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Op de Pubquiz van 8 april jl. in de Pelgrimhoeve veroverde het team Kannen & Kruiken voor
de derde keer op rij de eerste prijs. Het team bestond uit Frank van Pamelen, Max Kleijngeld, Ben Ackermans, Marc Pruijn, Noor Pruijn en Ellis Pruijn (foto: Toine Kocx)
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In gesprek met het Waterschap over WaterProef

Jan van Kessel

“We verkopen geen water maar doen er wel heel veel mee!” Zo opent Vincent Lokin,
lid van het algemeen bestuur namens de natuurterreineigenaren van Waterschap De
Dommel, ons gesprek. “De Waterschappen zorgen er al eeuwen voor dat de burger
geen last heeft van te veel water, dat het water schoon is en zeker de laatste jaren
dat er in de grond genoeg water is. Zeker hier in Brabant is de verdroging een groot
thema; het is een sluipmoordenaar. ”
 U gaat de oude waterzuivering verhuren
waarom doet u dat?
“We zijn ons er zeker van bewust dat het
plan impact op de omgeving heeft. Daarom
hebben we ook de omgeving betrokken bij
de selectie van de ondernemers. Met een
klankbordgroep, waarin ook de Buurtraad
vertegenwoordigd is, hebben we een leidraad opgesteld. En aan de hand daarvan
is de keuze bepaald. Ik heb het beeld van
een welkome voorziening voor de stad en
omwonenden die rustig door het gebied
lopen en vooraf of achteraf wat drinken bij
WaterProef. Tegelijkertijd leren zij wat het
belang van water is, wat wij doen. De gemeente zal het plan uiteindelijk toetsen aan
mogelijke verkeer- en /of parkeeroverlast in
de omgeving.”

“De waterzuivering is sinds 2007 niet meer
in gebruik. Het is de eerste biologische
waterzuiveringsinstallatie in Nederland
en daarmee ook een Rijksmonument
met prachtige gebouwen zoals het oude
pompgebouw gebouwd in de Amsterdamse
stijl. Het terrein en de gebouwen raakten in
verval en moesten onderhouden worden.
We hebben hiervoor subsidie gekregen
onder de voorwaarde dat het terrein publiek
toegankelijk werd. We hebben verstand
van water, niet van het exploiteren van een
terrein. Daarom hebben we een uitvraag
georganiseerd die is gewonnen door de
mensen van WaterProef. Zij hadden voor
ons het beste plan.”

 U had er ook voor kunnen kiezen om een
plan te maken met de Vereniging Behoud
Moerenburg, die al 40 jaar en met meer
dan honderd vrijwilligers zich inzet voor
het landschapspark. Waarom heeft u
gekozen voor een horeca-invulling?

 Het is een plan, met veel impact voor de
directe omgeving, realiseert u zich dat?

“Er waren verschillende initiatieven met
interessante ideeën, maar niet altijd met
een sluitende begroting. We hebben
gekozen voor een partij die het terrein zou
kunnen onderhouden, maar die er ook
voor kan zorgen dat veel mensen kunnen
genieten van dit mooie terrein. Persoonlijk
wist ik overigens niet dat er zoveel vrijwilligers zich inzetten voor het beheer van het
landschapspark.”
 U benoemt goed overleg met de omwonenden als een belangrijke voorwaarde.
Deze verwijten u, de gemeente en ondernemers juist dat zij de afgelopen jaren

Vincent Lokin, bestuurder van
Waterschap De Dommel
3

4

niet geïnformeerd zijn, laat staan dat met
hen gesproken is. Pas bij de tervisielegging van de plannen konden zij zien wat
er gaat komen en zijn toen enorm geschrokken.

leeg moet worden opgeleverd. Nu blijkt
dat WaterProef er ook na afloop van het
huurcontract wil blijven. Ik leg de heer
Lokin voor dat de plannen van WaterProef deels niet passen in het huidige
bestemmingsplan. Vanwege de tijdelijke
verhuur wil de gemeente echter hiervan
afwijken. Dit stuit op veel onbegrip. U
wordt verweten dat u en de gemeente
niet transparant zijn, dat het proces zo
georganiseerd is dat de buurt ongemerkt
een eendenkooi inzwemt en er geen weg
meer terug is.

“Dat beeld hebben wij niet eerder gekregen. Onderdeel van onze afspraak met
WaterProef is dat zij de omgeving betrekken. Dat is blijkbaar niet goed gegaan.
Ik heb met Rik Grashoff de wethouder in
Tilburg besproken dat het anders moet. Ik
kan me voorstellen dat we de dialoog met
‘de buurt’ oppakken door met z`n drieën,
de wethouder, de ondernemer en ikzelf
het gesprek met hen aan te gaan, maar
wel ieder in zijn eigen rol. Dan hoor ikzelf
wát er leeft en dan nog kan de uitkomst
zijn dat we verschillend denken, maar dat
mag. Overigens is ‘de buurt’ wel een lastig
begrip, omdat een deel van de buurtbewoners zich niet vertegenwoordigd voelt door
de klankbordgroep.”

“Dat wil ik toch echt ontkrachten. Het is een
terrein dat mogelijk nog een plaats krijgt in
onze bedrijfsvoering. Dat is de reden dat
we niet verder kunnen kijken dan 10 jaar.
Gemeente en Waterschap hebben ieder
een andere rol. Als de plannen niet voldoen
aan de gestelde criteria die we samen met
de klankbordgroep hebben opgesteld, dan
moeten we binnen de afspraken die we met
Waterproef gemaakt hebben, kijken naar
bijstellingen. En als de plannen niet passen
in het bestemmingsplan dan is het laatste
woord daarover aan het College van B&W
of aan de rechter. Al hoop ik dat laatste
niet. Dat leidt altijd tot verliezers en veel
vertraging. Daarom hecht ik ook zo aan het
belang van een goede dialoog tussen alle
partijen. Wie weet hoe we elkaar tegemoet
kunnen komen.”

 De buurt vreest vooral verkeers-en parkeeroverlast in de straten van Armhoef
en de bermen van Moerenburg.
“Mijn beeld is dat het gemotoriseerd
verkeer grotendeels geregeld kan worden
aan ‘onze kant van het kanaal’, langs de
voetbalvelden van FC Tilburg. De auto`s
zouden dan niet door de straten van Armhoef hoeven te komen, zodat de bewoners
er geen last van hebben”.

Na deze woorden dank ik de heer Lokin
voor het plezierige en openhartige gesprek;
een mooie start voor een goede dialoog
met de buurt.

 Eerder is gezegd dat het terrein voor 10
jaar verhuurd zal worden en dan weer

De Waterzuivering in oude glorie
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[ Ingezonden ]

Maak kennis met WaterProef
Luc Zweerts, Martijn Siebelink & Ernst Jonkers zijn drie enthousiaste ondernemers
die een geweldig leuk plan hebben ontwikkeld voor de voormalige rioolwaterzuivering
Moerenburg genaamd WaterProef. Ze nemen je graag mee in het ontstaan, het plan en
de voortgang van WaterProef.
Ontstaan plan WaterProef
Als bewoners van Armhoefse Akkers (Luc
& Martijn) en regelmatige bezoekers van
Moerenburg, heeft de voormalig rioolwaterzuivering al ruime tijd onze aandacht. Het
is een spannend en stoer terrein met een
meer dan perfecte ligging. Een terrein dat
het verdient om geopend te worden voor
publiek.
We hebben de eerste ontwikkelingen
rondom een exploitatie op dit terrein met
veel interesse gevolgd. Toen er uiteindelijk
een richtlijnenboek werd opgesteld door
vertegenwoordigers van de gemeente,
Waterschap De Dommel en vertegenwoordigers uit alle omliggende wijken - de
Klankbordgroep - hebben wij de koppen
bij elkaar gestoken. Dit zou een kans voor
ons kunnen zijn om een goed doordacht
plan neer te leggen dat past binnen het
bestemmingsplan en bij de locatie en haar
omgeving. Een plan waarvoor we goed
hebben gekeken naar de behoeften die er
spelen in Moerenburg. We zien mensen
spelen, sporten en recreëren. Met ons
plan creëren we extra faciliteiten voor deze
behoeften. Onze euforie was groot, nadat
we, inmiddels ruim 3 jaar geleden, te horen
kregen dat ons plan WaterProef gekozen
was door alle betrokken partijen, als best
passende plan voor deze locatie.

met terras dat deels grenst aan de speeltuin, zodat de ouders goed zicht hebben
op de spelende kinderen en ondertussen
kunnen genieten van passende hapjes
en drankjes. In deze sfeer passen creatieve zitjes en achtergrondmuziek, dat de
gesprekken van onze gasten niet mag
overstemmen.
Naast het spelen en recreëren in de
buitenlucht geloven wij op WaterProef ook
in sporten in deze setting. We sporten in
kleine groepjes gericht op het behalen van
persoonlijke doelen en plaatsen functionele
fitnessmaterialen onder een hoogwaardige en afsluitbare tentoverkapping. Deze
unieke sportfaciliteit wordt versterkt met
een kleinschalig sportmedisch centrum
waar behandelingen worden uitgevoerd die
passen in de setting van het buitengebied.
Met het openen van de poorten geven
we verder een mooie inkijk in de eerste
biologische waterzuiveringsinstallatie van
Nederland, met haar mooie Rijksmonumen-

WaterProef haalt het beste in je naar
buiten
Op WaterProef vieren we het buitenleven!
Zo creëren we een speeltuin met veel
groen (bomen & planten) en attractieve
speelobjecten voor de kinderen van 0 –
12 jaar in de nabezinktank. Aangrenzend
exploiteren we een outdoor horecafaciliteit
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ten. Een plek die het bezichtigen waard is,
wanneer je een wandeling of fietstocht door
Moerenburg en het Van Gogh Nationaalpark maakt.
Als iets WaterProef is, is het ook waterdicht
Wij zijn de afgelopen drie jaar zorgvuldig te
werk gegaan met het vergunningentraject
en hebben met veel specialisten gekeken
naar de exploitatie van WaterProef. Ons
plan om van dit industriële terrein een veilige en attractieve Leisure-locatie te maken,
is na een intensief traject goedgekeurd
door de gemeente. Met onze buitenlocatie
zijn we aantrekkelijk voor bezoekers bij
mooi weer oftewel heerlijk fiets- en wandelweer. Is fietsen of een wandeling niet toereikend voor gasten om een kijkje te komen
nemen, dan hebben we ruim voldoende
parkeerplaatsen op ons eigen terrein.
We zijn trots op onze plannen en voelen
ons gesterkt door buurtbewoners die uitkijken naar de opening van onze poorten.
Natuurlijk lezen en horen we ook andere
geluiden, maar we zien de toekomst van
WaterProef met vertrouwen tegemoet en

kunnen niet wachten om onze eerste gasten in 2023 te verwelkomen.
Heb je zin om te reageren en/of met ons in
contact te komen? Dan kun je ons bereiken
via:
Luc Zweerts (7 luc@mauri.nl);
Martijn Siebelink (7 martijn@demerketeer.nl);
Ernst Jonkers (7 ernst@passionforleisure.nl)

Binnenkijken bij creatief Armhoef en Tivoli
Op zondag 22 mei wordt er een Open Atelierroute Armhoef en Tivoli georganiseerd in
ons dorpse stukje Tilburg. Openingstijden van 11.00 tot 18.00 uur.
Deelnemers zijn professionele kunstenaars, amateurs en andere creatieve betrokkenen.
Zij maken muziek, theater, beeldende kunst en meer. Veel schilderijen, foto’s, keramiek en
nijverheid zijn ook te koop.
De kunstenaars ontvangen de bezoekers voornamelijk in hun eigen atelier, thuis of op enkele gastlocaties en zijn zelf aanwezig. Kijk voor een plattegrond – gemaakt door wijkgenote
Madelon de Graauw - en meest recente informatie op : www.armhoefseakkers.nl
Alle belangstellenden zijn welkom.
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Wij zijn gespecialiseerd in:
• Antiekrestauratie
en herstofferen
van
Wij
zijn gespecialiseerd
in:
meubels
en herstofferen van
• Antiekrestauratie
• meubels
Leerrestauratie en reinigen van meubels
•• Leerrestauratie
en van
reinigen
van meubels
Het vernieuwen
binnenwerk
systemen
•• Het
vernieuwen
van binnenwerk
systemen
Opnieuw
stofferen
van boot en
caravan
• Opnieuw
kussensstofferen van boot en caravan
• kussens
Houtwormbehandeling
•• Houtwormbehandeling
Stoelen lijmen en verstevigen
•• Stoelen
en voor
verstevigen
48 uurslijmen
service
nieuwe vullingen voor
• 48 uurs service voor nieuwe vullingen
kussens
voor kussens
• Reiniging van meubels
• Reinigen van meubels
Rieten
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biesenenrotan
rotan
stoelen
•• Riet
stoelen
opop
de de
traditionelewijze
wijze.
traditionele
.

