of er geld kan worden uitgetrokken voor deze
plannen.
Nu is het wachten of ze ook echt kunnen
worden uitgevoerd.

Afgelopen maand heeft de buurtraad
Armhoefse Akkers onderstaande punten
ingeleverd.
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Aanleg wandel/fietspad Oisterwijksebaan (Moerenburg)
Argumentatie: Moerenburg wordt steeds
meer een recreatiegebied voor veel
mensen. Er wordt zichtbaar meer gewandeld en gefietst in het hele gebied. De Oisterwijksebaan vanaf het Wilhelminakanaal
in de richting van Oisterwijk is voor die
bezoekers de toegangsweg tot het gebied.
Tegelijk is het een doorgaande verbinding
voor het normale verkeer tussen Oisterwijk/Berkel-Enschot en Tilburg. Behalve
recreanten maken ook veel scholieren
gebruik van die weg. Wij verwachten dat
de verkeersdruk groter wordt als straks
het nieuwe sportpark van Longa/Noad
helemaal in gebruik is. Wij pleiten ervoor
om ter bevordering van de veiligheid van
fietsers en voetgangers een apart wandel/
fietspad aan te leggen.

van grote vrachtwagens pas op het laatste
moment zien dat zij met hun voertuig niet
onder het spoorviaduct door kunnen. Dan
besluit zij om een route via de Armhoefse
Akkers te nemen. Dat leidt tot onnodige
verkeersdruk en tot onveilige situaties. Wij
zijn van mening dat een verdieping van
de weg ervoor kan zorgen dat dat soort
verkeer ongehinderd kan doorrijden en dus
niet meer door onze wijk hoeft.
Vergroening in de wijk
Argumentatie: met name het deel van de
Armhoefse Akkers oostelijk van de Ringbaan-Oost is er de laatste tijd niet groener
op geworden, onder meer door reconstructie-werkzaamheden. Voor ons is dat in tegenstelling met ‘Het dorp in de stad’, zoals
wij Armhoefse Akkers willen ervaren. Graag
willen wij in gesprek met de gemeente hoe
wij daar wat aan kunnen doen, al dan niet
in samenwerking met bewoners.

Verdieping Ringbaan-Oost bij het spoorviaduct
Argumentatie: Ondanks signaleringsborden
gebeurt het met regelmaat dat chauffeurs

Buurtraad Armhoefse Akkers

Geslaagde première Zomerlust Pubquiz		

		

Redactie

Ook Café Zomerlust heeft zich gestort op de pubquiz. Op de tweede avond van het
nieuwe jaar namen 10 teams in het zaaltje de strijd met elkaar op. De winnaar ‘Quiz ut
nie meer’ leidde met die naam iedereen om de tuin.
zo’n pubquiz in elkaar zetten is enorm veel
werk. Daar kunnen vader en zoon Parren over meepraten die de pubquiz in de
Pelgrimhoeve in elkaar zetten. Zij zaten in
het team ‘de Wacko’s’ dat de derde prijs
binnenhaalde. Tweede werd het team ‘Hondertachtig Zeetie’ en de winst in de vorm
van een bierproeverij met hapjes ging dus
naar het team ‘Quiz ut nie meer’.

Uitbater Gijs van Esch mag tevreden zijn.
Hij kreeg heel positieve reacties en de ± 45
deelnemers vonden het zeker een leuke,
gevarieerde en goed verzorgde avond.
“Wat ik zelf ook heel leuk vond, is dat het
gros van het gemêleerde gezelschap tussen de 20 en 60/70 jaar ook klanten van
mij zijn”, glundert Gijs nog na. “Ik kende de
meesten bij naam en kon ze eigenlijk op
deze manier een mooi cadeautje aanbieden. De belangstelling was heel groot, want
na de aankondiging op Facebook was ik in
1 dag helemaal volgeboekt.”

Of er een herhaling in het vat zit? Gijs:
“Natuurlijk. ik kreeg o.a. de suggestie om
het van de zomer in onze tuin te organiseren…” Inmiddels is de tweede editie ook
alweer achter de rug.
Op 6 februari was het weer volle bak met
mensen die liever puzzelen dan verkleden.

Paul Blanken, vaste gast bij de vrijdagmiddagclub in het café, verzorgde de presentatie. De vragen waren ingekocht, want
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W

at was het mooi. Wat lieten een paar mensen uit onze wijk weer ‘ns
zien dat het allemaal niet ingewikkeld hoeft te zijn. Gewoon doen.
Handen ineen en hup! Zo’n zestig vluchtelingen waren in januari te
gast in ons dorpshuis, de Pelgrimhoeve. Complete gezinnen met kleine kinderen.

