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Op 1 september was het weer gezellig druk in de Armhoefstraat bij de Ten Miles
(foto Toine Kocx)
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Maldhy Bongers, Klassiek Homeopaat Tilburg 
Wist u dat: 

• homeopathie buiten het eigen risico valt? 
• ik voor mensen hier uit de buurt die niet mobiel zijn, aan huis kom voor een 

consult? 
• u kunt bezuinigen op antibiotica-kuren door homeopatisch te behandelen? 
• Ik mij extra heb toegelegd op psychische klachten zoals angst, rusteloosheid, 

rouwwverwerking, burn out, hypersensiviteit? 
• Ook  “onverklaarbare klachten” mijn aandacht hebben 
Info:  maldhybongersklassiekhomeopaat.nl             Tel.:  06-17992016 
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Penningmeester Georg vertelt over 
het begin van HEKOS rond 1960: “Het 
oorspronkelijke doel was om kinderen uit 
de parochie die niet op vakantie gingen een 
leuke week te bezorgen. In de laatste week 
voor de scholen weer beginnen, begeleid 
door vrijwilligers. ‘Jij doet toch ook weer 
mee?’ Met die vraag benaderde de grote 
aanjager kapelaan Spijkers jongeren uit de 
buurt in de jaren ’70 en ’80. Het programma 
is in feite sindsdien identiek: low-budget, 
gezellige kinderactiviteiten als zwemmen, 
sport en spel en een bonte avond. Het 
traditionele doel is nog in tact, hoewel KVW 
nu meer luxe dan noodzaak is.” Georg 
beheert al zo’n 30 jaar de kas. Erik heeft 
als kind zelf meegedaan en zit al jaren in 

de organisatie: “In de historie is er slechts 
één zomer geen KVW geweest, wegens 
een gebrek aan vrijwilligers. Scholieren 
moesten een week eerder naar school 
toen, en het KVW was verkeerd gepland. 
Eind jaren ’90 was er een dip, met een 
kleine 100 deelnemers. Inmiddels doen er 
ruim 300 kinderen mee, vooral uit de wijk 
Armhoef. Editie 2013 telde 330 kinderen.”

Stuurgroep
Behalve Georg en Erik vormen nog vier 
mensen de harde kern van HEKOS in 
een zgn. stuurgroep. “Een eigen stichting 
zit er niet aan vast” vertelt Georg, “het is 
een club vrijwilligers die het doen. Plus 
een grote groep van circa 65 jongeren als 
begeleiders, vooral tieners, als kind vaak 
zelf deelnemer. Vanaf 14 jaar mag je op 
voordracht hulpleider worden, dus na groep 
8 valt er even een gat voor de enthousi-
astelingen. Je mag immers t/m 12 jaar 
meedoen. Een echte wachtlijst is er niet, 
maar er moeten wel genoeg begeleiders 
zijn ieder jaar.” Erik, die zelf zijn vrouw Saar 
van KVW kent, vult aan: “We doen ons best 
om de groepsleiders door het jaar heen 
betrokken te houden met een BBQ of drop-
ping. De stuurgroep zit vol doeners en kar-
trekkers en werkt met een strak draaiboek. 
Stiekem gaat er veel tijd in zitten, maar we 
doen het graag!” Overigens is nieuw bloed 
altijd welkom, mits met opgestroopte mou-
wen. In het bijzonder zoekt HEKOS een 
webmaster, als vrijwilliger uiteraard.

Buurtborrel
Georg vertelt verder: “Er bestaat sinds 
1955 een Stichting KVW Tilburg, die na-
mens de gemeente subsidie verdeelt over 
de wijken met een jaarlijkse editie, zoals 
Blaak, Reeshof, Noord en wij. Verder zijn 
er sponsors en vragen we een bescheiden 

Kindervakantiewerk: een sterk merk                          Gerben van Eeuwijk

Sinds de jaren ’60 wordt er door HEKOS iedere zomer kindervakantiewerk (KVW) 
georganiseerd in de wijken Heuvel, Koningshoeven en Sacrament, de oude naam van 
Armhoef. Organisatoren Georg Rosenberg en Erik Ketelaars vertellen over hun KVW, 
vanaf de roots tot aan de dag van vandaag.

De vossenjacht blijft een spannend 
gebeuren tijdens het KVW
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Schildersbedrijf Michel van Gemert 

 
Voor al uw binnen- en buitenschilderwerk 

Tevens ook kleine stukadoorwerken 

30 jaar ervaring in onderhoudswerken en nieuwbouw 
 

Vrijblijvende offerte 
Bosscheweg 173   5015 AB  Tilburg 

Tel: 013 - 5367336 
Mob.: 06 – 22790145            

 
Winterschilder:  

van oktober t/m februari 10% korting           
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eigen bijdrage van ouders (in 2013: 32,50 
euro per kind). Ik ben blij dat we nu werken 
met een digitale inschrijving via www.
kvwhekos.nl. Reclame hoeven we nooit te 
maken, vanaf begin juni stroomt de mailbox 
vol.” Erik roemt vooral de prettige sfeer 
rondom het KVW: “HEKOS is een klein 
bedrijfje met een informeel karakter. De 
begeleiders worden goed gebrieft en zijn 
betrokken op elkaar en de kinderen. De 
sociale controle is groot. We zijn nog nooit 
een kind kwijt geraakt. Ouders komen mas-
saal naar de bonte avond en houden daar 
een buurtborrel vol vakantieverhalen. En 
passant geven ze ons tips, al evalueren we 
zelf altijd in september. Recente aanpas-
singen zijn het openingsfeest op zondag en 
een strakker geleide bonte avond.”

Kuilen graven
Over ouders gesproken wil Georg nog iets 
kwijt: “Ik bespeur een tendens dat ouders, 
minder makkelijk dan vroeger, hun kinde-
ren zomaar aan ons toevertrouwen. Ze 
willen alles weten over het programma en 
de veiligheid. Ieder jaar gaan er minder 

En, hoe vonden jullie het Kindervakantiewerk?...

Het boekje van 30 jaar geleden 

kinderen mee op het zwemuitje bijvoor-
beeld en vervoer per bus is favoriet boven 
zelf fietsen. Vertrouwen moet er zijn in onze 
organisatie, hoewel we open staan voor 
feedback. 
Leuke reacties inspireren ons, bijvoorbeeld 
de ouder die zegt: laat ze aub. gewoon 
kuilen graven, want naar een pretpark gaan 
we zelf al zo vaak.”
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Traktatie 1: 5 oktober in de stad en Carré

Op zaterdagmiddag 5 oktober kun je je in 
de binnenstad op verschillende plekken 
laten verrassen door een speciaal samen-
gesteld koor met wel 40 leden onder 
leiding van dirigent Frans van Hoek. “De 
muziek en de tekst heb ik speciaal hiervoor 
geschreven”, aldus Jo, “het is vierstem-
mig… maar het is een verrassing, eigenlijk 
moeten we er verder niet te veel over ver-
tellen. ”Wijkbewoners hebben een streepje 
voor: als je om 16.00 uur aanwezig bent 
bij Carré, dan kun je de afsluiting van dit 
spektakel meemaken. En, alvast een toost 
uitbrengen op de jarige, die voor deze gele-
genheid in Carré een glaasje laat proeven! 

Traktatie 2:  6 oktober dans en  4 piano’s

Op zondag 6 oktober om 11.30 uur is bij 
Pianohandel van de Sande aan de Lehar-
straat 77 de première van een muziekstuk 
van Jo met wel vier piano’s. “Dat is echt 
bijzonder…komt niet veel voor hoor. En er 
is ook nog een choreografie met moderne 
dans bij. Zoiets kan alleen maar doordat 
Frans van de Sande zijn concertruimte 
beschikbaar stelt. Want waar vind je nu vier 
piano’s… En niet te vergeten: waar heb je 
nu een Fontys Hogeschool bij de hand die 
zorgt voor musici en dans!” 
Leuke bijkomstigheid: gratis toegang.

Traktaties: ‘Proeve(n) van Sporck’                                   Willianne Verbakel

“60 jaar….ja erg hé?”, verzucht Jo Sporck die op 13 oktober a.s. deze leeftijd bereikt.  
Maar ook: alle reden om eens flink te trakteren! En dat gaat gebeuren. Een speciaal 
project ‘Proeve(n) van Sporck’ laat Tilburgers kennismaken met de muziek van deze 
bevlogen componist, die al meer dan 30 jaar in onze wijk woont. Vandaar dat wij, als 
wijkbewoners, een voorkeursbehandeling krijgen ….