GESPECIALISEERD
in modern &
KLASSIEK
HERSTELLEN

Tuinbouwveilingweg
5 a31.CC
4814
RP Breda
076-2055197
Spoorlaan 334, 5038
Tilburg,
06| 06-40053505
40053505 / of
013
8200962

Bel voor een vrijblijvende afspraak bij u thuis. U kunt dan stof of leer uitkiezen uit onze mobiele showroom!
Bel voor een vrijblijvende
afspraak bij u thuis. U kunt| dan
stof of leer uitkiezen uit onze mobiele showroom!
www.meubelreparatietotaal.nl
info@meubelreparatietotaal.nl

Kijk op www.meubelreparatietotaal.nl - info@meubelreparatietotaal.nl
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Atelierroute
Naam
• Nina Donders
• Marie Verdijk
• Heleen Wijbenga
• Linda van Os
• Honoré Didden
• Astrid Abels
• Saskia Meijer
• Fred van Esch
• Paul Schuurmans

Carré 12
Carré 23-24
Carré 43
Carré 44
Carré 51
Carré 73

• Godelieve Engbersen

Carré 119

• Lieske Stieger
• Kitty Bollen
• José Sintnicolaas
• Lonneke de Kok
• Riëtte Sommerdijk
• Astrid Abels
• Hans Zegveld
• Ineke Mandos
• Janneke Zegveld
• Marijke Langkamp
• Frans, Roosje, (Florian)
Senden

Bezoekadres

Kunstvorm
Atelier Fuego
Keramiek, vilt,
Textiel, sieraden
Schilderijen / mixed media
Schilderijen / tekeningen / beelden
Schilderijen
Schilderijen
Schilderijen
Schilderijen
Schilderijen / kistjes Henny Engbersen
optreden F. van der Meer
Schilderijen
Textiel
Schilderijen
Schilderijen
Textiel
Schilderijen
Gombatik, keramiek
Gemengde techniek

Sint Josephstraat 84

Pelgrimsweg 63
Doornbossestraat 24

Pelgrimsweg 20

Viool en cello van 12.00 tot 13.30 uur
Gedurende dag: zang en (bas)gitaar

• Mieke Trommelen

Hoevense Kanaaldijk 21

• Gerard van Dijk
• Hans Swinkels
• Rina de Bres
• Hanny van de Ven
• Corin Sweegers
• Marianne Schrijen
• Ineke van Casteren
• Lia Kuijpers
• Jan Sweegers
• Anke van Esch
• Eva Schalkwijk
• Cees van Baardewijk
• Huub Reijnen
• Hettie van den Broek
• Jasmijn Vugts
• Marjo Dirks
• Yolande Deckers
• Jeanine Vugts
• Riny Vroon
• Trijnie Horlings

Hoevense Kanaaldijk 37
Hoevense Kanaaldijk 39
Hoevense Kanaaldijk 59
Oisterwijksebaan 71

• Marijke van Uden
• Annette Paulsen

Oisterwijksebaan 8
Koffie en thee in Curiosa Museum
Simon van der Stelstraat 1A
JP Coenstraat 63
JP Coenstraat 72

Zanggroep Singis met pianist
meerstemmig 13.30 én 14.30 uur
Fotografie
Beeldhouwen
Quilt
Schilderijen
Verzamelingen,
Naaldvilten / free motion,
Schilderijen,
Schilderijen,
Houtbewerking
De Postkamer: knip-en plaktheater
voor alle leeftijden 11.00-16.00 uur
Blazerskwartet ‘Kwartair’; zang en gitaar ‘
Gebr. Reijnen’; beelden in tuin ‘Heren4+’
Meubelontwerpen
Fashion

Antonie van Diemenstraat 2a

Mixed media

De Werf 155
De Werf 169

Schilderijen
Schilderijen
Saxofoon Kwartet Ottomani
van 12.00 tot 14.00 uur
Grafiek

De Werf 205

9

Geslaagde Pubquiz in de Pelgrimhoeve
Er moest twee jaar op gewacht worden vanwege de Corona-perikelen, maar vrijdag 8
april jl. vond dan toch de 8e Pubquiz plaats. Van ouds gefabriceerd door Leran Parren
en met zijn vader Jos als spreekstalmeester.
En daar zitten ze dan met 120 man, verdeeld in groepjes van zes. Een stampvolle
Pelgrimhoeve maakt zich op voor een
avondje met hersenpijnigers. Acht ronden
met telkens tien vragen over verschillende onderwerpen: het afgelopen jaar,
sport, muziek, de wereld, media, Brabant,
cultuur & wetenschap, games & informatica. Daarbij twee fotobladen: de ene met
gezichtsfragmenten van bekende personen
en de andere met striphelden. Rode draad
vormde dit keer het Songfestival, waarin
teruggegrepen werd tot het jaar 1957.

jullie ernaast zaten!” met een triomfantelijke
blik naar de tafelgenoten of een eerlijke
bekentenis: “Een Wielewaal? Geen idee!”
Na vier speelronden een tussenstand met
bovenaan ‘De Waco’s’, gevolgd door ‘De
Charmante Printers’ en ‘Ligt op ’t puntje
van m’n tong’. Ongeveer de helft van de
groepen had toen echter al haar joker ingezet en dat betekent dat de tussenklassering
nog op de schop zou gaan.
Derde keer
Leran Parren had ook dit jaar weer voor
de vragen gezorgd en in huiselijke kring
werden ze allemaal vooraf uitgetest. Daarbij is het altijd lastig om het gemiddelde IQ
van de deelnemers goed in te schatten om

Makkies
Ga er maar aan staan! Gelukkig bevatte
iedere ronde wel bepaalde ‘makkies’, zodat
je altijd het gevoel had, dat je nog wel ‘iets’
wist. Meteen na iedere ronde werden ook
de antwoorden bekend gemaakt en dat
leverde veelal mooie juichreacties op, zeker ook als je jouw joker in de juiste ronde
gebruikt had. De frustraties, maar ook
kreten als: “Zei ik het niet! Ik wist wel dat

Uitslag Pubquiz Pelgrimhoeve 2022
1 Krabben & Kruiken
84
2 L’ eau de Vie
78
3 Ligt op ’t puntje van m’n tong
77
4 De Charmante Printers
76
5 De Wacko’s
71
6 De 6 W’s
64
6 The Party Crashers
64
8 Booster 4, 5 en 6
63
9 CV Stelly
62
9 De Tonpraters
62
11 Tafeltje 6
61
11 De Betweters
61
13 Voorheen Witte de Withstraat
59
14 Buurman en buurvrouw
55
15 Alles of niets
54
16 De Coene Strijders
49
16 Ik zei het toch
49
18 Kom er zo op
47
18 Quiz it nie
47
20 Ik weet alles
41

Door spreekstalmeester Jos Parren werd
de Pubquiz vlot geleid
10

frustraties op de avond te voorkomen.
Er was ook deze keer echter geen ontkomen aan, dat ‘Kannen & Kruiken’ die
de twee voorafgaande edities gewonnen
hadden, nu weer met de hoofdprijs gingen
strijken. Dit gerenommeerde gezelschap
heeft dan ook een paar allesweters in hun
geledingen als je kijkt naar de samenstelling: Frank van Pamelen, Ben Ackermans,
Noor Pruijn, Marc Pruijn, Ellis Pruijn en
Max Kleijngeld. Met een voorsprong van
maar liefst zes punten namen zij opnieuw
de wisseltrofee mee naar huis.
Al met al een prima en gezellige editie van
de Pubquiz, waarbij het ook heel fijn was
voor de beheerders van de Pelgrimhoeve
om eindelijk weer eens ‘een volle bak te
hebben.’

Leran Parren zorgde voor de vragen
en berekende de scores

Open middagen bij FC Tilburg
		

Maak kennis met Wandelvoetbal 			

Rob Waijers

“Walking footbal houdt 60-plussers scherp!” Op de vier donderdagmiddagen in juni
hebben 60-plussers - vrouwen vanaf 50+ - de gelegenheid nader kennis te maken met
Walking Football.
Een lekker potje voetbal, zonder hard te
lopen, zonder lichamelijk contact, zonder
keeper, maar wel met goals. Een voetbalspel bij uitstek geschikt voor de ouder wordende mens. Na een uurtje sporten, lekker

douchen en dan … op naar de derde helft,
waar we onder het genot van een hapje en
een drankje nog lekker nababbelen.
Heb je interesse, kom dan op 2, 9, 16 of 23
juni naar ons complex aan
de Spoordijk nr. 30. Wij verzamelen rond 13.30 uur en
kleden ons om. Voor kleren
wordt gezorgd. Je hoeft alleen maar schoenen en een
handdoek mee te brengen.
Ben je geïnteresseerd? Wij
zorgen voor een ‘buddy’
die je wegwijs maakt in dit
bijzonder leuke spelletje
met de daarbij behorende
spelregels.
Van harte welkom.

Kom je een keer meespelen met dit clubje?
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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
Mob.: 06 – 22790145
Winterschilder:
van oktober t/m februari 10% korting

SPORTEN onder begeleiding

Ron Tames

Werken aan uw conditie, onder begeleiding van
een fysiotherapeut, 1 of 2 keer per week kunt u
in klein groepsverband trainen. Doelen worden
samen met de fysiotherapeut besproken en
daaraan ga je in groepsverband werken.
Interesse : informeer naar de mogelijkheden.

Overige Specialismen: fysiotherapie, geriatrietherapie, manuele therapie, sportblessures,
revalidatie na een operatie of beroerte, Parkinson, ademhalingsklachten,COVID revalidatie,
Claudicatio-looptraining, COPD, tape, dry needling, begeleid fitness.

Prinsenhoeven 36

013-5420685
12

info@vdbraakenmaas.nl

Vrijwilliger tijdens koersweek Alpe d’HuZes
De Alpe d’HuZes is een uniek en sportief evenement wat jaarlijks wordt georganiseerd
en wellicht bekend in de oren klinkt. Het doel ervan is om zoveel mogelijk geld in te
zamelen voor onderzoek naar kanker en naar verbetering van de kwaliteit van leven
van mensen met kanker.
Thijs de Weijer (19) zit op het ROC Tilburg
en heeft dit jaar deelgenomen aan het
‘Excellentie-programma’. Dit is een speciaal programma wat is opgezet door twee
docenten van deze school - omdat hun
oud-collega is overleden aan kanker - met
als doel om leerlingen zich mentaal te laten
ontwikkelen. De eindbestemming is een
week meehelpen als vrijwilliger tijdens de
koersweek van de Alpe d’HuZes. In november is een groep van tien studenten van
drie verschillende opleidingen (Veiligheid
en vakmanschap, beveiliging en handhaving) begonnen met wekelijkse bijeenkomsten en activiteiten. “We kenden elkaar niet
van tevoren, maar de afgelopen maanden
zijn we naar elkaar toe gegroeid en hebben
we geleerd om op elkaar te kunnen vertrouwen en goed samen te werken. Dat moeten
we immers in juni op de berg ook gaan
doen, samen met anderen”, aldus Thijs.

staat symbool voor de moeilijke weg die
kankerpatiënten te wachten staat. Door
de berg te beklimmen voelen zij hoe het is
om stuk te gaan, maar toch elke keer weer
door te gaan. Opgeven is geen optie.
Thijs legt uit, dat elke bijeenkomst van het
Excellentie-programma verschillend was,
maar ze gingen allemaal over je mentale ontwikkeling en het verleggen van je
grenzen of over je eigen angsten heenkomen: “We hebben hiervoor onder anderen
insecten gegeten, geabseild en een ijsbad
genomen.”
Koersweek
Thijs vertrekt met zijn groep op zaterdag
27 mei al richting Frankrijk, samen met de
groep die afgelopen jaar het programma
heeft doorlopen en nog een andere groep
uit Amsterdam. De gehele week helpen ze
mee met allerlei taken om ervoor te zorgen
dat alle 5000 deelnemers op donderdag 2
juni al fietsend, hardlopend of wandelend
hun beklimming kunnen maken. Denk hierbij aan verkeer regelen, koers mee uitzetten en alles wat daarbij komt kijken en op
de dag zelf onder anderen het bemannen
van drankverzorgingsposten.