Je bent een kind uit een miljoenenstad als Aleppo, in het noordwesten van Syrië in
de buurt van de Turkse grens. Een werelderfgoed stad die tot de langst bewoonde
steden van de wereld hoort. Je bent kind. Je moet daar weg, hand in hand met je
ouders. Vluchten voor geweld. Je hebt een zware, lange, onzekere reis achter de
rug door verschillende landen. Steeds met vreemde mensen. En je komt uiteindelijk in Nederland terecht: Amsterdam, Ter Apel, Veenhuizen, Baarlo en dan in
Tilburg, een stadje vlakbij de Belgische grens. Je komt met je ouders je zusje en je
broertje in een kantoorgebouw terecht. Aan de -probeer dat maar ‘ns uit te spreken- Professor Cobbenhagenlaan.
Je leven was eigenlijk net begonnen, maar het begint opnieuw. ‘Tilburg, je bent
er’ staat op de borden aan de rand van de stad. Heb je thuis net een klein beetje
leren lezen, blijken ze hier heel andere letters te hebben. Je woont met een paar
honderd mensen in dat gebouw. Ander eten, saaie dagen. Samen met je ouders
wachten. Wachten om te horen of je hier mag blijven of dat je terug moet. En als
je mag blijven, waar kom je dan terecht? Blijf je dan in ‘Tilburg je bent er’, of ga je
naar –bijvoorbeeld- Den Helder of Vaals of zo?
En dan mag je op een zondag met je ouders met de bus naar de andere kant van
de stad. Naar de Pelgrimhoeve. Waar een jongetje je ontvangt met stroopwafels en
andere lekkere dingen. Waar je kunt spelen, samen met andere kinderen die hier al
hun leven lang wonen. Waar je in kleurboeken kunt kleuren. Waar je in de gymzaal
spelletjes kunt doen. Waar je je kunt laten schminken, zodat iedereen er een beetje
hetzelfde uitziet of je nou van hier bent of vluchteling. Waar je ouders samen met
de mensen uit de buurt thee drinken, dansen en kletsen. En dan mag je twee
weken later met de hele familie op een zondag naar de Jan Pietersz. Coenstraat
(spreek dàt maar ‘ns uit). Pappa vertelt dat we gevlucht zijn omdat je nooit zeker
was of je nog ooit levend zou thuiskomen als je thuis de deur uit ging. We spelen
Jenga. Pappa kan dat heel goed, maar die heeft dan ook als ingenieur meegewerkt
aan de bouw van een woontoren waar Westpoint een punt aan kan zuigen. Mamma gaat de keuken in om te koken. Ze is daar vier uur bezig en kijkt er blij bij: ze
komt tot rust en geniet. Het ruikt als vroeger thuis. En dan zit je met zijn allen aan
een tafel. Wel met andere mensen erbij, maar toch een beetje zoals vroeger.
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Nieuwjaarsreceptie van de Moerenburgers 			

Redactie

Op 10 januari jl. werd in Moerenburg weer een nieuwjaarsreceptie gehouden voor de
bewoners. Bijna iedereen was aanwezig. Gijs moest helaas werken in zijn Café Zomerlust, maar stelde heerlijk Madeliefste-likeur ter beschikking.
Gezellig bijkletsen over alle ontwikkelingen
in Moerenburg onder het genot van o.a.
worstenbroodjes van Theo Pastoor en
ongedwongen kennismaken met de nieuwe
bewoners van Broekstraat 6 en 8 en hun
toekomstplannen.
Plannen
Op Broekstraat 6 woont inmiddels familie
Taminiau. Zij wonen nu nog in de oude
verbouwde boerderij. Ze zijn volop bezig
om de schuur aan de achterzijde om te
bouwen voor culturele activiteiten waar
we u te zijner tijd meer over zullen vertellen. Het derde deel wordt de verbouwing
van de oude koeienstal aan de linkerzijde
van het perceel naar een nieuwe woning.
Broekstraat 8 zal in de komende jaren flink
verbouwd gaan worden, maar daar zijn de
plannen nog te prematuur om hier nader
toe te lichten.

Buurtbewoners van Moerenburg treffen
elkaar voor een nieuwjaarsgroet
echt inhoudelijk overleg met de betrokken
bewoners, vinden zij. Als voorbeeld werd
genoemd de opmerking van Gert over het
herstellen van een historische houtwal
achter Oisterwijksebaan nr. 8. Er heeft
vroeger helemaal geen houtwal gestaan.
Het is al honderden jaren akkerbouwgrond,
zoals bijgaande foto laat zien. Toenmalig
bewoner Spierings heeft ergens in de 70-er
jaren bomen aangeplant om de verstuiving
van de grondopslag wat tegen te houden,
maar is er dan sprake van een historische
houtwal?

Irritatie
Enige irritatie ontstond toen de bewoners
het kregen over de zogenaamde samenspraak over de plannen en veranderingen
in Moerenburg met de Gemeente en allerlei
werkgroepen. Aanleiding vormde het artikel
in de vorige buurtkrant met Gert Brunink. Er
is namelijk in het geheel geen sprake van

Menwedstrijd
Met de bewoners werden de plannen van
Menvereniging de Postkoets besproken
om op 11 en 12 juni van dit jaar rondom
Manege Hooijen, samen met het gebruik
van de weilanden en ruimtes van familie
van Gorkum, familie Fonken en familie van
Dijken een mooie samengestelde menwedstrijd te organiseren. Dat idee werd met
veel enthousiasme ontvangen.
Helaas bereikte ons op 21 januari het
verdrietige bericht dat mevrouw Netty
Hooijen van het manegebedrijf onverwacht
is overleden. We wensen de familie Hooijen
veel sterkte toe.

