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Mooie kerstgedachte

- Burgemeester anderhalf jaar te laat! 
- Gaan voor duurzaam in de wijk?!
- 44 jaar en nog niet goar!
- De voetbalvaders van Were Di
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Langverwacht inderdaad. “Helaas, ander-
half jaar te laat”, volgens de voorzitter 
van de buurtraad Helma Oostelbos, bij 
het afsluitende samenzijn in het Klasse-
theatercafé. Gedoeld werd op de reeds 
genomen besluiten over Jan Wier. Deze 
vormden de reden waarom er nu wel een 
wijkschouw werd afgenomen in het gebied 
rondom het Jan Wierhof, zodat de huidige 
stand van zaken kon worden opgenomen. 
Het was een gemêleerd gezelschap, dat 
door Hein Jacobs, lid van de Buurtraad 
en het Beheeroverleg, werd rondgeleid. 
Noordanus werd vergezeld door enkele 
buurtraadsleden, diverse wijkbewoners en 
wijkagenten. 

De burgervader en wethouder hadden 
gezelschap van betrokken ambtenaren 
en enkele raadsleden. Uiteraard waren 
ook afgevaardigden van GGz Breburg en 
Novadic-Kentron van de partij.

Melden moet
“De vorming van een Beheeroverleg is 
ingegeven door de komst van Novadic-
Kentron in het algemeen en de Medische 
Heroïne Unit (MHU) in het bijzonder. 
Wijkbewoners vrezen door deze concen-
tratie van psychiatrische zorg en versla-
vingszorg voor meer overlast. Met name in 
de directe omgeving door de loop en het 
verkeer van cliënten door de buurt”, aldus 
Hein Jacobs. “Reden, waarom Novadic-
Kentron overweegt de ingang voor de MHU 
te verplaatsen naar de Ringbaan Oost, 
alsook plaatsing van cameratoezicht”, legt 
Johan Manders, locatiemanager van GGz 
Breburg uit.
De overlast blijkt mee te vallen. Althans, 
er komen de laatste tijd weinig meldin-
gen meer. Dit terwijl hondenbezitters en 
enkele buurtgenoten aangeven dat er vaak 
personen rondhangen bij de bank of soms 
liggen te slapen in de bosschage erachter. 
Daarnaast ligt er vaak rommel en buurtbe-
woners zijn er niet meer zo happig op hun 
hond hier uit te laten. Het roept de vraag 
op of men ‘meldingsmoe’ is, of dat dit komt, 
omdat reactie uitblijft. Het beheeroverleg 
pleit ervoor zeker te blijven melden via 
( 088 01 61 616 of 
meldingenjanwierhof@ggzbreburg.nl. 

Juist zo kan men volgen hoe de situatie 
er werkelijk voor staat. Melden heeft wel 
degelijk zin, al blijft het de vraag of de 
overlast veroorzaakt wordt door de cliënten 
van de betreffende instellingen. De ervaring 
van de huidige heroïnepost in de wijk 

Het langverwachte wijkbezoek                                 Yvonne Thomassen

Het wijkbezoek van burgemeester Noordanus en betrokken wethouder Marjo Frenk 
vond plaats tijdens de wijkschouw van 31 oktober jl. Net te laat voor het plaatsen van 
een verslag in ons novembernummer, al hadden we natuurlijk een foto van dit bezoek 
op de voorpagina. 

Overleg vlakbij U-turn met op de voorgrond 
Frank Claus (met Ipad) die de wederzijdse 
betrokkenheid tussen de buurt en GGz / 
Novadic-Kentron probeert te stimuleren
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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           

 
 
 
 
 
 
 



5

Zorgvlied is overigens dat gebruikers na 
inname de buurt weer verlaten. Inmiddels is 
voor de speeltuin bij het Jan Wierhof al een 
‘genotsmiddelenverbod’ van kracht.

Goed nabuurschap
Meldingsmoe of niet, de burgemeester 
benadrukt even later het belang van het 
gezamenlijk optrekken van instanties en 
bewoners. Hij doet dat met een beroep 
op goed nabuurschap en in het belang 
van een veilige en leefbare wijk. Wel moet 
iedereen zich realiseren dat iedere grotere 
stad problemen heeft met dealers. Het is 
haast niet te voorkomen. Daarom is het 
zaak alles goed in de gaten te houden en 
te volgen. Anderhalf jaar durende overlast 
zoals in het verleden van de ‘trommelaar’, 
mag volgens hem niet meer voorkomen. 
Het gaat nu over wederzijdse betrokken-
heid creëren en een stap-voor-stap bena-
dering. Daar is een projectleider voor 
aangesteld in de persoon van Frank Claus. 
En, ondanks het ‘stapelen’ van verslavings-
zorg en psychiatrische zorg – iets waar de 
buurt bang voor is - gaat de lokale overheid 
uit van de ‘benefit of the doubt’ en ook háár 
verplichting tot goed nabuurschap.

Andere zaken
Alvorens te vetrekken naar het park, wordt 
nog even stilgestaan bij het verloederde 
buitenaanzicht van Jan Wierhof 2. De 
wijkregisseur, Marjo van Velthoven, mag dit 
opnemen met de GGz. Daarna komen nog 
meer aandachtspunten aan de orde, zoals 
het handhaven van éénrichtingsverkeer en 
de reparatie van de kapotte bank bij het 
Indiëmonument.
Door gemeente en buurtbewoners is er  
een werkgroep speeltuin opgericht. Uit de 
krant heeft eenieder inmiddels al kunnen 
vernemen dat er middelen worden vrijge-
maakt voor enkele nieuwe speeltoestellen. 
Tevens is  er een landschapsarchitect bezig 
met het ontwerp voor een meer over-
zichtelijk park. Hij toonde die middag een 
eerste schetsontwerp. Er komt daarmee 
beter zicht vanuit de Boerhaavestraat en  

overzicht van het geheel. Hiermee moet het 
park als ‘hangplek’ en als mogelijke dealrui-
mte tot de verleden tijd gaan horen.
Waar volgens een bewoner echt wel wordt 
gedeald, is in de bosschages tegenover de 
oude ziekenhuisingang. Dit roept de vraag 
op hoe breed kan worden gemeld? 
Want dit probleem kan ook gaan spelen 
in de diverse aanlooproutes tot het gebied 
van het Jan Wierhof. Ook het kerkhof en 
Moerenburg moeten in de kijker komen. 
Hier heeft ook de politie een taak. 

Afsluitend
Bij de plenaire afsluiting geeft de burge-
meester opnieuw aan vooral naar de 
toekomst te willen kijken. Hij acht het zijn 
taak het vertrouwen van de buurt terug 
te winnen. Dat betekent over en weer 
openheid, zoals ook de voorzitter van de 
Buurtraad aangeeft. Gepaard gaande met 
het advies aan de gemeenteraad om de 
afspraken met de instellingen goed in de 
gaten te houden en te controleren. Het 
Beheeroverleg is uiteraard betrokken bij het 
verdere proces en mogelijke oplossingen. 
De burgemeester zegt toe over ongeveer 
een half jaar weer terug te komen voor een 
volgende wijkschouw.

Het gemeentelijk verslag van de wijkschouw 
staat op: www.armhoefseakkers.nl. 

Er was behoorlijke belangstelling voor 
de wijkschouw door de burgemeester 

(foto’s Stella Jacobs)
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Gemeenteraadverkiezingen 2014 
 

Op 19 maart 2014 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen in Tilburg. Om onze lezers een 
handje te helpen bij hun keuze vragen wij alle kandidaten die in onze wijk wonen en  die bij 
een partij op de kandidatenlijst komen zich bij ons te melden. We willen in het nummer van 
februari elke kandidaat uit de wijk de kans geven zich te presenteren, maar hebben geen 
idee wie er allemaal op een lijst staan. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen kijken we of 
we ieder een paar vragen voorleggen, of dat u zelf een presentatie kunt maken met een 
maximaal aantal woorden. 

 
Graag voor 1 januari een mailtje naar armhoefseakkers@gmail.com met daarin uw naam, 
telefoonnummer en de partij waarvoor u in 2014 kandidaat wordt. We nemen in januari 
contact met u op.  
 
 
 
 

Bij veel wijkbewoners is het ‘kerstbomen-
adres’ op de Oisterwijksebaan, net voorbij 
Zomerlust, al vele jaren bekend. De vader 
van Jos begon ruim 30 jaar geleden met 
het zaaien van kerstbomen.  De appel- en 
perenbomen in zijn boomgaard waren oud 
en brachten nauwelijks vruchten meer op. 
Het werd tijd voor iets anders. Hij dacht 
eerst aan asperges, een mooi product en 
zeer geschikt voor deze grond. Maar in het 
voorjaar had hij het ook al erg druk met zijn 
groentenkwekerij. Het werden kerstbomen, 
ook een mooi product en met een piek in 
de winter. Zowel in de voor- en zijtuin als 
op het grote terrein achter het huis werden 
kerstbomen geplant. En kwam je daar in 
december voor een boom, dan liep je sa-
men met hem en zijn schep het terrein op. 
Je zocht een mooie uit, hij stak hem uit de 
grond en je nam hem mee. 

