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Op vrijdagavond 28 augustus is de traditio-
nele afsluiting van het Kindervakantiewerk 
HeKos rondom basisschool Armhoefse Ak-
ker. De organisatie is nog op zoek naar hel-
pende handjes [zie elders in dit wijkblad]. 

Programma zaterdag
Iedereen in onze wijk komt aan zijn trekken 
bij het programma van zaterdag 29 augus-
tus. Centrale locatie is het voetbalterrein 
van Were Di aan de Moerenburgseweg 6. 
Het voorlopige programma ziet er als volgt 
uit:  

Reserveer het weekend van 28 augustus!

In het laatste weekend van augustus hoeft u echt de wijk niet uit voor uw ontspan-
ning. Op verschillende fronten zijn groepjes wijkbewoners inmiddels volop bezig met 
de organisatie van diverse evenementen. Klapper wordt het wijkfeest, dat na negen 
jaar ‘rust’ hopelijk uw volle aandacht krijgt.

 

11.00 – 17.00 uur Het jaarlijks terugkerende Buurt Volleybaltoernooi [zie elders] 

12.00 – 16.30 uur Activiteitenmiddag voor jong en oud met o.a. spelletjes en workshops. 

17.30 – 19.30 uur Grootste wijkbarbecue ooit [zie info bij Buurt Volleybaltoernooi] 

20.00 – 01.00 uur Wijkfeest met live-music. 

	  

Garageverkoop zondag
Op zondag zetten we onze overtollige 
spulletjes weer buiten en vindt er voor de 
tweede keer de garageverkoop plaats. 
Elders in deze uitgave vindt u ook daarover 
meer informatie. 

Doordat de zomervakantie in aantocht is 
en het wijkblad pas weer in september 
verschijnt, zal veel communicatie over dit 
spectaculaire weekend via Facebook, 
posters in de wijk, e-mail, de website 
:www.armhoefseakkers.nl en wellicht 
flyers gaan plaatsvinden. Houdt uw ogen 
en oren dus open en vergeet u niet aan te 
melden!

Op een regenachtige zaterdagochtend in 
mei leidt Harrie Ceelen, één van de drie 
leden van de commissie, mij rond over het 
complex. De jaarlijkse schouw heeft net 
plaatsgevonden. Wat zijn de bevindingen? 
“Over het algemeen zien de tuinen er heel 
goed uit”, zegt Harrie. “Hier en daar zien 
we wat achterstallig onderhoud en we con-
stateren op een aantal gezamenlijke paden 
te veel planten of overgroeiende struiken. 
Maar overwegend is alles prima in orde.” 
We gaan een ronde maken.

Een leerzaam rondje langs de volkstuintjes                            Judith Doljé

Eén maal per jaar komt de Tuinschouwcommissie van de VTV Moerenburg in actie. 
Deze vereniging aan de rand van onze wijk telt circa 45 volkstuinen, die allemaal in 
meer of mindere mate liefdevol beheerd worden. De Tuinschouwcommissie houdt hier 
een waakzaam oogje op.

Graszaad en heermoes  
De eerste tuin die we bekijken, ziet er in 
mijn ogen perfect uit. Maar Harrie wijst 
me op wat ‘foute’ plantjes. “Zie je dat 
graszaad? Dat gaat zich verspreiden. En 
heb je wel eens gehoord van zevenblad 
en heermoes? Zeer kwalijk onkruid, dat 
moet er echt uit, want anders komt het 
overal terecht.” In een volgende tuin staan 
de tomaten wat te dicht op elkaar. “En dan 
krijg je rot, tomaten hebben ruimte nodig, 
de wind moet erdoor kunnen.” We lopen 
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langs een paar voorbeeldige tuinen en 
staan dan stil bij een tuin met heel veel 
bloemen en planten. “Op deze plek staan 
in de zomer de prachtigste bloemen, maar 
de tuin groeit helemaal dicht als hier niets 
aan gebeurt”, zegt Harrie bezorgd, kijkend 
naar een heel volle border. “En de boom is 
niet goed gesnoeid, die omhoog groeiende 
takken geven geen vruchten.” Er zijn veel 
ervaren tuiniers in dit complex maar ook 
enkele nieuwelingen, die voor het eerst een 
volkstuintje hebben. Mogelijk dat die nog 
niet altijd door de bomen het bos zien. Wat 
uitleg en advies over hoe je meer resultaat 
uit je tuin kunt halen, kan dan natuurlijk 
geen kwaad. “En daarvoor kun je hier altijd 
wel bij iemand terecht, bij de schouwcom-
missie en natuurlijk ook bij andere tuiniers. 
De sfeer is goed en we helpen elkaar 
graag”. Maar de schouwcommissie geeft 
ook ongevraagd advies. Binnen een maand 
na de schouw worden bezitters van tuinen, 
die enige verbetering behoeven, door één 
van de leden benaderd. “Nee, dat noemen 
we geen reprimande”, zegt Harrie, “maar 
een opmerking of een advies.” Verreweg 
de meeste tuinen hebben de toets van de 
‘volkstuinpolitie’, zoals deze commissie in 
de wandelgangen wel eens genoemd 
schijnt te worden, echter goed doorstaan.

Eén van de mooiste tuinen 
Inmiddels naderen we één van de aller-
mooiste tuinen van het complex. We 
openen het hekje en komen binnen in een 
paradijsje met prachtig afgezette perken. 
De rijtjes groenten en kruiden zijn hier in 
strakke schuine lijnen, daar in een mooie 
boogvorm gezaaid. Er is veel variatie in 
planten, bloemen en bomen. Duiven-
ranken sieren één kant van de tuin en in 
het midden staat een fraai insectenhotel. 
Harrie meldt dat de eigenaresse van deze 
tuin hier bijna iedere dag aan het werk is. 
“Sommige mensen onderschatten wel eens 
hoeveel tijd het kost. Het hangt natuurlijk 
van de grootte van je tuin af, maar zo’n 10 
uur per week in het hoogseizoen is vaak 
wel nodig.” Een andere tuineigenaresse 

ziet ons onderzoekend naar haar tuin kijken 
en vraagt of het er allemaal mee door kan. 
Dat kan het zeker. “Maar”, merkt Harrie op, 
“één van je aardappels staat wel erg dicht 
op de anderen”. “O, maar die is toevallig 
opgekomen”, verweert ze zichzelf lachend.

De meest inspirerende tuin 
Het is goed toeven op het terrein. Vrien-
delijke tuintjes en een huisje om koffie te 
drinken en wat ervaringen uit te wisselen 
met medetuiniers. De vereniging heeft 
daarnaast een aantal collectieve tuintjes, 
waarin vooral planten zijn gezet die bijen 
en vlinders aantrekken. Af en toe wordt 
een klusochtend gepland om het werk op 
de gezamenlijke grond te verrichten. De 
animo voor een volkstuintje in Moerenburg 
is nog altijd groot. Er staan op dit moment 
nog zo’n 30 mensen op de wachtlijst. Mis-
schien wordt de interesse nog groter, nu de 
Tuinschouwcommissie van plan is dit jaar 
voor het eerst een prijs uit te reiken voor de 
meest inspirerende tuin van het complex! 
Ik heb zo mijn vermoedens, naar wie die 
toegaat...

Harrie Ceelen bij zijn volkstuin
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Marijke van de Wouw (57) kwam in 1985 
in onze wijk wonen, aan de Ringbaan 
Oost. Ze werkte bij de Tilburgse Koerier als 
verslaggeefster en studeerde daarnaast 
Nederlands. Inmiddels is ze al 15 jaar 
docent op de Jozefmavo. 

Stokje
Haar enige buurtcontact destijds bestond 
uit een praatje met andere hondenbezitters 
op het toenmalige ‘hondenmeetingpoint’, 
het nog braakliggende Jan Wierterrein. 
Want toen al, en nog steeds, heeft 
de familie Van de Wouw een Duitse 
Staander. Een oproep in de buurtkrant 
voor een nieuwe redacteur, zag ze als 
een uitgelezen kans op de buurt beter 
te leren kennen. “Volgens mij heb ik 
Emmy Konings opgevolgd. De inmiddels 

40 jaar buurtkrant: terug naar een van de schrijfsters         Corin Sweegers

Onze buurtkrant is op het oog hetzelfde gebleven; formaat , nieuws uit de wijk, lokale
adverteerders... De schrijvende pers integreerde de computer bij het tekstverwerken, 
maar wat bleef was het persoonlijke interview met kladblokje en kopje koffie. 

Marijke van de Wouw

bekende kinderboekenschrijfster Annie van 
Gansewinkel zat toen ook in de redactie. 
In een van haar eerste boeken heeft ze de 
hoofdpersoon Marte genoemd, naar mijn 
toen net geboren dochter, want dat vond 
ze zo’n leuke naam. Het boek had als titel: 
‘Reisgenoten gezocht’.  
In 1996 ben ik naast mijn baan bij de 
Tilburgse Koerier gaan schrijven voor 
Autopress en toen werd, naast mijn gezin, 
de buurtkrant wat te veel. Bovendien moet 
je op een gegeven moment  het stokje 
overgeven, maar ik heb het altijd wel leuk 
gevonden.” 