Jo Sporck
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Traktatie 3: van Moskou tot Montevideo 
in de Tilburgse Concertzaal

Het hoogtepunt vormt  het jubileumconcert 
vanaf 15.00 uur in de concertzaal Tilburg  
op Jo’s verjaardag zelf, zondag 13 okto-
ber. Een veelkleurige waaier van Sporck’s 
muziek getiteld: Van Moskou tot Montevi-
deo. “Mijn muziek is overal gespeeld, maar 
vooral veel in Rusland. Ook dit jaar vinden 
daar jubileumconcerten plaats.” Jo kijkt uit 
naar het concert: “Er gebeurt zoveel die 
middag. Mijn zonen, beide professioneel 
musicus, spelen mee. En heb je wel eens 
een basklarinet gehoord? Een indrukwek-
kend instrument! Tijdens die middag klinken 
er maar liefst tien!” Ook het kamerkoor ‘Ad 
Parnassum’ zingt …”. 
Afwisseling genoeg  dus. En de wijkbewo-
ners? Ook die hebben hier weer een 
streepje voor: er is een beperkt aantal 

kaarten voor het jubileumconcert tegen 
gereduceerde prijs beschikbaar. Ze worden 
alleen verkocht tijdens de afsluiting op 5 ok-
tober in Carré. Voor een tientje per stuk (in 
plaats van 16 euro). Wie het eerst komt… 

Nerveus voor je verjaardag?

“Er zitten een paar premières bij en dat is 
altijd spannend. Een schilder maakt zijn 
kunstwerk en dat is wat het is. Een com-
ponist schrijft muziek en geeft het dan uit 
handen. Wel eng, maar je went eraan!”, 
vertelt Jo. Buurtbewoners vragen zich 
misschien af wat ze kunnen verwachten.  
Jo geeft daarop de volgende reactie:” Het 
is eigenlijk net als met wijn…in woorden 
beschrijven lukt nauwelijks…je moet het 
proeven…” Ofwel ‘Proeve(n) van Sporck’ 
zoals het motto van de festiviteiten luidt. 
Je bent welkom!

ADVOCATENKANTOOR	  	  HOLLANTS	  
	  

Marilet	  Hollants	  
advocaat	  en	  mediator	  

	  
Gespecialiseerd	  op	  de	  rechtsterreinen:	  
Arbeidsrecht:	  ontslag	  en	  arbeidsvoorwaarden	  
Familierecht:	  echtscheidingen,	  alimentatie	  

	  
Gematigde	  tarieven	  voor	  particulieren.	  
Zie	  voor	  meer	  informatie	  www.advocatenkantoorhollants.nl	  
Bel	  of	  stuur	  een	  email	  voor	  een	  vrijblijvend	  gesprek	  op	  mijn	  kantoor	  in	  het	  
centrum	  van	  Tilburg	  aan	  de	  St.	  Josephstraat	  126	  d	  	  (Lancierskazerne)	  	  met	  	  
gratis	  parkeergelegenheid.	  
	  
Telefoon	  	   013	  –	  5352006	  
Email	  	   	   advocatenkantoorhollants@home.nl	  
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Het terrein oogde als een Poolse landdag. 
Overal zitjes, partytenten, keuvelende 
buurtbewoners in het gras, rond rennende 
en springende kinderen, kortom super-
gezellig.
Maar liefst 13 teams hadden zich inge-
schreven. Team ‘de Werf’ was voor de 
eerste keer present. Jammer dat de Poolse 
bewoners van het klooster, op uitnodiging, 
geen team op de been konden brengen.

De klos
Gezelligheid en het bevorderen van de 

contacten stond voorop. Geen probleem 
dus dat niet alle deelnemers gehinderd 
werden door volleybaltalent! Meedoen was 
belangrijker dan winnen. Tja, dat winnen is 
sowieso een last, vandaar dat de organ-
isatie, besloten had dat dit jaar, het team 
dat de finale verloor, het volgend jaar mag 
organiseren! En jawel hoor, de Van Heutsz-
straat was hierdoor geprikkeld om wederom 
het toernooi te winnen. In een zinderende 
finale werd de Simon van der Stelstraat 
verslagen. Die zijn dus de klos volgend jaar 
om het toernooi te organiseren!

De winnaars na een zinderende finale: het team van de Van Heutszstraat  
(foto: Jeroen Vissers)

Wijkvolleybaltoernooi                                                    Ab Smit

Op het St. Joristerrein is zaterdag 10 augustus wederom, het jaarlijkse, sportieve 
wijkvolleybaltoernooi gehouden. De organisatie was in goede handen bij de Van 
Heutszstraat die vorig jaar voor de tweede keer achtereen dit toernooi wonnen. Af en 
toe een bleek zonnetje, aangename temperatuur.
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Gips
De nieuwe wisseltrofee met inscriptie en 
de andere prijzen werden door ‘Aan Tafel’ 
beschikbaar gesteld. Ook de Gemeente 
sprong wederom met subsidie bij. Voor de 
kinderen was er een springkussen, waar 
gretig gebruik van werd gemaakt.
De enige dissonant was een pijnlijke 
blessure van Luc van Lith, die ongelukkig 
terecht kwam, waardoor zijn voet uit de 
kom schoot. Met een ambulance werd hij 
afgevoerd en tot zijn knie in het gips gego-

ten. Voorlopig kan hij dus maar moeizaam 
uit de voeten. Via de speciaal aangemaakte 
facebookpagina kun je alle foto’s bekijken 
en Luc nog een riem onder het gips steken.

De dag werd afgesloten met een barbecue, 
waar 117 wijkbewoners op ingeschreven 
hadden. Na het tafelen, tot een uur of 
acht, wat natafelen en weer gezond naar 
huis. Of dat de dag daarna ook nog het 
geval was valt te bezien. Ik vermoed dat 
er heel wat spierpijnzalf gesmeerd is!

Raak de Snaar staat voor onthaasten, ont-
moeten en voor aandacht. 
Maar het is vooral een muzikaal samenzijn 
in een ontspannen sfeer. Harold en 
Joris hebben in dit kader al vele unieke 
optredens verzorgd in hun tuintheater en in 
diverse huiskamers. 
Nu is café Zomerlust gastheer, zodat 
nog meer mensen het Snaar-gevoel 
kunnen delen; bij goed weer in de nieuw 
aangelegde Zomerlust-hof en anders 
binnen. 
Zaterdag 28 september vanaf 20.00 uur 
(toegang gratis). 
Zie ook: : www.raakdesnaar.nl

Raak de Snaar in café Zomerlust

Harold Adank (zang) en Joris van Eijk (gitaar en zang) brengen zowel eigen luister-
liederen als klassiekers van bijvoorbeeld Ramses Shaffy, Herman van Veen en Stef 
Bos. Zij doen dit onder de noemer  ‘Raak de Snaar’.
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Nieuwe	  introductiecursussen	  zen-‐meditatie	  
Instroom	  nog	  mogelijk	  

Meer	  informatie	  en	  aanmelden	  via	  
www.zen.nl/tilburg	  	  

of	  mail:	  	  lilian@zen.nl	  
	  
	  
 

Illustratie Dick Bruna ©  copyright mercis bv 2012 

DANSEN MET MUZIEK VAN GOUD VAN OUD

Gewoon gezellig dansen met gezellige muziek uit ‘onze 
tijd’ op zaterdagavond 28 september in de Pelgrimhoeve. 
De zaal gaat open om 20.00 uur tot 24.00 uur. 
Vraag daarom uw familie, buren, collega’s, vrienden voor 
een avondje dansen. 
Kosten 2,50 euro, maar dan wel met een kopje koffie of 
thee. Pelgrimhoeve, Pelgrimsweg 27, 5018 EL Tilburg. 
06 515 188 18.
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Aan de gang                                                                 Lout Donders

Zo! Genoeg gelanterfant. Vakantie is voorbij. Aan het werk. Dat geldt ook voor Donlog. 
Want de nieuwe baas van de buurtkrant heeft besloten dat Donlog onder haar regime 
gewoon doorgaat. Het zou niet de eerste keer zijn dat een hoofdredacteur begint met 
columnisten eruit te smijten om een daad te stellen. In deze eerste van het nieuwe seizoen 
nog wat terugblikkende zomersnippers.

Wat was het een feestje: Jeruzalembeach bij ons aan de overkant. Pet af voor de twee 
mannen die dat daar neergezet hebben. Jammer wel dat de beloofde bootverbinding tussen 
Armhoef en Jeruzalembeach niets is geworden. Toch angst dat loslopende Jeruzalemmers 
plotseling in Armhoef opduiken? Op de tekeningen van het Nieuwe Jeruzalem staat overi-
gens wel een ‘toekomstige oversteekmogelijkheid’ ingetekend. Toch dus. Gelukkig maar.

Wat was het een feestje: Mundial in de Spoorzone, onder de bezielende leiding van onze 
buurtgenoot Jan Drissen. Kunnen we best trots op zijn dat we mensen in onze omgeving 
hebben die met lef en risico van de gebaande paden af durven te gaan. 

Wat was het een feestje: rondfietsen boven Berlijn, met zijn tweeën, rond enorme meren, in 
een prachtig landschap met onverwachte idylles, lekker eten en zelfs Angela Merkel die ons 
pad kruiste. 