Blauwen en groenen 
Inmiddels is vader Dielissen overleden en 
is het bedrijf in groenten en kerstbomen 
overgenomen door zoons Jos en Piet. Sa-
men met hun vrouwen staan ze op diverse 

Kerstboom-ing business                                                Judith Doljé

“Ik kan van elke kerstboom een mooie kerstboom maken. Maar ik moet er dan wel wat 
tijd in kunnen stoppen.” Jos Dielissen is vaak met zijn snoeimes tussen de bomen op 
het terrein achter zijn huis te vinden. Of dat mooie kerstbomen oplevert, kan iedereen 
nu zelf beoordelen. De verkoop is op 6 december jl. weer gestart.

Jos en Cristian tussen hun 
kerstbomen



7

markten in Tilburg met groente en fruit. 
De kerstbomenhandel vindt alleen plaats 
op de Oisterwijksebaan. Vier jaar geleden 
is Jos samen met vrouw Cristian en hun 
kinderen in zijn ouderlijk huis gaan wonen. 
Sindsdien besteedt hij nog meer aandacht 
aan de bomen. “Ik heb ze echt mooier zien 
worden de afgelopen jaren. Nu ik bij mijn 
bomen woon, is het makkelijk om vaak 
even bij ze te kijken, ze wat op te snoeien 
of hier en daar een verkeerd takje weg te 
snijden”. Er staan verschillende soorten 
zoals Picia’s, Nortmans en Omorica’s. 
Er zijn bomen met zachte en bomen met 
harde naalden, blauwe en groene bomen. 
Hij schat het totale aantal op circa 8000. 
De blauwe bomen hebben de laatste jaren 
aan populariteit gewonnen en worden het 
meest verkocht. “Maar ik heb het liefst een 
grote groene”, zegt Cristian,”dat is voor mij 
nog altijd de echte kerstboom.” Een jaar of 
vier, vijf geleden zat er even een dip in de 
verkoop. “De mensen kochten opeens veel 

kunstbomen”, zegt Jos. “Maar gelukkig is 
dat voorbij en is de markt  weer behoorlijk 
aangetrokken. De meeste mensen hebben 
toch liever een echte kerstboom.”

Gevaarlijk bezig 
Op dit moment hebben Jos en Cristian het 
razend druk en maken weken van wel 80 
uur. De verkoop van de bomen is gestart. 
Alle dagen van de week zijn ze open. 
Vooral Cristian houdt zich met de verkoop 
bezig. Het is druk maar leuk om te doen 
vindt ze. “Ik zie veel bekenden en sta vaak 
ook gezellig te kletsen.” Jos ziet inmiddels 
vaste patronen in zijn klantenkring. Als een 
man zonder zijn vrouw een boom komt 
halen, gebeurt het niet zelden dat hij even 
later weer terugkomt om hem te ruilen. Dit 
lijkt vooral op te gaan voor mannen, die 
‘orders’ hebben meegekregen. De boom 
moet zus of de boom moet zo zijn. “Je bent 
gevaarlijk bezig”, waarschuwt Jos dan “had 
je vrouw nou maar meegebracht...”

In de vorige Buurtkrant was veel te lezen 
over de initiatieven in en rond de natuur in 
Moerenburg. Buurtbewoners knotten al 
vele jaren wilgen, bieden de uilen en de 
ooievaar een goede thuisbasis, maken 
Moerenburg schoon, werken aan speel-
plekken in het nieuwe park, laten zien wat 
de kwaliteiten van deze natuur zijn, enz. 

Energievraagstukken
Toen Hein Jacobs, Godelieve Engbersen, 
Rini Vermelis, Manon Nix, Wim van der 
Wouw, John Lahaye en Ger Pepels als 
werkgroep voor het eerst bij elkaar kwa-
men, was meteen duidelijk dat energie-
vraagstukken minder aandacht hoeven te 
krijgen. ‘Energiefabriek013’ is gelanceerd 
en gekoppeld aan ‘Samen geeft Energie’, 
waarmee de verduurzaming van de wonin-
gen eenvoudiger en dankzij de gemeente-

lijke subsidie goedkoper gemaakt wordt.
Via de website: www.energiefabriek013.nl  
kun je direct deelnemen als je overweegt 
om zonnepanelen te installeren. De eerste 
groep van ruim 25 bewoners is nu ge-
start. Nieuwe deelnemers zijn nog steeds 
welkom en kunnen zich melden bij Hein 
Jacobs, lid van de Buurtraad, via 
7 hein@jacobsenergieadvies.nl. 

Kijken bij de buren
Op 19 november jl. werden bewoners van 
Loon Op Zand, Goirle, Waalwijk en onze 
buurt in Oisterwijk ontvangen. De betrok-
kenen willen van elkaar leren. 

De Armhoefse Akkers Duurzaam: DAAD 

Daadkracht rondom ecologische duurzaamheid kent onze wijk volop, zeker in Moe-
renburg. Toch heeft de Buurtraad het initiatief genomen tot de opstart van de werk-
groep DAAD. Wat kan zo’n werkgroep toevoegen? 
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Hoe zet je een zorgcoöperatie op? Hoe 
kunnen we buurtwinkels behouden of zelfs 
terugbrengen? Hoe kunnen bewoners 
openbare tuinen maken en beheren? De 
nieuwe sociale contacten, het plezier met 
elkaar en de voldoening die samenhangt 
met de uitvoer van de activiteiten smaken 
naar meer. 
Natuurlijk raken vele bestaande activiteiten 
in onze wijk ook de sociale duurzaam-
heid. Sommige zaken gaan daarbij goed, 
andere vragen om extra aandacht: Donlog 
vroeg zich recent in de Buurtkrant af hoe 
duurzaam/zorgzaam onze wijk is toen een 
buurtbewoonster na vele jaren vrij onopge-
merkt onze wijk bleek te hebben verlaten.
De werkgroep kwam al snel tot een eerste 
actielijstje: Kijken bij de buren - Duurzaam-
heid in de wijk; gezamenlijke ruimte/garage 
voor apparatuur en gereedschappen; 
ommetje in de wijk; kinderboomplantdag; 
kalender over de buurt uitgeven; ‘genoeg-
dag’ in de wijk en Repair Café. Kunnen we 
de tuin achter de kerk mooier maken? Zijn 
Peerby.nl of Buurtlink.nl handig?  

Samenwerken
DAAD zoekt samenwerking in de wijk. 
Natuurlijk eerst met bewoners die actief zijn 
of actief willen worden en die willen bijdra-
gen aan een duurzame Armhoefse Akkers. 
DAAD kan natuurlijk zelf versterkt worden: 
wie interesse heeft, kan zich melden bij 
de Buurtraad. We willen de bestaande 
initiatieven in onze wijk beter zichtbaar 
maken. Goed doen, doet goed volgen! 
Daarom nodigt de werkgroep iedereen uit 
om initiatieven bekend te maken. De bij ons 
bekende initiatieven staan op de website 
www.armhoefseakkers.nl onder ‘De Wijk’ 
en dan bij ‘Bewonersinitiatieven’. 

Dat kunnen éénmalige of doorlopende 
activiteiten zijn, voor een kleine of grote 
groep, voor natuur of meer in sociale zin. 
Staat jouw initiatief er nog niet bij? 
Meld het via: 7 ger.pepels@home.nl. 
Daarnaast wil DAAD de bestaande initia-
tieven stimuleren, met elkaar verbinden en 
mogelijk ondersteunen. De initiatiefnemers 
zelf blijven daarbij natuurlijk eigenaar. Mo-
gelijk kunnen er nieuwe partners gevonden 
worden. Studio T, de mbo-opleiding in onze 
wijk, wil op allerlei manieren ondersteu-
ning gaan bieden. Ook heeft de werkgroep 
contact gelegd met basisschool Armhoefse 
Akkers en volgt nog De Nieuwste School. 
 
Praatcafé
Gul, Esmé, Lonneke, Koen en Kamiel, vijf 
studenten van Studio T, organiseren met 
DAAD (Hein, Rini, Ger) het eerste Praat-
café, eind januari 2014. We willen dan laten 
zien wat er allemaal leeft en versterking 
zoeken. Ook willen we verkennen welke 
nieuwe initiatieven waardevol worden 
gevonden voor de wijk. Mis het Praatcafé 
niet. Meer informatie volgt. 
Ook wil DAAD het voorbeeld geven door 
activiteiten zelf op te pakken. Zo gaan 
we een bijeenkomst organiseren, waar-
bij we geïnspireerd zijn door de ideeën 
achter het ‘Repair Café’. Dit bij voorkeur in 

samenwerking met La Poubelle. 
Manon en Wim verkennen deze mogelijk-
heden. 

