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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 
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‘De meerderheid van de Buurtraad Arm-
hoefse Akkers ziet geen grote bezwaren 
tegen de tijdelijke komst - voor één seizoen 
- van de Stadscamping naar de rand van 
Moerenburg. Afgelopen week werden, op 
initiatief van de Buurtraad, de omwonenden 
door de organisatie geïnformeerd over de 
details van de plannen. Daar werd uitleg 
gegeven over de plannen en over de maat-
regelen die genomen gaan worden op het 
gebied van verkeersafwikkeling, beveilig-
ing en regels met betrekking tot geluid en 
schoonmaken (…)’, aldus een deel van 
de verklaring van de Buurtraad. Zij had 
o.a. informatie ingewonnen bij de wijkraad 
Noordhoek, waar de Stadscamping op het 
voormalig Van Gend & Loosterrein geves-
tigd was. 

Afstemming
Op 21 december was er een 
vervolgafspraak met de Stadscamping, 

Stadscamping één seizoen in Moerenburg                           Corin Sweegers

De buurtraad heeft op 15 december via Facebook haar akkoord gegeven aan de komst 
van de stadscamping naar Moerenburg. Een goede week later was er al een overleg 
tussen een aantal omwonenden/belanghebbenden en de organisatie van de Stads-
camping. 

Buurtraad, Werkgroep Behoud 
Moerenburg, Gijs van Esch (uitbater 
Zomerlust) en een bewoner over de 
indeling van het terrein. Om samen te 
kijken hoe de “overlast in de wijk en de 
belasting van het gebied Moerenburg” 
tot een minimum beperkt kan worden. 
Er is een aantal mogelijkheden bekeken 
in verband met de plaats van de tent, 
toiletgroep, aggregaat, parkeren auto’s 
en campers enz. De details moeten 
nog worden ingevuld en dat heeft alles 
te maken met de mogelijkheden en 
medewerking van verschillende instanties. 
Als er geen stroom kan worden afgenomen 
in de omgeving zal er een aggregaat 
komen te staan. Er komt een catering- c.q. 
ontbijttent zoveel mogelijk in zuidoosthoek 
te staan. De ingang komt naast de 
volkstuinen en voor de uitgang zal de 
andere toegang aan de Oisterwijksebaan 
gebruikt worden. Er zal geen versterkte 
muziek op de camping worden gespeeld 
en er is 24-uurs bewaking/beheer tijdens 
de camping aanwezig. Het terrein is alleen 
toegankelijk voor kampeerders die vooraf 
een plaats hebben gereserveerd. 

Vijf evenementen
Het eerste kampeerweekend is met het 
Roadburn Festival 20-24 april. De organi-
satie verwacht dan ca. 800 kampeerders. 
Er komen 40 flexotels - soort vakantiehuis-
jes met twee kamers - voor de luxere kam-
peerders te staan. Auto’s worden op het 
campingterrein gestald. Het festival wordt 
gehouden in 013 en omgeving. De deelne-
mers zullen veelal te voet van de camping 
naar het festival en vice versa gaan. Na 
dit weekend zal de camping grotendeels 
worden opgeruimd tot half juni. 
Van 16-18 juni wordt in de Beekse Bergen 
weer Best Kept Secret georganiseerd. Straks in Moerenburg?
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Mogelijk dat er in dat weekend klein-
schalig wordt gekampeerd. Van 23-25 
juni is Festival Mundial in de Spoorzone. 
De organisatie verwacht dan ongeveer 
600 kampeerders in Moerenburg, Op de 
vrijdagavond zal er misschien een muziek-
avond worden gehouden op de camping. 
Een week later van 30 juni tot 2 juli komt de 
grootste groep naar concert Woohah met 
maar liefst 1.500 jongeren op de camping.
Twee weken daarna van 14 tot 16 juli volgt 
de Buurtcamping waar iedereen uit de wijk 
kan komen kamperen, als je van tevoren 
bent aangemeld. Maximaal zullen hier een 
500 mensen komen, die vooral in Moeren-
burg zullen verblijven in tegenstelling tot 
de andere weekenden, waar het gaat om 
festivalgangers.
 
Vrijwilligers
De organisatie kan nog vrijwilligers ge-
bruiken voor de verschillende weekenden 
voor allerlei taken en zou het leuk vinden 
als een aantal wijkbewoners wil helpen 
om deze Stadscamping tot een succes te 

maken. Wilt u zich aanmelden of heeft u 
nog vragen stuur dan een mailtje naar: 
7 info@stadscampingtilburg.nl. 
Meer info op de website van onze wijk: 
: www.armhoefseakkers.nl of die van de 
Stadscamping: : stadscampingtilburg.nl.

In 2018 zullen zij zeker weer terugkeren 
naar het Van Gend & Loosterrein. Het gaat 
hier echt om een tijdelijke oplossing in 
verband met de aanleg van een stadspark 
aldaar die niet op tijd klaar is voor de 
organisatie van de Stadscamping in 2017.

Vanaf 16.45 uur druppelen alle kinderen 
binnen. Ieder heeft een bordje met iets 
lekker bij zich en dit wordt in de eigen 
klas uitgestald als een echt kerstbuffet. Er 
is genoeg variatie. Zo zijn er knakworst-
broodjes, pizzapunten, wraps en miniham-
burgers, hotdogs en zelfs halal-broodjes 
als hartige hapjes. En natuurlijk ontbreken 
ook de zoete gerechten niet. Denk hierbij 
aan cakejes, choco-appels, appelflap en 
fruit. De klassen zijn gezellig versierd en in 
veel groepen staat een knapperend haard-
vuur aan op het smartbord. 

Vluchtelingenkinderen 
Per klas zijn er 2 kinderen aangewezen 

Kerstgedachte: ‘samen delen’                                       Debbie de Weijer
Woensdag 21 december jl. was er weer een kerstdiner op basisschool Armhoefse 
Akker. Dit jaar werd er niet gezamenlijk voor de kinderen een driegangenmenu 
klaargemaakt zoals vorig jaar, maar bracht iedereen zelf een paar hapjes mee. Om 
de kerstviering nog specialer te maken waren er 45-50 kinderen van AZC Jozefzorg 
uitgenodigd om mee te komen eten en spelen.

Feestelijke kleding en lekker genieten
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die hun ‘gastkinderen’ beneden op mogen 
halen en begeleiden naar hun groep. Om 
17.00 staat de bus van BBA-tours - deels 
gesponsord - klaar met alle kinderen en di-
verse ouders. Een lid van het oudercomité 
vertelt dat de kinderen heel erg enthousiast 
waren toen de bus ze kwam ophalen voor 
deze avond. Gemiddeld zijn er 3 gast-
kinderen die dezelfde leeftijd hebben per 
groep. In het begin is het natuurlijk een 
beetje onwennig voor deze kinderen om 
in een bestaande klas te komen. Ook zijn 
er kinderen die nog niet op school zitten. 
Zij kunnen lekker spelen in de gymzaal en 
voor de ouders zijn er ook hapjes geregeld 
en buurtbewoners om een praatje mee te 
maken.

Sfeervolle avond
Natuurlijk wordt er in elke groep eerst 
gegeten. Daarna is er nog tijd over en elke 
groep vult dat op een andere manier in. Zo 
wordt er muziek gemaakt, zijn er optredens, 
worden er gezelschapsspellen gedaan, 
voorgelezen, gespeeld, gekleurd, quiz-
vragen beantwoord en gepraat. Niet alle 
gastkinderen eten veel mee, maar hierna 
doet iedereen wel gezellig mee. Ook is er 
voor elk kind een oliebol. Er is dus heerlijk 

gesmuld - in sommige klassen was het buf-
fet zelfs helemaal op! - en plezier gemaakt. 
Sommige kinderen gaan helemaal op in de 
kerstsfeer en gaan ‘kerstplassen’. Tja, het 
licht is in de wc even uitgevallen dan doen 
ze hun plas dus maar in het donker.

Kerstpakket
In de week voorafgaand aan het kerstdiner 
hebben alle kinderen vanuit thuis 
kleine cadeautjes meegenomen voor 
de vluchtelingenkinderen. Hiervan is in 
de klassen voor elk gastkind een kerst/ 
cadeaupakket samengesteld wat aan het 
einde van de avond werd overhandigd aan 
deze kinderen. Elk pakket is aangevuld 
met - typisch Hollandse - hagelslag en 
chocopepernoten die gesponsord waren.
Hierna is het helaas alweer tijd om afscheid 
te nemen van de gastkinderen en worden 
ze met hun kerstpakket teruggebracht naar 
de bus. Alle kinderen vonden het bijzonder 
om een pakket te krijgen. Zo wilde een 
jongetje het pakket het liefste op zijn schoot 
houden in de bus en het niet onder in het 
bagageruim zetten.
Er is in totaal veel ingezameld aan speel-
goed, knutselspullen, kinderboeken en 
kleding. Al deze spullen zijn meegenomen 
naar Josefzorg, waar de kinderen en hun 
ouders er hopelijk nog lang plezier van kun-
nen hebben. 

