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De basisschool kent al jarenlang een tra-
ditie van klassikale weeksluitingen, waarbij 
elke klas jaarlijks een optreden verzorgt. 
In groep 8 is dat de musical, waarmee de 
basisschooltijd wordt afgesloten. Vanaf 
heden staat er een nieuw evenement op de 
schoolkalender, een individuele talenten-
jacht, met als titel ‘Armhoef got talent’.

Complimentenshow
In een volle gymzaal zitten ruim honderd 
uitgelaten scholieren van de bovenbouw te 
wachten op de talenten. Het concept is dui-
delijk gebaseerd op de vele auditieshows 
op TV, zoals Idols en the Voice. Achter de 
jurytafel drie verklede kopstukken om de 
aanstaande acts te beoordelen: gymleraar 
Mark, muziekjuf Judith en voorzitter/direc-
teur Koen. Uit hun lippen komen alleen 
lovende woorden die middag. Er is duidelijk 
afgesproken dat er een complimenten-
show gaande is, net als bij the Voice Kids. 
Een afzeik jurylid zoals Anouk is pertinent 
afwezig.

Solo surf pop
Wat volgt in krap een uur tijd zijn acht di-
verse optredens, van voornamelijk groepjes 
meiden die allerlei dansacts verzorgen. Er 

Armhoef got talent                                           Gerben van Eeuwijk

Op vrijdag 24 januari jl. was de eerste editie van Armhoef got talent, met twee jon-
gens, Tijn en Siem, als glorieuze winnaars van deze lokale talentenshow.

is sprake van modern jazz ballet, maar ook 
hiphop, Afro, rap en zwoele R&B. Jongens 
durven een publieke vertoning blijkbaar 
niet aan, zij joelen liever vanuit het publiek. 
Er is in de bovenbouw echter 1 duidelijke 
uitzondering op die regel: jongeman Tijn uit 
combigroep 6-7 durft op elektrische gitaar 
een solo aan. Hij speelt een onvervalst 
stuk surfpop van de gouwe ouwe Dick Dale 
uit Amerika, wat klinkt als the Beach Boys 
maar dan instrumentaal. Samen met de 
andere soliste op cello Nina die loepzuiver 
het klassieke stuk Try Everything speelt, 
gaat Tijn om de hoofdprijs strijden. Alleen 
al de lef die nodig is om solo op te treden 
charmeert de 3-koppige jury.

Spagaat of split
Juf Inge praat als presentatrice alle optre-
dens vlotjes aan elkaar. Ze corrigeert de 
jury waar nodig: “Wat je net zag meester 
Mark was toch echt een spagaat en geen 
split!” En op de vraag hoe lang Nina al 
cello speelt vraagt het kind lief “mama?” 
die vervolgens trots “4 jaar al” roept. Het 
mooiste compliment dat Inge uitdeelt is 
de opmerking dat je later altijd nog kunt 
zeggen dat het talent van 2020 bij jou in de 
klas zat destijds. Aan de glunderende win-

Tijn en Siem wonnen de bekers
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naar van de bovenbouw groep 5-8 vraagt 
ze de klassieker: “Wat gaat er nu door je 
heen?” De wild enthousiaste winnaar roept 
in de microfoon: “Mijn hoofd ontploft!” Het 
is inderdaad gitarist Tijn alias Dickie Dale 
die de enorme gouden bokaal van Koen in 
ontvangst mag nemen. Zo die pakken ze 
me niet meer af, zie je hem denken. Die 

Het zit erop: een geslaagde eerste editie 
van Armhoef got talent

K3 had een paar prima 
vervangers gestuurd

ochtend heeft in de onderbouw groep 1-4 
eveneens een jochie gewonnen met een 
originele solo-act, namelijk Siem uit groep 4.

Als komische afsluiter kondigt juf Inge nog 
een buitenlands optreden aan. Tot grote 
hilariteit van alle kinderen komt K3 uit de 
kleedkamer rollen. Drie heren met vrou-
wenkleren aan, dat blijft toch lachen gieren 
brullen: Sjors, Paul en Koen stelen de show 
als het Belgische danstrio. Een echt schit-
terende feel good parodie op So you think 
you can dance? 
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Heeft u een paar uur per dag over en zoekt 
u een betekenisvolle invulling? Is uw neef 
net klaar met studeren en weet hij nog niet 
wat hij wil? Zit uw buurman in between 
jobs? Heeft u een vriendin die dol op 
kinderen is? Wij willen u vragen om eens 
om u heen te kijken. Is er iemand in uw 
omgeving die mooi en dankbaar werk zou 
willen doen?

Wij hebben een prachtige invulling voor 
twee uurtjes tussen de middag van 11.30 
tot circa 13.15 uur. Word overblijfmede-
werker op de Armhoefse Akker! Komt het 
niet uit om dit iedere dag te doen? Geen 
probleem. We kijken samen naar wat we 
voor elkaar kunnen betekenen. Naast het 
plezier wat u zult ervaren om met kinderen 
te werken ontvangt u ook nog eens een 
leuke vergoeding per keer.

Brood en Spelen zoekt nieuwe vrijwilligers  
Op basisschool Armhoefse Akker verzorgt ‘Brood en Spelen’ het overblijven tussen 
de middag. Ze kunnen weer wat hulp gebruiken, dus vandaar deze oproep.

Heeft u, of iemand in uw omgeving inte-
resse om kinderen een glimlach op hun 
gezicht te bezorgen? Neem dan contact op 
met de coördinator van Brood & Spelen. 
Suzanne staat u graag te woord. 
U kunt haar telefonisch bereiken op 
 06 834 447 76 of per mail 
 armhoefseakker@broodspelen.nl.

Wat een dikke pret op woensdagochtend in groep 5 aan de Van Heutszstraat; in de klas 
oefenen kinderen 2 aan 2 met het vliegen met kleine drones. (v.l.n.r.) Lucie en Blane van 
mees Bjorn tegen Kick en Casper van juf Annemiek. Ze zijn duidelijk nog beginners als 
piloot. Maar ze gaan niet alleen leren vliegen, maar ook obstakels maken waar een drone 
langs of door moet vliegen. Op 4 maart wordt de finale van basisschool Armhoefse Akkers 
gehouden. De winnaar mag deelnemen aan een heuse wedstrijd om de Drone Cup en 
strijden tegen de besten van nog 16 andere basisscholen van Xpect primair. 
Nog tijd genoeg om te oefenen dus, eerst binnen en later pas buiten op het plein
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De quiz bestaat uit acht ronden, met tel-
kens tien vragen, op elk niveau. In iedere 
ronde komt steeds één vraag uit tien ver-
schillende categorieën t.w.: Afgelopen jaar, 
Sport, Muziek, Wereld, Media & Showbizz, 
Brabant, Cultuur & Wetenschap, Games 
& Informatica, Varia en … de specialisatie 
categorie! De vragen in deze speciale cate-
gorie hebben uitsluitend betrekking op één 
onderwerp, evenement of persoon. Bijvoor-
beeld “de Elfstedentocht” of “Freddie Mer-
cury”. Deze categorie wordt na inschrijving 
tijdig bekend gemaakt aan de ingeschreven 
teams. Dit geeft het team de gelegenheid 
zich hierop voor te bereiden. 

Joker
Elk team krijgt een joker die op één van 
de reguliere rondes mag worden ingezet, 
direct ná het beantwoorden van de vragen 
in die ronde. Daarnaast zijn er nog twee fo-
torondes, waarop de joker niet mag worden 
ingezet. Na elke ronde worden de vragen 
opgehaald en de antwoorden bekend 
gemaakt. In de pauze hoor je in de tussen-
stand hoe je het tot zover hebt gedaan.
Het gebruik van telefoons, woordenboeken, 
telepathie etc. is niet toegestaan. 
Het volledige reglement kun je vinden op 

De Pelgrimhoeve Pubquiz…wie durft?                     Jos en Leran Parren

Op vrijdagavond 3 april wordt alweer de achtste Pelgrimhoeve Pubquiz gehouden. 
Een quiz waaraan wordt deelgenomen door teams van minimaal 4 en maximaal 6 per-
sonen. Zaterdag 7 maart om 10.00 uur wordt de inschrijflijn geopend.

 www.pelgrimhoeve.nl. 

Inschrijven      
Het inschrijfgeld bedraagt € 2,50 per per-
soon. De inschrijving gaat in op zaterdag 7 
maart vanaf 10.00 uur. Inschrijvingen vóór 
dat tijdstip worden niet geaccepteerd en er 
kunnen maximaal 20 teams deelnemen. 
Het winnende team van vorig jaar doet 
automatisch mee, zodat de eerste 19 aan-
meldingen zijn verzekerd van deelname. 
Wees er dus op tijd bij, want er is elk jaar 
veel animo! Nog dezelfde zaterdag krijgt 
iedereen vóór 23.00 uur bericht of ze gaan 
strijden om de eeuwige roem en de felbe-
geerde wisseltrofee. Wie gaat het team, 
Krabben & Kruiken, na twee jaar verslaan?

Neem die uitdaging aan, vorm een team 
met vrienden, familie of collega’s en schrijf 
je in via  josparren65@home.nl. Doen!

Veel deelnemers bewaren goede herinneringen aan de jaarlijkse Pubquiz
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De beheerders van de Pelgrimhoeve, Peter 
en Willy de Leeuw, zorgden er met een 
persoonlijke actie voor dat een traditie van 
40 jaar niet zondermeer kwam te verdwij-
nen. Via een Facebook-bericht lieten ze 
weten het erg jammer te vinden dat het 
Driekoningen-zingen bij de Pelgrimhoeve 
niet kon doorgaan. Dat was het gevolg van 
een mededeling van enkele ouders dat 
zij dit jaar niet voor de organisatie konden 
zorgen.