En verder? Schrijvers van columns krijgen graag gelijk, liever niet over de rug van anderen. 
Dus is er een bescheiden gevoel van ‘zie je wel’ bij het lezen over het eerste ongeluk bij 
de Piushaven. Schreef Donlog niet benieuwd te zijn naar de eerste ober of serveerster die 
op de motorkap van een auto zou belanden op de nagelnieuwe Piusboulevard? Het kwam 
niet helemaal uit: het was geen ober of serveerster maar een gewone passant. De roep om 
verkeersmaatregelen is inmiddels al werkelijkheid. En ik zei nog…. 
Wie weet wordt de brug van Körmeling binnenkort ook nog omgedraaid zodat-ie werkelijk 
tot zijn recht komt. Donlog schreef erover en vervolgens ook andere meer vooraanstaande 
mensen uit onze stad. En ik zei nog…

Snippers dus om warm te lopen voor een nieuw seizoen. Donlog, een nieuwsgierige en 
verwonderde blik op de wereld om ons heen, met name op de biotoop Armhoef. Dat gaat 
het weer worden. Hopelijk leveren medebuurtbewoners, ambtenaren en bestuurders weer 
genoeg inspiratie op. Meestal lukt dat wel. Ik ga mijn best doen.
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- MEDEDELING -
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Je hebt er vast al over gehoord! ‘Samen 
geeft energie’. Maar waar staat dat voor? 
En hoe kun je meedoen? Iedereen wil 
graag energie besparen in zijn woning. 
Veel mensen hebben al energiebesparende 
maatregelen uitgevoerd. Maar anderen er-
varen een aantal belemmeringen. ‘Samen 
geeft energie Armhoefse Akkers’ helpt je 
om samen energie te besparen. Dit gebeurt 
met hulp van deskundige begeleiding, met 
subsidie van de gemeente, met kennis-
overdracht en met schaalvoordelen door 
gezamenlijke inkoop. Bovendien geeft de 
gemeente een terugverdiengarantie! Meer 
informatie: : www.samengeeftenergie.nl.

Energiefabriek013 
De energieprijzen zijn hoog en de prijzen 
zullen de komende jaren zeker niet la-
ger worden. Als burger heb je nauwelijks 
invloed op de prijs van energie of op de 
manier waarop energie wordt opgewekt. 
Het opwekken van duurzame energie blijft 
nog steeds beperkt. Een aantal Tilburgers 
denkt dat het anders kan en zij hebben 
daarom Energiefabriek013 opgericht. Een 
energiecoöperatie met leden uit de wijken 
Binnenstad, Armhoefse Akkers en Konings-
haven. Energiefabriek013 is een initia-
tief ván burgers vóór burgers die op een 
andere manier in hun energievoorziening 
willen voorzien.

Het kan anders 
Er zijn verschillende manieren om in onze 
energie te voorzien en om de energier-
ekening te verlagen. De meest effectieve 

Veel energie in de Armhoefse Akkers

De buurtraad Armhoefse Akkers nodigt je uit voor een informatiebijeenkomst en een 
energiemarkt op donderdag 19 september vanaf 19.30 uur in de Pelgrimhoeve. Het 
thema is: ‘Samen geeft energie’. Verder word je geïnformeerd over de activiteiten van 
Energiefabriek013. De koffie staat vanaf 19.00 uur klaar.

manier is door woningen en gebouwen veel 
energiezuiniger te maken. En, er zijn ver-
schillende mogelijkheden om lokaal energie 
op te wekken; door zonnecellen op daken 
te leggen en zo elektriciteit op te wek-
ken, of door met zonneboilers warm water 
te produceren. En als uw eigen dak niet 
geschikt is, zijn er misschien daken van de 
buren die mogen worden gebruikt of sluit je 
aan bij een windmolenpark.

Informatiebijeenkomst 
Op de informatiebijeenkomst presenteren 
wij plannen voor energiebesparing in 
woningen en bedrijven en laten wij zien 
hoe je zelf duurzame, schone en beta-
albare energie kunt opwekken. Op deze 
avond wordt op de Energiemarkt informatie 
gegeven over allerlei duurzame energie-
technieken. Je kunt deze technieken zoals 
zonnepanelen, zonneboiler, led-verlichting 
en een energiehuis van dichtbij bekijken. 
En natuurlijk proberen wij jouw vragen te 
beantwoorden.

Het 2000dakenplan
Energiefabriek013 werkt momenteel de 
collectieve inkoop van zonnestroom in 
een 2000dakenplan uit. Het 2000daken-
plan wordt op de informatiebijeenkomst 
gelanceerd. Wij stellen je aanwezigheid 
zeer op prijs. Meer informatie 
: www.energiefabriek013.nl. 

Evert Vrins, Energiefabriek013
Hein Jacobs, buurtraad Armhoefse Akkers
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De ca 50 deelnemers werden verdeeld 
in een mannen- en een vrouwenkamp, 
waarna de strijd losbarstte. Op ski-latten 
slalommen door de straat, behendig-
heidsproeven, waarbij groepsgewijs 
een x-aantal neuzen, billen en andere 
lichaamsdelen op een tapijt gedrukt 
moesten worden. Daarna een quiz waarin 
het onderscheid en de kracht, of het 
onvermogen, van de beide seksen centraal 
stonden. Geruststellend, te weten dat, maar 
17% van de dames flirt met getrouwde 
mannen en meer dan de helft van de 
vrouwen tevreden is met hun achterwerk. 
Bedenkelijk is dat daar tegenover staat dat 
vrouwen veel beter blijken te kunnen liegen 
dan mannen. Kloppen de voorgaande 
gegevens dan wel? 

De Jongens tegen de Meisjes                                                      Ab Smit

Zaterdag 31 augustus, daags voor de 10 miles, was er een daverend buurtfeest in het 
laatste stuk van de Oisterwijksebaan. Deze traditie is enkele jaren onderbroken. Een 
nieuwe damesclub, relatief nieuwe buurtbewoners heeft het stokje van de oudere 
garde overgenomen, en de organisatie ter hand genomen. 

Dialect
Het duo Ton en Tonny, op contrabas en 
gitaar, voerde de spanning verder op 
met hun optreden, waar ook punten mee 
gescoord konden worden: zingen om het 
hardst, het ging om de decibellen.Hun bal-
lades, vaak in onvervalst Tilburgs dialect, 
sloegen goed aan, ze wisten het publiek 
hartstochtelijk te betrekken. De mannen 
hebben gewonnen, maar de manipulatie 
van de gehaaide dames ligt voor de hand. 
De eerste prijs bleek de organisatie van de 
volgende editie te zijn. Hopelijk is hiermee 
de voorzetting van deze mooie traditie 
volgend jaar verzekerd.

Om een goede relatie te bestendigen, moet 
je wat doen. Vandaar dat een paar initia-
tiefnemers uit Jeruzalem ook dit jaar weer 
Burendag organiseren. En wat is er dan 
leuker dan ook je buur-buurt uit te nodigen 
om op de koffie te komen?! Omdat het de 
eerste keer is dat we jullie uitnodigen en we 
de nieuwe buur-buurtgenoten van de Werf 
welkom willen heten, willen we de Buren-
dag openen met een moment van naar 
elkaar zwaaien.

Op zondag 29 september om 14.00 uur 
precies willen wij vanuit Jeruzalem langs 
de Havendijk staan. Komen jullie naar de 
waterkant van de Werf? We kunnen jullie 
dan welkom heten door naar elkaar te 

Buren zwaaien naar elkaar en gaan op de koffie

Beter een goede buur…maar wie zijn die buren eigenlijk? Wonen in een oude wijk 
zoals Armhoef is, en inmiddels Jeruzalem ook, geeft een gevoel van geworteld zijn. 
Misschien dat  het daarom is waarom de mensen als het eenmaal bevalt lekker blijven 
zitten. Hopelijk geldt dit ook voor de nieuwkomers van de Werf. 

zwaaien. Daarna zijn jullie uitgenodigd om 
bij ons op de koffie te komen. Kom naar het 
speeltuintje in de Betuwestraat. Daar zijn 
verschillende dingen georganiseerd om de 
middag luister bij te zetten.

Kom dus allen op 29 september om 14.00 
uur naar de waterkant van de Werf!
Voor info: 7 winterbij@gmail.com

Organisatie Burendag Jeruzalem, Joost 
Winter.
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Ga mee met de Tilburg Senioren Tour op 25 oktober 
 
Het is alweer ruim twee jaar geleden dat het Senioren Netwerk Armhoefse Akkers de 
eerste Tilburg Tour organiseerde. Dat was een groot succes, dus tijd voor een 
nieuwe tour met nieuwe verrassingen voor alle wijkbewoners van 60 jaar en ouder! 
 
We gaan deze keer naar de prachtige moskee in Tilburg West. We bekijken Tilburg weer 
van een andere hoogte en genieten samen van een heerlijke lunch op een gezellige locatie.  
's Middags nemen we een kijkje in de brouwerij van de Abdij van Koningshoeven. Hier is 
een klein deel niet toegankelijk met een rollator, maar dit wordt opgelost met een film. De 
rest van het programma is voor iedereen toegankelijk. 
Wilt u dat niet missen? Ga dan mee met de gezellige Tilburg Senioren Tour om deze 
hoogtepunten van onze stad te bekijken! 
 
Op vrijdag 25 oktober is het zover! En we hopen natuurlijk dat u meegaat! 
 
Vertrek: om 09.15 uur bij de Pelgrimhoeve, graag vanaf 09.00 uur daar verzamelen. 
We zullen rond 16.30 - 17.00 uur terug zijn bij de Pelgrimhoeve. 
Eigen bijdrage voor de hele dag: 15,- euro. Graag gepast betalen ’s morgens bij aankomst. 
Dit is inclusief lunch en koffie/thee. Het Senioren Netwerk betaalt mee aan deze dag. 
 
