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maandelijks blad voor buurtbewoners

Enkele vrijwilligers van de Werkgroep Behoud Moerenburg hebben op 11 februari een nieuw 
en degelijk bruggetje gebouwd over een sloot aan het laarzenpad ten zuiden van de 

Meierijbaan, vlakbij de Leij. Het pad maakt onderdeel uit van het Natuurleerpad. 
Er staan palen langs het bruggetje, omdat het natuurlijk niet geschikt 

is voor de runderen die soms op het perceel rondlopen.

- 40e levensjaar wijkblad
- Longa en Were Di trappen af
- Nieuwste School gaat loten
- Impressies van carnaval
- Nieuwe ruimten HIC
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Cees Jongmans en Peter Goedhart 
vormden de eerste redactie en de toen-
malige voorzitter van stichting Buurtraad 
Armhoefse Akkers, Jos ten Brink, gebruikte 
maar liefst 2½ pagina om uit te leggen, 
wat het doel van zowel het blad als de 
Buurtraad was: ‘eendracht maakt macht’. 
De Buurtraad wilde: ‘op allerlei mogelijke 
manieren het denken over de eigen straat, 
woonomgeving en buurt, en de zelf-
werkzaamheid aan die buurt, bij de buurt-
bewoners stimuleren. Zij wilde echter geen 
belemmering vormen in het directe contact 
tussen burger en overheid en zou daarom 
alleen verwoorder zijn van door bewoners 
gedragen wensen, verlangens, eisen en 
ideeën.’ Burgerparticipatie in optima forma; 
toen al…

Troetelkindje
Grondlegger Cees Jongmans (bijna 80) 
denkt nog met plezier terug aan die start-
periode en is heel trots dat het wijkblad 
nog bestaat: “Het is toch altijd wel mijn 

troetelkindje geweest. Van begin af aan 
is het blad zeer gewaardeerd en dat is 
volgens mij nu nog zo. Ik ben trots, maar 
jullie mogen dat ook zijn. Ik denk niet dat 
er in de wijde omtrek een vergelijkbaar 
wijkblad bestaat, dat gemaakt wordt voor 
en door mensen uit de wijk. Het is een hele 
prestatie, dat het er nog is, maar ook in 
deze vorm! Ik vind het mooi om te zien, dat 
het formaat nog steeds hetzelfde is. Toen 
wij er mee begonnen, hebben we bewust 
gekozen voor een handzaam en herken-
bare uitgave. Het werd een A5-formaat en 
de gele kaften hebben we in een keer voor 
een heel jaar ingekocht. Hier thuis had 
ik een elektrische schrijfmachine en daar 
typten we de teksten op uit. We zochten 
er plaatjes bij en dan bracht ik de kopij zelf 
naar de drukkerij die toen nog in de barak-
ken achter de witte villa aan de Tivolistraat 
zat. Tegenwoordig staat daar Interpolis. 
Op de drukkerij - nu van de Diamant-groep 
- zetten ze het blad dan in elkaar. Daarna 
brachten we met vrijwilligers het blad 
rond. Dat heb ik zelf tot vorig jaar ook nog 
gedaan, maar nu lukt me dat niet meer.”

Ontmoetingsruimte
Wat dat betreft is er niet veel veranderd. 
Maar ook, als je naar onze wijk kijkt, komt 
een aantal dingen terug. Cees: “Ik heb nog 
hele mappen met correspondentie over de 
komst van GGz naar de Jan Wierhof. Toen 
het ziekenhuis op Carré verdween, moest 
het gebied volgens de gemeente opnieuw 
ontwikkeld worden. Er waren plannen voor 
hoogbouw, maar ook de komst van psychi-
atrische patiënten hielden de gemoederen 
aardig bezig.” 
Op zolder heeft Cees nog van alles aan 
archief staan, ook alle 390 wijkbladen die 
inmiddels verschenen zijn. Beneden in 

40e levensjaar voor dit wijkblad                                          Redactie

In maart 1976 verscheen de eerste losbladige uitgave van de buurtkrant Armhoefse 
Akkers met 12 pagina’s nieuws. Een initiatief van de Buurtraad om: ‘al zijn informatie, 
verkregen van de gemeente, van de gemeentelijke en Tilburgse instellingen, over te 
brengen naar de bewoners.’ 

Cees Jongmans was een van de 
initiatiefnemers voor dit wijkblad
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zijn huis aan de JP Coenstraat had hij een 
gemeenschapsruimte ingericht met ver-
gadertafels, waar menigeen gebruik van 
maakte. Er hing een groot krijtbord, waarop 
de belangrijkste zaken werden genoteerd. 
Zelfs was er tijdelijk een kinderopvang 
ingericht. Kortom een ontmoetingsruimte, 
waar ook de straatvertegenwoordigers kwa-
men, waarvan een lange lijst met namen in 
het wijkblad was opgenomen. “Die kwamen 
met grieven van buurtbewoners, waaraan 
de Buurtraad iets probeerde te doen”, aldus 
Cees. Die rol heeft de Buurtraad dus ook 
nog steeds.

Niets nieuws
Als je terugbladert in het allereerste num-
mer, kom je veel onderwerpen tegen die – 
nog steeds – actueel zijn. Zoveel verandert 
is er dus niet! We nemen je even mee.
 
ü	Te weinig echte speelplekken in de 

buurt: er ligt een uitgewerkt plan om 
een trapveldje in te richten aan de Ois-
terwijksebaan = de huidige speelplek. 
De Holle Boom. Ook waren er plannen 
voor een speelplek naast de Pelgrim-
hoeve = de speelplaats bij de basis-
school.

ü	Een onderdeel van het Fietspadenplan 
was het fietspad langs het spoor. Dat 
lag er bepaald niet snel en bewoners 
aan de Spoordijk hadden dan ook ruim 
een jaar in de troep en stof gezeten. Ze 
mochten vervolgens wel meebepalen 
hoe hun straat opnieuw zou worden 
ingericht.

ü	De rekeningen voor de ontroerend goed 
belasting, vielen ook al in 1976 voor 
iedereen gruwelijk tegen. Verhogingen 
van 40% werden genoteerd! Niet voor 
niets dat George Bedaux, vicevoorzitter 
van de Buurtraad, bewoners opriep om 
hiertegen in actie te komen.   

ü	Ruim 100 adressen in de buurt konden 
verrast worden met een gratis gevelbe-
planting. Deze geveltuintjes werden nog 
niet afgewerkt met zo’n prachtige rvs-
rand, zoals recent, maar toch…

ü	Natuurlijk was er in die tijd ook al 
sprake van overlast van sluipverkeer 
o.a. door de Hoogvensestraat en 
dreigde commotie vanwege het omleg-
gen van de busroute. Niet meer via de 
Nieuwe Bosscheweg, maar via de St. 
Josephstraat. Mede vanwege de bereik-
baarheid van het ziekenhuis (Carré) 
had de Buurtraad een prima troef in 
handen om de – nu nog steeds be-
staande route – te handhaven.

ü	Voor basisschool Armhoefse Akkers 
waren dagelijks verkeersbrigadiers in 
de weer om de kinderen veilig over de 
– steeds drukker wordende - Pelgrims-
weg te loodsen. In het wijkblad een 
oproep voor meer vrijwilligers, of moet 
er eerst een ongeluk gebeuren? 

ü	Eveneens een oproep voor een ruimte, 
waarin de Buurtraad een informatiecen-
trum zou kunnen inrichten en verder 
ruime aandacht voor Suomi, ‘een cen-
trum voor jonge mensen tussen de 16 
en 20 jaar die eens iets anders willen 
dan passief een pilsje drinken en mu-
ziek luisteren’…

Kortom: een heel gevarieerd nummer met 
daarin ook een verslagje van de Buurtraad 
die toen nog vergaderde in Café Sacra-
mento = huidige restaurant ‘Te Koop in 
Tilburg’. 
Tja, waar blijft de tijd? 

Alweer de 40e jaargang…
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Jacques kwam 35 jaar geleden vanuit Am-
sterdam naar Tilburg afzakken, moest echt 
even wennen, maar woont al die tijd met 
plezier in onze wijk. Zijn beroep spreekt tot 
de verbeelding. Op een lezing in het evene-
mentencentrum van de Beekse Bergen 
kwamen zo’n 200 mensen af. Veel kinderen 
kennen hem van de serie ‘Komt een aap 
bij de dokter’ op Omroep Brabant en willen 
natuurlijk allemaal dierenarts worden.  

Vogelgriep
“De serie geeft een wat geromantiseerd 
beeld”, vindt Jacques. “Het werk bestaat 
voor 80% uit preventie en de onvermijdelij-
ke registratie in de computer. Het uitbreken 
van bijvoorbeeld de vogelgriep  zou voor 
Safaripark Beekse Bergen rampzalig kun-
nen zijn, dus dan maar even  750 vogels 
inenten! Ga er maar aan staan! Het enten 
van bijvoorbeeld een chimpansee of neus-
hoorn is ook een lastig karwei. Allereerst 

de dosering, meestal gebaseerd op het 
gewicht, dat je vaak moet inschatten. De 
dieren worden getraind om injecties te ac-
cepteren, maar pas op, een chimp imiteert 
graag, houdt de injectienaald dus goed 
vast!” 
Ervaring is de beste leerschool. Die wordt 
deels in de praktijk opgedaan en deels 
tijdens congressen met vakgenoten uit de 
hele wereld. Daar heeft Jacques ook Chris-
tine ontmoet, die hetzelfde beroep uitoefent 
in Dierenpark GaiaZoo Kerkrade en zo 
nodig Jacques assisteert of vervangt. 

Willempie 
De samenwerking met vakgenoten is ook 
cruciaal voor de fokprogramma’s  bedreig-
de diersoorten. Het voorkomen van inteelt 
en instant houden van de soort is een 
belangrijke taak,  die het park erg serieus 
neemt. Het is ook een bewuste keuze om 
met bedreigde diersoorten te fokken en niet 
met veel voorkomende. Zo leven er nog 
maar 600 Baringo giraffes in het wild. Op 
woensdag 11 februari, vlak voor carnaval, 
is er weer een geboren in het Safaripark. 
Hij is ‘Willempie’ genoemd wat natuurlijk 
verwijst naar de grote carnavalshit van 
André van Duin waarmee hij in 1976 zijn 
eerste nummer-1-notering scoorde. Daar 
bleef het niet bij, want op 22 en 23 februari 
zagen nog eens twee girafjes het levens-
licht.
Met de olifanten liep het niet zo. Stier 
Calimero viel blijkbaar niet op de aan-
wezige groep olifantenvrouwen, maar krijgt 
nu een nieuwe kans. Vanuit het dieren-
park van het Duitse Wuppertal  komen 
drie sexy dames en een jonge stier. De 
nieuwe groepsstal van 450 m2 met een 
zachte bodem zou ook een duit in het zakje 
moeten doen, ‘shades of grey’, stimulans 
voor het olifantenliefdesleven! Hopelijk gaat 

Beestachtig! In gesprek met Jacques Kaandorp                               Ab Smit 

Je zult maar dierenarts zijn in Safaripark Beekse Bergen, het grootste Afrikaanse 
wildlife park van Nederland. Wijkbewoner Jacques Kaandorp heeft echt een zeldzaam 
beroep. Hij heeft maar 5 collega’s in Nederland, waarvan zijn vrouw Christine er een 
van is. 