Eierkoek
In feite hadden Peter en Willy al voor alles 
gezorgd: een snoepzak voor elke zanger 
en een glaasje chocomel om de keeltjes te 
smeren. Voor de ouders een glaasje Glüh-
wein. Tevens wilden zij de traditie met de 
eierkoeken voortzetten. Als een zanger een 
snoepje in de eierkoek vond dan had deze 
een leuk prijsje gewonnen. 
Alleen de jury kregen ze zo gauw zelf niet 
voor elkaar. Wijkgenoot Corin Sweegers 
loste dat probleem meteen op door enkele 
kennissen te bellen, zodat alle liedjes ook 
werkelijk gejureerd werden. In totaal zag 

Mooie en goed geslaagde Driekoningenavond
11 eenlingen, duo’s en groepen grepen de kans aan om – op het nippertje – te komen 
zingen als Driekoningen bij de kerstboom bij de Pelgrimhoeve op maandagavond 6 
januari jl. Het werd er heel gezellig.

de jury 36 soms prachtig verklede konin-
gen aan zich voorbij trekken, waaruit mag 
blijken dat het initiatief erg op prijs werd 
gesteld. In de fotocollage op pagina 9 blik-
ken we nog even terug.

Uitslag
Eenlingen:

1. Levi Bennekom

2. Eva Wesel

Duo’s:
1. Mia en Salomea

2. Tess en Marie Moonen

Groepen:
1. Femke de Beer met Ella, Elise, Tessa, 

Eva, Floriene, Lotte, Rozemarijn

2. Duck, Sofie, Dieck en Puck

3. Juliët, Elin en Lisa
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Schildersbedrijf Michel van Gemert 

 
Voor al uw binnen- en buitenschilderwerk 

Tevens ook kleine stukadoorwerken 
 

30 jaar ervaring in onderhoudswerken en nieuwbouw 
 

Vrijblijvende offerte 

Eikenbosch 43 
5056 GB  Berkel-Enschot 

Tel: 013 - 5367336 
Mob.: 06 – 22790145   

 
Winterschilder: 

van oktober t/m februari 10% korting          
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

  

 

Prinsenhoeven 36                      013-5420685             info@vdbraakenmaas.nl   

 

Overige Specialismen: fysiotherapie, geriatrietherapie, manuele therapie, sportblessures, 
revalidatie na een operatie of beroerte, looptrainingen (etalagebenen), Parkinson, 

hyperventilatieklachten, COPD, tape, dry needling. 

 

Onze kinderfysiotherapeut i.o. Maartje 
begeleidt  kinderen met motorische problemen met 
als doel hen zo optimaal mogelijk te laten bewegen 
en te ontwikkelen. Een “niet-pluis gevoel” is reden 
genoeg om een deskundige te raadplegen. Immers 
het is van groot belang om vroegtijdig te beginnen 

met de juiste zorg, zodat een kind zich optimaal kan 
ontwikkelen. U kunt zonder verwijzing van uw arts terecht. 
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Carnaval op Bs Armhoefse Akker 
 
Op vrijdag 21 februari is het carnaval op de basisschool Armhoefse Akker. Vanaf 
13.15 uur trekken leerlingen en leerkrachten met een feestelijke optocht door de wijk. 
 
De route is als volgt. Start op de Spoordijk bij de school – Heile Schoorstraat - JP 
Coenstraat - Oisterwijksebaan - Simon van der Stelstraat - Van Heutszstraat – 
Daendelsstraat – Loudonstraat - Pelgrimsweg, de stoet eindigt bij de Armhoefstraat. 
 
 
Programma van carnavalsvereniging De Kaauw Errepels 
 
Vanaf vrijdag 21 februari a.s. is er een lang weekend carnaval in de Pelgrimhoeve aan 
de Pelgrimsweg. Alweer voor de 50e keer dit jaar. Normaal een kroonjaar maar bij de 
carnaval is normaal anders.  
 
Vrijdagavond 
Om 20.00 uur starten we met de kapellenavond waarbij er  
zo’n tien kapellen acte de préséance komen geven.  
Daarmee is dus de hele avond voorzien van live muziek. 
 
Zaterdag 
Vanaf 14.00 uur start de wijkoptocht, opstellen bij de Pelgrimhoeve vanaf 13.30 uur. Daarna 
de familiecarnaval in de Pelgrimhoeve met de prijsuitreiking. Aan het eind van de middag of 
de vroege avond gaat het feest over naar het ‘Kalte kartoffel bierfest!’ aan lange tafels en 
met grote pullen bier en aangepaste muziek. Plezier gegarandeerd! 
Aanmelden om mee te lopen kunt u doen bij de Pelgrimhoeve door middel van het 
inschrijfformulier dat u in de carnavalskrant van de Kaauw Errepels of op hun website: : 
www.kauwerrepels.nl kunt vinden. 
Route van de wijkoptocht op zaterdag: 
Start Pelgrimsweg voor de Pelgrimhoeve – Van Heutszstraat – Daendelsstraat – 
Maetsuyckerstraat – A. v. Diemenstraat – JM van Nassaustraat – S van der Stelstraat – 
Oisterwijksebaan – JM van Nassaustraat – Simon van der Stelstraat – Heile Schoorstraat – 
Pelgrimsweg en via de Armhoefstaat weer terug naar de Pelgrimhoeve. 
 
Zondagmiddag 
Vanaf zondagmiddag 15.00 uur is de zaal van de Pelgrimhoeve open. Dan is er weer zoals 
altijd familiecarnaval. ’s Avonds gaan we door zolang het gezellig is. Ook doen de Kaauw 
Errepels zondagmiddag weer mee met d’n opstoet in de stad.  
 
Maandagmiddag 
Vanaf 14.00 uur is het carnaval voor de allerkleinsten.  
Op een afgeschermd deel van de zaal kunnen zij dan  
volop feesten. De volwassenen hebben hun eigen feestje.  
‘s Avonds carnaval zo lang het gezellig blijft. 
 

Zowel de leerlingen van de Bs de Armhoefse Akker als de Kaauw Errepels stellen het op 
prijs als u als toeschouwer langs de route staat en het zou mooi zijn als de route ook 
versierd zou zijn 

 
Wij wensen iedereen een heel fijne en gezellige carnaval toe. 
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Wijkkrant opmaak
Hallo, ik ben Rob Ysebaert en al zo’n 10 
jaar actief als vrijwilliger bij de buurtkrant, 
waar ik de lay-out voor mijn rekening neem. 
Elke maand krijg ik de kopij, foto’s en 
advertenties aangeleverd en ga daarmee 
aan de slag op mijn MacBook met Indesign 
(opmaakprogramma). In ongeveer een 
ochtend zit de buurtkrant dan in elkaar 
en daarna kost het me verder in de week 
nog enkele uurtjes aan corrigeren en om 
het kant en klaar aan de drukker aan te 
leveren. Dit werk is echt hobby-matig, want 
in het dagelijkse leven ben ik actief als 
trompet-docent en dirigent.

Vrijwilligers in de wijk (deel 1)                                          Debbie de Weijer

In onze wijk gebeurt er veel. Samen met alle wijkbewoners zorgen we er ook voor dat 
we een fijne buurt hebben. En daarvoor zijn vrijwilligers nodig. Niet alle vrijwilligers 
en hun ‘taken’ zijn zichtbaar. Vandaar dat we er een aantal hebben opgezocht en ge-
vraagd wat ze doen in de wijk.

Onderhoud ‘Ons Kapelletje’
Inge van der Wijst nam in 2009 - na een 
oproepje in deze buurtkrant - het stokje 
over van initiatiefneemster An Schilder en 
verzorgt dus inmiddels al zo’n 11 jaar ‘ons 
Kapelletje’ in de van Heutszstraat. Ze houdt 
ervan om met van alles bezig te zijn wat 
met groen te maken heeft. Vanaf het voor-
jaar tot in november gaat ze dagelijks of om 
de dag op haar fiets (met gieter vol water in 
haar tas!) naar het kapelletje. Dan verzorgt 
ze de plantjes en zorgt ze ervoor dat het 
kapelletje er netjes uitziet van binnen en 
buiten. Ook als er vandalen zijn geweest 
zorgt Inge ervoor dat het weer toonbaar 
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wordt. Heel leuk dat ze dan soms spontaan 
hulp krijgt van buurtbewoners! Inge vindt 
het fijn dat ze mensen met zoiets kleins 
een plezier kan doen en een glimlach op 
hun gezichten kan brengen.

‘Poortwachters’ kleuterspeelplaats
Het kleine speeltuintje bij de Armhoefse Ak-
kers is eigendom van de gemeente, maar 
zowel de basisschool als de buurt maken 
hier gebruik van. Vandaar dat er ook een 
poort met slot op zit. Een van mensen die 
deze poort opent en sluit is Roel Collignon. 
Hij doet dit nu zo’n 3-4 jaar, gemiddeld 
2x per week. Ten eerste omdat het hem 
gevraagd is, maar ook omdat hij zicht erop 
heeft (woont er tegenover) en kinderen die 
gebruik maken van deze speelplek. En ja, 
iemand moet het doen. Maar ook signaleert 
hij - samen met Bart van de Wiel, Claire 
Meeuwisse, Michiel de Haan en Bart van 
der Bruggen - kapotte dingen en geeft hij 
dit door aan school of via de Buiten Beter 
app van de gemeente. Over het algemeen 
is het rustig op het schoolpleintje. Heel af 
en toe wat hangjeugd of een verdwaalde 

Pool en indien nodig grijpt de groep dan 
in door eventueel de poort eerder dicht te 
doen. Verder wil Roel nog kwijt dat hij vindt 
dat de kinderen zo goed luisteren. Als hij 
de poort komt sluiten probeert een van de 
kinderen soms een weerwoordje te geven, 
maar ze gaan toch gewoon allemaal netjes 
weg. Een groot compliment dus voor de 
kinderen en hun ouders, namens Roel!