Duidelijk werd deze avond dat vooral een 
aantal mensen binnen het oudercomité 
en het team heel veel werk hebben verzet 
bij het organiseren van deze kerstviering. 
Kerst is een feest om samen te vieren en 
te delen, dat is zeer zeker gebeurd op de 
Armhoefse Akker. We zijn trots op wat 
samenwerken voor ons betekent en dat 
we iets hebben kunnen doen voor onze 
‘nieuwkomer’ kinderen”, aldus directrice 
Yolanda van Gageldonk. “Het was zo’n suc-
ces dat we graag in het nieuwe jaar willen 
gaan bekijken of het een vervolg kan gaan 
krijgen.”

Alle kinderen hadden zelf voor hapjes 
gezorgd (foto’s Arjan Rietra)
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Esther Naeyé (37) woont al enige tijd in 
de Armhoefse Akkers waarvan de laatste 
tweeënhalf jaar in de Armhoefstraat. Toen 
ze de vacature in de buurtkrant las, hoefde 
ze niet lang na te denken: “Ik voel me 
erg betrokken bij deze buurt en was vorig 
jaar medeorganisator van het geslaagde 
buurtfeest Armhoef pakt uit. Ik kreeg toen 
contact met enkele leden van de Buurtraad. 
Tijdens het feest heb ik ook veel andere 
mensen uit de buurt leren kennen. De wijk 
Armhoefse Akkers is eigenlijk een soort 
dorp in de stad. Daar moet je goed voor 
zorgen en ik wil er graag mijn steentje aan 
bijdragen.”
Of ze voor zichzelf al aandachtspunten 
heeft? Jazeker: “De verkeersbewegingen 
in onze wijk blijven een bron van zorg. 
Ook wil ik me inzetten voor meer groen in 
onze versteende wijk. Er worden plannen 
ontwikkeld voor nieuwe bomen en extra 
groenvakken. Op dit moment is er ook een 
parkeerissue. Dat komt door uitbreiding 
van de werkgelegenheid bij Jan Wier en 
Interpolis, dat elders gebouwen gaat slui-
ten. Als er in de nabije toekomst woningen 
worden gebouwd op de plek van de Sacra-
mentskerk en op het Aldi-terrein, moeten 
ook daar nieuwe parkeerplaatsen worden 

Drie ‘nieuwe’ leden van de Buurtraad                                 Henk Naaijkens

Halverwege vorig jaar zijn drie nieuwe leden toegetreden tot de Buurtraad. Wie zijn ze, 
wat is hun motivatie en wat zijn hun ideeën over de bijdragen die ze kunnen leveren?

gecreëerd. We moeten dus goed overleg 
voeren met alle betrokken partijen om dat 
naar tevredenheid op te lossen.”
Ze houdt niet van de “voor wat hoort wat”-
mentaliteit. “Soms kun je iets voor een an-
der doen zonder dat je daarvoor iets terug 
hoeft te verwachten”, vindt ze. “Ik heb pas 
geleden nog een paar schoenen bij mijn 
buurvrouw afgeleverd en ik kreeg van haar 
ongevraagd speelgoed voor mijn dochters.” 

Ook Yvette Eshuis (42) – sinds september 
woonachtig aan de Hoevense Kanaaldijk 
- noemt betrokkenheid bij de buurt als 
motivatie om haar eerder opgedane 
ervaringen in te brengen. Ze heeft een 
journalistieke achtergrond en is de laatste 
jaren werkzaam als communicatieadviseur 
bij diverse instellingen. “Ik vind het leuk 
en waardevol om deel uit te maken van 
een buurt. Niet alleen om er te wonen en 
te slapen, maar ook om echt een bijdrage 
te leveren. Ik denk dat ik mijn kennis die 
ik onder andere heb opgedaan bij de 
overheid, kan inzetten voor deze buurt. 
Bijvoorbeeld hoe je de communicatie naar 
de bewoners op een goede manier kunt 
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inrichten. Ik hield me in het verleden onder 
andere bezig met zaken als veiligheid, 
ruimtelijke ordening en parkeerbeleid. Dat 
ik gewend ben om te schrijven beschouw ik 
daarbij als een voordeel.”
Ondanks haar korte aanwezigheid in de 
wijk heeft ze zich al aardig ingelezen. “De 
nieuwe Omgevingswet is op komst, waarbij 
wij misschien als buurt gaan fungeren 
als pilot. Deze Omgevingswet bestaat uit 
tientallen wetten en regelingen voor ruimte, 
wonen, infrastructuur, milieu, natuur en 
water en biedt ruimte voor particuliere 
ideeën. Hoe ga je dat proces vormgeven, 
met de participatie van de bewoners? Dat 
is nieuw, de gemeente moet hiermee gaan 
leren werken.”

Toen Gijs Bakkers (40) tweeënhalf jaar 
geleden in de J.P. Coenstraat kwam wonen 
viel hem al snel de saamhorigheid op 
van de bewoners. Hij heeft een juridische 

achtergrond en adviseert overheden op het 
terrein van het schadevergoedingsrecht. 
“Ik draag graag een steentje bij aan de 
omgeving waar ik woon en leef. In mijn 
vorige woonomgeving - op Korvel, St. Anna 
- zat ik ook in de Buurtraad en dat is me 
erg goed bevallen. Mijn buurvrouw, die ook 
in de Buurtraad zit, heeft me overgehaald. 
Ze dacht dat ik wel een goede bijdrage zou 
kunnen leveren. Ik heb gemerkt dat dit een 
open, sociale buurt is waar iedereen bereid 
is elkaar te helpen. Het afgelopen weekend 
zijn we bezig geweest met het ronddelen 
van de kerstbomen die vanuit de Buurtraad 
in de wijk zijn geplaatst. Dat zoveel bewo-
ners enthousiast waren om de kerstbomen 
te gaan versieren, vind ik heel bijzonder. 
Toen wij hier net kwamen wonen vielen we 
met onze neus in de boter, omdat er toen 
op het terrein van Were-Di een buurtfeest 
werd georganiseerd. We vonden het als 
nieuwbakken bewoners supergezellig en 
daaruit ontstonden al snel enkele blijvende 
contacten.” 
Zijn bijdrage aan de Buurtraad? “Vanuit 
mijn achtergrond vind ik het leuk om me 
bezig te houden met ruimtelijke ordening. 
Bijvoorbeeld het parkeerbeleid, de stads-
camping, het Aldi-terrein, de werkgroep 
Kerk en Klooster, het Longa-terrein… We 
verdelen onderling de taken en overleggen 
voortdurend met elkaar. Daarbij dragen we 
continu onze visie uit hoe we deze projec-
ten duurzaam kunnen maken. 
Niet alleen op het gebied van energie, 
maar ook sociaal.” 

Petry Hüsstege woont in de Jan van 
Beverwijkstraat. Hij bezorgt de buurtkrant. 
Hij is tevens lid van het Repair Café: 
“Het leukste vindt ik de gezelligheid van 
de groep en de contacten die je bij het 

Buurtborrel als dankjewel vrijwilligers                            Corin Sweegers
Op 20 december jl. werd de jaarlijkse dankjewel-avond voor de vrijwilligers van de 
Buurtraad in de Pelgrimhoeve gehouden. Een gezellige avond met drankjes en  uit-
stekende hapjes. Een zestigtal vrijwilligers gaf gehoor aan de uitnodiging, maar er 
was op een derde meer gerekend. Een terugblik.

repareren hebt. Laatst had ik daar een 
meneer die een glijbaan met een kerstman 
bij zich had. Hij was helaas niet meer 
te maken.” Zijn motto: “De samenleving 
moeten we samen maken.”
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Bram van Gils woont in de Heile Schoor-
straat en is medebeheerder van de Tak-
kenbende. Hij woont sinds 2008 in de wijk. 
Hij is vanaf het begin bij de Takkenbende 
betrokken. “Zelfs voor de jongste van mijn 
twee kinderen is de speelplek al leuk. Er 
zijn heel veel initiatieven in de wijk waar 
je bij aan kunt sluiten, waardoor je ook 
veel buurtgenoten leert kennen. In de wijk 
worden veel dingen gedaan die kruislingse 
verbanden hebben en er zijn veel leuke 
activiteiten.” 