Rubrieken 
Marijke kon in de buurtkrant prima haar ei 
kwijt, kreeg veel vrijheid om eigen artikelen 
te schrijven. Ze heeft aan nogal wat 
rubrieken meegewerkt: de stratenrubriek 
met een stukje straathistorie en steevast 
een foto van de bewoners, het hobby-abc,  
het verzamel-abc. “De interviews vond ik 
het leukste, het uitwerken was dan het 
noodzakelijk kwaad.” 
Een van de leukste series vond Marijke 
de Jonge Monumenten: “De monumentale 
panden uit de periode 1800 -1940, 
als ik het tenminste goed heb, werden 
geïnventariseerd en wat waardevol genoeg 
was kwam op de gemeentelijke lijst van 
Jonge Monumenten. Wij probeerden dan 
de cultuurhistorische waarde van die 
panden te beschrijven, gelukkig hadden we 
er wel wat van in onze wijk.” 
In haar buurtkranttijd was  thuis bij  Marijke 
de vaste vergaderlocatie: “Dan had ik geen 
oppas nodig”. Waar ze trots op is? “Dat 
we hebben kunnen voorkomen dat er een 
AH-supermarkt onder in Willem-II-State 
kwam!” Ook heeft ze eens hele pittige 
brief -“op persoonlijke titel, hoor!”- in de 
buurtkrant geplaatst over die “achterlijke 
lichtreclamebakken aan lantaarnpalen die 
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te pas en te onpas bij wijkbewoners voor 
de deur kwamen te hangen.” 

Wijkblad 
Nadat Marijke in ’96 afscheid heeft 
genomen als redactielid, is ze wel trouw 
gebleven als bezorgster. De krant wordt 
door haar altijd goed gelezen en ze 
heeft een bijna compleet archief van alle 
buurtkrantjes, vanaf de allereerste uitgave. 
“Het blijft een  goed krantje, maar het 
is wel veel commerciëler geworden. In 
mijn tijd was er slechts voor één pagina 
advertenties plaats, maar toen was hij ook 
nog niet zo dik!”… 
“Ik heb een aantal jaren geleden ook nog 
meegewerkt aan de heruitgave van het 

boek over de Armhoefse Akkers, dat was 
toen een heel leuk project. Wie weet, 
misschien wil ik na mijn pensioen wel 
weer bij de buurtkrant aan de bak.” Dat 
kan dan mooi gecombineerd worden met 
haar wandelingen door Moerenburg: “Met 
al die veranderingen in Moerenburg was 
ik bang dat ons buitengebied geruïneerd 
zou worden, maar dat is, zeker voor een 
wandelaar met een hond, goed uitgepakt. 
Ik geniet van al die paadjes en verwacht 
dat het over een aantal jaren een heel 
authentieke uitstraling zal hebben.” 
Maar, Huize Moerenburg vindt Marijke 
echt foei lelijk. “Heeft ook geen enkele 
meerwaarde voor het gebied”. 

In een bloedhete kantine hadden zich bijna 
130 leden verzameld, en de temperatuur 
zou die avond nog oplopen. Het bestuur 
met 4 heren had zich dit keer goed voor-
bereid. Wisselende woordvoerders lieten 
een grondige kansen & bedreigingen-ana-
lyse van drie toekomstscenario’s de revue 
passeren: 1. In Moerenburg blijven. 2. Een 
fusie met Longa. 3. Een verhuizing naar 
de Spoordijk en samenwerking met Longa. 
Opties 1 en 2 lagen in een eerder stadium 
op tafel, maar nu bleek daar een gulden 
middenweg aan toegevoegd.

Ruimte voor debat
De leden luisterden geduldig naar de uit-
eenzetting van de bestuursleden. 
Gespreksleider Gon Mevis leidde de 
discussie daarna in goede banen. Als oud-
wethouder en huidige directeur van Con-
tour/De Twern had hij duidelijk vaker met dit 
bijltje gehakt: strak en gedisciplineerd waar 
dat moest, de teugels laten vieren waar 
dat kon. Zo ontstond er ruimte voor debat, 
vol meningen en emoties, maar binnen de 

Liever eerst samenwonen, dan trouwen                    Gerben van Eeuwijk

Op 11 mei hield RKSV Were Di een Bijzondere Algemene Ledenvergadering over 
de toekomst van de voetbalvereniging. Naar goed Nederlands gebruik kwam er die 
avond een ‘poldertje’ uit de bus rollen.

perken van fatsoen en tijd. 
Over alle 3 scenario’s konden na een 
pauze vol frisse lucht vragen gesteld wor-
den, waarvan gretig gebruik werd gemaakt. 
Zo werd duidelijk dat scenario 1 op langere 
termijn niet gunstig is. Were Di kampt met 
ruimtegebrek met slechts 2 velden en een 
ledenstop dreigt. Bovendien is de ligging in 
Moerenburg qua bestemmingsplan onze-
ker, want na 2019 kan de gemeente natuur 
boven sport stellen. Het fusie-scenario 2 
kent veel haken en ogen, hoewel de poli-
tiek daarop aanstuurt. Identiteitsbewakers 
briesen alleen al bij de naam Longa, maar 
de financiële onzekerheid rondom een 
fusie is het bestuur te gortig. Waarom zou 
het gezonde Were Di gaan fuseren met de 
zieke, bijna-failliete buurman?

Poldermodel
De aap uit de mouw bleek overduidelijk 
scenario 3 te zijn, in de visie van het 
bestuur de beste optie: niet uitgehuwelijkt 
worden, maar eerst samenwonen. In de 
woorden van clubvoorzitter Hans van de 
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Ven: “Waarom oude voetbalschoenen weg-
gooien zonder de nieuwe eerst grondig uit 
te proberen?” Drie uitgangspunten werden 
herhaaldelijk aan de leden voorgeschoteld 
om dit toekomstplan te promoten: 1. Alleen 
onderhandelen met een financieel gezonde 
samenwerkingspartner. 2. Financiële ga-
ranties vanuit de gemeente Tilburg voor het 
totale sportcomplex. 3. “Whats in it for us?” 
Wat schiet Were Di er mee op? 
Een uitgebreide lijst met wensen/eisen was 
in de pauze reeds uitgereikt. Een greep: 
geen contributieverhogingen, verhuis-
vergoeding, verkoop van oude kantine, 
juridische zekerheid over de samen-
werkingsvorm. Kansen te over, aldus het 
bestuur: een vernieuwd sportcomplex, 
met extra velden en faciliteiten (parkeren, 
kantine, douches), samenwerking met de 
jeugdopleiding van Willem II als 3e partner, 
ruimte voor innovaties als meidenvoetbal, 
maatschappelijke activiteiten (sport-BSO 
bijv.) en vooral een duurzame locatie voor 
Were Di ruim voor 2020. Een klassieke 
polderoplossing in de maak?

Mandaat gevraagd
Als slotstuk van de avond vroeg het bestuur 
aan de Algemene Leden een mandaat om 
in overleg met de gemeente en Longa voor 
scenario 3 te gaan. Na enige discussie 
over de procedure werden stembriefjes 
uitgedeeld met de keuze voor 3 scenario’s. 
Discussieleider Gon Mevis had de stem-
men zo geteld en uit de uitslag bleek een 
ruime meerderheid van 103 stemmen met 
steun voor het bestuur. De in grote ge-
talen aanwezige ouders mochten voor hun 
minderjarige kinderen het kruisje zetten. 
Indien het echt tot een verhuizing & samen-
werking komt in de nabije toekomst, moet 
een nieuwe ALV hier democratisch mee in 
stemmen, te weten een 2/3e meerderheid 
van 3/4e van de leden. Een statutaire zeker-
heid in een verder onzeker doch wenselijk 
scenario: een intensieve samenwerking 
met als doel een grote, gezonde voetbal-
vereniging in Tilburg-Oost. Wie weet wat de 
tijd de Weredianen brengt?

In de plannen van de gemeente wordt het Longaterrein behoorlijk uitgebreid en komen 
er 7 volwaardige speelvelden te liggen. Het huidige hoofdgrasveld wordt bewerkt tot een 
hybridaveld, een combinatie van gras met kunststof. Daarachter komt een kunstgrasveld 
en een natuurgrasveld. De karakteristieke tribune blijft vooralsnog gehandhaafd. Op het 
naastliggende terrein, waar nu nog de kleine pony’s grazen komen 2 kunstgrasvelden en 
daarachter 2 natuurgrasvelden, waardoor er geen plaats meer is voor Het Sint Joris Gilde en 
het oefenterrein van de hondenclub ‘Geduld overwint’.
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Een groot deel van de mensen die deze 
vraag werd gesteld, geeft inderdaad 
aan dat ze lid zijn van Baksche Ven. Dit 
natuurbad is echt favoriet onder onze 
wijkbewoners. Aldaar hebben we gehoord 
dat zij een vereniging zijn met 3500 leden. 
Hiervan komen er 610 uit postcodegebied 
5018. Voor het gemak hebben we even 
alleen naar deze postcode gekeken, 
hoewel we natuurlijk ook wijkbewoners uit 
postcodegebied 5017 hebben. Bovendien 
staan er nog 95 bewoners uit onze wijk op 
de wachtlijst. Die moeten nog twee jaar 
wachten. Mensen die zich dit voorjaar nog 
inschrijven, hebben grote kans dat ze in 
2017 kunnen zwemmen bij “Baks”, maar 
ze kunnen al wel gebruik maken van het 
daluren-lidmaatschap gedurende de tijd dat 
ze op deze wachtlijst staan.