NNiieeuuww  iinn  ddee  wwiijjkk  
	  

Mogelijk heeft u al persoonlijk kennis ge-
maakt met hem tijdens zijn informatieavond 
op 1 februari in de Pelgrimhoeve. Voor wie 
hem nog niet kent: Björn heeft in Berkel 
Enschot gewoond, daarna 2 jaar in Haarlem, 
om vervolgens in de Armhoefse Akkers te 
komen wonen samen met zijn vriendin. Hij is 
een echte sportfanaat: vroeger voetbal en nu 
vooral triatlon. Verder is hij heel enthousiast 
over zijn nieuwe praktijk en vertelt daar ook 
vol passie over. Ook vindt hij het belangrijk 
om de tijd te nemen voor zijn patiënten en 
niet “alleen een trucje toe te passen.”

ProMove Rugzorg: Chiropractie in de wijk                     Debbie de Weijer

Wijkbewoner Björn Denissen heeft per eind januari zijn eigen praktijk aan de Daen-
delsstraat 40A bij Armhoefse praktijk geopend. Naast osteopaat Ben van Esch heeft 
hij hier een eigen ruimte waarin hij patiënten gaat behandelen op woensdag en vrij-
dag. Een kennismaking.
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Opleiding
Björn heeft tien jaar gestudeerd en werk-
ervaring opgedaan: eerst als fysiothera-
peut en daarna als (sport)chiropractor. De 
opleiding chiropractie, een universitaire 
studie gericht op de wervelkolom, valt in 
ons land niet onder de wet BIG1. Daarom 
valt chiropractie onder de alternatieve 
geneeswijzen en wordt deze niet standaard 
vergoed (vaak wel vanuit de aanvullende 
verzekering). Alternatief betekent dus niet 
dat de werking niet is bewezen! Björn heeft 
de studie in Wales gevolgd. Het is erg jam-
mer dat er geen Nederlandse opleiding is, 
want Björn vertelt dat er veel vraag is naar 
chiropractors. Hij zou het ook erg fijn vin-
den als meer mensen deze studie zouden 
gaan volgen en hij geeft aan dat iedereen 
die geïnteresseerd is contact met hem mag 
opnemen.

Geschiedenis
Eind 19deeeuw is chiropractie ontstaan 
in Amerika. De grondlegger is D.D. Pal-
mer. Hij ontdekte dat manipulatie van de 
wervelkolom positieve resultaten had op 
verschillende lichamelijke klachten. In 1897 
richtte hij de eerste school op. Chiropractie 
is een samenvoeging van de twee Griekse 

woorden ‘cheir’ en ‘praxis’ wat vrij vertaald 
betekent ‘behandelen met de hand’. Sinds 
het oprichten van de eerste opleiding heeft 
de opleiding zich veelzijdig ontwikkeld.

Chiropractie 2.0
Chiropractie is dus het behandelen van 
gewrichten en staat met name bekend om 
het manipuleren hiervan (“kraken”). Björn 
neemt echter de kennis die hij heeft op-
gedaan als fysiotherapeut ook mee in zijn 
rugzak en kan meerdere behandeltechnie-
ken inzetten. Zo zal hij ook gebruik maken 
van mobilisatie, spier- en bindweefseltech-
nieken en dry-needling. “Er zijn namelijk 
meerdere wegen die naar Rome leiden en 
niet elke vorm is voor iedereen geschikt.” 
Björn benadrukt dat het belangrijk is dat je 
zelf weet wat je kunt doen in je dagelijkse 
activiteiten om je lichaam goed te onder-
houden, daarom geeft hij ook oefeningen 
en advies. 

Rug- en nekklachten
Ik vraag me af wat nu de specifieke klach-
ten zijn om naar een chiropractor te gaan. 
Björn: “Dit zijn vaak nek- en (lage) rug-
klachten (of schouder- en heupproblemen 
die voortkomen uit de nek/ rug), waarbij 
zowel de spieren als de gewrichten echt 
vastzitten. Chiropractie is voor iedereen 
geschikt, voor zowel jong als oud.” Als een 
van de weinige chiropractors in Nederland 
is Björn tevens gespecialiseerd in sportchi-
ropractie. Meer informatie is te vinden via 
 06 215 137 17,  info@promoverug-
zorg.nl of  www.promoverugzorg.nl.

Tot en met vrijdag 13 maart geeft Björn een 
gratis screeningsadvies van 30 minuten. Na 
een vraaggesprek en lichamelijk onderzoek 
wordt uitgelegd wat chiropractie voor uw 
klachten kan betekenen. Hiervoor kunt u 
zich aanmelden via de knop op de website, 
mail of telefoon.
1 Databank voor bepaalde Beroepen in de 
Individuele Gezondheidszorg met regels en 
normen om patiënten te beschermen tegen 
ondeskundigheid en onzorgvuldig handelen door 
zorgverleners. 

Chiropractie richt zich op het behandelen 
van de wervelkolom
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“Goede verzorging van jezelf maakt dat 
je je beter voelt.” Dit geldt zeker ook als 
je ziek bent. Daarom organiseert stichting 
Look Good Feel Better samen met bijna 
450 schoonheidsspecialisten in februari 
opnieuw de landelijke actie ‘Geef een glim-
lach cadeau’. Vanaf Wereldkankerdag, 
4 februari 2020, geven schoonheidsspeci-
alisten door het hele land gratis ontspan-
ningsmomenten aan mensen met kanker. 
Deze actie duurt de hele maand februari. 

Uiterlijke verzorging
Look Good Feel Better 
( www.lookgoodfeelbetter.nl) geeft al 
meer dan 17 jaar informatie en advies 
over uiterlijke verzorging bij kanker aan 
patiënten, professionals en publiek. Dit 
doen zij door het geven van voorlichting, 
het organiseren van speciale workshops 
in ziekenhuizen en persoonlijk advies en 
behandelingen door heel Nederland. Hierbij 
wordt gebruik gemaakt van een netwerk 
van vrijwilligers dat bestaat uit schoon-
heidsspecialisten, kappers, haarwerkers en 
visagisten. De campagne ‘Geef een glim-
lach cadeau’ wordt dit jaar voor de vijfde 
keer georganiseerd

Skin care centre Koningshoeven geeft glimlach cadeau
Op 2 februari jl. opende wijkgenote Sandra van Doorn haar Skin care centre in Ko-
ningshoeven. Zij sluit aan bij de actie van de Stichting Look Good Feel Better.

Echt cadeau
Sandra van Doorn heeft haar Skin care 
centre net verplaatst van de Oisterwijkse-
baan naar Koningshoeven en zij doet graag 
mee: “Mensen met kanker worden vaak on-
zeker door de uiterlijke veranderingen als 
gevolg van de behandelingen. Het mooie 
van dit ontspanningsmoment is dat je 
tijdens de behandeling het vertrouwen ziet 
groeien. Soms zijn een paar tips al genoeg 
om ze weer te laten stralen. Dat is precies 
waarom ik inmiddels voor het 5e jaar op 
rij met alle liefde deelneem aan ‘Geef een 
glimlach cadeau’.” Sandra is te bereiken 
via  06 517 045 85 

In de maand februari geeft Skin care centre 
Koningshoeven 4 mensen met kanker een 
gratis ontspanningsmoment. 
Aanmelden voor deze actie kan eenvoudig 
via de actiewebsite 
 www.geefeenglimlachcadeau.nl. 

Ken jij iemand met kanker? Attendeer hem/
haar dan op deze actie en geef een glim-
lach cadeau! 

 

 
Wie denkt er mee over het verkeer in de wijk? 

Uit de buurt komen regelmatig signalen over problemen en ergernissen betreffende het 
verkeer en parkeren. Voor de Buurtraad genoeg aanleiding om in kaart te brengen wat er 
speelt en wat er eventueel anders zou kunnen. Zodat we met deze bevindingen in 
gesprek kunnen met de gemeente. Wie meldt zich aan om in een verkeerswerkgroep 
mee te inventariseren en over oplossingen na te denken?  
Stuur een berichtje naar 7 buurtraad@armhoefseakkers.nl. 
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Het recent aange-
legde Rodeloop-pad 
dat parallel aan de A58 
loopt, blijkt helaas ook 
ontdekt door rijders 
van crossmotoren. Het 
pad is dermate omge-
ploegd, dat het nau-
welijks nog  fatsoenlijk 
bewandeld kan worden. 
Door het gebruik van 
groffe steenslag was 
het wandelen al lastig, 
maar nu het wat natter 
en modderig is, is het 
ook niet leuk meer. Er is 
bij de gemeente aan de 
bel getrokken door een 
lid van de Werkgroep 
Behoud Moerenburg en 
nu is het wachten op 
een actie
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Punten uit de  
Buurtraadvergadering 

van 21 januari 2020  
 
Het bord van de bebouwde kom in Moerenburg is verplaatst. Echter niet naar de 
afgesproken plek. Er wordt bekeken of het hier kan blijven staan of dat het toch op een 
andere plaats moet komen. 
 
