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“De Buurtraad als smeerolie voor onze wijk”		

Jaap van Loon

Deze zomer vond een wisseling van de wacht plaats in het voorzitterschap van de
Buurtraad. Helma Oostelbos is opgevolgd door Lout Donders (61) woonachtig in de
JP. Coenstraat op nr. 9. Met een bakske koffie een nadere kennismaking.
“Ik vind het belangrijk, dat je iets doet voor
je directe omgeving. Of dat nou groot of
klein is, dat maakt niet uit”, steekt Lout
direct van wal. “In deze tijd van een zich
terugtrekkende overheid worden steeds
meer zaken bij de mensen teruggelegd. Ik
geloof en zie dat mensen graag zelf hun
problemen oplossen en dat anderen zeker
ook willen bijdragen aan een oplossing. Ik
ben zelf afkomstig uit een dorp en zie al 25
jaar dat het hier in de Armhoefse Akkers
niet anders is: mensen zijn er voor elkaar!
Wat dat betreft vormen we inderdaad een
dorp in de stad.”

verder. “We moeten geen dingen doen,
waar niemand op zit te wachten. Laten we
rondkijken, de vinger aan de pols houden,
maar pas tot actie overgaan als we mensen
en organisaties aan elkaar kunnen verbinden of als aanjager van nieuwe kansen
kunnen dienen. Wij hoeven niet met de
eer te gaan strijken, maar zouden moeten
genieten van de resultaten. En je weet
het: met smeerolie moet je zuinig omgaan,
anders loopt de zaak toch vast.”
De vergelijking met een oliemanneke dringt
zich op: Lout is geïnteresseerd in belangen
van anderen, maar is ook een ondernemer
die mogelijkheden ziet en kansen weet te
benutten. Maar denken de andere leden
van de Buurtraad er ook zo over? Lout:
“Het is bijna altijd zo, dat je als nieuwe
voorzitter even een pas op de plaats
maakt. Met de Buurtraad hebben we dan
ook stilgestaan bij de vraag ‘Wie zijn we en
waarom?’. Kort samengevat willen wij een
bijdrage leveren aan een goed sociaal leefklimaat voor alle wijkbewoners. We willen
de sociale cohesie bevorderen, initiatieven
bij elkaar brengen, stroeve onderhandelingen soepeler laten verlopen, bestaande
voorzieningen handhaven en waar mogelijk
uitbreiden. Dit zeker niet door ons overal
mee te bemoeien; veel gaat immers vanzelf
goed.”

Smeerolie
“De Buurtraad zou in feite kunnen functioneren als smeerolie tussen mensen, de
buurt, gemeente en instanties”, gaat Lout

Zichtbaarheid
“De Buurtraad mag ook zichtbaarder in de
wijk worden. Mensen moeten ons weten
te vinden en weten waar de Buurtraad van
meerwaarde kan zijn. We zijn geen democratisch gekozen orgaan, dus we moeten
eerst goede informatie verzamelen, voordat
we een bepaald standpunt innemen. Dat is
overigens nooit een politiek standpunt; het
belang van de wijk staat voorop. We zijn
er voor de wijk en vormen o.a. een ge-

Lout Donders, de nieuwe voorzitter
van de buurtraad
3

sprekspartner voor de gemeente. Iedereen
mag bij mij aankloppen, maar ik ben geen
boodschappenjongen. Als je iets hebt, kom
dan, maar neem wel je eigen verantwoordelijkheid. Dat geldt eveneens voor alle
leden van de Buurtraad. We willen graag
tijdig signaleren, maar nadenken over het
moment en de manier waarop er actie van
ons verwacht wordt.” Lout lardeert zijn uitspraken met het voorbeeld van de bomen
in de JP. Coenstraat en Armhoefstraat (zie
elders). De gemeente heeft een bepaalde
kijk op het al dan niet vervangen. De Buurtraad polst inmiddels de direct omwonenden, alvorens wel of niet actie richting de
gemeente te gaan ondernemen.
“De contacten met de gemeente zijn
overigens prima”, vindt Lout. “Omgevingsmanager Marc van Akkeren en wijkregisseur Marjo van Velthoven zijn regelmatig
aanwezig bij de vergaderingen van de
Buurtraad en informeren ons proactief. Dat
is prettig, want ook de andere leden van
de Buurtraad voelen zich nauw betrokken
bij alles wat er speelt in en om onze wijk
en dat vanuit ieders eigen kwaliteiten en
expertises.”

Lout: “Deze foto is gemaakt in Pomeroy,
Kwazulu Natal in Zuid-Afrika waar we
met HomePlan huizen hebben
gebouwd voor aidswezen.”
er eigenlijk van? Hoe loopt het en welke
verbeteracties zouden wenselijk zijn?”
En wat de beoogde fusie van de voetbalclubs betreft? Lout: “Daarin heeft de Buurtraad geen rol. Hun leden zijn immers niet
alleen uit onze wijk afkomstig. Wel kunnen
en moeten we alert zijn op situaties rond
veiligheid en overlast.”

Spits
Wat ‘dossiers’ van de wijk passeren de
revue: Jan Wier, het sportcomplex aan
de Spoordijk, de Sacramentskerk. “Wat ik
graag zou willen bereiken is, dat er weer
een originele spits op de toren van de
Sacramentskerk komt en dat ook de klok
weer hersteld wordt. Van alle kanten weet
dan iedereen hoe laat het is in de Armhoefse Akkers”, lacht Lout. “Ik wil me ook
sterk maken om de duurzaamheid in onze
wijk te bevorderen. Dit in de ruimste zin van
het woord, dus niet alleen energie, maar
ook dat ouderen in onze wijk kunnen blijven
wonen, of meer groen. En wat die dossiers
betreft: de Buurtraad zou in samenwerking
met het wijkblad wel in gesprek willen gaan
met een aantal betrokkenen over ‘Hoe is
het nu een jaar later?’. Neem als voorbeeld
de MHU [Medische Heroïne Unit]. Deze
is nu een tijdje in gebruik. Wat merken we

Journalistiek
Lout Donders is werkzaam bij Omroep
Brabant en heeft zijn hele werkzame leven
al in allerlei vormen van (nieuws)journalistiek gezeten. Hij is nu chef ‘Varia televisie’
wat inhoudt, dat hij verantwoordelijk is voor
allerlei programma’s die te maken hebben
met de identiteit en cultuur van Brabant,
evenals live-evenementen zoals carnaval
en het bloemencorso. “Ik ben een manager
en zit niet zelf aan de knoppen, dan zou er
niets van terecht komen! Ik heb daarnaast
altijd vrijwilligerswerk gedaan. Zo ben ik
hier in Tilburg actief in de Stichting Petrus
Donders Tilburg, die half december haar
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2e succesvolle ‘Wat-Kan-Ik-Doen-Markt’
organiseerde rondom de vluchtelingenopvang.” “En”, gaat hij verder, “dit jaar is het
25 jaar geleden dat ik met Marlies Dammann naar Tilburg kwam met onze zoon
Max die dit jaar 25 wordt. Marlies heb ik in
Hamburg leren kennen toen ik een prijswinnende radiodocumentaire maakte over
de ‘Kinder vom Bullenhuserdamm’, onder
meer over twee Eindhovense Joodse jongetjes die daar om het leven gebracht zijn.”

de allerarmsten in ontwikkelingslanden.
Bedrijven leveren financiën en mankracht
om in bepaalde gebieden huizen te bouwen
met vrijwilligers en materialen uit de regio
aldaar. Zo waren we actief na de tsunami
in Haïti en momenteel zijn we in Zuid-Afrika
bezig met enkele kleinschalige projecten.
Inmiddels hebben we 3541 huizen gebouwd. Je kunt je wel voorstellen wat de
oplevering van enkele huisjes aan emotie
meebrengt bij bewoners en bouwers…”
Lout ten voeten uit: initiëren en een trots
kweken bij alle betrokkenen op hetgeen ze
voor elkaar kregen, waardoor ze betrokken
blijven en ervoor zorgen dat nieuwe samenwerkingsverbanden een succes blijven.

