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Het weer was er niet naar, maar anders had de conversatietafel op het braakliggend terrein
van de Sacramentskerk zeker al wat meer belangstelling getrokken. Beeldend kunstenaar
Zeus Hoenderop plaatste deze en kinderen van de basisschool zorgden met tekeningen
voor een mooi tafelkleed (foto Toine Kocx)

www.armhoefseakkers.nl

Nieuwjaarswensen
Apotheose van de spits
Kerstviering basisschool
Onze boy next door
Meerdere kampioenen
armhoefseakkers@gmail.com

Uitslag: de spits op de toren
De afgelopen weken was het mogelijk om te stemmen op één van de drie geselecteerde ontwerpen voor de nieuwe torenspits van de Sacramentskerk. Het stemmen kon
online of op het papieren stembiljet dat onder andere in de buurtkrant stond.
Op woensdagavond 20 december om
00.00 uur sloot de stemming. Alle stembiljetten en online-uitslagen werden
verzameld en zijn intussen geteld, onder
toeziend oog van een onafhankelijk jurist.
In totaal zijn er 577 geldige stemmen uitgebracht, 379 online en 198 op papier met als
verdeling:
Ontwerp van
Jos ten Brink
Frank van Winden
en Dagmar Ebbeling
Pieke Bergmans
Blanco stemmen

Aantal
stemmen
429

74,4%

90

15,6%

54
4

9,4%
0,6%

%

Een duidelijke uitslag, waarbij een grote
meerderheid van de stemmers heeft gekozen voor het ontwerp van wijkgenoot Jos
ten Brink, die de vorm van de oude spits wil
handhaven en die heeft voorzien van spiegelend glas, met wisselende lichteffecten.
Vervolg
De werkgroep en de Buurtraad gaan nu
verder aan de slag, in afstemming met
architect Thomas Bedaux en de aannemer,
die de vergunningen aanvragen. De Buurtraad en de werkgroep Kerk en Klooster
zullen eendrachtig een campagne voeren,
onder meer om in samenwerking met de
buurt de benodigde financiën te regelen.
De precieze bedragen worden de komende
weken in beeld gebracht, maar dat een
nieuwe spits meerdere tonnen gaat kosten,
is nu al duidelijk. De inzet is om subsidies
te verkrijgen, fondsen te werven en gelden
te verwerven uit crowdfunding. Het bedrag
zal in de loop van 2018 verworven dienen
te zijn, omdat de oplevering van de huizen
in 2019 is voorzien. De plaatsing en bevestiging van de spits gaat idealiter plaatsvinden in de periode dat de bouwkranen en

Dit zou ‘m moeten worden
werklieden van de aannemer op het terrein
actief zijn.
Buurtbewoners zullen via de buurkrant, de
website : www.armhoefseakkers.nl en de
facebookpagina van de buurt op de hoogte
worden gehouden van de verdere ontwikkelingen.
Buurtraad Armhoefse Akkers
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Klachten van slecht slapen, vermoeidheid,
geen zin in dingen, lichamelijk ongemak,
concentratiestoornissen, kort lontje? Druk,
druk, druk? Problemen met het werk en/of
privé? Niet verkeerd om één en ander eens op
een rijtje te zetten. Lukt dat niet alleen, dan
zouden we samen eens kunnen kijken waar de
schoen wringt. Zoeken naar mogelijkheden om
een BURN-OUT te voorkomen, want met díe diagnose wil je liever niet geconfronteerd
worden. Dat is namelijk geen lolletje! Maar ook dán kan ik je helpen.
Eerste kennismakingsgesprek is gratis. Misschien wil jouw werkgever
een bijdrage leveren, we zoeken het samen uit.

Bel voor een afspraak: 06-51228347
Gijs Schraa, arts en CSR-coach
Nieuwe Bosscheweg 19
5017 JJ Tilburg
W: www.afstandnemen.nl of www.csrcentrum.nl
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Eindejaarsborrel vrijwilligers Armhoefse Akkers

Corin Sweegers

Op 19 december jl. werd er door de Buurtraad een eindejaarsborrel gegeven voor de
vele vrijwilligers in onze wijk. Dit jaar bij Café Zomerlust aan de Oisterwijksebaan in
Moerenburg.
Het was lekker druk, terwijl de helft van de
genodigden er helaas toch niet was. Als
redactie wilden we wel aandacht aan deze
avond schenken maar eens een keer niet
zelf schrijven, dus vroegen we een twintigtal aanwezigen om hun wensen voor de
buurt en/of bewoners op papier te zetten.
De meesten gaven daar gehoor aan.

nen op de grens van de stad en de natuur.”

Hein Jacobs: “Ik wens dat we als Buurkracht Armhoefse Akkers in 2018 groeien
van 106 naar 200 leden. Samen investeren om MINDER energie te gebruiken en
MEER energie zelf op te wekken. Ik wens
onze kinderen een leefbare toekomst.”
Hein is vrijwilliger bij: werkgroep DAAD,
Repair Café, Buurkracht Armhoefse Akkers,
Inspiratie Café Armhoefse Akkers en de
Buurtraad (vanaf 2012).

Will van Sprang is al 45 jaar actief in de
Werkgroep Behoud Moerenburg en wenst
iedereen: “een gezond en gelukkig 2018!”

“Voor een ieder een fijne kerst en een
gezond 2018”, schrijft Joost Ketelaars. Hij
verspreidt al heel veel jaren de Buurtkrant
onder de bezorgers en had ook zelf jarenlang een eigen stukje van de wijk waar hij
de Buurtkrant bezorgde.

Dimitri Boekelman zit al vijf jaar in het
beheeroverleg Jan Wier en wenst: “Familie, vrienden gezondheid in willekeurige
volgorde…. Daar draait het om! Koester
dat! De rest pak je aan met een grote dosis
optimisme en een scheutje realisme. Dan
krijg je vanzelf een prachtig 2018.”

José Couwenberg lid van de zwerfvuilruimploeg en de knotploeg sinds twaalf
jaar wenst iedereen: “Een goed 2018 met
veel geluk voor allemaal. Hopelijk verdeelt
het geluk zich en blijft het niet bij een klein
groepje hangen. Happy New Year !!”

Wim Tijssen lid van de ICAA (Inspiratie
Café Armhoefse Akkers) sinds een jaar
wenst: “Dat de wijk blijvend ideeën blijft
ontwikkelen om de Armhoefse Akkers op
de stuwen in de vaart der volkeren: duurzaam, seniorvriendelijk en inclusief.”

Ingrid Maas, vrijwilligster bij de Nationale
Natuurwerkdag in Moerenburg wenst
iedereen: “Gezondheid, verdraagzaamheid
en gewoon aanvaarden, wat is best simpel
toch!!!”

Kees van der Staak beheert al jaren de
website voor de wijk en wenst u allen toe:
“Dat jullie nog veel meer mogen genieten,
kibbelen, zich voortplanten, en de buurt
mooi maken met groen, kindertjes erin
natuurlijk, maar ook wijze oudere mensen
zoals ik. En met veel clubjes proberen iets

Hein Willem Kempen sinds drie jaar lid
van de Knotploeg zegt: “Geniet van het wo-
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van het leven te maken in dit dorp in de
stad. Met nieuwe spits en mooie ‘achtertuin’”.
Yvette Eshuis is lid van de Buurtraad
en wenst voor de bewoners: “Een mooie
plek op de voormalige waterzuivering, met
een divers aanbod aan horeca, recreatie,
educatie, voorzieningen, dat tot stand is
gekomen met een goed proces van bewonersparticipatie.”

Marc Emmen is ook actief bij het Repair
Cafe en hoopt “dat we weer met zijn allen
2019 mogen inluiden.”

Francine van de Wouw en Hariëtte
Schoenmakers, beide actief bij het Repair
Café hopen voor 2018: “dat heel wat buurtbewoners zich realiseren dat heel veel kapotte spullen nog te repareren zijn. Verder
wensen wij iedereen een gelukkig 2018.”

Patricia van Asten, ook actief bij het Repair Café wenst iedereen: “veel woongenot,
plezier, gezondheid en denk soms aan de
buren.”

Vrijwilliger van de Armhoefse Akkers			

Corin Sweegers

Uiteraard werd er tijdens de eindejaarsborrel ook een speech afgestoken door onze
welbespraakte voorzitter van de Buurtraad Lout Donders.
bij naam, maar gaf aan dat er meer dan
100 vrijwilligers actief zijn in de Armhoefse
Akkers.