Berrie van Mier woont in de JP Coenstraat 
en denkt dat hij voor de laatste keer bij de 
dankjewel-avond is. Hij heeft zich afgelo-
pen jaar beziggehouden met het Repair 
Café. Maar heeft opgezegd omdat hij het 
veel te druk heeft met ander vrijwilligers-
werk. Onder andere zijn fietsproject voor de 
Quiet 500 kost veel tijd. Hij zamelt hiervoor 
fietsen en speelgoed in. “Fietsen kan ik 
nog wel wat gebruiken om op te knappen. 
Ik kom ze graag ophalen, anders doet 
Erik Ketelaars (Kavavlam) dat wel geheel 
belangeloos voor mij.” Laat het even weten 
via 7 bvmier@hotmail.com. 
André Moerland woont sinds 3,5 jaar in de 
appartementen op De Werf. Hij is lid van 
de Stichting Piushaven en vrijwel meteen 
lid geworden van de knotploeg. Daar 

kan hij zijn steentje aan bijdragen omdat 
hij bosbouwer van beroep is. Volgens 
de mensen van de knotploeg o.a. Noud 
Horsten heeft André al veel tactische tips 
aan hen geleerd. Hij vindt het dan ook heel 
leuk om te doen: “Ik ben terecht gekomen 
in een gezellige wijk, met een leuke hechte 
knotploeg.”

Connie Förster woont in de Oisterwijkse-
baan en bezorgt al zeker 25 jaar de 
buurtkrant: “Lekker even buiten wandelen. 
Het is helemaal niet veel werk en de reac-
ties zijn altijd erg enthousiast. Ik breng het 
boekje altijd meteen rond. Zo stopte ik een 
paar jaar geleden het krantje bij Ineke van 
Kasteren in de bus en toen ging meteen de 
deur open: Kreeg ik een spelletje kwartet in 
de hand als bedankje namens de buurt.”

Henk Naaykens woont in de Gerard van 
Swietenstraat. Hij vindt het een eervolle 
taak om niet alleen zo nu en dan wat te 
schrijven voor de buurtkrant, maar ook de 
laatste nuttige handeling van het proces: 
“het deponeren van de buurtkrant in de 
brievenbussen” uit te voeren.”
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Riny van Veldhuijsen woont al 30 jaar 
in de wijk, waarvan de laatste 14 jaar 
aan de Ringbaan Oost. Zij is sinds ruim 
vier jaar actief in de werkgroep Kerk en 
Klooster die uit negen personen bestaat: 
“Dat is nu weer even heel druk, omdat er 
keuzes gemaakt moeten worden over de 
spits op de kerktoren. Tevens proberen we 
om de beeldengroep en het glas-in-lood 
te behouden.” Voor het klooster dat blijft 
behouden als monument, kan de werk-
groep niet veel meer doen. “Overigens een 

heerlijke wijk, centraal, overal dichtbij en er 
wordt veel gedaan”, vindt Riny.

Toine Smulders al heel lang bezorger, 
woont sinds een jaar in de Leyhoeve, maar 
brengt nog steeds trouw de krantjes rond. 
Hij heeft er sinds deze vrijwilligersavond 
een nieuwe functie bij. Hij wordt de eerste 
collectant voor de buurtkrant. Hij heeft zich 
deze avond spontaan aangemeld om te 
gaan collecteren in de wijk, want hij vindt 
het doodzonde als de buurtkrant zou gaan 
verdwijnen: “Desnoods doe ik de hele wijk, 
maar dan niet in één avond.” 

Collecteren voor behoud buurtkrant
Zijn er misschien meer mensen die zouden 
willen collecteren voor de buurtkrant? Als 
we dat nu éénmaal per jaar doen, komt 
alles goed en kunnen we de krant gewoon 
voor u blijven maken. Aanmelden via 
7 secretariaat@menwedstrijd.nl of 
armhoefseakkers@gmail.com. 
Zet er eventueel bij welke straat /straten u 
zou willen doen. We weten nog niet precies 
wanneer we dit gaan plannen, maar daar 
houden we u van op de hoogte.

En zo waren er nog veel meer mensen die 
wat te vertellen hadden …

Gemeente Tilburg wil dit jaar meedoen met 
de regeling ‘ErvenPlus’ die Streekfonds het 
Groene Woud en Brabants Landschap heb-
ben opgezet om erven in het buitengebied 
interessanter te maken voor erfvogels. Par-
ticulieren of boeren in de gemeente kunnen 
zich hiervoor aanmelden. Er wordt dan 
een ‘erf-scan’ gedaan, gevolgd door een 
verbetervoorstel en daarna het benodigd 
materiaal - nestkasten en streekeigen 
beplanting - geleverd. Koen van Hout van 
projectbureau Orbis voert de werkzaam-
heden uit. 

Meer vogels op het erf                                                 Redactie

De Werkgroep Behoud Moerenburg heeft positief gereageerd op een verzoek van de 
gemeente om mee te doen met een regeling die het aantal erfvogels gaat stimuleren.

Leefgebied
Waarom dit project? Erven zijn een be-
langrijk leefgebied voor diersoorten van 
het boerenland. Ze zijn afhankelijk van 
de beplanting, van de weitjes en van de 
gebouwen om voedsel en beschutting te 
vinden, maar ook om zich voort te planten. 
Maar, onze erven zijn de afgelopen decen-
nia steeds kaler en ‘netter’ geworden of ze 
zijn intensiever in gebruik voor stallen, silo’s 
en landbouwwerktuigen. Daardoor worden 
ze steeds ongeschikter voor erfbewoners 
zoals zwaluwen, mussen, uilen en vleer-
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muizen. Dat is jammer, wat deze aansprek-
ende soorten gaan in aantal hard achteruit 
en zijn juist zo belangrijk als natuurlijke 
bestrijders van muggen, vliegen en muizen.

Deelnemen
Om meer deelnemers in het buitengebied 
te bereiken wordt samenwerking gezocht 
met lokale werkgroepen om mensen direct 
te benaderen. Zo wordt ook de uilen-
werkgroep Goirle-Riel hierbij betrokken, 
aangezien een deel van hun buitengebied 
ook Moerenburg omvat. Overigens zal 
Oisterwijk naar verwachting ook meedoen 
als Groene-Woud-gemeente. Aan de 
Werkgroep is gevraagd te bekijken of de 
uilenkasten die er al hangen onderdeel uit 

kunnen maken van deze regeling en of ze 
bewoners in Moerenburg die misschien hun 
erf geschikt willen maken voor erfvogels, 
persoonlijk willen benaderen. 
De Werkgroep heeft zelf al het idee om 
een huiszwaluwen-til in het gebied te gaan 
plaatsen, 
Meer info: www.brabantslandschap.nl of 
Will van Sprang: 
7 willvansprang@gmail.com. 

Theo van Etten beschrijft hierin de ge-
schiedenis van het gelijknamige stadsdeel. 
‘Die Ruijbraecken’, zoals het gebied in de 
middeleeuwen heette, omvatte noordoost-
Tilburg en een deel van Berkel-Enschot. 
Daar leeft de naam nog steeds voort, 
onder andere als straat en het bekende 
zwembad. In Tilburg is het oorspronkelijke 
landschap helemaal verdwenen; hier ligt nu 
industrieterrein Loven. 

Tussen Rauwbraken en Armhoefse Akkers
Dwalend door onze wijk stuit je zo af en toe nog op een stukje écht verleden. Ondanks 
dat de Armhoefse Akkers als woonwijk ‘slechts’ 90 jaar bestaat, zijn er nog sporen uit 
de late middeleeuwen aanwezig. In het boek ‘Verdwenen Rauwbraken’ dat in februari 
2017 verschijnt, komt een aantal van deze plekjes aan de orde.

Enthoven
Maar wat heeft dat dan met de Armhoefse 
Akkers te maken? De Rauwbraken was 
een onderdeel van de herdgang Loven, 
waartoe ook het gehucht Enthoven behoor-
de. De Enthovenseweg die samen met de 
Lovensestraat ooit de verbinding naar de 
‘Velthovensche Molen’ aan het Rosmolen-
plein vormde, is hier een restant van. 

Pelgrimspad
Vanuit Enthoven liep het Pelgrimspad (niet 
te verwarren met de Pelgrimsweg) oost-
waarts via Oisterwijk naar Vught. Een over-
blijfsel daarvan is het steegje tussen de 
Enthovenseweg en de Doornbossestraat. 
Op het kaartje ziet u bij het cijfer 1 de 
oude loop van het Pelgrimspad. Bij 2 is de 
structuur van de tegenwoordige Duncanhof 
herkenbaar. Nummer 3 is het zuidelijk deel 
van de vroegere Nieuw Lovenstraat: tegen-
woordig is dat het pad achter het Longa-
terrein dat uitkomt bij café Zomerlust.Het pad naast café Zomerlust markeert 

de vroegere aansluiting met 
de Nieuw Lovenstraat
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Zonderlok
Nog een verwijzing noemt Theo van Etten 
bij de Zonderlokstraat, die ooit Mortel-
sestraat heette. Dit is het zandpad tussen 
het fietspad naar Oisterwijk en de Broek-

Een plattegrond uit 1880 met rechtsonder 
het pad langs Café Zomerlust

straat en was vroeger een deel van de 
Oud Lovenstraat. Pak er maar eens een 
plattegrond bij, dan kunt u het zien! Aan 
de andere kant van het spoor heet het pad 
tegenwoordig Oud Lovenpad, terwijl het 
gedeelte tussen de Bosscheweg en En-
schotsebaan er nog in haar oorspronkelijke 
staat bij ligt.

Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u 
meer weten over de geschiedenis van de 
Rauwbraken? U kunt het boek bestellen via 
de website : www.gianotten.nl, of u kunt 
Theo van Etten een mail sturen: 
7 tee.joo@live.nl. 
Bestelt u voor 20 januari, dan betaalt u 
slechts € 17,50 in plaats van de winkelprijs 
van € 22,50.

“Het is natuurlijk prachtig dat de Buurtraad, 
direct omwonenden en belanghebbenden 
zich gastvrij hebben opgesteld jegens de 
organisatie achter de Stadscamping. Ik heb 
er ook alle vertrouwen in dat er sprake zal 
zijn van een goede samenwerking, maar 
dat neemt niet weg, dat ik zo 3 – 4 betere 
locaties elders in Tilburg zou kunnen aan-
wijzen,” vindt Gert.

Stadscamping echt één seizoen in Moerenburg?...                   Redactie

“Ik vind de Stadscamping een prima initiatief, maar zoiets hoort absoluut niet thuis 
in een ecologische zone als Moerenburg.” De uitgesproken mening van bioloog Gert 
Brunink die ook betwijfelt of de Stadscamping maar voor 1 jaar hier neerstrijkt.

Precedent
“In de hoek van het terrein tegenover Café 
Zomerlust hebben we eindelijk – na 10 
jaar – vorig seizoen een nest torenvalken 
gehad. Ik vrees, dat dit eenmalig is, als er 
een Stadscamping komt. Dat levert teveel 
stress op voor de valken. En dan te weten, 
dat het broedseizoen al jaren aan het ver-
schuiven is naar half april; precies als de 
Roadburn-camping gepland staat. 
Mijn voornaamste bezwaar is echter de 
precedentwerking. Als een camping 1 jaar 
wordt toegestaan, wordt het lastiger nieuwe 
activiteiten in die richting te weigeren. 
Daarbij komt, dat het bestemmingsplan 
een (tijdelijke) camping ook niet toestaat. 
Ben dus heel benieuwd hoe de Provincie 
op de aanvraag gaat reageren. Maar eerlijk 
gezegd, zie ik liever een tijdelijke camping 
op dit grasveld, dan een terrein dat vol ge-
poot wordt met aardappelen die regelmatig 
bespoten moeten worden.”

VGL-terrein
Gert zet ook duidelijk vraagtekens bij het 

Gert Brunink (m) steekt zelf ook 
de handen uit in Moerenburg
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feit, dat de Stadscamping maar één sei-
zoen hier komt: “De hele ontwikkeling van 
het voormalige Van Gend & Loos-terrein is 
opnieuw vertraagd. Het streven was dat in 
het voorjaar van 2017 de eerste spade de 
grond in zou gaan, maar gezien het werk 
dat nog gedaan moet worden zal dat eerder 
het late dan vroege voorjaar van 2017 zijn. 
Het is mij ook niet duidelijk hoe de dieper 
liggende vervuiling van het terrein wordt 
aangepakt. In 2014 is de boel gesaneerd, 
maar dat ging in feite alleen om de boven-
laag van 50 cm. Ik zit ook in de werkgroep 
Levend Water, dat op het terrein op termijn 
een beek van ± 400 m. en een waterpartij 
met zwemwaterkwaliteit wil realiseren als 
onderdeel van het Hart van Brabantpark. 
Schoon en stromend water is op die plek 
haalbaar, maar dat kost wel de nodige tijd 

en dan spreek ik eerder van jaren, dan van 
maanden. Dit watersysteem kan overigens 
niet zorgen voor een geleidelijke zuivering 
van het vervuilde grondwater op die plek, 
daarvoor is de verontreiniging te ernstig. 
Echte zuivering gaat zeker zo lang du-
ren als het vlakbij gelegen terrein van de 
voormalige gasfabriek. De gemeente heeft 
weliswaar 1 miljoen uitgetrokken voor de 
aanleg, en de opening van het Stadspark 
eind 2017 gepland, maar dat lijkt me echt 
niet realistisch. Het is een politieke deal, 
maar niet haalbaar.”

“Tilburg verdient een echte Stadscamping 
en ik wil ook graag meedenken, maar ik 
had liever gezien dat de organisatie achter 
de Stadscamping niet zo snel op het aan-
bod van Harrie Kolen was ingegaan!”  

 
Carnaval in de wijk 
 
Op vrijdag 24 februari is het weer zo ver: Na een hele week van voorbereiden gaat de 
Pelgrimhoeve weer open voor het carnaval dit jaar is de 47e keer.  
 
Ook dit jaar weer: 

	

• Vrijdag: Kapellenavond. 

• Zaterdag: De wijkoptocht gevolgd door een 
carnavalsmiddag met prijsuitreiking 
daarna gaan we gewoon door. 

• Zondag: Gezinscarnaval. 

• Maandag: Carnaval vur de klènste kooters en 
daornao carnaval vur de rest. 

Heb je zin om mee te doen met de optocht dan kan dat 
als eenling, duo of grote groep. Inschrijven kan door een 
email te sturen naar: 7 info@kaauwerrepels.nl of te 
bellen met Karel Vermeulen ( (013) 536 93 01. 
 
	
	
	
	

	

	

	

	

DRIEKONINGENZINGEN 2017                                    Corin Sweegers

Het is 6 januari van dit jaar precies 25 jaar geleden dat ik voor het eerst een stukje schreef 
voor Buurtkrant Armhoefse Akkers en mijn eerste bijdrage ging toen over het Driekoningen-
zingen. Toen waren er 52 optredens met 130 deelnemers in de Pelgrimhoeve. De traditie 
leeft nog steeds, maar het wordt elk jaar wel wat minder.  
Het was koud, maar gezellig bij de Pelgrimhoeve buiten bij de kerstboom, kerstman, 
houtvuur, warme chocolademelk, Glühwein, eierkoeken en zingende koningen. Familie de 
Leeuw had overal aan gedacht. De wisseltrofee voor het beste duo ging naar Tigo en Emma 
van Dijk. De beker voor de beste groep ging naar Eindhoven, waar men niet aan deze 
traditie doet. Maar moeder komt uit de Armhoefse Akkers, opa en oma wonen hier nog en 
daarom zongen Bernice, Cecile en Solange van de Koijk hier.
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In het vorige nummer introduceerde 
buurtgenoot Hein Jacobs al het initiatief 
‘Buurkracht’. Een groepje bewoners, dat 
graag haar energierekening omlaag brengt, 
is inmiddels gestart met het uitwisselen van 
informatie en dingen uitproberen. Om zich 
beter te kunnen profileren, hebben ze zich 
het ‘Buurtteam Armhoef Bespaart’ gedoopt.

Sluipverbruik
“We gaan kijken bij mensen die al veel 
energiebesparende maatregelen hebben 
uitgevoerd om daarvan te leren”, vertelt 
Hein. “Zo heeft bijvoorbeeld iedereen in 
ons groepje al een slimme meter, waardoor 
het elektriciteits- en gasverbruik per uur 
is af te lezen. We hebben ons nu ten doel 
gesteld om het elektriciteitsverbruik in de 
nacht - het sluipverbruik – echt proberen te 
verlagen, door zo veel mogelijk alles uit te 
zetten. In een volgende bijeenkomst wis-
selen we de resultaten met elkaar uit. Op 
die manier wordt iedereen zich veel meer 
bewust van energie die verloren gaat, dus 
die niet efficiënt is, maar wel geld kost.”

Informatieavond 
Hein is mede-initiator van de informatie-
avond op 19 januari: “Energiefabriek013 
heeft nieuwe en verbeterde begeleidings-
mogelijkheden voor huiseigenaren die 
willen besparen op energie. Zij leveren 
maatwerk bij het beoordelen van de moge-
lijkheden bij jou thuis en begeleiden je bij 
de offertevorming, als je bepaalde energie-
besparende maatregelen wilt gaan nemen. 

Energie besparen ook bij u thuis                                              Redactie

De folder lag inmiddels in de brievenbus. U bent dus op de hoogte van de informatie-
avond op 19 januari in de Pelgrimhoeve over energiebesparende maatregelen in en 
om uw huis. Niet moeilijk: kwestie van weten en handelen.

In feite kun je wel stellen dat Energiefa-
briek013 zich richt op de schil van uw huis 
en de installatie van besparende maatrege-
len en dat het Buurtteam Armhoef Bespaart 
zich richt op besparende dingen in huis en 
verandering in uw gedrag. Hoe alerter u 
wordt en bent op energieverspilling, hoe 
hoger de besparing in energiekosten.” 