HomePlan
Trots is hij ook op de Stichting HomePlan,
waarvan hij bestuurslid is: “Onder het
motto ‘Huis-Thuis-Toekomst’ zorgen wij
letterlijk voor een dak boven het hoofd van

Echt kerstdiner op de basisschool 			

Debbie de Weijer

De afgelopen jaren werd er tijdens kerst óf een lichtjestocht óf de beroemde
kerstmarkt georganiseerd op basisschool Armhoefse Akker. Dit jaar vonden de
kerstgroep en het oudercomité dat het tijd was voor eens iets anders.
En dus werd er op woensdagavond 16
december een heus kerstdiner gegeven
voor 377 kinderen! Dit bestond uit 3
gangen. Vooraf een tomatensoepje met
een broodje, daarna een pasteitje met
kippenragout en als dessert een spiesje
met een poffertje, brownie en fruit. Dit alles
werd geserveerd met een feestelijk glaasje
ranja.
Hulptroepen
Gelukkig stond de organisatie er niet
alleen voor. Zo was een groot deel van het

Bram Rooijakkers brengt een toast uit
oudercomité al om 08.45 uur op school om
garnering te maken en de aula als keuken
in te richten, zodat het diner vanuit hier
uitgeserveerd kon worden. Dit was in de
avond een heel mooi gezicht: rijen tafeltjes
waar normaal gesproken kinderen zitten,
waren nu gevuld met bordjes voor het
dessert en het hoofdgerecht. Daartussen

Een feestelijke sfeer in groep 7
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liepen vele ouders die hielpen met het
opmaken en uitserveren. Het leek net een
echt restaurant! Naast deze hulpouders
is er een aantal mensen dat specifiek
genoemd mag worden, omdat het diner
anders niet zo’n succes was geweest.
Allereerst heeft Tom Biessen - chefkok
restaurant Lucebert - de soep en ragout
klaargemaakt, meegeholpen met de

voorbereidingen voor de overige gerechten
en (professioneel) keukenmateriaal
geleverd. Omdat er ook een aantal
kinderen op school zitten met een allergie,
hebben Yvette Gimbrere en Ankie van Pelt
zich ontfermd over hun diner. Er is voedsel
gesponsord vanuit Jumbo AaBee en door
Joost van Berkel. En zonder Suzanne
Verhagen zouden er geen groepsfoto’s

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

Logopediepraktijk Irma Sparidans
Voor logopedie en prelogopedie

Wij wensen u een gezond en
communicatief 2016!
Ook in 2016 kunt u bij ons terecht indien u of uw kind problemen heeft met de stem, spraaken taalontwikkeling, mondgedrag, gehoor of luistervaardigheid, hyperventilatie, stotteren,
moeite met eten-drinken-slikken, spreek- en slikproblemen bij de ziekte van Parkinson en
spraak- en taalproblemen na beroerte of bij ziekte.

Vergoed vanuit de basisverzekering Contracten met alle zorgverzekeraars
www.logopedie-irmasparidans.nl
Gezondheidscentrum Piushaven
Prinsenhoeven 26
5017 GC Tilburg
013-5445151

logopedie.sparidans@hetnet.nl

Paramedisch centrum
OCA/Stuivesant
Stuivesantplein 2
5021 GW Tilburg
013-5437042
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Wijkcentrum De Spijkerbeemden
Don Sartostraat 4
5022 HA Tilburg
06-29427690

aansluiten van een Wii op het smartboard.
Maar ook het kerstverhaal is verteld
en nagespeeld en er is een wensboom
gemaakt. Sommige leerlingen bespeelden
zelf een instrument en er werd in de
groep dan uit volle borst meegezongen.
Daarnaast waren ook de gangen een leuke
speelplek voor enkelen.
Na afloop van deze feestelijke kerstviering
waren er veel positieve reacties te horen.
Vanuit de kinderen waren de meeste
reacties: “het was gezellig”, “het eten was
lekker”, “ik heb fijn gespeeld”, “dit was veel
leuker dan een lichtjestocht” en “waarom
doen ze zoiets pas als we in groep 8
zitten?”.
Ouders hadden veel complimenten over
de organisatie. Want om eten voor 400
mensen - kinderen en leerkrachten op tafel te krijgen, da’s toch wel even
aanpoten!

Jochem en Mees sfeervol gekleed
en met volle aandacht
(foto’s meneer Nico)
in de gymzaal zijn gemaakt. Deze foto’s
zullen de kinderen trouwens via de eigen
groepen ontvangen.
Activiteiten
De kinderen kwam echter niet alleen
op school voor het diner. Na het eten
werd er in iedere groep nog een activiteit
georganiseerd. In veel groepen werden
er spelletjes gedaan. Dit varieerde van
bordspelen en klassikale spellen tot het

Of het kerstdiner volgend jaar een vervolg
krijgt, is nu nog niet duidelijk. Daar heeft de
kerstgroep nog ruim de tijd voor om over na
te denken.

Danslust in Zomerlust						

Redactie

Een nieuw evenement in café Zomerlust aan de Oisterwijksebaan. Daar vindt zaterdag
16 januari de eerste editie plaats van Danslust gepresenteerd door dj Kees Bril, die al
meer dan veertig jaar actief is in de muziekindustrie.
Wat kunnen de bezoekers verwachten?
Kees Bril: “Wij gaan draaien van 20.30
uur tot sluitingstijd, zowel in de zaal als in
het café. Het eerste uur laat ik alleen de
lekkerste snoepjes en de mooiste nummers horen uit veertig jaar muziekhistorie.
Vervolgens gaan we langzaam over op
de meer dansbare muziek. Dan moet je
denken aan soul, fifties, rock and roll,
electro en allerlei andere dansbare muziek.
Bezoekers krijgen vooraf de garantie dat al

heel snel hun voetjes van de grond en hun
beentjes de lucht in zullen gaan.”
Danslust is bedoeld voor alle dans- en
muziekliefhebbers uit de Armhoefse Akkers
en verre omstreken. Wat kunnen zij in ieder
geval niet verwachten? Kees Bril: “Geen
dixieland en ook geen afgezaagde nummers zoals Paradise by the dashboardlight.
Liefhebbers van dit soort muziek kunnen
maar beter wegblijven.”
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Programma carnaval Pelgrimhoeve
Op vrijdag 5 februari en niet zoals in ons vorig nummer stond de 6e gaat de carnaval
traditioneel van start met een Kapellenavond. Vanaf 20.00 uur zal een groot aantal
blaaskapellen in de Pelgrimhoeve de sfeer er stevig in gaan brengen.
Zaterdag 6 februari
Onze eigen optocht door de wijk. 13.30 uur opstellen bij basisschool Armhoefse Akker
en om 14.00 uur vertrek van de Optocht door de wijk. Na de optocht Carnavalsfeest voor
iedereen. Heb je zin om mee te doen? Dat kan als eenling, duo of grote groep. Voor meer
informatie zie hieronder. Om ongeveer 16.15 uur prijsuitreiking van de optocht. Naar huis om
te eten is niet nodig, hongerlijden ook niet. In de keuken van de Pelgrimhoeve is van alles te
koop om de honger te stillen. Om ongeveer 01.00 uur sluiten ze de deur.
Zondag 7 februari
Kaauw Errepels lopen weer mee in de opstoet van de stad. In de middag vanaf 15.00 uur en
avond gezellig gezinscarnaval in de Pelgrimhoeve. Mocht er noch iemand mee willen lopen
met de Kaauw Errepels in de opstoet dan even melden bij: 7 info@kaauwerrepels.nl.
Maandag 8 februari
Gestart wordt met het carnaval voor de allerkleinsten om 15.00 uur. Die krijgen een eigen
afgeschermde plek om carnaval te vieren, zodat ze de ruimte hebben en niet onder de voet
gelopen worden door de ouderen en ouders. Als de kleintjes naar huis zijn, wordt nog lekker
even door gedraaid tot in de late uurtjes.
Wijkoptocht
De wijkoptocht vertrekt om 14.00 uur en volgt dezelfde route als vorig jaar: Pelgrimsweg van Heutszstraat – Daendelsstraat – Maetsuyckerstraat - A. van Diemenstraat - J.M. van
Nassaustraat - Simon van der Stelstraat – Oisterwijksebaan - J.M. van Nassaustraat - Simon van der Stelstraat – van Heutszstraat – Daendelsstraat – Armhoefstraat.
Ook dit jaar weer het verzoek namens de Kaauw Errepels om de route of zoals u wenst de
hele wijk te versieren en om zich met z’n allen langs de route te verzamelen. Voor vragen
over en inschrijven voor de optocht
kunt u terecht bij Karel Vermeulen:
7 karel-vermeulen@versatel.nl of
( 06 407 473 77 of een email naar
7 info@kaauwerrepels.nl.
Voor verdere informatie zie de
website: : kaauwerrepels.nl
en de programmakrant
die u nog ontvangt.

Benieuwd of deze eendjes er ook weer zijn?
Kom kijken en meedoen!
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Meer groen in uw omgeving? 				