Hij gaf eerst een beschouwing over vrijwilligers, wereldwijd, landelijk, provinciaal
en toen kwam hij tot de wijk Armhoefse
Akkers.
Bijna de helft (?) van de mensen doet wel
een keer vrijwilligerswerk. Hij bedankte
de verschillende werkgroepen. Dat zijn er
heel wat en noemde soms een vrijwilliger

Eén persoon werd speciaal in het zonnetje
gezet met een lekkere fles wijn: Jaap van
Loon is voor een heel jaar uitgeroepen als
de ‘Vrijwilliger van de Armhoefse Akkers’.
Jaap verzorgt onder
andere de eindredactie
van uw buurtkrant. Naast
dat hij ook allerlei artikelen
schrijft, redigeert hij alle
aangeleverde teksten van
de andere drie redactieleden, bewerkt de ingezonden stukken. Maakt deze
teksten kloppend en passend voor in het blaadje.
Zit onze fotograaf achter
de vodden, omdat hij bij
sommige artikelen nog
foto’s wil hebben. Hiervoor
maakt hij sowieso elke
maand een heel weekJaap (r.) laat zijn nagels lakken voor het goede doel
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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
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end vrij, want op zondagavond moeten de
teksten bij Rob Ysebaert zijn die de lay-out
verzorgt. Het boekje komt dinsdag weer
retour en dan moet Jaap opnieuw aan de
gang. Het ene artikel is wat te lang, past
net niet op de bladzijde, bij het andere valt
een halve lege pagina die nog gevuld moet
worden, de kaft moet ingevuld worden
enz. Echt een enorme klus die altijd persé
op vaste dagen moet gebeuren. Gelukkig

telt Jaap zijn uren niet, maar krijgt hij af
en toe - wat te weinig - waardering. Grootste ergernis van Jaap (en terecht, ik voel
me aangesproken): dat mensen zich niet
houden aan de deadline of artikelen blijven
aanvullen of corrigeren.
Jaap, je hebt deze titel meer dan verdiend
en we zullen je nog wat vaker op de schouders kloppen.

Seniorendiner meer dan gezellig 					

Redactie

Vlak voor de kerst werd alweer het 25e kerstdiner voor senioren georganiseerd in de
Pelgrimhoeve. Maar liefst 71 deelnemers schoven aan voor een heerlijk diner verzorgt
door Jürgen van Poppel (foto) en zijn team.
Het is een geanimeerde bedoening aan
de tafels voor acht personen, waarvan
lang niet iedereen elkaar hoeft te kennen. Er wordt volop gepraat en gelachen
en de kerstdecoraties met voor iedereen
een kaarsje verhogen de sfeer. Het bestek
wordt nog snel even bijgevuld, want er blijken wat meer gangen, dan standaard.
Buurtgenoot Jan van Hest heet traditioneel
iedereen welkom en Ineke van Kasteren
laat weten dat het vandaag de laatste dag
is waarop een stem voor de torenspits kan
worden uitgebracht. Daarna loopt alles eigenlijk helemaal vanzelf totdat de kerstman
in hoogsteigen persoon nog even verschijnt. Bij het toetje blijken enkele kerstkransjes verstopt die recht geven op een
gratis deelname aan het volgende diner.
Een zeer gewaardeerd gebaar!

Kerstviering nieuwe stijl 				

Debbie de Weijer

Woensdag 20 december jl. was er geen traditionele kerstmarkt op de basisschool
Armhoefse Akker. In plaats daarvan werd een kerstviering gehouden.
hadden namelijk een mooi toneelstuk in
elkaar gezet over “een raar wezen dat geen
kerst wilde vieren. Maar uiteindelijk deed hij
dit toch en vond het heel erg leuk”, aldus
een leerling uit groep 7.

De kinderen zorgden allemaal voor iets
lekkers (hartig of zoet), zodat er in de eigen
groep een lopend buffet ontstond. Daarvan
werd in elk lokaal heerlijk gesmuld. Van te
voren werden alle leerlingen getrakteerd op
een show in de gymzaal. De leerkrachten
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Sfeer
Ook de ouders werden niet vergeten. Voor
hen was buiten een heuse kerstsfeer gecreëerd met kerstbomen, een foodtruck met
glühwein, warme chocomel, marshmallows,
andere zoetigheden en natuurlijk gezellige
muziek. De sfeer zat er goed in en toen alle
kinderen weer naar buiten kwamen, bleven
zij ook nog op het schoolplein hangen met
hun ouders. Er werd een kleine bijdrage
gevraagd voor alle versnaperingen en dit
heeft uiteindelijk € 606,10 opgeleverd!
Voor dit bedrag zullen er duurzame spullen
aangeschaft worden die ten goede komen

aan de school. Alle versnaperingen werden
trouwens gesponsord door buurtgenoten
en bedrijven uit de omgeving. Wie voor
een volgend evenement van school graag
iets wil bijdragen of doneren, kan contact
opnemen met 7 oudercomite@armhoefseakker.nl.
Kortom: het was een zeer geslaagde en
sfeervolle avond. En mogelijk dat dit de
aanzet is geweest voor een nieuwe traditie? Hiernaast vind je ook nog een collage
van deze kerstviering.

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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Stadscamping in Moerenburg in 2018

Corin Sweegers

In november was het nog “zo goed als zeker”, nu zijn de plannen concreet. Komend
seizoen strijkt de Stadscamping dan toch neer op de wei tegenover café Zomerlust
in Moerenburg aan de Oisterwijksebaan.
Op donderdag 18 januari is een informatiebijeenkomst bij Zomerlust voor genodigden. Wilt
u hier graag bij zijn dan kunt u zich aanmelden bij Brigitte Blanken van de Stadscamping
Tilburg 7 brigitte@stadscampingtilburg.nl en zij zal dan reageren of er nog plaats is. Heeft
u vragen of iets dergelijks dan kunt u altijd contact opnemen met Brigitte.
18 t/m 23 april Roadburn bezoekers. Dan verwachten ze ongeveer 1000 mensen.
22 t/m 25 juni Festival Mundial met circa 500 mensen die blijven overnachten.
29 juni t/m 1 juli wordt de Buurtcamping met circa 500 mensen gehouden. Daarvoor kan
iedereen die in Moerenburg wil kamperen zich aanmelden.

Reünie in 3 scripts 					

Gerben van Eeuwijk

Laatst was ik op een reünie van mijn oude middelbare school. Er is daar een traditie
om elk lustrum zo’n feest der herkenning te geven. De school bestond precies 100
jaar – opgericht in 1917 – en voor mij was het na 25 jaar alweer de vijfde reünie.
Mij valt op dat zo’n bijeenkomst een vast patroon kent.
echtscheiding.” Dat praat toch wat minder
gemakkelijk en vlotjes bij. Er lijkt al een
soort van onzichtbare voorselectie aan de
poort plaats te vinden, door een poortwachter Feestboek genaamd. Op de digitale
gastenlijst staan vooral stabiele, succesvolle, aardige figuren.

Script 1: Social Talk
Bij de start zie je elkaar weer voor het eerst
in jaren en is het tijd om bij te praten over
de redelijk oppervlakkige feiten van het leven. “Hallo, hoe is het? Hoe gaat het thuis?
En op het werk? Wat doe jij tegenwoordig?”
Opvallend genoeg gaat het met de meeste
gasten op zo’n avond verrassend goed.
Eigenlijk lijkt het een goed nieuws show,
of zou je niet gaan als je niet goed in je vel
zit? “Tja, ik ben werkloos/ziek/zit in een (v)

Script 2: Nostalgie
Na een uurtje of anderhalf ben je wel klaar
met die social talk. Er zit een taks aan de
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quasi-geïnteresseerde vragen en verhalen
over iemands partner, baas, kinderen en
huisdieren. Dan wordt het tijd voor mijn
favoriete fase: de nostalgie. “Weet je nog?
Toen die schoolreis? Met die ene leraar?
Die mislukte spreekbeurt? Dat examenfeest?” Wat ook helpt is dat het hele
schoolgebouw vol hangt met foto’s uit de
oude doos. Die maken dat de geanimeerde
gesprekken vanzelf een keer op vroeger
over schakelen. En herinneringen en verhalen worden vaak met de jaren alleen maar
mooier. Alsof je met jouw lichting van toen
weer even in die oude film zit. Anderen
hebben vaak net iets andere associaties of
flarden en samen maakt dat een herkenbare mozaïek. “Wat een prachtige tijd!”

ten naar buiten. Er wordt flink gedronken,
gesjanst met een oude vlam en gedanst op
muziek van oude schoolbands. Als de remmen los gaan worden mensen sentimenteel. “Ik was toen zo verliefd. Wat mis ik
dat jong zijn. We worden oud zeg. Eigenlijk
heb ik een klote leven.” Bovendien worden
dan valse beloften gedaan: “Ik ga jou zeker
bellen. We spreken af binnenkort. Wie weet
heb ik een baan voor je.” En plotseling is
het feestgevoel vervlogen. De muziek stopt,
de lichten gaan aan, de bar is gesloten.
Hoogste tijd om naar huis te gaan.
Mijn remedies tegen een kater na een reünie: ga op tijd, om een valse start te voorkomen. Als je te laat arriveert, zit de meute
al gezellig in nostalgische script 2. Kom jij
aan met je social talk! Vertrek tijdig, om een
sentimentele draak te vermijden. En ga met
de auto, wees je eigen BOB. Drink Spa.