De boerderij aan de Oisterwijksebaan nr.8
in de jaren ’60. Van een oeroude houtwal
was nog geen sprake
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40 jaar buurtkrant: houden zo!				

Jaap van Loon

Al meer dan 40 jaar wordt het wijkblad Armhoefse Akkers volledig in eigen beheer
gemaakt en bezorgd door vrijwilligers. Een van de schrijvers, toentertijd onder andere
bekend van zijn stratenrubriek, is Henk Naaijkens. Rond de eeuwwisseling is hij
gestopt bij de redactie, maar hij is nog steeds bezorger van de grootste stapel wijkblaadjes in zijn buurt.
de, ging het als een lopend vuurtje door de
straat dat er een ‘hardloper’ kwam te wonen. “Toen ik er nog maar net woonde, liep
ik mee met de Tilburg Ten Miles, in het jaar
dat er voor het eerst Afrikanen meeliepen.
Die gingen weliswaar met de eer strijken,
maar ik werd toch 7e in een snelle tijd.”
“Om de buurt beter te leren kennen ben ik
bij de buurtkrant gegaan. Vroeger was ik
ook redacteur van het clubblad van Attila:
‘De Spaaikspetter’. In die jaren moest alles
nog gestencild worden. We gebruikten de
ijskoude garage van Piet Voskens in de
Fatimastraat om het blaadje te maken.”
Terug naar het wijkblad: “We hadden een
leuke club mensen in de redactie. Ton
van Schijndel was hoofdredacteur en had
de touwtjes goed in handen. De andere
redactieleden waren Sjef Heerkens, Manon
Schriek, Don Schriek (jongerenpagina) en
Jos Bots (layout) die in het vorige nummer aan het woord was. En natuurlijk de
‘diehards’ Corin Sweegers, Anneke van der
Avoird (advertenties) en Toine Kocx (foto’s)
die nu nog steeds voor het wijkblad werken.
Ook Marijke van de Wouw maakte deel uit
van de redactie. Met haar heb ik ook nog
samengewerkt aan de tweede editie van
het boek over de Armhoefse Akkers.”

“Ik kan me eigenlijk uit die periode niet zo
veel meer herinneren”, laat hij weten. En:
“Wat jij nu doet, heb ik ook lang gedaan.
Mensen interviewen, gesprekjes aanknopen en op zoek gaan naar nieuwtjes uit
de buurt. Ik heb nog meegewerkt aan het
20-jarig bestaan van de buurtkrant. Toen
zochten we ook mensen op die jarenlang
actief waren geweest, dus wel mooi dat ik
nu zelf aan de beurt ben.”
Hardloper
Henk is werkzaam op de Lerarenopleiding
van Fontys Hogescholen als taaltrainer
en redacteur. Hij stopt daar in mei met zijn
werkzaamheden, maar straalt nog genoeg
energie uit om nog een tijd door te gaan.
Henk is nog altijd een sportief type. Toen hij
in 1991 naar de Oisterwijksebaan verhuis-

Stratenrubriek
“Mijn interessantste onderwerp was het
maken van de stratenrubriek. Ik zocht
straten in onze wijk uit, ging dan op zoek
naar de historie en interviewde mensen die
er al jaren woonden. Daar kreeg ik soms
leuke reacties op.” Als ‘bewijs’ toont hij een
brief van Louise van Hasselt uit 1998. Zij
reageerde op een artikel over de Gerard
van Swietenstraat en beschrijft de geschiedenis van musicus Willem van Kalmthout.
Hij was de eerste directeur van het Bra-

Henk Naaijkens
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bants Conservatorium en woonde vroeger
in deze straat.
“Ik ben altijd het meest geïnteresseerd geweest in human interest. Het is boeiend om
te praten met ouderen in de wijk over de
dingen die vroeger vanzelfsprekend waren.
Natuurlijk hoorde je ook zaken die je beter
niet kon opschrijven. Zoals over de dames
van liefde in de Spoorlaan. Wat de ouderen
toen misten, was de kerk die toch een heel
speciale plek in onze wijk innam en die gesloten werd voor de eredienst. Ik weet nog
hoe mevrouw Ann Schilder zich inspande
voor een klein kapelletje. Ze zocht naar een
ontmoetings- en bezinningsplekje voor de
oudere bewoners uit de wijk en kreeg dat

ook voor elkaar. Het staat naast het klooster aan de Van Heutszstraat. Bij de opening
was de straat gevuld met belangstellenden,
weet ik nog.”
Heeft Henk nog tips voor het wijkblad?
“Houden zo! Niet teveel eraan veranderen.
Ik lees het met plezier. Jong en oud kan er
iets in vinden, dus ga zo door. De functie
van een buurtkrant is het volgen van de
actualiteiten die in de wijk plaatsvinden.
Alle doelgroepen moeten zo goed mogelijk
van informatie worden voorzien. Daarnaast
vind ik dat interviews met mensen uit de
wijk voor een mooie balans zorgen.”