De informatieavond is vrij toegankelijk 
en verplicht niemand tot iets, maar als u 
bijvoorbeeld uw eigen energierekening 
meeneemt, kan Hein u wellicht wat eerste 
tips geven. Op die dag zal ook de website 
: https://buurkracht.nl/buurten/armhoefse-
akkers-tilburg in de lucht zijn, waarop u 
zich kunt aanmelden als u geïnteresseerd 
bent in de acties van Buurtteam Armhoef 
Bespaart en een vermindering van uw 
energieverbruik nastreeft.

Met de 
slimme 
meter 
volg je 

het 
gasver-
bruik op 
je tablet
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Kom ook naar het diner voor senioren  
op 8 februari 

 	
	
Heerlijk meegenieten van een diner, speciaal voor senioren uit de wijk? Op woensdag  
8 februari is het weer zover en kunt u aanschuiven voor een heerlijke winterse maaltijd. 
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 rechtstreeks 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 8 februari, het aantal personen, 
plus uw naam. 
 
Als u zich met de bon inschrijft, stop dan ook meteen 
10 euro per persoon bij de opgavestrook. Pas dan is 
uw inschrijving geldig. 

Menu op 8 februari: 

÷ Champignonsoep en stokbrood 
met kruidenboter 

÷ Rode kool 
Hachee 
Gekookte aardappelen 

÷ Coupe Dame Blanche	
 
Schrijf uzelf in vóór 1 februari. U krijgt geen bevestiging meer, maar we verwachten u op  
8 februari vanaf 17.30 uur in de Pelgrimhoeve.  
Kunt u wegens een voedselallergie iets niet eten, geef dat dan aan op de inschrijfbon.  
Er wordt dan rekening mee gehouden. 
Mail met evt. vragen naar 7 seniorennetwerk@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 8 februari 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 1 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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In 2017 begint Ut Rooie Bietje in Moerenburg                     Corin Sweegers

“Ik vind het gewoon leuk om mensen over 
de vloer te hebben. Met vier kinderen heb-
ben we al de nodige aanloop, maar ik houd 
er ook van om voor mensen te zorgen; hen 
het naar hun zin te maken.” Ingrid mag dan 
graag gastvrouw zijn, het investeren in een 
prachtige B&B is niet zo vanzelfsprekend, 
toch?

Ruimtelijke en knusse B&B in Moerenburg                         Jaap van Loon

18 december jl. hielden Ingrid en Pieter Meijer-Lips open huis in hun nieuwe Bed & 
Breakfast ‘MoerEnBurg’. Een unieke plek met een bijzondere uitstraling van licht, 
rust, ruimte en Brabantse gastvrijheid.

Ontwerp
Pieter: “Deze voormalige schuur achter ons 
huis is eigenlijk een heel degelijk gebouw 
met veel ruimte en we vroegen ons af hoe 
we die wilden benutten. Daarbij ligt er direct 
achter nog een mooie boomgaard die wat 
onttrokken was aan het zicht. Een ideale 
plek om te fantaseren en na te denken. Zo 

Ut Rooie Bietje is de biologische tuinderij 
van SMO Traverse.  Het doel van de afde-
ling dagbesteding van Traverse, waarvan 
Ut Rooie Bietje onderdeel uitmaakt, is  
toeleiding van dak- en thuisloze cliënten, 
met grote afstand tot de arbeidsmarkt en 
afhankelijkheid van zorginstellingen, naar 
deelname aan zinvolle activiteiten en indien 
haalbaar een baan’, aldus de uitleg op de 
website : www.utrooiebietje.nl.  

Groeizaam
De afgelopen jaren gebeurde er zo goed 
als niets op het terrein aan de Oisterwijkse-
baan dat ruim 2 ha groot is. Half december 
is een groot spandoek geplaatst met de 
aankondiging dat er nu toch echt iets gaat 
gebeuren. Navraag bij Ut Rooi Bietje levert 
op dat zij in 2017 kleinschalig biologisch, 
maar wel mechanisch gaan starten. Ze 
gaan proefveldjes met aardappels poten 
om te kijken of er eigenlijk wel wat groeit 
op deze grond. Er zijn erg veel konijnen en 
dat is ook ongunstig voor teelt op de koude 
grond. Het is voorlopig niet de bedoeling 
om met ergonomische werkplekken - bak-
ken op hoogte - te gaan werken.  
Om dit hele stuk grond te gaan gebruiken 
zal de organisatie eerst aan schaalvergro-
ting moeten doen: “Er komen dan meer 

Sinds een aantal jaren is bekend dat het terrein aan de Oisterwijksebaan tussen huis-
nummer 6 en 8 bestemd is voor teelt van Ut Rooi Bietje. Komend voorjaar wordt het 
terrein gedeeltelijk in gebruik genomen. 

werkplekken, maar ook moet er meer afzet 
komen.”
Als ze zeker weten dat ze in Moerenburg 
gaan telen en mogen blijven zitten, dan zal 
er een beregeningssysteem worden aange-
legd. Op lange termijn moet hier ook een 
winkel en gebouw komen te staan.

“Half februari zal er een informatiebijeen-
komst worden gehouden voor mensen die 
daar interesse in hebben bij Café Zomer-
lust”, alleen de datum is nog niet bekend. 
Heeft u belangstelling, houdt dan onze 
website en facebook in de gaten.
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zijn we op een B&B gekomen in plaats van 
de dubbele garage.”  
Het ontwerp is grotendeels van henzelf en 
ontstond werkenderwijs. Maar zelf ver-
bouwen? “Nee, we zijn wel klussers, maar 
weten ook waar onze kracht ligt”, beaamt 
Pieter. “Aannemer Hans v.d. Broek uit Til-
burg heeft actief meegedacht en zo hebben 
we bijvoorbeeld een prachtige vide gereali-
seerd, waarbij optimaal gebruik is gemaakt 
van de lichtinval. De indeling is behoorlijk 
flexibel opgezet met een slaap-zit-ruimte 
beneden en nog vier slaapplaatsen boven.”

Recreëren
De B&B is geschikt voor maximaal zes 
personen maar kan ook voor bijvoorbeeld 
twee of vier personen geboekt worden. 
“Een ideale plek voor ouders met kinderen 
maar ook een vriendengroep of stel kan 
hier uitstekend terecht”, legt Ingrid uit. 
“Het voordeel van een B&B is wel dat je 
deze accommodatie, inclusief boomgaard, 
helemaal voor jezelf alleen hebt. Ik zorg 
voor een lekker ontbijtje en verder is de 
dag aan de gasten. Hier in de omgeving 
zijn volop recreatiemogelijkheden, maar als 
ze lekker ‘thuis’ in de boomgaard blijven, 
wat groenten uit de moestuin halen, of een 

eitje rapen bij de kippen en genieten van 
de rust, is dat natuurlijk ook prima. Met de 
verschillende eetgelegenheden en cafés op 
loopafstand langs de Piushaven hebben de 
gasten ook geen zorgen om de inwendige 
mens. Wat dat betreft zitten we op een 
ideale plek!”

De eerste gasten hebben zich inmiddels 
al gemeld. Tijd voor een intensieve cam-
pagne? “Ik ben ervan overtuigd dat het 
gaat lopen,” geeft Ingrid aan. “We hebben 
een mooie, duidelijke website en ik ver-
wacht door mond tot mond reclame dat al 
gauw bekend wordt, wat er hier te vinden 
is. Mensen die op zoek zijn naar cultuur, 
voor zaken hier in de stad moeten zijn, of 
willen recreëren in de natuur, kunnen hier 
prima terecht. Welkom!”
Meer info: : www.bnbmoerenburg.nl. 

Verbinding	van	Mensen	
Ruimte	maken	voor	en	met	elkaar!	

Het	Verhaal	van	mijn	Leven	
Een	serie	van	9	bijeenkomsten	voor	Senioren	waarin	we	met	elkaar	in	gesprek	gaan	

	
Centrale	thema’s	zijn:	omgaan	met	tijd,	ouder	worden,	ziekte,	zorg	en	afhankelijkheid,	
afscheid,	verlies	en	rouw,	vriendschap	en	relaties,	veerkracht,	levenslust	en	liefde.	
	
Praktische	informatie:	
Kosten:				deelname	is	gratis	
Start:								woensdagochtend	15	februari	van	10.00	tot	11.30	uur	
Locatie:				Wijkcentrum	Koningshaven,	in	ruimte	De	Roef,	Kruisvaardersstraat	32	
Meer	info	en	aanmelden:				Kees	de	Rooij	via	7	kepido@home.nl	of		(	06	267	250	85	
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Op de valreep blijkt er nog een najaar-kampioen bijgekomen bij Were Di voetbal. Deze 
kon net niet meer meegenomen worden in de vorige editie. De spelers van de JO11-4 
zijn ook als eerste geëindigd. Gefeliciteerd allemaal!