Script 3: Sentiment
Tegen het einde van de reünie, dus na de
nostalgische trip, breken de ware sentimen-

Open Atelierroute Armhoefse Akkers
Vijf en een half jaar geleden is er een indrukwekkende Open Atelierroute door de wijk
georganiseerd door Marie Louise Opstelten, Anne van de Wiel en Hariette
Schoenmakers. Tijd dus voor een remake op 17 juni 2018.
Er leeft al een tijd bij velen de wens om nog eens zo’n fantastische dag in de wijk te hebben.
Ook bij Lieske Stieger, ze heeft in het blad Armhoefse Akkers voor de buurtbewoners daarom
een eerste aanzet/oproep gedaan. Inmiddels zijn er enkele belangstellenden bij haar geweest
om dat te gaan verwezenlijken en wel op zondag 17 juni van 12.00 tot 17.00 uur.
Geef je op
Voortbordurend op de eerste editie hopen we natuurlijk op een mooie
voortzetting. Natuurlijk is het dan fijn om op korte termijn te weten wie
er mee gaat doen en met welke kunstactiviteit. Denk aan: schilderen,
tekenen, fotografie, grafiek, beeldhouwen, moderne media, theater,
muziek, dans of zang.
Daarom hierbij de oproep: Als je zin hebt om mee te doen aan deze
route wil je dan een korte omschrijving geven van wat er bij jou te zien/
te doen zal zijn en dat samen met je naam, adres en mailadres
doormailen naar 7 openatelierarmhoef@gmail.com.
Het zou kunnen dat er een kleine vergoeding noodzakelijk is voor affiche folder e.d. maar je
wordt op de hoogte gehouden.
Graag reageren vóór 1 februari zodat we verder kunnen met de voorbereidingen. Verder
houden we de opzet graag eenvoudig en laagdrempelig, dus mocht je twijfelen, geef je op!
Met vriendelijke groet Hans Swinkels,
namens Organisatie Open Atelierroute
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Jumbo spaaractie
De afgelopen weken zijn er flink wat schoolpunten ingeleverd bij de verzamelbakken bij de
supermarkt en op school tijdens de “sparen voor je school”-actie. Deze punten zijn allemaal
verzameld en ingevoerd door een betrokken ouder en uiteindelijk heeft dat een mooi bedrag
opgeleverd voor Basisschool Armhoefse Akker. Voor € 788,42 mag de school spullen aan
gaan schaffen. Op dit moment is er nog niets besteld, maar meneer Gerard heeft aangegeven dat er zowel
materiaal voor binnen als buiten gekocht gaat worden.
Wat precies, dat
zullen de kinderen
ontdekken als het
speelmateriaal er is.
Wij hopen dat dit
veel speelplezier
gaat opleveren voor
de toekomst!
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Zeer geslaagde BKB 					

Redactie

Goed, de kerstboom stond een scheetje beef, maar in het donker zie je dat niet en de
gezelligheid van de ontmoeting was er niet minder om. Op 23 december jl. kwam een
flinke groep buurtbewoners op de BKB – Buurt-Kerst-Borrel - af.
De kerstboom stond bij
het Mariabeeldje in de PF
Bergmansstraat en was
van 1 van de 6 kerstbomen – met lichtjes - die
geschonken waren door de
Buurtraad. De verdere aankleding gebeurde door de
buurtbewoners, waarvan
sommigen in de donkerste
uurtjes nog ballen wisten
op te hangen.
Initiatief
Het initiatief was genomen
door Janneke van Berkel, Helma Oostelbos en Ingrid van Hulsbeek, waarvan de
laatste zo een mooie gelegenheid had de
omwonenden te leren kennen. Het gezin
Hulsbeek breekt met de traditie dat in het
hoekhuis aan de Nieuwe Bosscheweg/
PF Bergmansstraat een huisarts woont.
Voorheen is het altijd een huisartsenpraktijk - met als laatste huisarts Frits Bekker
- geweest.
De opzet van de BKB was naar voorbeeld
van een Amerikaanse instuif, iedereen werd

Gezellige opkomst
geacht te zorgen voor wat eigen hapjes en
drankjes. Nou, dat was niet aan dovemansoren gericht, want de ruim 80 buurtbewoners hadden prima voor elkaar gezorgd.
En zo kon het zijn, dat mensen die allemaal
in een straal van zo’n 250 meter van elkaar
wonen, elkaar pas nu een beetje leerden
kennen. Het leverde dan ook verrassende
ontmoetingen op in een heel ongedwongen
sfeer. Volgend jaar weer?...

De organiserende dames met v.l.n.r.
Ingrid, Helma en Janneke (foto’s Nancy Timmermans)
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3e Inspiratie Café Armhoefse Akkers:

“Onze kansen liggen op straat!”
Op zondag 21 januari wordt in het Inspiratie Café Armhoefse Akkers aandacht besteed aan het gebruik van de openbare ruimte in onze buurt: onze leefomgeving.
Onder het motto “Onze kansen liggen op straat” geven gastsprekers hun vaak verrassende visie op de inrichting van onze wijk en hoe de bestaande openbare ruimte
anders, creatiever, benut kan worden.

Onze gastsprekers zijn:
o Anneke Treffers: Zij heeft als docentonderzoeker stedenbouw/architect
ervaring opgedaan met een soort gelijk
project in Amsterdam Oud West en is
tevens bekend met de situatie in onze
buurt.
o Leerlingen van Basisschool Armhoefse
Akkers: Niemand heeft een blik die
spontaner, opener is met betrekking tot
de eigen leefomgeving dan kinderen.

weer ingezet worden om de kwaliteit van
onze leefomgeving verder te verbeteren.

o Mario Jacobs: Als wethouder is hij verantwoordelijk voor de inkleuring van de
leefomgeving in Tilburg en Armhoefse
Akkers. Hierin moeten bestuurlijke
keuzes gemaakt worden; tegenstrijdige belangen doen een beroep op de
openbare ruimte.

Aanvang programma: zondag 21 januari om 13.30 uur in de Aula van de GGz
hoofdgebouw, Jan Wierhof 7. Om ± 16.00
uur ronden we het programma af en is er
gelegenheid om onderling verder te praten
onder het genot van live muziek en een
hapje en drankje. Het volledige programma
tref je aan op : www.armhoefseakkers.nl.

Parallel hieraan besteden we aandacht aan
de mogelijkheden die er zijn om minder
auto’s en vervoerbewegingen in onze wijk
te realiseren. Een buurtgenoot met een
deelauto komt samen met een gebruiker
van de deelauto vertellen over hun ervaringen. Door gebruik te maken van deelauto’s
en andere wijzen van gezamenlijk autogebruik ontstaat er minder parkeerdruk in
onze straten. De vrijgekomen ruimte kan

Denk en doe mee aan het vormgeven van
Armhoefse Akkers richting 2025.
De organisatie:
Mariëlle Withagen, Hein Jacobs, Wim Tijssen en Rob Limpens

Wat een eyecatcher voor de buurt:
het prachtig in kerstsfeer verlichtte
huis van Wim en Marian van Baast
vlak langs de Ringbaan Oost. Het
bleek het mooist versierde kersthuis
van Tilburg en dat leverde hen een
heerlijk etentje op bij Taste op de
Heuvel. Proficiat!
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Antwoorden ‘Wijkkwis in de maak’
In het decembernummer stond een voorproefje van de Wijkkwis 2018 die op 26 mei a.s.
weer zal worden gespeeld. De antwoorden vind je hier:
1a
1b
1c
2
3
4

Foto van de boom in het ‘parkje van toen’ aan de Ringbaan Oost waar je doorheen
kunt kijken.
Foto van een deel van de naamaanduiding van de Burgemeester Bechtweg
Foto van de ingang van het restaurant van Jan Wier
De Heile Schoorstraat is vernoemd naar een akkercomplex
Everzwijnen
The Pelgrim Boys

FC Tilburg eert haar eerste kampioenen				

Redactie

De fusievoetbalclub aan de Spoordijk bestaat inmiddels een goed half jaar en dat
leverde meteen een aantal kampioensteams op. Maar er is meer te melden.
FC Tilburg (FCT) lijkt een goede start
gemaakt te hebben. De club is in een paar
maanden bekend geworden binnen en
buiten Tilburg. Daar heeft de aftrap van
de landelijke campagne ‘Sportiviteit en
respect’ zeker ook aan bijgedragen. Daarnaast haalde FCT regelmatig de kranten,
vanwege o.a. het tentenkamp als omkleedaccommodatie of het al dan niet nakende
vertrek van jong Willem II. Inmiddels zijn de
nieuwe units (8 extra kleedkamers) eindelijk geplaatst en wordt er vol ingezet op de
realisatie van een nieuw paviljoen. Zeker
noodzakelijk, want bij de huidige kantine is
al twee keer ingebroken.