Leren leven met incidenten?...				

Redactie

Het was begin januari weer Jan Wier dat in de media geen positieve aandacht kreeg.
Drie incidenten zorgden voor de nodige ophef en spanning bij buurtbewoners. Er
werd uitgebreid over gesproken in het Beheeroverleg Jan Wier.
Dinsdagmiddag 5 januari rond 13.00 uur
ontsnapt een patiënt bij GGz Breburg. Deze
komt van de gesloten afdeling. Bij een
kantoor aan de overkant rukt hij bezeten
aan een deur en schreeuwt: “Ze gaan me
vermoorden”. In het kantoor is slechts één
medewerkster aanwezig die hij de stuipen
op het lijf jaagt. Dan verdwijnt hij plotsklaps
en wordt hij die dag pas om 20.30 uur
gevonden en weer opgepakt.

ënte aangereden op de Nieuwe Bosscheweg. Volgens een buurtbewoner die eerste
hulp verleende voordat de ambulance er
was, was deze patiënte behoorlijk onder
invloed van medicijnen. Twee dag later
wordt een arts van het GGZ bedreigd door
een patiënt die vervolgens weet te ontsnappen en in de Van Heutszstraat de 75-jarige
mevrouw Bogers aanvalt. Hij pikt haar auto
en wordt ‘s avonds in Uden aangehouden,
nadat hij daar met die auto een eenzijdig
ongeluk heeft veroorzaakt, omdat hij dronken achter het stuur zit.

Nog twee
Woensdagavond 6 januari wordt een pati-

Beheeroverleg
Deze incidenten worden een paar dagen
later door buurtbewoners ingebracht die
zitting hebben in het Beheeroverleg Jan
Wier. Naast vier vertegenwoordigers van
de buurt, zitten o.a. ook GGz, Gemeente
en politie rond de tafel. Ieder voorval is
daar nauwgezet besproken, zoals blijkt uit
het verslag van 12 januari, dat op
: www.armhoefseakkers.nl te vinden is.
Volgens manager Chris den Braber van
GGz ging het om op zichzelf staande incidenten waartussen – althans volgens de

GGz Breburg op de Jan Wierhof
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Buurtraad
Er wordt nu haast gemaakt met het vaststellen van een regeling om de communicatie richting buurt ingeval van incidenten
sterk te verbeteren. Al met al duurt het nu
wel heel erg lang – mede door het vertrouwelijk karakter van het Beheeroverleg
– alvorens openheid van zaken gegeven
kan worden. De Buurtraad heeft daar in
een schrijven naar het Beheeroverleg ook
op aangedrongen. Zij wil graag op korte
termijn met bv. een vertegenwoordiging van
het Beheeroverleg van gedachten wisselen, met als doel een meer transparante
situatie. Voorafgaand gaat de Buurtraad
eerst met de Stichting Woonomgeving Jan
Wierhof om de tafel om te horen hoe deze
de huidige gang van zaken en de communicatie ervaart.

inschatting op dat moment - geen relatie
was aan te geven. De voorvallen worden
intern nog geëvalueerd en er wordt ook
gekeken naar mogelijke verbeteracties.
Dat de buurt niet, of onvoldoende direct
wordt geïnformeerd bij calamiteiten, komt
een aantal keren terug in het gesprek.
De aanwezige wijkbewoners benadrukken
dat zij de emoties die over incidenten in
de buurt leven in dit beheeroverleg willen
melden en deze kwesties open en eerlijk
willen bespreken. Voorkomen moet worden
dat er ‘broodje-aapverhalen’ gaan leven.
Buurtbewoner Dimitri Boekelman merkt in
dit verband op dat dit soort zaken blijkbaar
niet te voorkomen zijn en dat maakt het zo
onzeker voor de buurt. Hij benadrukt dat de
buurt niet massaal tegen een GGz-instelling is, maar dat dit soort incidenten én de
stapeling van voorzieningen de buurt wel
veel zorgen baart.

Voor alle documentatie wordt verwezen
naar de website van de buurt. Zoek onder
‘wijk’ en vervolgens ‘Jan Wier’.

De bomenkwestie 						

Redactie

De eerder gedane beloftes van de gemeente over de grootte van de nieuw aangeplante bomen in de JP. Coenstraat en het grootste deel van de Armhoefstraat, blijken in de
praktijk niet gestand gedaan. De Buurtraad kwam in actie.
- 20x de oplossing die de gemeente voorstelt,
- 24 x nu direct alle bomen vervangen,
- 7x selectief bomen vervangen,
- 2x geen mening.
Ook kwamen 2 reacties binnen uit het
stukje Armhoefstraat, dat tegen het spoor
aan ligt. Hier zijn de oude bomen gehandhaafd, terwijl die langzaam maar zeker het
leven echt beu zijn.
De enquête vormde ook de aanleiding voor
een aantal bewoners om een aantal vragen
c.q. opmerkingen te plaatsen. Zo constateerden een aantal dat bij het planten van
de boompjes nog wel het een en ander
was misgegaan. In veel gevallen werd de
jutezak die de boomwortels bijeen hield
niet verwijderd, was het plantgat minimaal
of is gekozen voor een te beperkte verdere