De Buurtraad is bezig met een manier om te inventariseren wat wijkbewoners belangrijke 
onderwerpen vinden. Deze punten zouden dan opgenomen worden in een Wijkagenda, 
waarmee we samen met gemeente aan de slag kunnen gaan. Dit onderwerp wordt 
vervolgd. 
 
Aan de Havendijk komt op het Spinaker-terrein een nieuw senioren-project van De Wever. 
Om op de hoogte te blijven en mee te denken, neemt een lid van de Buurtraad/het Senioren 
Netwerk plaats in het planteam. Dit kan namelijk voor senioren in onze wijk een belangrijke 
plek worden, waar zij ooit kunnen gaan wonen en verzorging kunnen krijgen. 
 
Het lijkt de goede kant op te gaan met de ontwikkelingen rondom de wijkbewoners en 
studentenhuizen. De bemiddeling, ook mede door wethouder Mario Jacobs, zorgde 
daarvoor. Maar we houden zeker nog de vinger aan de pols. 
 
Vanaf februari zal een nieuw lid bij de Buurtraad aansluiten. Een andere buurtbewoner 
heeft ook interesse getoond en zal komende tijd bekijken of hij lid wil worden. 
 
De Herenboeren hebben hun eerste Algemene Ledenvergadering gehad, een mooie 
volgende stap in de ontwikkeling naar de eigen Herenboerderij in Alphen. 
 
De Buurtraad heeft in december een brief gestuurd naar het college over de aanleg van een 
containerterminal op industrieterrein Loven en het effect dat dat kan hebben op het 
verkeer in onze wijk. Er is nog geen antwoord teruggekomen. De brief is te vinden op  
: www.armhoefseakkers.nl onder 'dossiers'. 
 
Andere bespreekpunten waren o.a. de deelauto’s, groen in de wijk en het 
postcoderoosproject. 
 

Rectificatie op “Buurtraad: terugblik op 2019 en verder…?” uit de buurtkrant van januari: 

 
Overleg met GGz 
 
De Buurtraad zit maandelijks aan tafel in het beheeroverleg van de GGz/Novadic-
Kentron. Daar zijn het afgelopen jaar nieuwe afspraken gemaakt over het beheer en hoe 
de procedures zijn als daar iets verandert wat gevolgen voor de buurt kan hebben. Uit 
cijfers blijkt overigens dat in 2019 slechts acht meldingen zijn binnengekomen. Eén 
hiervan betrof echter een zeer ernstig incident voor een gezin. 
 

 
Andere bespreekpunten waren o.a. de deelauto's, groen in de wijk en het 
postcoderoosproject. 
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Huiskamermeditatie  

Onder begeleiding van een ervaren Yoga en Meditatieleraar wordt er iedere 
zaterdagochtend gemediteerd in de Armhoefstraat 39. Van 9.30-10.30 uur. 

Zowel theoretische als praktische verdieping.  

Ervaring is niet nodig, iedereen is welkom. Zin om een keer mee te doen? 

Samen wordt het veel stiller .. 

Jop van Oeveren  06 49634493 Maldhy Bongers  06 17992016 
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Tja, wie bepaalt wat rechtvaardig is en wat 
niet. Sociaal onrecht is iets van alle tijden 
en door de geschiedenis heen hebben 
mensen een oogje dichtgeknepen wan-
neer iets onrechtvaardig is. Plato zei al 24 
eeuwen geleden: ‘Wie zwijgt, stemt toe.’ 
Leonardo da Vinci zei een paar eeuwen 
later: ‘Hij die het kwaad niet straft, laat toe 
dat het geschiedt.’ Albert Einstein zei ook 
iets dergelijks: ‘De wereld is een gevaar-
lijke plaats, niet vanwege degenen die het 
kwade doen, maar vanwege degenen die 
ernaar kijken en niets doen.’ En Desmond 
Tutu stelde: ‘Als je neutraal bent in situaties 
van onrecht, dan heb je de kant van de 
onderdrukker gekozen.’

Verenigde Naties
De dag van de sociale rechtvaardigheid 
is in 2009 opgericht door de Verenigde 
Naties: “Sociale rechtvaardigheid is een 
onderliggend principe voor landen om 
vreedzaam en welvarend te kunnen 
samenleven”. De VN wil sociale rechtvaar-
digheid bevorderen door barrières weg te 
nemen die mensen tegenkomen vanwege 
geslacht, leeftijd, ras, etniciteit, religie, cul-
tuur of handicap. Een hele mond vol, maar 
wie bijvoorbeeld eens kijkt naar India ziet 
enorme rijkdom, maar ook bittere armoede. 
Een goed streven dus, maar wat kunnen 
wij hier nu mee in onze eigen omgeving?

Dag voor sociale rechtvaardigheid                                   Lucy Reijnen

Op 20 februari is het de internationale dag voor sociale rechtvaardigheid. Mooi mo-
ment om stil te staan bij dit toch rekkelijke begrip. Deze dag legt de focus op de wijze 
waarop wij zo sociaal mogelijk kunnen omgaan met onze medemens. Daarvoor moet 
je gevoel hebben voor wat anderen willen of denken. 

Praktijk
In een sociaal rechtvaardige samenleving 
heeft elke mens, ongeacht zijn identiteit, 
recht op en toegang tot de basisbehoeften. 
Bijvoorbeeld vrijheid, veiligheid, onderwijs 
en voedselzekerheid. Dan is welzijn voor 
iedereen gewaarborgd, zoals in ons land 
wordt nagestreefd. Het betekent ook eigen 
keuzes mogen maken. Misschien dat 
iemand denkt aan het kopen van spullen 
die diervriendelijk zijn, of klimaatneutraal, 
of duurzaam. Een ander zal vooral denken 
aan consuminderen en zo min mogelijk 
boodschappen gaan doen. 

Nog kleiner
Misschien kan het nog ‘kleiner’. Dat je niet 
voordringt in een winkel, of er (op vrien-
delijke wijze) iets van zegt wanneer je het 
ziet gebeuren. Misschien dat we in het 
verkeer meer ‘heer’ kunnen zijn en ruimte 
geven aan die bejaarde die niet goed durft 
in te voegen. Misschien dat we als we een 
rondje Moerenburg doen een plastic tas 
meenemen en zwerfvuil oprapen. 

Onze wijk zou nog prettiger worden, als 
we wat meer aandacht aan elkaar zouden 
geven. Een groet, een lach op een dag als 
vandaag doet immers wonderen.
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Den ooverkaant

,,Hiermee zijn Armhoef en Jeruzalem voor eeuwig aan elkaar verankerd”, sprak wethou-
der Berend de Vries bij de eerste overtocht. Maar bij deze eerste oversteek in bijzijn van 
de naamgever Ferry van de Zaande bleek al dat er heel wat zwengels nodig waren om de 
overkant te bereiken. Met de mobiele las tussen het tot voor kort volkse Jerusalem en het 
nog altijd burgerlijke Armhoef (Oh, die huizenprijzen!) wil het nog steeds niet echt luk-
ken. Ofschoon intussen De Ferry al wat soepeler is afgesteld, vaart zit er nog niet echt in. 
Er komen maar weinig mensen ‘mee De Ferry’ de kanaalarm oversteken vanaf de overkant. 

De beoogde integratie van de twee wijken zal nog wel een tijdje van over de vaste brug 
iets verderop richting stad moeten komen. Terwijl voordeuren in de ene wijk nog open-
staan, blijven die in de andere potdicht, schreef onlangs een bewoner van de overkant 
aan deze redactie. Verschil moet er zijn nietwaar. Wel hebben sommige burgers in de 
Armhoef een bankje voor hun huis gezet en heel soms gaan ze daar opzitten bij mooi 
weer, maar het oogt voor nieuwe buitenzitter als voor degene die hem of haar daar ziet 
zitten wat onwennig. Integreren naar een nieuwe mores valt niet mee. Ook in Jerusalem 
zie je voorzichtig bankjes voor de huizen verschijnen en de mensen daar ogen er zelfver-
zekerder op. Het is daar nog gewoon om bij mooi weer buiten te zitten. 

Onlangs zelf maar eens de proef op de som genomen met De Ferry. Het schoot niet echt 
op. De kwaliteit-inspanningsverhouding is disproportioneel: je sjouwt je al draaiend aan 
het hendel een ongeluk en je schiet vervolgens geen meter op. Bovendien heb je door al 
dat gedraai nauwelijks oog voor de mooie omgeving. Sterker nog je begint je al draaiend 
zorgen te maken over plotseling opdoemend bootverkeer. Ik zie maar zelden mensen met 
het ongetwijfeld goedbedoelde voetveer een oversteek wagen en zelf neem ik dan ook 
liever de oversteek via de vaste draaibrug. Een reaguurder schreef me: “Is het met Den 
Ophef al niks, met De Ferry is het een afgang.”  
 