Maar liefst 11 projectgroepen zijn sinds 20 december jl. aan de slag om de fusie van Longa 
en Noad per 1 juli van dit jaar in goede banen te leiden. Deze fusie wordt waarschijnlijk nog 
meer uitgebreid. Ook RKTVV – Rooms Katholieke Tilburgse Voetbal Vereniging – wil graag 
gebruik gaan maken van de velden aan de Spoordijk.

Tot medio februari kunnen fietsers, wandelaars, automobilisten en bewoners genieten van 
een subtiel licht- en videospel in het ballasthuis van Den Ophef. Curator Zeus Hoenderop 
heeft, i.s.m. Piushaven Levend Podium, het video kunstenaarsduo Beeldjutters - Vincent 
Vriens en Julian van Buul - uitgenodigd.

De Naturentuin van Anneke Scholte, Nieuwkerk 2 in Goirle bestaat in april vijf jaar. Het 
wordt gevierd met een aantal kleine feestelijkheden en een foto/filmlezing. Die vijf jaar zijn 
voor Anneke omgevlogen en er zijn meer dan 9000 bezoekers geweest vanuit het hele land 
en daarbuiten. 

(Lees verder op pag. 20)
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Vakantie in de buurt

Als ik me op één ding verheug in het nieuwe jaar, is het wel de buurtcamping. Als het allemaal 
doorgaat dus. De Stadscamping lijkt naar Moerenburg te komen. Dus Armhoef krijgt er een 
aantal weekenden tijdelijke bewoners bij. Mensen van allerlei pluimage. De Roadburns –som-
mige al wat op leeftijd- zwart gekleed, vaak in strak leer zodat alle welvingen van het lijf 
goed uitkomen, sommige zonder enige scrupules. De Woeha’s, jonger, iets minder bedaagd 
en bedaard dan de Roadburns. De Mundials, blije mensen met een open kijk op de wereld en 
andere culturen.

Het veld tegenover Café Zomerlust zal een aantal zomerweekeinden vollopen met camping-
gasten uit binnen- en buitenland. Logerend in hun eigen tentjes of in kant en klare contain-
ers. Of in de nieuwe B&B MoeRenBurg naast Zomerlust. Dan woon je als festivalganger wel 
even op stand. 
De buurt werd overvallen door het nieuws over de stadscamping. We moesten het op Face-
book lezen, terwijl op het stadhuis sommige bestuurders al lang wisten dat het eraan zat te 
komen. Die kwamen niet op het idee om de buurt vast te polsen. Ze zullen het wel te druk 
hebben met kijken hoe de Primark uit de grond gejaagd wordt, als een van de hoogtepunten 
van het nieuwe rondje winkelen. Valt ook niet mee om in onze binnenstad iets te repareren 
na de kapitale blunder die ‘Pieter Vreedeplein’ heet. Elke keer opnieuw als ik er fiets of loop, 
denk ik aan het mooie sfeervolle oude plein van weleer met mooie pandjes en een woud van 
prachtige platanen, midden in hartje stad. 

Maar goed, de stadscamping dus. Het is in elk geval weer ‘ns wat anders. Wat leven in de 
brouwerij. Hopelijk met respect voor mens en natuur daar. En als het allemaal loopt zoals 
gepland, is er op 14 juli een buurtcamping. Een camping waar Tilburgers welkom zijn. Ik heb 
mijn tent al klaarliggen, een ruim bemeten pup tentje van vroeger. Ik herinner me dat vroeger 
de vakanties al bijna waren afgelopen tegen de tijd dat ik het ding fatsoenlijk had opgebouwd. 
Dus ik ga vast stiekem oefenen. En dan hoop ik erbij te zijn op die camping met gasten uit 
Broekhoven, Tilburg-Noord, Theresia, Noordhoek, Udenhout, Berkel-Enschot, Armhoef en 
misschien wel –je weet nooit- De Blaak. Gewoon, Tilburgers onder elkaar. Samen met stads-
genoten met een rol pleepapier onder je arm naar de wc. Dat schept een band. De mensen die 
er vorig jaar bij waren op het VG&L-terrein waren enthousiast.

Ik kan nu al makkelijk te voet van en naar Zomerlust om een biertje te drinken. Maar vanaf 
de stadscamping zou ik dan zelfs –als ik een goede plek heb- mijn bestelling vanuit mijn tent 
kunnen doen. Da’s pas luxe.
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De Stichting Duurzaamheidsvallei heeft een vijfjarenplan opgesteld. Een belangrijke op-
gave vormt de aanleg en het beheer van nieuwe landschapselementen, maar ook voorlich-
ting. Doel is om drie voorlichtingsbijeenkomsten per jaar te organiseren. Daarnaast vormt 
het terugbrengen van cultureel erfgoed een belangrijke opgave. Dit jaar wordt gestart met 
het zichtbaar maken van de contouren van Kasteel Durendael in Oisterwijk. 

ContourdeTwern organiseert op woensdag 18 januari van 15.30 tot 17.00 uur of op dinsdag 
24 januari van 19.00 tot 20.30 uur een (gratis) bijeenkomst over de mogelijkheden die 
NL DOET uw organisatie kan bieden. Aanmelden via 7 albertrusch@contourdetwern.nl of 
7 hanniedekort@contourdetwern.nl.

Bij navraag bij juf Yolanda, directrice van 
de Armhoefse Akker, bleek dat deze tegels 
van mindere kwaliteit waren en dat de 
gemeente deze heeft vernieuwd: ‘Deze 
speelplaats is namelijk een speelplaats 
van de gemeente die wij onder schooltijd 
mogen gebruiken. Het is eigenlijk een 
echte buurtspeeltuin. Daarnaast is de 
gemeente bezig om de vele speelplaatsen 
aantrekkelijker te maken. Dat hebben ze 
hier gedaan door het plaatsen van nieuwe 
materialen zoals inderdaad een mooie 
glijbaan.’

Rubberkorrels
Het vervangen van de rubberen tegels had 
niets te doen met de extra aandacht in de 
media voor rubberkorrels op sportvelden, 
wat menig ouder mogelijk wel gedacht 
heeft. Uiteraard heeft de schoolleiding wel 
gevraagd hoe het zat met het kunstgras. 
‘Dat is 100% veilig’, volgens de woordvoer-
der van de gemeente. De speelplaats is in 
ieder geval heel vrolijk geworden zo.

Schoolpunten spaaractie
Voorafgaand aan de spaaractie voor de 
sporthelden, heeft de hele wijk massaal 
gespaard voor schoolpunten bij de Jumbo. 
Na wat onduidelijkheid over wel of niet 
meedoen, is uiteindelijk een mooi totaal-
bedrag van € 873.92 opgehaald. Yolanda 
geeft hierover aan dat ‘Dit bedrag is helaas 
niet hoog genoeg om vast buitenmateriaal 

Vernieuwd speelmateriaal op bs. Armhoefse Akker           Debbie de Weijer
Onlangs was de kleine speelplaats - de speelplaats voor groep 1 t/m 3 - bij de school 
gesloten. De rubberen tegels werden weggehaald. Dit tot grote verbazing van diverse 
omstanders. 

aan te schaffen. Wel zijn er leuke pak-
ketten besteld om onze kinderen meer 
speelplezier te verschaffen. Het betreft hier 
buitenspelmaterialen voor alle leeftijden en 
alle groepen.’  
Zodra de bestelling binnen is bij de school 
- als het goed is direct na de kerstvakantie - 
wordt het materiaal bij de kinderen geïntro-
duceerd. Bij het uitkomen van dit wijkblad is 
dit hopelijk al gebeurd, of anders duurt het 
niet lang meer. Kortom: voor alle kinderen 
is er de komende tijd weer genoeg te be-
leven op het schoolplein tijdens de pauzes.
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Er is nog veel onduidelijkheid over wat er 
nu wel en niet mag. Daarom even de voor-
naamste 3 regels op een rij:

1. Buiten de bebouwde kom mogen hon-
den loslopen, maar let op: als een 
hond een verkeersongeluk veroorzaakt 
is de eigenaar persoonlijk aansprake-
lijk. En: honden mogen niet op par-
ticulier terrein, zoals de weilanden in 
Moerenburg komen. 

2. Binnen de hele gemeente moet een 
baas de poep van zijn/haar hond over-
al opruimen, dus het hele openbare 
gebied binnen én buiten de bebouwde 
kom, maar ook in losloopgebieden.

Met je hond naar Moerenburg… hoe heurt het eigenlijk? 
Voor honden en hun baasjes is het hartstikke fijn te gaan wandelen in Moerenburg. 
Helaas komen er ook klachten over honden. Omgevingsmanager Marc van Akkeren 
legt de basisregels uit.

3. Een hondenbezitter moet als hij/zij met 
zijn hond over straat loopt altijd een 
opruimmiddel bij zich hebben.

Deze regels zijn niet zomaar bedacht. Als 
gemeente doen we daarnaast ook een 
beroep op het gezond verstand van hon-
denbezitters:
§	Niemand vindt het leuk om in honden-

poep te staan. Als je hondenpoep in de 
berm laat liggen, kan er een dag later 
iemand in staan die even door de berm 
moet lopen.