In een brief aan de bewoners van 18
december jl. is te lezen: ‘Na een zorgvuldige afweging heeft de gemeente besloten
de bomen te laten staan. Komende zomer
beoordeelt de gemeente de gezondheid
en de groei van de bomen opnieuw. Als
een groot deel van de bomen de winter
niet overleeft, plant de gemeente in het
najaar van 2016 alsnog nieuwe bomen die
voldoen aan de eerder gemaakte afspraak.
De gemeente vraagt uw begrip voor de
gemaakte keuze.’
Enquête
Naar aanleiding hiervan heeft de Buurtraad
een enquête uitgezet onder 144 bewoners
met een viertal keuzes. Daarvan zijn er 55
geretourneerd, waarbij de stemmenverdeling was:
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beplanting van de ruimte om de bomen.

tot vervanging wordt overgegaan? Daarnaast wil de Buurtraad de garantie hebben
dat de te vervangen bomen minstens de
dikte hebben die zij nu zouden hebben als
ze wel waren aangeslagen. Wordt vervolgd!

Vragen
Inmiddels heeft de Buurtraad de resultaten
teruggekoppeld naar de gemeente en daarbij ook nog een aantal vragen gesteld over
het voorstel van de gemeente: Wat gebeurt
er als een aantal bomen het niet gered
hebben? Wordt dan toch alles vervangen,
of alleen die bomen die het niet doen? Wat
voor bomen komen er terug in het geval er

Ook de informatie en correspondentie over
de bomenkwestie is vindbaar op de website
van onze wijk: : www.armhoefseakkers.nl
onder ‘Buurtraad’.

Uitbreiding Sportcomplex Oost				

Jaap van Loon

De gemeente wil vaart zetten achter de verdere ontwikkeling van het Sportcomplex
aan de Spoordijk. Inmiddels komen er plannen van de tekentafel voor de bouw van
een multifunctionele ruimte met kleed- en bestuurskamers, douches, fitness-voorzieningen en een kantine.
eind maart met een advies komt. Alle vernieuwingen aan het Sportcomplex vereisen
een planning over meerdere maanden, dus
er zit behoorlijk druk op de ketel.”

Ook in dit traject heeft de gemeente een
beroep gedaan op Peter Galle om de
verschillende belangen in kaart te brengen.
Begrijpelijkerwijs vormt de exploitatie van
de kantine een uiterst gewild object voor
de toekomstige fusieverenging NLC, als de
Jeugdopleiding van Willem II. Maar er zal
toch nog eerst gebouwd moeten worden
en dat moet voor de clubs wel financieel
haalbaar zijn.

Financiering
Erik Hormann, gemeentelijk projectleider
van het Sportcomplex, liet recent weten
dat de bouw van de kantine een zaak voor
de clubs zelf was. Hoe zit dat nu? “De
gemeente realiseert het sporttechnische
gedeelte”, legt Peter uit. “Daar hoort ook
de aanleg van bv. kleedkamers en douches
bij. In de plannen vormen deze de basis,
waarop de verdieping met o.a. de kantine
met panoramaterras gaat komen. Dan zijn
er verschillende scenario’s mogelijk. De
gemeente bouwt de gehele accommodatie en de clubs huren; de clubs gaan zelf
bouwen en nemen de exploitatie in eigen
beheer, of er wordt bv. gekozen voor een
derde partij die de exploitatie pacht. Zo zijn
er meerdere scenario’s denkbaar, maar
daarvoor heb ik wel inzage nodig in de mogelijkheden en wensen van alle beoogde
partners.”

Aspecten
Peter: “Natuurlijk zou het heel mooi zijn,
als er sprake is van 3 in plaats van 2 clubs
die gaan fuseren. Dat is niet alleen voor
de realisatie van het gebouw van belang,
maar ook voor de exploitatie. Kijkend naar
de trainings- en wedstrijdschema’s is het
logisch, dat zo’n gebouw niet continue
ten volle benut gaat worden. Steeds zal
er sprake zijn van bepaalde groepen die
elkaar afwisselen. Gedeeltelijke leegstand
is duur, want het gebouw zal wel gedurende de hele dag en in de avonduren
geopend moeten kunnen zijn. Dat is in
de praktijk voor geen van de toekomstige
partners realiseerbaar. Het is één van de
aspecten die ik momenteel onderzoek.
Expertise voor het haalbaarheidsonderzoek
haalt de gemeente o.a. bij de Stichting
Waarborgfonds Sport die waarschijnlijk