Arbie’s Strandbad
In onze wijk wonen ongeveer 2130 
inwoners. Dat betekent dus dat nog niet de 
helft daarvan op Baksche Ven zwemt, zelfs 
niet als de wachtlijst daarbij opgeteld wordt. 
Waar gaan de anderen naar toe voor 
wat verfrissing aan het water? Arbie’s 
Strandbad wordt vaak genoemd. Dit is 
bij velen bekend als de Rauwbraken in 
Berkel-Enschot. Dit natuurbad is ontstaan 
doordat in de jaren ‘60 van de vorige 
eeuw die gemeente een onstuimige groei 
doormaakte van haar inwonersaantallen. 
Hier waren voor een aantal te bebouwen 
plaatsen zandophogingen nodig. Het te 
winnen spuitzand kwam uit het huidige 
natuurbad, liggend aan de Rauwbrakenweg 
38. Wanneer er een middagtemperatuur 
van 20 graden wordt voorspeld, is het bad 
vanaf 10.00 uur open.

“De halve Armhoef zit op Baksche Ven!”    Debbie de Weijer

Een veelgehoorde uitspraak op zonnige dagen in de straten van onze wijk. Maar, klopt 
dit ook? Wij van de redactie vonden het tijd om dit eens te onderzoeken. Waar gaat 
iedereen naar toe voor wat verkoeling tijdens de warme dagen?

Baksche ven, nu nog zonder al onze buurtbewoners
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Beekse Bergen
De andere kant op ligt Speelland Beekse 
Bergen. Daar kun je niet alleen zwemmen 
en zonnen op het strand, maar zijn er nog 
tal van andere speelactiviteiten te doen. 
Denk hierbij aan trampoline springen, 
midgetgolfen of schommelen. Ook zijn 
er een aantal waterattracties;  geen kind 
hoeft zich daar dus te vervelen. Wie een 
dagje Speelland te lang vindt, kan ook een 
combinatie maken met het Safaripark. Dit 
geldt ook voor de abonnementen.
Oisterwijk is ook nog goed te doen op de 
fiets. Openluchtzwembad Staalbergven, 
gelegen aan de Venneweg 8, is dagelijks 
geopend van 10.00 tot 18.00 uur. Hier is 
een natuurbad, wedstrijdbassin en ook aan 
kleine kinderen is gedacht. Openingstijden 
en -dagen kunnen afwijken. Dit is 
afhankelijk van de weersomstandigheden, 
het zwembad kan dan eerder sluiten of juist 
langer open blijven.
Alle vier de genoemde 
recreatiemogelijkheden hierboven hebben 
een natuurbad met strand. Dus vergeet ook 
vooral de emmertjes en schepjes niet mee 
te nemen!

Groene Wellen
Een buitenzwembad wat ook genoemd 
werd, is zwembad de Groene Wellen in 
Udenhout. Dit is geen natuurbad en je hebt 
er een ligweide met gras bij. Dus voor de 
mensen die niet van zand tussen hun tenen 
(en kleding) houden is dit mogelijk een 
uitkomst. Het zwembad beschikt ook over 
een sauna om heerlijk te ontspannen.
En last but nog least halen we het 
stadsstrand van Tilburg nog even aan. Hier 
kun je niet zwemmen, maar wel heerlijk 
relaxen. Dit jaar staat het er weer voor 
het derde jaar en het heeft de afgelopen 
2 jaar bijna 100.000 bezoekers gehad. De 
Waterjump is geschikt voor volwassenen 
en voor kinderen onder begeleiding. 
Lounge, kampvuur, volleybal, jeu de 
boules, strandbal… er is van alles te doen.

Natuurlijk zijn er nog tal van andere 
mogelijkheden om ergens in het water 
te liggen, maar dit waren de meest 
genoemde in de wijk. Voor alle zwembaden 
geldt: kijk op de website voor de actuele 
openingstijden! Heel veel plezier tijdens de 
warme dagen die er ongetwijfeld aankomen 
deze zomer.

Op 4 juli:  vier de opening van de 
nieuwe speeltuin mee! 
 
Nu het gras is gegroeid en de wateroverlast wat 
minder is, willen we graag samen met de kinderen 
uit de buurt de opening van onze nieuwe speeltuin 
vieren. 
 
Kom daarvoor op zaterdag 4 juli  om 15.00 uur 
naar de speeltuin bij Jan Wier (Jan 
Ingenhouszpark). 
Dan wordt de nieuwe naam van de speeltuin 
onthuld, er is wat lekkers voor alle kinderen en 
gezelligheid voor iedereen. Hou deze middag vrij en 
zorg dat je erbij bent! 
 
Groetjes van de Speeltuingroep 
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Anders dan andere jaren maakt het toer-
nooi  dit jaar onderdeel uit van het groots 
programma Armhoef Pakt Uit waarover je in 
dit wijkblad al meer hebt kunnen lezen.  Het 
volleybaltoernooi zal worden gehouden 
op het terrein van Were Di voetbal waarbij 
natuurlijk leuke activiteiten voor jong en 
oud niet zullen ontbreken.

Meedoen?
Meld je team dan, voor 10 juli, aan via het 
volgende emailadres 
7 rudyholtkamp@gmail.com. Houdt bij het 
aanmelden rekening met het volgende:

1. Teams dienen te bestaan uit minimaal 6 
en maximaal 9 personen.

2. Tijdens een wedstrijd moeten er minimaal 
twee vrouwen in het veld staan.

3. Inschrijfkosten per team 20 euro.

Na je aanmelding ontvang je van ons een 
inschrijfformulier waarop je de namen 
van je teamleden kunt invullen. Kun je 
geen team samenstellen maar wil je toch 
meedoen? Dat kan natuurlijk ook. Meld je 
individueel aan en dan proberen wij een 
team samen te stellen voor je.

BBQ
Aansluitend aan het volleybal toernooi zal 
van 17.30 tot 19.30 de grootste wijk BBQ 
ooit worden gehouden. Als je deelneemt 
aan het volleybaltoernooi dan kun je op het 
inschrijfformulier dat je van ons ontvangt 
aangegeven of je wilt blijven eten. Voor 10 
euro per volwassene en 5 euro per kind 
kun je deelnemen aan een super goed 
verzorgde BBQ.

Doe je niet mee aan het volleybaltoernooi 
maar wil je wel bij de grootste wijk BBQ 
ooit aanwezig zijn meld je dan aan via 
7maykelswaans@home.nl. Vermeld hierbij 
even je naam en het aantal volwassenen 
en kinderen. Wij zullen je vervolgens een 
bevestiging sturen met de informatie die 
voor jouw van toepassing is.

We hopen natuurlijk op een grote opkomst 
en een geweldige dag!

De Armhoef pakt uit Volleybal Commissie

Jaarlijks Buurt Volleybaltoernooi
29 augustus is het weer zover, het Jaarlijkse Buurt Volleybaltoernooi. Net als andere 
jaren de kans om samen met je buurt, straat en wijkgenoten te genieten van een dag 
vol sport en ontspanning. 

 

 

Fijne vakantie 
 

De plannen zijn weer gesmeed, de meeste boekingen afgerond en dus is het aftellen 
begonnen van de dagen tot aan een welverdiende vakantie. De redactie blijft niet 
achter, want ook wij komen pas half augustus weer voor u in actie, zodat in het 
weekend van 11 september de volgende editie van dit wijkblad verschijnt. Wij wensen 
u een paar heerlijke weken toe! 
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Een stuk of 40 personen maakten gebruik 
van de gelegenheid om in discussie te 
gaan met de ambtenaren van de gemeen-
te. Bij sommigen was de stemming meteen 
al zeer beladen, want: “de gemeente drijft 
toch haar zin door.” Recente ervaringen 
met de bouw van het Faxx-gebouw, waarin 
de verplaatsing van het trafogebouwtje 
en de in-/uitrit van de parkeerplaats niet 
gecommuniceerd werd met o.a. bewoners 
van de Dunantstraat voedde de scepsis 
rond de inspraakprocedure die de gemeen-
te voor ogen had.

Inspraak
Projectleider Frans van Bokhoven vreesde 
al de nadelige gevolgen van de perikelen 
rondom de herinrichting van de St. Joseph-
straat en recent dus het Faxx-gebouw: “Ik 
heb heel bewust voor de opzet van deze 
avond gekozen. Ik wil graag samen met de 
bewoners de wensen en ideeën bespreken. 
Het is tenslotte hun straat, waar zij wonen 
en werken. De ideeën die er nu liggen zijn 
mogelijke opties die o.a. in samenspraak 
met de verkeerscirculatiecommissie van 
de gemeente zijn bekeken. De Tivolistraat 
maakt deel uit van het hele Piushavenge-
bied en de verkeersstromen moeten goed 
op elkaar afgestemd worden. Maar nog-
maals: het zijn ideeën en iedereen kan zich 
daarover nu een mening vormen.” 