Toch werkt De Ferry als symbool wel, ook bij mezelf als wandelaar. Ik zie mezelf steeds 
vaker van mijn wandelingen door Moerenburg via Jerusalem terugkomen en zie dan een 
wijk in voortdurende ontwikkeling van lelijk eendje naar een mooie zwaan. Qua bevol-
kingssamenstelling gaan de beide buurten steeds meer op elkaar lijken en vormen zo een 
levende tegenspraak van het vroegere ‘never the twain shall meet’.
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PPEERRSSOONNEEEELL  GGEEZZCCOOCCHHTT!!  
Zoek jij een leuke en gezellige bijbaan? 
Kom dan ons  team versterken. Wij zoeken; 
 EENNTTHHOOUUSSIIAASSTTEE  CCOOLLLLEEGGAASS    BBEEDDIIEENNIINNGG    eenn    

 AAFFWWAASSHHUULLPPEENN  
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Informatie gaat steeds meer digitaal en dus 
de communicatie ook. Toch blijft het heel 
belangrijk om soms nog gewoon teksten op 
te schrijven. Dit is vooral voor (handhaving 
van) de fijne motoriek en creatieve ontwik-
keling. Want soms moet je nu eenmaal 
iets opschrijven, zoals aantekeningen op 
school, een notitie tijdens een telefoontje of 
gewoon een boodschappenlijstje. 

Typex
Het voordeel van typen is dat je niet zo 
goed vooraf hoeft na te denken wat je 
typt: in geval van nood gebruik je gewoon 
de backspace-toets. Vroeger op school 
moest je werkstukken met de hand uit-
schrijven dan kwam het wel eens voor dat 
je een paar keer opnieuw moest beginnen 
(of je velletje zat vol met typex). En op 
school worden de proefwerken en exa-
mens ook nog gewoon met pen en papier 
gemaakt. Toch wel belangrijk dus dat je 
een beetje leesbaar en niet te langzaam 
kunt schrijven. En wist je dat de dag van 
het handschrift op de geboortedag van 
John Hancock is, de eerste persoon die de 

Wie schrijft die blijft                                                 Debbie de Weijer

23 januari jl. was het de internationale dag van het handschrift. Toch een leuke dag 
om nog eens op terug te blikken. Schrijven is tegenwoordig niet met pen op papier, 
maar vooral toetsen intypen op een toetsenbord (pc of telefoon). 

Amerikaanse Onafhankelijkheidverklaring 
ondertekende?

Handlettering
Vroeger schreef men heel mooi met een 
krullend handschrift. Dit heet kalligrafie. 
Tegenwoordig is het hip om met ‘handlet-
tering’ bezig te zijn: ook een manier van 
‘schoonschrijven’, maar dan met diverse 
soorten lettertypes. Leuke quotes in een 
mooi lettertype, vaak met een kadertje of 
kleine tekening erbij zijn volop te vinden op 
internet en nu dus ook zelf te maken. Het 
enige wat je nodig hebt om te beginnen 
zijn een paar pennen met diverse diktes, 
potlood, gum, liniaal en vooral heel veel ge-
duld en tijd om te oefenen. Dit oefenen kan 
trouwens op allerlei manieren: zelfs iets 
noodzakelijks als een boodschappenlijstje 
kan opgeleukt worden. Een leuke manier 
dus om te schijven.

Aandacht
Als ik aan schrijven denk, dan komt ook 
meteen ‘post’ in me naar boven. Ik ben zo 
iemand die het fijn vindt om kaartjes te ont-
vangen met de verjaardag, kerst of gewoon 
zomaar. Aandacht voor elkaar die meer 
blijvend en tastbaar is dan even een appje. 
Een kaart zet je namelijk neer en een be-
richtje verdwijnt al snel naar beneden onder 
alle andere berichten. 
Sinds een paar jaar doe ik mee met een 
project waarin er post wordt gestuurd 
naar mensen die dat nodig hebben. Denk 
hierbij aan ouderen in december, maar ook 
mensen die ziek zijn, jarig zijn of het leuk 
vinden om post te ontvangen. Vaak hebben 
deze mensen een kleine kring van vrienden 
om zich heen. Project Postmaatje 
( www.postmaatje.nl of via facebook) zet 
zich in om deze mensen een beetje warmte 
en wat aandacht te geven wat ze nodig 
hebben. Mensen kunnen zichzelf aanmel-
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den voor een eenmalige actie, maar je kunt 
dit ook voor een ander doen als je vindt dat 
die persoon dat kan waarderen. 

Zo stuur ik dus gemiddeld 1x per maand (in 
december veel vaker, want ik had nog veel 
decemberzegels over!) een kaartje naar 
iemand die ik niet ken met een handge-
schreven boodschap, om deze persoon te 
feliciteren, sterkte te wensen als ze in het 
ziekenhuis liggen of aandacht te geven 
omdat ze een moeilijke periode hebben. 
Waarom? Gewoon omdat een beetje aan-
dacht heel veel verschil kan maken. Mis-
schien zijn er bij ons in de wijk ook mensen 
die het leuk vinden om af en toe post te 
krijgen of om zelf post te versturen?

Op dinsdagmiddag 14 januari vond de oplevering van 'Het Parkje van Toen' plaats, op de 
hoek van de Ringbaan-Oost en de Gerard van Swietenstraat. Daar werden de afgelopen 
maanden o.a. paden aangepast, plantvakken toegevoegd en een jeu de boules-baan 
gemaakt. Vertegenwoordigers van de gemeente, de aannemer, het Senioren Netwerk en 
de toekomstige jeu-de-boulers liepen door het parkje om te bekijken of alles naar wens was 
uitgevoerd. Er werd besloten om nog wat kleine klussen uit te voeren, zoals het dichten van 
enkele gaten, het schoonmaken van de banken en het vervangen van de vuilnisbakken. 
Ook worden bij de eerste maaibeurt in het voorjaar losliggende takken en stenen opgeruimd 
of verwijderd. Hopelijk hebben veel mensen plezier van het aangepaste parkje!
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Op die ene duik in de zee bij Bondi Beach 
op 1e kerstdag na dan. Na een steek van 
meneer de pijlstaartrog lag ik voor de ver-
andering weer eens in het ziekenhuis met 
kerst. Een blijvende herinnering aan onze 
geweldige reis, dat wel. 
Onze kerstengel Fieke blaast 13 kaarsjes 
uit en we zijn getuigen dat de mooiste 
vuurwerkshow inderdaad plaatsvindt vanaf 
de Harbour Bridge: spectaculair!
Na het zien van de traditionele nieuwjaars-
duik op Bondi Beach waar we ons even in 
Scheveningen waanden door de honder-
den oranje Unox mutsen die vol enthousi-
asme te water gingen, hebben we Australië 
achter ons gelaten. 

Magnetisch zand
En waar deuren zich sluiten, openen zich 
er weer nieuwe. Nieuw-Zeeland in ons ge-
val. Door een coulante maar uiterst strenge 
douanier kruipen we door het oog van de 
naald (lees boete van 400 dollar) omdat we 
onze hike-schoenen niet hadden aange-
kruist op het aangifteformulier. Gevalletje 
geluk en leren van je fouten.
In Auckland worden we de eerste dag 
geconfronteerd met enorme rookwolken uit 
Australië wat resulteerde in een griezelige, 
grauwe lucht. Niet echt een warm wel-
kom. We worden meegenomen door een 
zakenrelatie die ons kennis laat maken met 
de ruige kust inclusief magnetisch zand. 
Overal metershoge paarse en witte Aaga-
panthus langs de weg en een ongekende 
wijdheid: dit belooft wat.
Witte kiwi
We bezoeken in Rotorua een Maori dorp 
met meerdere hot springs en spuitende 
geisers en leren er over hun gebruiken en 
rituelen. De lucht van rotte eieren bleef ons 
nog lang bij…
We zoeken de adrenaline op in een jetboat 
over de rivier en onze jongens gaan uit hun 

Kom we gaan… (deel 5)

Onvermijdelijk: ons reisplan om naar het zuiden van Australië door te reizen gaat in 
vlammen op. Het einde van de bosbranden is voorlopig nog niet in zicht, dus we ge-
nieten extra van de laatste weken in Sydney, samen met onze beide ouders. 

dak als ze een forel vangen in het Natio-
nal Trout Centre in Tongariro. 920 Gram 
schoon aan de haak en lekker dat ie was! 
De keuze om per auto het land te bereizen 
wordt beloond: prachtige landformaties 
door vulkanische explosies en aardbevin-
gen en zoveel schaapjes dat je er bijna van 
in slaap zou vallen. 
Na het zien van de zeldzame witte kiwi 
in Pukaha Wildlife Centre wordt dit ons 
nieuwe lievelingsdier en we vieren nog een 
verjaardag van Patrick bij verschillende 
wijnproeverijtjes in het pittoreske Martin-
borough. Ook spotten we wilde zeeleeuwen 
na een lange kustwandeling en realiseren 
we ons dat we echt al best wel lang on-
derweg zijn. We kijken opnieuw de trilogie 
van Lord of the Rings en kijken achter de 
schermen bij het bedrijf dat hiervoor de 
kostuums en attributen maakte.