Vol = vol, dus wees er snel bij. Als de bus vol is en u niet meer mee kunt, krijgt u bericht. 
Hoort u niets, dan verwachten we u op 25 oktober. 
Bij verhindering graag tijdig (uiterlijk 3 dagen van tevoren) afmelden, zodat er eventueel 
iemand anders mee kan. Bij niet tijdig afmelden, is betaling alsnog verplicht. 
 
Heeft u net zo’n zin als wij? Dan vragen u om vóór 1 oktober 2013 met onderstaande strook 
te laten weten als u meegaat. Voor eventuele informatie kunt u contact opnemen met Ineke 
van Kasteren, 7  buurtraad@hotmail.com, ( 544 67 83. 
 
We hopen u te zien op 25 oktober! 
Met vriendelijke groeten, 
 
Namens het Senioren Netwerk Armhoefse Akkers 
 
#  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ja, ik ga / wij gaan mee op vrijdag 25 oktober met de Tilburg Senioren Tour. 
 
Naam/Namen:…………………………………………………………………………………… 
 
Ik kom/Wij komen met 1 persoon / 2 personen (graag aangeven) 
 
Aantal personen vegetarisch: ..... 
Rollator ja/nee 
 
Adres: ……………………………………………………………… Telnr. …......................... 
 
Mailadres:............................................................................... 
 
Deze strook inleveren vóór 1 oktober 2013  
op J.P. Coenstraat 34a of Ringbaan-Oost 240-43. 
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Cursusseizoen bij Goretti van start!  
 

In het gebouw Goretti (Wilhelminapark 54) starten in september diverse cursussen 
beeldende kunst voor volwassenen en kinderen. Nieuw is de samenwerking met 
Factorium: de cursusreeks KUNSTMIX, voor kinderen van  6 t/m 12 jaar, heeft ook het 
onderdeel beeldende vorming dat verzorgd wordt door vier docenten van Goretti.   

Voor volwassenen heeft Goretti het volgende aanbod: schilderen, (model)tekenen, 
grafische technieken, fotografie, drukken en boekbinden, animatiefilm, beeldhouwen en 
keramiek. Ook voor kinderen zijn er veel mogelijkheden: graffiti, schilderen en tekenen, 
keramiek, animatie, een peuter- en kleuteratelier, fotografie, striptekenen en techniek!  

Informatie over het volledige cursusaanbod kun je vinden op de website 
www.cursusgoretti.nl, of stuur een mail naar cursus@atelierstilburg.nl (contactpersoon 
Marola Vink). Voor cursisten die zich vóór 9 september aanmelden (op vertoon van deze 
uitgave van het Armhoefse Akkers wijkblad) biedt Stichting Goretti een korting van 10% 
op het cursusgeld. Dus volg je creatieve lijn, en schrijf je in voor een leuke cursus! 

 

GORETTI docenten: 

Volwassenen: Reinoud van Vught, Linda Arts, Daniëlle van Broekhoven, Simone van 
Bakel, Jan van den Berg, BICK, Carola Popma, Roel Sloot, Netty van Osch, Gerdien 
Wolthaus Paauw, Annette Paulsen en Reinhart Voulon. 

Kinderen: Marjo Dirks, Liedeke Kruk, Reinhart Voulon, Roel Sloot, Carin de Kok, 
Reinhart Voulon, Joep van Gassel, Suk-Jing Pang en Pieter-Max Schultz. 

Goretti is een initiatief van Ateliers Tilburg en wordt ondersteund door de gemeente 
Tilburg.  
 

- ADVERTORIAL -
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Redactielid Corin Sweegers is afgelopen juni genomineerd voor Vrijwilliger van het 
Jaar.  Haar nominatie leverde 100 euro op die zij op 28 augustus overhandigd heeft 

aan Franca Adriaans, manager van het Ronald McDonald Huis. 
: www.kinderfonds.nl/huis-middenwest-brabant.

Openluchthotel georganiseerd door Fields of Wonder was ook te vinden 
in de Moerenburg. Unieke hotelkamers onder de sterrenhemel 
ontworpen door kunstenaars. Op de foto een stapelbed in het 

weiland aan de Moerenburgseweg.
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Mede dankzij Angelique van Heeswijk 
kreeg Anne-Marie in de afgelopen maan-
den 25 (oud) wijkbewoners voor haar lens. 
Allemaal mensen van 80 jaar en ouder die 
ook nog een dierbare herinnering konden 
tonen in de vorm van een babyfoto of de 
oudste foto die zij nog hadden. Bekende 
namen staan er tussen, zoals Janus 
Wagener (top voetballer bij Willem II). Will 
Vriens, jarenlang ‘kartrekker’ van het wijk-
blad wat u nu leest. Jos Bots die hiervoor 
vele jaren de lay-out verzorgde of Celéstinè 
van Heesch – v.d. Schoot die de uitnodig-
ing voor de expositie siert. Minimaal twee 
keer ging Anne-Marie bij hen op bezoek en 
het waren stuk voor stuk heel gezellige 

visites. “Het is leuk om bij mensen te 
komen, waar je – zonder dat je het weet – 
vaak toch zomaar voorbij loopt.”

Fotoboek
De prachtige combinaties van baby’s en 
senioren heeft Anne-Marie verzameld in 
een uniek fotoboek, dat tijdens de expositie 
te koop is. De foto’s worden tentoongesteld 
in passe-partouts van dezelfde afmetingen. 
Twee optredens van het saxofoonensemble 
van Seniorenorkest N.K.H. verlevendigen 
de expositie.

Foto-expositie 80+

“Ik heb zulke mooie, warme en unieke ontmoetingen gehad, dat ik hoop dat zulke
ontmoetingen ook ontstaan bij mijn expositie. Zeg maar een soort reünie.” Fotografe
Anne-Marie Smulders kijkt uit naar haar expositie op zondag 6 oktober tussen 14.30
en 17.30 uur in de Pelgrimhoeve.
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Vernieling in Moerenburg
Het was natuurlijk te verwachten. Begin juli is de eerste papierbak op de Hoevense 
Kanaaldijk bij de lange Jan compleet opgeblazen. Van de bak was niets meer over dan 
verfrommeld ijzer en de deur lag 25 meter verderop in  een wei. Natuurlijk is de schade 
adequaat gemeld, maar zonder toezicht gebeurt er ’s avonds van alles.

Open dag Maaltijdenexpres
Samen met ruim 35 vrijwilligers en medewerkers van de Diamant-groep worden dagelijks 
zo’n duizend maaltijden aan huis bezorgd door de Stichting Maaltijdenexpres Brabant. Het is 
een sociaal betrokken organisatie waar vrijwilligers – ook met een kleine beperking - welkom 
zijn en zich op hun gemak voelen. Kom een kijkje nemen bij de stichting in de Boomstraat 
161 op zaterdag 14 september van 11.00 tot 16.00 uur. Kunt u meteen hun gerechten pro-
even.

Drakenbotenfestival
Zaterdag 15 september tussen 12.00 en 23.00 uur wordt weer het grootste waterspektakel 
van Tilburg en Omstreken georganiseerd: het Drakenboot Festival in de Piushaven. Ver-
schillende teams starten in drakenboten en maken over 200 meter uit wie er met de prijs 
vandoor gaat. Mundial Productions zorgt weer voor een Aziatische markt. Ook zullen er 
diverse optredens en demonstraties te zien zijn en is er een speeldorp voor kinderen.

                                                   (foto: Beeldveld Fotografie)
Thuisadministratie
Heeft u ook moeite met het ordenen van uw eigen administratie? Sinds begin mei levert het 
samenwerkingsproject Thuisadministratie van Humanitas en ContourdeTwern hulp op maat. 
Thuisadministratie is er voor alle inwoners van de gemeente Tilburg van 18 jaar en ouder. 
Aanmelden kan via : www.thuisadministratie.info of neem contact op met de coördinatoren 
van de Thuisadministratie, MFA Het Spoor, ( 542 16 64. 



21

Seniorenbeurs 50-plus
Ook dit jaar organiseert een groep enthousiaste vrijwilligers samen met ContourdeTwern de 
Tilburgse Seniorenbeurs: op zaterdag 5 oktober in bioscoopcomplex Euroscoop. 
Bezoekers zijn welkom van 10.00 tot 16.00 uur. De toegang is gratis. De Seniorenbeurs 
biedt 50-plussers brede informatie over actief worden en blijven. 
Kijk op: : www.seniorenbeurstilburg.nl

MUS omgetoverd
Helaas bestaat MUS (Mirjam’s unieke stukken) aan de Armhoefstraat niet langer. Het 
vogeltje is gevlogen en laat haar ruimte nu achter voor een nieuwe ondernemer die er een 
snoepwinkeltje ‘De Toverbal’ begint.