§	Al weet je dat je eigen hond een goed 
karakter heeft, anderen weten dat niet. 
Veel mensen zijn bang van honden. 
Houd je hond dus bij je in de buurt en 
weg van mensen die je niet kent.

§	Als je hond in een weiland poept, kan 
dat leiden tot miskramen bij koeien. 
In hondenpoep kan een ziekte zitten 
die wordt overgedragen als de koeien 
het (gemaaide) gras opeten. Een ont-
wormingspil helpt niet. De gemiddelde 
Nederlandse veeboer heeft jaarlijks te 
maken met enkele miskramen en 6000 
euro schade vanwege dit probleem.

§	Je hond met en tussen de paarden 
in een wei laten spelen is gevaarlij-
ker dan je denkt. Een paard is een 
vluchtdier en kan volkomen onver-
wacht dwars door de afrastering ren-
nen als het schrikt. 

Met een beetje begrip voor elkaar houden 
we het gezellig voor iedereen!
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Zo ook de bi-culturele familie Van Halteren-
Bogucka, met de Poolse moeder Justyna 
en de Nederlandse vader Hans. Hun drie 
dochters Valeria, Julie en Salomea zitten 
op basisschool Armhoefse Akker, samen 
met nog een vijftal Poolse kinderen. Om 
het weekend volgen zij op zaterdagoch-
tend lessen in Poolse taal en cultuur, om 
iets mee te krijgen van hun moederland. 
Justyna zit er in het bestuur, samen met 
drie andere Poolse moeders. De Poolse 
school maakt gebruik van een team van 
acht docenten. Een andere moeder die er 
zeer actief is heet Urszula. Beide moeders 
hebben de kerstviering mee georganiseerd 
en leiden de sfeervolle bijeenkomst in 
goede banen.

Onze Vader
Bezoekers worden welkom geheten, 
speciaal meneer pastoor die aanwezig is 
en later een gebed uitspreekt. Het Onze 
Vader is in het Pools zeker herkenbaar aan 
het ritme, net als het kerstlied Stille Nacht. 
De kinderen zijn prachtig aangekleed; de 
meisjes als engeltjes en de jongens als 
herders. Poolse pubers zijn er gewoon als 

Poolse weekendschool viert Kerst                                   Gerben van Eeuwijk
In Tilburg-West zit in buurthuis het Kruispunt de Poolse weekendschool. Circa 70 
kinderen en hun ouders komen daar samen voor de jaarlijkse kerstviering.

zichzelf, in hun moderne outfits. Een kleine 
dreumes is bezig om ballen uit de boom te 
halen en het eten op het lopend buffet staat 
er uitnodigend bij. De dienst wordt relatief 
kort gevierd, want na een half uur vol 
muziek en gebed is het tijd voor de geza-
menlijke maaltijd. Alle gezinnen hebben 
van thuis uit eten en drinken mee gebracht 
en schitterend uitgestald.

Pools brood
Eerst is het tijd voor een bijzonder ritueel, 
het breken van originele ouwels, heel dun 
brood. Iedere aanwezige krijgt zo’n Oplatek 
en gaat ermee langs vrienden en beken-
den. Ze breken bij elkaar een hoekje brood 
af en wensen elkaar een fijne kerst toe. 
Deze traditie van het brood breken heeft 
een herkenbare katholieke betekenis, want 
Jezus brak het brood voor zijn apostelen bij 
het laatste avondmaal. Voor vele genera-
ties Polen staat dit ritueel symbool voor de 
warmte en het familiaire karakter van het 
kerstfeest. Op het brood staan religieuze 
afbeeldingen van Maria en kindje Jezus. 
Voor de meeste Polen is het geloof nog on-
losmakelijk verbonden met het vieren van 
kerstmis. Een gezellige maaltijd met tal van 
bekenden; een betere start van de kersttijd 
is er niet te bedenken.

Kerstmis op de Poolse weekendschool

Justyna, moeder van 3 dochters, 
heet de bezoekers welkom 
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	 Informatie 	

	

Op maandag 30 januari zal ‘s middags 
deze bijeenkomst plaatsvinden. Naast de 
verschillende sprekers van GGz Breburg 
die ingaan op diverse aspecten van het 
werk, is ook de Buurtraad gevraagd om 
haar licht te laten schijnen op de positie 
van GGz Breburg in de wijk. De heer Hein 
Jacobs zal namens de Buurtraad spreken.
 
Verhuizing afgerond
U hebt in de afgelopen weken de drukte 
rond de Jan Wierhof kunnen bemerken. 
Zeker rondom het weekend van 17 en 
18 december was het erg druk. Jammer 
genoeg is het niet voor alle buurtbewoners 
ongemerkt verlopen. We hebben de meld-
ing gekregen van een buurtbewoner wiens 
auto was beschadigd door een van onze 
leveranciers. Dit is inmiddels opgelost. 

Gemeenteraadsleden op bezoek bij GGz Breburg           Theo Vervoort

GGz Breburg heeft, in samenwerking met Novadic-Kentron, een uitnodiging uit doen 
gaan naar de Tilburgse gemeenteraadsleden om een presentatie bij te wonen over het 
werk en de werkwijze van beide organisaties en de invloed die dat heeft op de leef-
baarheid en de veiligheid in de wijk. 

Nogmaals via deze weg onze excuses.
Ook hebt u in de dagen daarna ‘s morgens 
soms een rij auto’s zien staan voor de slag-
boom. Dat had te maken met controle op 
het parkeerbeleid. We verwachten dat dit 
snel zal afnemen zodra iedereen weet wat 
wel en niet kan/mag. Zoals reeds eerder 
gemeld zullen we goed monitoren hoe het 
parkeren verloopt en ook of dit overlast 
veroorzaakt in de buurt. Als u parkeerover-
last ervaart, meldt het dan via ons telefoon-
nummer ( 088 016 16 16 of via de mail 
7 meldingenjanwierhof@ggzbreburg.nl.
 
Tot slot wil ik namens GGz Breburg alle 
lezers een gelukkig en gezond 2017 
toewensen. Hopelijk zien wij u allemaal 
op 18 januari tijdens het open huis. Zie de 
uitnodiging hieronder. U komt toch ook? 

 

Uitnodiging bezichtiging Jan Wierhof voor omwonenden 
Datum: woensdag 18 januari van 19.30 tot 21.00 uur 

Wij bieden u, als buur, de mogelijkheid om de renovatie op de Jan 
Wierhof te komen bekijken. Onder het genot van een hapje en een 
drankje kunt u zien wat de resultaten van de verbouwing zijn. 
U bent van harte welkom. Aanmelding hiervoor is niet nodig. 

	Kerstdiner senioren 

	

Ruim 60 senioren schoven op 21 december 
aan bij het Kerstbuffet in de Pelgrimhoeve. 
KBO Sacrament en het Senioren Netwerk 
Armhoefse Akkers zorgen een aantal keren 
per jaar voor dit initiatief en dat wordt erg op 
prijs gesteld. Een mooi moment om ouderen 
in onze wijk bij elkaar te brengen, wat wel 
blijkt uit het geroezemoes aan de tafels, 
waar menigeen geen gespreksstof tekort 
komt. Ook in 2017 wordt dit initiatief voort 
gezet (zie de aankondiging elders). 
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Nevenstaand gedichtje stond op de uitnodiging voor de 
bijzondere Kerstviering van de RIBW Brabant voor de 
vrijwilligers en de cliënten. RIBW Brabant is gespeciali-
seerd in de begeleiding en ondersteuning van mensen 
met een ernstig psychiatrische aandoening. Zo wonen 
een aantal mensen onder begeleiding van de RIBW op 
de hoek van de Werf / Hendrik Zwaardecroonstraat. 
Deze mensen zijn mobiel, maar niet echt in staat om 
alleen op pad te gaan. 
De organisatie zou graag wat extra vrijwilligers uit de 
buurt hebben. Al heb je maar een paar uur om te helpen, elke helpende hand is welkom. 
Als maatje van één van de bewoners of om te gaan wandelen, een kopje koffie drinken, 
boodschappen doen, een uitstapje maken, een keer samen lunchen, praatje maken of mis-
schien op vrijdagmiddag mee gaan bloemschikken van twee tot drie. 
U kunt zich aanmelden bij Sanne: 7 sraijmakers@ribwbrabant.nl. 