De zon heeft inmiddels plaatsgemaakt 
voor Hollands weer, de lange broek en de 
trui zijn weer volop in gebruik genomen en 
Wellington is onze verblijfplaats voor de 
komende week. Patrick kampt met serieuze 
rugklachten wat aandacht nodig heeft en 
we gaan ons verdiepen in al het moois wat 
dit land ons nog te bieden heeft...
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Willem II straat 29 - 5038 BA Tilburg Tel: 085-9022996 Email: info@cinecitta.nl

Bij arthousebioscoop Cinecitta kunt u terecht voor 
de betere films en de lekkerste gerechten. Naast ons 
reguliere filmprogramma organiseren wij met regel-
maat filmspecials en events. In onze Ristobar kunt 
u à la carte dineren of genieten van een van onze 
arrangementen: Eat & Sneak, Film & Food, Film & 
Lunch of een 3-gangenarrangement. En wordt u lid 
van onze filmclub dan ziet u de beste films als eerste!
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Als ik Google op ‘ruilspel’ krijg ik diverse 
omschrijvingen. Het ruilspel bestaat al heel 
lang en vaak wordt het ook gedaan bij 
scouting, KVW etc. Van oorsprong is het 
een spel waarbij je samenwerking, over-
tuigingskracht, verbeeldingskracht en het 
jezelf durven laten zien aan de buitenwe-
reld stimuleert. Er worden groepjes ver-
deeld en ieder groepje krijgt iets kleins mee 
(lucifer, paperclip, theezakje etc.) om te 
ruilen tegen iets dat mooier, groter of kost-
baarder is. Het nieuw verkregen voorwerp 
mag bij iemand anders ook weer worden 
geruild voor iets dat nog groter, mooier of 
kostbaarder is. Aan het einde van de vooraf 
afgesproken tijd wordt er gekeken welke 
groepje het meest bijzondere of mooiste 
voorwerp heeft.

Plezier
Bij Maartje, Julie en Lieke staat echter 
vooral de lol voorop. Ze vinden het leuk om 
te doen en om te kijken hoe ze “van iets 
heel stoms naar iets heel leuks” kunnen 
gaan. Dat is de spanning in het spel, want 
je weet immers nooit van te voren wat je 
gaat krijgen. Het spel wordt altijd in een 
groepje gespeeld, nooit alleen, en ze stop-
pen als ze geen zin meer hebben (vaak 
na een paar uurtjes). Soms zijn ze met 
een grotere groep; dan worden er kleine 
groepjes gemaakt en ieder groepje krijgt 
een eigen blok huizen toegewezen. Dan is 
het wel de sport om te kijken wie met het 
grootst of leukste item terugkomt!

“Ja, hier zijn lieve mensen!”
Op mijn vraag wat voor soort reacties ze 
krijgen aan de deur, dan is dat wisselend. 
Sommige mensen weten niet wat het 
ruilspel is en dat moeten ze dan nog uitleg-
gen. Ook zijn er mensen die niets te ruilen 
hebben of ze willen niet meedoen. Dit mag 
ook allemaal, want het is natuurlijk geen 
verplichting voor de mensen in de wijk om 

“Wilt u dit misschien ruilen?” Het ruilspel in de praktijk
Vrijdagmiddag, 15.30 ergens in de wijk: reporter Debbie de Weijer mag samen met 
Lieke, Maartje en Julie (allen 10 jaar) mee als ze het ruilspel gaan doen. 

te ruilen. Vaak gaan ze wel naar beken-
den in de wijk, maar ook bellen ze aan bij 
mensen die ze niet kennen. Zo leren ze 
dus meerdere mensen kennen in de wijk. 
En wat wordt er dan zoal geruild? Ook dit 
is wisselend. Lieke kan zich nog wel een 
reeks herinneren van gum naar plant, iets 
wat je kunt ophangen met een kaarsje, 
hagelslag en chocopasta uiteindelijk een 
spel. Het allerleukste vonden de meiden 
een plantje in een potje. 

De praktijk
Ik ben door mijn vragen heen en wil nu 
wel eens zelf zien hoe dit in zijn werk gaat. 
Maartje heeft een klein glazen potje met 
thee en daar gaan we mee beginnen. Al 
snel hebben we een VR-box in handen 
en die blijkt erg lastig te zijn om te ruilen. 
Mensen vinden toch dat ze iets meer moe-
ten teruggeven, ook al zeggen we dat dat 
voor ons niet belangrijk is. Na een heleboel 
“nee” en niet thuis (en een snoepje!) krijgen 
we een knuffel en groot mikado-spel. Dit is 

Vol spanning wachten Lieke, Maartje en 
Julie of er open gedaan wordt en 

of ze kunnen ruilen
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leuk, want nu kunnen mensen kiezen wat 
ze willen ruilen. Het spel wordt vervolgens 
geruild voor een glitter toverstaf, jungle-
boekje, barbapapa-boekje, dierenkwar-
tet naar een tas. De knuffel verruild van 
eigenaar via een halligalli-spel naar een 
outdoor- target spel. Heel leuk om te zien 
hoe de mensen reageren en hoe netjes de 
meisjes omgaan met een “Nee”. Ook lief 
dat kleine kinderen zelf kiezen wat ze van 
hun speelgoed willen ruilen voor iets wat 
wij aanbieden aan de deur. Na een uurtje 
stop ik ermee, want ik vind het best wel 
koud, maar Julie, Lieke en Maartje hebben 
de smaak te pakken en gaan nog eventjes 
verder.

V.l.n.r. Maartje, Lieke en Julie 
met hun geruilde buit

Het Vrijwilligerspunt Zuiderkwartier ‘bedient’ 
bewoners woonachtig in Tilburg Zuid tot en 
met het centrum en helpt u graag bij het 
vinden van vrijwilligerswerk, waarmee u 
iets extra’s kunt betekenen voor de samen-
leving. Iedereen heeft een talent, groot of 
klein. En, vrijwilligerswerk levert u ook iets 
op: u leert nieuwe mensen kennen, gaat 
actief aan de slag, doet (werk-)ervaring 
op, deelt uw talent met anderen en u hebt 
betekenis voor anderen!

Klusjes
Vindt u het prettig om een extra boodschap 
mee te nemen voor een buurtgenoot, die 
slecht uit de weg kan; bij iemand een lamp-
je op te hangen; in de tuin te rommelen? 
Helpt u graag mee bij wijkactiviteiten zoals 
een wijkfeest of sportdag? Vindt u het leuk 
om achter de bar te staan in een sportkan-
tine? Staat u graag in een (ruil) winkel, om 
klanten verder te helpen? Werkt u graag 
met ouderen of juist met kinderen? Kunt u 

Het Vrijwilligerspunt biedt kansen, uitdagingen en mogelijkheden
Het Vrijwilligerspunt, gehuisvest aan de Wassenaerlaan 38 in het Zuiderkwartier, 
bemiddelt tussen mensen die op zoek zijn naar vrijwilligerswerk en organisaties die 
vrijwilligers zoeken. Ook kunt u hier terecht met vragen over vrijwilligerswerk en 
bijbehorend beleid.

genieten van een praatje bij een bakje kof-
fie met een eenzame buurtgenoot? Dan is 
vrijwilligerswerk echt iets voor u!!
Voor velen die u zijn voorgegaan heeft het 

Han de Laat ziet je graag verschijnen
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Vrijwilligerspunt al iets kunnen betekenen!

Reacties
Ik weet dat! Sinds ruim een jaar ben 
ik als vrijwilliger werkzaam bij dit Punt. 
2019 bestond uit veel fijne gesprekken 
met buurtgenoten en bij organisaties. We 
verzamelden een groot aantal enthousiaste 
reacties van mensen die hun plekje hebben 
gevonden via ons!
Wandel eens binnen! U vindt ons op de 
begane grond, rechts van de ingang en 
zijn voor inloop aanwezig op maandag van 
13.00 uur tot 16.30 uur en donderdag van 
9.00 uur tot 12.00 uur.

U kunt ook bellen voor en afspraak: 
 (013) 535 32 55 of mailen  vrijwilli-
gerssteunpuntzuidwest@contourdetwern.nl 

Tot ziens!
Namens het Vrijwilligerspunt,
Han de Laat

VVoooorr  hheett  eeeerrsstt  ……             
 
DDeezzee  rruubbrriieekk  ggaaaatt  oovveerr  nniieeuuwwee  lleevveennssttaappppeenn  ddiiee  ggeezzeett  wwoorrddeenn  vvaannuuiitt  oonnzzee  wwiijjkk  mmeett  ddaaaarriinn  aaaannddaacchhtt  
vvoooorr  aacchhtteerrggrroonnddeenn,,  ddrriijjffvveerreenn  eenn  vveerrwwaacchhttiinnggeenn..  WWiill  jjee  mmeeeeddooeenn,,  ooff  hheebb  jjee  ttiippss??  LLaaaatt  hheett  wweetteenn  aaaann  
ddee  rreeddaaccttiiee  vviiaa  77  aarrmmhhooeeffsseeaakkkkeerrss@@ggmmaaiill..ccoomm..   

 

Deze keer was er een plekje vrijgekomen 
en konden wij meedoen. Via de organisatie 
hadden we al doorgekregen dat wij het 
voorgerecht moesten verzorgen. Het princi-
pe van de avond werd verder duidelijk toen 
ik ‘de wijnen’ ging ophalen. Deze zijn een 
belangrijk schakel in de avond en worden 
elk jaar met veel zorg uitgezocht. Bij de wij-
nen ontving ik een enveloppe, die pas open 
mocht nadat het voorgerecht verorberd 
was. Voor ieder stel stond er namelijk weer 
een volgend adres in de brief vermeld. Wat 
een organisatie, erg indrukwekkend. 