Tweerichtingsverkeer
In de gemeentelijke plannen wordt geop-
teerd voor tweerichtingsverkeer in de Tivoli-
straat vanaf de Nieuwe Bosscheweg tot 
aan 013. Daarna wordt het eenrichtingsver-
keer richting de St. Josephstraat. Door dit 
plan zou het ‘bevoorradingsverkeer’ van en 
naar 013 voortaan via de Tivolistraat kun-
nen verlopen. Voor de bevoorrading van de 
restaurants/cafés aan de Korte Heuvel kan 

het verkeer alleen via de Heuvel worden 
afgewikkeld.  
Of het vrij liggend fietspad dan blijft, of dat 
er gekozen wordt voor de omvorming naar 
een fietsstraat –waar fietsers voorrang heb-
ben op het gemotoriseerde verkeer- zoals 
in de plannen voor de St. Josephstraat is 
nog een van de keuzemogelijkheden. Ook 
over de bestrating en beplanting kan nog 
gesproken worden. Vanuit de gemeente is 
Gijs Breeman, landschapsarchitect, weer 
bij de planvorming betrokken.
Past tweerichtingsverkeer wel in de 
beschikbare ruimte? Volgens verkeers-
deskundige Koen Rubie zeker wel: “We 
willen de beide oude bomen in de mid-
denberm behouden en dat past in beide 
plannen rondom het fietsverkeer. Ook de 
parkeerhavens blijven gehandhaafd. Wat 
de Dunantstraat betreft, die blijft vooralsnog  
tweerichtingsverkeer. Mocht dat tot teveel 
overlast leiden, dan wordt het inrijden 
vanuit de Tivolistraat wellicht verboden.”

Hoe nu verder? Op korte termijn wordt een 
klankbordgroep geformeerd die aan de slag 
gaat met de wensen en ideeën van de be-
woners. Daarna volgt opnieuw een inloop-
avond, waarop het voorlopig ontwerp wordt 
gepresenteerd.

Het verplaatste trafohuisje krijgt nog een 
hek en wat hogere boompjes

Inloopavond herontwerp Tivolistraat                                              Jaap van Loon

Dinsdagavond 2 juni kregen omwonenden de kans om de gemeentelijke plannen voor 
de herinrichting van de Tivolistraat te bekijken en te bespreken. Meest heikele punt: 
tweerichtingsverkeer. 
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15e herdenking Indië-monument      Redactie 
 
Tot verrassing van het organiserend comité trok de jaarlijkse herdenking bij het Indië-
monument op 9 mei behoorlijk wat belangstelling. Een stimulans, want het kost steeds 
meer moeite de benodigde financiën te realiseren en het aantal ‘jongens’ dat samen 
met de 60 omgekomen Tilburgers gestreden heeft, slinkt met de dag… 
 
Eén van hen, wijkgenoot Peter Knegtel [foto], droeg ter nagedachtenis het volgende gedicht 
voor bij het monument:  
 
Wij allen hebben wel een maat 
op wrange, wrede wijze, 
in de lente van zijn leven 
de tol betalend voor zijn moed 
te vroeg daarheen zien rijzen 
door vlees en bloed te geven, 
zo stelt hij ons nog steeds in staat 
zijn vrede na te streven. 
 
Zijn leven voort in hart en ziel 
van ons, de nabestaanden, 
die daar loodrecht tegenover 
als eega, zus of broer 
dadelijk zich even nader wanen 
aan boord in de pass-over… 
gedenk de vriend die voor ons viel 
het hoofd fier achterover. 
 
Zo met het oog dankbaar omhoog 
en ieders geloof indachtig 
tonen wij juist eerbiedig te buigen 
voor Hem die boven aan het roer, 
afziend oppermachtig, 
ons weet te overtuigen 
dat zo van boven uit 
de jongens naar ons juichen.  (foto: Jan de With) 
 
Voorafgaand aan de herdenking, werd in de Heuvelse kerk een gedenkdienst gehouden. Een 
vast onderdeel daarin vormt het dodenappel, waarbij de namen van de gesneuvelden vanuit 
achterin de kerk beantwoord worden met ‘present!”. Het seniorenorkest van de Koninklijke 
Harmonie zorgde ook dit jaar weer voor sfeervolle muziek, Mevrouw Santegoeds imponeerde 
met haar liederen en de Dutch Pipes and Drums begeleidde de stoet naar het monument. 
 
De bijeenkomst werd o.a. bijgewoond door  Inspecteur-Generaal van de Krijgsmacht, tevens 
inspecteur der veteranen, de generaal Hoitink, de commandant van het Defensie Helikopter 
Commando Gilze-Rijen, de commodore Westerbeek en afgevaardigden van het 
gemeentebestuur. 
 
Voor iedereen die [financieel] wil helpen om deze herdenking in zijn huidige vorm te kunnen 
blijven organiseren: stuur een email naar 7 indiemonument.tilburg@gmail.com 
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 20 kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar 
en 3 begeleidsters hebben onlangs vanuit 
de kinderopvang een bezoek gebracht aan 
de boerderij van de Familie Fonken. Deze 
boerderij maakt onderdeel uit van een 
netwerk, genaamd Klasseboeren. Dit zijn 
agrarische bedrijven die kinderen via bele-
ving iets willen bijbrengen over het leven op 
een boerenbedrijf. Zo was er een ontmoet-
ing met de 1 week oude kalfjes, waarbij de 
kinderen mochten assisteren bij het voeren 
van de kalfjes. Sommige kinderen durfden 

Lekker vlakbij de koeien in de wei

Kindercampus Armhoefse Akker bezoekt Klasseboeren

het zelfs aan om de tong aan te raken! Ook 
werd een kijkje genomen bij de oudere 
dieren die gemolken moesten worden. 
Op een speelse manier werd de kinderen 
verteld wat er allemaal omgaat in een 
boerenbedrijf. Een ritje op de rug van pony 
Blacky mocht daarbij niet ontbreken. Tot 
slot kregen alle kinderen nog wat lekkers te 
drinken en werden ze voorgelezen uit het 
boek ‘Waar gaat de melk naartoe’. 
Meer weten over de kinderopvang in de 
Van Heutszstraat? : www.kinderstadtil-
burg.nl/armhoefseakker. 

Met Hemelvaart ging de Jong Nederland club Heuka 4 dagen op kamp naar Weelde (B). 
16 jongens en 1 meid (Saar) sliepen in een grote tent op het terrein van scoutingclub Chiro. 

Een lang weekend vol sport en spel en weinig slaap.
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Kindervakantiewerk HeKoS is dringend op zoek naar vrijwilligers die in de laatste 
week van de basisschoolvakantie van 24 t/m 28 augustus mee wil helpen bij 
activiteiten.

Wij zoeken mensen voor de volgende dingen:
o	Vossen in de wijk en/of in de stad.  

Dit houdt in dat u als ‘vos’ in de stad en/of in de wijk rondloopt en de kinderen 
opdrachten geeft. Dit is één middag en het is hartstikke leuk om te doen. 

o	AT: AssistentieTeam.  
U regelt dat de spullen op bestemming komen, dat de straat afgezet wordt voor 
overstekende kinderen, etc. Wij zijn enorm geholpen met uw hulp! 

o	Vrijwilligers voor de overnachting  
Zoals u misschien weet, is de overnachting op de maandagavond al een tijdje uit de 
running. Dit is omdat we mensen nodig hebben die de hele nacht aanwezig zijn bij de 
kinderen. U kunt begrijpen dat dit geen leiding van een groep kan zijn, aangezien deze 
weer fris en fruitig aanwezig moeten zijn in de ochtend. De overnachting is een van de 
leukere dingen van KVW. Wij willen graag dat deze ook terugkomt! Denkt u: “ja dat lijkt 
me erg leuk”, meld u dan aan!

Mocht u het leuk vinden om ons op weg te helpen, al is het maar een klein beetje. Laat het 
weten! 
Wij zijn zeer blij met elke vorm van vrijwilligers.7 teuntje96@live.nl, ( 06 251 574 17.
Bekijk onze site voor een goede indruk van deze gezellige organisatie : www.kvwhekos.nl

Teun van Dijk
Vrijwilliger bij Kvw HeKoS

Twee vrijdagmiddagen in mei/
juni: alle basisschoolkinderen van 
groep 5 t/m 8 van basisschool 
Armhoefse Akker deden mee aan 
project ‘Creatuur’. Creatieve of 
sportieve activiteiten als beeld-
houwen, origami, solderen, yoga, 
3Dfilmen en zaalvoetbal. Twee 
groepen van 25 kids waren te 
gast bij Tafeltennisvereniging 
LUTO in de Jan Aartestraat. Leer 
Uw Tegenstander Overwinnen, al 
sinds 1944. 
(Foto: Gerben van Eeuwijk)
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Omdat nog niet alles duidelijk is en het 
voorjaar ook sneller ging dan gedacht, zal 
deze middag plaatsvinden in het najaar: op 
vrijdagmiddag 9 oktober om 14.00 uur, ook 
weer in de Pelgrimhoeve. Zet deze datum 
alvast op uw kalender. In de buurtkrant van 
september komt meer informatie over de 
invulling van de middag. 