Dierenarts Jacques Kaandorp
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Remedial Teaching Praktijk Jottum! 

Een leerling zei ooit na weer een teleurstellende toetsuitslag waar hij zich voor had 
ingezet: “Wat ik ook doe, hoe ik ook mijn best doe, ik kan het toch niet!” Naar 
aanleiding van deze vervelende ervaring veranderde zijn gedrag. Hij ging er bij 
voorbaat van uit dat zijn inzet niet beloond zou worden met een hoge score, waarom 
zou hij er dan nog energie in steken? Hij verloor zijn zelfvertrouwen en raakte 
gedemotiveerd. 
 
Graag stel ik me aan u voor: Ik ben Helma Mathijssen, 
getrouwd en moeder van twee volwassen dochters.  
Ik woon met mijn gezin op de Pelgrimsweg 31, in hetzelfde 
huis waar ik als kind ben opgegroeid. 
Omdat ik geloof in de mogelijkheden van ieder kind, 
ongeacht zijn of haar beperkingen, ben ik zeer 
gemotiveerd om leerlingen zoals in het voorbeeld 
hierboven extra te ondersteunen.  

 
In mijn RT praktijk Jottum! geef ik naast remedial teaching (het herstellen van de 
leerachterstand), ook pre-teaching (de lesstof wordt aangeboden voordat die in de 
klas wordt behandeld). Het kost de leerling dan minder moeite om de instructie te 
volgen en deel te nemen aan de klassikale interactie.  
 
Ik ben van mening dat leerlingen alleen openstaan voor ontwikkeling als zij zich 
goed voelen. Leren en welbevinden zijn met elkaar verbonden. Denkt een leerling 
negatief over zichzelf dan moet eerst dit denkkader veranderen voordat er een 
ingang is om goed te onderwijzen. Daarom neem ik tijdens de RT tijd voor het 
creëren van een sfeer van veiligheid, genegenheid en enthousiasme.  
Iedereen leert anders. Tijdens mijn lessen sta ik open voor de inbreng van de 
leerling en sluit ik aan bij het niveau en de belevingswereld. Van daaruit ga ik stapje 
voor stapje verder. De leerling doet succeservaringen op, waardoor het 
zelfvertrouwen toeneemt.  

 

Het doel van de extra ondersteuning 
is dan ook dat de leerling weer met 
de groep mee kan doen, en dat hij of 
zij weer met plezier naar school kan 
gaan. 

Zie : www.rtjottum.nl 

Tel: 06-12856188 
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de strategie werken en kunnen we volgend 
jaar het resultaat bewonderen. Binnen het 
fokprogramma voor witte neushoorns zijn 
alle ogen op het safaripark gericht. De fok 
verloopt voorspoedig en de stieren mogen 
op vakantie naar andere dierentuinen om 
hun vruchtbare kunsten te verrichten. Dit 
alles gaat met gesloten beurzen, alleen de 
transportkosten kunnen nogal oplopen. 

Passie 
Jacques vertelt enthousiast en met humor 
over zijn bijzondere beroep. Hij ontdekte 
zijn passie, toen hij na zijn afstuderen de 
dierenarts in Artis mocht vervangen. Safa-
ripark Beekse Bergen was net opgezet en 
Jacques werd aangenomen! Na een klein 
jaar pendelen vanuit Amsterdam bleek de 
afstand te groot, hij moest immers ook bij 
calamiteiten stand-by staan. 
Zijn toenmalige echtgenote moest nog 
overtuigd worden. Op excursie naar de 
Tilburgse highlights dus!  
Met euvele moed  naar de Korte Heuvel 
getogen, de poort naar onze eigen win-
kelhemel. Midden in de straat vroeg ze 
hoopvol: “en waar is nu het centrum 
ergens?” Het antwoord: “Dit is verdorie het 
centrum” heeft haar desondanks toch over 
de streep getrokken. 
Sinds die tijd wonen Jacques en zijn gezin 
met veel plezier in de Professor Donders-
straat.

Willempie keert de groep 
giraffes de rug toe

Lieve Debbie en dochter,

Ik heb gehoord dat jullie bij mij aan de deur 
zijn geweest. Wat jammer dat ik er niet 
was! 
Leuke foto’s van mijn huis ook, ik zie het 
zelf nooit vanuit de lucht J
Ik was er niet omdat ik altijd ‘s avonds en 
‘s nachts naar buiten ga. Dan ga ik voor de 
gewonde of hongerige dieren zorgen. Ik 
maak hun pootjes schoon, stukjes glas eruit 
en zo. Of ik ontsmet wondjes. Soms geef 
ik ze een stukje brood, noten of een appel. 
De vos een stukje vlees. Als het koud is, 
hebben ze soms niet genoeg te eten.
Heel vroeg in de ochtend kom ik dan weer 
thuis. Dan ga ik naar bed. Jij moet dan al 
naar school. 
Als je nog eens in de buurt bent, leg dan 

je oor tegen de deur, misschien kun je me 
dan horen, want ik snurk een beetje J

Lieve groetjes van kabouter Mathilde.
PS. Mijn buurman Christian heeft geen 
hoogtevrees hoor.

Kabouterpost                                                            Redactie

Onlangs viel er een piepklein briefje bij de redactie in de brievenbus. Een reactie 
op ons artikel in het februarinummer ‘Op bezoek bij kabouter Spillebeen’ van Deb-
bie de Weijer. Wij vonden de tekst en de vorm te leuk om voor onszelf te houden. En 
mochten er nog mensen willen gaan kijken, het adres van Mathilde is Leijebeek 1 in 
Moerenburg.
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De mail eind februari was veelzeggend: 
“Als buurtgenoot (De Werf) en als voorzitter 
van TSV LONGA lees ik het buurtblaadje 
met liefde en plezier. Af en toe staat er iets 
in over LONGA en de penibele huidige situ-
atie van de club, soms in combinatie met 
een mogelijke samenwerking met Were Di 
voetbal. Nu de uitkomst van een ruim 2-ja-
rig proces in het voorjaar duidelijk zal gaan 
worden, lijkt mij een accurate weergave 
voor onze wijk erg belangrijk. De geruchten 
zoemen immers al maanden bij de basis-
school, de Pelgrimhoeve en de friettenten 
rond. Maar geruchten blijken ook vaak niet 
geheel - of zelfs totaal niet - te kloppen”, 
aldus voorzitter Niels Hesselberth.

Crowdfunding
Tijd dus voor een afspraak op een 
ijskoude donderdagavond die meteen 
gecompenseerd wordt door een warm 
onthaal door menig nieuw bestuurslid. 
“Ja, we moeten opboksen tegen een 
hele lading vooroordelen”, bekent Niels 
Hesselberth (37), in het dagelijks leven 
leraar Duits op het Odulphuslyceum. “TSV 
LONGA voelde zich lange tijd verheven 
boven andere clubs en werd zelfs als 
arrogant bestempeld. Dat imago raak je 
niet zomaar kwijt. We zijn echter nu met 
een compleet nieuw bestuur keihard bezig 
de (financiële) puinhopen op te ruimen 
en de fouten in het recente verleden te 
herstellen. Dat lukt wonderbaarlijk, want uit 
onze crowdfunding-actie blijkt dat nog heel 
wat (oud-)leden onze club een heel warm 
hart toedragen. Dat is werkelijk fantastisch, 
want in november leek LONGA echt niet 
meer te redden. Dat heb ik toen ook aan de 
gemeente in een brandbrief geschreven.” 
Een dikke ordner met sponsorformulieren 
bewijst dat die avond al. Het zijn toezeg-
gingen van bedragen van 100 euro tot 

enkele duizenden en de actie liep nog tot 1 
maart…

Nieuwe club
Een kwestie van schulden afbetalen en 
een doorstart? Niels: ‘Wij als bestuur zien 
het meeste in een nieuwe, toekomstbe-
stendige en duurzame vereniging in Tilburg 
Zuid-Oost. We zijn nu al zo’n 2 jaar aan het 
praten met Were Di. Een slinger-slanger-
proces van toenadering en soms weer 
verwijdering. Dat kost veel energie, maar 
levert nog te weinig op. Ik probeer door 
een open communicatie dit samengaan te 
bevorderen. Het is niet zo simpel, dat leden 
straks gewoon overstappen naar een nieu-
we club. Daarvoor zijn er teveel tradities en 
verschillen onze culturen ook, al worden 
die verschillen wel steeds kleiner. Eerlijk 
gezegd, kan onze crowdfunding-actie in dit 
proces ook averechts gaan werken, maar 
we moeten wel vooruit! De plannen liggen 
er. Op basis van een ontwerp van Martijn 

Longa lijkt te herrijzen                                                      Jaap van Loon 

De kranten stonden er vol van: het failliet van TSV LONGA. Onvermijdelijk, na een 
jarenlang wanbeheer, waardoor deze eerzuchtige club van haar voetstuk duikelde. 
“Net goed”, was de heersende opinie, maar daarmee wordt wel heel gemakkelijk bijna 
95 jaar historie teniet gedaan.

Niels Hesselberth steekt heel wat 
uurtjes in het voortbestaan
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Honselaar heeft de gemeente nu ook een 
plan gemaakt voor een restyling en uit-
breiding van ons huidige terrein met o.a. 
een nieuwe kantine, kleedruimtes en drie 
nieuwe sportvelden. De tijd is echt rijp voor 
beide besturen om nu de handen ineen te 
slaan, want ook voor Were Di wordt haar 
toekomst in Moerenburg ongewis. In de 
komende weken komt er hopelijk meer 
duidelijkheid, want in september willen we 
wel vooruit kunnen. Dat zijn wij aan onze 
leden wel verplicht.” 
De crowdfunding-actie maakt inderdaad 

duidelijk dat een clubcultuur niet zomaar 
weg te poetsen is. Veel (oud)leden blij-
ken verknocht aan TSV LONGA en er is 
dan ook al veel meer opgehaald dan de 
beoogde 50.000 euro. Maar ook Were Di 
kent een zeer trouwe groep leden en sup-
porters. 
Het is dan ook best veel gevraagd van 
beide kanten om over de eigen grenzen 
heen te kijken, maar samen bouw je dan 
wel aan een historie van bijna 165 jaar…. 