Vreemden in huis?
Maar wie komt er bij ons het voorgerecht 
eten? De verzamelplaats was de aula van 
de basisschool om 18.00 uur. In totaal de-
den 66 koppels mee, dus de aula stond vol 
en de spanning was te voelen. De ervaren 

Meedoen met Armhoef aan de Kook                              France Ghijsen

Zaterdag 18 januari jl. was de zesde editie van Armhoef aan de Kook. Een sociaal en 
spannend evenement, gedragen door de openheid en gastvrijheid van de wijkbewo-
ners plus de organisatie, onder aanvoering van Noortje van Tuijn.

deelnemers voelden de spanning al de hele 
dag in wijk hangen: Wat gaan we koken? 
Wie zullen gaan we ontmoeten vanavond? 
De nieuwelingen werden, natuurlijk, als 
eerste naar voren geroepen. Op het po-
dium kregen we weer een enveloppe die 
we open moesten maken en voorlezen wie 
onze tafelgenoten waren. Leuk! Al fietsend 
naar ons huis maakten we kennis met Ro-
nald, Jeske, Frans en zijn vrouw. Thuis was 
de tafel al gedekt, het voorgerecht zo goed 
als klaar en de wijn was koel. 

Music lovers
Snel ontstonden hele leuke gesprekken 
aan tafel. Beginnend bij, waar wonen jullie, 
hoe lang al, hebben jullie kinderen en zo ja 
hoe oud zijn ze, via, wat doe je voor werk, 
belandden wij uiteindelijk in beste concer-
ten en festivals ooit en bucket lijstjes. Het 
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was zo gezellig dat het bijna jammer was 
om verder te gaan. Ik maakte de enve-
loppe open die bij de wijnen zat, namen we 
afscheid van elkaar en gingen fietsend weer 
onze eigen weg. Onderweg kwamen we 
andere fietsende koppels tegen die aan het 
zoeken waren naar straten en huisnummers 
of vol spanning bij de voordeur stonden; 
wie doet er open en wie komen er nog meer 
aan tafel zitten bij het volgende gerecht? Zo 
ook wij voor het toetje en het nagerecht. We 
hebben heel diverse gesprekken gevoerd 
en vonden het steeds jammer en weer 

spannend om verder te gaan. In de korte tijd 
dat je samen eet, staat iedereen open voor 
contact en is er oprechte interesse. Daar-
naast is het erg leuk om binnen te kijken bij 
iemand die je niet kent en te zien hoe de 
ruimtes zijn verbouwd en ingericht. 

Na de laatste gang en fles wijn, fietsten 
we met z’n allen naar café Bakker in de 
stad om met alle koppels af te sluiten. Wij 
zijn nu nieuwkomer af en op de vraag “En, 
goed bevallen en volgend jaar weer?” is het 
antwoord: “Ja!”

Op dinsdag 11 februari is GGz-psychologe Kelly de Bruijn te gast in het Alzheimer Café rond 
het thema: Hoe kan ik thuis het beste omgaan met dementie?’ Deze gratis avond begint om 
20.00 uur op Korvelplein 60. 

Voor hand- en spandiensten bij het carnaval in onze wijk in de Pelgrimhoeve worden nog 
een aantal vrijwilligers gezocht. Zou je willen helpen? Loop dan eens binnen bij de Pelgrim-
hoeve of neem contact op met Peter de Leeuw via  06515 188 18.

Voor de 23e keer werd door GroenLinks Tilburg de Tilburgse Solidariteitsprijs uitgereikt. 
Deze ging dit jaar naar wijkgenote Evelyne Klerks-Waijers, initiatiefneemster en coördinator 
van Tante Pollewop.

De Nieuwjaarsloop bij RKSV Were Di op zaterdag 4 januari jl. kende natuurlijk een aantal 
winnaars: Luna en Kim waren de snelsten op de 2,5 km.; Stan en Levi wonnen de 5 km. en 
Daan en Rik gingen er met de prijzen vandoor op de 10 km. 

Op de aansluitende Nieuwjaarsreceptie van RSKV Were Di werd Ton Smeulders gehuldigd 
als Lid van Verdienste en waren er ook twee jubilarissen Erwin Vermetten en Jeroen Jacobs 
die 25 jaar lid van de vereniging zijn.

Het KBO-Sacrament wil graag wat meer bekendheid geven aan haar activiteiten die in onze 
wijk georganiseerd worden. Voor 55-plussers kan het interessant en gezellig zijn om lid te 
worden. Zie de advertentie elders in dit blad.

Voor de eerste keer organiseert de jeugdafdeling van FC Tilburg op 30 en 31 mei een in-
ternationaal 8x8 toernooi voor jongens en meisjes in de leeftijdscategorie JO11, JO12 en 
MO11.
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1 en 2 februari jl. opende Gianotten Mutsaers hun volledig vernieuwde boeken- en tijd-
schriftenwinkel in de Emmapassage. 11 maanden lang zaten ze in een tijdelijke winkel aan 
de overkant die tevens als doorgang fungeerde voor bezoekers en wandelaars tijdens de 
ingrijpende verbouwing van deze passage.

Drie eerstejaars studenten van de Fontys Economische Hogeschool die begonnen zijn met 
de opleiding SPECO Sportmarketing hebben voor FC Tilburg een enquête opgesteld om de 
ledentevredenheid bij deze voetbalclub te gaan onderzoeken. 

In de Gerard van Swietenstraat en langs de Ringbaan Oost heeft de gemeente onlangs 
het gratis parkeren of het parkeren alleen voor vergunninghouders gewijzigd. Overal is nu 
betaald parkeren ingevoerd voor zowel vergunninghouders als passanten.

In het overleg tussen de wijkbladen in Tilburg, Berkel-Enschot en Udenhout is het idee 
ontstaan om iets te organiseren voor een kwaliteitsimpuls voor de journalistieke kwaliteit van 
deze bladen. Hiervoor wordt t.z.t. een aanvraag ingediend bij het Tilburgs Mediafonds. 

Bij Sea Foundation aan de Tivolistraat 22 is de Zweedse Anna Frost begonnen met een 
project over concepten rond het gebruik van multifunctionele ruimten en de presentatie van 
kunst. Zij blijft tot juni werkzaam in het atelier achter de tentoonstellingsruimte.

KK ii nn dd ee rr pp aa gg ii nn aa __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __   

 Op reis  deel 6                  Lucy Reijnen

Waddif kijkt naar Opa Nowit. “Gaat het wel?” vraagt hij. Opa Nowit knikt. Gisteren is de kabou-
terfamilie zich een hoedje geschrokken. Ze wonen tijdelijk in de kelder van een school. Tijdelijk 
was ineens voorbij ze moesten weg want er kwam een opruiming. Toen kwam zomaar ineens 
een groot beest naar binnen. Ze hadden nog nooit een kat van zo dichtbij gezien en waren 
doodsbenauwd geweest. Opa Nowit had van schrik zijn hamer op zijn grote teen laten vallen. 
Zijn teen is dik en pijnlijk hij kan wel een klein stukje lopen maar helemaal naar de Holle Boom 
lopen is te ver. 

De kat was ook geschrokken maar toen had ze zich voorgesteld: “Miss Poes 2006, maar zeg maar 
Missie.” En ze had er meteen bij verteld dat ze zo heette omdat ze op een katten-tentoonstelling 
in 2006 de mooiste kat was geweest. “Het was de allerbeste dag van mijn leven. Ik vergeet ver-
der werkelijk alles maar dàt zal ik nooit vergeten.” Haar baasje had een beker gewonnen. Zijzelf 
een kleine medaille die ze sindsdien aan haar halsbandje droeg. “Kijk maar.” Had ze trots gezegd 
met haar kin hoog in de lucht. En Riskie, natuurlijk Riskie want die durft alles, ging kijken en had 
“Super!” gezegd.
Toen Missie gehoord had dat ze op de vlucht waren voor de Harige Rupsen bij de Takkenbende 
en naar de Holle Boom wilden had ze eenvoudig gezegd: “Maak je geen zorgen, ik breng jullie 
wel even. In een sok ofzo.” Daarna was ze zich gaan wassen en in slaap gevallen.

“Dat past nooit!” zegt Waddif. “In een sok! Met alles wat mee moet!”
“We kunnen ook opsplitsen.”, bedenkt Opa Nowit, “De kinderen en ik gaan met Missie mee en 
jullie met de spullen te voet.” 
Waddif twijfelt. “Wat als het niet goed gaat. Wat als we verdwalen.” Missie gaapt en rekt zich 
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ver uit. “Ik weet overal de weg hier. Ik woon hier al mijn hele leven en dat is lang want ik ben 
stokoud.”
“Ik ben er al eerder geweest. We lopen naar het kanaal en dat moeten we volgen.”, zegt Fajnd. 
“Maar we moeten wel snel vertrekken. Anders worden we ontdekt.”
“Kijk!” roept Riskie, “Dit is een ideale sok, recht uit de bak met gevonden voorwerpen.” Hij houdt 
een felgekleurde sok omhoog. 

Waddif en Fajnd lopen langs het kanaal. Waddif loopt een beetje te tobben. Als het nou maar 
goed gaat. Missie was wel heel voorzichtig geweest toen ze de sok in haar bek nam. Toen ze door 
het kelderraam sprong hadden ze Riskie “Joepie, een avontuur!” horen roepen. ”Gaat het wel 
Opa Nowit?” had Fajnd gevraagd. 
“Het gaat goed! Alsof we in een hele grote schommel zitten. Succes jullie!”