Niet opgeven
De beklimming van de berg Alpe d’Huez is
bijna 14 km lang en heeft een gemiddeld
stijgingspercentage van 7,9%. In totaal
overbrug je 1061 hoogtemeters en kom
je 21 haarspeldbochten tegen. Deze berg

Thijs (links achteraan) met zijn groepsgenoten van het Excellentie-programma
13

Donaties
Zelf zou Thijs niet zo snel meedoen met
de Alpe d’HuZes. “In mijn optiek is dit een
activiteit voor mensen die of zelf kanker
hebben of mensen in hun nabije omgeving
hebben die hiermee te maken hebben
(gehad).” Hij vindt het wel fijn dat hij heeft
meegedaan met alle activiteiten en kijkt uit
naar de ervaring van de week in Frankrijk.
De reis betaalt hij zelf, maar hij zou het
wel fijn vinden om geld op te halen voor
het goede doel. “Ik fiets dan weliswaar niet
mee, maar ik zet me wel een hele week
in zodat anderen hun sportieve prestaties
kunnen waarmaken. Doneren kan via de
QR-code, deze leidt naar de sponsorpagina
van mijn docent, Bas van Erve. Alle beetjes
helpen en 100% van de opbrengst gaat
naar het goede doel.”

Via deze QR-code kun je doneren
voor Alpe d’HuZes
Thijs verwacht dat deze koersweek waarschijnlijk veel indruk op hem zal maken.
Daarom zal hij in een volgende editie zijn
verhaal vertellen over wat hij heeft meegemaakt.

Pasen in de Takkenbende 		

Anouk Cruijssen-Heijkants

Na een lange periode van stilte in de Takkenbende, was het eindelijk weer tijd voor
iets leuks. De zon liet zich met regelmaat zien, de plassen waren opgedroogd en de
temperatuur was aangenaam.
De zondagochtend voor Pasen, 10 april,
bleek de Paashaas zijn eieren verloren te
zijn in de Takkenbende. Gelukkig waren er
heel veel kinderen die meegeholpen hebben om de eieren enthousiast te zoeken en
vaak net zo enthousiast weer opnieuw te
verstoppen. De gevonden eieren werden
ingeruild voor lekkere chocolade eieren.

In het zonnetje kon iedereen een bloempotje versieren. Het versierde bloempotje
werd vervolgens voorzien van een mooi wit
druifje om te shinen op de vensterbank in
de huiskamers van Armhoef.
Een geslaagde zondagochtend voor zowel
de kinderen, die de Paashaas geholpen
hebben met zoeken, als de ouders en opa’s
& oma’s.

Bloempotje
Na het zoeken was het tijd om te knutselen.

14

Geanimeerde Art de Ley Fair
In Woonlandschap De Leyhoeve werd op 1 mei jl. voor de vierde keer een Art Fair
georganiseerd door Jopie Smarius en enkele bewoners. Het zorgde voor gezellige
ontmoetingen en een variëteit aan kunst, antiek en curiosa.
Wat is het heerlijk om met oudere mensen
te praten die eigen kunstwerkjes maken.
De passie springt ervan af: “Als ik met
schilderen bezig ben, dan vergeet ik de tijd,
totdat mijn maag begint te knorren.” Dat
geldt ook voor andere schilderkunstenaars:
“Ik schilder pas vier jaar. Toentertijd kon ik
meedoen met een schildercursus in Italië,
maar ik had nog nooit iets geschilderd. Ach
meid, zei m’n vriendin, niemand kent ons
daar. We gaan gewoon.” Het resultaat: een
variëteit aan schilderijen van abstract tot
aan portretten van ons Koningshuis.
Anderen zijn al jaren bezig met keramiek of
kunstwerkjes van glas-in-lood: “Die maak
ik gewoon hier op m’n balkon. Daar kan ik
lekker uit de wind zitten en dan hoef ik ook
alles niet direct op te ruimen.”

handwerkjes, bijouterieën en zelfgeschreven boekjes. “Ik kreeg te horen, dat mijn
schrijfstijl veel lijkt op die van Annie M.G.
Schmidt. Dat vond ik wel een enorm compliment. We hebben het boekje ‘Beestenboel’ in eigen beheer laten drukken en al
meer dan de helft verkocht!”
De actualiteit lag er ook: een prachtig
geïllustreerd sprookjesboek over de heks
Corona die ervoor gezorgd heeft dat we
niets meer mochten doen en nergens meer
mochten komen. Hopelijk blijkt dat nu al
een stukje geschiedenis.

Corona
Op de Art Fair niet alleen verrassende
kunst van enkele bewoners van de Leyhoeve, maar ook ‘standjes’ met Engels servies, antieke sieraden, parels, bijzondere
wandelstokken, fluwelen vazen, kleding,

Al met al een leuk initiatief met muzikale
begeleiding van het Duo Timbre en een
hapje en drankje in de Brasserie.
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Wil je iets melden
over je buurt?

Meld het met de
Fixi-app

Wil je weten wat de
gemeente besluit
over je buurt?

www.overheid.nl/
berichten-over-uw-buurt

ANDERE VRAGEN AAN DE GEMEENTE?
KIJK OP WWW.TILBURG.NL OF BEL 14 013.
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Via Gladiola in de J.P. Coenstraat					

Luc Houben

‘Je weet nooit hoe sterk je bent, totdat sterk zijn je enige keuze is’ (Bob Marley). Voor
Nikkie was 2021 een heftig jaar. Na de diagnose ‘borstkanker’ en 4 operaties verder
kon ze gelukkig dit jaar weer het normale leven oppakken met man Bart en haar kinderen Elin en Isa.
Omdat Medifit Fysio haar zo goed begeleid heeft bij haar herstel, deed ze samen
met haar kinderen op 10 april jl. mee aan
de Verbeeten Challenge sponsorloop. Ze
liep mee in de 5 km. run samen met haar
skatende kinderen.
Vlaggen, applaus en bloemen
Op initiatief van buren en met samenzwerende samenwerking van Bart werd
- zodra iedereen vertrokken was - de straat
versierd; vlaggen uitgehangen en zelfgemaakte bloemen in de grond gestoken.
Groot was de verrassing en de ontlading
toen het gezin na de Verbeeten Challenge
de hoek om kwam en onthaald werd door
de bewoners die een erehaag vormden.
Vol ongeloof maar ook vol van adrenaline
werden high-fives, knuffels en bloemen gegeven en met op de achtergrond de muziek
van ‘We Are The Champions’ was het echt
een kippenvel moment.

Nikkie tussen haar kinderen Elin en Isa

Recordopbrengst.
Het Team Nikkie, dat Medifit steunde heeft
meer dan € 3.300 opgehaald om onderzoek
naar patiëntvriendelijke behandelingen van
kanker te kunnen doen. Het team behaalde
daarmee de hoogste opbrengt in Tilburg!

Een supermooi moment op een mooie en
zonnige voorjaarsdag. Goed om te beleven
hoe lief en leed gedeeld wordt. De onderlinge band tussen de straatgenoten werd
weer versterkt; mede door de aansluitende
buurtborrel natuurlijk.

Eierverzameling
France Ghijsen trof deze eierverzameling aan. Meer dan twintig eieren liggen in
en rond dit nest langs de Piushaven. Zou
het hamsteren zijn, omdat alles immers
duurder wordt, of zouden ze inmiddels toch
uitgebroed kunnen zijn? …
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Niets aan de hand						

Lucy Reijnen

Op 31 maart jl. om half acht s ’morgens wordt er bij ons aangebeld en tegelijk stromen de berichtjes via de straatapp binnen. Er blijkt ineens een gat in de stoep van de
J.P. Coenstraat te zijn gevallen.
er water in onze kelder en in die van de
buurvrouw. Dat komt, omdat dit keer het
water de fundering onder het huis heeft
weggespoeld. Er komt direct iemand van
bouw- en woningtoezicht. Een gespecialiseerd bedrijf moet de woning stutten. Er is
veel, heel veel zand weggespoeld onder
onze huizen. Het gat zit gedeeltelijk onder
onze poort maar het grootste deel onder
het huis van de buren. Zo’n twee meter
breed, anderhalve meter diep en het gat
strekt zich uit tot zo’n drie meter onder de
huiskamer van de buurvrouw. Het geveltuintje is weg, de brandweer heeft snel en

Opnieuw is er een lek geslagen in de
waterleiding. De brandweer is snel ter
plaatse, helaas komt Brabant Water pas na
twee uur de hoofdkraan dichtdraaien. “Met
deze leiding is niks mis”, verzekert men van
Brabant Water. Nou dat is een hele geruststelling.
Gat
Het is de vierde keer in deze straat. Twee
jaar geleden liepen bij de buren de kelders
vol water en moest er een hoogwerker
komen om uit voorzorg de lantaarnpaal
voor de deur te verwijderen. Dit keer staat

Het duurde meer dan twee uur, voordat er niet langer water opborrelde uit de stoep
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met de vraag of ze misschien flessen water
moet meebrengen. Het water is namelijk ook tijdelijk afgesloten geweest. Een
andere buurvrouw biedt aan om de modder
uit de kelder te helpen schuren.
Ook ‘Salvage’ verdient alle lof, dat is een
stichting die direct bij dit soort calamiteiten
in actie komt. Ze schakelen ‘Dolmans’, een
schoonmaakbedrijf, in. Er worden waterpompen geregeld die het water afzuigen en
grote droogapparaten die de kelders helpen drogen. Ook zorgen zij voor de eerste
contacten met de verzekering.
Vervangen
Een maand later eind april is de stoep nog
steeds afgesloten en bellen nog steeds
voorbijgangers aan om te vragen wat er in
hemelsnaam gebeurd is. De verzekeringsmaatschappijen zijn in onderhandeling over
de duizenden en duizenden euro’s schade.
Brabant Water heeft het water van onze
leidingen omgeleid. Dit enerzijds om bacteriën uit de leiding te spoelen en anderzijds
om drukwisselingen in de leiding op te
vangen. Hierdoor wordt voorkomen dat er
elders lekkages ontstaan. Bijzonder. Met de
leiding was toch niets aan de hand?

Er is zoveel zand weggespoeld, dat de
woningen gestut moeten worden
efficiënt de stoeptegels verwijderd en de
halve straat staat buiten te kijken naar het
wild borrelende water dat een dikke laag
modder achterlaat. De straat wordt afgesloten.
Hulp
Bij dit soort incidenten blijkt maar weer
eens wat een fijn stukje straat we zijn. De
buren komen niet alleen uit nieuwsgierigheid naar buiten, maar vooral om hulp aan
te bieden. Een buurvrouw stuurt vanuit de
supermarkt een berichtje in de straatapp

Onze de wijk was sowieso aan de beurt om
de waterleiding overal te vervangen. Gewoon groot onderhoud. Brabant Water start
hiermee begin mei in de J.P. Coenstraat
en daarna de rest van de buurt. Gelukkig
maar.

Groen dak in de belangstelling
Het was een drukte van belang op de speciale informatieavond van 11 mei jl. over
de mogelijkheden om een dak te ‘bekleden’ met sedumplantjes.
Specialist en leverancier Mathijs van Dalen toonde o.a. cassettes van 60 x 40 cm. met
daarin 8 tot 10 soorten sedumplantjes die gemakkelijk als een soort Legosteentjes aan
elkaar te klikken zijn. Als jouw (platte) dak zo’n 65 kg. belasting per m2 kan hebben, dan
zou het beplanten een optie zijn. Een mooie vorm van isolatie en een stimulans voor
de biodiversiteit. Meer info: : www.maaktmijblij.nl/groendaktilburg of de website van
‘buurkracht’ : www.armhoefseakkers.buurkracht-online.nl
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Kom ook naar het diner voor senioren
op 8 juni
Op 8 juni is er weer een heerlijk diner, georganiseerd door het Senioren Netwerk
Armhoefse Akkers en de KBO Sacrament. Deze keer gaat de familie van Poppel
ons verrassen met een Chinees-Indisch menu. Iedereen uit onze wijk van 55+ mag
komen: alleen, met z'n tweeën of met meerdere personen. Dus schrijf u snel in!
Ontvangst vanaf 17.30 uur. We beginnen wat later met het diner, maar u kunt van tevoren
al lekker een glaasje drinken. Eindtijd: meestal rond 19.30 uur.
De kosten voor dit heerlijke driegangen-diner zijn € 12,50 per persoon. De drankjes zijn
daar niet bij inbegrepen, deze kunt u na afloop bij de Pelgrimhoeve afrekenen. Leden
van KBO Sacrament betalen € 10,00 per persoon. Kruis aan als u lid bent en u krijgt
dus € 2,50 korting.
Wilt u ook lekker mee komen eten? Geef u dan op
met onderstaande bon of maak het bedrag maal het
aantal deelnemers over op reknr. NL 84 INGB
0003673935 van de KBO Sacrament en zet er
duidelijk bij: diner 8 juni, het aantal personen, plus
uw naam en of u KBO-lid bent.
Als u zich met de bon inschrijft, stop dan ook meteen
€ 12,50 (of € 10,00 voor KBO-leden) per persoon bij
de opgavestrook. Pas dan is uw inschrijving geldig.