De avond begon met een minuut stilte van-
wege het overlijden van een vader van een 
pupil. Vervolgens kwam voorzitter Hans 
van de Ven met een grote verrassing uit 
de hoge hoed: als gastspreker trad Longa-
voorzitter Niels Hesselberth naar voren 
(zie hiernaast). In ruim een uur tijd gaf hij 
uitgebreid tekst en uitleg over de situatie 
bij zijn club en ging hij in op alle kritische 
vragen vanuit het publiek. Met name enkele 
oudgedienden van Were Di legden hem 
het vuur na aan de schenen. Een mooie 
vergelijking werd gemaakt met een fictief 
huwelijksaanzoek van de V&D aan de 
HEMA. Waarom zou het gezonde Were Di 
op de avances van arme bruid Longa in 
moeten gaan?

Fusie geen must
Hesselberth noemde het dreigende 
faillissement van Longa “een drama, maar 
ook een schande”. Als voorzitter kampt hij 
al tijden met financiële lijken uit de kast, 
die zijn voorgangers hebben veroorzaakt. 
Sinds 2,5 jaar zijn de besturen van beide 
voetbalclubs met elkaar in gesprek, in wis-
selende (bestuurs)samenstelling en met 
wisselend resultaat. Beide verenigingen 

zijn dichter tot elkaar 
gekomen qua voetbalvisie. 
Inmiddels heeft Longa de 
prestatieve cultuur 
met geldvoetballers 
definitief afgezworen, 
en de recreatieve visie van Were Di 
omarmt. Samenwerking ligt bovendien voor 
de hand, omdat Longa een geldprobleem 
heeft en Were Di met ruimtegebrek kampt. 
Hoe zijn deze belangen nader tot elkaar 
te brengen? Longa moet samenwerking 
zoeken, puur uit overlevingsdrift. Were 
Di hoeft niet persé, hoewel de locatie in 
natuurgebied Moerenburg op termijn geen 
toekomst heeft. Van de Ven noemt zelfs 
het jaartal 2019, waarmee de gemeente 
schermt als het over een Exit gaat. Toch 
is van een fusie vooralsnog geen sprake, 
althans de gemeente Tilburg wil dit nu niet 
gaan afdwingen.

Naam breekpunt
Nadat de emoties richting Longa enigszins 
uit de lucht zijn, schetst voorzitter Van de 
Ven drie toekomstscenario’s aan de circa 
75 aanwezige leden. Ten eerste: Longa 
gaat failliet, Were Di krijgt de kans om te 

Denk niet wit, denk niet zwart, denk zwart-wit              Gerben van Eeuwijk

Wie herkent dit citaat? Afkomstig uit een beroemd Nederlands-
talig lied *, hoewel vrij vertaald. De informatieavond van voet-
balvereniging Were Di op 20 februari bracht deze zin als vanzelf 
in herinnering. 
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Liebrand Ruijs advocaten 

Nieuwe Bosscheweg 77 
5017 JL  Tilburg 

 
(013) 303 00 95 

www.liebrandruijsadvocaten.nl 
info@liebrandruijsadvocaten.nl 

Elke dinsdag van 17.00 uur tot 18.00 uur 
gratis inloopspreekuur 

 
 

!

!!

Prinsenhoeven!36,!Tilburg!

tel.!01375420685!

info@vdbraakenmaas.nl!
www.vdbraakenmaas.nl!

!

!

!

!

!
Voor!vragen!kunt!u!terecht!bij!ons!op!de!praktijk!of!via!01375420685.!U!heeft!geen!verwijzing!van!uw!

huisarts!nodig!en!het!valt!onder!de!aanvullende!verzekering.!

Overige!Specialismen:!fysiotherapie,!geriatrietherapie,!sportblessures,!revalidatie!na!een!

operatie!of!beroerte,!looptrainingen!(etalagebenen),!Parkinson,!hyperventilatieklachten,!

COPD,!tape,!dry!needling.!

!

.!!

Prinsenhoeven!36,!Tilburg!

tel.!01375420685!

info@vdbraakenmaas.nl!

www.vdbraakenmaas.nl!

!

Ouder!worden!en!blijven!bewegen?!Wij!bewegen!U!!!
Mensen!die!ouder!worden!en!problemen!krijgen!met!de!beweeglijkheid!van!

hun!lichaam,!!kunnen!bij!ons!op!de!praktijk!terecht!of!wij!komen!bij!u!aan!

huis.!Wat!kunnen!wij!doen!voor!u:!!

*!creëren!van!veilig!functioneren!thuis!

*!trainen!van!stabiliteit!bij!onzeker!lopen!

*!trainen!van!kracht!en!conditie!!

*!adviseren!van!gezonde!(veilige)!leefstijl!
*!valpreventie!
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verhuizen naar het sportcomplex aan de 
Spoordijk. Ten tweede: Longa overleeft 
dankzij crowdfunding en de situatie blijft 
voorlopig zoals die nu is. Ten derde: Longa 
en Were Di gaan samen op 1 sportcom-
plex, mogelijk onder een nieuwe naam. 
Hoewel geen enkele naam door de beide 
sprekers expliciet wordt genoemd, circu-
leert Zwart-Wit als kandidaat. Beide clubs 
kennen immers dezelfde clubkleuren. Een 

4 Weredianen onder het viaduct van 
Ringbaan-oost over de Piushaven met 
een regel uit het clublied van Willem II: 

“… denk aan je roem en glorie.” 
V.l.n.r. Jochem, Giel, Mees en Siem.

naamswijziging ligt echter zeer gevoelig 
aan beide kanten, met name bij Were Di. 
Een naam is meer dan alleen dat, zo blijkt 
uit de verhitte reacties uit de zaal. 
Identiteit, een sterk groepsgevoel, een sa-
men-cultuur, bijna 70 jaar historie (Were Di 
is in juli 1945 opgericht). Daar zijn de cul-
tuurbewakers van de amateurs uit Moeren-
burg absoluut nog niet aan toe. Voorzitter 
Hans van de Ven benadrukt dat het zo 
ver nog niet is en dat een naamswijziging, 
verhuizing en fusie altijd aan de leden ter 
goedkeuring moet worden voorgelegd.

Visie gemeente
Het derde en laatste scenario heeft de ex-
pliciete voorkeur van sportwethouder Hans 
Kokke. In de gemeentelijke toekomstvisie 
op amateurvoetbal in Tilburg van december 
2014 staan – hoe symbolisch – 11 concrete 
ambities verwoord, waar onder 4 potentiële 
fusieclubs. In Oost staan Longa en Were Di 
vermeld als partners, mogelijk aangevuld 
met een derde, nl. de jeugdopleiding van 
BVO Willem II, Voetbalacademie genaamd. 
In die sportnota staat een investering van 
1,3 miljoen euro geraamd, om de accom-
modatie van Longa/Were Di op te knap-
pen en o.a. twee extra kunstgrasvelden 
aan te leggen. Longa is er klaar voor, uit 
noodzaak. Were Di is nog terughoudend, 
uit vrije wil. Over denken in zwart-wit 
gesproken…

*] Zwart-wit van Frank Boeijen uit 1984, over een 
racistische moord in Amsterdam
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Kom ook naar het diner voor senioren  
in de Pelgrimhoeve! 

  

	  
Heeft u zich nog niet opgegeven voor het senioren-diner van woensdag 25 maart a.s.? 
Het kan nog tot 18 maart, dus vergeet het niet! Ontvangst vanaf 17.30 uur. 
 
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 25 maart, het aantal personen, plus 
uw naam.  
 
Als u zich met de bon inschrijft, stop dan ook meteen 
10 euro per persoon bij de opgave-strook. 

Menu op 25 maart 

v Chinese tomatensoep met 
Stokbrood  

v Bami, Saté, Gebakken ei, Atjar, 
Kroepoek 

v Perziken met ijs en slagroom 

 
Pas dan is uw inschrijving geldig. Schrijf uzelf in vóór 18 maart. Mail met eventuele vragen 
naar 7 buurtraad@armhoefseakkers.nl. 
 
Vriendelijke groeten van KBO Sacrament en het Senioren Netwerk Armhoefse Akkers 
 
 
Ja, ik kom/wij komen op woensdag 25 maart a.s. naar het diner in de Pelgrimhoeve  
 
Naam/namen:……………………………………………………………………………………….  
 
Ik kom/wij komen met 1 persoon/2 personen (graag omcirkelen) 
 
Adres:…………………………………………………………. Telnr.…………………………….. 
 
Mailadres:............................................................................................................................. 
 
Stop deze bon vóór 18 maart a.s. in de bus op J.P. Coenstraat 34a, Ringbaan-Oost 240-43 of 
Jan van Beverwijckstraat 92, in een gesloten envelop samen met het bedrag van 10,- euro 
per persoon of maak het bedrag over. 

Hij, pas 22, klom hoger dan zijn eigen 
kunnen, op de voormalige kloosterpoort, 

onbereikbaar, onberekenbaar,  
zette hij een stap naar voren… 

Onuitwisbaar, de beelden die hij 
achterliet, bij Poolse vrienden en hem 

onbekenden, hen meesleurend in 
terugkerend verdriet… 

Zondag 8 februari 
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Wie organiseert er een knallend wijkfeest mee? 
 

De hele Werf is klaar en bewoond. De nieuwe bomen in de J.P. Coenstraat en 
Armhoefstraat zijn geplant en het wegdek is vernieuwd. De speeltuin bij Jan Wier is opnieuw 

ingericht. En een nieuw voorjaar komt eraan... Heel veel redenen om eens een groot 
wijkfeest te geven. En dan bedoelen we bij de Buurtraad Armhoefse Akkers ook écht 

GROOT! 
 

De datum staat al vast: zaterdag 4 juli 2015. Zet die dus alvast in je agenda! 
Nu nog het belangrijkste: wie wil dit fantastische wijkfeest mee organiseren?!  

We zoeken gezellige mensen die er zin in hebben om in korte tijd iets moois te organiseren. 
Meld je zo snel mogelijk aan, vol = vol! Mail naar : buurtraad@armhoefseakkers.nl en je 

hoort van ons! 
 

Groeten van de buurtraad Armhoefse Akkers 
 

 
 

Begin maart verricht een notaris een open-
bare loting onder de aangemelde leerlingen 
voor het aanstaande schooljaar. Op DNS 
zitten momenteel 666 scholieren en er 
mogen maximaal 165 pubers bij. Directie 
en team mikken op 3 maal 55 aanmel-
dingen, verspreid over drie schoolsoorten 
mavo, havo en vwo. Bij minder aanmel-
dingen voor 1 schooltype wordt het over-
schot verschoven naar een ander type, 
maar het plafond ligt bij 165 nieuwelingen. 
Een puur logistiek probleem ligt aan deze 
keuze ten grondslag. De ‘nieuwste’ zit 
duidelijk in de lift in de stad.