Panasj Tilburg
Vanaf september gaat het eerste hockeyende speelconcept voor kinderen vanaf 3 jaar ook 
in Tilburg van start.  In verschillende steden zoals Eindhoven en Breda is het al een groot 
succes met landelijk meer dan 3000 deelnemende kinderen. Het is niet alleen hockey.
Op een speelse manier maken de kinderen kennis met de eerste bouwstenen van de geci-
jferd en geletterdheid, zoals synchroon tellen, symbolen herkennen, kleuren benoemen, etc. 
Aanmelden en meer informatie via : www.panasj.nl en klik bij steden op Tilburg.

Kunstproject met kamerplanten
Stichting Sea heeft kunstenares Alexandra Duvekot uitgenodigd om in de project ruimte van 
Gust van Dijk aan de Tivolistraat haar project ‘The Plant Orchestra’ te tonen. In dit project  
kunnen bezoekers een muziekstuk componeren samen met planten. Via lichtsensoren die 
reageren op de schaduwen van het publiek ontstaan er tonen op een andere hertz dan wij 
gewend zijn, maar op een toonhoogte die plantvriendelijker is. Alexandra geeft tekst en 
uitleg en zingt. Expositie van 13 - 29 september op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag 
van 13.00 – 17.00 uur.
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De Zonnebloem zoekt vrijwilligers
Het bestuur van de regio Tilburg zet zich in de komende periode in om het werk van de Zon-
nebloem nieuw leven in te blazen. Het werk van de Zonnebloem  is bedoeld voor mensen 
die door ziekte, handicap of  gevorderde leeftijd beperkt zijn in hun fysieke mogelijkheden 
voor alle lagen van de bevolking. Ze willen graag een aanbod creëren voor jongeren (tot 
45 jaar), medioren (45-65 jaar) en 65plussers. Daarvoor zoeken ze vrijwilligers. Je kunt je 
aanmelden via : www.zonnebloem.nl, of bij secretaris Joop van de Ven ( 456 12 81. 

Wandeling ‘intellectueel eigendom’
Jan Smolders (Dohmen advocaten Tilburg) en Gert Brunink (stadsbioloog Tilburg) bieden 
ondernemers op 21 september de mogelijkheid tot een educatieve wandeling door Moeren-
burg. Deelnemers krijgen al wandelend antwoorden op vragen over de natuur en over 
‘intellectueel eigendom’: alles op het gebied van merkenrecht, auteursrecht waaronder 
formats, software, design, mode, huisstijlen, handelsnaamrecht, domeinnamen, modelrecht, 
octrooien enz. Start 15.15 uur bij Zomerlust. Kosten 15 euro en aanmelden via: 
7 IEwandeling@gmail.com. 

KinderBouwSpeelplaats ‘Muziek’
Evenals vorig jaar wordt in de Herfstvakantie weer een bouwplaats ingericht voor kinderen 
van 6 t/m 12 jaar uit de wijken rond de Piushaven die van timmeren, knutselen en muziek 
houden. Samen wordt aan een stad vol met verschillende kleurrijke hutten. Ook wordt een 
groot muzieklabyrint gemaakt met deur- en raamkozijnen waar de kinderen doorheen kun-
nen lopen en zelf spullen aan kunnen bevestigen waar ‘muziek’ uitkomt. 

Tussen Zomerlust en Weemoed 
Na de lancering van deze heruitgave heeft het even storm gelopen bij Blossom aan de 
Armhoefstraat en bij de familie Sweegers op de Oisterwijksebaan 8. Er ligt nog een mooie 
voorraad voor mensen die op zoek zijn naar een origineel cadeau. Dankzij sponsoring is het 
boek te koop voor 10 euro en wordt de stichting Kindervakantie-werk Hekos (zie elders in 
deze uitgave) gesteund.

Opruimdag Moerenburg 2 november
In het kader van de jaarlijkse natuurwerkdag is er op zaterdag 2 november een zwerfvuil-
ruiming in Moerenburg. De Werkgroep Behoud Moerenburg hoopt weer op een flinke groep 
vrijwilligers die de handen uit de mouwen wil steken. Meer informatie in het volgende wijk-
blad.
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Koningsschieten Sint Jorisgilde                                 Corin Sweegers

In 2010 werd Bart van Bilsenvan uit de Oisterwijksebaan Koning van het Sint Joris-
gilde, dat gehuisvest is in Moerenburg aan de Oisterwijksebaan, net achter Longa. 
Na drie jaar als Gildekoning actief te zijn geweest, moest op 25 augustus opnieuw om 
deze titel gestreden worden. 

De nieuwe Koning van het St. Jorisgilde 
Piet Laan met Koningin Franca

Rond 10.00 uur wordt er in het gildetenue 
verzameld op een plein nabij de kerk van 
‘t Heike. Om 10.30 uur is er de Gildemis. 
Na afloop van de mis wordt er voor de kerk 
een vendelgroet gebracht.  Vervolgens gaat 
men gezamenlijk aan de koffietafel met de 
Gildebroeders van een aantal bevriende 
Gildes bij Mie Pieters. Op eigen gelegen-
heid gaat iedereen naar het Gildeterrein 
aan de Oisterwijksebaan. 

Veel protocol
Het Koningsschieten verloopt volgens een 
strak protocol. Aangekomen op het schiet-
terrein wordt door de drie deelnemende 
Gilden driemaal rond de schutsschutsboom 
getrokken. Voorop de (loco-)burgemeester 
en pastoor. Als dit gebeurd is, wordt de 
schutsboom vrijgegeven voor het Kon-
ingsschieten. Het eerste schot wordt gelost 
door de (loco-) burgemeester en de deken, 
gevolgd door de hoofdman en vorige 
Koning. In 2007 was dat overigens Tijn 
Langenberg. De schutsboom bestaat uit 
een hoge paal, met daar bovenop een 
vogel. De vogel is een houten blok met 
vleugels, kop en staart, bevestigt met twee 
stalen bouten op de paal. Je wordt Koning 
als door jou schot het laatste deel  van de 
vogel van de schutsboom valt. Het tweede 
schot wordt door alle schutters tegelijk 
afgeschoten. Na een paar uur schieten 
valt de vogel naar beneden. Diegene die 
het laatste schot heeft gelost kan Koning 
worden. 

Nieuwe Koning
Dat schot werd gelost door Piet Laan. Op 
dat moment ben je nog geen Koning. Er 
mag nog niet gefeliciteerd worden, want 
eerst moet het Koningschap geaccepteerd 
worden. Er volgt beraad. De Raad van het 

Gilde komt bij je om te vragen of je het 
Koningschap aanvaard. Als je “Ja” zegt 
volgt er nog een aantal rituelen. De Kon-
ingsgelofte wordt afgenomen”: “Belooft gij 
u te gedragen tegenover God, Koningin en 
maatschappij zoals een goed gildebroeder 
betaamt ... Belooft gij een zilveren schild 
toe te voegen aan de zilverschat van ons 
gilde... Belooft gij Uw mede-Gildebroeders 
vandaag te zullen trakteren volgens ons 
gebruik.” Na zeven verschillende beloftes 
met “Ja” beantwoord te hebben, volgt de 
gelukwens door de Hoofdman. Je moet 
je handen wassen, een zilverstuk geven, 
de sjerp wordt aangedaan en de dekens 
omhangen het juweel. Vervolgens moet de 
nieuwe Koning Piet Laan over het vaandel 
lopen en wordt de erewijn geschonken aan 
alle gildebroeders en zusters van de aan-
wezige Gilden met genodigden. De nieuwe 
Koning en Koningin krijgen een vaandel-
groet. Als dit gebeurd is, vertrekt het gehele 
gezelschap weer naar de binnenstad van 
Tilburg, naar de pastorie van ‘t Heike om de 
nieuwe Koning Piet en Koningin Franca te 
presenteren aan het Kerkelijk en Wereldlijk 
gezag. Bij het Wereldlijk gezag ging het 
dit jaar mis. De burgemeester was niet 
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aanwezig. Vergeten? Kleine domper op de 
feestvreugde. Teruggekomen op het Gilde-
terrein volgt nog een gezellig samenzijn.

Is uw interesse gewekt voor deze mooie 
traditie, neem dan contact op met het Sint 
Jorisgilde. Bij dit gilde wordt niet alleen met 
de voetboog geschoten, maar ook met de 
kruisboog. Ze komen meestal om de 14 
dagen op dinsdagavond bij elkaar en kun-
nen nog leden gebruiken. 
Interesse? Neem dan contact op met 
W. van der Bruggen, Hogendriesstraat 11, 
5017 GA  Tilburg. 
( 543 29 16. 
: www.sintjorisgilde.tilburgweb.nl. 