Menu op 8 juni:
à

Chinese tomatensoep +
kroepoek

à

Babi ketjap + Saté met
satésaus + Foe yong hai +
Nasi

à

IJs met vruchten en slagroom

Schrijf uzelf in vóór 1 juni a.s. U krijgt geen bevestiging meer, maar we verwachten u
op 8 juni vanaf 17.30 uur in de Pelgrimhoeve.
Kunt u wegens een voedselallergie iets niet eten, geef dat dan aan op de inschrijfbon.
Moet u om gezondheidsredenen afzeggen, dan kan dat tot max. 4 dagen van tevoren op
onderstaand telefoonnummer. Daarna kunnen we helaas geen geld meer teruggeven.
Mail met evt. vragen naar 7 seniorennetwerk@armhoefseakkers.nl of bel naar
( (013) 544 67 83 (Ineke van Kasteren).
Vriendelijke groeten van KBO Sacrament en het Senioren Netwerk Armhoefse Akkers
Ja, ik kom/wij komen op woensdag 8 juni naar het diner in de Pelgrimhoeve
Naam/namen: ………………………………………………………………………………………
Ik kom/wij komen met 1 persoon / 2 personen (graag omcirkelen)
Lid van KBO Sacrament: 1 persoon / 2 personen (alleen omcirkelen als u lid bent)
Adres: ………………………………………………………..…. Telnr .………………………
Stop deze bon vóór 1 juni a.s. in de bus op J.P. Coenstraat 34a of Ringbaan-Oost
240-43 in een gesloten envelop samen met het bedrag van € 12,50 per persoon,
of € 10,00 per persoon voor KBO-leden. Of maak het juiste bedrag over.
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Halfstok
De buurt hangt steeds vaker de vlag uit bij feestelijke gelegenheden. Bij huwelijken, gouden bruiloften, geslaagden en jubilea wordt er in hele blokken tegelijk dan gevlagd. Waar
komt die publieke visuele uitbundigheid vandaan? Mensen hebben in deze kale neoliberale
tijdgeest kennelijk behoefte aan iets zonder Excel-sheet met een kosten- en batenanalyse.
Gebondenheid, verbinding en saamhorigheid, van die dingen. Iets waarvoor de buurt
vroeger in ruime mate voorzag, ook al knelde het wel eens. Die buurt is nu een stadswijk
geworden.
Ook op Koningsdag gaat bij menigeen de vlag uit, soms met oranje sjerp en al. Ik vermoed
dat het een generatiedingetje is, want het zijn vaak de huizen van jongere gezinnen waar
de vlag uitsteekt. Leuk voor de kinderen! Ik ben nog van de generatie – okay boomer
– dat je dat wel uit je hoofd liet, vlaggen voor de koningin. Zeker niet in de provincie
Noord-Brabant, dat tot op de dag van vandaag haar reserves houdt bij een Nederland teruggebracht tot het Holland van de Randstad. We kennen zelfs het Pacte des Cygnes (Het
Zwanenverbond), een Brabants genootschap, opgericht in augustus 2013 in Antwerpen,
dat strijdt voor de hereniging van Belgisch en Nederlands Brabant. Taxandria wordt dan
de naam van die provincie.
Op 5 mei, Bevrijdingsdag, zijn er plotseling een stuk minder vlaggen te zien. Het is te
abstract en het collectief historisch besef van de betekenis ervan houdt ook niet over.
De vlag op die dag riep overigens dit jaar een nieuw besef op van wat het betekent om
vrij te zijn. Dat plotselinge besef zagen we ook terug bij Dodenherdenking op 4 mei:
Slava Ukraini! Leve Oekraïne! Toch zag je dit jaar net als andere jaren nauwelijks een vlag
halfstok hangen. Het leeft hier net als in de rest van Nederland kennelijk niet. Alleen nog
een hardnekkige herdenker, die nog oral history heeft gekregen van zijn ouders, ooms en
tantes, grootouders. Die nog van of van voor de oorlog waren. Op de dag van Dodenherdenking mag de vlag halfstok buiten worden gehangen van ’s morgens zes uur tot
zonsondergang. In een cartoon in het Brabants Dagblad hing op Bevrijdingsdag de vlag
halfstok. Net als in de buurt bij enkele huizen ’s ochtends, maar die was de avond tevoren
kennelijk vergeten binnen te halen.
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Tegelwippen

Armhoefse Akkers groen, groener, groenst

Jan van Kessel

De mode is een afspiegeling van de tijdsgeest. De afgelopen jaren was die dan ook
vooral strak en gemakkelijk, want we hebben het druk, drukker, drukst. En zo verdwenen bloemen en planten uit onze interieurs en tuinen.
Onze tuinen werden betegeld, het gemak dient de mens. Maar we maken ons
ook druk over de klimaatverandering, de
afname van de biodiversiteit. We willen
graag onze bijdrage leveren, maar hebben
het nog steeds druk, drukker en sommigen
het drukst.
Dat geldt ook voor Eefje Ernst die nu
alweer zeven jaar met Thijs en hun zonen
Joppe en Vic in de J.P. Coenstraat woont.
Het huis uit de jaren dertig is helemaal
verduurzaamd. Vorig jaar werden tegels net
voor het huis gewipt en beplant én na een
oproep in de buurtapp samen met buren
een plan gemaakt om de boomspiegels en
het verwaarloosde plantsoentje op de hoek
J.P. Coenstraat-Oisterwijksebaan in eigen
beheer te nemen. De gemeente ging akkoord. Maar dan....waar halen ze tijd voor
het onderhoud vandaan?

Blikvanger in de J.P. Coenstraat: een oude
zandbak is omgetoverd tot een luxueus
bijenhotel

Permacultuur
Eefje verdiepte zich in de permacultuur;
een manier van tuinieren in nauwe samenwerking met de natuur zelf. Die doet als
het ware het werk voor je. Het belangrijkste wat je zelf moet doen is kijken wat er
gebeurt en je handen in de zakken houden.
Plantjes en beestjes doen dus het werk. En
geleidelijk aan verbetert de grond en neemt
de diversiteit toe.
Eefje neemt me mee naar het geadopteerd
plantsoentje. “Kijk verdorde droge grond
met veel kale plekken tussen de aangeplante struiken. Daar groeit nu vooral postelein. Postelein is een pionier. Het is één
van die plantjes die als eerste opkomt op
plekken met slechte grond. Over een tijdje
groeien hier echt andere planten en zijn de
dorre kale plekken weg. Let maar op!”

Handje helpen
Wel wordt de natuur een handje geholpen. Op de dag dat je bij de Spinder gratis
compost kon halen werd daarvan een volle
aanhangwagen uitgestort over de spie. De
verspreid staande struikjes werden verplant naar de randen met nu in het midden,
beschut tegen de honden een kaal middenstuk. De zandbak van Theo en Kim werd
op zijn kant gezet en door de buurtkinderen
Cato, Ted, Dorus, Joppe en Vic gevuld met
takjes, stro, riet en van alles wat geschikt is
voor een luxe bijenhotel. Door de ‘adoptieouders van de spie’ werd opgeroepen
om zaaigoed, wat je nog hebt liggen of van
de Appie krijgt, uit te strooien op het kale
zand. En dan maar wachten. Toezien hoe
de natuur keihard werkt.
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Via Wie? Via Paul Makelaardij natuurlijk!
Via Wie anders?

De verkoop van je woning,
van start tot eind geregeld.
Wij doen de verkoop jij kan je bezighouden
met de dingen die er toe doen.

Via Paul Makelaardij
Kempenaarplaats 8
5017 DX Tilburg

T 013 30 33 195
E paul@viapaulmakelaardij.nl
W www.viapaulmakelaardij.nl
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Spannend
Deze nieuwe manier van tuinieren is spannend; wordt het een rommeltje? Wat zegt
de buurt ervan? Moet je toch niet ingrijpen?
Vragen die onze eigen Tilburg University
gaat onderzoeken. Na een oproep hebben in heel Nederland 9000 mensen in
hun eigen tuin één m2 vrijgemaakt en laten
die een jaar met rust. De wetenschappers
volgen de voortgang. Zo krijgen we meer
inzicht in deze nieuwe manier van tuinieren
die bijdraagt aan een duurzamere omgeving en rekening houdt met ons chronisch
gebrek aan tijd.
NK-tegelwippen
Ook Tilburg doet mee met Het Nederlands
kampioenschap tegelwippen. In welke
gemeente worden de meeste tegels uit
tuintjes verwijderd om plaats te maken voor
groen? Tegels uit je tuin kun je gratis inleveren bij de Milieustraat en worden meegeteld bij de ‘Tilburgse tegelteller’ En dat is
niet het enige voordeel: water kan beter de
grond in en je tuin wordt koeler want tegels
houden warmte vast en als je ook nog een
bijen- en/of vlinderhotel ophangt, is er meer
leven in je tuin.

Gaan er bij jou tegels uit om plaats te
maken voor groen? Laat het de redactie
weten!
Doe je mee? Wij van het wijkblad in ieder
geval wel. We volgen dit jaar de groei van
het groen bij de kanaalingang van onze
buurt en vinden het leuk als jij het aantal
tegels dat jij tot 1 november wipt aan ons
doorgeeft. Schrijf ons via
7 armhoefseakkers@gmail.com

Hallo Wijkbewoners,
De werkgroep van de Garagesale is bij elkaar gekomen.
De garagesale wordt weer georganiseerd. Wij hebben er
veel zin in.
De datum van de Garagesale is op
zaterdag 17 september a.s.
Vanaf nu kunt u zich weer opgeven via het emailadres:
7 garagesalearmhoef@gmail.com.
We hopen dat het weer een groot succes wordt en dat het
weer net als de afgelopen keer weer gaat meewerken.
De werkgroep.
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De dag van de schildpad

				

Lucy Reijnen

Schildpadden staan op de lijst van beschermde dieren. Vrije handel in die dieren is
niet (meer) toegestaan, alleen bepaalde soorten, in gevangenschap gekweekte dieren,
mogen nog aangeboden worden.
Een speciale dag voor de schildpad.
Waarom ook niet. Ikzelf moest meteen
denken aan mijn eigen geschiedenis met
schildpadden als huisdier en wellicht zijn er
wijkgenoten die nog steeds schildpadden
houden.
Heimwee
‘Boubou’ heette onze Griekse landschildpad. Naar de berg in de Vlaamse Ardennen
waar hij vandaan kwam. Boubou woonde al
dik 10 jaar in onze tuin toen wij zo’n 35 jaar
geleden ons huis kochten. De bewoners
vertelden dat de schildpad ergens nog zijn
winterslaap hield in de tuin en dat deze in
het voorjaar weer tevoorschijn zou komen.
Of ze hem dan weer konden ophalen. Natuurlijk vonden wij dat prima.
Rond half april zagen wij Boubou voor het
eerst rondkruipen in de tuin. De voormalige bewoners kwamen hem onmiddellijk
ophalen. Na enkele weken kregen we een
telefoontje. Boubou, zo vertelde de mevrouw die voor ons in het pand woonde,
had heimwee en wilde terug naar ‘huis’. Wij
vonden dit zacht gezegd verrassend. Hoe
kon deze mevrouw dit weten? Had zij een
speciale band met dit dier? Natuurlijk mocht
Boubou terugkomen. De mevrouw had
inderdaad een bijzondere connectie met
Boubou. Het viel haar zwaar om afscheid te
nemen. En ieder jaar in het voorjaar, eind
april, kregen we een bezorgd telefoontje of
Boubou al wakker was en hoe of het met
hem ging.