Hot-dogs
Op de open dag begin februari struinen 
basisschoolkinderen met hun ouders 
door de school. Groep 7 draagt een geel 
koord om de nek, groep 8 krijgt blauw. Het 
verschil tussen snuffelaars en kiezers is 
zo in een oogopslag duidelijk. Mijn eigen 
zoon van 10 jaar oud loopt wat ongericht 
rond, totdat hij enkele klasgenoten tegen-
komt. Enthousiast lopen ze samen langs de 
klassen, zonder echte focus. Teleurgesteld 
roept zo’n rakker: “Ze verkopen hier geen 
hot-dogs in de kantine, echt suf!” Hopelijk 
gaat de schoolkeuze volgend jaar niet van 
zo’n triviaal feit afhangen, denk ik als vader. 
“Zijn we er nu al? Wat lekker dicht bij huis 
zeg!” constateerde zoon na slechts vijf 
minuten fietsen vanuit Armhoef.

Broer/zus
De voorlichting over het bijzondere onder-
wijsconcept en de lotingsprocedure gaat 
over de hoofden van de tieners heen. 
Ouders luisteren aandachtig naar wat de 
voorlichter te vertellen heeft. DNS is tijdig 
begonnen met het uitleggen van de noviteit 

Nieuwste School gaat loten                                      Gerben van Eeuwijk

Een ongebruikelijke primeur in Tilburg: De Nieuwste School (DNS) gaat in maart loten. 
De middelbare school in de St. Josephstraat kan maximaal 750 leerlingen huisvesten 
of groeit anders het gebouw uit.



14

op tal van ouderavonden in Tilburg e.o. De 
spelregels zijn helder, want het notariële 
lot gaat beslissen bij over-aanmelding. Er 
is slechts 1 uitzondering mogelijk, namelijk 
als er al een broer of zus op DNS zit, krijg 
je voorrang. Scholenkoepel OMO garan-
deert bovendien dat bij uitloting de school 
van tweede keuze plaats heeft. Pech op 
DNS, dan slaan de poorten van Odulphus, 
Theresia, Willem II e.a. colleges van harte 
open. 
Gym in Noord
Inmiddels zijn de jongens uit groep 7 zo 
goed als uit gesnuffeld. De aanmelding 
bij een kraampje voor meeloopmiddagen 
komt voor hen wat vroeg, dat doen ze 
volgend jaar in groep 8 wel. Livemuziek 
kan ze even bekoren en waar is eigenlijk 
de gymzaal? Die blijkt er niet te zijn, 
want de tuin is letterlijk volgebouwd in de 
recente jaren van groei. Twee vriendelijke 
jonge gymleraren leggen uit dat DNS 
wekelijks naar sportcentrum Drieburcht 
in Noord verkast voor gymnastiek. “Tot 
de herfstvakantie fietsen wij mee, en 
daarna mogen ze als het goed is zelf 

heen en terug. Goede warming-up, 
dat kwartiertje!” Drieburcht kennen de 
mannen van het nieuwe zwembad en een 
zaalvoetbaltoernooi met Kerst. Engelse 
les hebben ze nu ook al, maar Linguistics 
zegt ze niets. En Spaans in plaats van 
Frans, dat is ook apart. “Wel mooi de 
derde wereldtaal pap,” frist zoon zijn 
landenspreekbeurtkennis even op.

Slogans
Wat verder opvalt, zijn de mooie namen 
voor de hoofdvakken: Humanics, Science 
en Arts. Wiskunde heet hier Gecijferdheid 
en Nederlands is Geletterdheid. De mentor 
is gelukkig gewoon gebleven. De slogans 
ontsluieren de onderwijsvisie: “Verwonde-
ring brengt je verder” en “Leren met, van 
en aan elkaar”. De mooiste tekst staat op 
een muur ergens: “You are born an original, 
don’t be a copy”, helaas zonder bronver-
melding. Op de fiets terug verzucht de 
10-jarige: “Ik weet niet of ik zo goed ben 
in al die projecten. Hopelijk krijg je er ook 
gewoon les. Het is tenslotte een school, of 
niet soms?”

Groep 7/8 van basisschool de Armhoefse Akker heeft, dankzij de hulp van mevrouw Busch-
gens, de eerste prijs van de carnavals-kleurwedstrijd gewonnen. Zij mogen op bezoek in het 
Willem II stadion en krijgen afsluitend een ‘diner’ bij Mc Donalds. Van harte gefeliciteerd!
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Ik heb voor de lezers van het zéér goed 
geïnformeerde maandblad ‘Armhoefse 
Akkers’ een filmpje op internet gezet over 
biljarten voor de jeugd. 
Je kunt op : youtube.com zoeken naar: 
opa Frits of Frits Vennix. Misschien kan dit 
filmpje de jeugd in de buurt positief beïn-
vloeden om ook eens te gaan biljarten. Er 
is weinig toestroming van de jeugd en zij 
hebben ook weinig kansen in de buurt om 
deze sport te beoefenen.

Onbekend = onbemind.
Zelf ben ik 75 jaar oud, dus mijn toekomst 
zit er al bijna op. Ik bekijk alles per kwartaal 
heb ik tegen de specialist van het zieken-
huis gezegd. Dus: nu is de jeugd weer aan 
zet. Omdat ik thuis in de woonkamer zelf 
een biljart heb staan heeft mijn zoon Gijs 
deze opnamen kunnen maken: 

Biljarten in de wijk  

Frits Vennix

: http://youtu.be/i7P3FuqphAs of 
http://youtu.be/-ZUmnnqZHIA. Lijkt het je 
leuk? Neem dan even contact met me op. 

Frits Vennix, Nieuw Bosscheweg 37, 
( 577 17 76.

Uitslag carnavalsoptocht 2015     Redactie 

 
Ook dit jaar trok een bonte stoet van wijkbewoners op carnavalszaterdag door de wijk. 
Het werd een gezellige, compacte optocht, waarin jong en oud een aantal zaken in de 
wijk op de hak nam. De beide juryleden kwamen tot de volgende uitslag: 
 
Eenlingen 

1e Bommoeder van de wijk 
2e Bombejoeren in de wijk 
 

Duo’s 

1e Wij schille veul Kaauw Errepel 
2e De Verschillen 
3e Je suis Charlie 
 

Grote groepen 

1e De Bloemkes 
2e Boot-ox gemist 
3e De Eendjes 
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12x Valueweight T-shirt 

maat S t/m XXL € 32,95 

maat 3XL t/m 5XL € 39,95 

 

 
Dit T-shirt en nog vele andere artikelen van Fruit of the Loom, Russell, 
Sol’s, B&C, Logostar, Mantis en Starworld zijn bij ons tegen een zeer 

scherpe prijs te koop. 
 

Kom gauw eens kijken bij onze Speciale Aanbiedingen op: 
 

www.omnitex.nl 
 
 

 

	  
Voor	  de	  meeste	  buurtbewoners	  is	  
de	  Armhoefse	  Praktijk	  al	  jaren	  een	  

vertrouwd	  gezicht	  in	  de	  wijk.	  	  
Het	  pand	  is	  niet	  te	  missen	  op	  de	  
hoek	  van	  de	  Daendelsstraat/	  

Armhoefstraat.	  
Al	  bijna	  30	  jaar	  is	  Ben	  van	  Esch	  actief	  in	  de	  
wijk	  en	  voor	  vele	  buurtbewoners	  een	  goede	  

bekende. 

Het	  behandelaanbod	  is	  sterk	  uitgebreid	  sinds	  de	  nieuwe	  samenwerking	  met	  Fysio	  
Binnenstad,	  een	  praktijk	  gevestigd	  aan	  de	  Spoorlaan	  en	  een	  Oefentherapeut	  Cesar.	  

Naast	  Osteopathie	  kunt	  bij	  de	  Armhoefse	  Praktijk	  nu	  ook	  terecht	  voor	  
(Sport)Fysiotherapie,	  Manuele	  therapie	  en	  Oefentherapie	  Cesar.	  Met	  deze	  uitbreiding	  

kunt	  u	  bij	  de	  Armhoefse	  Praktijk	  rekenen	  op	  de	  beste	  zorg	  door	  een	  goede	  
samenwerking.	  	  In	  de	  toekomst	  zal	  er	  door	  een	  verbouwing	  van	  de	  praktijk	  meer	  ruimte	  

komen	  voor	  actief	  trainen.	  
	  

Graag	  tot	  ziens	  bij	  de	  Armhoefse	  Praktijk!	  
Daendelsstraat	  40A,	  5018	  ES	  Tilburg,	  (	  543	  94	  27	  
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Samen met u bespreekt de wijkverpleeg-
kundige wat er aan de hand is, wat u er zelf 
aan kunt doen en welke zorg het beste bij u 
past. Door uw netwerk in kaart te brengen 
zoekt zij samen met u naar een oplossing. 
Waar nodig zet zij professionele onder-
steuning in. Denk hierbij aan hulp bij het 
wassen, aankleden, wondzorg, stomazorg 
en terminale zorg. 

Het buurtteam met verzorgende en ver-
pleegkundigen, werkt nauw samen met 
andere professionals in de wijk en regelen 
alles rondom de zorg thuis. De wijkver-
pleegkundige van Thebe is bevoegd om 
bij u thuis te komen indiceren. Zij indiceert  
welke passende zorg u nodig hebt.
Voorheen werd de zorg betaald uit de 
AWBZ. Anno nu wordt dit bekostigt uit de 
zorgverzekeringswet. Hiervoor betaalt u 
geen eigen bijdrage meer.

Hebt u geen directe zorgvraag en wilt u 
op een veilige manier thuis blijven wonen, 
dan kan de wijkverpleegkundige u aan de 
hand van  advies, instructie en voorlichting 
op weg helpen bij het inzetten van zorg-

Bij wie kunt u terecht met vragen over de zorg?
De zorg in Nederland is veranderd vanaf januari 2015. Dat is nodig om iedereen de 
zorg te kunnen blijven bieden die nodig is. Heeft u wijkverpleging nodig? Of lukt het 
zelfstandig thuis wonen niet meer? Vraag het de wijkverpleegkundige van Thebe uit 
uw buurtteam. Zij helpt u graag verder.

U hebt contact met de wijkverpleegkundi-
gen Elenita Robben en Mechi Vromans 

technologie zoals beeldbellen, personen 
alarmering of bijvoorbeeld een medicijndis-
penser.

Woont u in de volgende wijken: Jeruza-
lem, Moerenburg, Armhoefse Akkers en 
Hoogvennen, 
neem dan contact op met de wijkverpleeg-
kundige uit het buurtteam Prinsenhoeven 
op het volgend telefoonnummer: ( 06 343 
729 22.