Tot zover het verslag van de eerste stap-
pen van de werkgroep DAAD. 
Wie vindt dit waardevol en inspirerend en 
doet mee? We horen graag van je via 
7 ger.pepels@home.nl. of 
7 buurtraad@hotmail.com.  

Rini, Wim, Manon, Godelieve, Hein, Ger.
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Kees en Mieke van Baardewijk-Verkuyl, uit 
de J.P. Coenstraat, hebben het voortouw 
genomen en muzikanten, acteurs en regis-
seur gevonden. Met een werkgroep hebben 
ze de ideeën concreet gemaakt; de muziek 
uitgeschreven en een scenario gemaakt. 
De bron van inspiratie vormde het Bel-
gische Decap orgel in Hilvarenbeek. Naast 
de orgelmuziek een soort robottheater. De 
staccato, op de maat van de muziek bewe-
gende poppen en attributen, brachten hen 
op het idee: dit kan ook met muzikanten die 
zich als marionetten gedragen. 

Orgeldecor
Met helpende handen is een kleurig 
orgeldecor op een aanhanger gebouwd. 
Erg handig! Zo is het decor snel op te bou-
wen en te verplaatsen en dient het boven-
dien nog als kleedkamer. De muzikanten 
spelen door openingen in het decor en 
laten zich door de orgelvrouw, een rond-
zwervende accordeonist, en de klusjesman 
verleiden om tot leven te komen. 

Dat gaat natuurlijk niet zonder slag of stoot 
en het publiek staat ook niet zomaar aan 
de kant. Tijdens de tweewekelijkse repeti-
ties worden muziek en theater op elkaar 
afgestemd volgens een strakke regie. 
Naar verwachting worden in het voorjaar 
twee try-outs gehouden bij Amarant, die 
de repetitieruimte ter beschikking heeft 
gesteld. Daarna, wellicht een voorstel-
ling op locatie in de wijk; er zijn immers 
genoeg geschikte ruimtes. Er is inmiddels 
een demo opgenomen om de voorstelling 
verder te promoten.

Het belooft een apart soort ‘comedia 
del arte’-achtig muziek en theaterstuk te 
worden. Voor Kees heeft dit project nog 
een extra dimensie. Zijn vader bespeelde 
zijn leven lang het kerkorgel en zijn broer 
was orgelbouwer en Kees zou in hun 
voetsporen moeten treden. Kees bleek 
andere ambities te hebben in het welzijns-
werk. Hij is inmiddels gepensioneerd en 
maakt muziek.  

Sentimento Muziektheater                                                      Ab Smit

Na een optreden van de ‘AJM van de straatband’ in het orgelmuseum in Hilvarenbeek 
vorig jaar zijn enkele bandleden en theatermensen met een uniek project aan de slag 
gegaan: een muziektheaterstuk. Dat de helft van het gezelschap in onze wijk woont is 
niet toevallig, er is genoeg potentieel!

Sentimento met van rechts naar links en onze wijkbewoners aangeduid met (W):
Mieke Verkuyl (W), Cally Bruscinski (W), Peter Kostelijk, Kees van Baardewijk  

(W), Nannie Stoop (W) (mijn duifje), Bram van Berkel (W), Peggy Maas, Frans Godfroy, 
Marie-jeanne en Jan Glorius.
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De Commissie Jan Wierhof heeft contact 
opgenomen met de gemeente om er achter 
te komen wat precies de grondslag en 
functie is, maar ook op welke wijze de 
uitkomsten van deze enquête van invloed 
(kunnen) zijn op verdere ontwikkelingen 
rond de komst van Novadic-Kentron. De 
enquête is in een dermate groot gebied 
verspreid, tot zelfs in delen van Koning-
shoeve toe, dat specifieke klachten rondom 
Jan Wier dreigen te verwateren. Vandaar, 
dat de commissie bij de gemeente aange-
drongen heeft op een analyse op subwijk 
niveau.  

WOB-verzoek
De commissie heeft een beroep gedaan op 
de Wet openbaarheid van bestuur om de 
achterliggende dossiers rond de verande-
ringen op het Jan Wierhof op te vragen. 
Het leverde een enorme hoeveelheid 
materiaal op, dat het bestuderen waard 
was. Aanvullend hierop heeft de commissie 
begin november een tweede WOB-verzoek 
ingediend om meer gedetailleerde informa-
tie van de gemeente, inzake verschillende 
aspecten van de besluit-vorming rondom 
het Jan Wier dossier, boven tafel te krijgen. 
  
Brandveiligheid  
Tevens is een bezwaar ingediend tegen 

het voornemen van de gemeente om een 
vergunning brandveilig gebruik af te geven 
voor de panden van Jan Wier. Er is geble-
ken, dat GGz op het Jan Wierhof al jaren 
zonder de juiste brandveiligheidsvergun-
ningen opereert. In die periode blijkt de 
brandweer tot tweemaal toe de gemeente 
te hebben geadviseerd een vergunning 
te weigeren, omdat onvoldoende wordt 
duidelijk gemaakt dat de panden echt 
brandveilig zijn. De gemeente heeft deze 
adviezen genegeerd. 
Tijdens de bewonersavond van 25 septem-
ber is door de vastgoedmanager van 
GGz Breburg beweerd dat alles nu ‘onder 
controle’ zou zijn en dat er geen gevaarlijke 
situaties bestaan. Of dit correct is, kan nog 
niet worden geverifieerd.  

Zembla 
14 november jl. zond Zembla een docu-
mentaire uit over de effecten en gevolgen 
van GHB-verslaving in Brabant. Dit zijn o.a. 
het soort patiënten waarmee we te maken 
gaan krijgen bij de toekomstige concentra-
tie van verslavingszorg op het Jan Wierhof. 
Er werd een onthutsend beeld geschetst 
van de gevolgen van drugsverslaving, de 
onmacht van Novadic-Kentron om dit pro-
bleem goed aan te pakken en de gevolgen 
die dit voor de omgeving/bewoners kan 

Berichten vanuit de Commissie Jan Wierhof                           Redactie

Bewoners in de zeer ruime omgeving van de Jan Wierhof hebben half november van 
de gemeente een enquêteformulier ontvangen over de veiligheidsbeleving in hun 
buurt. Het is een zogenaamde nulmeting, zodat de resultaten vergeleken kunnen 
worden met de situatie eind volgend jaar als o.a. de heroïne-unit gerealiseerd is. 
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Commissie Jan Wierhof
Bestaat uit: Ronald Louer, Dimitri Boekelman, Rene van der Hulst John Gelderblom en 
Helma Oostelbos . Daarnaast hebben zij twee belangrijke adviseurs die volop meedoen 
en meedenken nl. Cyrille Fijnaut en Hein Jan Ter Meulen.

hebben. Via Uitzending Gemist is deze 
documentaire nog te bekijken. 
: www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/ 
1379114.  
   
Omgevingsvergunning 
Inmiddels heeft er een aanvraag voor om-
gevingsvergunning voor Jan Wierhof 4 en 5 
in het Stadsnieuws gestaan. Het gaat hier-
bij om de bouwaanvraag voor het maken 
van een verbindingsstuk (hal) tussen beide 

gebouwen die noodzakelijk is voor het 
toekomstig gebruik en de concentratie van 
zorg. De commissie is voornemens hierop 
te reageren. 

Om sterker te staan in de onderhande-
lingen is de oprichting van de Stichting 
Woonomgeving Jan Wierhof een feit. 
Nadere informatie over lidmaatschap en 
de mogelijkheden voor steun aan deze 
stichting volgt.

In de vroege ochtend staan de koppies van 
het pupillenelftal van mijn zoon Giel strak 
van de spanning, want vandaag kunnen ze 
kampioen worden! Voor Giel geen primeur, 
want bij de F-jes is zijn team al drie keer 
de gelukkige winnaar geweest. “Wij zijn het 
dus gewend, toch Toine?”, zegt hij tegen 
zijn oude trainer Smulders. Voor de meeste 
jongens in de E5 is die grootspraak niet 
van toepassing; voor hen gloort de eerste 
kans op eeuwige voetbalroem.

Symbolen en helden
Het mooie van zo’n amateurclub is lastig in 
enkele woorden samen te vatten. Symbo-

liek is een reden, want daar blinkt voetbal 
in uit: de zwart-witte tenues van Were Di, 
met het trotse Verweer-Je-logo op de borst. 
De aanvoerdersband, die de drager niet 
meer afstaat. De pupil van de week, die op 
zondag mascotte van het eerste elftal mag 
zijn. En de helden niet te vergeten: op de 
trainingsvelden zijn de shirts van Messi, 
Ronaldo, Zlatan en die andere voetbal-
grootheden haast niet te tellen. Oranje en 
Willem II duiken ook geregeld op. De echte 
helden zijn echter de talloze vrijwilligers 
die hun club dragen: van trainers tot ter-
reinknecht, van bestuur tot scheidsrechter, 
allen met een Were Di-hart. Op zaterdag 

Bolwerk der voetbalvaders                                       Gerben van Eeuwijk

In de achtertuin van Armhoef liggen twee voetbalclubs op een steenworp afstand 
van elkaar. Longa en Were Di huizen beide in Moerenburg. Op zaterdagochtend is het 
voorbij het kanaal een drukte van belang. De fietstocht voert naar Were Di, de popu-
lairste vereniging onder de kinderen uit Armhoef.