Driem houdt Opa Nowit goed vast. Riskie vindt het alleen maar leuk, lekker spannend. Dan voe-
len ze dat ze zachtjes worden neergezet. Als ze uit de sok kruipen zien ze dat ze bij de draaibrug 
van het kanaal staan. “We moeten even wachten,” zegt Missie, “de brug is dicht.”
“De brug is terug!” zegt Driem verbaasd.
“Ja, die is een tijdje weg geweest. Maar nu is hij er weer. Gelukkig is het een heel eind naar de 
Takkenbende.”, zegt Missie en krabt achter haar oor.
“De Takkenbende?” vraagt Opa Nowit. 
“Nee!” roepen Driem en Riskie tegelijk. “Daar komen we vandaan. We moeten naar de Holle 
Boom.” 
“Och”, zucht Missie, “zie je wel ik ben oud, stokoud. Kom maar, daar zijn we zo.”
Even later worden ze weer heel voorzichtig neergezet. “Zal ik jullie meteen er bovenin zetten? 
En dan ben ik meteen weer weg.” Miss Poes pakt de sok weer op en springt lenig tegen de stam 
van de boom op. Als sok weer ligt kruipen de kabouters eruit. Ze zwaaien Missie na. Ze kijken 
hun ogen uit. Dit is niet zomaar een boom. Dit is een enorme boom. Veel en veel groter dan de 
bomen bij de Takkenbende. 
“Vreemd”, zegt Opa Nowit, “dit is geen wilg.” Hij kijkt verbaasd. “Ik zie het kanaal ook niet. 
Vreemd.”

Waddif en Fajnd hebben al bijna twee dagen gelopen als ze bij de Holle Boom aankomen. Ze zijn 
blij dat ze er zijn want ze zijn nog nooit zo lang achter elkaar weg geweest van de kabouterkin-
deren. Ze roepen de kinderen. “Mooi hier hè?” zegt Fajnd, “en we kunnen kiezen in welke boom 
we gaan wonen. Een van deze drie.” Ze wijst.
“Waar zijn ze?” Waddif wrijft zenuwachtig haar handen. “Waarom komen ze niet meteen naar 
ons toe? Ze moeten hier al lang zijn.” Ze roepen opnieuw en gaan dan zoeken. 

Doolhof

Zoek de weg van de grote boom 
naar de Holle Boom
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Collectes 
9 t/m 29 februari      Vrije periode 
1 t/m 7 maart           Jantje Beton 
8 t/m 14 maart         Amnesty International 
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Kom jij bij ons ontdekken?  
Leuk uitje voor het hele gezin! 
Ontdekstation013 is een mooie oude fabriekshal in de 
Spoorzone waar van alles te beleven is op het gebied van 
techniek. Ga zelf aan de slag en laat je verrassen!  
Ook voor kinderfeestjes! 
 www.ontdekstation013.nl  

We zijn open op woensdagmiddag, in het weekend en tijdens schoolvakanties. 

@ODS013tilburg 

Te koop aangeboden
Vanwege overlijden, 4-wielige scootmobiel, in goede staat. € 500
Bel naar:  06 273 936 26

Zang- of pianolessen in alle stijlen
Zoek contact via  wilvanleijsen@home.nl of bel of app naar  06 105 127 98.

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

Pianoles in alle stijlen 
Bel met Arno Aerts  (013) 544 54 55 of kijk op  www.arnoaertsjazz.nl

Te koop: Toyota
RAV4 Linea Sol (2006, benzine), 147.000 km, SUV handgeschakeld met airco, trekhaak, 
sidebars. Prijs n.o.t.k. Contact:   tim@vanderavoird.org of  06 801 170 90
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BUURTAGENDA 

12 feb. Vanaf 17.30 uur Pelgrimhoeve 
Seniorendiner  

20 febr. Aanvang 21.15 uur RKSV Were Di 
Tonproaten met 4 hilarische optredens (entree € 5) 

2 mrt. Vanaf 20.00 uur Café Zomerlust 
Kom gezellig een gezelschapsspel spelen [Ludens 013] 

5 mrt. 19.30 – 21.00 uur La Poubelle 
Repair Café voor reparatie van nog bruikbare spullen 

 
INFORMATIE 
Ø Buurtkrant E-mail: armhoefseakkers@gmail.com 
     Redactie-adres Spoorlaan 2    5017 JS Tilburg     
     Advertenties Anneke v.d. Avoird Bosscheweg 192   ( 542 30 65 
  
Ø Buurtkrant 

medewerkers 
Gerben van Eeuwijk – Toon van Gestel (column) - France Ghijsen - 
Joost Ketelaars (bezorging) - Toine Kocx (foto’s) –  Lucy Reijnen - 
Debbie de Weijer- Anne-Marie Smulders (In the picture)  
- Rob Ysebaert (lay-out).  

   
Ø Reacties 

Buurtkrant 
Deadline kopij volgend nummer  
Verschijningsdatum rond:  

     27 februari  
     13 maart  

Heeft u tips over actualiteiten? Geef ze door via 77 armhoefseakkers@gmail.com 
  

Reacties op artikelen: 200-250 woorden om geplaatst te worden. 
Klachten over bezorging van uw buurtkrant, of storende fouten?  
Meld het via 77 armhoefseakkers@gmail.com  
 

Ø Buurtraad E-mail: 77 buurtraad@armhoefseakkers.nl 
Secretariaat:                J.P. Coenstraat 34a,     5018 CT Tilburg 

     Leden Lout Donders ( 543 88 68 (voorzitter), Ineke van Kasteren ( 544 
67 83 (secretaris, communicatie, senioren), Yvette Eshuis ( 06 474 931 
61 (communicatie, omgevingswet), Erwin Jacobs ( 590 40 00 (penning-
meester, klankbordgroep Moerenburg), Hein Jacobs ( 542 61 10 (DAAD, 
Jan Wier), Remco Westhoek ( 535 70 08 (Kerk & Klooster, Groen, 
Moerenburg). 

     Vergadering Eerstvolgende vergadering: 11 februari. Aanvang 20.00 uur in de 
Buurtraadruimte Van Heutszstraat 1a. Welkom! De agenda staat 
op : www.armhoefseakkers.nl en een week na de vergadering 
vindt u daar ook de besluitenlijst. 
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Ø Wijkagenten 
Elco Tissen 
(Armhoefse Akkers)  
Ramon Stoops 
(Moerenburg) 

Er is geen vast spreekuur. De wijkagenten maken graag een 
persoonlijke afspraak. Bel: ( 0900 8844, of mail naar:  
7 wijkagenten-armhoef-hoogvenne.tilburg-centrum@politie.nl 
voor Elco Tissen en 7 cluster-2.groene-beemden@politie.nl als 
het Moerenburg betreft 

  
Ø Bloedafname Diagnovum, iedere donderdag van 09.30 -10.00 uur (met alle 

formulieren) in de ruimte van de Buurtraad,1e verdieping. Van 
Heutszstraat 1a. Aanbellen bij de Buurtraad/prikpost. Meer info: 
: www.diagnostiekbrabant.nl of ( 539 36 36.  
SHL-groep: iedere ochtend op werkdagen van 08.00 -10.30 uur in 
het Gezondheidscentrum Piushaven, Prinsenhoeven 22. 

  
Ø De Wever 

Thuis(zorg) 
Thuiszorg van De Wever in deze wijk is te bereiken via Bureau 
Zorgadvies ( 0800 339 38 37. 
 

Ø Thebe wijkzorg Het buurtteam Prinsenhoeven met wijkverpleegkundigen en 
verzorgenden van Thebe Thuiszorg verleent zorg aan huis in 
onze wijk. Adres: Prinsenhoeven 24. ( 088 11 76 804 (24 uur). 
 

Ø AED-apparaat Pelgrimhoeve, Terrein Jan Wier, Hogendriesstraat en Tivolistraat 
60. Leren omgaan met AED? Mail naar 7 aedtilburg@ziggo.nl  

  
Ø Ouderenzorg 

 
Spreekuur in Gezondheidscentrum Piushaven op dinsdag en 
donderdag van 08.30-10.30 uur. Prinsenhoeven 24, ( 544 65 44. 

  
Ø Senioren Netwerk 

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

  
Ø KBO-Sacrament Contact en informatie over de activiteiten:  

7 kbo.sacrament@gmail.com of ( 06 822 452 88. 
 

Ø Centraal Meldpunt 
Gemeente Tilburg 

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

Ø Overlast rond Jan 
Wier / Meldpunt 
GGz 

Voor vragen, klachten of meldingen betreffende overlast 
rondom Jan Wier: : http://janwierhof.ggzbreburg.nl, ( 088 
016 16 16 7 meldingenjanwierhof@ggzbreburg.nl of ga 
naar de receptie van Jan Wierhof 7.  
 

Ø Meldpunt 
Waterpaviljoen 
Moerenburg 

 

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

Ø Misstanden in 
Moerenburg 

Overlast meldt u via het Handhavingsteam Buitengebied: ( 0900 
996 5432, of bij de politie: ( 0900 8844, of via 7 cluster-
2.groene-beemden@politie.nl 
 

Ø Buurtpreventie 
Team Piushaven 

Voor klachten en meldingen betreffende overlast in onze wijk 
7 bptpiushaven@gmail.com  
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Dames	  en	  Heren	  Kapsalon	  

St.Josephstraat 85A                                                                                                                                                                                                   
5017GD Tilburg                                                                                                                                                                                                                        
013 5435109                                                                                                                           

 

Ook kunt u hier                                                                                                                                                                          
uw schoenen                                                                                                                                                        
afgeven voor  reparatie. 
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Frans Erensstraat 44  5044 PM Tilburg
T  013 - 463 53 54   M  06 - 489 37 502
E  info@oerlemansschildersbedrijf.nl
I  www.oerlemansschildersbedrijf.nl

schilderwerk
wandafwerking
restauratieschilderwerk
hout- en marmerimitatie 
decoratieve technieken

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

OERLEMANS

schi ldersbedr i j f
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