Jolanda Molthoff

Kom naar de bloedprikpost in de buurt 
 
Steeds meer mensen weten de weg te vinden naar de bloedprikpost die op 
donderdagmorgen in onze buurt actief is. Maar er blijken ook steeds weer buurtbewoners te 
zijn die er niet vanaf weten. Van 9.30 tot 10.00 uur kunt u elke donderdag terecht om bloed 
te prikken in de ruimte van de buurtraad, op de eerste verdieping van het gebouw van 
Kinderstad, aan de Van Heutszstraat 1a. Bel aan bij de buurtraad/prikpost. Er wordt dan voor 
u opengedaan. Binnen gaat u de de trap op naar boven. Bovenaan links en dan het eerste 
lokaal. Heel handig voor wie geen zin heeft in lange wachttijden en in de buurt geprikt wil 
worden. De prikpost is jaren geleden door het Senioren Netwerk 'in het leven geroepen'. 
Sinds enige tijd is ook wijkzuster Nicole Kleine-Wilke op dezelfde tijd aanwezig, dus u kunt 
dan ook meteen met evt. vragen over zorg bij haar terecht.  
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‘Viervijfde van de wereldbevolking leeft in niet-democratisch bestuurde staten, 
waarin de bewindvoerders eigenmachtig bepalen wat goed of slecht is voor het 
land’, lees ik op internet. Wij in Armhoef horen qua wijk eigenlijk best wel bij die 

viervijfde, immers onze buurtraad wordt niet democratisch gekozen en de leden bepalen 
eigenmachtig wat goed is voor ons allemaal. Beetje Noord-Korea dus. Waarbij overigens alle 
mogelijke vergelijkingen tussen voorzitter Helma Oostelbos en Kim il Sun scheef gaan.

Het moest er een keer van komen: een openbare vergadering van onze buurtraad 
bijwonen. Als jong journalist zat ik bij gemeenteraadsvergaderingen vroeger veilig aan 
een perstafeltje: verschil moest er zijn tussen bestuurders en de pers. Zo niet bij onze 
buurtraad: “Schuif gezellig bij aan onze tafel”, kopje thee met een koekje. Als enig aanwezig 
publiek kreeg ik nog net geen beurt bij de rondvraag. Reden van mijn bezoek was niet 
de interessante agenda. Want als buurtbewoner heb je geen idee waarover ze het gaan 
hebben. Nee, ik wilde ‘ns kijken hoe dat gaat, nu het ware gerucht gaat dat voorzitter 
Helma ermee stopt omdat ze zich geroepen voelt tot hogere politiek. 

Het is boeiend om daar te gaan luisteren. Een buurtbewoner meldde dat hij nergens wat 
kan lezen over de besluitvorming van de buurtraad. De vergadering: dan moet hij maar naar 
onze vergaderingen komen. “Trouwens, zoveel besluiten nemen we hier nou ook weer niet”, 
mompelt een van leden. Ongeveer alles wat in de buurt speelt, komt langs. De radeloze Pool 
die twee dagen eerder van het dak sprong waarover veel kinderen op school over wisten 
te vertellen. “Dat ze die kinderen dan niet binnenhalen.” Over Jan Wier, waar de buurtraad 
stevig de vinger aan de pols houdt. Over de Sint Josephstraat. Over onze wijkagent die –zo 
blijkt unaniem volgens alle leden- best eens wat actiever zou kunnen zijn. En over de op 
handen zijnde fusie tussen Longa en Were-Di. “Ik heb Were-Di geadviseerd om voor de 
nieuwe club een nieuwe naam te zoeken, anders voelt het altijd als een overname”,  zegt 
de wijze voorzitter die ook maar meteen de suggestie FC Moerenburg heeft gedaan. Ikzelf 
zou trouwens voor FC Zomerlust kiezen, ligt nu mooi tussen de twee sportparken. Halen 
ze meteen een mooie sponsor binnen die ook als kantine kan dienen.

Respect voor die mensen die ongevraagd een deel van hun tijd in onze buurtraad stoppen. 
We denken dat we er als buurtbewoners in ons dagelijks leven niks van merken. Maar er 
gebeurt wel degelijk wat. Veel overleg over belangrijke en minder belangrijke punten en ie-
dereen heeft waardevolle informatie voor de anderen. Uiteindelijk leidt dat weer tot overleg 
met allerlei andere partijen in de stad. Polderen in en voor de Armhoef. Het resultaat: onze 
buurtraad doet er toe en met onze buurtraad wordt rekening gehouden. En dat ze niet of-
ficieel gekozen zijn, ach. Hoewel, wat mij betreft zou een buurtraadsverkiezing in plaats van 
de waterschapsverkiezing best wat zijn. Maar of er dan genoeg kandidaten zijn? Ik vrees 
van niet. Het zijn toch vaak dezelfden die het uiteindelijk weer doen voor de gemeenschap. 
Chapeau!
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Die dag gaan we onder begeleiding van 
vrijwilligers van de Stichting Thuishaven 
de oevers en kades van de Piushaven 
schoonmaken en het vele zwerfvuil oprui-
men. Hierdoor kunnen de vogels in het 
voorjaar weer veilig hun nesten bouwen en 
wij lekker kunnen genieten van onze mooie 
‘Stadshaven’. 
De klus vindt plaats over een vrij groot 
gebied namelijk van de kop van de Piusha-
ven, tot aan het Wilhelminakanaal. We 
werken in verschillende ploegen, zowel op 
het vlakke gedeelte van de kade en oevers, 
als op de schuine kanten tot aan het water.  

NL DOET: voor en door wijkbewoners
Zoek je een leuke klus met bewoners uit alle wijken rond de Pius-
haven dan is dit de kans om samen met je buurtjes, je team of 
vriendenclub op zaterdag 21 maart mee te doen aan het schoon-
maken van de natuur rond de Piushaven. 

Opruimen van de waterkant

En…. met bootjes vanuit het water. Je kunt 
ook meehelpen bij de catering tijdens deze 
ochtend.

Voor wie
Iedereen is welkom. Jonge kinderen kun-
nen ook meehelpen, maar dan wel samen 
met en onder verantwoordelijkheid van een 
ouder of verzorger.
We starten op zaterdag 21 maart om 9.00 
uur op de prachtige historische Partyboot 
‘De Albatros, Piushaven 1B, waar je onder 
het genot van een kop koffie of thee uitleg 
krijgt over de klus. Het gereedschap wordt 
uitgedeeld en de ploegen worden dan 
ingedeeld.
Om 13.00 uur zijn we weer terug op de 
Albatros en sluiten daar af met een kop 
soep en sandwich. Vele handen maken 
licht werk! Dus meld je aan via de website 
: www.NLDoet.nl.  

Tot ziens op de Albatros en doe stevige 
schoenen of laarzen aan!

Marijke v.d. Eertwegh

Wat speelt er zich nu eigenlijk af achter de 
muren van zo’n HIC? Na mijn privérondlei-
ding is er veel duidelijk: “Heel wat!” Jurgen 
v.d. Meijs die de verbouwing coördineerde 
en manager bedrijfsvoering Chris den 
Braber vertellen er nuchter over, maar dat 
er veel menselijk leed is, mag duidelijk 
zijn. De HIC is in deze regio met 450.000 
inwoners de enige opvang voor excessieve 
gevallen van personen die in een diepe 

psychiatrische crisis zitten (zie ook het 
artikel in ons wijkblad van december 2014).

Nieuw concept
In het ultramoderne gebouw is alles gericht 
op preventie: het de-escaleren. In 70-80% 
is sprake van een gedwongen opname. 
De cliënten (en hun directe omgeving) zijn 
veelal zwaar getraumatiseerd waardoor 
vertrouwen kweken en sociale opvang 

Open Dag High Intensive Care (HIC)                                      Jaap van Loon

Een stuk of vijftig buurtbewoners namen eind januari de kans rondgeleid te worden in 
de compleet gerenoveerde High Intensive Care van GGz Breburg aan de Jan Wierhof 
5. Het leverde hen een uniek kijkje achter de schermen op.
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eerste vereisten zijn. Via de ingang aan 
de Gerard van Swietenstraat met parkeer-
ruimte voor een ambulance worden nieuwe 
cliënten met eventueel familieleden ontvan-
gen. Daar bepaalt het team van de HIC zelf 
waar gestart wordt met de behandeling. 
Het gros van de cliënten komt terecht op de 
afdeling ‘high care’. Daar krijgen cliënten 
een eigen kamer met toilet en doucheruim-
te. Alle andere ruimten, zoals de eetkamer, 
keuken, activiteitenruimte, familiekamer en 
comfortroom, zijn open en altijd toegan-
kelijk. Jurgen: “We hebben in dit nieuwe 
concept sterk een open-mind-visie doorge-
voerd, waardoor alle betrokkenen – cliënt-
en en medewerkers - in contact kunnen 
zijn met elkaar. Uiteraard maken ze zelf die 
keuze, maar wij stimuleren het ook. Be-
langrijk is dat ze zich veilig/op hun gemak 
voelen en tot rust komen. Een experiment 
is dat onze cliënten de beschikking krijgen 
over een tablet, waarop spelletjes komen 
die ze kennen. Ook wordt het mogelijk 
daarmee een beeldverbinding met bv. het 
thuisfront te maken.”    

Brandalarm
In de aankleding van het gebouw is 
gekozen voor rustige kleuren, met weinig 
onderscheid tussen de verschillende vor-
men van zorg: Intensive high care, high 
care en medium care. Op een aantal plaat-
sen is gewerkt met ronde hoeken en door 
de dakvensters komt er veel meer daglicht 
binnen. De drie afdelingen zijn van elkaar 
gescheiden door deuren die op slot zijn en 
cliënten kunnen ook niet zelf naar buiten. 
Wat dat betreft zijn de veiligheidsnormen 
duidelijk aangescherpt en is ook toezicht 
rondom de gebouwen aanwezig. Een 
opluchting voor menig direct omwonende 
zal zijn dat brandmeldingen ‘gecentrali-
seerd’ zijn. Een brandalarm wordt eerst 
intern gemonitord, alvorens de brandweer 
wordt ingeschakeld. 