Redactie

Vanaf 4 januari is het weer mogelijk om bij de gemeente extra groen voor in uw omgeving aan te vragen. Dat kan zijn voor een geveltuintje, maar ook andere mogelijkheden als een perkje, struiken of een of meerdere bomen. Reageer wel snel!
Heb je een goed idee om je omgeving
duurzamer en groener te maken? Zorg
ervoor, dat de gemeente een goed zicht
krijgt op het plan[netje] dat je bedacht hebt.
Teken bijvoorbeeld met een krijtje de plek
waar je een groenvoorziening zou willen
hebben. Maak hiervan een foto en stuur je
idee met omschrijving in via de Facebookpagina ‘Tilburg Knapt Op’ of mail het naar
7 groenestraat@tilburg.nl.

nen drie weken bericht van. De gemeente
verzamelt de aanvragen en verstrekt één of
twee keer per jaar opdracht voor de aanleg.
Vanwege de verschillende situaties zijn niet
alle voorwaarden te omschrijven, maar een
aantal zaken om rekening mee te houden
zijn:
- het groen beslaat niet meer dan ongeveer
vijf vierkante meter,
- ook je buren of direct belanghebbenden
vinden het een goed idee,
- het groen komt niet op een parkeerplaats
of stuk rijbaan,
- waar het kan komt het groen in de grond.
In situaties waar echt geen tegels weg kunnen is een plantenbak een optie.

Voorwaarden
Met ‘groen’ wordt een boom, struik of plantenbak bedoeld die je in of op de grond wilt
hebben, dus geen hanging-basket aan een
lantaarnpaal. Heb je bv. interesse in een
geveltuintje? Meet dan eerst even de stoep
voor het huis. Die moet breder zijn dan
1,20 meter, vanwege de toegankelijkheid
voor rolstoelen en scootmobielen. Als het
idee wordt goedgekeurd, krijgt je daar bin-

Deze actie loopt een aantal weken met
ingang van 4 januari 2016. Dus wacht niet
te lang met het indienen van het idee.

Kerstdiner senioren
Alweer voor de 11e keer organiseerden het Seniorennetwerk en de Katholieke Bond
voor Ouderen een diner voor senioren in de Pelgrimhoeve. Op 16 december genoten
maar liefst 58 wijkgenoten van een uitstekend kerstdiner.
De ‘formule’ slaat aan. De ambiance in
kerstsfeer was prima en traditiegetrouw
zorgde cateraar Van Poppel weer voor
smakelijke gerechten. Gezien de grootte
van de groep dit keer geen diner in de vorm
van een lopend buffet. Alles werd keurig
aan de tafels geserveerd.
Contact
Op deze manier kunnen ouderen in de wijk
elkaar heerlijk ontmoeten; is er alle tijd voor
gesprekjes en het uitwisselen van wetenswaardigheden. In feite is dat ook de kern
van deze activiteit: mensen in de wijk met
elkaar in contact brengen. Gezien de belangstelling, de vele geanimeerde gesprek-

Heerlijk elkaar ontmoeten en
samen genieten
ken en feestelijke sfeer: complimenten voor
de vrijwilligers die deze activiteit initiëren.
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Affeseere doe gin zeer 					

Corin Sweegers

In onze wijk aan de Werf woont de adjudant van Prins Robèrt d’n Irste van Kruikenstad, Jeroen Haarselhorst. Tijdens het Elf-elf-fist op het Willemsplein is hij samen met
de Prins, evenals in 2014, gepresenteerd. Jeroen hoopt dat iedereen weer van het
carnaval zal gaan genieten.
Jeroen (38) woont samen met Simone al 9
jaar in de wijk Armhoefse Akkers. Eerst 7
jaar in de Van Heutszstraat en sinds twee
jaar aan De Werf. Zowel Jeroen als Simone
zijn hun hele leven al helemaal weg van
carnaval. Het begint op 11-11 en duurt
dan een paar maanden. Dit jaar is het wat
korter, omdat carnaval ‘vroeg valt’, maar
op dinsdagavond, na het carnaval, pakt hij
weer snel het gewone leven op, want: “Zo
zijn de wetten en de regels van het carnaval.”

lijfwachten zorgen dat Hofkapel de Sleutelsollers overal spelend naar binnen kunnen.
Want: de Prins van Kruikenstad en zijn
gevolg komen altijd met muziek binnen.
Het lied waar ze mee binnenkomen is het
winnende nummer van Het Blèrconcours.”
Na zijn tijd als lijfwacht heeft Jeroen een
aantal jaren in de Raad van Elf gezeten.
Hiervoor moet je gevraagd worden en hij
was dan ook zeer vereerd, maar inmiddels
was Simone in verwachting van dochter
Julia, dus thuis moest wel even nagedacht
worden. Simone stond er volledig achter en
dat doet ze nu nog steeds.
In 2014 kwam de volgende stap. Jeroen
wordt gevraagd door de Prinsencommissie
of hij adjudant van de nieuwe prins wil worden: “Je weet op dat moment niet wie de
Prins Carnaval gaat worden, maar de prins
heeft bij de Prinsencommissie aangegeven
dat hij jou graag als adjudant wil”, aldus
Jeroen.
Organisatorisch
Het leukste aan deze taak is het organisatorische, al het geregel er om heen. De
microfoon hoeft Jeroen niet zo nodig zelf
vast te houden: “Het is hartstikke fijn dat ik
zo’n mooie belangrijke rol mag spelen, dat
ik zo deel uit mag maken van het carnaval
in Kruikenstad. Ik sta bij iedere gelegenheid
pal achter de Prins en we zijn altijd met z’n
tweeën, we zijn een vast koppel: altijd samen, anders is er geen optreden. Zo zijn de
wetten en de regels”.
De prins en zijn adjudant komen in alle
lagen van de bevolking. Van de volkswijken
tot bij de burgemeester of Commissaris van
de Koning. Veel verplichtingen, maar die
zijn allemaal even leuk: “Tijdens carnaval
leggen we zeker 60 bezoeken af overal in
de stad en bij elk bezoek moet je evengoed
zijn voorbereid. Iedereen verdient de juiste

Jeroen Haarselhorst
Lijfwacht
Jeroen is bij het Tilburgse carnaval in
zijn studententijd begonnen als lijfwacht.
Vaak denken mensen dat die jongens in
hun rode pakken niet belangrijk zijn, maar
dat zien ze verkeerd, vindt Jeroen: “De
11

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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aandacht.”
De allermooiste dag van het carnaval
vindt Jeroen de zaterdag met carnaval,
de intocht gevolgd door de overdracht
van de sleutel van Kruikenstad door de
burgemeester aan de Prins en zijn gevolg
met als hoogtepunt het plaatsen van de
Kruikenzeiker op zijn sokkel op de Heuvel.
“In een bakje aan een kraan worden we
dan omhoog gehesen en kan het feest echt
beginnen.”
Jeroen: “Carnaval in de wijk Armhoefse
Akkers moet vooral zo blijven zoals het nu
is. Een heel actieve vereniging Kaauw Errepels en geweldig dat de basisschool nog
een eigen optocht organiseert, dat is lang
niet overal in de stad zo.

Op zaterdag de eigen optocht door de
wijk en de feesten in de Pelgrimhoeve zijn
prima voor de saamhorigheid.”
Op mijn vraag wat er minder leuk is aan
deze belangrijke taak antwoordt Jeroen
meteen: ”Dat zit er niet aan: een minder
leuke kant. Je weet van te voren dat het
maar voor een paar maanden is en dat
het gemiddeld maar voor 2 jaar is. Het
is geweldig om te doen. Alles is prima
geregeld van het vervoer, de verzorging, de
planning enz.”
Hierna wordt Jeroen weer een gewone
carnavalsvierder: “Je keert nooit terug in de
Raad van Elf als je adjudant bent geweest.”