Opgericht in 1945, op sportpark Moerenburg sinds 1962, eigendom van gemeente Tilburg.
Jaarlijks eigen thuistoernooi in juni, ter ere van clubicoon Henk Hensen, 19e editie in 2013.
Momenteel zijn er 36 teams: 8 x senioren (1 damesteam), 8 x junioren (A-C), 20 x pupillen 
(D-F), ruim 500 leden
Speciale activiteiten: Nieuwjaars(hard)loop, 
Drie Koningen zingen, Paaseieren rapen, 
Sinterklaasfeest, Darttoernooi, TonPraoten 
met Carnaval, ouder(info)avond en nog 
diverse andere tradities.
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en zondag is voetbal in veel gezinnen de 
belangrijkste bijzaak van het leven.

Rituelen en waarden
Een andere kracht van deze teamsport 
zijn de rituelen, die herkenbaar zijn voor 
iedereen: de warming-up, de pep-talk van 
de trainer, de tegenstanders begroeten, 
de penalty-bokaal en na afloop samen 
douchen. Rituelen dragen de waarden uit: 
sportiviteit, saamhorigheid, kameraadschap 
en respect, het meest gebruikte woord in 
deze wereld. Een vader die zich laat gaat 
langs de lijn wordt met humor gecorrigeerd: 
“Zeg, hoe was jouw week?” Vaders onder-
ling bouwen een band op, gebaseerd op 
liefde voor hun zonen en de sport. Een ze-
kere mate van verbroedering, daar komen 
moeders en zussen niet tussen. Hoewel 
er gelukkig steeds meer meisjes opduiken 
bij Were Di. Zij komen niet in een apart 
meidenelftal, maar mengen zich als echte 
bikkels tussen de mannenbroeders.

Het kampioensteam met v.l.n.r. Staand: Melle Veenstra, Merlijn Bastiaans, 
Lucas Blaszkowski, Max de Bont, Arthur Vroemen; zittend: Giel van Eeuwijk, 

Jochem de Weijer, Lucas Smeulders en liggend: Levi Soe, Tio Broers.

Vaders en zonen
Uit tegen Nemelaer in Haaren heeft de E5 
nog 1 punt nodig om zich najaarskampioen 
te noemen. Grootouders en moeders zijn 
uitgerukt om het team mee aan te moedi-
gen, en dat blijkt nodig. In de traditie van 
Were Di past het motto Luctor et Emergo, 
worstelen en boven komen, en dat doen 
ze. Na een spannende pot winnen onze 
jongens verdiend met 4-8. Ze vieren het 
uitbundig met een ereronde. Terug in de 
kantine bij Were Di knalt Queens We are 
the Champions uit de geluidsboxen. Friet 
en bier worden besteld, om 11.00 uur ’s 
ochtends! Ouders gloeien van trots en 
feliciteren elkaar. De spelers krijgen een 
originele kampioens-medaille om de nek en 
drommen samen om het voetbaltafelspel. 
De medaille krijg ik in mijn hand gedrukt 
met de woorden: “Weer een voor onze 
verzameling!” Ja, “onze…”
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Ruim 150 vuilniszakken en stapels los 
vuil werden verzameld.  Ook het restant 
van een gesloopte bouwval in het Broek-
bos werd geruimd. Door het grote aantal 
vrijwilligers werd tot aan het Baksche Ven 
en tot aan de kanaalbrug Koningshoeven 
geruimd.

Beroepskrachten
Ook dit jaar werd gestart bij de Waterzuive-
ring Moerenburg, waar voor koffie en thee 
door de mensen van de Stichting Raakveld 
werd gezorgd. Johan Reijders stelde zoals 
gewoonlijk zijn woning gastvrij beschikbaar. 
Bij aanvang van de werkzaamheden werd 
een toelichting gegeven op de te verrichten 
werkzaamheden door Ingrid Maas. Voor de 
lunch waren we te gast bij Manege Hooijen 
waar Wolfs catering uit Berkel Enschot voor 
twee heerlijke vegetarische soepen had 
gezorgd. Ook dit jaar mochten wij op een 
financiële ondersteuning  van de Buurtraad 
rekenen.
Zoals elk jaar werden de vrijwilligers bijge-
staan door de beroepskrachten Ton Ver-
hoeven van de afdeling Stadstoezicht en 
Erwin Lejeune van Diamantgroep. Het BAT 
had weer voor een grote container gezorgd 
waar het vuil kon worden verzameld. 
De knijpers en handschoenen  zijn door 
de gemeente Tilburg aan de werkgroep 
geschonken. De vuilniszakken werden ter 
beschikking gesteld door Brouwers Groen-
aannemers uit de Moer.

Damesschoenen
Er was gekozen om 09.00 uur van start te 
gaan en om 13.00 uur aan de pauze te be-
ginnen. Na de pauze kon iedereen voldaan 
huiswaarts keren.
Dit jaar ging de prijs voor de uitzonderlijk-
ste vondst naar de vindster van een paar 
zeer fraaie rode damesschoenen nog in 

de verpakking en ze waren niet gedragen! 
In de berm van de snelweg A65 werd een 
portemonnee met een flink aantal pasjes 
gevonden. Alleen het geld was er uit. De 
eigenaar van portemonnee, bleek woon-
achtig in Tilburg en kreeg nog die dag zijn 
spullen terug.

1 november
Volgend jaar vindt voor de dertiende keer 
op zaterdag 1 november deze ruimdag 
plaats. Elk jaar groeit het aantal vrijwilli-
gers en voor velen is het inmiddels een 
jaarlijks terugkerende activiteit. Het is een 
enorm  succes en we denken dat dit niet 
alleen komt door een heel tevreden gevoel 
na afloop, omdat het mooie natuurgebied 
er weer schoon bij ligt. Het komt vooral ook 
omdat het gewoon gezellig is zo samen 
buiten bezig te zijn met een klus die goed 
georganiseerd wordt. Zo wordt rotzooi 
ruimen zelfs nog leuk!  We hopen daarom 
voor 2014 op net zo veel deelnemers. 
De organisatie wil via deze weg iedereen 
nogmaals van harte bedanken voor ieders 
inzet op deze dag. En, voor alle ruimers en 
belangstellenden: de foto’s zijn te zien op: 
: www.mijnalbum.nl/Album=BSLUIHE3  

Namens de Werkgroep Behoud Moeren-
burg, Will van Sprang.

12e Nationale Natuurwerkdag in Moerenburg zeer geslaagd

Op 2 november jl. werd in Moerenburg in het kader van de Nationale Natuurwerkdag 
zwerfvuil en illegaal gestort afval geruimd. Dankzij de hulpvaardige handen van 57 
vrijwilligers uit onze wijk en daar buiten werd het een zeer geslaagde actie. De grote 
opkomst was mede te danken aan de deelname van nieuwe bewoners van De Werf.

Verkeerd gekocht en dus 
maar weg gekieperd?...
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[Advertorial]	  

Zonnestroom op uw dak in Tilburg?              

In november ging de EnergieFabriek013 van start in Tilburg, met een ‘collectief uitgangspunt’ 
voor duurzame energie door middel van zonnepanelen. Er wordt de gedachte gewekt, dat de 
aanschaf voor u goedkoper uitpakt. Maar waarom zou je de aanschaf van zonnepanelen 
laten lopen via een intermediaire organisatie?  

In de nieuwsbrief van De Energiefabriek013 staat dat het geen commerciële partij is. Op 
basis van mijn reactie is de in die nieuwsbrief genoemde bemiddelingsbijdrage van 50,- euro 
per paneel, gelukkig al gecorrigeerd naar 50,- euro per installatie. De Energiefabriek013 gaat 
u helpen, de belemmeringen die u ondervindt bij het plaatsen van zonnepanelen zo veel 
mogelijk weg nemen. Maar, welke belemmeringen zijn er dan? 

Ik van EnergieAnders zie er naar uit om duurzame energie voor u bereikbaar te maken. Met 
onze ervaring zijn de zaken die de Energiefabriek013 zegt toe te voegen, activiteiten die een 
ervaren en gemotiveerde installateur zoals EnergieAnders, belangeloos en vrijblijvend voor u 
uitvoert. EnergieAnders is een merkonafhankelijk installateur. Wij zijn Zonnekeur 
gecertificeerd en SEI-geregistreerd. Daarmee zijn wij echt de erkende specialist in zonne-
energie in Tilburg. 