Intensive high care
Het nieuwe concept is ook doorgevoerd 
in de separeercellen, nu extra beveiligde 
kamers (EBK) genoemd, met praktisch 
ronde wanden, waarin uitsparingen zijn 
gemaakt voor een toilet en een waterpunt. 
Zondermeer een van de indrukwekkendste 
plekken van de rondleiding. “Alleen in uit-
erste gevallen maken we hier gebruik van”, 
vertelt Chris. “Als cliënten volledig in de war 
zijn en een gevaar vormen voor zichzelf en 
hun omgeving, starten we in deze kamers  
de behandeling. Daar hoort een zeer inten-
sieve  controle bij. Het streven is dat deze 
cliënten snel naar een eigen kamer verhui-
zen. Die is ook weer speciaal ingericht. Zo 
zie je in de kamer twee verschillende vloer-
bedekkingen als afbakening van een soort 
territorium voor de cliënt. Die bepaalt zelf of 
een hulpverlener in zijn nabijheid mag/kan 
komen. Dat kan ook worden aangegeven 
door een groen-oranje-rood lampje op de 
deur. In de kamer is verder de mogelijkheid 
opgenomen om cameratoezicht te houden.” 

Het mag duidelijk zijn, dat deze afdeling 
niet alleen veel van de medewerkers eist, 
maar ook van de cliënten. Op de fotocol-
lage een compilatie van de HIC-ruimten. 
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Vanaf nu zijn deze twee boeken voor een 
lage prijs verkrijgbaar. Dus grijp uw kans 
als u het boek nog niet heeft of het cadeau 
wilt geven. Goed idee als u net nieuw in de 
wijk bent komen wonen, of voor Moeder-
dag, Vaderdag, voor de kinderen of voor 
een oud-wijkbewoner.
In de buurt zijn de boeken voor de speciale 
prijs te koop bij Blossom Bloembinders 
en bij de Pelgrimhoeve (bij allebei graag 
contant afrekenen) en in het centrum bij de 
boekhandels Gianotten Mutsaers en Livius.

Armhoefse Akkers tussen binnenstad en 
buitengebied
Dit luxe uitgevoerde boek telt meer dan 
200 pagina’s met meer dan 300 foto’s. 
Er komen heel veel verschillende kanten 
van onze mooie wijk in aan bod.  Zo zijn 
er hoofdstukken over Moerenburg en de 
Sacramentskerk. Er is aandacht voor de 
kunstenaars in Carré, voor veel verschil-
lende verenigingen en voor buurtwinkeltjes 

van vroeger en nu. En u kunt urenlang 
lezen over alle opvallende buurtgenoten die 
zijn geïnterviewd. Dit boek is nu verkrijg-
baar van 17,50 voor 7,50 euro..

Pelgrimhoeve 60 jaar
In 2009 bestond de Pelgrimhoeve 60 jaar. 
Ter gelegenheid van dit jubileum werd 
een bijzonder boek samengesteld. Voor 
iedereen die in de Armhoefse Akkers is op-
gegroeid en ontelbare herinneringen heeft 
aan dit ‘middelpunt van onze wijk’. Het 
boek neemt u mee door alle zestig jaren en 
geeft een overzichtelijk beeld hiervan. Van 
bruiloften en rikavonden tot carnaval en 
Driekoningenzingen. Van de jongerensoos 
tot aan het Liedjescafé. Wie is er niet gaan 
stemmen of heeft er geen feestje gevierd? 
Dit alles komt in dit boek boordevol foto’s 
aan bod. Dit boek is nu verkrijgbaar van 
14,50 voor maar 5,00.euro.

Buurtraad Armhoefse Akkers

Boeken over de wijk in de aanbieding!

Het is alweer een aantal jaren geleden dat er twee prachtige boeken over onze wijk 
verschenen. Samengesteld en geschreven door wijkbewoners en allebei meer dan de 
moeite waard. 

Een belangrijk onderwerp die avond is 
energiebesparing bij particuliere woningen 
met het project ‘Samen Geeft Energie’ van 
gemeente Tilburg. In september 2013 is 
hierover ook een bijeenkomst geweest. 
Wij willen je nogmaals uitnodigen, omdat 
er nieuwe initiatieven liggen en deelname 
aan dit burgerinitiatief interessanter is 
geworden. Denk daarbij aan het voorlopig 
energielabel dat je waarschijnlijk al hebt 
ontvangen en duidelijke verbeteringen 
in het procesverloop van Samen Geeft 
Energie. 

Wil jij ook besparen op je energierekening?

Kom dan woensdag 18 maart om 19.30 uur (inloop vanaf 19:00) naar de Pelgrimhoeve. 
Energiefabriek013 organiseert er samen met buurtraad Armhoefse Akkers/werkgroep 
DAAD en gemeente Tilburg een avond over energie besparen.

Ook wordt aandacht besteed aan de 
mogelijkheden van zonnepanelen en zon-
necollectoren. 
Er zijn voorbeelden van energiebesparen-
de maatregelen te zien en er is volop 
gelegenheid om vragen te stellen of advies 
te vragen aan de aanwezige deskundigen. 
Ook zullen enkele buurtbewoners vertellen 
over hun ervaringen met energiebesparing.
Meer informatie kunt u vinden op 
: www.energiefabriek013.nl.
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“Op maandagavond 26 januari jl. heeft 
iemand het cilinderslot van de autodeur van 
mijn groene Toyota Starlet ontvreemd. In 
eerste instantie had ik niets in de gaten en 
kwam hier pas dinsdag achter. Ik heb con-
tact opgenomen met de garage en een af-
spraak gemaakt voor de volgende dag om 
in ieder geval het gat netjes dicht te maken. 
Woensdagochtend laat ik de hond uit en tot 
mijn stomme verbazing is mijn auto weg. 
Ik loop met de hond door de Pelgrimsweg 
en wat zie ik: daar staat mijn auto, keurig 
geparkeerd in een parkeerhaven ter hoogte 
van het kanaal. Alles netjes op slot, spullen 
in de auto zijn onaangeroerd, geen braak-
schade, geen losse draadjes om contact te 
maken. Niets duidt op een diefstal, maar er 
zijn wel kilometers gereden! 

Duplicaatsleutel
De politie en garage heb ik op hoogte 
gebracht en advies ingewonnen over deze 
vreemde zaak. Men denkt dat de cilin-
derdiefstal van het slot nodig is geweest 
om hiermee een duplicaatsleutel te laten 
maken. Die is waarschijnlijk dinsdagavond 
gebruikt en voilà rijden maar. Ik weet niet 
waar de auto voor gebruikt is en vervolgens 

netjes twee straten verderop terug is gezet, 
maar waarschijnlijk stond mijn auto daar te 
wachten om door derden alsnog opgehaald 
te worden. Op advies van de garage heb 
ik die woensdag toch maar een stuurslot 
geplaatst en afgesproken om alle sloten te 
vervangen. Maar tevergeefs! 
We hebben de auto op woensdagavond 
elders in de wijk geparkeerd, maar de 
volgende ochtend was hij, ondanks het 
stuurslot, toch voor de tweede keer gesto-
len Tegen een duplicaatsleutel valt niets 
te doen. Voor de tweede keer aangifte 
gedaan.  

3e vervolg
Dat het delen van mijn diefstalervaring 
met de buurt op o.a. Facebook niet voor 
niets is geweest bewijst het vervolg. Op 
donderdagavond 29 januari wordt er 
aangebeld door één van mijn straatgeno-
ten: “Ingrid we hebben je auto zien staan 
aan de Bosscheweg tegenover de Praxis.” 
En inderdaad, daar stond mijn auto. Het  
ruitenwisserpookje naast het stuur was 
afgebroken, maar deze keer waren er 
nauwelijks kilometers mee gereden. We 
hebben de auto weer meegenomen en 
besloten hem ‘van de straat af te halen’. 
Het voelt zó fout allemaal. Vrijdagochtend 
naar het politiebureau om deze zaak weer 
te laten registreren. Ik heb mijn auto als 
lok-auto aangeboden, maar helaas ging 
men daar niet op in. Jammer, want ik zag 
dit als een uitgelezen kans om de daders te 
achterhalen. Wijkgenoten blijken soortgelij-
ke ervaringen te hebben gehad. Ik hoop 
dan ook dat iedereen hiervan melding doet 
bij onze wijkagent en op de site 
: politie.nl om zo een onderzoek te kun-
nen starten. Dankzij adequaat handelen 
van buurtgenoten hebben wij onze auto 
weer terug, maar ik wil er nooit meer in 
rijden. Eind goed al goed!”

Bijzondere autodiefstal                                                       Ingrid Maas

Wijkbewoonster Ingrid Maas uit de Daendelstraat, wil je graag op de hoogte brengen 
van een voorval dat zich heeft voorgedaan met haar auto. Zij hoopt met dit bericht 
iedereen te behoeden voor eenzelfde ervaring. 

De slotcilinder was er uit gesloopt
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Op zaterdag meldde Omroep Brabant dat 
een 25-jarige autodief uit Tilburg in Antwer-
pen was opgepakt in een gestolen Toyota 
Starlet. Hij bleek nog een aantal andere 
sleutels in bezit te hebben. En inderdaad: 

ook de sleutel van Ingrid. De auto’s blijken 
in Antwerpen te worden verscheept naar 
Afrika, waar de motoren dan worden ge-
bruikt als waterpompen.
 

Posters digitalisereN

De AntiRacismeGroep [ARG] is dringend 
op zoek naar iemand  die kan helpen 
haar collectie affiches over tolerantie, 
verdraagzaamheid, (anti)discriminatie 
en (anti)racisme te digitaliseren.

De ARG is al sinds 1982 op geheel vrij-
willige basis actief in Tilburg en directe 
omgeving. Haar grote en unieke collectie 
posters wordt actief gebruikt in o.a. 
buurthuizen, wijkcentra, kerken, moskeeën,  
jongerencentra en uiteraard ook op 
scholen. Als expositie zetten ze aan tot 
nadenken, discussie en het doorbreken 
van ingegroeide gedachtenpatronen. Deze 
posters moeten daarvoor hoog nodig                                   

gedigitaliseerd worden.

Wie heeft de kennis en eventueel de appa-
ratuur om deze klus met of voor ARG te 
klaren? Neem alstublieft contact op met 
ARG via : info@antiracismegroep.nl of 
met Gijs Gielen Gerard de Bondtstraat 25. 
( 535 70 41.

Voor meer informatie over ARG ga naar 
: www.antiracismegroep.nl. 

Maar zoals iedereen intussen ook heeft 
kunnen zien, is de speelplek al maanden-
lang vooral een plek vol water en overal 
omhoogkomende stenen. De speeltuin-
groep die het hele plan mee heeft gemaakt, 
heeft hierover begin januari uitgebreid 
overlegd met de gemeente.

Hoe nu verder?
Er zijn afspraken gemaakt om de boel zo 
goed en snel mogelijk op te lossen. Zo 
komt er een zogenaamde grindkoffer, een 
systeem dat ervoor moet zorgen dat het 
water beter wordt opgenomen in de bodem. 
Verder wordt het voetbalveld opnieuw in-
gezaaid en worden de stenen uit de grond 
verwijderd. Ook komen er vuilnisbakken, 
een extra lamp, worden de stoelen ver-

plaatst en komt er ‘valzand’ onder de kleine 
glijbaan. Tenslotte krijgen de wipkippen 
een schoonmaakbeurt en gaan de grote 
zwerfkeien nog weg.