Eén contactpersoon 
Iedereen die te maken heeft met de zorg 
is intussen al –wel of niet merkbaar– over-
gestapt op het nieuwe ‘systeem’. Wie een 
vraag of probleem heeft, krijgt voortaan één 
contactpersoon, waardoor u niet steeds 
opnieuw uw verhaal hoeft te doen. Deze 
contactpersoon bekijkt eerst samen met u 
wat er precies aan de hand is en of er nog 
andere zaken meespelen op het gebied 
van wonen, zorg, welzijn of geld.
Samen met de contactpersoon wordt er 
een plan van aanpak gemaakt. Dat is geen 

Vorig najaar organiseerden de seniorenorganisaties in onze wijk een drukbezochte 
middag in de Pelgrimhoeve, om informatie te geven over alle veranderingen die per 
1 januari 2015 in de zorg zouden plaatsvinden. We beloofden daar om een vervolg te 
organiseren om de personen voor te stellen waarmee u te maken kunt krijgen en ook 
om weer actuele informatie te geven.

	  

 

Vervolgmiddag over de zorg 
op 9 oktober 

  

	  

standaardoplossing, maar wat voor ú nodig 
is. Uw contactpersoon maakt deel uit van 
een team van zorgverleners [het zoge-
naamde toegangsteam] en kan bij dit hele 
team terecht als dat nodig is voor het oplos-
sen van uw probleem en het geven van 
hulp. Als het allemaal volgens plan loopt, 
heeft u dus steeds maar contact met één 
persoon, die uw aanspreekpunt is. Alleen 
als het nodig is, krijgt u hulp van anderen.

Hoe dit in de praktijk gaat, zullen we op de 
voorlichtingsmiddag op vrijdag 9 oktober 
bespreken. Er zullen hulpverleners uit het 
toegangsteam van onze wijk aanwezig zijn 
en er wordt verteld waar u terecht kunt als 
u een zorgvraag heeft.Een middag om niet 
te missen, dus! We zien u dan graag!

Senioren Netwerk Armhoefse Akkers en 
KBO

Collecteren past niet meer in deze tijd? 
De opbrengst van de jaarlijkse collecte 
blijkt nog steeds een flink deel van de totale 
opbrengst uit te maken, dus wij blijven 
collecteren…                         
Dit is nodig om geld in te zamelen om het 
doel van KWF te bereiken:  minder kanker, 
meer genezing, een betere kwaliteit van 
leven voor patiënten, kanker een chro-
nische ziekte te laten worden in plaats van 

1 x in het jaar, in 1 week een paar uurtjes [tussen 18.00-20.30 uur] collecteren! Wie wil  
ons helpen? Dit jaar is de collecteweek van 7 t/m 12 september.  

OPROEP

een dodelijke ziekte.  Een lange weg te 
gaan, alleen mogelijk met geld!                                                                                             

Vrijwilligers
Ben je ouder dan 16 jaar en zou je hieraan 
een steentje willen bijdragen om dit doel 
te bereiken?  Alle kleine beetjes helpen: 
harde euro’s maar ook handen om deze te 
verzamelen!
Voor vrijwilligers die willen collecteren in de 
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straten gelegen in de wijk tussen Hoevense 
Kanaaldijk, Spoordijk, Ringbaan Oost en 
De Werf, neem contact op met Annemarie 
Kleinheerenbrink via 
7akleinheerenbrink@hotmail.com
Voor vrijwilligers die willen collecteren in de 
straten gelegen tussen de Ringbaan Oost, 
Spoorlaan, Heuvel, en Piushaven neem 
dan contact op met Pauline Paijmans-
Lapidaire  
( 06 203 471 50. Heb je nog vragen, dan 
kun je ook bij haar terecht.

Andere hulp
Speciale vraag aan bewoners van apparte-
mentencomplexen: Het wordt steeds moe-

ilijker voor collectanten appartementsge-
bouwen binnen te komen. Terecht vanwege 
de veiligheid. Het zou daarom erg fijn zijn 
als je als bewoner zelf, in je eigen gebouw 
zou kunnen  collecteren. Heb je hiervoor 
belangstelling, laat het ons weten!
Als je een winkel, een restaurant of een 
ruimte hebt, waar veel mensen samen-
komen, én je hebt belangstelling een 
klein busje te plaatsen bij de kassa of de 
pinautomaat voor giften t.b.v. KWF, dan 
kunnen we dat regelen! 
Neem in dat geval ook contact op met Pau-
line ( 06 203 471 50. Alvast hartelijk dank!

KWF Kankerbestrijding afd. Tilburg

De mantelzorg voor ouderen is vaak voor 
hun kinderen en omgeving een (te) zware 
taak. We krijgen er meer mee te maken nu 
de overheid zich terugtrekt en de drempel 
voor 24-uurszorg steeds hoger wordt. We 
worden ouder al of niet met gebreken zoals 
chronische ziekten (o.a. dementie) of licha-
melijke beperkingen. 

Match
Tachtig procent van de senioren wil zo lang 
mogelijk thuis blijven wonen. Zij hechten 
aan hun vertrouwde woonomgeving en wil-
len zoveel mogelijk de regie over hun eigen 
leven houden. Directe familie of vrienden 
willen graag helpen maar zijn daar in com-
binatie met een eigen gezin en/of werk niet 
altijd toe in staat. Risico van overbelasting 
dreigt. Externe hulp biedt dan verlicht-
ing. Een dergelijke hulpvraag prikkelt Frits 
en Sylvia om een goede match te vinden 
met de zorgverleners uit hun bestand. De 
wederzijdse ‘klik’ is belangrijk om oprechte 

Ondernemer in de wijk 
	  

Thuisservice op maat bij ‘Home Instead’                                   Ab Smit

Frits en Sylvia van den Assem uit de St. Josephstraat zijn bevlogen ondernemers. 
Zij bemiddelen in individuele, niet medische zorg voor senioren aan huis. De directe 
aanleiding voor de opzet van deze franchiseonderneming, was een overmaat aan 
mantelzorg in hun eigen privésfeer.

Frits en Sylvia van den Assem
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persoonlijke hulp en aandacht te geven. 
Deze hulp kan variëren; van een goed 
gesprek, agendabeheer of er samen op uit 
trekken, tot hulp in en om het huis en per-
soonlijke verzorging. Zelfs persoonsgerich-
te hulp in de laatste levensfase is mogelijk. 
Kortom aan iedere wens van de klant wordt 
zoveel mogelijk tegemoetgekomen. 

PGB
De kosten kunnen vaak via een persoons-
gebonden budget (PGB) vergoed wor-
den. Met de aanvraag kan ook geholpen 
worden. Sylvia en Frits maken altijd zelf 
uitgebreid kennis om een goed beeld te 
krijgen van de persoon en de gevraagde 
hulp. Frits richt zich op de organisatie, 
externe contacten.  Sylvia houdt zich meer 
bezig met de persoonlijk contacten, zowel 
de klanten als de zorgverleners. 
Dit in overeenstemming met hun achter-

grond; Frits in de uitzendbranche en als 
‘adviseur patiëntgerichtheid’ bij ziekenhui-
zen. Sylvia werkt nog steeds parttime in de 
zorg. Zo vullen ze elkaar goed aan. 

Vele kopjes koffie later, heb ik talrijke kleur-
rijke verhalen uit de praktijk gehoord, 
jammer dat ik daar geen ruimte meer voor 
heb! Een bijzonder gesprek wat me deed 
denken aan mijn vader, die ook aan de-
mentie leed. Ik en mijn zussen hadden toen 
wel een helpend handje kunnen gebruiken! 
Op : www.homeinstead.nl/tilburg kun je 
aanvullende informatie vinden. 

De zolders worden opgeruimd en op ande-
re plaatsen verkopen kinderen zelfgebak-
ken koekjes. De deelnemers zullen herken-
baar zijn aan groen/oranje ballonnen. In 
alle straten van de wijk zijn deelnemers 
te vinden en bij hen zullen plattegronden 
liggen waarop u kunt zien waar de overige 
deelnemers zitten. De deelnemers krijgen 
ruim van te voren de laatste informatie, 
ballonnen in de bus en plattegronden van 
Corin toegestuurd. De plattegrond zal ook 
op de website komen te staan. We duimen 
voor mooi weer, zodat het net zo’n gezel-
lige dag kan worden als het vorig jaar. 
Degenen die een kraam of tafel nodig 
hebben of willen huren, kunnen contact 
opnemen met Erik Ketelaars, Kavavlam 
Feestverhuur, 7kavavlam@home.nl zie 
ook :www.kavavlam.nl,  

Garageverkoop 30 augustus 2015                                       Corin Sweegers

Inmiddels zijn er ruim 90 inschrijvingen voor de garage-voortuinverkoop op 30 au-
gustus in de wijk Armhoefse Akkers. Er zal op diverse plaatsen weer van alles te koop 
zijn tussen het kanaal, Spoordijk, Boerhavenstraat en De Werf. 