EnergieAnders kan putten uit een uitzonderlijk breed assortiment kwaliteitspanelen van 
zowel Chinese als Europese herkomst en dit geldt ook voor de andere componenten van uw 
zonnestroomsysteem. Daarmee hebben wij echt voor elke situatie de optimale oplossing op 
maat beschikbaar. En juist daar gaat het om: “Een zonnestroomsysteem samen te stellen 
dat de optimale oplossing biedt en een hoog rendement realiseert tegen aanvaardbare 
kosten, in uw specifieke situatie”.  

Namens EnergieAnders nodig ik u uit om samen met mij alle 
aspecten die van belang zijn bij het ontwerpen van een 
ZonneStroomSysteem, dat geschikt is voor uw situatie, grondig 
te inventariseren. Ik maak een heldere offerte. Mocht u besluiten 
tot aanschaf, dan weet u dat we de montage zelf doen en bij de 
oplevering een overzichtelijk opleverdocument aanreiken volgens 
het Zonnekeur protocol. De advisering is vrijblijvend en het 
opleverdocument hoort bij onze service.  
Heeft u belangstelling voor een passende en maximaal 
rendabele zonnestroominstallatie? Praat dan eens met de echte 
Tilburgse Zonnekeur specialist van bij u om de hoek:    

www.EnergieAnders.nl | Jan-Willem van Rijnberk | Tivolistraat 22, 5017 HP Tilburg  

tel. 013 – 5444495 
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In de afgelopen jaren zijn er verschillende 
‘prinsen’ geweest. Het begon met Prins 
Janus Den Irste; een echte dubbelganger 
van een van onze oprichters: Janus van 
Geloven. Verder zijn de voorzitters van de 
Stichting Pelgrimhoeve steeds woordvoer-
ders geweest, met namen als Arie van 
Valen en Jan Spooren.

Vaste kern
Veel later werd een onafhankelijk bestuur 
van de Kaauw Errepels gekozen, waarin 
Ron Brekelmans de voorzitter was en die 
functie tot op heden bekleedt. We werken 
nu hoofdzakelijk met een team: ‘De Vaste 
Kern’. Deze zijn veelal altijd allemaal aan-
wezig bij de vergaderingen en tijdens de 
voorbereidingen van de carnaval. Verder 
hebben we natuurlijk meerdere medewer-
kers die tijdens de carnaval van vroeg tot 
in de kleine uurtjes klaar staan om de vele 
werkzaamheden die er moeten gebeuren, 
te verrichten.

Optochten
Ook is de optocht door de wijk momenteel 
gelukkig weer aan het opbloeien. We zijn 
daar erg blij mee. De optocht door onze 
wijk is uniek en wordt dit jaar volgens ver-
wachting weer groots. We hebben opnieuw 
enkele kapellen gevonden die mee wil-
len lopen en voor de nodige muziek gaan 
zorgen. We willen er dit jaar, wegens het 
44 jarige bestaan van de Kaauw Errepels, 
extra aandacht aan besteden. We hopen 
dat er veel ‘meelopers’ zijn die ook daad-
werkelijk in de optocht willen meelopen.
Aan de kijkers langs de route willen we 
vragen om bijvoorbeeld de gevel te versie-
ren. We laten deskundigen bekijken wie 
de mooist versierde gevel heeft gemaakt. 
Deze willen we belonen met een prijsje.
En dan natuurlijk de Grote Optocht door 
de Stad. We hebben in de afgelopen jaren 
toch enkele keren de publieksprijs in de 
wacht kunnen slepen. Dit is zeker niet niks! 
Al bij al hebben de Kaauw Errepels dus wel 
hun naam in de stedelijke carnaval kunnen 
neerzetten. We zijn daar ook goed bekend.

Receptie en feest
Vanwege dit jubileum hebben we op 8 
februari 2014 ’s middags een receptie en 
daarna een feestavond in de Pelgrimhoeve 
ingepland. We verwachten dat er vele 
verenigingen tijdens de receptie ons de 
hand komen schudden. De feestavond is 
natuurlijk bedoeld voor alle mensen die de 
Kaauw Errepels een warm hart toedragen. 
We zorgen voor een hapje en drankje en 
verder hopen we op een grote opkomst!

Namens alle medewerkers en bestuur van 
de Kaauw Errepels, Peter de Leeuw.

‘44 joar en nog nie goar’    

Carnavalsvereniging De Kaauw Errepels bestaat sinds 1970. Hadden de toenmalige 
organisatoren toen kunnen bedenken, dat er nu een 44-jarig Jubileum gevierd zou 
worden? Dat hun wijkfeestje nu uitgelopen is tot een feestgebeuren dat tot ver buiten 
de wijk bekend is?

 De kampioenen van de wijkoptocht in 2013
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Je moet wel op tijd binnen zijn en inge-
schreven hebben, om mee te kunnen doen 
aan deze competitie. Iedere deelnemer 
wordt in de Pelgrimhoeve sowieso beloond 
met een koek en beker chocolademelk voor 
de deelname. En, een koek met pit (een 
heel oud gebruik met drie-koningen-zingen) 
geeft recht op een extra prijsje. 

Of je nu goed of slecht kunt zingen of dan-
sen, jong of oud bent, iedereen is van harte 
welkom. Je dingt mee voor de prijs van 
de stadswedstrijd die elk jaar wordt uitge-
schreven door de VVV.  Er zijn prijzen in 
drie rubrieken: voor de beste eenling, duo 

Drie-Koningen-zingen in de Pelgrimhoeve                          Corin Sweegers

Elk jaar ben je op 6 januari van harte welkom om in je koninklijke gewaad op te treden 
op het podium van de Pelgrimhoeve tussen 17.30 en 19.00 uur. Een lied of muziekstuk 
dat je ook door de straten van de wijk hebt gezongen of juist alleen hebt ingestudeerd 
om mee te doen aan de VVV-competitie. 

Het feest is voor iedereen uit de wijk van 
groep 8 van de basisschool t/m klas 3 van 
het voorgezet onderwijs. Alle kinderen die 
uitgenodigd zijn, krijgen in de laatste week 
van de kerstvakantie nog een persoonlijke 
brief. Net als de vorige keren mag je een 
introducé van dezelfde leeftijd meebrengen, 
dus geef het alvast ook door aan je vrien-
den, vriendinnen en (oud-)klasgenoten!

Feestelijke outfit
Omdat we met een echte party het nieuwe 
jaar in willen luiden, vragen we om te zor-
gen dat je er lekker feestelijk uitziet. Er zal 
een prijs zijn, voor wie het mooist uitgedost 
op de disco-avond verschijnt. Natuurlijk is 
er weer super muziek van een coole dj, dus 
zorg dat je erbij bent!

Niet vergeten
Zet het alvast in je agenda: zaterdag 11 
januari 2014, binnenkomen tussen 20.00 

en 20.30 uur. Het feest duurt tot 23.00 uur. 
Als je eerder opgehaald wilt worden, mag 
dat als je het bij binnenkomst doorgeeft. 
Dit in principe vanaf 22.30 uur, want het is 
‘t gezelligst als iedereen tot het eind blijft!. 
Entree: twee euro, prijs van een drankje: 
één euro.
Nog vragen? Mail naar 
: buurtraad@hotmail.com of wacht op de 
uitnodiging in je brievenbus!

Groeten van de Jeugdraad Armhoefse 
Akkers.

Nieuwjaarsparty voor de jeugd op 11 januari

Na de gezellige disco-avonden van afgelopen jaar, organiseert de Jeugdraad op zater-
dag 11 januari a.s. een coole Nieuwjaarsparty in de Pelgrimhoeve. 

of groep. Vanuit de Pelgrimhoeve worden 
ook wisselbekers ter beschikking gesteld 
aan de allerbeste deelnemer(s) en alle 
optredens worden door een deskundige 
jury beoordeeld.
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Donlog  november 14                                                                                         Lout Donders

Moet dat nou echt?, vroeg mijn lief, toen ik onze nieuwe container met blauw/oranje deksel 
naar binnen het huis in sleepte. Ik wilde hem graag een week, flonkerend nieuw, in de kamer 
zetten. Als je goed kijkt: mooie vorm. Vlammende kleuren. Ik persoonlijk zou trouwens voor 
groen/oranje gekozen hebben, de kleuren van het Tilburgse carnaval. Zodat ‘t het hele jaar 
carnaval is. 

Blauw/oranje dus. Beetje Willem-Alexander & Maxima, beetje blauw bloed, beetje oranje. 
Waarom ik hem in de kamer wilde? Wel, zo vaak gebeurt het niet dat je een cadeautje van 
de gemeente krijgt. Zeg nou zelf: belasting, nieuw paspoort/id kaart, parkeren…redelijk 
eenrichting verkeer. Maar nu, zomaar een nieuwe container. De oude wordt gerecycled, 
zeggen ze. Had graag met mijn oude trouwe papiercontainer de reis naar de recyclefabriek 
gemaakt, qua controleren of het echt zo is.  