De voetboog, gebruikt bij 
het Koningschieten

	   	  
	  

Het Kruikenfestival 
Zondag 13 oktober vanaf 20.00 uur 

Georganiseerd door De Kruikenzangers 
 
Uitgenodigde koren: 
 
 Meepesaant, Tilburg 
 Beeks Smart, Prinsenbeek 
 Liederentafel Santè, Oirschot 
 Teutenkoor, Bergeijk 
 Leijenzangers, Tilburg 
 De Kruikenzangers, Tilburg 

 
Gratis entree 

Pelgrimsweg 27 

Contactpersoon Frans Thomas (  06 250 319 25 
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Via een van de bewoners vonden we 
Bioloog Thijs bereid om ons rond te leiden. 
Voorzien van laarzen, paraplu’s en de 
kleinste kids in buggy’s togen we naar 
Zomerlust voor onze eerste stop. Thijs blijkt 
een begenadigd verteller en informeert 
ons over de vorige eigenaar van Zomer-
lust, Theo,  en diens voorliefde voor wilde 
kruiden uit heel Nederland die van nature 
niet in Moerenburg voorkomen.  Zo staat er 
zeepkruid en de gevlekte dovenetel. Eerst 
gezaaid in Theo’s tuin, nu elders in het 
landschapspark te vinden.  Andere planten 
dragen de bijzondere namen bijvoet, witte 
nachtschade en de bleek gele droogbloem, 
ook allemaal te vinden in Moerenburg.

Slimme vogel
Verder lopend toont Thijs ons een berken-
boom die zowel door de bonte als groene 
specht  flink  is toegetakeld en aan de 
kinderen de vele konijntjes die hier rond-
huppen. Bij de Voorste Stroom is het inte-
ressant om te zien dat de ijsvogel, terug 
van weggeweest, haar nest in de steile 
wand van de stroom bouwt. Dit doet ze 
horizontaal  de aarde in. Zo hoog boven het 

water is het nest onbereikbaar voor water-
ratten en van bovenaf voor de bunzing. 
Slimme vogel! 

Bikkels
Na de rondleiding schuiven we alle tafels 
en stoelen aan elkaar en starten we met 
het avondeten. Dit keer geen traditionele 
bbq, maar een grote ronde bakplaat op gas 
waarop we eerst in no-time pannenkoeken 
voor de kinderen bakken en daarna het 
vlees en vis. Voorzien van salades, brood 
en drank genieten we van een heerlijke 
maaltijd. Na de pannenkoeken duiken 
Guusje, Fieke, Pol, Tinke, Danne en de 
oudere jeugd het kanaal in voor de jaar-
lijkse zwempartij. Nu dit jaar stukken 
kouder dan vorig jaar. Wat en bikkels! Als 
het donker wordt, worden de vuurkorven 
en lantaarns aangestoken en volgt er een 
sjoelcompetitie en wint Maarten met ruime 
voorsprong. Traditiegetrouw blijven de 
jongeren uit de straat tot diep in de nacht 
bij het vuur hangen, want om 3.30 kijkend 
uit het raam zitten ze er nog.  

Angelique Vaartjes

Een educatieve wandeling als start van het straatfeest

Rondleiding Moerenburg is thema straatfeest Hoevense Kanaaldijk

Zaterdagmiddag 24 augustus begon het straatfeest voor de bewoners tussen de Ois-
terwijksebaan en de Daendelstraat. Al vele jaren komen ze jaarlijks bij elkaar om bij te 
praten en samen te eten. Gingen ze vorige jaar met bootjes het kanaal op, nu wilden 
ze wel eens weten wat er allemaal  groeit en bloeit in Moerenburg. 
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De blauwe Bavaria bierwagen die bij het 
stadsstrand staat te lossen, valt een beetje 
uit de toon. Maar verder is het uitzicht vanaf 
ons plekje op de tweede verdieping van de 
Werf-woontoren bijna idyllisch. Bezoekers 
waarschuw ik altijd van tevoren: ’t is niet de 
Vecht of de Amstel hier, maar eenmaal bin-
nen zijn ze niet van het raam weg te slaan. 
Als ik de bierwagen oversla, zie ik links 
van me het groen van Moerenburg en een 
visser die roerloos als een reiger naar zijn 
dobber tuurt. Een stukje achter hem laat 
iemand een vlieger op en op het 
stadsstrand chillen jongeren in de avond-
zon, glas in de hand, zonnebril op het 
hoofd.  Van rechts dokkert een plezier-
jachtje het beeld binnen, futen wiegen op 

de golfjes. Een stukje richting Ringbaan 
Oost spelen kinderen op een van de 
nieuwe vlonders, er naderen twee hardlo-
pers. En helemaal rechts van me torenen 
Interpolis, Stadsheer (de vogelkoo-
itjestoren) en Westpoint boven alles uit - de 
stad is dichtbij. Niks te klagen? Ach, het 
onkruid rond het gebouw staat een meter 
hoog  en door ontbrekende bestrating kom 
je met een rolstoel het gebouw niet binnen 
tijdelijk zullen we maar denken.
Na vijfentwintig jaar wonen in een jaren-
dertig huis in Loven-Besterd was de 
charme er wel een beetje af. Glas-in-lood, 
erkers, openslaande tuindeuren, een kelder 
en een zolder. Prachtig allemaal,  maar 
ook: veel te groot, een oneindig ‘to-do-lijst-
je’ met onderhoudsklussen, kou en tocht. 
En, sorry oud-buurtgenoten, het was er een 
beetje saai. 

Mooi moment
Een jaar of zes geleden bracht ik het bij 
de stoere houtkachel in de voorkamer 
voorzichtig ter sprake: een modern, strak 
appartement met uitzicht op de leven-
digheid van de Piushaven, zou dat iets 
voor ons zijn? Lang-verhaal-kort: we 
werden steeds enthousiaster en hadden 
er een beetje de pest in dat de crisis op de 
woningmarkt vertraging teweeg bracht. Na 
de verkoop van ons huis overwinterden we 
in een huurflatje in de Katterug. Vanuit het 
keukenraam konden we de bouwkranen op 
de Werf zien en op een dag zagen we onze 
toren net boven de bebouwing uitkomen – 
mooi moment. 
Ontelbare keren hingen we met onze 
vingers in de hekken rond de bouwplaats, 
en brachten we enthousiast verslag uit aan 
wie het maar horen wilde: de ramen zitten 
erin, ze zijn nu de buitengevel aan het 
metselen, de steigers gaan eraf!

Onze natuurlijke habitat 

“Hoe bevalt het daar?, vroeg columnist Lout Donders van de Buurtkrant mij als 
kersverse bewoner van  de woontoren aan De Werf. Of ik het in 600 woorden wilde 
opschrijven.” Robert Dölle ging direct op deze uitnodiging in. Hier zijn impressie van 
de eerste vijf maanden in onze wijk.

Robert Dölle



27

Nog even naar het strand                                                       Ab Smit

Ons zomerstrand aan de baai in Jerulalem is, mede door een lange hete zomer, een 
succes gebleken. Maar liefst 50.000 bezoekers hebben gechilled, gejumpt en geno-
ten van alle optredens en feesten. In gesprek met Paul de Kanter, samen met Dirk de 
Leeuw, initiatiefnemer. 

Een succes!! Dit project van stichting 
Cultuur Regio Tilburg. We hopen op een 
vervolg komend jaar, maar in ieder geval 
niet meer op deze locatie. Triborgh gaat 
hier bouwen.
De sfeer was altijd erg relaxt, veel positieve 
reacties en een enthousiast team. 
De ‘overkant’ was niet altijd even blij, maar 
op klachten werd meteen gereageerd. Zelfs 
op regenachtige dagen was er altijd volk. 

Opvallend was, dat ook veel ouderen 
nieuwsgierig een drankje kwamen nutti-
gen, zo pakte de doelgroep breder uit dan 
verwacht was. De bescheiden consumptie-
prijzen voor de ‘natjes en droogjes’ hiel-
pen ook mee. Je kon desnoods je eigen 
boterhammentrommel mee naar het strand 
nemen.

Waterjump
Minpuntje was dat de waterjump, op 
last van de provincie, afgebroken moest 
worden, er zouden gevaren op de loer 
liggen. Paul had niet de behoefte met 
hen in de clinch te gaan: “Ze baseerden 
zich op formele regeltjes. De benodigde 
aanpassingen zouden alleen maar meer 
gevaar opleveren. Hierdoor werden wel 18 
groepsarrangementen geannuleerd. Een 

Op 1 april konden we dan eindelijk verhui-
zen. We voelden ons meteen thuis, al stond 
de 135 vierkante meter ‘ luxe apparte-
ment’  nog vol onuitgepakte dozen en half 
gemonteerde meubels. Nog steeds koes-
teren we de foto’s van ons oude huis met 
z’n authentieke elementen, maar missen? 
Geen seconde!  

Bekenden
Sinds april hebben we ook ontdekt dat 
deze wijk blijkbaar onze natuurlijke habitat 
is. Een massa (oud-)collega’s, fietskam-
eraden, stapvrienden en andere kennissen 
blijkt aan Oisterwijksebaan of directe om-
geving te wonen. Er gaat geen dag voorbij 
of we groeten  een bekende op straat, in 
Loven-Besterd waren we beslist onbeken-
der. Onze vaststelling is dat integreren in 
de Sacramentsparochie heel eenvoudig is: 
ga fietsen bij wielerclub de Door(en)trap-
pers (deden we al), neem een volkstuintje 

net over de brug in Moerenburg (hadden 
we al) en wordt lid van het Baksche Ven 
(zijn we geworden). Iemand voegde aan 
dit lijstje toe: ga te voet brood halen bij 
Theo Pastoor, dus dat doen we nu ook. 
Ik bedenk nu ineens: hoor ik ook tegen 
drugshulpverlening bij Jan Wier te zijn? 
Krijg ik de buurt over me heen als ik zeg 
dat die discussie aan deze zijde van de 
Ringbaan helemaal niet thuis hoort?... 