Ondernemer in de wijk
	
  Finance met een goed hart					

Gerben van Eeuwijk

Aan de Werf is onderaan in het flatgebouw een ondernemer neergestreken. Barry (42)
van Goedhart Finance geniet van het prachtige uitzicht over het water en zwaait ook
dagelijks naar zijn moeder.
“Mijn ma woont om de hoek aan de Hoevense Kanaaldijk en laat er haar hondje
uit, vandaar. Mijn vader is helaas 15 jaar
geleden al overleden. Zelf woon ik met
mijn gezin al jaren in de JP Coenstraat.
Nu ben ik met mijn zaak ook in mijn eigen
wijk gevestigd. Alles bij elkaar om de hoek,
ideaal!” Zijn zaak heet Goedhart Finance,
naar zijn achternaam en expertise. Echtgenote Miranda doet de administratie, dus het
is een 2-persoons familiebedrijf. Dochters
Nikki en Kyra zitten op de basisschool
en komen af en toe lunchen op kantoor.
Leuker dan overblijven voor beide hockeymeiden. Barry is content met zijn nieuwe
kantoor, dat hij in december heeft ingericht.
“Voorheen zaten we in de Reeshof, dus dat
scheelt ons samen 1,5 uur reizen per dag.
En mooi zicht op de natuurspeeltuin, waar
ik vrijwilliger ben.” Samen spitten en klussen met andere vaders schept een band,
niet in de laatste plaats om de bijbehorende
spierpijn en rugklachten.“

Barry van Goedhart
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Relaties
Goedhart Finance hanteert nog het ouderwetse ‘klant is koning’-principe, dat de
meeste andere, grote financiële instellingen allang vergeten lijken te zijn. Barry
vertelt over zijn uitgangspunten: “Ons doel
is klantrelaties opbouwen voor het gehele
levenstraject. Met 400 particulieren en
ondernemers is dat gelukt en dat vraagt
onderhoud. Lange termijn relaties zijn
gebaseerd op wederzijds vertrouwen en
persoonlijk contact. Drie avonden per week
ga ik op huisbezoek, maar vanaf januari
kan ik voortaan klanten op kantoor ontvangen, als zij dat wensen. We zijn 24 uur per
dag bereikbaar bij nood, ook voor de circa
1200 losse klanten. In de zomer van 2014
stond mijn telefoon op vakantie in Kroatië
roodgloeiend, vanwege hoosbuien in regio
Tilburg.” Werk en privé scheiden is lastig,
maar vrije weekends zijn heilig. Bovendien
wil hij in 2016 een extra, derde kracht aannemen. Bij voorkeur een dertiger (M/V) met
financiële ervaring. Goedharts opvatting
over finance is vrij breed, van vermogensbeheer tot hypotheek- en pensioenadvies.
Estate planning over erfenissen boeit hem
zeer en over fiscaal recht weet hij veel.
Sowieso doet hij aan jaarlijkse bijscholing,
want zijn werkveld is continu aan veranderingen onderhevig, soms net zo snel
als de ICT-wereld. Zijn klanten zijn vooral
MKB-bedrijven en ZZP-ers, allemaal uit

Nederland. Van minima tot miljonairs. Soms
komt een emigratieverhaal voorbij, of een
echtscheiding, dat zijn bijzondere trajecten.
Piushaven
Barry begon als 16-jarige bij de Jumbo
aan de Piushaven als vakkenvuller en
klom op tot bedrijfsleider. Komisch genoeg
kijkt hij nu uit op hetzelfde water waar zijn
loopbaan begon. “In mijn jeugd zwommen
wij in het kanaal en schaatsten we op de
Piushaven, mooie herinneringen zijn dat.
Mijn dochters willen graag een bootje, dat
past beter bij dit klimaat. Net zo een als Zomerlust had.” Eind jaren ’90 is Barry in de
assurantiewereld gerold, gewoon bij toeval
gevraagd toen hij zelf een hypotheek nodig
had. Alle relevante diploma’s heeft hij toen
gehaald en zelfs meer dan dat. “Mijn opvatting is dat ik boven de landelijke norm van
de Wet Financieel Toezicht moet zitten qua
kennis. In de avonduren heb ik een Master
Financiële Planning behaald en ieder jaar
volg ik diverse cursussen. Om advies op
maat te kunnen blijven geven moet mijn
knowhow op peil blijven, naast mensenkennis. Want dat is en blijft de kracht van
dit beroep, mensen volgen en adviseren
tijdens hun soms grillige levensloop. Mezelf
verdiepen in de keuzes van klanten, hun
motieven, ambities en dromen.
Mooi werk man!”
Half december sloot de
hockeyvereniging Were
Di de najaar-competitie
af met een clinic in de
universiteitssporthal. Alle
mini’s kregen les van
dames en heren hockeyers. Tijdens de winterstop
wordt de zaalhockeycompetitie gespeeld. In
maart start weer de veldtraining buiten. Intussen
is het nieuwe paviljoen
in aanbouw. Verwachte
opening ergens medio
2016.
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Piek met Techniek’ 						

Debbie de Weijer

‘Net zoals in 2014 en 2012 organiseert de Rotary Club Tilburg ook dit schooljaar weer
‘Kids maken de Blits’. Dit jaar is voor het thema ‘Piek met Techniek’ gekozen, omdat
techniek overal een rol speelt in onze samenleving.
We gebruiken immers allemaal
geavanceerde apparaten en systemen
in huis, op school, op het werk en zelfs
op straat. Voor kinderen is het belangrijk
om al op de basisschool daarover meer
te horen en ook dat zij vertrouwd raken
met de vele toegangsmogelijkheden. De
Rijksoverheid heeft daarom besloten dat
alle basisscholen in Nederland uiterlijk
in 2020 het kerndoel ‘Wetenschap en
Techniek’ in hun lesprogramma opgenomen
moeten hebben.
Ook de gemeente Tilburg realiseert zich dat
dit onderwerp toekomst heeft. Daarom zijn
er plannen in ontwikkeling om, in navolging
van de Ontdekfabriek in Eindhoven, ook in
de Spoorzone van Tilburg een soortgelijk
demonstratiecentrum voor techniek op te
zetten.

Banier
Daarnaast gingen de kinderen aan de
slag om een banier te ontwerpen. Deze
moest vrolijk van kleur zijn en te maken
hebben met het onderwerp techniek. Voor
de Armhoefse Akker heeft Pien Thoonen
uit groep 8 van juf Nienke het winnende
ontwerp gemaakt. Pien maakte een mooie
tekening met tandwielen, twee poppetjes
en daar ‘piek met techniek’ bij. Zelf was ze
eigenlijk verbaasd dat haar ontwerp was
uitgekozen. Ze heeft namelijk “niets met
techniek” en ze weet al wat ze wil worden:
dierenarts. De gastles vond ze echter wel
leuk en er werd goede uitleg gegeven.
Wedstrijd
Alle scholen hebben inmiddels één
ontwerp ingeleverd ‘voor een banier en
vanaf 2 maart zullen deze drie maanden
lang wapperen in een groot vlaggenpark
midden op de heuvel in Tilburg. Of er een
feestelijke onthulling komt, is op dit moment
nog niet bekend. Wel is er -naast de
hoofdprijs - ook een publieksprijs te winnen.
Pien (en natuurlijk alle anderen kinderen
van school) wil deze graag winnen. Dat
kan alleen als er veel wordt gestemd op de
banier van de Armhoefse Akker.
Ga hiervoor naar de website
: kidsmakendeblits.nl. Alvast bedankt
namens de kinderen van groep 6, 7 en 8!

Kids maken de Blits
Alle basisscholen - en dan alleen de
bovenbouw! - van Tilburg en omgeving
zijn door de organisatie uitgenodigd om
mee te doen met deze wedstrijd. In totaal
doen er 69 scholen mee, waaronder
ook basisschool de Armhoefse Akker.
De groepen 6, 7 en 8 hebben daardoor
een gastles ‘techniek’ gekregen en de
kinderen kregen daarin de mogelijkheid om
van karton, elektra en/of ballon een echt
werkend autootje te maken. Het doel was
om de kinderen te enthousiasmeren voor
techniek. Dat is zeker gelukt!
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ls je knotwilg bent in ons deel van de stad ben je goed af. Je wordt om de
zoveel tijd verwend door een hardnekkig groepje van een man of twintig. Ik
sprak laatst zo’n knotwilg: dat knotten doet even pijn, maar daarna voel je je
weer heerlijk. Wie mooi wil zijn…. En, mooi zijn ze.

Als je senior bent in de Armhoef, ben je goed af als je aanhaakt bij het senioren
netwerk. Behalve af en toe samen eten, zijn er van tijd tot tijd ook andere fijne activiteiten die je als senior een beetje van de straat houden. Of liever: naar de straat brengen.

Als je kleuter of kind bent in de Armhoefse Akkers ben je goed af. Je kunt naar hartenlust spelen in een Holle Boom, een Klimboom, het speelplein aan de Pelgrimsweg of
-sinds kort- bij De Takkenbende aan het kanaal aan de rand van Moerenburg.
Als je Buurtkrant ben in onze wijk, heb je het goed. Elke maand lig je bij honderden
gezinnen op de deurmat. Je wordt gelezen, je houdt de buurt op de hoogte. Je wordt
met liefde en inzet gemaakt en met dezelfde liefde en inzet rondbezorgd in weer en
wind door een kleine twintig (!) bezorgers.

Als je een kapot koffieapparaat bent in de Armhoef, dan ben je gezegend. Je mag mee
naar het maandelijkse Repair Café bij La Poubelle. Daar krijgen ze je weer aan de
praat, zodat je niet met het afval mee hoeft. Voor je het weet sta je weer lekkere geurende koffie te maken in je tweede leven.