Nog veel te regelen in de speeltuin bij Jan Wier

In het najaar van 2014 zijn de nieuwe speeltoestellen van de speeltuin bij Jan Wier 
geplaatst. De grond is ingezaaid en dat geldt ook voor het voetbalveld. Het plan was 
om in het voorjaar de opening te vieren met een nieuwe naam en een feest voor de 
kinderen in de buurt.

Meer water, dan speeltuin…
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Bal bij de gemeente
Helaas is nog steeds niet duidelijk wanneer 
dit gaat gebeuren. Als we dit schrijven - 
eind februari - kan de gemeente nog altijd 
niet zeggen wanneer met het werk wordt 
begonnen. En daar worden we niet blij van. 
Steeds meer buurtgenoten klagen over de 
wateroverlast en de speelplek die onbruik-
baar is. Er komen klachten binnen bij de 
speeltuingroep, via Facebook van de Arm-
hoefse Akkers en er wordt geklaagd bij de 
gemeente. Deze klachten zijn terecht. Wilt 
u ook iets kwijt aan de gemeente? Dat kan 

bij het Centraal Meldpunt : www.tilburg.nl.

We blijven dus ons best doen de gemeente 
zo snel mogelijk aan de gang te krijgen. 
Hopelijk kan iedereen komende zomer ge-
nieten in een droge speeltuin waar op een 
mooie grasmat gespeeld en gevoetbald 
kan worden. Pas dan is het tijd voor een 
echt openingsfeest. We houden jullie op de 
hoogte!

Groeten van de speeltuingroep

Buurtbewoner Robert van Heumen (36), 
woonachtig aan de Ringbaan Oost, is 
sinds dit jaar betrokken bij de organisatie 
van de Verbeeten Challenge: “Ik zit in het 
Bestuur namens de Deelnemerscommissie. 
De doelstelling van ons is om dit jaar het 
aantal van 1500 deelnemers te bereiken en 
daarmee een mooie bijdrage te leveren aan 
het Verbeeten Fonds. Ook voor mij geldt 
dat ik kanker in mijn nabije omgeving heb 
ervaren en wil daarom mijn steentje bijdra-
gen middels het (mede) organiseren van 
dit sportieve evenement. Tevens is het een 
leuke uitdaging en geeft het me voldoening 
om op deze manier iets te kunnen doen  
aan de strijd tegen kanker!”

Tweede editie 
In navolging van het grote succes van vorig 
jaar, vindt op zaterdag 11 april de tweede 
editie van de Verbeeten Challenge plaats. 
Voor 15 euro doe je mee én strijd je mee 
tegen kanker. De uitdaging is om 1000 
km in teamverband op sportieve wijze op 
één dag af te leggen. De wijze waarop 
bepaalt de deelnemer. Enkele voorbeelden 
zijn wandelen, recreatief fietsen, hardlo-
pen, wielrennen, paardrijden of een Kids 
FunChallenge. Individuele inschrijvingen 
zijn ook welkom. Je sluit dan aan bij het 

Verbeeten Team. Als je zelf niet zo sportief 
bent of geblesseerd bent, kun je je ook als 
vrijwilliger opgeven. Daarnaast is iedere 
extra inzamelactie welkom en is er altijd 
ruimte voor een nieuwe sponsor.

Verbeeten Fonds
De volledige opbrengst gaat rechtstreeks 
naar Verbeeten Fonds. Zij zien erop toe 
dat iedere euro direct wordt besteed 
aan onderzoek naar betere behandel-
methodes tegen kanker. Ook voor 2015 is 
prostaatkanker het speerpunt, de meest 
voorkomende vorm van kanker bij man-
nen. De opbrengst van vorig jaar werd 
geïnvesteerd in een MRI-scan die bijdraagt 
aan een betere behandeling van prostaat-
kanker. 
Voor meer informatie: 
: www.verbeetenchallenge.nl.  

Inschrijven voor 2e editie Verbeeten Challenge                             Redactie

Op zaterdag 11 april worden individuele deelnemers of complete teams uitgedaagd 
om op een sportieve manier 1000 km. binnen 1 dag af te leggen. Hoe? Dat bepaal je 
zelf. Het ingezamelde geld komt ten goede aan het Verbeeten Fonds. 
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De menwedstrijden zijn een jaarlijks terug-
kerend gebeuren met op zaterdag dressuur 
en vaardigheid. Op zondag wordt de spec-
taculaire marathon verreden rond de Gulle 
Ruif en Heukeloms Hoefke. 

Veiling
Editie 2015 gaat zich naast de sport ook 
inzetten om zoveel mogelijk geld in te 
zamelen voor het Ronald McDonaldhuis 
in Tilburg. Dit doen ze door allerlei activi-
teiten voor kinderen te organiseren waar 
een kleine bijdrage voor gevraagd wordt. 
Bijvoorbeeld schminken, ponyrijden, foto’s 
maken enz. Maar als klapper wordt er na 
afloop van de marathon, rond de klok van 
vier uur op zondagmiddag, een veiling ge-
organiseerd waarvan de opbrengst volledig 

Veiling voor Ronald McDonald huis                             Corin Sweegers

Op 11 en 12 april a.s. worden in Heukelom vlakbij de Gulle Ruif weer samengestelde 
menwedstrijden georganiseerd. Een gratis toegankelijk evenement, dat dit keer ook in 
het teken staat van het Ronald McDonald huis in Tilburg. 

naar het Huis gaat. 
Nu zijn er in de wijk 
Armhoefse Akkers 
veel (amateur-)schilders 
die wellicht een doek 
voor de veiling beschik-
baar willen stellen.Zo ja, 
neem dan contact op 
met Corin Sweegers: 
7 secretariaat@mensportheukelom.nl of 
bel ( 536 80 01.

Verder zal er een ballonvaart, bezoeken 
aan de stallen van Wereldkampioen 
IJsbrand Chardon, twee mountainbikes, 
bezoek aan de DAF-fabrieken en nog veel 
meer geveild gaan worden. Meer weten? 
Kijk op : www.mensportheukelom.nl. 

Soap St. Josephstraat
Wethouder Mario Jacobs moest er aan te pas komen om de gemoederen rond de renovatie 
van de St. Josephstraat te sussen. Om uiteenlopende redenen zijn bewoners niet content 
met de werkzaamheden om van deze straat een fietsstraat te maken. Men voelde zich te 
weinig betrokken bij de plannen en hadden grote twijfels over de veiligheid. Inmiddels is een 
werkgroep aan de slag gegaan. Wordt vervolgd.

Kaalslag
Voor wie nu door de Hoevense Kanaaldijk komt, zal het even wennen zijn. Eind februari zijn 
alle bomen gerooid en dat geeft een totaal andere aanblik. Deze werkzaamheden zijn nodig 
ter voorbereiding van de reconstructie van deze straat. En wees gerust: er komen straks 
nieuwe bomen voor in de plaats, waarvan de wortels niet meer tot in de woonhuizen reiken.

Uitspraak MHU opnieuw getoetst
De stichting Jan Wierhof is het opnieuw gelukt voldoende geld in te zamelen bij wijkbewo-
ners om in hoger beroep te gaan over de komst van de Medische Heroïne Unit naar het Jan 
Wierhof. Eind februari is het beroepsschrift opgestuurd naar de Raad van State, waardoor 
een toetsing van de uitspraak van de Rechtbank Breda wellicht zal gaan plaatsvinden. 
Wordt vervolgd.
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Meerjarenplanning gemeente
De Buurtraad had de mogelijkheid bij de gemeente drie punten aan te geven om verbeter-
ingen in de wijk te bewerkstelligen. Er is gekozen voor de uitdieping van de Ringbaan Oost 
bij het spoorwegviaduct; het veiliger maken van de wandel- en fietsroutes in Moerenburg en 
dan met name langs de Oisterwijkse Baan en het terugbrengen van het parkje bij het Indië-
monument in meer orginele staat.

Garageverkoop
De tweede editie van de Garageverkoop in onze wijk staat gepland op 30 augustus. Wil je 
hieraan deelnemen, meld je dan alvast bij Corin Sweegers met naam, e-mailadres, straat-
naam en telefoonnummer via 7 corinsweegers@menwedstrijd.nl. Graag ook aangeven of u 
gebruik kunt maken van uw eigen garage/stoep of tuin.

Trouwlocatie Klasse Theater
Het Klasse Theater is sinds enige jaren een officiële trouwlocatie. Regelmatig vinden er 
bruiloften plaats. Recentelijk is de locatie prachtig gerestyled om een echte trouwkapel te 
creëren, waarbij de authentieke kenmerken van de voormalige kapel bewaard zijn gebleven. 
Op 1 maart was er een open dag, waar een flinke groep trouwlustigen op af kwam. Meer 
informatie op : www.klassetheater.nl. 

Schonste stròtje van Tilburg
Hebben wij geen mooie plekjes in onze wijk? Tot nu toe zijn er nog geen inschrijvingen uit 
onze buurt voor de verkiezing van het Schonste stròtje van Tilburg. Toch interesse? Je wordt 
van harte uitgenodigd voor een Kartrekkers koffie op 24 of 28 maart. Je krijgt dan een, door 
Woodworks gemaakte, houten Toolkit. Hierin zitten zaadjes, informatie van allerlei ‘groen’ 
experts en leuke aanbiedingen. Meer weten: : www.schonstestrotje.nl. 

Hulp bij belastingaangifte
De Belastinghulp van de ouderenbonden en ContourdeTwern is al jaren een groot succes. 
Ook de komende maanden staan de vrijwilligers weer klaar. De Belastingservice is bedoeld 
voor gepensioneerden die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben, waarbij als inkomensgrens 
geldt 35.000 euro voor een alleenstaande en 50.000 euro voor gehuwden/samenwonenden. 
Aangifte doen en eventueel geld terugvragen kan ook voor de vier jaren voor 2014. Meer 
informatie: ( 06 286 808 26 of 06 286 808 26 tot uiterlijk 31 maart.

Circus op het ijs
11 april organiseert kunstrijvereniging SKY haar jaarlijkse ijsgala in het ijssportcentrum Til-
burg. Dit keer  is het thema ‘Circus’ waarvoor 70 schaatsende leden en vele vrijwilligers een 
dik half jaar in touw zijn geweest om een fantastische show neer te zetten. Kaarten kosten 
10 euro en zijn te verkrijgen op diverse adressen, zie : www.ijsgala.nl, of op 11 april voor 
12,50 euro aan de kassa tussen 17.00 - 18.30 uur. Aanvang show: 19.00 uur.