Lout Donders feliciteerde de Werf-bewon-
ers laatst in dit buurtblad met de fijne wijk 
waar we in terecht zijn gekomen. Hij heeft 
gelijk. Laat me tot besluit dan toch één 
ergernisje uitspreken. Dat deze wijk er niet 
in slaagt voor elkaar te krijgen dat de klok-
ken van de voormalige Sacramentskerk op 
tijd lopen.

Robert Dölle
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Een gedeelte wordt opgenomen in de 
Piushaven, mogelijk nog op andere locaties 
in de wijk. Jeroen van Koningsbrugge en 
Dennis van de Ven spelen de hoofdrollen, 
twee rechercheurs die de strijd aangaan 
met de georganiseerde misdaad. Ze bele-
ven wilde avonturen en komen in komische 
situaties terecht. Er is voor Tilburg gekozen 
vanwege de interessante tegenstelling tus-
sen moderne nieuwbouw en traditionele 
architectuur. Ons sappige accent en Bour-
gondische levensstijl zullen volgens mij 
ook nog wel een duit in het zakje hebben 
gedaan. 

Drugsteam 
Jeroen speelt een onstuimige rechercheur 
moordzaken, die het te bont had gemaakt. 
Daarom wordt hij, tegen zijn zin, overge-
plaatst naar het  drugsteam. Hier moet hij 
samenwerken met een collega, gespeeld 
door Dennis die meer volgens het boekje 
te werk gaat. Zij gaan de strijd aan met de 
Tilburgse drugsscene, die zich natuurlijk 
danig gaat weren. 
Ik voorzie slachtoffers met betonnen klomp-

Smerissen contra boeventuig                                                      Ab Smit

BNN is vanaf 15 augustus tot half januari in Tilburg bezig met de opnames van de 
politieserie ‘Smeris’. In maart volgt uitzending op Nederland 3. Figuranten kunnen 
zich nog aanmelden bij 7 laura@pumkin.com , dus als je een boeventronie hebt...

Dennis en Jeroen alias rechercheurs 
Niessen en Van de Kamp 

voeten in ons Piuswater, wilde achtervol-
gingen over het water, de schurken voorop. 
Ze schieten naar achteren en vergeten te 
bukken bij de draaibrug! Scenes op ons 
zomerstrand met heupwiegend plaatselijk 
schoon. In ieder geval krijgt onze stad weer 
eens landelijke aandacht, dat kan natuurlijk 
nooit kwaad!

omzetderving van zo'n 25%. Daar word 
je niet vrolijk van!” Vooral ook, omdat de 
jumps kijkspectakel zijn en publiek trekken. 
Via de social media kwam hier altijd veel 
reactie op. 

Afsluiting
Zoals in de strandtentenbranche, langs 
de gehele kust, gebruikelijk is wordt het 
seizoen voor personeel en publiek uitbun-

dig afgesloten. Paul, Dirk en het hele team 
nodigen uitdrukkelijk alle bewoners van 
onze wijk uit op 28 september vanaf 19.00 
uur. Er is volop livemuziek voor een breed 
publiek in een feestelijke ambiance. De rest 
blijft een verrassing! 
Voor meer info zie : www.whatajump.nl en 
wat betreft de nieuwbouw in Jeruzalem zie 
: www.aandewaterkant.nl
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Wat willen we met het water?

Het gebied rond de Piushaven en de Kanaalarm is grondig aan het veranderen. 
Maar wat willen we dat het gaat worden? Hoe vullen we concreet een ‘levendige en 
bruisende Piushaven’ in? De laatste maanden worden over dat onderwerp talrijke 
discussies gevoerd en een zogenaamd watergebruiksplan moet de hoofdlijnen gaan 
aangeven.

Tot heden hebben ‘de schippers’ grotendeels kunnen bepalen hoe het water er uit moest 
zien.  Maar nu verrijzen langs de oevers flinke wooncomplexen met nieuwe bewoners en 
uiteenlopende wensen. Veel van hen willen toenemende levendigheid op en langs het water, 
maar anderen willen vooral genieten van een mooi uitzicht en rust.     

De groep van investeerders en projectontwikkelaars is primair geïnteresseerd in een snelle 
verkoop of verhuur van woningen. Samen met de gemeente zetten zij daartoe aandacht-
trekkende evenementen op en organiseren en financieren levendigheid. Dat willen ook veel 
ondernemers, in het bijzonder in de horeca. Zij bepalen mede de sfeer in het gebied. Don-
curado, Shinzi, de waterjump, het strand in Jeruzalem, verhuurders van bootjes zijn daarvan 
voorbeelden.   
Veel van de belangen en voorkeuren van de diverse groepen zijn met elkaar in strijd en het 
is uiteraard onmogelijk het eenieder naar de zin te maken. Veel laag-wonende bewoners en 
wandelaars hekelen grote donker geverfde boten omdat deze het zicht op de oevers aan de 
overkant ontnemen. Hoog-wonenden kunnen over zichtbelemmeringen heen kijken. 

In het watergebruiksplan-in-ontwerp is gebleken – zoals was te verwachten – dat er weinig 
eenstemmigheid is over de toekomstige inrichting van het gebied. Meer boten, ligplaatsen 
en scheepvaartverkeer of juist een botenvrije kanaalarm? Een passantenhaven? 
Een museumhaven? Een scheepshelling? Sloepensteigers? Meer horeca? Een lichtplan 
met kleuren en laser-effecten?  
De Piushaven en de kanaalarm zijn ‘openbare ruimten’ en een publieke autoriteit, gemeen-
teraad en college, dienen daar vorm en inhoud aan te geven. Die verantwoordelijkheid kan 
niet aan derden worden overgedragen. Maar tot op de dag van vandaag ontbreekt een 
gemeentelijke visie.   

Het Bewoners Platform Piushaven (BPP) wil proberen een forum te zijn waar discussies 
over de toekomst permanent aan de orde zijn. Het lidmaatschap staat voor iedereen open. 
Het secretariaat is gevestigd op de Oisterwijksebaan 82 en het e-mailadres is 
7 info@piushaven.com. Het BPP vergadert ongeveer vier keer per jaar en voert regelmatig 
overleg met de projectleiding van de Piushaven en de betrokken wethouder. 

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

Cursus Vaarbewijs
Cursus Klein Vaarbewijs 1 en/of 2 in de buurt? kijk op :www.wateridee.nl of ( 06 121 463 
34 of ( 06 255 155 56.

Te huur
Zaal 18 x 11 m. en/of spreekkamer 5  x 3 m. Op de tijden dat Maldhy en/of Jop er geen 
gebruik van maken. Zie:  : www.centrumbewustbewegen.nl of   ( 06 179 920 16.

Teken- en schilderlessen en cursus Aquarel
Leerzaam en gezellig! In het atelier aan boord van ons schip Drie Gebroeders aan de Hav-
endijk 7 (bij de Hogendriesstraat). Kijk op : www.wateridee.nl of ( 06 121 463 34.

Je hoort de zee, je ziet de duinen
Op anderhalf uur rijden, vind je op Walcheren onze goed uitgeruste 8-persoons vakan-
tiewoning. Gelegen tussen Zoutelande en West-Kapelle en net achter de duinen, zodat je 
na 400 meter met je voetjes in de zee staat.  Wil je graag een folder met meer informatie en 
foto’s, mail dan naar 7 palaisdelamer@ziggo.nl. Theo en Martyntje.

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

Te Koop caravan
In verband met overlijden te koop: Caravan Hobby 370 N Classic .1992. Drie personen. In-
clusief voortent, luifel, 3-pits kookplaat, kachel en Chemisch toilet (porto potti, nieuw en nog 
in de doos). ( 543 13 20.

Timmer aan Taal
Praktijk voor Remedial Teaching, ( 06 233 290 34.

Oppas gezocht
Lieve oppas gezocht voor onze dochter van 2,5 jaar, voor vrijdagavond. Zal voor ongeveer
2 á 3 uurtjes zijn (graag ervaring met eten geven, verhaaltje voorlezen en naar bed bren-
gen). Wij zijn woonachtig in de Armhoefse Akkers. Heb je interesse? ( 06 230 870 09.
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BUURTAGENDA 

13 - 29 
sept 

vr/za/zo 
13.00 – 17.00 uur 

Gust van Dijk  
Kunstproject met kamerplanten 

19 sept. Aanvang 19.30 uur Pelgrimhoeve 
Informatieavond ‘Samen geeft energie’ 

28 sept. Aanvang 19.00 uur Stadsstrand 
Afsluiting Zomerseizoen 

28 sept. Aanvang 20.00 uur Zomerlust 
Raak de snaar, liedjesprogramma 

5 okt. 10.00 – 16.00 uur Euroscoop 
Seniorenbeurs 50+ 

5 okt. Vanaf 16.00 uur Carré 
Proeve(n) van Sporck 

6 okt. 14.30 – 17.30 uur Pelgrimhoeve 
Foto-expositie 80+  

13 okt. Aanvang 15.00 uur Concertzaal 
Jubileum concert Jo Sporck 

13 okt. Aanvang 20.00 uur Pelgrimhoeve 
Kruikenfestijn 

25 okt. 09.00 – 17.00 uur Start bij Pelgrimhoeve 
Senioren Tour Tilburg 

 
INFORMATIE 

Ø Buurtkrant E-mail: armhoefseakkers@gmail.com 
Postadres: J.P. Coenstraat 33, 5018 CP Tilburg 

      Eindredactie Willianne Verbakel J.P. Coenstraat 33 06 522 542 00 
      Advertenties Anneke v.d. Avoird Bosscheweg 192 542 30 65 
  
Ø Buurtkrant 

medewerkers 
Anneke v.d. Avoird, Judith Doljé, Lout Donders (Donlog), Gerben 
van Eeuwijk, Joost Ketelaars (bezorging), Toine Kocx (foto’s), 
Jaap van Loon, Ab Smit, Corin Sweegers, Anne-Marie Smulders 
(In the picture), Willianne Verbakel en Rob Ysebaert (lay-out).  