Zo kan ik nog lang doorgaan. Geloof het of niet, onze buurt telt zo’n 140 mensen die op
een of andere manier onder de paraplu van de Buurtraad iets van zichzelf geven. Vrijwillig. En dan steken anderen ook nog energie in andere vrijwillige klussen. Mantelzorg, helpen van vluchtelingen, het organiseren van een veiling voor het Kankerfonds...
noem maar op. En dat in een wijk met 4.365 inwoners. Vrij-willig. Dat betekent: iets
dat je doet omdat je dat zelf wil, niet omdat je het moet. Onverplicht, ongevraagd, belangeloos. In de schijnwerpers of juist niet. Ze zijn de kurk waarop een wijk als de onze
drijft. Daar kunnen we met zijn allen heel trots op zijn.
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In de kerstvakantie was het traditionele schoolvoetbaltoernooi van Tilburg. Met een primeur
voor basisschool Armhoefse Akker. Alle 5 teams droegen een gloednieuw tenue, in prachtig
zwart met donker blauwe strepen. Zonder sponsor, met de schoolnaam op de rug. Na ruim
30 jaar was het oude tenue aan vervanging toe. De vaders van bovenstaande kinderen
speelden er nog in. Op de foto de combigroep 7/8 van meneer Nico met v.l.n.r. Finn, Oliver,
Bram, Jochem, Juul, Thom, Giel en liggend Boris
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40 jaar buurtkrant: van handwerk naar digitale tijdperk

Corin Sweegers

Het hele jaar hebben we aandacht besteed aan het 40-jarig bestaan van de buurtkrant. Het jaar is bijna rond. In het mei-nummer van 2015 spraken we met Katinka van
Oosterhout . Zij verzorgde de lay-out nog handmatig. Dit keer een interview met Jos
Bots (85). Hij nam het lay-out werk van Katinka over, want hij kon al het een en ander
met computers. Jos kwam in de zomer van 1996 en bleef tot begin 2006.
Jos is in 1930 geboren in de Gerard van
Swietenstraat 70. Toen hij trouwde is hij
even weggeweest uit de wijk, maar rond
1965 is hij weer teruggekomen in zijn
geboortestraat en daar heeft hij tot 2006
gewoond in een “hartstikke fijn huis met
grote tuin, in een fijne buurt.” In 2006 werd
de gezondheid van zijn vrouw zo slecht dat
het niet meer ging. Jos moest de hele dag
voor haar zorgen en het grote huis erbij,
dat werd te zwaar. In die tijd heeft hij ook
afscheid genomen van de redactie, maar
hij leest de buurtkrant, die hem maandelijks
wordt toegezonden, nog altijd van voor tot
achter met heel veel plezier. Jos woont
volledig zelfstandig in een opstapwoning
bij St. Jozefzorg en daar vindt hij het prima.
Hij kookt nog zelf. “Nou ja koken, vooral
kant-en-klaar maaltijden opwarmen”, zegt
hij met een knipoog. Wat dat betreft is Jos
weinig veranderd in de loop der jaren. Hij
heeft nog dezelfde humor als toen. “Ik kom
één keer per jaar bij de huisarts, want dat
vinden ze nodig”. Hij rookt nog lekker zijn
sigaretje. “Ik doe geen flikker meer”, zegt
hij meerdere keren tijdens het interview.
Jos doet zelf zijn boodschappen nog bij de
Jumbo, met de scootmobiel. “Ik klaag niet.
Ik zit hier hartstikke goed.”

Jos Bots genoot van de
redactievergaderingen
weet niet eens meer wat floppy’s zijn”. Email bestond toen nog niet of werd in ieder
geval nog niet gebruikt voor het versturen
van bestanden. Zijn eerste scanner voor
foto’s was een apparaatje dat hij langzaam
over een foto heen moest halen. Daar
mocht je niet bij bibberen, want dan was
de scan mislukt. Het samenstellen van
het boekje was nog een heel karwei. Als
het boekje dan klaar was maakte Jos een
uitdraai, zette het op een paar schijfjes en
reed ermee naar de drukkerij, om te kijken
of alles op de juiste plaats kwam. De foto’s
was wel ooit een probleem, die zijn in de

Veranderingen
Jos heeft in tien jaar bij de redactie veel
zien veranderen. Van het knippen en plakken van Katinka wilde hij al snel af. Maar
dan moesten ook de redactieleden allemaal
op de computer kunnen werken en de
teksten op floppy’s zetten en bij hem inleveren. In die tijd kwam het nog regelmatig
voor dat hij een floppy niet kon lezen of dat
deze beschadigd was. Er waren maanden
dat hij wel 10 floppy’s kreeg. “Onze jeugd
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Vluchtelingen
Op de plek waar Jos woont heeft hij geen
last van de vluchtelingen, maar door de
komst van deze mensen is hij wel weer
meer aan het denken over de Tweede
Wereldoorlog. Als 10-jarige jongen heeft hij
veel ellende gezien. Ze woonden toentertijd
tegenover de ingang van het ziekenhuis.
In de oorlog heeft hij van zijn vader leren
smokkelen. In een gezin met 10 kinderen
was het geen vetpot. Zijn moeder maakte
een soort zwemvesten die ze van binnen
konden vullen met koren. Achterop de fiets
gingen dan een paar appels en als ze dan
aangehouden werden, bijvoorbeeld bij de
Trappistenbrug, zeiden ze tegen de Duitsers dat ze alleen appels hadden gehaald
en mochten ze doorfietsen.

loop der jaren veel beter geworden. De
mooiere papierkwaliteit vindt Jos ook een
grote verbetering van de afgelopen jaren.
Het leukste van zijn redactietijd vond Jos
toch wel de vergaderingen. “Veel gekibbel
en discussie, maar altijd was alles weer
pais en vree”. Bijvoorbeeld als er een
advertentie op de vaste advertentiepagina
veranderd was. Daar werd Jos dan op
aangesproken, terwijl hij het wel juist had
aangeleverd, maar dan waren er bij de Diamant nog wat oude vellen van het vorige
nummer gebruikt, die er nagenoeg hetzelfde uit zagen. Jos heeft het werk altijd
met veel plezier gedaan, maar zegt eerlijk:
“ik zou het nu niet meer kunnen.”

Werkgroep DAAD zoekt initiatieven 		

Jaap van Loon

De stadsBAKens die her en der in onze wijk staan, vormen een mooi symbool voor de
werkgroep DAAD. Dit groepje vrijwilligers richt zich op duurzame initiatieven die een
verrijking voor onze wijk kunnen zijn. Ideeën zijn welkom!
“De verplaatsbare stadsBAKens met
groenvoorzieningen op de stoep lijken
succesvol en ook helemaal geaccepteerd
in het straatbeeld. Vooralsnog komen er
geen nieuwe bij, maar wordt eerst bekeken
hoe het project tot nu toe verloopt en wat
bijvoorbeeld de effecten zijn van het beheer
door wijkbewoners.” In de volgende uitgave
meer hierover.

(duurzame) ontwikkelingen bijhoudt die van
belang kunnen zijn voor onze wijk en die
bepaalde initiatieven aan elkaar wil koppelen. Een werkgroep die ook nadenkt over
de eigen rol: die van voortrekker of juist van
facilitator en die zich wat nadrukkelijker wil
manifesteren.
In vogelvlucht passeren een aantal ontwikkelingen die de aandacht van Gert en de
werkgroep hebben. Zo is de gemeente in
overleg met ProRail om het spoortalud
om te vormen tot een meer ecologische
verbindingszone. “Dat biedt kansen voor de
bewoners aan de Spoordijk”, vindt Gert. “Er
moet nu noodzakelijk onderhoud plaatsvinden, omdat bijvoorbeeld een aantal bomen
te groot wordt. In de ondergroei komt zo
ruimte voor andere planten, waardoor een
grotere variëteit ontstaat. De gemeente
wil ook duidelijk naar meer groen in de
woonwijken. Daarom kun je nu opnieuw
aanvragen indienen voor bijvoorbeeld een
geveltuintje (zie elders). Wist je trouwens,
dat de gemeente ook subsidie verstrekt
aan wijkbewoners die openbaar groen in