Inzameling kunststof  doppen 
Van de Wijgert pallethandel en recycling aan de Minosstraat 38, heeft onlangs Amy geadop-
teerd, een KNGF geleidehond. Tevens hebben zij vanaf heden een officieel inzamelpunt 
voor kunststof dopjes, waarvan de opbrengst gaat naar het opleidingen van geleidehonden. 
Dus, wil je meedoen en ga je dopjes sparen, dan kun je ze op dat adres inleveren. Voor info 
over de KNGF: : www.geleidehond.nl. 
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Veel buurtgenoten waren al bij ons 
Te huur: een of twee verdiepingen van ons 
prachtige huis in Cilento, met zwembad. 
Elke verdieping heeft vier slaapkamers en 
een eigen keuken. 
Blik op Capri en Amalfikust. Prachtig 
achterland. Historische schatten. Mooie 
stranden. Middeleeuws dorp. Cilento is 
Unesco beschermd natuurgebied in de 
provincie Campania , het land van 
citroenen en de Mozarella. 
Kijk op www.villapoggioalsole.com 
Tel. 013-543 88 68  
 

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

Voor pianoles pop/jazz
Mail naar: 7 arnoaerts1@home.nl of bel ( 544 54 55.

Te huur in Zuid-Frankrijk, Languedoc
Middeleeuws huis (8 personen) van alle moderne gemakken voorzien, naast een kab-
belend bergbeekje in de streek van Millau. Heerlijk om bv. te luieren, wandelen, zwemmen, 
kanoën,. deltavliegen, Voor meer informatie  :  www.johanwillemse.nl/minier, 
7 eef@paradoxen.nl, ( 580 20 54.

Extra ondersteuning bij rekenen of taal
Moeite met woordenschat, technisch of begrijpend lezen, (werkwoord)spelling of rekenen?
Als remedial teacher geef ik hulp op maat. Zie : www.rtjottum.nl  of bel ( 06 128 561 88.
Ik nodig u uit voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Je hoort de zee, je ziet de duinen 
Op anderhalf uur rijden vind je tussen Zoutelande en Westkapelle onze moderne, goed 
uitgeruste 8 persoons-vakantiewoning. Gelegen net achter de duinen zodat je na 400 meter 
lopen met je voetjes in de zee kunt staan. Wil je graag een folder met meer informatie en 
foto’s, mail dan naar 7  palaisdelamer@ziggo.nl. 

Spaans leren in uw eigen tempo. 
Alleen, met z’n tweeën of in kleine groepjes. Lessen worden gegeven door bevoegde 
Spaanstalige docente. Locatie: Tilburg Centrum. 
Interesse? ( 06 303 446 55, 7 spaanseles@ziggo.nl. Hasta pronto!

Oppas gezocht
Wij zoeken een oppasmoeder aan huis (Van Heutszstraat) voor onze 2 kinderen van 7 en 4 
jaar. Het gaat in eerste instantie om de dinsdag: ophalen van school (Armhoefse Akker) om 
15.30 tot 17.15 uur. Graag reactie via 7 roger.claire@home.nl of ( 06 220 140 81.
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BUURTAGENDA 

18 maart 07.30 – 21.00 uur Basisschool Armhoefse Akker 
Stemlokaal voor de verkiezingen 

18 maart Vanaf 19.00 uur Pelgrimhoeve 
Informatieavond over energie besparen 

21 maart 09.00 – 13.30 uur Albatros aan de Piushaven 
Opruimdag in het kader van NL DOET 

25 maart Vanaf 14.00 uur Ruimte Buurtraad 
Infomiddag over groepsles ‘Bewegen voor ouderen’ 

25 maart Vanaf 17.30 uur Pelgrimhoeve 
Diner voor senioren 

31 maart 09.00 – 18.00 uur Museum het Valkhof 
Uitstapje voor senioren met de Museum Plus Bus 

3 april Aanvang 20.00 uur Pelgrimhoeve 
Voor de 3e keer de befaamde Pubquiz 

6 april 20.00 – 23.00 uur Café Zomerlust 
Kom gezellig spellen spelen bij spellenclub Ludens 013 

12 april Rond 16.00 uur Heukelom menwedstrijden 
Veiling ten behoeve van het Ronald McDonald huis 

 
INFORMATIE 

Ø Buurtkrant E-mail: armhoefseakkers@gmail.com 

     Redactie Correspondentie: Spoorlaan 2      5017 JS    Tilburg 
     Advertenties Anneke v.d. Avoird Bosscheweg 192 542 30 65 
  
Ø Buurtkrant 

medewerkers 
Judith Doljé, Lout Donders (Donlog), Gerben van Eeuwijk, Joost 
Ketelaars (bezorging), Toine Kocx (foto’s), Jaap van Loon, Ab 
Smit, Corin Sweegers, Anne-Marie Smulders (In the picture), Rob 
Ysebaert (lay-out), Debbie de Weijer.  

   

Ø Reacties 
Buurtkrant 

Deadline kopij volgend nummer: 

Verschijningsdatum rond:  

28 maart 

10 april 

  
Klachten over bezorging van uw buurtkrant, of storende fouten?  
Meld het via 7  armhoefseakkers@gmail.com  
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Ø Buurtraad E-mail: 7  buurtraad@armhoefseakkers.nl 
Postadres:                      Loudonstraat 25, 5018 GE   Tilburg 

     Voorzitter Helma Oostelbos P.F. Bergmansstraat 4 536 56 79 
 

Ø Buurtraad 
leden 

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

  
Eerstvolgende vergaderingen 17 maart en 14 april, aanvang 
20.30 uur in de Van Heutszstraat 1a. Aanbellen bij Buurtraad/ 
prikpost. 

                            
Ø Wijkagent 

Ad Braber 
Spreekuren op 23 maart en 20 april van 19.00 - 20.00 uur. Bel 
voor een afspraak. Op dit tijdstip is de wijkagent speciaal in en 
voor de wijk beschikbaar. ( 0900 8844. 

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

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

  
Ø Wijkzuster Spreekuur Nicole Kleine-Wilke iedere donderdag van 9.30 - 10.00 

uur, bij de prikpost, Van Heutszstraat 1a, 1e verdieping, alleen 
trap. Aanbellen bij de buurtraad/prikpost. U kunt ook bellen voor 
meer informatie of een afspraak naar ( 06 835 901 57 of naar de 
kruisvereniging:( 0165 546 613. De afspraak is gratis. 
 

Ø Thebe wijkzorg Het buurtteam Prinsenhoeven met wijkverpleegkundigen en 
verzorgenden van Thebe Thuiszorg verleent zorg aan huis in 
onze wijk. Adres: Prinsenhoeve 24. ( 06 343 729 22 (24 uur) 
 

Ø AED-apparaat Loudonstraat 2, terrein Jan Wier en Hogendriesstraat.  
Leren omgaan met AED? Mail naar 7  p.van.erp@ziggo.nl.  

  
Ø Ouderenzorg 

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

  
Ø Senioren Netwerk 

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

  
Ø Centraal Meldpunt 

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

Ø Meldpunt 
Waterpaviljoen 
Moerenburg 

 

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

Ø Meldpunt GGz Voor klachten of opmerkingen over patiënten van Jan Wier:  
( 088 0161 616 of 7  meldingenjanwierhof@ggzbreburg.nl. 



33

 
Schildersbedrijf Michel van Gemert 

 
Voor al uw binnen- en buitenschilderwerk 

Tevens ook kleine stukadoorwerken 

30 jaar ervaring in onderhoudswerken en nieuwbouw 
 

Vrijblijvende offerte 
Bosscheweg 173   5015 AB  Tilburg 

Tel: 013 - 5367336 
Mob.: 06 – 22790145            

 
Winterschilder:  

van oktober t/m februari 10% korting           

 
 
 
 
 
 
 

 

     
T i l b u r g   A r m h o e f 

Erik van Poppel 
Kantooradres : Scheveningenplein 2a, 5035 GE  Tilburg 

Tweede etalage : Pelgrimspad ter hoogte van de Aldi (Spoordijk) 
Telefoon kantoor: 013 – 571 5888 

Fax kantoor : 013 – 571 2225 
Mobiel : 06 – 2878 5367 

Email : erikvanpoppel@wittewoningmakelaars.nl 
Internet : www.wittewoningmakelaars.nl 

 
•   Verkoop van uw woning. 
• Prestatiegerichte aankoopbegeleiding. Voor slechts 10% van het 
      verschil tussen vraagprijs en koopprijs. 
• Hypotheekadvies middels een onafhankelijke financiële planner.  
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Voor het beste hypotheekadvies komt u uit bij Lancyr Mutsaers. Er is namelijk veel 
meer mogelijk dan u denkt. Een advies van Lancyr Mutsaers is altijd maatwerk en 
dus afgestemd op uw woonwensen en financiële en persoonlijke mogelijkheden. 
Onze hypotheekadviseur helpt u graag verder bij het vinden van de beste hypotheek.  
 
Voor de verkoop van uw woning staan wij graag voor u klaar  Ook in de huidige 
markt doen wij er alles aan om de verkoop van uw woning zo snel mogelijk te laten 
verlopen. Wij maken graag een afspraak met u om te laten zien wat wij voor u 
kunnen betekenen.   

  

	  
Professor	  Verbernelaan	  100	  	  	  
5037	  AK	  	  Tilburg	  
Tel.	  013	  -‐	  467	  66	  93	  
Contactpersoon:	  	  M.	  Zabil	  
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Te	   huur:	   Heerlijk	   vakantiehuis	   in	   Andalusië	   (2	   tot	   max.	   7	   pers.)	  
Met	   schitterend	   uitzicht	   op	   de	   mediterrane	   kust	   bij	   Malaga.	  
Landelijke	  omgeving,	  nabij	  het	  witte	  dorp	  Benamargosa.	  Vanaf	  525	  
euro	   per	   week.	   Wij	   geven	   20%	   korting	   aan	   buurtgenoten.	   Vlieg	  
vanaf	  Eindhoven	  met	  Ryanair	  of	  Transavia	  voor	  enkele	  tientjes	  naar	  
Malaga	   en	   beleef	   een	   heerlijke	   vakantie	   in	   ons	   gezellige	   huis.	  
www.encantada.eu	  	  of	  bel	  Esther	  en	  Ramon	  op	  06-‐52325636	  
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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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SPORTEN BIJ WERE DI TILBURG

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

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

	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Hairfashion Sylvia 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Dames	  en	  Heren	  Kapsalon	  

St.Josephstraat 85A                                                                                                                                                                                                   
5017GD Tilburg                                                                                                                                                                                                                        
013 5435109                                                                                                                           

 

Ook kunt u hier                                                                                                                                                                          
uw schoenen                                                                                                                                                        
afgeven voor  reparatie. 

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  