De laatste berichten zijn dat half januari
meer bekend is over een mogelijk vertrek
van Willem II. De gemeente kijkt samen
met hen naar een overstap naar het oude
RKTVV-terrein. Uiteindelijk zal - vanwege
de financiën - de politiek hierover moeten
beslissen.

Kampioenen
Maar bestuur, trainers, spelers en ouders
waren toch vooral gericht op het voetbal en daardoor kon FCT eind vorig jaar
de allereerste kampioenen in haar korte
bestaansgeschiedenis huldigen: JO11-1 en
JO11-2 waren al kampioen en half december kwamen daar nog eens de JO19-2,
JO17-2, JO17-4 en JO15-1 bij.
Verder is het voor de wijk belangrijk dat
het bestuur van FCT met de Buurtraad en
de gemeente in overleg is wat betreft de
verkeersveiligheid met name bij de in- en
uitgang van het terrein. Dit blijft een onoverzichtelijke en gevaarlijke plek.

Kampioensteam JO11-1

Bekers voor het kampioensteam JO11-2
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IkGroei groeit verder… 					

Debbie de Weijer

Vier jaar geleden opende IkGroei haar deuren aan de Werf. Ondertussen is deze yoga
en pilates-studio verder gegroeid en heeft eigenaresse Mary Ann Moerkens mooie
mensen om zich heen verzameld die cursussen of workshops geven, precies zoals ze
bij de start ook gehoopt had.
Mary Ann met lessen powerpilates, dat is
pilates met weerstandbanden en gewichtjes, waarbij je wat extra uit jezelf kan halen
met uitdaging/spierkracht.
Andere invalshoeken
Naast deze lessen, maken anderen dus gebruik van deze rustige ruime aan de Werf.
Zo zit Elian Krekels van Leefbewust er op
maandagmiddag voor bewegingsleer. Op
woensdag- en vrijdagmiddag maakt Margo
Heijkant van Go Kinderyoga! gebruik van
de ruimte voor kinderen van 4 tot 16 jaar. In
de weekenden is Judith Pouw van Praktijk voor haptotherapie en reiki er soms te
vinden en 1 keer in de 3 weken is er plaats
voor Rose-Anne Mutsaers van voor training
en coaching (zie : www.ramutsaers.nl).
Mary Ann geeft aan dat ze niet wil dat er teveel mensen gebruik maken van de studio.
“Het is namelijk een rustpunt, en het komt
de energie niet ten goede als er continue
heen en weer gelopen wordt. Daarom is er
tussen de lessen ook ruimte.”

Mary Ann Moerkens
Op dit moment verzorgt IkGroei diverse
yoga- en pilates-lessen en ook boksen.
Mary Ann geeft zo’n 10 lessen per week,
aangevuld met diverse lessen door Lisa en
Rich. Deze lessen zijn zowel in de ochtend
als avond. Op vrijdagavond geeft Michael
boxing. Op de website : www.ikgroei.com
staan de precieze tijden aangegeven.
Mary Ann geeft zelf veel pilates- en yoga
lessen. Ze geeft het verschil tussen deze
twee vormen als volgt aan: “Yoga heeft
als doel de wervelingen van de geest te
stoppen. Dus de gedachten die oppoppen
uitzetten door je lichaam te gebruiken. Bij
pilates ligt het doel meer op het sterker
maken van de rug-, buik- en bekkenspieren; de core. Dan ben je flexibel sterk en je
draagt je lichaam ook met je romp. Je bent
krachtiger en je voelt je ook echt krachtiger.” Boksen is ook een vast onderdeel op
het programma geworden. Deze andere
vorm van beheersing van je lichaam is
een leuke uitdaging en aanvulling op de
bestaande lessen. In het nieuwe jaar start

Maatwerk
De bezoekers van IkGroei komen veelal
uit de wijk, maar ook uit de omliggende
gemeenten. Daarvoor is de locatie ook
prefect, want je zit zo in Berkel-Enschot,
Goirle, Hilvarenbeek of Oisterwijk. Qua
leeftijd is iedereen welkom. Zo vertelt Mary
Ann dat er wel eens een oma met kleindochter komt, of moeder met dochter van
14. “Eigenlijk hoef je
nooit meer weg, als je
eenmaal hier bent. Alle
groepen zijn gemixt qua
leeftijd en het is de bedoeling dat je bij jezelf
blijft. Daardoor kun je
op elk niveau instromen
en er is altijd begelei18

ding om aanpassingen aan te bieden.” Dit
maatwerk vindt Mary Ann ook echt leuk om
te doen; ervoor zorgen dat iedereen op zijn
eigen niveau bezig is. “Daarom zijn de lessen ook niet overvol, maximaal 13 mensen
per les. Zo blijf ik laagdrempelig en is er
persoonlijk contact.”

is om een zo compleet mogelijk centrum te
creëren. Momenteel is de studio praktisch
niet bezet in de weekenden. Vanuit IkGroei
wil Mary Ann mensen zoeken die een
mooie aanvulling kunnen zijn voor deze
dagen. Dat is haar doel voor de komende 4
jaar: een aanbod vanuit haar hart.

Hart
Mary Ann bezigt de lijfspreuk: “Doe waar
je jezelf prettig bij voelt en blijf continue
groeien.” Zij heeft toch wat lessen uit handen gegeven zodat ze nu “meer lucht heeft
om zich te oriënteren op wat ze nog verder
in huis kan halen.” Want het doel van haar

Mary Ann is dankbaar dat mensen willen
komen naar haar studio. Zo kan ze zich
blijven ontwikkelen. En tegen de mensen
die nog nooit binnen zijn geweest, wil ze
tenslotte zeggen: “Kom eens langs voor
een proefles!”

Vlakbij het plein op de Werf komt in het voorjaar een pontje te liggen. Op handkracht kun je
ermee overvaren naar de Betuwestraat in Jeruzalem. Op deze manier worden twee wijken
symbolisch met elkaar verbonden.
Wijkbewoner Roel Collignon heeft een speciale facebook-site gemaakt voor iedereen in
onze wijk die wat wil verkopen, vragen of aanbieden. Neem dus een kijkje en/of abonneer
je op : www.facebook.com/groups/868584149933367/members.
Met de komst van de uitkijktoren op De Baars komt er weer een herziening van het Bestemmingsplan Buitengebied De Voorste Stroom. De 5e wijziging. Tot maandag 22 januari
kunt u uw zienswijze indienen. Op : www.tilburg.nl/ruimtelijkeplannen of in de Stadswinkel
Centrum aan de Spoorlaan kunt u het ontwerpbestemmingsplan bekijken.
VluchtelingenWerk Zuid-Nederland is op zoek naar vrijwillige arbeidscoaches. Mensen
die zich een paar uur in de week willen inzetten voor vluchtelingen. Zodat ook zij deel gaan
nemen aan de Nederlandse arbeidsmarkt. Kijk voor meer informatie en de contactgegevens
op : www.vluchtelingenwerk.nl/zuidnederland.
Vorige maand is het nieuwe logo en de nieuwe website van Erfgoed Tilburg gepresenteerd.
De erfgoedpartners in de gemeente Tilburg zien het belang in van cultureel erfgoed voor
de stad. Door hun inspanningen is Tilburg genomineerd voor de BNG Bank Erfgoedprijs in
2018. Meer info op : erfgoedtilburg.nl.
Ook een origineel idee voor vergroting van de biodiversiteit in Het Groene Woud? Dien
dan met uw groep een aanvraag in. Dit kan tot uiterlijk 15 februari 2018 bij de Stichting
Landschap Natuur en Milieu Haaren via het formulier op : via lnmh.projecthgw@gmail.com.
Meer informatie op : www.hetgroenewoud.com (onder projecten Streekfonds).
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Daags voor de
kerstvakantie
was er een
gezellige pyamadag in groep 8
van basisschool
Armhoefse Akker. Niet zoals
in het verpleeghuis, maar als
ludieke actie.
De kinderen
hadden een
maandbeloning
verdiend met het
taakspel. V.l.n.r.
Valeria, Fenne,
Julia, Lisa, Noa
en Livia (Foto:
juf Nienke)
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Kom ook naar het diner voor senioren
op 21 februari
Heerlijk meegenieten van een diner, speciaal voor senioren uit de wijk? Dat kan!
Op woensdag 21 februari is het eerste diner van 2018. U bent weer welkom voor een
heerlijke winterse maaltijd. Iedereen uit onze wijk van 55+ mag komen: 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 21
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 21 februari:
÷