Ontwikkelingen
We praten met Gert Brunink die nog even
moet wennen aan het idee, dat hij geen
nachtburgemeester van Tilburg meer mag
zijn. Bij de verkiezingen in december werd
hij gepasseerd door een anti-kandidaat,
iemand die juist vindt dat het nachtburgemeesterschap een farce is. Voor Gert
een bittere pil, maar hij blijft wel de eerste
‘Groene Nachtburgemeester’ van Nederland. Verder heeft hij meer dan genoeg
om handen zoals de vele wandelingen
die hij met groepen belangstellenden in
allerlei natuurgebieden organiseert. Gert
is lid van de werkgroep DAAD die o.a. de
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legt Gert uit. “We willen op die plek een
vijver met beplanting aanleggen die in
zomerse perioden gewoon droog kan
vallen. Vlak daarnaast willen we ook
geleidelijk aan een houtwal herstellen
die van cultuurhistorische waarde is. We
zijn verder bezig met het denken over en
bijstellen van een herbestemmingsplan
voor de oude Waterzuivering. Een prachtig
rijksmonument, dat nog niet openbaar
toegankelijk is. Wellicht is op termijn een
gefaseerde openstelling mogelijk, zoals
nu soms gebeurt bij voorstellingen van De
Kwekerij. Een belangrijk aandachtspunt
vormt daar de benodigde veiligheid rondom
de waterbassins. Er is weliswaar geld
beschikbaar binnen een subsidie vanuit
het Landschap van Allure, maar je moet
goed nadenken over wat er wel en wat er
niet kan en mag, omdat het een monument
betreft. Zo zou een van de ronde bakken
heel geschikt zijn voor bijvoorbeeld jazzoptredens.”
Iets wat op korte termijn gaat varen is een
pontje tussen de Werf en Jeruzalem. “We
hebben contacten met Rijkswaterstaat over
de bouw van twee aanlegplaatsen. De gemeente is al akkoord, maar een strook van
zo’n 10 meter breed langs het Wilhelminakanaal is eigendom van Rijkswaterstaat en
die moet dus toestemming geven,” aldus
Gert.

Gert Brunink bekijkt zijn natuuropnamen
(foto: Annemarie v. d. Gouw)
onderhoud willen nemen? Daarvoor is een
natuuradoptieplan in het leven geroepen.
In Tilburg-noord is daarvan al een mooi
initiatief te zien.”
Moerenburg
In samenspraak met bewoners en o.a. de
werkgroep Behoud Moerenburg, Traverse
en Brouwers Groenaannemers zijn plannen
ontwikkeld om in het natte gedeelte van de
weide die voorbestemd is voor ’t Rooi Bietje
– net naast Oisterwijksebaan nr. 8 - een
vijver te creëren. “Daar liep oorspronkelijk
een meander van de Korvelse Waterloop”,

Ideeën, suggesties, initiatieven voor de
werkgroep DAAD? Bespreek ze of mail met
Gert Brunink 7 gert.brunink@gmail.com of
Ger Pepels 7 pepels.g@nhtv.nl.
Dit zestal was in de dagen voor kerst druk
in de weer voor Serious Request met v.l.n.r.
Daan Swaans, Danne Donkers, Lana Swaans,
Floor Louer (achter), Kiek de Jong (voor) en
Femke Louer. Ze hebben maar liefst 190 euro
opgehaald door cupcakes en chocolaatjes te
maken en te verkopen en ingezamelde flessen
in te leveren bij verschillende supermarkten.
Ze waren heel blij met het feit dat veel buurtbewoners zo enthousiast en gul waren. En wij
mogen trots zijn op deze inzamelingsactie!
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Voor de 4e keer: de Pelgrimhoeve Pubquiz
Op vrijdagavond 25 maart wordt de vierde Pelgrimhoeve Pubquiz gehouden. Een quiz
waaraan wordt deelgenomen door 20 teams van minimaal 4 en maximaal 6 personen.
Het inschrijfgeld bedraagt € 2,50 per
persoon. De quiz bestaat uit 8 ronden,
met telkens 10 vragen, op elk niveau. In
iedere ronde komt steeds één vraag uit
de volgende categorieën: Geschiedenis,
Sport, Afgelopen jaar, Aardrijkskunde, Eten
en drinken, Natuur en Wetenschap, Tilburg,
Film en TV, Kunst en Literatuur, Muziek.
Elk team krijgt een joker die op een van
de reguliere rondes mag worden ingezet
direct ná het beantwoorden van de vragen
in die ronde. Daarnaast zijn er nog twee
fotorondes. Na elke ronde worden de vragen opgehaald en de antwoorden bekend
gemaakt. In de pauze hoor je in de tussenstand hoe je het tot zover hebt gedaan. Het
gebruik van (smart)phones, woordenboeken, telepathie etc. is niet toegestaan. Het
volledige reglement kun je vinden op de
: www.pelgrimhoeve.nl.

matisch mee. Uit de inschrijvingen zullen
nog dezelfde dag door een teamlid van het
winnende team van vorig jaar 19 teams
worden getrokken. Alle ingeschreven teams
krijgen vóór 23.00 uur bericht over het
deelnemersveld.
Zin in een gezellige quizavond met familie,
vrienden of collega’s? Neem dan de uitdaging aan, vorm een team en schrijf je in via
7 josparren65@home.nl. Doen!

Loting
In tegenstelling tot voorgaande jaren kan
er op zaterdag 13 februari tot 20.00 uur
worden ingeschreven. Inschrijvingen vóór
13 februari worden niet geaccepteerd. Het
winnende team van vorig jaar doet auto-

Jos en Leran Parren

Bedankavond vrijwilligers Buurtraad
Op 16 december organiseerde de Buurtraad een bedankavond voor de vele vrijwilligers die op de een of nadere manier betrokken zijn bij activiteiten van de Buurtraad.
Met 144 uitnodigingen kan onze wijk terecht trots zijn!
Ook dit jaar was weer gekozen voor de
locatie van Te Koop in de JP Coenstraat.
Een prima ambiance, goed verzorgd, maar
een ‘ramp’ als het officiële gedeelte plaats
moet vinden. Velen waren benieuwd naar
het woordje van de nieuwe voorzitter van
de Buurtraad, maar lang niet iedereen kon
er helaas iets van verstaan.
Stoeptegel
Begeleid door het geluid van de op volle

De vertrekkende en de nieuwe voorzitter
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toeren draaiende koffiemachine, somde
voorzitter Lout Donders de werkgroepen
op. In zijn ‘Donlog’ in dit nummer kun je er
alles over lezen. Natuurlijk nam hij ook tijd
om de ex-interim-voorzitter van de Buurtraad, Helma Oostelbos, nog even in de
spotlights te zetten voor het vele werk wat
zij voor onze wijk verricht heeft. Inmiddels
is zij ook tot ster verheven: in de stoep voor
haar huis in de PF Bergmansstraat is door
de Buurtraad een stoeptegel geplaatst als
herinnering aan haar ‘regeerperiode’.

aanwezigen die een toost op elkaar en op
de Buurtraad konden uitbrengen. Voor alle
vrijwilligers lag er ook nog een cadeaubon
gereed, besteedbaar bij een van de ondernemers in onze wijk.

Het initiatief voor een vrijwilligersavond van
de Buurtraad wordt erg gewaardeerd. Dat
valt wel af te leiden aan het groot aantal

Kampioenen in de wijk
Terwijl de narcissen in volle bloei staan en eind december het gras nogmaals gemaaid
moest worden, is het bij veel veldsporten tijd voor de winterstop en de huldiging van
nog wat kampioensteams.
Zaterdag 19 december was het zover voor Were Di D5. De laatste kampioenswedstrijd in
de 6e klasse D jeugd. Het team had een week eerder nog met 1-0 verloren van Taxandria
D3. Het enige wat nu telde was de winst. En daar gingen ze voor. Met de rust stonden ze al
met 4-0 voor. Rustig en beheerst werd de wedstrijd verder uitgespeeld en uiteindelijk stond
er 6-0 op het bord. Goed gedaan D5, Kampioen geworden met een goede wedstrijd als
afsluiting.
Op zaterdag 28 November heeft Longa E1 zich verzekerd van het kampioenschap in de 2e
klasse. In een spannende wedstrijd werd met 2-1 van Jong Brabant gewonnen, waardoor
het kampioenschap werd veilig gesteld. waardoor Longa niet meer te achterhalen is door de
sterke concurrentie.

Kampioen F3 van mini's Were Di Hockey, najaar-competitie 2015
met v.l.n.r. Teuntje, Kyra, Vere, Roosje, Lotje, Saar en Roos
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Kom ook naar het diner voor senioren
op 24 februari!