Inmiddels hebben we hem al even in gebruik. Ik ben afvalscheider in dubbel kwadraat. Ik 
kan rustig op mijn kop nog even een stukje plastic uit het restafval vissen. Plastic doppen 
van yoghurt verpakkingen knippen om apart te doen. De plastic container bij de Aldi en ik 
zijn een soort van vrienden voor het leven. Dat houdt dus op. 

We hebben het ding een paar weken in gebruik. Mij valt nu meer op dan eerst: wat pro-
duceert een mens een hoop plastic zooi !! Eerst, met die kleine zakjes voor de grote oranje 
container, merkte ik dat niet zo. Het lijkt wel of steeds meer dingen apart verpakt moeten 
worden. Komt de vraag op: stimuleert zo’n container dat niet een beetje? 
In Duitsland doen ze dat anders. Daar kun je bij het boodschappen doen je verpakkings-
materiaal in de winkel achterlaten.  Bijna aan de bron dus. Maar goed, ook met zo’n con-
tainer kun je zelf natuurlijk bewust kijken wat je koopt. 

We hebben nu wel een ander probleem: onze papiercontainer is gehalveerd. Met drie kran-
ten op een dag en vier in het weekeinde zou dat weleens lastig kunnen worden. Misschien 
moeten we daar dan ook aan de bron beginnen en minder kranten lezen? Dat lijkt me nou 
niet zo’n goed idee.  Online lezen: prima. Maar een verse, knisperende krant bij de ochtend-
espresso heeft toch ook nog steeds wel wat. Maar zien hoe dat gaat. 

En ondertussen in de Armhoef…worden de JP Coenstraat en de Armhoefstraat stevig on-
derhanden genomen. In een fascinerend soepel logistiek samenspel volgen ze elkaar op, de 
verschillende mensen en bedrijven die ieder hun eigen klus hebben. Mooi om te zien. 
En voor wie al eventjes niet hier geweest is: bekijk het nieuwe stuk JP Coen. 
Let vooral op het trottoir. De aanvraag voor een naamswijziging is al de deur uit: 
Jan Pietersz. Coenboulevard. 
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Expositie natuurfoto’s
Vorig weekend is een tentoonstelling geopend van een selectie natuurfoto’s van de hand 
van Gert Brunink bij  Edelsmederij Josemieke Segers aan de Piusstraat 12 te Tilburg. De 
foto’s lijken datgene vast te leggen wat tijdens een gewone waarneming in de natuur verbor-
gen blijft. Mystiek, schoonheid, verbondenheid en verrassing zijn elementen in het werk van 
Gert. De expositie is tot eind april te bezichtigen tijdens openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 
van 13.00 tot 18.00 uur en zaterdag van 13.00 tot 17.00 uur.

Bonbonnetje
Als alles volgens plan verloopt, krijgt het pand de Werf 3a in januari een nieuwe bestem-
ming. Mary-Ann Moerkens gaat dit monumentale Bonbonnetje inrichten als yoga-en pilates-
studio om dan vervolgens in februari de deuren te openen. Haar studio is op dit moment ge-
vestigd in de Laarstraat en bestaat al sinds 2009.  Natuurlijk besteden we er in onze uitgave 
van januari meer aandacht aan. Al nieuwsgierig? Kijk op : www.ikgroei.com.  

Van affeseere tot zuutekrèp
Onlangs verscheen ‘De schonste taol van ’t laand’. Daarin worden ongeveer zeventig Til-
burgse woorden uitgebreid verklaard en toegelicht met voorbeelden uit Tilburgse teksten en 
afbeeldingen. Woorden als: klotteren, krèùkezèèker,  meepesaant, toepertoe en taotòlf. 
Kent u ze nog? Het boek is te koop bij de boekhandel en vormt het eerste deel van een 
nieuwe reeks van Drukkerij Gianotten. 

Boeken over de buurt
Bij Blossom Bloembinders in de Armhoefstraat zijn verschillende boeken over de buurt te 
koop. Het boek over de Armhoefse Akkers, die over de Pelgrimhoeve en het laatste nieuwe 
boek: ‘Tussen Weemoed en Zomerlust’. Allemaal leuke tips voor de feestdagen.
Op : www.armhoefseakkers.nl staat over deze boeken nog meer info, kijk bij Buurtmenu en 
dan Boeken.

Formulierenhulp Dichtbij
Tientallen regelingen waarmee mensen hun inkomen kunnen vergroten worden niet ge-
bruikt, omdat de aanvraagformulieren niet bekend of te moeilijk zijn. Door Formulierenhulp 
Dichtbij, een initiatief van Humanitas en ContourdeTwern, kunt u hulp krijgen bij formulieren 
voor kwijtschelding, bijzondere bijstand, meedoen-regeling, toeslagen voor huur, zorg en 
kinder-opvang en leerlingenvervoer. In verschillende wijkcentra kunt u hiervoor terecht. 
U kunt ook bellen voor een afspraak aan huis: ( 542 16 64.
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Ut Rooi Bietje 
Er komt schot in de zaak van de verhuizing van een deel van Ut Rooi Bietje naar gronden in 
Moerenburg. De Werkgroep Moerenburg houdt de vinger aan de pols, want het lijkt erop dat 
een plantsoenstrook en net aangeplante wilgen hiervoor het veld moeten ruimen. Volgende 
keer meer hierover.

Maaltijdenexpres
Door de dienstverlening van de Maaltijdenexpres kunnen ouderen langer zelfstandig blijven 
wonen. Waar nodig worden klanten geholpen bij het invullen van de menu’s en worden 
de maaltijden naar binnen gebracht en in de koelkast gezet. Ieder seizoen is er keuze uit 
ruim100 verse en gezonde maaltijden. Daarnaast houden de bezorgers een oogje in het 
zeil. Meer informatie: ( 544 25 13 of kijk op : www.maaltijdenexpres.nl. 

Flat Spoorlaan 
Er zijn nog geen bouwactiviteiten op het voormalige terrein van Mellissant aan de Spoor-
laan. Projectontwikkelaar Van der Made heeft uitstel gekregen van de gemeente en is bezig 
de bouwtekeningen wat aan te passen. Daarvoor is er een overleg geweest met het Buurt-
comité, waarin een aantal buurtbewoners verenigd is. Voorlopig verandert er dus niets aan 
de huidige bouwval.   

To be or to have presents 
Een tentoonstelling van kleine werken stelt zicht ten doel om de posities van hebben en 
zijn in verband met het geven en ontvangen van cadeautjes te ondervragen. Een cadeau 
geven is het overdragen van een geschenk zonder daarvoor een betaling te verwachten. 
De ontvanger krijgt een geschenk, het is gratis en voor niets. Hoewel voor niets? Met het 
met geven en ontvangen van cadeaus zijn terdege wederzijdse belangen, verlangens en 
verwachtingen gemoeid. Een grote groep internationale kunstenaars toont werk in het voor-
malig pand van Gust van Dijk, Tivolistraat 22 tot en met 25 januari 2014.

Bril kwijt? 
In de Antonie van Diemenstraat is eind oktober een bril in een hoesje gevonden. Ondanks 
dat de bril vervolgens goed zichtbaar op de vensterbank is gelegd, heeft de eigenaar zich 
nog niet gemeld. Dat kan alsnog via een mailtje naar 7 angela.krol@online.nl. 

Bloedprikken in de wijk
Wist u dat u iedere donderdagmorgen van 9.30 tot 10.00 uur terechtkunt om bloed te prik-
ken, bij ons in de wijk.De prikdienst van Diagnostiek Brabant zit dan voor u klaar in de ruimte 
van de Buurtraad, aan de Van Heutszstraat 1a, boven het Kindercentrum van Kinderstad. 
Aanbellen bij buurtraad/prikpost. Let op: er is alleen een trap, geen lift. Groot voordeel is, u 
hoeft nooit lang te wachten. Bij te weinig belangstelling is er kans dat deze prikpost op den 
duur gaat sluiten. Dus, moet u bloed laten prikken kom dan naar deze plek.
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Het was dringen 
geblazen zo vlak 
langs de water-
kant onder het 
viaduct van de 
Ringbaan Oost 
bij de intocht 

van Sinterklaas. 
Onder muzikale 
begeleiding van 
Hein van Berkel 
kon Sinterklaas 
naar hartenlust 
worden toege-

zongen en binnen 
gehaald.  

   

 
Op weg naar 2014… 

 
Het jaar 2013 loopt alweer bijna ten einde. “Een 
rot jaar”, zei een wijkgenote onlangs met een 
zucht. “Moest ook wel met het getal 13 erin…”   

 
Het is maar hoe je het bekijkt en in wat voor een emotie je bent op zo’n moment. Vaak, als je 
al die minder prettige momenten afzet in tijd tegenover al die dingen die je wel energie en 
blijdschap hebben gegeven, dan valt de balans hopelijk wel positief uit. 
 