Champignonsoep
Stokbrood met kruidenboter

÷

Rode kool + rundvlees op
grootmoeders wijze + gekookte
aardappelen

÷

Bavarois met slagroom

Schrijf uzelf in vóór 14 februari. U krijgt geen bevestiging meer, maar we verwachten u op
21 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 21 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 14 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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Donlog januari 2018
Boeketje

Een nieuw jaar, een nieuw begin. Wat gaat 2018 brengen? Voorspoed of tegenslag? Geluk
of verdriet? Waarschijnlijk van alles wat. Als het allemaal maar een beetje in balans is.
Maar van het concert des levens, krijgt niemand….. enzovoorts. In elk geval brengt het
nieuwe jaar een nieuwe gemeenteraad voor onze stad. Wordt de balans opgemaakt over
de afgelopen vier jaar. Kunnen we in het stemhokje afrekenen met en al of niet opnieuw
vertrouwen geven aan de partijen die onze stad de afgelopen jaren in de vaart der
volkeren omhoog gestuwd hebben. Een balans voor ons dorp in de stad, wat is er gebeurd, wat zit eraan te komen?
De JP Coenstraat mag zich verheugen in meer verkeer en vooral meer grotere vrachtwagens die daar niets te zoeken hebben. Diezelfde straat kreeg na enig wringen nieuwe
bomen, mede door inzet van enkele hardnekkige buurtbewoners. Hopelijk wordt de
komende periode meer werk gemaakt van vergroening in de wijk. Want als je hier en
daar kijkt is het wel erg veel steen. 2018 wordt het jaar van de Waterzuivering. Komt
er een stadsstrand, komt er iets anders of blijft het zoals het was? We krijgen ook de
kampeerders van Roadburn en anderen op bezoek. Komend jaar komen er nieuwe huizen
bij in onze dertiger jaren wijk: op de plek van de kerk en wellicht op het Aldi-terrein. En
worden er stappen genomen om een spits op de toren te krijgen.
We kunnen straks heen-en-weer met ons eigen pontje naar Jeruzalem. Dat hebben ze in
het echte Jeruzalem niet eens, een eigen pontje. We moeten nog wel een naam bedenken
voor dat ding: iemand een suggestie? Komend jaar komt er ook een kunstwerk/uitkijktoren in Moerenburg, tenminste dat is het plan. Wat een feest. Het schijnt dat je dan
straks uitkijkt op het aan alle kanten voorbijrazende verkeer. Ook leuk.
En verder? Verder gaan we zien hoe onze binnenstad zich ontwikkelt: Primark gaat open,
d’n Hudson gaat dicht denk ik. Pizza eten bij Jamie Oliver. Met wethouder Erik de Ridder, met een vlaggetje voorop, kunnen we een ‘rondje binnenstad’ doen. Als we maar wel
gewoon een bloemetje kunnen blijven kopen bij ’t Boeketje op het Pieter Vreedeplein, de
schandvlek van de stad. Want ’t Boeketje hoort bij Tilburg, zoals Broodje Jantje met een
broodje in elk handje. Projectontwikkelaar Wereldhave wil het bloemenwinkeltje weg
hebben. Maar wie is de baas? Wij allemaal? De gemeente? Of de projectontwikkelaar?
Ik vrees….
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Were Di kampioenen in de wijk
Eind november en begin december werd er weer felle strijd geleverd bij voetbal en
hockey vanwege de diverse kampioenschappen.
en een snack gegeten en alles werd door
Queen begeleid met het albekende “We are
the Champions”.

Bij de voetballers van Were Di hebben 3
teams de eerste plaats bereikt. Were Di
JO11-1 werd kampioen in de 1e klasse
door een knappe inhaalrace waarna in de
wedstrijd tegen Baardwijk met 5-0 het kampioenschap werd behaald. Were Di JO11-3
was kampioen geworden door de beslissende wedstrijd in de 4e klasse tegen Sarto
JO11-4 met 5-1 te winnen. En tenslotte
werd Were Di JO10-2 in de 3e klasse kampioen door de uitwedstrijd met Bavel met
maar liefst 0-9 te winnen. Een week later
werd dit feest gevierd met een 7-2 overwinning op Gudok. Voor alle drie de teams
lagen er weer medailles klaar, er werd friet

En niet alleen bij het voetballen zijn er
kampioenen, ook op de hockeyvelden
van Were Di zijn ze te vinden. De meiden
van MB6, MB2 en MD1 hebben het ook
geweldig gedaan en zijn op de eerste plek
geëindigd.
Iedereen van harte gefeliciteerd met het
behaalde resultaat en succes in de tweede
helft van de competitie! In de collage hiernaast nog wat meer kampioensfoto’s die wij
ontvingen.

De hockeymeiden van MD 1

‘Onze’ boy next door		

			

Gerben van Eeuwijk

Wijkgenoot en DJ Lex van Berkel – alom bekend als The Boy Next Door – scoorde
deze zomer met het ‘La Colegiala’ samen met Jody Bernal een echte hit. Tijd om hem
eens op te zoeken.
o Hoe bevalt jou het leven als producer/
DJ?
Eigenlijk ben ik al zo lang ik mij kan herinneren bezig met draaien en produceren van
muziek. Na dit jaar kan ik officieel zeggen
dat we op een ander level zijn beland doordat we zo veel dingen hebben kunnen afstrepen. Ik leef mijn droom op dit moment.

o Vanwaar jouw naam The Boy next door?
Toen ik net in de stad begon met draaien
ben ik daar binnengekomen door mijn buurman. Ze wisten mijn naam daar telkens
niet en het personeel zei: Je bent toch de
buurjongen van…. Zo is eigenlijk in eerste
instantie de naam ontstaan. Het is een
naam die ik ook volledig dek. Ik ben ook die
24
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normale guy etc.

als een grote groep; we
waren een team. Altijd met
dezelfde mensen. Zowel
op school, het voetbal bij
Were-di, het buitenspelen
als bij het kindervakantiewerk. Het was een
fantastische tijd zonder
zorgen. Soms heb ik het
idee dat die doelgroep van
tegenwoordig alleen maar
binnen zit. Wat natuurlijk
te maken heeft met alle
elektronische ontwikkelingen. Wij keken naar de
lantaarnpalen als we naar
binnen moesten. De jeugd
kijkt op de iPad naar Netflix. Ook daar zitten goede
dingen aan J. Daarnaast
is de Armhoef voor mij de
Pelgrimhoeve. Carnaval.
Rijen voor de deur en
de plek waar ik officieel
begon met draaien.