Lekker meegenieten van een diner, speciaal voor senioren uit de wijk? Op woensdag
24 februari is het weer zover en kunt u weer aanschuiven. Iedereen uit onze wijk van
55+ is welkom: alleen, met z'n tweeën of met meerdere personen. Dus schrijf u snel in!
Ontvangst vanaf 17.30 uur. We beginnen wat later met het diner, maar u kunt van tevoren al
lekker een glaasje drinken. Eindtijd: meestal rond 19.30 uur. De kosten voor dit heerlijke
driegangen-diner zijn 10 euro per persoon. De drankjes zijn daar niet bij inbegrepen, deze
kunt u na afloop bij de Pelgrimhoeve afrekenen.
Wilt u ook lekker mee komen eten? Geef u dan op
met onderstaande bon of maak het bedrag maal het
aantal deelnemers over op reknr. NL 84 INGB
0003673935 van de KBO Sacrament en zet er
duidelijk bij: diner 24 februari, het aantal personen,
plus uw naam.
Als u zich met de bon inschrijft, stop dan ook meteen
10 euro per persoon bij de opgave-strook. Pas dan is
uw inschrijving geldig.

Menu 24 februari
v

Champignonsoep +
stokbrood met kruidenboter

v

Zuurkool, draadjesvlees en
aardappelpuree

v

Warme kersen met slagroom

Schrijf uzelf in vóór 16 februari. U krijgt geen bevestiging meer, maar we verwachten u op 24
februari vanaf 17.30 uur in de Pelgrimhoeve.
Mail met eventuele vragen naar 7 buurtraad@armhoefseakkers.nl of bel naar ( [013] 544
67 83 (Ineke van Kasteren).
Vriendelijke groeten van KBO Sacrament en het Senioren Netwerk Armhoefse Akkers
Ja, ik kom/wij komen op woensdag 24 februari a.s. naar het diner in de Pelgrimhoeve
Naam/namen:……………………………………………………………………………………….
Ik kom/wij komen met 1 persoon / 2 personen (graag omcirkelen)
Adres:…………………………………………………………. Telnr.……………………………..
Mailadres:.............................................................................................................................
Stop deze bon vóór 16 februari a.s. in de bus op J.P. Coenstraat 34a, Ringbaan-Oost 240-43
of Jan van Beverwijckstraat 92, in een gesloten envelop samen met het bedrag van 10 euro
per persoon of maak het bedrag over.
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Ondernemer in de wijk
Buurtraad Armhoefse Akkers

Overleg over sportcomplex aan de Spoordijk
De Buurtraad heeft op 14 december jl. een afspraak gehad met Rick van Wandelen
van het Sportbedrijf en Erik Hormann van de gemeente Tilburg. Dit naar aanleiding
van een brief met aandachtspunten die de Buurtraad had gestuurd.
Het volgende is besproken en afgesproken:
· De gemeente streeft ernaar het nieuwe
sportpark zoveel mogelijk open te
stellen voor openbaar gebruik. Er komt
extra controle op vandalisme die daar
soms het gevolg van is.
· Het verleggen van de 50-km-stadsgrens
wordt onderzocht. Dat kan volgens de
Buurtraad de veiligheid rond de nieuwe
fietsingang van het sportpark (bij Zomerlust) verbeteren.
· Er liggen nu zes velden op het sportpark. De jeu-de-boules-baan bij het
gilde St. Joris kan daardoor voorlopig
blijven liggen. Als er een zevende veld
komt, moet de baan van de huidige
plek verdwijnen. Er zal op het complex
altijd plek zijn om een jeu-de-boules-

baan aan te leggen. De gemeente zal
dat ook doen als er behoefte aan is en
als de gebruikers zich voor het beheer
willen inzetten. Dat gebeurt dan in
overleg met de huidige gebruikers.
· De gemeente onderzoekt hoe de
overlast van de veldverlichting voor de
bewoners van de Hoevense Kanaaldijk
zoveel mogelijk beperkt kan worden
door het plaatsen van kappen op de
lichtmasten en aangepaste begroeiing.
· De gemeente nodigt voortaan een lid
van de Buurtraad uit als er overleg
is over zaken die de buurt aangaan,
zoals: verkeer, veiligheid, mogelijke
overlast, gebruik vanuit de buurt, of
de herinrichting van de Hoevense
Kanaaldijk.

Nog niet iedereen blijkt ervan op de hoogte, dat bloed prikken gewoon bij ons in de wijk
kan. Iedere donderdagochtend van half 10 tot 10 uur kun je daarvoor naar de Van Heutszstraat 1a, boven het Kindercentrum. Bel aan bij de buurtraad/prikpost en ga dan de trap op.
Je kunt er met alle formulieren [van huisarts en specialist] terecht. Geen wachtrijen, persoonlijke aandacht, dus dat is een extra voordeel.
Tijdens de collecteweek van het Nationaal MS Fonds is het mooie bedrag van € 350 in
Berkel-Enschot, € 3.811 in Tilburg en € 269 in Udenhout opgehaald. Het opgehaalde collectegeld wordt besteed aan onderzoek, begeleiding en voorlichting. Wil je volgend jaar mee
collecteren? Neem contact op via ( 010 591 98 39 of : www.nationaalmsfonds.nl.
Eind januari wordt overleg gepleegd met een bewonersgroep over de herinrichting van de
Tivolistraat. De plannen hiervoor waren even opgeschort, omdat er eerst gekeken moest
worden naar het totale verkeerscirculatieplan voor het gebied links van de Ringbaan Oost.
Tot en met 30 januari is de solotentoonstelling Architecture of Melancholy van Katarina
Athanasopoulou op afspraak te bezoeken bij Gust van Dijk, Tivolistraat 22. Katarina werkt
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met het medium animatie in 3D-vorm. Bel voor een afspraak met ( [013] 544 44 95.
Op dinsdag 9 februari organiseert het Alzheimer Café een lezing over hoe om te gaan met
dementie door Karin Delescen, psychiater bij GGZ Breburg. Locatie: Nelson Mandelahof,
Korvelplein 60 van 20.00 – 21.30 uur. Aanmelden vooraf niet nodig. Toegang is gratis. Voor
informatie ( [013] 544 94 66.
Op 28 februari om 12.30 uur geeft bariton Wil van Leijsen zijn veertiende jaarlijkse
Cenakelconcert. Hij brengt dan een Schubertconcert met liederencyclus ‘Die Schöne
Müllerin’ met Joep Meier aan de vleugel. Kaarten in de voorverkoop kun je bij hem
persoonlijk, per mail 7 willvanleijsen@home.nl of telefonisch ( [013] 544 54 55 bestellen.
Meer informatie op : www.wilvanleijsen.nl.
Wijkgenoot Harrie Keusters komt in het voorjaar met een nieuw theaterprogramma ‘Bakken
met data’. Een vrolijke leerzame kijk op onze digitale wereld, maar ook een liefdevolle
terugblik op zijn vader, de eerste Big Data Bakker van Nederland. Op zaterdag 9 april staat
hij in de NWE Vorst en een week later in ’s-Bosch in de Verkadefabriek. Kaarten zijn te
bestellen via : http://www.denwevorst.nl.
De jaarlijkse herdenking bij het Indiëmonument in het parkje bij de Gerard van Swietenstraat zal op 21 mei a.s. helaas niet langer meer worden vooraf gegaan door een sfeervolle
dienst in de kerk op de Heuvel, waarbij ook het dodenappèl plaatsvindt. De organisatie krijgt
het financieel niet meer rond. Een donatie is dan ook welkom op NL82INGB0684700689
t.n.v. Vrienden van het Indiëmonument.
De Vrijwilligersacademie Tilburg biedt gratis trainingen en workshops aan voor vrijwilligers
die werkzaam zijn bij een organisatie in de gemeente Tilburg. Er zijn allerlei workshops zoals
de Basiscursus Schrijfvaardigheid of Wat is een LVB [licht verstandelijke beperking]? je vindt
het actuele cursusaanbod op : vrijwilligersacademietilburg.nl.
De nieuwe webwinkel van Het Groene Woud staat online. Hier kun je alle producten
van Het Groene Woud aanschaffen, zoals overheerlijke streekproducten, boeken over (de
historie van) landschappen, boeken voor kinderen om de natuur te ontdekken, Dvd’s en
geschenkpakketten vol met producten uit Het Groene Woud. De producten worden allemaal
thuis bezorgd. Kijk op: : https://webshop.hetgroenewoud.com.