28 januari
Heeft de afdeling Vastgoed van de gemeente kennisgenomen van een presentatie door de architect met een nog verdere
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Een van de mogelijke ontwerpen voor een multifunctionele accommodatie
op het midden van het terrein
concrete uitwerking van de nieuwe accommodatie en bijbehorende kostenplaatjes.
Ondertussen hebben de drie betrokken
clubs – Longa, Noad, Jeugdafdeling Willem
II – inzage gegeven in hun jaarcijfers en
begrotingen met daarbij hun wensenpakket
voor het gebruik van deze multifunctionele
accommodatie. Daarmee gaat de Stichting
Waarborgfonds Sport nu aan de slag.
Wordt het haalbaar? Peter: “Als de wen-

senpakketten wat worden bijgesteld, lijkt
het een haalbare kaart te worden. Duidelijk
mag zijn, dat er verantwoord geïnvesteerd
moet kunnen worden door alle vier partijen (inclusief gemeente) en dat lijkt nu
mogelijk. Het uiteindelijke doel is tenslotte,
dat zoveel mogelijk mensen straks gebruik
kunnen maken van dit fantastische sportcomplex.” (Wordt vervolgd)

Beste ouders,
Ook al is het Kindervakantiewerk [KVW] nog ver weg toch willen wij u nu al op de hoogte
brengen van het volgende: zoals u weet valt de zomervakantie voor het basisonderwijs dit
jaar heel laat, namelijk van 23 juli t/m 4 september.
Traditioneel wordt het KVW georganiseerd in de laatste week van de zomervakantie. Nu valt
deze week dit jaar echter samen met het begin van het schooljaar en/of de introductieweek
van een groot aantal opleidingen. Veel van onze ervaren vrijwilligers zijn daardoor zeer
waarschijnlijk niet beschikbaar voor een KVW in de laatste vakantieweek.
Zoals het er nu uitziet, kunnen wij niet anders dan het KVW een week naar voren halen: van
22 t/m 26 augustus. Niet ideaal, maar we zijn voor dit evenement nu eenmaal afhankelijk van
de inzet van vrijwilligers. Binnenkort zal de stuurgroep hierover vergaderen en een beslissing
nemen.
Mocht u suggesties hebben om dit probleem op te lossen dan staan wij daar uiteraard voor
open. We houden u op de hoogte via onze website : www.kvwhekos.nl.
Met vriendelijke groet,
Stuurgroep HeKoS Kindervakantiewerk
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Schrijf je in voor het kamp van Jeugdclub Heuka
2016 is weer begonnen en dus is het weer tijd om ons kamp aan te kondigen. Dit
jaar gaan we van 15 t/m 17 juli. Iedereen in de leeftijd van 7 t/m 12 jaar is welkom!
Dit jaar is het niet met Hemelvaart maar later in het jaar. Dit in verband met het schoolkamp voor de kinderen van groep 8. Iedereen mag mee. Je hoeft dus geen lid te zijn.
Wat houdt het Heuka-kamp in? Slapen in tenten, een activiteitenprogramma voor de
hele dag en gezamenlijk eten. Je word dus gezellig bezig gehouden! En natuurlijk is er
ook nog wat tijd over om zelf vrij te spelen. Dit jaar is het kamp op de Baetenheide in
Weelde in België, bij onze vrienden van de jeugdorganisatie Chiro.
Wat moet je doen als je mee wil?
Mail je gegevens – naam, adres,
geboortedatum, telefoonnummer en
e-mailadres - naar 7 johanheuka@gmail.com
en betaal de kosten van € 25,- op rekeningnummer: NL90 INGB 0006 2659 58 t.n.v.
Stg. Jeugdclub Heuka o.v.v. naam deelnemer.
Je ontvangt dan verdere info via de mail.
Als je nog vragen hebt, mag je die mailen of
doe jet het liever mondeling dan kun je na
18.00 uur bellen naar Johan op ( 06 575 565 60.

Half januari heeft de gemeente een vergunning verleend aan de Stichting Streekhuis Het
Groene Woud voor het Inrichtingsplan Baksevenweg. Hierdoor wordt de aanleg mogelijk
van een aantal relevante landschappelijke verbindingen in het gebied vlakbij Moerenburg.Er
worden o.a. 2 poelen gegraven en bos, singels en bomen aangeplant.
Vergeet niet om u aan te melden voor het Seniorendiner op 24 februari om 17.30 uur in de
Pelgrimhoeve! Het heerlijke menu is deze keer: champignonsoep, stokbrood met kruidenboter,
zuurkool, draadjesvlees, aardappelpuree en als toetje warme kersen met slagroom. Voor 10
euro kunt u erbij zijn en meegenieten! Zie de bon in de vorige buurtkrant. Opgeven kan tot
16 februari.
Het is zo goede als zeker, dat nog dit jaar begonnen wordt met de sloop van een deel van de
Sacramentskerk. Zoals bekend, blijft alleen het voorste gedeelte met de toren en zijbeuken
behouden. De sloop wordt geregeld door het kerkbestuur van parochie De Goede Herder,
waarbij onze wijk aangesloten is. Op de sloopplek worden huizen gebouwd.
Onze wijkagent Ad Braber (60) gaat per 1 maart met vervroegd pensioen en gaat van zijn
kleinkinderen genieten. Er is nog geen directe opvolger bekend, maar Lieve van den Berg loopt
al een tijdje mee in de wijk en neemt vooralsnog onze wijk over. Hij is telefonisch bereikbaar
via ( 0900-8844. Zijn werkgebied is Armhoef en Hoogvenne.
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De Nieuwe Koninklijke Harmonie zoekt versterking van de ritmesectie. Plezier in het samenspelen staat voorop. Wekelijkse repetities op donderdagavond 20.00 - 22.30 uur, in de
Harmonie, Stationsstraat 26. Loop eens binnen. Wil je meer weten? Neem contact op met
voorzitter Peter Tuerlings via 7 nkh@harmonieorkesttilburg.nl of ( 06 160 638 45, of kijk op
: www.harmonieorkesttilburg.nl.
Op maandag 18 januari vond de feestelijke prijsuitreiking van de Helicon BedrijfsTopper plaats
bij de Kennismakerij in Tilburg. Aan het eind van een interactieve middag over duurzaamheid
en ondernemen werd deze award uitgereikt aan VisitBrabant, een organisatie die goede begeleiding biedt en meedenkt over een passende stageopdracht, aldus de twee studenten die
er stage mochten lopen.