Lex van Berkel

o Wat is jouw band/link met de stad Tilburg?
Geboren, getogen en de stad die altijd in
mijn hart zit. De meeste tijd van de week zit
ik in Amsterdam/Den Haag/ Rotterdam/Hilversum omdat daar de mensen zitten met
wie ik werk en natuurlijk alle media en de
platenmaatschappij, maar toch is het altijd
fijn om in Tilburg terug te komen. Ik ken er
alle plekjes; het is voor mij als een dorp
waar altijd iets te doen is. Doordat ik sinds
mijn 14de in de Tilburgse horeca heb gewerkt (Ben nu 24) kan ik in principe op elke
dag van de week alleen de stad in lopen…
Ik kom altijd bekenden tegen.

o Wat zijn jouw ambities voor de toekomst?
Op dit moment zijn we bezig met nieuwe
internationale singles op het label waar ik
getekend ben. Spinnin Records momenteel
de grootste elektronische platenmaatschappij ter wereld en met het team van
Spinnin in combinatie met mijn team gaan
we aankomend jaar hele toffe dingen doen.
Naast nieuwe singles komen er al veel
festivals- en clubboekingen binnen en gaan
we ook weer naar het buitenland. Genoeg
werk aan de winkel weer!
o Hoe kijk je terug op jouw jeugd in Armhoef?
Armhoef heeft voor mij een speciale betekenis. Als ik denk aan mijn basisschool
tijd, denk ik aan streefhockey in de Armhoefstraat, soldaatje spelen in de bosjes bij
het rode fietspad en chips halen van mijn
eerste paar centjes bij de Aldi. We waren

o Wat wil je verder nog kwijt aan de
lezers?
De buurt wordt gemaakt door de mensen
die er wonen. Dat is waarom heel Tilburg
naar deze wijk kijkt. Laten we dit nog jarenlang zo volhouden!
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Guusje kookt… 							

Redactie

Even geen zin in dat dinertje maken voor familie, of een halve dag in de keuken te
staan om te concluderen dat een recept mislukt is? Wijkbewoonster Guusje van den
Brekel biedt uitkomst.
Om met mijn hobby ook een klein centje bij
te verdienen lijkt het mij leuk om bij mensen
thuis te gaan koken. Het gaat mij niet alleen
om het koken maar ook - als je wilt - om een
stukje gezelligheid te bieden door mee te
eten. Vooraf doe ik de boodschappen en uiteraard laat ik de keuken weer netjes achter
zodat je na het eten je handen vrij hebt.
Heb je een druk gezin, ben je minder
mobiel, alleenstaand, op leeftijd of wil je
gewoon gebruik maken van deze service?
Dat kan! Iedereen past in de doelgroep. Ik
denk heel breed en er is van alles mogelijk!
Om er ook wat geld mee te verdienen vraag
ik € 7,50 per uur.
Guusje van den Brekel

Lijkt het je iets? Bel, WhatsApp of mail mij
gerust en ik kom graag een keertje bij je
langs om kennis te maken en je wensen te
bespreken! Ik ben bereikbaar via ( 06 527
216 19 of 7 guusje2005@hotmail.com

Mijn naam is Guusje van den Brekel, ik
ben 20 jaar oud en mijn hobby is koken. Ik
studeer voor pedagogisch medewerker en
loop op dit moment stage bij kinderopvang
Tierelier.

Groetjes, Guusje van den Brekel

Programma carnaval Pelgrimhoeve				

Redactie

In de tweede week van februari barst het carnaval alweer los. In onze wijk vormt de
Pelgrimhoeve weer de ‘place to be’. Maar natuurlijk zien we je ook bij de optocht in
onze wijk als deelnemer of toeschouwer.
Op vrijdag 9 februari gaat de carnaval van
start met de Kapellenavond. Vanaf 20.30
uur zal een groot aantal blaaskapellen in de
Pelgrimhoeve acte de préséance geven.
Zaterdag 10 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 16.00 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
19.00 uur zetten we lange tafels en banken
in de zaal en beginnen we aan het “Kalte
kartoffel bierfest” we zijn open zolang het
gezellig is!
Opstoet
Zondag 11 februari doen de Kaauw Errepels
weer mee in den opstoet van de stad. De
Pelgrimhoeve is dan vanaf 15.00 uur tot in
de avond open voor een gezellig gezinscar30

naval. Mocht er nog iemand mee willen met
de Kaauw Errepels in den opstoet dan even
melden bij; 7 info@kaauwerrepels.nl.
Maandag 12 februari de laatste dag van
carnaval in de Pelgrimhoeve. Vanaf 15.00
uur carnaval voor de allerkleinsten, entree is
€ 2 per kind. De kinderen 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
er nog lekker doorgefeest tot zolang het
gezellig is.

leuk als je samen met een groepje wat
verzint en vervolgens gaat maken. Dat hoeft
echt niet te slaan op het carnavalsmotto
van Tilburg: ‘Zot zo meuge??’, er zijn ook
genoeg actualiteiten die op onze wijk slaan!
Voor vragen over en inschrijven voor de optocht kunt u terecht bij Karel Vermeulen (
(013) 536 93 01 of ( 06 40747377 of met
een email naar 7 info@kaauwerrepels.nl.
Ook dit jaar weer het verzoek namens de
Kaauw Errepels om de route of zoals u
wenst de hele wijk te versieren en om zeker
ook te komen kijken.

Wijkoptocht
De wijkoptocht vertrekt om 14.00 uur en de
route is: 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 - J.P Coenstraat- ArmhoefstraatPelgrimsweg.
Wil je meelopen/rijden in de optocht, ga dan
zo snel mogelijk aan de slag met je outfit en/
of versierde vervoermiddel. Het is hartstikke

Voor verdere informatie zie de website
: kaauwerrepels.nl en de programmakrant
die u nog in de brievenbus ontvangt.
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Knooppunt de Baars wordt verbreed			

Jaap van Loon

Ingenieursbureau Witteveen+Bos heeft in overleg met Rijkswaterstaat het wegontwerp van de verbrede A58 rondom knooppunt De Baars op papier gezet. Vanuit de
middenas van de weg is bepaald hoeveel ruimte verkeerstechnisch nodig is als er een
derde rijstrook bij komt in beide rijrichtingen.
innovaties die vooraf getest gaan worden in
een Living Lab. Dat gebeurt zoveel mogelijk op of rond de A58 en gaat zo snel als
mogelijk van start. Door het tijdig ontwikkelen, testen, monitoren en het betrekken
van relevante partijen wordt de basis gelegd
voor dit grote infrastructurele project.
Met de aanleg van 2 viaducten, vervanging
van een bestaand viaduct en verbreding van
het viaduct over het Wilhelminakanaal aan
de noordzijde zal het tijdrovend invoegen
om richting Eindhoven of ’s-Hertogenbosch
te gaan tot het verleden gaan behoren. Met
nog een groot aantal andere aanpassingen
tussen Breda en Eindhoven wordt getracht
de dagelijkse file-ellende te voorkomen.
Maar juich niet te vroeg, want in 2020 wordt
gestart met de werkzaamheden en drie jaar
later moeten die afgerond zijn.

Het ontwerp van de autosnelweg met de ligging van de autosnelweg en verbindingsbogen qua hoogte en breedte ligt nu nagenoeg
vast. Hiervoor zijn de verkeerskundige
richtlijnen gebruikt die zorgen voor een
veilige weg met logische verbindingen voor
het verkeer en goede verkeersdoorstroming.
Daarnaast zijn ook taluds, sloten, lokale
wegen en waterlopen ingetekend. Dit geeft
een eerste beeld van hoe dit alles uitkomt in
de omgeving.
File-ellende
Dit ontwerp is aan zo’n 80 belangstellenden
gepresenteerd op een informatiebijeenkomst op 13 december jl. in MFA Koningshaven. Daar kregen de aanwezigen volop
gelegenheid de nieuwe tracés te bekijken
en met experts in discussie te gaan. Het
gaat er niet alleen om dat de A58 verbreed
wordt, maar ook dat het een slimme, duurzame én toekomstbestendige weg wordt.
Daarbij wordt gebruik gemaakt van allerlei

Meedenken
De volgende stap is de verdere inpassing
van de weg in de omgeving en het nader

Knooppunt De Baars in 2023
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ikgroei
Yoga & Pilates Studio

Yoga
Pilates
Zwangerschapsyoga
Boxing
Yoga & Pilates Studio
Mary Ann Moerkens
de Werf 3a
5018 CX TILBURG

013-5444311
06-10831230
www.ikgroei.com
info@ikgroei.com
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uitwerken van de sloten, taluds, lokale
wegen, waterlopen en geluidsmaatregelen.
Heb je zelf bepaalde ideeën over de inrichting op een bepaald punt van de A58, waardoor bv. de doorstroming van het verkeer
kan verbeteren of geluidshinder gereduceerd kan worden? Laat het Rijkswaterstaat
weten en meld je aan via 7 innova58@rws.
nl. Rijkswaterstaat is namelijk ontwikkelaar
en maakt het uiteindelijke ontwerptracé. De
gemeente(n) spelen hierin geen rol, dus

vandaar dat de inspraakprocedure anders
verloopt. In de loop van januari is naar
verwachting ook de rest van het tracé voor
de verbrede A58 uitgewerkt inclusief een
indicatief ruimtebeslag. Dat is een zeer gedetailleerde uitwerking, waarop je ook weer
kunt reageren. Hiervoor zal opnieuw een
informatiemoment ingepland worden. De
bedoeling is dat inspraak over het ontwerp
tot aan de zomer van dit jaar mogelijk is.