   

Ø Reacties 
Buurtkrant 

Deadline kopij volgend nummer: 

Verschijningsdatum rond:  

26 september 

11 oktober 

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

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

Voorzitter Helma Oostelbos P.F. Bergmanstraat 4 536 56 79 
Secretaris Remco Westhoek Loudonstraat 25 535 70 08 
Penningmeester Erwin Jacobs J.M van Nassaustr. 40 590 40 00 

 
BUURTAGENDA 

13 - 29 
sept 

vr/za/zo 
13.00 – 17.00 uur 

Gust van Dijk  
Kunstproject met kamerplanten 

19 sept. Aanvang 19.30 uur Pelgrimhoeve 
Informatieavond ‘Samen geeft energie’ 

28 sept. Aanvang 19.00 uur Stadsstrand 
Afsluiting Zomerseizoen 

28 sept. 20.00 - 24.00 uur Pelgrimhoeve 
Dansen met muziek van goed van oud 

28 sept. Aanvang 20.00 uur Zomerlust 
Raak de snaar, liedjesprogramma 

29 sept. 14.00 uur Waterkant De Werf 
Zwaaien naar de overkant en daarna op de koffie 

5 okt. 10.00 – 16.00 uur Euroscoop 
Seniorenbeurs 50+ 

5 okt. Vanaf 16.00 uur Carré 
Proeve(n) van Sporck 

6 okt. 14.30 – 17.30 uur Pelgrimhoeve 
Foto-expositie 80+  

13 okt. Aanvang 20.00 uur Pelgrimhoeve 
Kruikenfestijn 
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Lid Ineke v. Kasteren J.P. Coenstraat 34a 544 67 83 
Lid Ton Berkelmans Oisterwijksebaan 173 06 515 859 47 
Lid Johan van der Have Armhoefstraat 47 543 34 97 
Lid Mascha Meulenbroek J.P. Coenstraat 87 535 51 14 
Lid Hein Jacobs J. v..Beverwijckstraat 7 542 61 10 
  

Vergadering elke 2e dinsdag van de maand om 20.30 uur, m.u.v.  
juli en augustus. Eerstvolgende vergadering 8 oktober in de 
ruimte van de Buurtraad in de Van Heutszstraat 1a. Bellen bij 
Buurtraad/prikpost. 

                            
Ø Wijkagent 

Ad Braber 
Wijk Armhoef Hoogvenne 
E-mail: ad.braber@mw-brabant.politie.nl. ( 0900 8844.  
Spreekuur op maandagavond: 23 september en 7 oktober van 
19.00 tot 20.00 uur. De wijkagent is op die avonden in de wijk. 
Wilt u hem spreken, bel dan bovenstaand telefoonnummer dan 
wordt hij opgepiept en komt hij naar u toe. Op 20 mei is er géén 
spreekuur. 

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

Buurtraad, boven het Kindercentrum in de oude Lidwinaschool,  
1e verdieping, alleen trap. Van Heutszstraat 1a. Bellen bij de 
Buurtraad/prikpost.  
Bloedprikken door SHL-groep: iedere ochtend van maandag t/m 
vrijdag van 08.00 - 11.30 uur in het Gezondheidscentrum 
Piushaven, Prinsenhoeven 22. 
Prikposten Diagnostiek Brabant; voor locaties en actuele 
openingstijden kijk op: : www.diagnostiekbrabant.nl óf bel met  
( 539 36 36 maandag t/m vrijdag van 08.00-17.00 uur. 

  
Ø AED-apparaat Studio T (Loudonstraat 2), terrein Jan Wier en Hogendriesstraat.  

Wilt u een cursus volgen om met een AED om te leren gaan en 
daarna voor de buurt beschikbaar te zijn? Mail dan naar  
7 p.van.erp@ziggo.nl.  

  
Ø Ouderenzorg 

 
Een ouderenadviseur, een mantelzorgconsulent en een 
maatschappelijk werker van de Twern houden in het 
Gezondheidscentrum Piushaven afwisselend spreekuur op 
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 - 10.30 uur. 
Prinsenhoeven 24, ( 544 65 44. 

  
Ø Senioren Netwerk 

Armhoefse Akkers 
Komt op voor seniorenbelangen in de wijk. Heeft u wensen, een 
idee of een klacht? Of wilt u zelf meedenken in het Netwerk? 
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 Meldpunt 
Waterpaviljoen 
Moerenburg 

 

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

Ø Meldpunt GGz Voor klachten of opmerkingen over patiënten van Jan Wier:  
( 088 01 61 616 of 7   meldingenjanwierhof@ggzbreburg.nl. 
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Gecertificeerd	  NFG,	  hierdoor	  
vergoeding	  zorgverzekering	  
	  

Als	  jij	  het	  besluit	  hebt	  genomen	  dat	  je	  zo	  niet	  
langer	  verder	  kan,	  maak	  dan	  direct	  een	  afspraak.	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Dat	  voelt	  al	  snel	  een	  stuk	  beter!	  
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Voor het beste hypotheekadvies komt u uit bij Lancyr Mutsaers. Er is namelijk veel 
meer mogelijk dan u denkt. Een advies van Lancyr Mutsaers is altijd maatwerk en 
dus afgestemd op uw woonwensen en financiële en persoonlijke mogelijkheden. 
Onze hypotheekadviseur helpt u graag verder bij het vinden van de beste hypotheek.  
 
Voor de verkoop van uw woning staan wij graag voor u klaar  Ook in de huidige 
markt doen wij er alles aan om de verkoop van uw woning zo snel mogelijk te laten 
verlopen. Wij maken graag een afspraak met u om te laten zien wat wij voor u 
kunnen betekenen.   

  

	  
Professor	  Verbernelaan	  100	  	  	  
5037	  AK	  	  Tilburg	  
Tel.	  013	  -‐	  467	  66	  93	  
Contactpersoon:	  	  M.	  Zabil	  
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Goirkestraat 161A 
5046 GG Tilburg, M 0627115836

E info@matthijsklerx.com, I www.matthijsklerx.com

 
 
 
 
II	  III	  II	  III	  II	  III	  II	  III	  II	  III	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	                           .  reparatie 
                                                                                   .  stemmen 
John	  Meulendijks	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  pianoservice	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  .  advies	  
                                                                                   .  bemiddeling 
 
Gerard de Bondtstraat 6      5017  GT  Tilburg 
Tel. 013 – 543 40 04 
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Kijk	  op:	  

www.villapoggioalsole.com	  
Tel.:	  013	  543	  88	  68	  

 

 

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.	  
 

Ideaal	  voor	  familie-‐	  of	  vrienden-‐
vakantie.	  Blik	  op	  Capri	  en	  de	  

Amalfikust.	  Prachtig	  achterland.	  
Historische	  schatten.	  Mooie	  stranden.	  
Middeleeuws	  dorp.	  Cilento	  is	  Unesco	  

beschermd	  natuurgebied	  in	  de	  
provincie	  Campania,	  het	  land	  van	  de	  
citroenen	  en	  de	  Mozarella.	  Paestum,	  
Pompeï,	  Napels,	  Capri,	  Amalfikust	  als	  

uitstapjes.	  
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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

	  

KUNSTJAARCURSUSSEN	  

2013	  –	  2014	  

Lessen schilderen/schetsen met 
aandacht voor kwaliteit!           

Voor beginners en gevorderden, 
zoals Vrij Atelier, Basiscursus, 

Zondag workshops, bedrijvenkunst.  
Door professionele kunstenares 

Antonetta Weideveld, afgestudeerd 
Kunstacademie. 

Start 24 sept. Proefles mogelijk. 
Tel. 06 308 202 78 
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SPORTEN BIJ WERE DI TILBURG

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

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

PHPH

PHPH
60 jaar 'jong'

1949 2009

Vof  PelgrimHoeve
Voor al uw feesten of bijeenkomsten.

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

Er is een rookruimte aanwezig.

www.pelgrimhoeve.nl

Pelgrimsweg 27 • 5018 EL  Tilburg • 013-5362116 • 06-51518818
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Ook kunt u hier                                                                                                                                                                          
uw schoenen                                                                                                                                                        
afgeven voor  reparatie. 

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  