Wij van de redactie hebben opnieuw getracht onze wijk in woord en beeld weer te geven. Dit 
mede dankzij de tips en soms compleet uitgewerkte bijdragen. Dank daarvoor! Een wijkblad 
staat of valt immers met de inbreng van lezers en onze adverteerders. 
 
Dank ook voor het groepje vrijwilligers, dat soms in weer en wind het wijkblad bij u bezorgt. 
Het is hun eer te na om het blad pas te bezorgen als het zonnetje schijnt. Gelukkig maar!  
Vergeten we nu mensen te bedanken? Ongetwijfeld. Daarom ook onze oprechte dank aan 
iedereen die op eigen wijze een bijdrage heeft geleverd!  
 

Wij wensen u allen heel fijne kerstdagen en  
een prettig, goed en vooral ook gezond 2014 toe. 

 
De redactie 
. 
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“Althans die ervaringen delen mijn vrouw 
en ik. Sinds enige tijd lijken we het mikpunt 
van tuig geworden. Mijn vrouw is zwaar 
invalide en heeft een officiële invaliden 
parkeerplaats voor onze deur. Haar au-
tootje is de afgelopen jaren al een keer of 
zeven, acht vernield. Onder andere werden 
spiegels en ruitenwissers afgebroken en in 
onze brievenbus gegooid. Soms wordt er in 
de nacht op de rolluiken gebonkt, langdurig 
gebeld aan de voordeur, of vinden we troep 
in onze brievenbus. En al drie keer plaste 
men in onze brievenbus en werd er eens 

een brandende krant in gestopt. Het was 
maar goed, dat het brievenbusdeurtje dicht 
zat, anders was ons huis misschien wel 
afgebrand. De kapstok met onze jassen 
vlak er achter (…) 
Nog maar pas geleden werd het ruitje van 
onze voordeur ingetikt. Door de klap zaten 
we rechtop in bed! Je schrikt je kapot. 
Het vandalisme en de overlast vinden 
meestal plaats in de nachten van zaterdag 
op zondag. Bij de politie deden wij al tig 
keren aangifte, maar deze kan ook niet veel 
doen dan iets meer surveilleren. Verhuizen 
zullen wij niet, wij buigen namelijk niet voor 
tuig! Wij overwegen nu om een camera-
systeem aan te laten leggen. Bij een huis 
verderop hebben ze dat ook gedaan en tot 
nu toe bleven de vandalen daar weg. 

Wij wilden dit alles even kwijt. Een fijne 
buurt om in te wonen, een dorp in de stad. 
Voor de meesten van ons gelukkig nog wel 
ja.”

Een fijne buurt?...

De Armhoefse Akkers, een fijne buurt om in te wonen? Een dorp in de stad, maar niet 
heus! Jan van Dijk en zijn vrouw Aartje wonen al 65 jaar in de J.P. Coenstraat en zien 
met lede ogen hoe hun omgeving verwordt tot een achterbuurt. Zo schrijft hij:

Het trieste resultaat van overlast

De lampions dienen voorzien te zijn 
van een lampje met batterij, géén echte 
kaarsjes.
Het zou fijn zijn als er langs de route op 
diverse plekken iets in kerstsfeer gedaan 
zou kunnen worden. Hierbij denken wij aan 

vuurkorven, met lichtjes versierde huizen, 
kerstmuziek, mensen verkleed als Kerst-
man of Jozef en Maria, e.d.
De tocht is voor iedereen uit de wijk. U kunt 
aansluiten bij de groepen van de basis-
school. De tocht zal weer eindigen op de 

Lichtjestocht door de wijk op 18 december!  

Dit jaar organiseert basisschool Armhoefse Akker de lichtjestocht door de wijk. Om 
17.15 uur zullen  de leerlingen vanaf de speelplaats van de school in groepen vertrek-
ken voor een sfeervolle tocht. 
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speelplaats en daarna gaan de kinderen 
van school naar hun eigen klas om het 
kerstfeest voort te zetten.

Route
Start: speelplaats bs Armhoefse Akker – 
Spoordijk (richting kanaal) – Hoevense 

Kanaaldijk – Hendrik Zwaardecroonstraat 
– Oisterwijksebaan – Antonie van Diemen-
straat – Maetsuyckerstraat – Loudonstraat 
– van Imhoffstraat – van Heutszstraat – 
J.P. Coenstraat – via de Armhoefstraat 
terug naar de speelplaats van de basis-
school.

Binnenkomst door de achterdeur, via een 
overdekt buitenterras, waar de lange tafel, 
de toog en de gemoedelijke sfeer, de 
onderlinge contacten zeker zal bevorde-
ren. De binnentuin moet nog wat smoel 
krijgen, het terras aan het water zal in de 
zomer zeker dorstig volk trekken. Ik sprak 
al bewoners van ‘d’n overkant’ die op deze 
locatie, in navolging van J.P. Coenstraat/ 
Oisterwijksebaan bij zomerlust, hun ‘happy 
hour’ vrijdagmiddag wilden gaan vieren. 
Een aanwinst voor onze buurt, ook omdat 
er een smakelijke en ecologisch verant-
woorde maaltijd genuttigd kan worden. 
Er wordt nog op allerlei verrassende plan-
nen gebroed. We zijn benieuwd! 

Villa pastorie, B&B en nog veel meer!                                         Ab Smit 

Per 22 november is dit, met veel liefde gerenoveerde pand aan het water in gebruik 
genomen. Het interieur is verrassend creatief, iedere kamer heeft een eigen thema. 
De opgepimpte meubels van overbuurman ‘La Poubelle’ geven sfeer en warmte. 

Hanneke en Michel Deneef 
van Villa Pastorie

Zie ook : www.villapastorie.nl

Sinds diverse mensen weten dat ik de pen-
sioengerechtigde leeftijd heb bereikt, ben ik 
benaderd voor diverse activiteiten. Zo ook 
door een redactielid van ons onvolprezen 
wijkblad. Men kon nog goed iemand gebrui-
ken van ‘over de Ringbaan’.

Ik ben Yvonne Thomassen, inderdaad 
dit jaar 65 jaar geworden (gehuwd, een 
dochter en twee kleinzonen) en sinds meer 
dan 17 jaar wonend  in de St. Josephstraat. 
Inderdaad, aan de andere kant van de 
Ringbaan van de Armhoefse Akkers, zoals 
de redactie dit zo mooi weet te typeren. 

Ik voelde me aangesproken; ik lees het 
wijkblad al jaren. En mij was inderdaad 

Even introduceren: van over de Ringbaan                     Yvonne Thomassen



25

opgevallen dat er veel werd geschreven 
over de ‘andere kant’. Niet verkeerd, maar 
toch, aan deze kant gebeurt ook wel het 
een en ander. En nu ik wat meer tijd heb, 
vallen me soms dingen op. 

Tenslotte blijk ik ook te wonen in een soort 
van dorp, waar veel mensen elkaar ken-
nen en dingen met elkaar doen, dezelfde 
plaatsen bezoeken of zich druk maken over 
dezelfde dingen. Soms misschien om een 

andere reden dan ik, maar juist dat kan stof 
tot een stukje schrijven opleveren. 
Daarnaast is een wat andere interesse 
aanleiding daartoe, zoals voor alles wat 
zich nieuw aandient of te maken heeft met 
maatschappelijke ontwikkelingen. Want 
schrijven vind ik leuk. Redenen waarom 
ik “ja” heb gezegd op het verzoek en nu 
al een paar maanden voor ons wijkblad 
schrijf.

Ik heb het idee dat onze wijk geliefd is bij 
collectanten, ik heb er wel eens drie kort 
na elkaar aan de deur gehad; Jantje Beton, 
KWF en een vrolijke student van ‘de Rooi 
Pannen’ met dampende appelflappen.

Bonus
Goede doelen; er is veel over te doen 
geweest. Geld dat aan de strijkstok blijft 
kleven vanwege onder andere riante 
salarissen van  topbestuurders. Hoe het 
kaf van het koren te scheiden? Lastig te 
beoordelen, vasthoudend optimisme van 
de collectant schrikt me in ieder geval af. 
Dan vermoed ik een bonusstructuur; per 
verkocht lot een bonus. Met alle respect 
voor de ingehuurde collectant: daar wil ik 
mijn goede geld niet aan geven, die ziet er 
nog welvarend genoeg uit. Respect voor 
alle trouwe, vaak bekende buurtgenoten, 
die jaar na jaar, voor hun eigen goede 
doel de straat op gaan. Zij hebben daar 
ongetwijfeld hun goede  redenen voor 
chapeau! Daar draag ik graag wat  munten 
aan bij. Zelf heb ik vorig jaar voor de 
‘Alp d’huzes’ de wijk afgestroopt met 
wenskaarten. Heel tactisch ging ik eerst 
alle vrienden, kennissen en kennissen van 
vrienden af, dat viel nog mee, veel praatjes 
aan de deur. Alle lof voor mijn sportieve 
missie en de bijzondere reden die ik 

Leuren aan de deuren                                                                  Ab Smit

Bij voorkeur onder etenstijd, of net daarvoor, als ik met potten en pannen in de weer 
ben, word ik nogal eens opgeschikt door een vastberaden druk  op de belknop. De 
goede doelen parade!

daarvoor had. Daarna werd het moeilijker, 
zo maar bij wildvreemden aanbellen en de 
hele tijd blijmoedig het nobele doel voor 
het voetlicht brengen. Soms een botte 
weigering, of de deur bleef potdicht, terwijl 
er toch overduidelijk TV gekeken werd.