Molenaars gefeliciteerd					

Corin Sweegers

Eerder dit jaar besteedden we al aandacht
aan Hub van Erve. Hub woont aan de Hoevense Kanaaldijk en is o.a. molenaar op de
Kerkhovense Molen in Oisterwijk. Hij werd
in juli voor zijn vele vrijwilligerswerk beloond
met een Koninklijke onderscheiding. Later
kwam hij weer in het nieuws, omdat hij naar
Zuid-Korea was afgereisd. Het Nederlandse
Molenaarsambacht werd misschien ingeschreven op de Representatieve Lijst van
Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid. Op 5 december kwam het verlossende
woord in Zuid-Korea en mocht Hub het
goede nieuws in Seoul in ontvangst nemen
dat Unesco het molenaarsambacht heeft
erkend. Hiermee wordt het molenaarsambacht behouden voor de toekomst.
We feliciteren Hub, maar ook Koos Verwer
- woonachtig aan de Oisterwijksebaan die
ook al jaren molenaar is, maar dan op de
Korenmolen in Goirle - met het behalen van
deze erkenning.

De Kerkhovense Molen in Oisterwijk is van
maandag t/m zaterdag van 10.00 – 17.00
uur te bezoeken. De molen in Goirle is open
op zaterdagochtend en op afspraak. Een
bezoek is zeer de moeite waard en onze
wijkgenoten vertellen u graag en enthousiast over ‘hun’ molen.
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gezonden brief
Ingezonden brief

Onze beschaafde wijk met haar verfijnde bewoners!
Wat betekent beschaving eigenlijk binnen deze context?
Met spijtige regelmaat ben ik perplex. De nette mensen, dames en heren ‘wandelen’ door de wijk met
hun grote, kleine, soms mooie, soms lelijke viervoeters. Wie laat wie uit, is mijn terugkomende vraag
en waarom loopt u hier? Bent u zich bewust van het feit dat u hier loopt en hoe u hier loopt?  
Omgevingsbewustzijn kan ik niet ontdekken, wel velen die al lopende, niet weten waar zij lopen, maar
op de automatische piloot schuiven, terwijl obsessief de telefoon afgestruind wordt. De viervoeter die
mee mag – en door de lange lijn vaak meters achterblijft - kan heerlijk de eigen gang gaan, zonder
dat gezien wordt wat hij uitspookt. Ongezien licht hij frequent de poot en watert tegen andermans
bezittingen. Ook zo nu en dan wordt de dampende verteerde etensrest achter gelaten, pal voor de
voordeur. Gevels, hekwerken, palen en uitstekend groen moeten het ontgelden en worden keer op
keer onder gestraald.
Donkere, vuile vlekken zijn te ontwaren en weet u dat urine stinkt! De hond zijn zouten kristalliseren
uit op andermans bezit.
Mijn gedachten ratelen: Waarom lopen deze wijkbewoners hier binnen de bebouwde kom?
Waarom laten zij hun beestje niet op hun eigen plaatsje of in het eigen voortuintje wateren?
Waarom niet rechtstreeks naar het buitengebied? Waarom letten zij niet op en laten de lijn varen?
Waarom moeten andermans eigendommen het ontgelden? Moet ik nou toch echt foto’s gaan
maken en er het op een aansprakelijkheids-procedure laten aankomen? Het zal toch niet zo zijn.
Bah, wat voelt dit naar. Kan dit niet anders?
Natuurlijk wel. Bewustwording en respect voor
andermans lijf en leden en er is nog hoop;
Wij wonen toch in een nette wijk met nette mensen!
En bovenal: Wie de schoen past, trekke hem aan!
Hettie Beunis ook namens ‘Uw Buur’

Voor de zesde maal………..De Pelgrimhoeve Pubquiz!
Op vrijdagavond 6 april wordt de zesde Pelgrimhoeve Pubquiz gehouden.
Noteer het nu al in je agenda en hou deze datum vrij, want dit mag je niet missen.
In de buurtkrant van maart komen we er uitgebreid op terug en zal worden bekend
gemaakt hoe de inschrijving dit jaar zal gaan verlopen.
Jos en Leran Parren
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Reparatiekosten voorkomen
In plaats van een nieuwjaarswens wilde Hans-jo Dankers graag wat tips geven om
reparatiekosten te vermijden. Hij woont zelf niet eens in Tilburg, maar help wel met
repareren tijdens het Repair Café en ervaart dan opmerkelijke dingen, die men kan
voorkomen of makkelijk thuis kan verhelpen.
Een vrouw kwam met een stofzuiger,
waarvan de motor plotseling stopte. Omdat
haar man met iets anders naar het Repair
Café ging, besloot zij mee te gaan met de
stofzuiger. De reparateur vroeg of de stofzuiger leeg was. Dat was niet het geval, de
stofzak was geheel vol. Nadat de zak was
verwijderd, deed de stofzuiger het weer.
Een stofzuiger is niet zelf reinigend (ook
de robot-stofzuigers zijn dat niet) en moet
met tijden geleegd worden. Deze stofzuiger
was voorzien van automatische uitschakeling zodra de zak vol is, om doorbranden te
voorkomen.
Tip: handleidingen
Bij veel handleidingen, staat achterin opgesomd wat de oplossingen zijn bij bepaalde
haperingen. Handig om al de handleidingen
en rekeningen bij elkaar op te bergen, zodat
men die snel kan vinden. Ik heb de gewoonte om de handleidingen zo klein mogelijk
te maken en knip al de andere talen er uit.
Zo hoef ik bij nood niet lang te zoeken. De
handleidingen staan meestal in vele talen
en maakt zo’n boekje dik.

Geen zuigkracht						
Een andere stofzuiger maakt normaal
geluid, maar zuigt niet. Toch is er op het oog
geen verstopping te zien, maar geen zuigkracht. Slang er af gehaald en zuigkracht is
duidelijk te voelen. Haal al de onderdelen
van de slang, buis en mondstuk los en kijk
door de opening naar het licht, dan ontdekt
men de verstopping. Bij sommige slangen
zit er een gebogen slangonderdeel op. Dan
kun je dus niets zien. Een keer hard blazen
op het pijpje en je weet of daar de verstopping zit. Verwijder de verstopping, zuig het
er eventueel uit door het onderdeel andersom op de zuigopening plaatsen.
In een volgende uitgave gaat Hans-jo aan
de slag met het koffiezetapparaat dat wel
een schoonmaakbeurt kan gebruiken.
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Verkeerscommissie voor Moerenburg 			