 
 
 
 
 

Lichtpuntjes	

Soms	zijn	ze	groot	

Soms	zijn	ze	klein	

Je	hoeft	ze	niet	te	zoeken	

Je	kunt	ze	ook	zelf	zijn	

RIBW zoekt vrijwilligers                                                     Corin Sweegers

Hoe bevalt die rol als quizmaster jou?
“Bijzonder goed moet ik zeggen. Eerlijk 
gezegd had ik nooit zo’n grote respons 
verwacht. Nu is er telkens een reservelijst 
met aanmeldingen, want de zaak loopt 
maandelijks vol. Ik vind het verstandig van 
Gijs dat hij de quiz ‘low-profile’ houdt en 
niet al te veel poespas eromheen organi-
seert. Nu trekt deze pubquiz vooral een 
lokaal publiek.”

Quizmaster in Zomerlust                                      Gerben van Eeuwijk
Wijkbewoner Paul Blank is sinds 1 jaar presentator van de Pub Quiz in Zomerlust. 
Spontaan gevraagd door eigenaar Gijs van Esch, op voorspraak van diens vrouw 
Esther. Zij had Paul aan het werk gezien als spreker op het buurtfeest in de zomer van 
2015 en dat ging hem zichtbaar gemakkelijk af.

Hoe verloopt de organisatie precies?
“Gijs regelt in principe alles, ik ben slechts 
de ceremoniemeester op de avonden zelf. 
Hij koopt de vragen van een bedrijf en ik 
ga er ter voorbereiding op studeren, om 
de herkomst te achterhalen. Bijvoorbeeld 
als er een vraag over George Michael in 
zou zitten, dan verdiep ik me even via 
internet in zijn muziekloopbaan. Zo kan ik 
er een verhaaltje bij vertellen, dat maakt 
het interessant voor mij. Als vrijwilliger wil 
ik er verder niets voor hebben, hooguit een 
flesje bier als attentie.”

Ooit bloopers gemaakt of hints weg ge-
geven?
“Niet dat ik me kan herinneren. Wel ging de 
puntentelling in het begin door haast wel 
eens mis. Sinds mijn vrouw Hariette mijn 
assistent is achter de schermen loopt alles 
op rolletjes. Zij telt sneller en preciezer de 
punten van tien teams in tien rondes dan 
ik. En soms sla ik een vraag over die ik niet 
gepast vind of te ingewikkeld. Bijv. de lang-
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ste plaatsnaam ter wereld in Wales kreeg ik 
niet ingestudeerd, dus geskipt.”

Hoe is de moeilijkheidsgraad van de 
Pubquiz?
“De laatste ronde over natuurgebied 
Moerenburg is inmiddels berucht. De 
vragen zijn verzonnen door natuurgids Gert 
Brunink en zijn alleen voor echte insiders 
te doen. Er komt in de toekomst ook een 
rondje met vragen over de historie van 
Café Zomerlust, speciaal voor stamgasten. 
Daar ben ik er overigens zelf al jaren een 
van, iedere vrijdagavond vaste prik.”

Waarom ligt deze publieke rol jou zo goed?
“Mijn hele leven treed ik al graag voor het 
voetlicht. Ik praat gemakkelijk en denk 
snel. In mijn jeugd was ik drive-in DJ in een 
Limburgse soos. Ik werk als coach bij het 
ROC, ook een pratend beroep. Verder ben 
ik actief in het planteam Openbare Ruimte 
in de Piushaven, als betrokken burger. Ook 

in die hoedanigheid moet ik zeker wel eens 
in het openbaar spreken.”

Wat verklaart volgens jou het succes van 
de pubquiz als oude traditie?
“Ik zie het als een maatschappelijk feno-
meen, een activiteit die mensen aan elkaar 
verbindt. Zo is er een team dat altijd komt 
bij wijze van familie-uitje, terwijl de volwas-
sen kinderen al lang de deur uit zijn. Dat 
spreekt mij als vader van vier uitgevlogen 
vogels – 3 dochters, 1 zoon - zeer aan. En 
vaak komen mensen vroeg en blijven laat. 
De voor- en nazit zijn minstens zo belang-
rijk, hoewel de quiz al een avondvullend 
programma is. Mensen uit je eigen buurt 
ontmoeten, waar kan dat beter dan in het 
café?”

Op Pauls T-shirt staat de toepasselijke 
tekst, bij wijze van motto van de quizmas-
ter: “I don’t need Google. My wife knows 
everything.”
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Heerlijk landhuis met zwembad in Andalusië / Wandelvakanties 
Landelijke omgeving met schitterend uitzicht op de mediterrane kust bij Malaga. Wandel-
vakanties in jan/mei/nov. Bel of WhatsApp Ramon en Esther ( 06 445 101 42,  
: www.encantada.eu/nl/. 

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.

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 met Rik Meesters (06 245 388 75. 
Of mail naar 7 mastersmusic@hotmail.com.

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

14 jan. Aanvang 20.15 uur Klasse Theater 
Back to the country, part six. 

15 jan. Aanvang 13.00 uur Pelgrimhoeve 
Midwinterfestival 2017 

18 jan. 19.30 – 21.00 uur Jan Wierhof 
Bezichtiging renovatie gebouwen GGz 

19 jan. Vanaf 19.45 uur Pelgrimhoeve 
Infoavond over energiebesparende maatregelen 

6 febr. Vanaf 20.00 uur Café Zomerlust 
Kom gezellig een gezelschapsspel spelen [Ludens 013] 

8 febr. Vanaf 17.30 uur Pelgrimhoeve 
Seniorendiner (aanmelden vóór 1 febr.) 

9 febr. 19.30 – 21.30 uur La Poubelle 
Repair Café voor reparatie van nog bruikbare spullen 

 
INFORMATIE 

Ø Buurtkrant E-mail: armhoefseakkers@gmail.com 

     Eindredactie Jaap van Loon Spoorlaan 2      ( 536 09 65 
     Advertenties Anneke v.d. Avoird Bosscheweg 192 ( 542 30 65 
  
Ø Buurtkrant 

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

   

Ø Reacties 
Buurtkrant 

Deadline kopij volgend nummer: 
Verschijningsdatum rond:  

   28 januari 
   10 februari 

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

Ø Buurtraad E-mail: 7 buurtraad@armhoefseakkers.nl 
Postadres:                   J.P. Coenstraat 34a,     5018 CT Tilburg 

     Voorzitter Lout Donders          J.P. Coenstraat 9     ( 543 88 68 

  
Ø Buurtraad 

leden 
Gijs Bakkers ( 06 185 136 14, Yvette Eshuis ( 06 474 931 61, 
Erwin Jacobs ( 590 40 00, Hein Jacobs ( 542 61 10, Ineke van 
Kasteren ( 544 67 83, Mascha Meulenbroek ( 06 133 703 94, 
Esther Naeyé (  06 531 914 11, Remco Westhoek ( 535 70 08. 
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Eerstvolgende vergadering: 14 februari. Aanvang 20.00 uur in de 
Buurtraadruimte Van Heutszstraat 1a. Aanbellen bij Buurtraad/ 
prikpost. Je bent welkom. 

               
Ø Wijkagent 

Marco van Raak 
Er is geen vast spreekuur meer. De wijkagent maakt liever een 
persoonlijke afspraak. Bel: ( 0900 8844, of mail naar: 
7 Wijkagenten-armhoef-hoogvenne.tilburg-centrum@politie.nl	

  
Ø Bloedafname Diagnostiek Brabant, iedere donderdag van 09.30 -10.00 uur (met 

alle formulieren) in de ruimte van de Buurtraad,1e 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 -10.30 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 aedtilburg@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 

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

  
Ø Centraal Meldpunt 

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

Ø Overlast rond Jan 
Wier / Meldpunt 
GGz 

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 
Waterpaviljoen 
Moerenburg 

 

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

Ø Misstanden in 
Moerenburg 

Overlast meldt u via het Handhavingsteam Buitengebied: ( 0900 
996 5432, of bij de politie: ( 0900 8844. 

 
	
	
	



30

 
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          
 

 
 
 
 
 
 
 



31



32

Heb je behoefte aan sociaal contact of een luisterend oor? 
Kom dan naar Het Kiemuur. Het Kiemuur is een ontmoetingsplek 

waar je gratis terecht kunt voor advies, of gewoon een praatje.

Kringloopbedrijf La Poubelle, Havendijk 20 
dinsdag: 10.00 - 12.00 uur

Meer informatie?
Kijk op www.kiemuur.nl of bel 06-15904492.
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Frans Erensstraat 44  5044 PM Tilburg
T  013 - 463 53 54   M  06 - 489 37 502
E  info@oerlemansschildersbedrijf.nl
I  www.oerlemansschildersbedrijf.nl

schilderwerk
wandafwerking
restauratieschilderwerk
hout- en marmerimitatie 
decoratieve technieken

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

OERLEMANS

schi ldersbedr i j f
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SPORTEN BIJ WERE DI TILBURG

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

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

St.Josephstraat 85A                                                                                                                                                                                                   
5017GD Tilburg                                                                                                                                                                                                                        
013 5435109                                                                                                                           

 

Ook kunt u hier                                                                                                                                                                          
uw schoenen                                                                                                                                                        
afgeven voor  reparatie. 

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  