Vorig jaar maakte de garageverkoop 
een uitstekende start
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Aanmelden voor de garageverkoop met uw adres, emailadres en /of telefoonnummer kan 
nog tot uiterlijk 15 augustus bij 7corinsweegers@menwedstrijd.nl of kom even langs bij 
haar thuis: Oisterwijksebaan 8.

Trots
Dat mogen we zijn nu twee wijkgenoten genomineerd zijn voor ‘Vrijwilliger van het Jaar’. 
Jos Parren, bekend van o.a. de Pubquiz en Tante Pollewop van Evelyne Klerkx weten op de 
avond, dat dit wijkblad uitkomt of zij de ‘hoofdprijs’ in de wacht hebben gesleept. Vorig jaar 
was onze wijkgenote Corin Sweegers genomineerd en zij eindigde nipt als tweede.

Seniorendiner op 1 juli in de Pelgrimhoeve
Vergeet niet om u in te schrijven voor de gezellige zomerbarbecue voor senioren die op 
woensdag 1 juli vanaf 17.30 uur in de Pelgrimhoeve wordt gehouden. Dit diner wordt geor-
ganiseerd door de KBO en het Senioren Netwerk Armhoefse Akkers. In de vorige buurtkrant 
vindt u het inschrijfformulier, dat u tot 24 juni in kunt leveren. Kunt u die buurtkrant niet meer 
vinden, mail dan naar7 buurtraad@armhoefseakkers.nl of bel ( 544 67 83 (Ineke van 
Kasteren). We hopen u op 1 juli te zien! KBO en Senioren Netwerk Armhoefse Akkers

Draaibrug Oisterwijksebaan
Opnieuw zijn de plannen uitgesteld om aan deze brug groot onderhoud te plegen. Hierdoor 
zou de draaibrug een paar weken in de revisie zijn en zou er omgereden moeten worden via 
de Bosscheweg. Doordat o.a. het parcours van Tilburg Ten Miles over deze brug loopt, zal 
de renovatie waarschijnlijk uitgesteld worden tot oktober.

Brugwachters bij de Buren Concerten
Ook dit jaar presenteert Piushaven Levend Podium in 
de tuin van Villa Pastorie in de zomermaanden weergezellige 
Brugwachters bij de Buren concerten. “We werken deze keer 
met een vaste huisband, of Villaband dus eigenlijk”, vertelt 
brugwachter Beewee Nederkoorn. “M’n collega-brugwachter 
Piet Maas op contrabas, Frederik Felix op gitaar, Henk 
Koekkoek op sax en ikzelf op slagwerk. Iedere maand 
begeleiden we een andere zanger, waardoor het toch 
compleet verschillende concerten worden. Pierre van Duijl 
[25/06] bespeelt vanuit zijn hart het jouwe, met Henri Toonders 
[27/08] wordt het Elvis Presley en met Marc Bocken [24/09] wordt het soul. 
Meer informatie: : www.villapastorie.nl en : www.piushaven.nl. 

Barrière Nieuwe Bosscheweg
Dat -vooruitlopend op de herinrichting- de Nutsbedrijven alvast begonnen zijn met de 
vervanging van het gas- en waternet was keurig door de gemeente aangekondigd. Dat 
daarvoor delen van het trottoir en de parkeervakken afgezet zou worden ook. Maar waar 
niemand op gerekend had, was de enorme stalen dam die de hele straat over de lengte in 
tweeën splitste. Maar ja, later in het jaar gaat zelfs de hele straat een tijdje op slot. 

(lees verder op pag. 22)
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Donlog juni

W
aarschijnlijk is het voelbaar en zichtbaar als deze Donlog verschijnt: de zomer 
komt eraan. Op het moment van schrijven lijkt het nog herfst. Planten en bloe-
men houden zich nu nog wat in. Weermannen en –vrouwen doen hun best, maar 

kunnen er nog niks mooiers van maken. Dikke jassen zijn weer even terug van boven naar 
beneden. Maar dat zal dus wel verleden tijd zijn. De zomer. De zomer in Tilburg belooft veel 
goeds, want er gebeuren mooie dingen. 
Wie had een paar jaar geleden gedacht dat je vanuit de Armhoef zo maar even naar de stad 
wandelt of fietst langs de steeds mooier wordende Piushaven. Flaneren langs het water. 
Jawel! En dat in Tillywood. 

Bij een beetje zon zitten de terrassen vol: van Villa Pastorie tot aan Heavens Kitchen en 
Burgemeester Jansen. Daartussenin inmiddels hippe winkeltjes, ijs en koffie, Spaanse lek-
kernijen, een bakker waar het al met de benen buiten hangt en een joekel van een stads-
volkstuin die zijn weerga niet kent, waar veel blije mensen dagelijks tot hun oksels in de 
grond wroeten. Op het water bootjes groot en klein, waterfietsen en langs de kant de mooie 
drijvende monumenten die elk hun eigen lange levensverhaal hebben dat zich afspeelde 
over ’s lands wateren en zeeën.
Aan de overkant ontstaat –in een soort Lego- het nieuwe Jeruzalem. Het is wel te hopen 
dat de nieuwkomers en de oorspronkelijke bewoners naast elkaar blijven leven. Het zou niet 
de eerste keer zijn dat een wijk of stadsdeel ineens hip is en daarmee de echte bewoners 
verjaagt. Hun ontmoetingsplek hebben ze al: het stadsstrand. Zouden de nieuwe Jeruzalem-
mers een inburgeringscursus krijgen van de mensen die daar al vele tientallen jaren wonen? 
Zou wel een idee zijn. Er zijn ook vluchtelingen die op initiatief van het Wereldpodium deze 
zomer hun levensverhaal vertellen op het Tilburgse strand. Wellicht een idee om Jeruzalem-
mers dat ook te laten doen voor hun nieuwe buurtgenoten? 

De oude ijzergieterij, beter bekend als de Jumbo, verandert in een serie lofts. Ja zeker, lofts! 
Ben benieuwd of de lege-flessen-automaat straks als een relikwie in het gebouw blijft staan. 
Is wel handig: je loopt even naar beneden om je flessen van die avond in te leveren. Dan is 
dat gênante gesjouw met een krat vol lege flessen verleden tijd. 

De bewoners van de ‘in een dag klaar huizen’ tussen de Jumbo en de Ringbaan zijn al bijna 
gewend aan hun nieuwe huis en omgeving. En er wordt nog stevig gebouwd.
Het is mooi daar aan onze Piushaven. Dat hebben de bedenkers van de gemeente, de 
ondernemers en de vrijwilligers goed gedaan. Het is leuk om gasten of logees even noncha-
lant uit te nodigen: ‘Zullen we even via de haven naar de stad lopen?’ 
‘Huh, haven?’ zie je ze denken. Ja, let maar eens op…Ik zeg het je, het wordt nog wat met 
dat Tilburg van ons.
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Zonnepanelenpark 
Er waren plannen om aan de Eindhovenseweg een zonnepanelenpark te gaan inrichten. 
Ondanks eerdere positieve signalen wil de gemeente echter niet meewerken aan een so-
larpark in dit deel van de Duurzaamheidsvallei. Zij wil het archaïsch gehalte van dit gebied 
versterken en daar passen deze plannen niet in. Ondanks dat gaat de Dutch Solar Energy 
toch verder met haar plannen om agrariërs en bedrijven te voorzien van zonnepanelen. 
Meer info: : www.dutchsolarenergy.nl. 

Odin in de oude pastorie
Een buurtbewoner reageerde op het artikel over het studentenhuis in de voormalige pastorie 
van de Sacramentskerk: “Het artikel wekt de indruk dat er weinig tot geen overlast wordt 
veroorzaakt door de studenten…..helaas is het tegendeel waar. Naast harde muziek en ge-
zang kunnen onder andere de beschreven derde helft en andere gesprekken op het dakter-
ras op ± 75 meter afstand bijna letterlijk gevolgd worden. Gesprekken met de studenten zijn 
nu gestart om de overlast te beperken maar vele mensen in de buurt houden hun hart vast 
voor de zomer.”

Kok Verhoeven en Klasse Theater
Het Tilburgse restaurant Kok Verhoeven aan het NS-Plein gaat structureel samenwerken 
met het Klasse Theater. Het historische pand aan Carré is de laatste jaren compleet ge-
renoveerd en vanwege de toename aan aanvragen voor diners, is het theater op zoek 
gegaan naar een vaste cateraar. Die is gevonden in Kok Verhoeven, bekend om zijn 
schelp- en schaaldieren, visgerechten. maar ook vegetarische en vleesgerechten zijn smaak 
veroverend.

Jubileumeditie Beursvloer Tilburg
ContourdeTwern organiseert op maandag 12 oktober de tiende editie van Beursvloer Tilburg 
in het Koning Willem II Stadion. Heeft uw maatschappelijke organisatie een hulpvraag, of 
wilt u met uw bedrijf uw maatschappelijke betrokkenheid tonen? Schrijft u zich dan snel in 
via 7www.beursvloertilburg.nl. Al tien jaar brengt Beursvloer Tilburg vraag en aanbod tus-
sen ondernemingen en maatschappelijke organisatie bij elkaar.