Corin Sweegers

Op 28 november jl. kwam voor het eerst de verkeerscommissie Oisterwijksebaan /
Hoevense Kanaaldijk bij elkaar onder leiding van een lid van de Buurtraad Armhoefse
Akkers: Remco Westhoek.
FC Tilburg
De uitrit bij FC Tilburg en het parkeergedrag van de bezoekers is bij ieder wel een
doorn in het oog. Daar zal wat aan gedaan
moeten worden, want nu is het wachten op
een ongeluk, door de zeer onoverzichtelijke
situatie nabij het Spoorwegviaduct. Vanuit
FC Tilburg zijn in september al verzoeken
gestuurd naar Helmy van Ingen (gemeente
Tilburg) om de situatie bij de uitrit parkeerOptisch
plaats bij het fietspad aan te pakken. Helaas
De meningen van de verschillende aanwezitot op heden is er niets gebeurd en zijn
gen verschillen nog al. De één vindt dat de
geen oplossingen aangedragen of uitgeweg moet worden ingericht als een wanvoerd.
delroute c.q. parkweg en de ander is van
In de werkgroep wordt gedacht aan een
mening dat Moerenburg een buitengebied
parkeerverbod aan een kant van de weg,
van Tilburg is waar gewandeld wordt op de
maar dat zal meer overlast geven aan de
openbare weg. Veel mogelijkheden binnen
overzijde van het Kanaal, dus verschuiving
de Tilburgse APV (Algemeen Plaatselijke
van het probleem. Het duurt nog jaren voor
Verordening) zijn er niet. In een buitengede parkeerplaatsuitbreiding binnen het terbied geldt een snelheid van 60 kilometer
rein van FC Tilburg kan worden uitgevoerd,
per uur. Dat kunnen we niet veranderen,
omdat er eerst een nieuwe kantine en
alleen door de bebouwde kom te verleggen
kleedkamers moeten worden gebouwd.
tot voorbij Café Zomerlust, maar dat gaat
Tot concrete voorstellen en oplossingen is
zo simpel nog niet. Voor het stuk Oisterwijkde werkgroep niet gekomen, wel zal een
sebaan zal een verzoek aan de Gemeente
verzoek bij de Gemeente worden neergeworden gedaan om met name optisch iets
legd om in overleg te komen om zeker het
aan de weg te doen. Bijvoorbeeld fietsstroprobleem aan de Hoevense Kanaaldijk aan
ken markeren.
te pakken. Voor de Oisterwijksebaan is het met name een
mentaliteitsverhaal. Wandelaars, fietsers, landbouwverkeer en auto’s moeten elkaar
respecteren en maken nu
eenmaal gebruik van dezelfde
weg en er is geen ruimte voor
een wandelpad naast de weg.
Uit de gehouden tellingen de
afgelopen jaren zijn geen bovenmatige problemen gebleken zodat VVN (Veilig Verkeer
Nederland) niet kan worden
ingeschakeld.
De gevaarlijke kruising bij FC Tilburg
Het doel van deze groep, bestaand uit ca.
8 bewoners en gebruikers die zich hebben
aangemeld, is om de verkeersveiligheid
in beeld te brengen op met name het stuk
Oisterwijksebaan tot de Moerenburgseweg.
Maar ook de veiligheid aan de Oostzijde
op de Hoevense Kanaaldijk ter hoogte van
Sportpark FC Tilburg, Spoordijk.
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Welke straat(deel) meldt zich aan voor vergroening?
We willen graag de leefbaarheid in onze wijk vergroten door onder andere meer
groen in de straten. Meld je aan als je ideeën hebt!
De oproep in de buurtkrant van oktober heeft helaas geen aanmeldingen opgeleverd,
daarom willen we nu dit initiatief een flinke steun in de rug geven. Dit willen we doen door
jullie idee verder te laten uitwerken door een deskundige tot een concreet uitvoeringsplan,
uiteraard in nauw overleg met de inzenders.
Wat vragen we nu? Meld je samen met enkele straatgenoten aan voor dit project en geef
hierbij in het kort aan wat jullie idee is. Om enkele voorbeelden te geven: Groen in plaats
van de paaltjes op de straathoeken; parkeerplaatsen opheffen voor bredere stoepen en
een groenstrook; In eigen beheer onderhouden en verbeteren van bestaande
groenvoorzieningen. Het hoeft dus nog geen uitgewerkt plan te zijn! Omdat het over de
openbare ruimte gaat hebben we de medewerking van de gemeente nodig. Dit nemen wij
voor onze rekening.
Uit de inzendingen wordt door ons een keuze gemaakt welke idee in aanmerking komt
voor realisatie. De overige ideeën hopen we in een latere fase zo mogelijk te realiseren.
Meedoen? Stuur een mail naar de Buurtraad: 7 buurtraad@armhoefseakkers.nl.
Buurtraad Armhoefse Akkers

Een gelegenheidsteam van basisschool Armhoefse Akker werd met nieuwjaar kampioen
zaalvoetbal. Super gedaan jongens! Op de foto v.l.n.r. Thomas, Seb, Thomas, Bojan,
Thomas, Hugo en Thanoes (foto Martijn Phillipart)
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Driekoningen zingen

Een traditie blijft levend. Maar liefst 14 deelnemende eenlingen en groepen deden dit jaar
mee met het Driekoningen zingen bij de Pelgrimhoeve. Bij de eenlingen won de 3-jarige
Levi Beneken genaamd Kolmee. Bij de duo’s waren dat Sofie Struycken en Jens Prince
die hun hondje in een klein winkelwagentje omgetoverd hadden in een lammetje.
Bij de groepen ging de beker naar Lisa de Roos, Willemijn Verhoeven en
Josefien Wasmus. Mooi was te zien, dat alle groepen – zelfs 1 grote
groep met 12-13 jarigen (!) – met veel plezier meededen.

Muzieklessen

Basgitaar, contrabas, gitarron en tuba/sousafoon. Kees van de Ven Muziek, Carré 37,
( 06 156 214 70, 7 keesvandevenmuziek@hotmail.com

Spaanse les op maat!

Keuze uit privé- en duo les, maar ook minigroep en kleine groep (overdag of ‘s avonds).
Groepen zijn klein = veel persoonlijke aandacht. Korte cursussen (vakantie)Spaans, maar
ook langere cursussen en leuke activiteiten. Spaanstalige lerares, ervaren en bevoegd.
Meer info? 7 spaanseles@ziggo.nl of ( 06 303 446 55.
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BUURTAGENDA
21 jan.

Aanvang 13.30 uur

26 jan.

20.30 – 23.30 uur

5 febr.

Vanaf 20.00 uur

8 feb..

19.30 – 21.30 uur

9 t/m12
feb.

Diverse tijden

21 feb.

Vanaf 17.30 uur

Aula GGz, Jan Wierhof 7
e
3 Inspiratie Café
Café Zomerlust
Nieuwjaarsborrel (kaarten bij de bar te koop)
Café Zomerlust
kom gezellig een gezelschapsspel spelen [Ludens 013]
La Poubelle
Repair Café voor reparatie van nog bruikbare spullen
Pelgrimhoeve en wijk
Carnaval
Pelgrimhoeve
Seniorendiner (aanmelden vóór 14 februari)

INFORMATIE

Ø Buurtkrant
Eindredactie
Advertenties

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

Spoorlaan 2
Bosscheweg 192

( 06 502 421 15
( 542 30 65

Ø Buurtkrant

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

Deadline kopij volgend nummer:
Verschijningsdatum rond:

medewerkers

Buurtkrant

27 januari
9 februari

Reacties op artikelen: 200-250 woorden om geplaatst te worden.
Klachten over bezorging van uw buurtkrant, of storende fouten?
Meld het via 7 armhoefseakkers@gmail.com

Ø Buurtraad

E-mail: 7 buurtraad@armhoefseakkers.nl
Secretariaat:
J.P. Coenstraat 34a,

5018 CT Tilburg

Leden

Lout Donders ( 543 88 68 (voorzitter), Ineke van Kasteren ( 544
67 83 (secretaris, communicatie, senioren), Yvette Eshuis ( 06 474 931
61 (communicatie, omgevingswet), Erwin Jacobs ( 590 40 00 (penningmeester), Hein Jacobs ( 542 61 10 (DAAD, Jan Wier), Esther Naeyé
( 06 531 914 11 (groen, feest & ontspanning), Remco Westhoek (
535 70 08 (Kerk & Klooster, Moerenburg).

Vergadering

Eerstvolgende vergadering: zie : www.armhoefseakkers.nl .
Aanvang 20.00 uur in de Buurtraadruimte Van Heutszstraat 1a.
Welkom! De agenda staat tegen die tijd op genoemde website en
een week na de vergadering vindt u daar ook de besluitenlijst.
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Ø Wijkagenten

Er is geen vast spreekuur meer. De wijkagenten maken liever een
persoonlijke afspraak. Bel: ( 0900 8844, of mail naar:
: wijkagenten-armhoef-hoogvenne.tilburg-centrum@politie.nl.

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 -10.30 uur in
het Gezondheidscentrum Piushaven, Prinsenhoeven 22.

Ø Wijkzuster

Brennie Maas is de wijkzuster van De Wever Thuis in onze wijk.
Zij is bereikbaar via ( 06 830 716 43 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

Erwin van Erve
Elco Tissen

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.

Ø Misstanden in

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

Wier / Meldpunt
GGz

Waterpaviljoen
Moerenburg
Moerenburg
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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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  en	
  Heren	
  Kapsalon	
  
St.Josephstraat 85A
5017GD Tilburg
013 5435109

Ook kunt u hier
uw schoenen
afgeven voor reparatie.
	
  

Kom sporten bij Were Di Tilburg!

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

Lekker sporten bij de gezelligste vereniging van Tilburg? En dat ook nog eens bij u in de
buurt?
Dit kan bij Were Di! U kunt hier terecht voor hockey, tennis, jeu de boules en
	
  
lacrosse.
Were Di heeft vier hockeyvelden, zes tennisbanen en zes jeu de boules banen. Aan de
IJsclubweg (achter het Bastionhotel) beschikken wij sinds 2016 over een prachtig nieuw
paviljoen, met een volwaardige horecavoorziening. Hier zijn wij als club erg trots op. Er
zijn regelmatig feesten, toernooien en
andere evenementen, zodat er voor jong en
oud wat te doen is!
Were Di staat open voor sporters van alle
leeftijden. Meer weten? Kom gerust eens
een kijkje nemen.
Meer informatie:
www.weredi-tilburg.nl

Contact:
013-5432286
info@weredi-tilburg.nl
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