Truc
Toch snap ik het wel, veel mensen heb-
ben al een structureel goed doel waar ze 
aan geven, en zijn gewoon moe na een 
dag werken. En bovendien word je ook 
nogal eens lastig gevallen via de telefoon. 
Persoonlijk haat ik telemarketing. Al naar 
gelang  mijn stemming, maak ik hele korte 
metten, of laat ik de optimist peentjes 
zweten tot hij op het punt staat zich spon-
taan te verhangen. Dan zeg ik bijvoorbeeld 
dat ik nogal doof ben tegen zo’n abonne-
menten-verkoper. Als hij dan na twintig 
minuten alle voordelen van de leesmap drie 
keer in mijn oor geschreeuwd heeft, zeg ik, 
dat ik ook blind ben en informeer of ze de 
leesmap ook in braille verkopen… 
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Scootmobiel te koop
Opvouwbaar, nagenoeg nieuw en slechts enkele keren gebruikt.  Nieuwprijs 1.100,- euro en 
nu te koop voor 375,- euro. ( 535 13 51.

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

Oppas nodig?
Ik ben Lisa Remery, ik ben 13 jaar en zit in de tweede klas. Ik zoek een oppasadres. Ik heb 
al wat ervaring met kleine kinderen. Ik woon in de wijk. Mocht u een oppas nodig hebben, 
mail dan naar 7 lisaremery@ hotmail.com  of bel naar ( 06 208 785 09.

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 
Havendijk 7 (bij de Hogendriesstraat). Kijk op : www.wateridee.nl of ( 06 121 463 34.

Oppas gezocht
Wij zijn op zoek naar iemand die structureel op de maandag, dinsdag en donderdag onze 
twee schoolgaande kinderen (5 en 7 jaar) van 12.15 uur tot 13.15 uur wil opvangen op ons 
thuisadres. Ophalen op school, thuis boterham eten en weer afzetten op schoolplein.
Voor meer info: ( 06 440 299 41.

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

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

Extra ondersteuningslessen
Remedial  teaching  praktijk Jottum! biedt hulp op maat voor het specifieke leerprobleem 
van uw kind. Intakegesprek gratis. Nadere informatie: Helma Matthijssen, Pelgrimsweg 31. 
( 06 128 561 88, : www.rtjottum.nl. 
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Vers hondenvoer te koop
Hoogwaardig, verteert beter,  dus minder ontlasting!  Uw hond vindt het heerlijk. 1,5% van 
het lichaamsgewicht aan voer nodig per dag. 1,50  euro per rol  (500 gram)  in de smaken 
rund, pens en vis. Het zijn complete maaltijden, u hoeft niet bij te voeren.  
Bosscheweg 201,  ( 06 519 799 06.

Te huur gevraagd
Garagebox  in de directe omgeving van Reinier de Graafstraat, Gerard van Swietenstraat , 
Gerard de Bondtstraat voor stalling motor.  ( 06 205 568 38.

Even tijd voor uzelf!
Heerlijke gezichtsbehandeling incl. massage 75 min vanaf  30,- euro. 
Voor overige behandelingen zie : www.ilmiosogno.org. Schoonheidsspecialiste, visagiste, 
hand- en nagel-verzorging Sanne Takkenberg, ( 533 10 69 of 06 226 576 99.

 
BUURTAGENDA 

13 dec. Vanaf 19.30 uur Piushaven 
Lichtjesfeest met bijzondere lichtkunstprojecten 

13 dec. Vanaf 20.00 uur Pelgrimhoeve 
Kerstbingo van smartlappenkoor ‘De Kruikenzangers’ 

14 dec. Vanaf 21.00 uur Café Zomerlust 
Danslust: avond met soul/swing/junk-muziek 

15, 22, 
29 dec. 

Vanaf 07.45 uur Start bij Café Zomerlust 
Vroege Vogel Natuurexcursie met ontbijt na 

18 dec. Vanaf 17.30 uur Basisschool Armhoefse Akker 
Lichtjestocht door de wijk 

6 januari 17.30 – 19.00 uur Pelgrimhoeve 
Drie-Koningen-zingen 

6 januari 20.00 – 23.00 uur Café Zomerlust 
kom gezellig spellen spelen bij spellenclub Ludens013 

11 januari 20.00 – 23.00 uur Pelgrimhoeve 
Nieuwjaarsparty voor de jeugd 

 
INFORMATIE 

Ø Buurtkrant E-mail: armhoefseakkers@gmail.com 

      Eindredactie Willianne Verbakel J.P. Coenstraat 33 06 522 542 00 
(na 18.00 uur) 

      Advertenties Anneke v.d. Avoird Bosscheweg 192 542 30 65 
  
Ø Buurtkrant 

medewerkers 
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), 
Yvonne Thomassen en Rob Ysebaert (lay-out).  
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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!	  
	  

Ø Reacties 
Buurtkrant 

Deadline kopij volgend nummer: 

Verschijningsdatum rond:  

26 december 

10 januari 

  
Klachten over bezorging 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 
 

Ø Buurtraad 
leden 

Ton Berkelmans, Erwin Jacobs (penningmeester), Johan van der 
Have, Hein Jacobs, Ineke v. Kasteren, Mascha Meulenbroek en 
Remco Westhoek (secretaris). 

  
Eerstvolgende vergadering 14 januari, aanvang 20.30 uur in de 
Van Heutszstraat 1a. Aanbellen bij Buurtraad/prikpost. 

                            
Ø Wijkagent 

Ad Braber 
E-mail: ad.braber@mw-brabant.politie.nl. ( 0900 8844.  
Telefonisch kunt u afspraak maken voor deelname spreekuur op 
16 en 30 december en 13 januari van 19.00 tot 20.00 uur.  

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

Buurtraad,1e verdieping, alleen trap. Van Heutszstraat 1a. 
Aanbellen bij de Buurtraad/prikpost.  
SHL-groep: iedere ochtend op werkdagen van 08.00 - 11.30 uur 
in het Gezondheidscentrum Piushaven, Prinsenhoeven 22. 

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

Leren omgaan met AED? Mail naar 7  p.van.erp@ziggo.nl.  
  
Ø Ouderenzorg 

 
Kom naar het spreekuur in Gezondheidscentrum Piushaven op 
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.30 - 10.30 uur. 
Prinsenhoeven 24, ( 544 65 44. 

  
Ø Senioren Netwerk 

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

  
Ø Centraal Meldpunt 

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

Groene of blauwe, 
met en zonder kluit. 

Vers uit eigen kwekerij. 
Fam. Dielissen 

Oisterwijksebaan 9, 
Tilburg (over de brug 
Wilhelminakanaal.) 

Ook open op zondag 
15 en 22 december 
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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	  

 

 

Werk voor mens en milieu | www.lapoubelle.nl

La Poubelle | Kringloopbedrijf
Wij halen herbruikbare spullen gratis bij u op. Dat kan een bankstel zijn, maar ook tafels, stoelen, 
lampen, textiel, boeken, fornuizen, wasmachines enz. Brengen mag natuurlijk ook altijd!
Bel 013 54 39 222 voor een afspraak.

Kringloopwinkel La Poubelle | Hoevenseweg 3, Tilburg
maandag 13.00 – 17.00 uur | dinsdag - zaterdag 10.00 - 17.00 uur

Inname herbruikbare goederen | Havendijk 20, Tilburg
maandag – vrijdag 08.45 – 17.00 uur | zaterdag 10.00 – 17.00 uur
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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

 
 
 
 

	  
Zen:	  	  aaandachtig	  en	  bewust	  

In	  het	  leven	  staan	  
cursussen,	  workshops	  en	  coaching	  

www.zen.nl/tilburg	  
of	  bij	  lilian@zen.nl	  /	  06-‐22433219	  
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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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Dames	  en	  Heren	  Kapsalon	  

St.Josephstraat 85A                                                                                                                                                                                                   
5017GD Tilburg                                                                                                                                                                                                                        
013 5435109                                                                                                                           

 

Ook kunt u hier                                                                                                                                                                          
uw schoenen                                                                                                                                                        
afgeven voor  reparatie. 

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  