Streekhuis Het Groene Woud
Ook dit jaar organiseert IVN, in samenwerking met Stichting Het Groene Woud, weer 
Duurzame Dates! Op 28 juni kan iedereen met een duurzaam idee op date gaan met andere 
bezoekers, experts en bedrijven tijdens het eFFect Festival aan de Gemeint 3 te Vlijmen. 
Duurzame ideeën worden ter plekke doorontwikkeld, zodat men er daadwerkelijk mee aan 
de slag kan gaan. Meer info: : effectfestival.nl/duurzamedates. 

Kunst en Klassiek Piushaven
Op 28 juni en 9 augustus verandert de Piushaven voor 
een dag in een Montmartre aan het water. Dan presenteren 
zich allerlei kunstenaars, beeldhouwers, schilders, fotografen 
en ontwerpers. Omlijst door allerlei soorten klassiek muziek. 
Denk aan Vivaldi, Grieg en Piazolla maar ook aan Franse 
musette, gipsy, klassieke klezmer en oude jazz. 
Piushaven straalt dan puur kunst en cultuur uit. 
Meer info: : www.piushavenkunstenklassiek.nl.
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Open Atelier bij Studio Xplo
Zaterdag 27 juni is het van 13.30 -16.30u gratis Open Atelier bij Studio Xplo. Dit wordt 
gecombineerd met een bijzondere expositie met werk van de kindercursus. Kom eens een 
kijkje nemen in verzamelpand De Verdieping aan de St Annastraat 20.Voor meer informatie:
: www.StudioXplo.nl, 7 info@StudioXplo.nl of ( 544 0811..

Varen op de Piushaven
Op en rondom de Piushaven bruist het van de activiteiten. De ene na de andere zaak wordt 
geopend en voor ontspanning en de inwendige mens is hat havengebied ‘the place to be’. 
Wie het water op wil heeft talloze mogelijkheden met fluisterboten of kano’s via De Kuierlat:  
: www.dekuierlat.nl of ( 06 473 659 25; waterfietsen en kayaks: : www.aquafun4you.nl 
of (  06 337 247 74, maar ook met de Donut of Boei BBQ, info: : www.theboei.nl. 

Brug Oisterwijksebaan
Rijkswaterstaat renoveert deze zomer de brug Oisterwijksebaan. Hierdoor is de brug van 
vrijdag 11 september 19.00 uur tot maandag 5 oktober 06.00 uur afgesloten voor landver-
keer. In het totaal knapt Rijkswaterstaat 26 bruggen en sluizen op in Brabant. Rijkswater-
staat vervangt bij de Brug Oisterwijksebaan de asfaltlaag en leuningen en gaat de draaibrug 
opnieuw verven. Hiervoor wordt de draaibrug er compleet uitgenomen en verplaatst naar 
een fabriekslocatie.

Vaartocht DAAD
Op 7 juni organiseerde de werkgroep DAAD een inspirerende vaartocht in de omgeving van 
de Piushaven. Doel ervan: het genereren van ideeën in het belang van onze wijk en elkaar 
te inspireren. De groep van 13 deelnemers kwam op verrassende ideeën om de sociale 
cohesie in de wijk (nog) meer te versterken, maar ook met plannen om een aantal groene 
initiatieven te koppelen. In de volgende wijkkrant een verslag.  

Repair Café
Eén van de ideeën voortkomend uit de werkgroep DAAD is het Repair Café, dat succesvol 
‘draait’ bij La Poubelle. Onlangs is besloten om het Repair Café op een vast moment in de 
maand te organiseren: dat wordt steeds de 1e donderdag in de maand. Op 3 september kunt 
u er weer vanaf 19.00 uur terecht voor reparatie van uw dierbare spullen.

De webshop is uit Rosa persoonlijke inter-
esse ontstaan en draagt de naam Pinoy 
wat Filipino betekent. Rosa komt zelf uit de 
Filipijnen en heeft in het verleden samen 
met haar moeder al vele projecten bezocht 
van de Melania foundation. In haar web-
shop vindt u producten als tassen, porte-
monnees, laptop sleeves, pennenhouders 

Philippine fairness: handgemaakte Filipijnse producten    Corin Sweegers

Rosa Tijssen (27) is bezig met haar start-up bedrijf ‘Pinoy webshop’. De producten 
zijn afkomstig van kleinschalige vrouwenprojecten uit de Filipijnen en gericht op 
ontwikkelingssamenwerking. Door het kopen van deze producten levert u een bij-
drage  aan de ondersteuning om de economische sociale positie van deze vrouwen 
en hun gezinnen te verbeteren.

en badmatten.

Pinoy webshop
Via de webshop wil Rosa klanten laten 
zien op welke manier mensen in ontwik-
kelingslanden aan hun inkomsten komen. 
Daarnaast wil ze bijdragen aan een eerlijke 
handel, duurzame producten en natuurlijk 
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ook anderen kennis laten maken met een 
prachtig land: de Filipijnen.
Met de producten in de webshop wil Rosa 
de consument een persoonlijke ‘touch’ 
meegeven. Zodat de klant weet waar het 
product afkomstig van is en door wie het 
gemaakt is. Dit gaat gebeuren door bij de 
producten met een ‘personal stempel’ van 
het project erop te plaatsen en welke me-
vrouw het product voor jou heeft gemaakt. 
Deze maand is Rosa weer terug naar de 
Filipijnen om de ‘final touch’ te geven aan 
de producten. Volg de ontwikkelingen via 
: www.facebook.com/pinoywebshop.

In september gaat Pinoy webshop online. 
Op zondag 30 augustus zal Rosa deelne-
men aan de Garageverkoop waar ze een  
een pre-sale speciaal voor de buurtgenoten 
houdt. U kunt haar vinden op de hoek van 
de Daendelsstraat en de Heileschoorstraat.

Rosa Tijssen

Deze maand juni wordt het terrein verder 
ingericht en wordt de afrastering verder 
afgemaakt. In eerste instantie met een 
schapengaas afrastering. Later , als er 
weer voldoende wilgentenen zijn wordt de 
afrastering verder afgevlochten. Het doel is 
om eind juni de basis klaar te hebben. De 
vrijwilligers hebben met kettingzagen en 

Natuurspeelterrein krijgt vorm                                                Ab Smit

Met enige vertraging, ondergaat  het terrein naast de volkstuinen, een metamorfose  
Waar voorheen brandnetels en distels feest vierden,  krijgt het ontwerp vorm! Er 
wordt gewerkt aan een prachtig plan, waar de kinderen uit onze wijk veel plezier aan 
gaan beleven.

snoeischaren vele uurtjes gebikkeld!  Met 
zwaarder materieel wordt  de grond on-
kruidvrij geschraapt en (speel)zand gestort.   
Er is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van 
natuurlijke materialen.  Er komt Een fietsen-
stalling en  bankjes om even uit te puffen 
en in de planning zit ook een fietscross-
baan.  Het is uiteraard nu al mogelijk voor 

 Vele handen maken licht werk… voor natuurspeelplaats “De Takkenbende”
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Buurvrouw Nicole had nog wel een kastje, 
manlief Theo heeft er een afdakje overheen 
getimmerd en begin mei was het zover. De 
kast werd zo gezet dat de wind en de regen 
er niet te goed bij konden. Ongeveer 25 
overtollige boeken en wat vakantielectuur 
uit mijn eigen kast gepakt en die in de 
bieb-boeken-ruil-kast gezet. Nu maar even 
afwachten wat er zou gaan gebeuren. 

Aanvoer
Meteen de eerste dag was er al een boek 
geleend en ook de volgende dagen was er 
interactie. Er wordt geruild en geleend en 
dat is precies de bedoeling. Meteen al veel 
leuke reacties. De tweede week waren er 
een paar dagen met een behoorlijke storm 
en waaide de kast om. Jammer, maar ook 
dat kan inmiddels niet meer gebeuren. 
Een paar dagen later belt er iemand aan 
met de vraag of ik nog wat boeken kan 
gebruiken. “Ja, hoor, geeft u maar”. De 
kofferbak van de auto gaat open en daar 
liggen zeker 100 boeken in kratten en 
tassen. “Otto Jansen, heel erg bedankt, 
namens alle lezers!”  
Een week later worden er weer een 50-tal 
kinderboeken afgegeven. Voorlopig dus 
boeken genoeg voor ons kastje. Met regen 
halen we wat boeken naar binnen en gaan 
de deuren dicht, met mooi weer zetten we 
die deuren weer uitnodigend wagenwijd 
open. 
Geweldig, wat een enthousiasme!

Heeft u nog leuke ideeën of suggesties 
schrijf die dan in het schriftje in de la, 
misschien kunnen we er iets mee. 

Mijn bieb-boeken-ruil-kast                                       Corin Sweegers

Sinds een maand staat tegen de gevel aan de Moerenburgseweg een kleine 
boekenkast. Het idee van mij om ergens een biebboekkast te plaatsen was al ouder. 
Ooit ergens onderweg gezien, maar nu moest het nog in praktijk worden gebracht. 