Zoontje Pieter met Boubou
elkaar, wormen en slakken bij voorbeeld.
Ook ontdekte hij het bakje met kattenvoer.
Hiervoor schuifelde hij de drempel van de
bijkeukendeur over en kwam gezellig naar
binnen.
Een speciale voorliefde had hij voor schoenen. Wanneer ik buiten de was ophing
kwam hij, soms verrassend snel achter mij,
of liever gezegd achter mijn schoenen aan.
Hij beet dan in de hielen. We hebben wel
eens een oude schoen in de tuin gezet,
maar die vond hij maar eventjes interessant. De schoen moest bewegen.
Waterschildpadden
De kinderen vonden Boubou fantastisch al
konden ze er niet zoveel mee. Onze oudste
zat in groep 4 toen hij zijn eerste spreekbeurt wilde houden over de schildpad. Zijn
plan was om veel informatie en plaatjes
en foto’s te verzamelen, een verhaaltje
houden en dan Boubou in het echt laten
zien in de klas. Mooi plan. Het verzamelen
van informatie was meer werk dan hij had
voorzien. Toen hij er helemaal klaar voor
was, had Boubou zich echter al ingegraven
voor de winterslaap. Geen nood. Inmiddels
wist hij zoveel over schildpadden dat hij
zeer overtuigend begon te zeuren over de
aanschaf van waterschildpadjes. Hij moest
ze toch in het echt kunnen laten zien. Dus

Schoenen
Het ging goed met Boubou. Heel goed.
Hij lustte de jonge courgetteplantjes die ik
overmoedig gezaaid had, sommige bloemen, maar ook blaadjes sla, eigenlijk alle
bladgroenten, schillen van appels en peren.
Verder scharrelde hij zijn eigen kostje bij
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wij naar de dierenwinkel. Twee piepkleine
roodwangwaterschildpadjes. Hij noemde
ze ‘Michelangelo en Leonardo’ naar de
populaire animatieserie: Ninja-turtles. Zelf
ook met een rode bandana om hield hij
een spreekbeurt over de schildpad en de
waterschildpad.
De waterschildpadjes hebben nog zo’n tien
jaar in het aquarium geleefd, zijn daarna
naar een vijvertje in de tuin verhuisd en een
paar jaar later waren ze verdwenen. Boubou hebben we zeker wel 25 jaar gehad.
Op een gegeven moment is hij niet meer
uit zijn winterslaap ontwaakt. Het schild ligt
nog steeds onder de grond, we hebben
hem maar met rust gelaten.

Waterschildpadjes

‘Dag buren’
Zo begint een brief die begin april verspreid werd in de J.P. Coenstraat. Oisterwijksebaan, Hoevense kanaaldijk en de toren van de Werf. De nieuwe actiegroep ‘Waterdicht’ presenteerde zich.
Aanleiding vormde de presentatie van de
plannen door de drie ondernemers die op
de oude Waterzuivering aan de Hoevense
Kanaaldijk ‘WaterProef’ willen gaan ontwikkelen. De zes wijkbewoners, verenigd in
‘Waterdicht’, vrezen vooral de grote getalen
bezoekers met daarbij behorende parkeerproblemen. De uitgebreide horecafaciliteiten en de beoogde tien grootschalige
evenementen per jaar gaan zorgen voor
extra drukte en wellicht ook geluid- en
lichtoverlast. Kortom: tijd voor actie, zoals
het indienen van meer dan 100 dezelfde
zienswijzen bij de gemeente en dan nu
een peiling over hoe ‘de buren’ hierover
denken.

Een impressie van de kinderspeeltuin
in de nabezinktank
gaan sporten, hun kinderen laten spelen,
of gewoon even een terrasje pikken. Nu is
het ook maar een dode plek met een hek
eromheen.
Perspectief is nodig: de horeca aldaar
wordt verdeeld over twee paviljoens dus
zeg 100 plaatsen per locatie. Zomerlust
heeft ongeveer 80 terrasstoelen en binnen
kunnen nog een man of 40 zitten. Pannenkoeken Fabrique Het Ketelhuis heeft 250
plekken en een vergelijkbaar publiek. Is dat
nou ‘grootschalige horeca-activiteit’? En

Perspectief
Het is prima dat er overleg is en zorgen geuit worden. Elke vernieuwing en verandering vereist overleg, inzicht en aanpassingen. Het is echter jammer dat er op geen
enkele manier ook naar positieve aspecten
gekeken wordt. Natuurlijk zijn er buurtbewoners die straks op WaterProef graag
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de bezoekers komen natuurlijk verspreid
over de dagen en uren. Maar bij goed weer
in het weekend kan het inderdaad – zoals
overal - wel eens (te) druk worden.
Tijdens Covid bleek al dat mensen massaal er op uit trekken om te wandelen en
te bewegen. Moerenburg is groot genoeg
om die toestroom aan te kunnen. Nu alleen
de zorgen bij de direct omwonenden nog
wegnemen en hopen dat er constructief in
plaats van conservatief gedacht wordt.

Overigens leverde de burenbrief en de
daaropvolgende peiling onder meer dan
200 buurtbewoners als resultaat op, dat
ruim 90% zich zorgen maakt over de te verwachten parkeer-, licht- en geluidsoverlast
als WaterProef doorgaat in de voorgestelde
opzet.
*) Dit artikel is een compilatie van reacties op de
brief

[ Ingezonden ]

Het Liduina klooster						

Jan van Bergen

Dag en nacht informeren de media de
wereld over de recente oorlog en de verschrikkelijke omstandigheden waaronder
miljoenen vluchtelingen zich gedwongen
zien hun land te verlaten. Eerdere informatie over vluchtelingen uit Afghanistan, Syrië
en andere landen drong eigenlijk niet echt
tot de mensen door. Dat ligt anders voor
de Oekraïne. De oorlog tussen dit land en
Rusland is dichterbij, bedreigt ons directer,
escaleert en de aantallen ontheemden zijn
groter.
Op 10 maart jl. werd een inloopavond over
de toekomstplannen van het Lidwinaklooster in Tilburg georganiseerd. De eigenaar
van het klooster ontvouwde zijn plannen
om dit rijksmonument met zijn mooie interieur te veranderen in een verzamelgebouw
van 47 kleine appartementen van 50 tot
70 m2, bedoeld voor de verhuur. Hij is al
besprekingen begonnen met de Tilburgse
Omgevingscommissie en de Rijksdienst
voor Monumenten. Op 31 januari heeft hij
een aanvraag gedaan voor een bouwvergunning.

vrede mee hebben dat dit gebouw naar de
willekeur van een private projectontwikkelaar wordt veranderd in een verdienmodel?.
Kan de eigenaar stellen dat zijn plannen
zijn gemaakt omdat de wijk qua bevolkingssamenstelling éénzijdig is of is het eigenlijk
een gelegenheidsargument? Jaren geleden
heeft een vorige projectontwikkelaar voorgesteld het klooster in te richten als een
luxe hotel. Hij heeft zijn plannen moeten
opgeven.

Het klooster is een parel in de wijk Armhoefse Akkers. Veel burgers voelen zich op
een of andere manier betrokken bij kenmerkende gebouwen in hun wijk. Zouden
bewoners van deze wijk er stilzwijgend

Er is nooit een maatschappelijke kostenbaten analyse gemaakt. Zou het niet veel
beter zijn als zo’n kenmerkend gebouw een
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functie krijgt die de samenleving als geheel
ten goede komt? Zou de functie van een
‘Opvangcentrum voor vluchtelingen’ (voor
bv. Oekraïners) niet mogelijk zijn? De kosten van inrichting tot opvangcentrum zullen
bovendien aanzienlijk lager liggen dan de
kosten voor 47 appartementen. Het klooster heeft immers al meer dan 100 kamers,
toiletten, wasgelegenheden, keukens,
zolders en kelders. Het heeft drie verschillende ingangen en een ruime binnenplaats.
Het ligt bovendien naast een basisschool,
een kinderopvang en een speelgelegenheid voor kinderen. Op loopafstand zijn
een winkelcentrum (AaBe complex) en een
gezondheidscentrum bereikbaar. Het zou
bij uitstek geschikt zijn voor gezinnen met
kinderen. Bijkomend voordeel zou zijn dat
daarmee tevens alle parkeerproblemen van

de baan zouden zijn. Met zo’n bestemming
zou de Armhoefse Akkers een bijzondere,
menslievende en constructieve bijdrage
leveren aan onze lokale, nationale en internationale samenleving.
Het bestuur van de buurtraad Armhoefse
Akkers steunt het idee als zodanig, maar
ziet in dit voorstel geen rol weggelegd
voor de buurtraad zelf. Dat is te betreuren
omdat actieve steun van de buurtraad het
voorstel dichterbij verwerkelijking zou brengen. De stad Tilburg timmert voortvarend
aan de weg maar urgentie, haast maken,
informatie over de voortgang en anticiperende maatregelen zijn vaak onzichtbaar.
Zouden vluchtelingen nog wel even kunnen
wachten?

SKY kunstschaats IJsgala in het ijssportcentrum Tilburg
Op zaterdag 28 mei vindt er een heus ijsgala plaats in het ijssportcentrum Tilburg
georganiseerd door Kunstschaatsvereninging SKY Tilburg. Na 2x het gala te hebben
gecanceld i.v.m. corona, mag het nu eindelijk weer en wordt het groots aangepakt,
met onder andere een optreden van Kenny B!
SKY Tilburg is een gezellig schaatsvereniging die zich richt op het kunstrijden in
wedstrijdverband, synchroon schaatsen
en show-rijden. Dit laatste zal te zien zijn
tijdens het ijsgala ‘Fantasia’. Een leuke
manier om het kunstrijden meer onder de
aandacht te brengen. De sport is goed voor
je lijf, zowel conditioneel als kracht, maar
nog belangijker: het is een sociale bezigheid voor alle leeftijden. SKY Tilburg kent
verschillende leeftijdscategorieën: 5 – 14
jaar / 15 – 25 jaar / 26 – 40 jaar.
Kom kijken
Wijkbewoonster Milou Kocx (7 jaar) is lid
van de verening en zal dus meerijden in
de show. Ondanks dat ze pas een paar
maanden mee schaatst, zal ze in een groot
aantal dansen schitteren. Ongelofelijik om
te zien hoe snel kinderen dit oppikken.
Mede vanwege het groot aantal enthousiaste trainsters die met passie de kinderen

De 7-jarige Milou Kocx uit onze wijk doet
mee op het ijsgala Fantasia
lesgeven in techniek en de dansen voor de
show aanleren.
Het zou natuurlijk erg leuk zijn voor de
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schaatsers en alle betrokkenen om na twee
jaar geen gala en geen publiek ontvangen
te hebben nu een volle tribune te hebben.
Kom allemaal dus kijken op 28 mei! Kaarten
zijn te koop via : skytilburg.com.

Om dit hele project professioneel te kunnen
verzorgen is SKY op zoek naar sponsors.
Mocht u hiervoor interesse hebben, dan
kunt u informatie opvragen via
7 schaatsverenigingsky@gmail.com of
even aanbellen bij Daendelsstraat 75.

Bericht uit de Buurtraad
In april kreeg de Buurtraad de vraag van een buurtbewoner of er misschien
Oekraïense vluchtelingen opgevangen zouden kunnen worden in het klooster aan de
Pelgrimsweg. Op de inloopavond, waar de nieuwe plannen voor het klooster werden
getoond, had hij dit ook aangekaart bij de eigenaar.
Als Buurtraad hebben we aangegeven dat we in principe positief tegenover dit plan staan,
maar dat het in eerste instantie een kwestie is van overleg tussen de eigenaar van het
klooster en de gemeente. En dat natuurlijk de buurt erbij betrokken moet worden.
Daarop liet klooster-eigenaar Ben Poelman weten dat hij inderdaad contact had gehad met
de gemeente. Daar is het klooster op een reservelijst gezet, omdat er nog geen tekort was
aan opvangruimte. Mocht de situatie veranderen en de nood voor vluchtelingen te hoog
worden, dan neemt de coördinator van de gemeente weer contact met hem op. Stel dat het
zover komt, dan wordt ook de Buurtraad en de buurt hierbij betrokken. Volgens Ben
Poelman blijven er voorlopig - in ieder geval tot eind september - arbeidsmigranten in het
klooster.