Ondernemer in de wijk

Buurtraad Armhoefse Akkers

Vragen over bomen in de J.P. Coenstraat en Armhoefstraat
Omdat er regelmatig vragen kwamen over de toestand van de geplante bomen in de
J.P. Coenstraat en Armhoefstraat, is de buurtraad in overleg gegaan met de gemeente.
Nadat veel bomen in het eerste jaar niet
goed groeiden, zijn ze vervangen door
dezelfde bomen in een kleinere maat. Dit
omdat dezelfde bomen in de juiste grootte
niet voldoende leverbaar waren. Deze kleinere bomen hebben volgens de gemeente

meer kans om goed aan te slaan.
Helaas groeien de bomen toch niet zoals
veel straatbewoners verwachten.
Op 18 december is er een gemeentelijke
brief bezorgd bij de huizen in de J.P.
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Coenstraat en Armhoefstraat, waarin wordt
aangegeven dat de gemeente na een
zorgvuldige afweging heeft besloten om de
bomen nu 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, worden in het najaar van 2016
alsnog nieuwe bomen geplant die voldoen
aan de eerder gemaakte afspraak.

besluit van de gemeente.
Willen ze ook deze zomer afwachten, willen
ze sowieso dat alle bomen worden vervangen door dikkere bomen, willen ze dat alleen de bomen die het niet redden worden
vervangen of hebben ze geen mening?
Naar aanleiding van de uitkomst van
deze vragenlijst gaat de buurtraad weer
met de gemeente in overleg. Op : www.
armhoefsakkers.nl bij de buurtraad kunt u
beide brieven lezen. Op deze plek op de
site houden we u ook op de hoogte van
de verdere ontwikkelingen en die komen
natuurlijk ook in de buurtkrant.

Omdat de buurtraad de buurt wil vertegenwoordigen, heeft zij op 23 december
bij dezelfde straatbewoners ook per brief
gevraagd wat hun mening is over het

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.
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.

Je voelt de wind, je hoort de zee

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

Muzieklessen

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

Vanaf 20.00 uur

BUURTAGENDA
16 jan.
Vanaf 20.00 uur
30 jan.
16 jan.
30 jan.
31 jan.
30 jan.
1 febr.
1 febr.
1 febr.
4 febr.
4 febr.
4 febr.
5 t/m 8
febr.
5 febr.
5 t/m 8
28 febr.
febr.
5 t/m 8
28 febr.
febr.

Aanvang 20.15 uur
Vanaf 20.00 uur
Aanvang 20.15 uur
Aanvang 16.00 uur
Aanvang 20.15 uur
20.00 – 23.00 uur
20.00 – 23.00 uur
20.00 – 23.00 uur
19.00 – 21.30 uur
19.00 – 21.30 uur
19.00 – 21.30 uur
Diverse tijdstippen
Vanaf 13.30 uur
Diverse tijdstippen
Aanvang 12.30 uur
Diverse tijdstippen
Aanvang 12.30 uur

28 febr.

Aanvang 12.30 uur

INFORMATIE

Café Zomerlust
Nieuw evenement: Danslust
Café Zomerlust
Nieuw
evenement:
Klasse
Theater Danslust
Café
Zomerlust ‘Back to the country’
Theaterconcert
Klasse Theater
Nieuw evenement: Danslust
Theaterconcert
‘Back to the country’
Café Zomerlust
Klasse
Theater
Optreden
dameskoor In Time
Café
Zomerlust
Theaterconcert ‘Back to the country’
Kom
spellen spelen bij spellenclub Ludens 013
Cafégezellig
Zomerlust
Café
Zomerlust
Kom
gezellig
La Poubelle spellen spelen bij spellenclub Ludens 013
Kom gezellig spellen spelen bij spellenclub Ludens 013
Repair
Café voor reparatie van nog bruikbare spullen
La Poubelle
La
Poubelle
Repair
Café voor reparatie van nog bruikbare spullen
Pelgrimhoeve
Repair Café voor reparatie van nog bruikbare spullen
Carnaval
georganiseerd
door De Kaauw
ErrepelsAkker
Carnavalsoptocht
Basisschool
Armhoefse
Pelgrimhoeve
door
de
wijk
met
aansluitend
carnavalsfeest
Cenakel
Carnaval georganiseerd door De Kaauw Errepels
Schubertconcert
Pelgrimhoeve door bariton Will van Leijsen
Cenakel
Carnaval georganiseerd door De Kaauw Errepels
Schubertconcert door bariton Will van Leijsen
Cenakel
Schubertconcert door bariton Will van Leijsen

Ø
Buurtkrant
INFORMATIE

E-mail: armhoefseakkers@gmail.com

ØRedactie
Buurtkrant

Correspondentie:
Spoorlaan 2 5017 JS
Tilburg
E-mail: armhoefseakkers@gmail.com
Anneke v.d. Avoird
Bosscheweg 192
( 542 30 65
Correspondentie:
Spoorlaan 2 5017 JS
Tilburg
AnnekeDoljé,
v.d. Avoird
Bosscheweg
192
( 542Joost
30 65
Judith
Lout Donders
(Donlog), Gerben
van Eeuwijk,
Ketelaars (bezorging), Toine Kocx (foto’s), Jaap van Loon, Ab
JudithCorin
Doljé,Sweegers,
Lout Donders
(Donlog),
Gerben van
Eeuwijk,
Joost
Smit,
Anne-Marie
Smulders
(In the
picture),
Rob
Ketelaars
(bezorging),
Toine
(foto’s), Jaap van Loon, Ab
Ysebaert (lay-out),
Debbie
deKocx
Weijer.
Smit, Corin Sweegers, Anne-Marie Smulders (In the picture), Rob
Ysebaert
(lay-out),
Debbie
de Weijer.
Deadline kopij
volgend
nummer:
23 januari

Advertenties
Redactie
ØAdvertenties
Buurtkrant
medewerkers
Ø Buurtkrant
medewerkers

Ø Reacties

Buurtkrant

Ø Reacties

Buurtkrant

Ø Buurtraad
ØVoorzitter
Buurtraad
Voorzitter

Ø Buurtraad
leden

Ø Buurtraad
leden

Verschijningsdatum rond:
5 februari
Deadline kopij volgend nummer:
23 januari
Verschijningsdatum
rond:van uw buurtkrant,
5 februari
Klachten over bezorging
of storende fouten?

Meld het via 7 armhoefseakkers@gmail.com
Klachten over bezorging van uw buurtkrant, of storende fouten?
7 armhoefseakkers@gmail.com
Meld het7via
E-mail:
buurtraad@armhoefseakkers.nl
Postadres: Loudonstraat 25, 5018 GE Tilburg
7 buurtraad@armhoefseakkers.nl
E-mail:
Lout
Donders
J.P. Coenstraat 9
( 543 88 68
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
Remco
(215
535870
70 08,
Jacobs
( 590 40
van
der Westhoek
Have ( 06
61, Erwin
Mascha
Meulenbroek
(00,
06 Hein
133
Jacobs
542 61
van
703
94, (
Manon
Nix10,
( Ineke
544 63
73.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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Kijk voor de eerstvolgende datum van de buurtraadvergadering op
: www.armhoefseakkers.nl. Aanvang 20.30 uur in de Van
Heutszstraat 1a. Aanbellen bij Buurtraad/prikpost.

Ø Wijkagent

Spreekuren op 25 jan. en op 8 febr. 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

Er woont een Nieuwe Vincent in onze wijk. Lusi Buschgens (zie vorige nummer) won
de publieksprijs met haar textiel-creatie '4 zachte jaargetijden'. Van harte gefeliciteerd!
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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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Groepsles ‘Bewegen voor senioren’
Persoonlijke ervaring van Mevrouw de Bres:
“Maandag 7 september zijn we gestart met Cesar Oefentherapie groepslessen. Het is echt
een aanrader voor de buurt, aangezien de vergrijzing ook hier een rol speelt. Er is ruimte
voor een praatje, met een lekkere kop koffie na afloop.”
Tijdens deze lessen staat het bewegen centraal. Met hierbij oefeningen om de functies
van het lichaam te verbeteren. Zodat het dagelijkse functioneren behouden blijft. Als u
klachten ervaart, kunt u ook deelnemen aan de groepsles.
Heeft u interesse of wilt u aanvullende informatie? Dan kunt u via onderstaande
contactgegevens contact met mij opnemen. Als u graag een proefles wilt volgen, zou u
dan van te voren even willen bellen? De lessen zijn op maandag ochtend van 10.00 uur tot
11.00 uur in de Pelgrimhoeve.
Met vriendelijke groet,
Sandra Pijnenburg
Oefentherapeut Cesar
Armhoefse Praktijk, Daendelsstraat 40 A, 5018 ES Tilburg
06- 443 181 97 (Oefentherapie Cesar) of
armhoefse.oefentherapie@gmail.com
32
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Wij wensen U een gezond en beweeglijk 2016
Fysiotherapie, geriatriefysiotherapie, sportblessures, revalidatie na een operatie
of beroerte, looptrainingen, Parkinson, hyperventilatieklachten, COPD, tapen.

Prinsenhoeven 36

013-5420685

www.vedettapedicure.nl

PEDICURE
	
  

MASSAGE
Van Heutszstraat 24
Tel. 013-2115545
info@vedettapedicure.nl
34

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)
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