Piano- en zangschool ‘Pop/Jazz/Klassiek’

Docenten Arno Aerts en Wil van Leijsen.
: www.wilvanleijsen.nl ( [013] 544 54 55 of 7 arnoaerts1@home.nl.

Oppas aangeboden.

Meisje van ruim 13 jaar wil graag oppassen ’s avonds of in het weekend. Ik woon in de Armhoefse Akker en ik kom graag kennismaken. Bel me: ( 06 302 960 91. Jol Abels.

Leer SPAANS

In uw eigen tempo, wanneer het u uitkomt en dicht bij thuis (Tilburg Centrum). Alleen, met
z’n tweeën of in kleine groepen. Lessen worden gegeven door bevoegde Spaanstalige
docente met zeer goede beheersing van de Nederlandse taal. Wilt u flexibel leren met persoonlijke aandacht? Reageer snel! ( 06 303 446 55 of 7 spaanseles@ziggo.nl
Hasta pronto!

Saxofoon- en klarinetles aangeboden op Carré

Alle mogelijke stijlen, met of zonder notenschrift. Ook akkoordenleer en improvisatie.
Gratis proefles. Tarief: € 17,-- per 45 minuten. Bel hiervoor Rik Meesters ( 06 245 388 75.
Of mail naar 7 mastersmusic@hotmail.com.

Wandelend coaching

Ik volg een opleiding tot Lifecoach Outdoor en om deze opleiding tot een goed resultaat
te brengen is het voor mij van belang dat ik gedurende mijn opleiding al mensen coach.
Daarom ben ik op zoek naar mensen die op een manier zijn vastgelopen in hun werk/ leven
en daar een coach bij zoeken. In mijn coachsessies ga ik met mijn cliënten ‘op pad’. Ik loop
met hen door ons mooie Moerenburg en integreer de natuur bij het coaching proces. Wanneer je interesse hebt, kun je met mij contact opnemen via 7 ingridvbeuzekom@gmail.com

Muzieklessen

Basgitaar, contrabas, gitaar piano en tuba. Kees van de Ven Muziek, Carré 37,
( 06 156 214 70, 7 keesvandevenmuziek@hotmail.com
27

BUURTAGENDA
5 t/m 8
febr.

Diverse tijdstippen

6 febr.

Vanaf 20.00 uur

13 febr.

Tot 20.00 uur

24 febr.

Vanaf 17.30 uur

28 febr.

Aanvang 12.30 uur

Pelgrimhoeve
Carnaval georganiseerd door De Kaauw Errepels
Café Zomerlust
e
2 editie van de pubquiz
Pelgrimhoeve
Inschrijven voor de pubquiz: josparren65@home.nl
Pelgrimhoeve
Seniorendiner [inschrijven vóór 16 februari]
Cenakel
Schubertconcert door bariton Will van Leijsen

1 mrt.

20.00 – 23.00 uur

Café Zomerlust
Kom gezellig spellen spelen bij spellenclub Ludens 013

4 mrt.

19.00 – 21.30 uur

La Poubelle
Repair Café voor reparatie van nog bruikbare spullen

INFORMATIE

Ø Buurtkrant
Eindredactie
Advertenties

E-mail: armhoefseakkers@gmail.com
Jaap van Loon
Anneke v.d. Avoird

Spoorlaan 2
Bosscheweg 192

( 536 09 65
( 542 30 65

Ø Buurtkrant

Judith Doljé, Lout Donders (Donlog), Gerben van Eeuwijk, Joost
Ketelaars (bezorging), Toine Kocx (foto’s), Corin Sweegers, Ab
Smit, Debbie de Weijer, Anne-Marie Smulders (In the picture),
Rob Ysebaert (lay-out).