Start TTM clinics
Ook dit jaar organiseren de Tilburgse atletiekverenigingen samen de TTM clinics.
Ideaal voor iedereen die zich goed wil voorbereiden op de Tilburg Ten Miles. De
start is op woensdag 8 juni bij hockeyclub Were Di aan de IJSclubweg.
Deelnemers hebben een vast trainingsmoment gedurende 17 weken en krijgen
professionele begeleiding en advies Er zijn clinics op elk niveau die je voorbereiden op
de 5 of 10 kilometer, of op de 10 Engelse mijlen (16,1 km).
Voor slechts € 47,50 krijg je een uitgebreid pakket aan faciliteiten met o.a. een speciaal
TTM clinics-trainingsshirt.
Op : www.ttmclinics.nl vind je alle informatie en het inschrijfformulier.
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Zonnebloemen?
Zaaien maar!
Stel je voor: een wijk die geel is van de prachtige zonnebloemen. De ene nog hoger
dan de andere. Goed voor de vogels en insecten en heel mooi om naar te kijken.
Vorig jaar heeft de Buurtraad zich daarvoor ingezet en dit jaar gaan we dat weer doen!
Zonder wedstrijd, maar gewoon omdat het zo leuk is om te zien hoe je bloemen groeien.
Om dit voor elkaar te krijgen, hielpen zes kinderen uit groep 7 van basisschool Armhoefse
Akker op donderdagmorgen 21 april mee om meer dan 300 zakjes met zonnebloempitjes te
vullen. Het ging supergoed en binnen anderhalf uur lag er voor de hele school én voor
andere mensen uit de wijk een brief met een zakje zaadjes. Heel fijn!
Hopelijk zijn alle kinderen intussen enthousiast aan de slag gegaan met het zaaien!
Heb/ben je geen leerling van de Armhoefse Akker, dan kun je toch nog meedoen. Dat geldt
voor kinderen en volwassenen. Mail naar 7 buurtraad@armhoefseakkers.nl en je krijgt een
zakje zonnebloemzaad in de bus.
Veel zaaiplezier en groene groeten van de Buurtraad Armhoefse Akkers!

Oog en oor hebben voor elkaar 				

Caroline Klein

Mijn naam is Caroline Klein, bijna 64 jaar oud. Trotse moeder van een volwassen
dochter en zoon en trotse oma van drie kleinkinderen. Ik woon inmiddels al 25 jaar
met veel plezier in de J.P. Coenstraat, écht een hele fijne straat met fijne mensen en
mooie huizen.
De natuur én de stad binnen handbereik.
Dagelijks reis ik voor mijn werk als rector
van drie middelbare scholen af naar Breda.
Misschien is Breda een mooiere stad, maar
ik zou mijn plekje in Tilburg er absoluut niet
voor willen inruilen.
Robbert van Gorp gaf mij de pen door met
de vraag “Als jij één dag koningin van de
wijk mocht zijn, wat zou jij dan doen?” Dat
was wel even broeden, eerlijk gezegd. Uiteindelijk begreep ik natuurlijk dat de achtergrond van de vraag zoiets zou zijn als “hoe
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zou jij je invloed aanwenden ten behoeve
van de wijk?“

buurtsuper binnenkomt. Noem het medemenselijkheid wat me zo aanspreekt en wat
de kwaliteit van leven in je woonomgeving
bepaalt. Oog en oor hebben voor elkaar.

Community
Het koninklijke tintje heb ik maar snel laten
varen en ik ben me gaan afvragen wat er
eigenlijk nog te wensen valt voor onze wijk.
Zaken die in mij opkwamen waren: een
pinautomaat, autoluwe straten, (nog) meer
groen, een buurtwinkel. Allemaal dingen
die het leven aangenamer maken, in mijn
ogen. Maar dieper doordenkend kwam ik bij
de vraag: wat maakt nu dat ik echt woonplezier ervaar? Daar is maar één antwoord
op denkbaar: de mensen om je heen! Het
gevoel ergens bij te horen, mensen om je
heen te hebben waar je bij terecht kunt,
waar je lief en leed mee kunt delen of een
kopje suiker bij kunt lenen. Als ik dan toch
mijn invloed zou kunnen aanwenden dat
zou het in de richting van ‘community’ zijn.

Vrindjes voor het leven
Mijn moeder deed zelf haar hele leven vrijwilligerswerk voor mens en dier en ontving
er een lintje van de Koning voor. Iets wat
juist mensen met haar karakter “too much”
vinden, iets voor elkaar over hebben is
immers de normaalste zaak van de wereld.
Uit dit pleidooi zou je kunnen opmaken dat
ik dat gevoel van community ontbeer. Niets
is minder waar! In ‘mijn’ straat ervaar ik die
onderlinge betrokkenheid en verbondenheid
juist enorm. Ik weet tegelijkertijd ook dat een
menselijk gebaar zo makkelijk gemaakt is
en dat we er soms aan voorbij gaan. Ik ook!
Terugkomend op de startvraag “wat zou je
doen als …..”, dan begint het natuurlijk met
het goede voorbeeld geven met simpele
medemenselijke gebaren. Daar word je zelf
blij van en de ander hoogstwaarschijnlijk
ook. Mocht ik mijn koninklijke invloed dan
toch aanwenden, dan zou ik jaarlijks op mijn
koninklijke verjaardag in plaats van lintjes,
‘vrindjes’ uitdelen aan álle wijkbewoners om
ze te helpen herinneren aan het feit dat het
leven betekenis krijgt door voor een ander
iets te betekenen. Mooi toch, een wijk waar
medemenselijkheid hoogtij viert?

Hello Love
In de meivakantie bracht ik, traditiegetrouw,
met mijn dierbaren een week door in het
prachtige Sussex (Engeland). Het is het
vaderland van mijn 95-jarige moeder. Zij
leerde mij over ‘sense of community’ zoals
dat in het Verenigd Koninkrijk heel voelbaar
is in plattelandsdorpjes. Iemand die je een
fijne dag wenst, het enorme aantal vrijwilligers dat actief is voor het natuurbehoud
of zelfgemaakte chutneys verkoopt op de
plaatselijke charity-fair, iemand die je (gevraagd of ongevraagd) de weg wijst tijdens
een wandeling, een oprechte vraag van een
dorpeling tijdens de pub-lunch of gewoon
een simpel “Hello, Love! “ wanneer je de

Ik geef de pen door aan Peter Pennartz met
de vraag “ Welk toekomstbeeld van Moerenburg heb jij?”
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Ga mee varen op vrijdag 24 juni!
Net als enkele jaren geleden beginnen we als Senioren Netwerk Armhoefse Akkers de
zomer op een wel heel gezellige manier! We gaan die dag namelijk het water op in een
boot van Stichting Tilburg AHOI.
Via het Wilhelminakanaal maken we een mooie tocht naar Biest-Houtakker, waar we lekker
wat drinken! Uiteraard hoort u onderweg allerlei weetjes. Grijp uw kans om dit mee te
maken! De tocht is voor iedereen van 55 jaar en ouder.
Er zijn wel wat dingen om op te letten:
o De vaart duurt drie uur en er is geen toilet aan boord. Op de stop halverwege is wel een
toilet.
o Zorg dat u warm genoeg aangekleed bent, ook als het lekker weer is. Laagjes is een
goed idee, bijv. een vest. Zorg ook voor stevige schoenen met stroeve zolen. En denk
aan zonnebrandmiddel en evt. een hoedje als het warm weer is.
o De boot is open en de banken zijn van hout. Er zijn wel kussentjes, dekentjes en evt.
een paraplu. Dus kijk zelf of u dat aan kunt. Er gaan vaak senioren met de boten mee en
in principe kan iedereen aan boord.
o We zorgen voor een drankje en iets lekkers voor onderweg. Halverwege de tocht – in
Biest-Houtakker – drinken we wat op een leuke plek. Dit is ook bij de prijs inbegrepen.
Vertrek: vrijdag 24 juni om 14.00 uur bij de draaibrug aan de Piushaven, aan de kant
van onze wijk. Daar is een aanlegsteiger. Wij zullen op tijd aanwezig zijn, dus dan is het
duidelijk waar u moet zijn. Kom niet té vroeg, 13.45 uur is prima. Kom ook niet te laat...
o U moet aan de Piushaven tegenwoordig betaald parkeren, denk daaraan. Komt u met de
fiets, dan kan die daar goed staan. Wij wijzen u een plek.
o De vaart duurt alles bij elkaar drie uur, dus tot ongeveer 17.00 uur.
o Kosten: € 15,-. Dit is inclusief de vaart, een drankje en hapje aan boord, en koffie/thee
halverwege. Dit is echt een vriendenprijs! U betaalt bij de inschrijving.
Vol = vol, dus wees er snel bij. Er kunnen max. 30 mensen mee. Als de boot vol is en u niet
meer mee kunt, krijgt u bericht. Hoort u niets, dan verwachten we u op 24 juni.
Bij slecht weer gaat de tocht niet door. Dit kan nog in de ochtend beslist worden. Dus zet
duidelijk uw telefoonnummer op de bon. Hoort u niets, dan gaat het door!
Heeft u net zoveel zin als wij? Laat dan vóór 17 juni met onderstaande strook weten als u
meegaat. Voor evt. informatie kunt u contact opnemen met Ineke van Kasteren, ( (013)
544 67 83.
Groeten van het Senioren Netwerk Armhoefse Akkers
Ja, ik ga/wij gaan mee op vrijdag 24 juni met de boottocht van het Senioren Netwerk.
Naam/Namen:………………………………………………………………………………………….
Ik kom/Wij komen met 1 persoon/2 personen (graag aangeven)
Adres:……………………………………………………………… Telnummer:.….........................
Deze strook inleveren met 15 euro per persoon vóór 17 juni op J.P. Coenstraat 34a.
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Restaurant ‘Te Koop in Tilburg’ verkocht 		

Luc Houben

Uiteindelijk heeft Roy van Diemen, die 8,5 jaar geleden restaurant ‘Aan Tafel’ in de J.P.
Coenstraat overnam en omdoopte tot ‘Te Koop in Tilburg’ tijd om zijn verhaal te vertellen. Met veel liefde, plezier en durf destijds begonnen en inmiddels een notering in de
top-10 van beste restaurants in Tilburg op TripAdvisor gaat hij nu onze wijk verlaten.
Ten tijde van Covid was het voordeel dat
Roy veel thuis kon zijn. Toen kwam de
kans om de goedlopende delicatessenzaak
‘Philipsen Specialiteiten’ op het Paletplein
in Tilburg over te nemen en daar ligt nu zijn
toekomst. Want top-horeca en een gezinsleven met twee kinderen van 3 en 4 jaar is
uitdagend. Hij blikt terug op een hele mooie
tijd in Armhoef; veel buurtbewoners zijn
regelmatig komen eten en ook tijdens Covid
heeft hij zijn hoofd boven water kunnen houden dankzij de steun van de vaste gasten
en de flexibiliteit van zijn vaste personeel.
Buurt-app
Truckerscafé, coffeeshop of buurtrestaurant?... In de buurt-app werd gekscherend
gefilosofeerd over de toekomst van het
pand. Sommige buurtbewoners herinneren
zich de tijden van de ‘Sacramento Bar’
nog: kanaries in kooitjes aan de muur en
rode Perzische tapijtjes op tafel. Wat zou er
nu gaan gebeuren? Roy vertelde dat drie
dagen geleden de overname was getekend:
per 1 juni wordt de zaak overgedragen aan
Robin, Jamie en Marcel.

De vertrekkende Roy (2e l.) met zijn opvolgers het trio Jamie, Robin en Marcel

voor de nieuwe eigenaren een mooie en
logische stap in hun carrière is. Het ondernemerschap lonkte. Snel moesten nog de
benodigde diploma’s gehaald worden en
de vergunningprocedure bij de Gemeente
doorlopen worden. En hoewel er meerdere gegadigden waren heeft Roy het hen
gegund en er zo dus ook voor gezorgd dat
hetgeen hij zo zorgvuldig heeft opgebouwd
navolging krijgt.