Ø Reacties

Deadline kopij volgend nummer:
Verschijningsdatum rond:

medewerkers

Buurtkrant

27 februari
11 maart

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

Ø Buurtraad
Voorzitter

Ø Buurtraad
leden

E-mail: 7 buurtraad@armhoefseakkers.nl
Postadres: Loudonstraat 25, 5018 GE Tilburg
Lout Donders
J.P. Coenstraat 9
( 543 88 68
Remco Westhoek ( 535 70 08, Erwin Jacobs ( 590 40 00, Hein
Jacobs ( 542 61 10, Ineke van Kasteren ( 544 67 83, Johan
van der Have ( 06 215 870 61, Mascha Meulenbroek ( 06 133
703 94, Manon Nix ( 544 63 73.
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Eerstvolgende vergaderingen op 16 febr. en 15 maart. Aanvang
20.30 uur in de Buurtraadruimte Van Heutszstraat 1a. Aanbellen
bij Buurtraad/prikpost.

Ø Wijkagent

Spreekuren op 8 en 22 febr. en op 7 maart van 19.00 - 20.00 uur.
Bel voor een afspraak. Op dit tijdstip is de wijkagent speciaal in en
voor de wijk beschikbaar. ( 0900 8844.

Ø Bloedafname

Diagnostiek Brabant, iedere donderdag van 09.30-10.00 uur (met
e
alle formulieren) in de ruimte van de Buurtraad,1 verdieping. Van
Heutszstraat 1a. Aanbellen bij de Buurtraad/prikpost. Meer info:
: www.diagnostiekbrabant.nl of ( 539 36 36.
SHL-groep: iedere ochtend op werkdagen van 08.00 -11.30 uur in
het Gezondheidscentrum Piushaven, Prinsenhoeven 22.

Ø Wijkzuster

Ilse Oldenkotte is de wijkzuster van Surplus in onze wijk. Zij is
bereikbaar via ( 06 238 420 94 of via de Wijkzustertelefoon van
de Kruisvereniging Midden-Brabant ( (013) 455 06 02.

Ø Thebe wijkzorg

Het buurtteam Prinsenhoeven met wijkverpleegkundigen en
verzorgenden van Thebe Thuiszorg verleent zorg aan huis in
onze wijk. Adres: Prinsenhoeven 24. ( 088 11 76 804 (24 uur).

Ø AED-apparaat

Loudonstraat 2, terrein Jan Wier en Hogendriesstraat.
Leren omgaan met AED? Mail naar 7 p.van.erp@ziggo.nl.

Ø Ouderenzorg

Spreekuur in Gezondheidscentrum Piushaven op dinsdag en
donderdag van 08.30-10.30 uur. Prinsenhoeven 24, ( 544 65 44.

Ø Senioren Netwerk

Informatie bij ouderenwerker Kitty Lumens, ( 542 57 29. E-mail:
7 kittylumens@contourdetwern.nl

Ad Braber

Armhoefse Akkers

Ø Centraal Meldpunt Voor klachten of opmerkingen over uw woonomgeving:
Gemeente Tilburg

(14 013 of e-mail via de site : www.tilburg.nl.

Ø Overlast rond Jan

Voor vragen, klachten of meldingen betreffende overlast
rondom Jan Wier: : http://janwierhof.ggzbreburg.nl, ( 088
016 16 16 7 meldingenjanwierhof@ggzbreburg.nl of ga
naar de receptie van het Jan Wierhof.

Ø Meldpunt

Voor klachten of meldingen over het Waterpaviljoen in
Moerenburg: : www.dommel.nl/producten/klacht-indienen.html
( 0411 618 618.

Wier / Meldpunt
GGz

Waterpaviljoen
Moerenburg
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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
Eikenbosch 43
5056 GB Berkel-Enschot
Tel: 013 - 5367336
Mob.: 06 – 22790145
Winterschilder:
van oktober t/m februari 10% korting
30

De Werf 97
Verkoop vanaf 0,5% van de verkoopprijs
5018 CX Tilburg
Aankoop 10% van het verschil
T: 013 57 15 888
Hypotheken
M: 06 28 78 53 67
Taxaties
E: erikvanpoppel@wittewoningmakelaars.nl
I: www.wittewoningmakelaars.nl

Erik van Poppel, uw WitteWoning Makelaar Tilburg Armhoef

•
•
•
•
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Specialismen:

fysiotherapie, geriatriefysiotherapie,
sportblessures, revalidatie na een operatie of
beroerte, Parkinson, hyperventilatieklachten,
COPD, tape, dry needling.

Uw fysiotherapeut
Hans Maas

Voor vragen kunt u terecht bij ons op de praktijk of via 013-5420685. U
heeft geen verwijzing van uw huisarts nodig en de behandeling valt
onder de aanvullende verzekering
Prinsenhoeven 36

013-5420685
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info@vdbraakenmaas.nl

schilderwerk
wandafwerking
restauratieschilderwerk
hout- en marmerimitatie
decoratieve technieken

Frank Oerlemans

OERLEMANS
schildersbedrijf

Frans Erensstraat 44 5044 PM Tilburg
T 013 - 463 53 54 M 06 - 489 37 502
E info@oerlemansschildersbedrijf.nl
I www.oerlemansschildersbedrijf.nl
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St.Josephstraat 85A
5017GD Tilburg
013 5435109

Ook kunt u hier
uw schoenen
afgeven voor reparatie.
	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

	
  

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)
36