Trio
Twee bekende namen: Robin werkt al bij
Te Koop en wordt nu Chef-kok en zwaait de
scepter in de keuken; Jamie blijft de gastvrouw aan de voorkant en buurman Marcel
als nieuwkomer gaat zich bezighouden
met de bedrijfsmatige kant. Qua naam en
formule zal er voorlopig niets veranderen.
Ze willen de weg van Roy voortzetten met
mooie en uitdagende gerechten met goede
ingrediënten in een ongedwongen sfeer.
Gedrieën aan tafel werd duidelijk dat het

Omdat het drietal het erg belangrijk vindt
om met de buurt in contact te blijven is er
woensdag 15 juni van 19:30 tot 21:00 uur
een inloopavond voor buurtbewoners om
kennis te komen maken en vragen te stellen. We wensen ze een succesvolle toekomst toe.
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Mini avonturenverhaal

Van zwembroek naar ziekenhuis 				

Ben Nooijen

Het was weer zover; ik was eind vorig jaar voor ‘n vakantie afgereisd naar mijn favoriete vakantieland Senegal in West-Afrika. Daar kom ik al jaren en ken er inmiddels
erg veel inwoners.
Ik had 3 weken geboekt en wilde ter plaatse
bij boeken om alles lekker op mijn gemak te
kunnen doen. Enfin, koffer ingepakt, ticket
en reisverzekering idem dito op vakantie
dus! De eerste week zalig vakantiegevoel:
een soort van ‘thuiskomen’
Jicht?
Alleen, mijn linkerbeen begon ‘n beetje
tegen te sputteren, die werd roder en ook
dikker; dat is dus duidelijk niet goed! Even
aankijken want ik ben niet zo’n flauwerd.
Uiteindelijk op advies van mijn reisleiding
toch maar ’n arts ernaar laten kijken. Die
voelde en klopte wat en keek zorgelijk en
mompelde iets van “jicht en verder behandelen in Europa” en ja hoor: zo geschiedde!
Dankzij mijn reisleiding kwam er een goed
geoliede organisatie op gang. De volgende
dag direct per Afrikaanse taxi (rammelt
aan alle kanten en heeft absoluut geen
aankomstgarantie) naar het hoofdstedelijk
ziekenhuis gebracht. Nog meer zorgelijke
gezichten en er werd driftig gebeld met
Nederland. De volgende dag al per vliegtuig
via allerlei omwegen (Portugal, Frankrijk,
België) naar Nederland getransporteerd
begeleid door iemand van mijn reisverzekering……
Overal kreeg ik voorrang want ik was een
liggende passagier i.p.v. een zittende! In
plaats van lopen was ik gebonden aan ‘n
rolstoel of brancard. Lange rijen wachtenden werden op deze manier vrolijk omzeild.

onbekende aard (toen nog). Tja daar lag ik
dan, als je het een beetje ruimer bekijkt bij
de ‘buren’ van onze wijk in het ziekenhuis.
Uiteindelijk geopereerd aan mijn been.
Ontslag uit het ziekenhuis, maar omdat ik
alleen woon, kon ik niet terug naar huis en
kwam ik op Damast terecht. Dat is pal naast
het ETZ. Damast vangt mensen (ouderen of
alleenstaanden) op met ‘n tijdelijke opname
en verzorging. Werkelijk een uitkomst! Hardwerkenden die hun benen uit hun lijf lopen
voor je. Zij voeren als motto: ‘Maak van je
oude dag ‘n nieuwe dag’ en dat maken ze
ten volle waar!
Misschien niet bekend bij velen van ons
maar ik ben er blij mee geweest. Damast
pal naast het ETZ. Op korte termijn hoop ik
‘met ontslag’ te mogen, weer ‘n fantastische
ervaring rijker. Nooit geweten dat wij als
wijkbewoners zulke goede ‘buren’ hebben!

Infectie
Allerlei onderzoeken werden op het ETZziekenhuis gedaan en de jicht-conclusie
werd vervangen door een infectie van
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Accordeon spelen uitproberen?				

Nelleke Koopmans

Op dinsdag 7 juni houdt de Tilburgse accordeonvereniging Les Musiciens Joyeux een
openbare repetitie. Hieraan wordt medewerking verleend door het Smartlappenkoor
De Kruikenzangers.
Voorafgaand aan deze openbare repetitie
is er de mogelijkheid aanwezig om het
instrument de accordeon uit te proberen.
Het lijkt een gecompliceerd instrument,
maar iedereen kan het leren bespelen. Hoe
jonger je ermee begint hoe makkelijker het
gaat, maar ook ouderen kunnen er nog
veel plezier aan beleven. Als je zorgt, dat
je om 19.30 uur aanwezig bent, heb je een
half uur om er eens mee te oefenen onder
deskundige begeleiding.
Nieuwe leden
De Tilburgse accordeonvereniging Les
Musiciens Joyeux bestaat inmiddels al ruim
50 jaar. Het is een bloeiende vereniging
met zo’n 20 enthousiaste leden die wekelijks met elkaar muziek maken. Ze spelen
een gevarieerd repertoire van klassiek tot
modern, van film- en musicalmuziek tot
bekende meezingliedjes
Info: www.lmjtilburg.nl
Het gemengd Smartlappenkoor De Kruikenzangers uit Tilburg verzorgt o.a. gezellige meezingmiddagen en -avonden. Ze
repeteren wekelijks op maandagavond in de
Pelgrimhoeve onder leiding van muziekdocent Erik Potters.

Nieuwe leden zijn van harte welkom, zowel
voor de Accordeonvereninging als voor het
Smartlappenkoor.
De openbare repetitie vindt van 20.00 –
22.00 uur plaats in Wijkcentrum De Symfonie Eilenbergstraat 250 in Tilburg onder
leiding van Jan Permentier en Pieter de
Kok. Zaal is open vanaf 19.00 uur, de koffie
en thee staan klaar en de toegang is gratis.
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Succesvolle ‘Armhoef viert Koningsdag’
De vierde editie van Armhoef viert Koningsdag in De Holle Boom was met zo’n 300
aanwezigen een groot succes. Mede dankzij de zon wisten jong en oud het ‘evenement’ te vinden.
De organisatie kijkt terug op een zeer
geslaagde editie. “Vooraf hadden we wat
uitdagingen met het vinden van toiletten
en watertoevoer voor die toiletten. Ook
de verplichte verzekering die we moeten
afsluiten, bleek opeens 3x duurder dan voor
Corona. Gelukkig heeft het mooie weer bijgedragen aan de hoge opkomst en was de
omzet prima, zodat we volgend jaar zeker
door kunnen gaan en misschien wel twee in
plaats van 1 schminkster kunnen inhuren”,
aldus Ingeborg Bosch, een van de organisatoren.
Barpersoneel
Barpersoneel vinden is geen probleem voor
de organisatie. De vrijwilligers stonden hiervoor in de rij en ook voor volgend jaar is het
barrooster alweer klaar, want iedereen wil
gewoon weer terugkomen. “Ze hebben ook
allemaal een voorkeur. De ene wil graag
rustig beginnen, de ander wil juist tijdens
de topdrukte biertjes tappen. En sommigen willen niet meer weg als hun uurtje er
eigenlijk op zit.” Ook bij het op- en afbouwen
kreeg de organisatie hulp aangeboden. “Na
onze oproep in het wijkblad kregen we al
snel hulp aangeboden voor de opbouw. En
aan het einde van de dag, na het befaamde
karaoke, zijn er altijd wel wat mensen die
meehelpen opruimen.”

Oscar Dan op zijn winnende fietsje
Fietsversierwedstrijd
De Fietsversierwedstrijd trok dit jaar meer
deelnemers dan voorheen. Ruim twintig
kinderen kwamen op ontzettend mooi versierde fietsen naar De Holle Boom, om een
klein stukje langs het kanaal te fietsen waar
de jury, alle deelnemers beoordeelde. Oscar
Dan ging er met de hoofdprijs vandoor.
Uiteraard ontvingen alle deelnemers een
kleinigheidje.
Via deze weg wil de organisatie graag alle
mensen die mee hebben geholpen, maar
zeker ook alle mensen die zijn gekomen,
ontzettend bedanken hiervoor. Met speciale dank aan: Bart, Nikkie, Vivian, Barbara,
Patrice, Frank, Connie, Sander, Jeroen,
Mandy, Marieke en Beppie. En de kinderen
van de kinderkraam: Juul, Pleun, Lieke,
Julie, Ella, Fenne, Julia en Carice.
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Mariafeest								

JdS

“We vertrekken stipt om zes uur ’s morgens, dan zijn we op tijd in Den Bosch voor de mis. Als je
te laat komt dan is dat jammer, maar we gaan niet staan wachten!”
De initiatiefnemer liet er geen misverstand over bestaan. Hij had de wandeling naar de kathedraal minutieus voorbereid en had al in maart een groepje wandelaars bij elkaar gezocht. De
eerste zondag van mei zouden we verzamelen bij de draaibrug over het Wilhelminakanaal. Weer
of geen weer!
Nou, het werd een licht bewolkte dag met een
aangename temperatuur en een verfrissend
windje uit het zuidoosten. Helaas nog niet ’s
morgensvroeg, maar dan was je ook meteen goed
wakker. Dat bleek wel nodig! Sommige wandelaars waren de avond ervoor bij een Bevrijdingsfestival aardig doorgezakt. Ze hadden niet of
nauwelijks geslapen uit angst dat ze te laat voor
de wandeling naar Maria zouden zijn.
We konden dus mooi op tijd vertrekken. Heerlijk
een stukje door Moerenburg en dan richting de
snelweg Tilburg – ’s Hertogenbosch. Althans, dat
hadden we verwacht. Je kiest immers voor de
kortste weg als je al niet gewend bent om ruim
twintig kilometer te wandelen.
“Ik ga niet langs de snelweg lopen!” Kordaat
gooide een van de dames de knuppel in het hoenderhok. “Ik ga niet in de stank van die uitlaatgassen lopen. Als het zo moet ga ik terug!”
Feest in de tent. Haar echtgenoot deed een eerste vergeefse poging te bemiddelen, maar al gauw
bemoeide iedereen er zich mee. Compromis: onze initiatiefnemer wist wel een route door de
straten van Berkel-Enschot en daarna enkele zandpaden richting de bossen van Vught en de
IJzeren Man. Althans, dat dacht hij.
We kwamen uit in Udenhout, liepen volkomen vast ergens achter Biezenmortel, werden weer
op weg geholpen door een boer die in de ‘middle of nowhere’ zijn koeien stond te melken om
uiteindelijk even te kunnen uitrusten op het terras van wat nu heet ‘Het Groene Woud’.
Ja inderdaad die uitspanning die precies aan de snelweg N65 ligt! Nu waren we weer op de
vooraf uitgestippelde route.
Meteen daarna schuin de bossen in, weg van de snelweg richting Vught. Het tempo zakte. Onze
festivalgangers kregen steeds meer moeite met wandelen. Maar ja, de klok tikte door en het
heilige doel leek verder weg dan ooit. Het groepje begon uit elkaar te vallen. Niet veel later bleek
ook, dat we elkaar uit het zicht waren verloren. Een gevolg van een verkeerde afslag nemen.
Uiteindelijk belandde iedereen met tussenpozen op de Parade waar de cafés al open waren en
de Trappist lonkte.
Moeder Maria en de mis hebben we gemist, al hebben we er op het terras wel veel over ‘gepraat’
en op afstand de kathedraal bekeken. Maar o jee, wat is het dan nog een lang stuk lopen naar het
Station van Den Bosch.
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Meld je aan als vrijwilliger

Controle van AED’s onmisbaar!				

Eric Hamburg

Een AED (Automatische Externe Defibrillator) is een draagbaar apparaat dat een
schok kan geven bij een hartstilstand. Hierdoor kan het hartritme herstellen en kan
het een leven redden.
Controle
Een aantal van deze AED’s vallen onder
het beheer van Stichting AED Tilburg. Om
ervoor te zorgen dat de AED daarna weer
direct beschikbaar is, worden deze na de
oproep door een groepje vrijwilligers gecontroleerd. Is de AED ook echt gebruikt bij een
reanimatie dan wordt dat gemeld aan de
technische ondersteuning van de Stichting
die ervoor zorgt dat de essentiële onderdelen worden vervangen, zodat de AED
daarna weer meteen inzetbaar is.

Hoe sneller een AED wordt ingezet bij een
hartstilstand, hoe groter de overlevingskans.
Daarom is het van levensbelang dat er in
elke buurt voldoende AED’s hangen. In
Nederland overlijden per jaar ruim 16.000
mensen door een hartstilstand. Snelle reanimatie (beademen en hartmassage) en het
gebruik van een AED vergroot het overlevingspercentage met 70%!
Reanimatie
Gelukkig hangen in onze wijken rond de
Piushavenhaven, steeds meer AED’s. Soms
zijn ze in het bezit van een particulier of van
bedrijven of buurthuizen maar veel AED’s
zitten ook in z.g. muurkasten die op straat
aan gebouwen zijn bevestigd, zoals bij de
Pelgrimhoeve.
Bij een reanimatie halen Burgerhulpverleners die een oproep voor een reanimatie
hebben gekregen de AED uit zo’n kast en
gaan daarmee naar het slachtoffer. Dit gebeurt meestal nog voordat een ambulance
arriveert. Het is dus belangrijk dat een AEDapparaat meteen in goede staat beschikbaar is. Nadat een AED is opgezocht wordt
deze daarna, al dan niet gebruikt, teruggeplaatst in de muurkast Een AED wordt
in Nederland gemiddeld 5 keer per jaar
opgeroepen en uit de kast gehaald.

Hulp nodig
De groep vrijwilligers die de AED’s controleren kan nog wel wat ondersteuning gebruiken. De taak van deze vrijwilligers is dus om
op verzoek van Stichting AED Tilburg na te
gaan of een AED-apparaat ook daadwerkelijk is gebruikt. Daarvoor wordt ongeveer 1
keer per maand gevraagd om 2 à 3 AED’s
na te lopen.
Als jij daarbij wil helpen, meld je dan aan bij
de Stichting AED Tilburg bij Peter Franken
– 7 aedtilburg@ziggo.nl - en dan word jij
in contact gebracht met het groepje vrijwilligers die jou dan de werkzaamheden bij
de AED-controle uitlegt. Jouw hulp is zeker
welkom.
Een leven hoeft immers niet te stoppen bij
een hartstilstand. AED Redt Levens.
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Nieuwe vriendschappen dankzij Petanque
Deze zomer vindt op de Parade in ’s-Hertogenbosch het EK Petanque 2022 plaats. In
aanloop hiernaartoe kunnen oud en jong in Tilburg in mei en juni meedoen aan wijktoernooien: de Brabantse Boules genaamd.
Jeu de Boules is bij uitstek een sport waarbij
je makkelijk nieuwe mensen ontmoet. Het
is op ieder niveau te spelen en je kunt het
vrijwel in iedere buurt spelen. De Brabantse
Boules worden o.a. georganiseerd bij Were
Di aan de IJsclubweg op 17 en 24 mei, 1

en 8 juni. De aanvang is 14.00 uur. Na de
verschillende poulewedstrijden in de wijk,
waarbij plezier voorop staat, vindt op 25 juni
de finale plaats bij jeu de boules vereniging
PV Tilburg. Voor vragen en/of inschrijvingen:
info@brabantseboules.nl

Bloemenpracht

Het voorjaar sprong uit de grond rond het
pand van de voormalige Rijks HBS Willem
II aan de Ringbaan-Oost. Op 4 november
vorig jaar zorgde de ‘Commissie Groen in
de Wijk’ van de Buurtraad in samenwerking
met kinderen van basisschool Armhoefse
Akker en het Servicebureau Kinderopvang
ervoor, dat de schop de grond in ging en er
een lading bollen geplant werden. Het resultaat mag er wezen, want het is een en al
kleur wat er nu te zien is. Een lust voor het
oog en een walhalla voor insecten en bijen.
Als het een beetje meezit, zou de bloei er
tot laat in de zomer in blijven.
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Plannen
om jouw woning
te verkopen?
Laat het ons weten!
(013) 5400 379
0DDNYUóEOóYHQGHHQDIVSUDDN

.DQWRRU7LOEXUJ
Tivolistraat 2
5017 HP Tilburg
(013) 5400 379
info@tivoliwoningmakelaars.nl
www.tivoliwoningmakelaars.nl
Volg ons op Instagram
en Facebook

TIVOLI WONINGMAKELAARS

JOUW WONING, ONS WERK!
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Het meest verrassende
restaurant van Tilburg
Voor onze openingstijden kijk op onze website.
013 577 11 37

WWW.TEKOOPINTILBURG.NL

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.
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BUURTAGENDA
BUURTAGENDA
BUURTAGENDA

Natuurspeeltuin De Takkenbende
Pelgrimhoeve
Pelgrimhoeve
Opening nieuwste speelbelevenis
Seniorendiner.
Seniorendiner.Aanmelden
Aanmeldenvóór
vóór20
20april
april
2 juni
19.00 - 21.00 uur La Poubelle
9 9juni
19.00
–
21.00
uur
La
Poubelle
juni
19.00 – 21.00 uur
La
Poubelle
RepairCafé
Cafévoor
voorreparatie
reparatievan
vankapotte
kapottespullen
spullen
Repair
Repair Café voor reparatie van kapotte spullen
8
juni
vanaf
17.30
uur
P
e
l
g
r
i
m
h
o
e
v
e
15 juni
19.30 – 21.00 uur
Te Koop in Tilburg
15 juni
19.30 – 21.00 uur
Te Koop in Tilburg
Seniorendiner.
Aanmelden
vóór 1 juni
Inloopavond
voor
buurtbewoners
Inloopavond
voor buurtbewoners
15 juni
19.30 – 21.00 uur
Te Koop in Tilburg
24 juni
14.00 – 17.00 uur
Piushaven
envoor
Wilhelminakanaal
Inloopavond
buurtbewoners
24 juni
14.00 – 17.00 uur Varen
Piushaven
en Wilhelminakanaal
met Senioren
Netwerk. Aanmelden vóór 17 juni
24 juni
14.00 – 17.00 uur
Piushaven
en Wilhelminakanaal
Varen
met Senioren
Netwerk. Aanmelden vóór 17 juni
Varen met Senioren Netwerk. Aanmelden vóór 17 juni
29 mei
8 8juni
juni

Om 14.00 uur
Vanaf
Vanaf17.30
17.30uur
uur

INFORMATIE
INFORMATIE

E-mail: armhoefseakkers@gmail.com
E-mail: armhoefseakkers@gmail.com
Anneke v.d. Avoird
Bosscheweg 192
( 542 30 65
Advertenties
Anneke v.d. Avoird
Bosscheweg 192
( 542 30 65
Toon van Gestel (column) - France Ghijsen – Luc Houben - Joost
Ø Buurtkrant
Toon van(bezorging)
Gestel (column)
France
Ghijsen
Luc Houben
Joost
Ketelaars
- Jan -van
Kessel
-Toine– Kocx
(foto’s) –- Kim
Ømedewerkers
Buurtkrant
Ketelaars
(bezorging)
- Jan- van
-Toine
(foto’s)
Kim
Kuijpers
- Jaap
van Loon
BenKessel
Nooyen
- LucyKocx
Reijnen
––
Rob
medewerkers
Ysebaert
Kuijpers (lay-out).
- Jaap van Loon - Ben Nooyen - Lucy Reijnen – Rob
Ysebaert (lay-out).
Deadline kopij volgend nummer
2 juni
Ø Reacties
Deadline kopij volgend
nummer
2 juni
ØBuurtkrant
Reacties
Verschijningsdatum
rond:
17
Buurtkrant
Verschijningsdatum
rond:
17
juni
Heeft u tips over actualiteiten? Geef ze door via 7 armhoefseakkers@gmail.com

Ø Buurtkrant
ØAdvertenties
Buurtkrant

Heeft u tips over actualiteiten? Geef ze door via 7 armhoefseakkers@gmail.com
Reacties op artikelen: 200-250 woorden om geplaatst te worden.
Klachten
bezorging200-250
van uwwoorden
buurtkrant,
storendetefouten?
Reactiesover
op artikelen:
omofgeplaatst
worden.
7
armhoefseakkers@gmail.com
Meld
het
via
Klachten over bezorging van uw buurtkrant, of storende fouten?
Meld het via 7 armhoefseakkers@gmail.com
E-mail: 7 buurtraad@armhoefseakkers.nl
Ø Buurtraad
Secretariaat:
J.P. Coenstraat 34a 5018 CT Tilburg
E-mail: 7 buurtraad@armhoefseakkers.nl
Ø Buurtraad
Leden
Ineke
van
Kasteren
(
(013)
544 67 83 (secretaris,
communicatie,
Secretariaat:
J.P. Coenstraat
34a 5018
CT Tilburg
senioren), Yvette Eshuis ( 06 474 931 61 (interim-voorzitter,
Leden
Ineke
van
Kasteren
(
(013)
544
67
83
(secretaris,
communicatie,
communicatie, omgevingswet), Erwin Jacobs ( (013) 590 40 00
senioren), Yvette
Eshuis ( 06
474 931Moerenburg),
61 (interim-voorzitter,
(penningmeester,
klankbordgroep
Waterproef
Hein Jacobs
communicatie,
omgevingswet),
Erwin
Jacobs
(Westhoek
(013) 590 (
40 (013)
00
(
(013) 542 61
10 (DAAD, Jan
Wier),
Remco
(penningmeester,
klankbordgroep
Waterproef
Moerenburg),
Hein
Jacobs
535 70 08 (groen in de wijk, verkeer).
( (013) 542 61 10 (DAAD, Jan Wier), Remco Westhoek ( (013)
Vergadering
Eerstvolgende vergadering: 21 juni. Aanvang 20.00 uur in de
535 70 08 (groen in de wijk, verkeer).
Buurtraadruimte Van Heutszstraat 1a. Welkom!
Vergadering
Eerstvolgende vergadering: 21 juni. Aanvang 20.00 uur in de
Buurtraadruimte Van Heutszstraat 1a. Welkom!
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Ø Wijkagenten

Elco Tissen &
Birgit Coppens
Ramon Stoops

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 & Birgit Coppens en 7 cluster-2.groenebeemden@politie.nl voor Ramon Stoops als het Moerenburg
betreft.

Ø Bloedafname

Diagnovum: iedere ochtend op werkdagen van 08.00 -10.30 uur in
het Gezondheidscentrum Piushaven, Prinsenhoeven 22. Er is een
vrije inloop, dus zonder reservering.

Ø De Wever

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 Senioren Netwerk

Informatie bij Ineke van Kasteren ( (013) 544 67 83 of e-mail
7 seniorennetwerk@armhoefseakkers.nl

Ø KBO-Sacrament

Contact en informatie over de activiteiten:
7 kbo.sacrament@gmail.com of ( 06 822 452 88.

Thuis(zorg)

Armhoefse Akkers

Ø Centraal Meldpunt Voor klachten of opmerkingen over uw woonomgeving:
Gemeente Tilburg

(14 013 of e-mail via de site : www.tilburg.nl.

Ø Overlast rond Jan

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

Ø Meldpunt

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

Ø Misstanden in

Overlast meldt u via het Handhavingsteam Buitengebied: ( 0900
996 5432, of bij de politie: ( 0900 8844, of via 7 cluster2.groene-beemden@politie.nl

Ø Buurtpreventie

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

Wier / Meldpunt
GGz

Waterpaviljoen
Moerenburg
Moerenburg

Team Piushaven
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Ontdekstation013
Kom ontdekken met Pasen!

@ODS013

Kom vrij ontdekken op 16, 17 & 18 april
Ontdekstation013 is een oude fabriekshal
waar van alles te beleven is op het gebied van
techniek. Kom langs in het paasweekend
tussen 12.30u en 16.30u en ontdek wat je
allemaal kan doen!
Kinderen betalen €8,- en
volwassenen €2,50
www.ontdekstation013.nl
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Te Koop Huis, Frankrijk, Aveyron

Danslessen in Buurthuis Jeruzalem,
Centrum Tilburg. Van 3 t/m 13 jaar!
Elke donderdag, meld je nu aan voor
een gratis proefles. Professionele
dansdocenten. Gezelligheid voorop!
Kidsswing
3+ 15.30-16.15 uur
Streetkids 5,5+ 16.15-17.00 uur
Hiphop/Street 7,5+ 17.00-18.00 uur
Hiphop/Street 9,5+ 18.00-19.00 uur
info@jumpdancefactory.nl
www.jumpdancefactory.nl
tel. 06 101 365 29

Authentiek, gerestaureerd, compleet ingericht,
groot balkon, prachtig uitzicht, sfeervolle
woonkamer + openhaard, vrolijke keuken,
6 grote slaapkamers met 8 bedden, 1 badkamer en 1 aparte doucheruimte met wastafel,
1600 m2 tuin en niet gerestaureerd huisje.

Totaal € 265.000
www.leggettfrance.com ref.nr.:89923BQU12
www.pierresdusud.com mandat: AJ3922

RIΞTVΞLD
HOVENIER

Creatief met groen . Het realiseren van uw wensen op het gebied van tuinen

Tuinonderhoud | Tuinbeplanting | Tuinontwerp

Gerrit Jan Rietveld | info@gj-rietveld.nl | www.gj-rietveld.nl | 06 16457040
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