De boekenkast

de kinderen om te spelen op het terrein

Rijkswaterstaat
Het hele terrein, eigendom van Rijkswater-
staat,  omvat 1500 m2. Het overleg met 
Gemeente en Rijkswaterstaat is afgerond. 
Er is een startkapitaal, beschikbaar gesteld 
door de  Gemeente. De gemeentelijke 
subsidie wordt verleend als de provincie 
ook gaat subsidiëren; alles zit in de pijp-
leiding! In de eerste week van juli weten 
we of de subsidie wordt toegekend. De 
officiële opening, door de wethouder, volgt, 
waarschijnlijk pas na de zomervakantie. 

Dit ook in verband met de onderhouds-
werkzaamheden aan de brug. De opening 
wordt aangekondigd via 
: www.armhoefseakkers.nl  en in de huis-
aan-huisbladen.

In onze kinderrijke wijk zijn maar weinig 
speelvoorzieningen. Dit initiatief, met dank 
aan alle enthousiaste vrijwilligers, is een 
bijzondere voorziening, die een appel doet 
op de creativiteit van onze jeugd, chapeau!!  
Indien je op enigerlei wijze wil bijdragen in 
spierkracht en/of materieel kun je contact 
opnemen met Niels, 7cah.hessels@avans.nl.  
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Lidi woont op Carré en heeft zelf talloze 
keren voor deze brug staan wachten, de 
noeste handarbeid van de brugwachter 
aanschouwend. Na haar opleiding com-
municatiewetenschappen, waarin ze zich 
vooral richtte op de praktische kant, is ze 
zich gaan richten op het maken van films. 
Ze heeft ervaring opgedaan in het Radboud 
ziekenhuis Nijmegen, waar ze  opnames 
voor de kindertelevisie maakte. 
Op haar website : www.liditoepoel.nl  
staan verschillende voorbeelden van haar 
werk voor ziekenhuizen en bedrijven.

Scenario
Via een wedstrijd mocht ze, als winnaar 
in onze regio,  haar ingestuurde scenario 
verfilmen. De   filmcrew en acteurs zijn Til-
burgers, de regie heeft ze ook zelf gedaan. 
De opnames waren in februari, net toen 
“Den Ophef” het even liet afweten. Daar-

De laatste brugwachter                                                            Ab Smit

Lidi Toepoel, geboren en getogen in onze wijk, heeft in februari een korte film ge-
schoten over een van de laatste handbediende draaibruggen in ons land: die over de 
Piushaven aan de Prinsenhoeven.   

De ploeg aan het werk tijdens de opnames

Lidi met de beide hoofdrolspelers

door kon de schipper die met zijn boot voor 
de film de draaibrug moest passeren, niet 
in de Piushaven keren. Zodoende moest 
deze voor de verschillende ‘takes’ achteruit 
terugvaren, niet zo gemakkelijk met een 
lang schip!
De première was in het Tuschinski filmthe-
ater in Amsterdam. De 7 films van de 
regiowinnaars werden voor een publiek 
van BN-ers en filmmakers vertoond en Lidi 
werd voor dit selecte gezelschap naar het 
podium gehaald, spannend!! 
Zo zie je maar dat onze geliefde buurt en 
stad steeds meer in het centrum van het 
Heelal komt te staan. 

Op : www.zevenregios.nl/brugwachter.
html is de film te zien. Cinecitta, Euroscoop 
en Pathé hebben hem een week in de 
voorprogrammering vertoond. Ook bij de 
filmavonden deze zomer in de Piushaven, 
zit de film in het voorprogramma. 

Op zaterdagavond en zondag vinden ver-
schillende excursies plaats. Het evenement 
wordt gehouden op het terrein van het 

Moerenburg Natuurweekend                                            Redactie

Kom in het weekend van 12 en 13 september kennis maken met de flora en fauna van 
Moerenburg! In dit weekend brengen de leden van de Tilburgse afdeling van de KNNV, 
de landelijke vereniging voor veldbiologie, de soortenrijkdom van Moerenburg in 
kaart. 

Rioolgemaal Moerenburg aan de Hoevense 
Kanaaldijk. 
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Zaterdag
Op de zaterdagavond om 19.30 uur zal 
wethouder Mario Jacobs het startsein 
geven voor de excursies. Om 21.00 uur 
begint de vleermuizenexcursie. Loop mee 
en ontdek met behulp van een batdetector 
de roepen van de verschillende vleermuis-
soorten. Of neem een kijkje bij het witte 
doek om 22.00 uur. Allerlei nachtvlinders en 
andere nachtbrakers komen hier op af. 

Zondag
Op zondag bent u vanaf 08.30 uur welkom 
bij de KNNV-tent. We starten de dag met 
een vogelexcursie. Gedurende de dag 
vinden er verschillende excursies plaats, 
onder leiding van leden van de KNNV. In de 
tent kunt u de hele dag kennis maken met 
de rijkdom van Moerenburg. Bekijk planten 
en dieren in detail door een microscoop, 

doe mee aan het vogelspel en maak kennis 
met verschillende waterbewoners. Tenslotte 
maken we aan het eind van de dag bekend 
hoeveel soorten we hebben gevonden!

Kijk voor het volledige programma of voor 
informatie over de KNNV-afdeling Tilburg 
op: : www.knnv.nl/tilburg. 
Begin september zal het volledige program-
ma online staan.

Wat is er nu leuker dan met een groepje 
vriendjes en vriendinnetjes of met je klas 
sportief bezig te zijn? Vaak lopen of rennen 
de kinderen de dubbele afstand, omdat ze 
van achter naar voor rennen en weer terug. 
Ook voor de begeleidende ouders zijn het 
gezellige avonden. Tijdens het wandelen 
ontstaan vaak de leukste gesprekken. En 
van zo’n wandeling in de buitenlucht krijg je 
gezonde trek.

Avondvierdaagse, snoepvierdaagse?                          Debbie de Weijer

Van 22 t/m 26 juni wordt in onze wijk de avondvierdaagse weer gelopen. Een gezellig 
en sportief evenement waar kinderen en ouders/begeleiders veel plezier aan beleven. 

Snoepen
Voor veel kinderen staat dit sportief be-
doelde evenement tegenwoordig vooral in 
het teken van veel snoepen. Elke avond 
een rolletje of zelfs een puntzak snoep, een 
flesje sportdrank boordevol suikers, tijdens 
de pauze een ‘pauzekoek’ en een pakje 
drinken. En, last but not least, aan het 
einde van 4 avonden wandelen wacht niet 
alleen die welverdiende medaille, een bos 
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bloemen en feestelijke intocht.. Nee, vier 
avonden gezond bewegen wordt beloond 
met grote snoepmedailles, spekkettingen 
en boeketten gemaakt van snoep.
Natuurlijk mag iedereen zelf weten wat hij 
of zij zijn kind(eren) meegeeft. Het verschil 
tussen wat de kinderen meenemen wordt 
echter steeds groter. Er zijn kinderen die 
hele zakken snoep meekrijgen voor alle 
dagen en er zijn kinderen die het met 1 
snoepje moeten doen.

Fruit
Mogelijk zijn ouders echter niet op de hoog-
te dat er vanuit de organisatie op de helft 
van de route (zowel bij de 5 als de 10 km) 
een stuk fruit -meestal een appel- wordt 
gegeven. Dus zelf wat te drinken mee-
geven is in principe voldoende. En, als we 
het gedurende de eerste 3 dagen wat rustig 
aandoen, dan mag er natuurlijk wel wat 
extra’s zijn bij de intocht! Maar ook daar zijn 
leuke alternatieven voor. Denk eens aan 

een ketting met daaraan een armbandje, 
springtouw, zakje waterballonnen, bellen-
blaas, stoepkrijt, pakje verzamelkaartjes, 
leuk potlood, sleutelhanger, gummetje of 
wat kleingeld. Tegenwoordig zijn er diverse 
winkels waar voor weinig geld dit soort 
dingen te koop zijn. En als het toch iets eet-
baars moet zijn, zou het bijvoorbeeld een 
stukje ontbijtkoek, zoute popcorn, rijstwafel, 
kleine krentenbol, doosje rozijntjes of sui-
kervrije kauwgom kunnen zijn. En sommige 
kinderen vinden een bloemetje ook heel 
erg leuk.

Het is niet de bedoeling om met een opge-
heven vingertje te wijzen in dit artikel, maar 
alleen om je bewust te maken dat er ook 
andere keuzes zijn in plaats van de geijkte 
vierdaagse-snoepzakken. 

Iedereen die mee gaat lopen, heel veel 
plezier en hopelijk hebben jullie mooi (lees: 
droog) weer! Succes allemaal!

De voetballers van de F9 van Were Di 
hadden 9 mei een heuse kampioenswed-
strijd. De nummer 1 tegen de nummer 2.  
Met een goede wedstrijd tegen ‘t Zand F13 
werd het kampioenschap veiliggesteld. 
Een mooie 4-0 overwinning zorgde ervoor 
dat de mannen, alle aanwezige ouders en 
opa’s en oma’s een mooi feestje konden 
vieren. De D1 is kampioen geworden in de 
2e klasse. Zij promoveren hierdoor naar 
de eerste klasse. Dit is voor het eerst in de 
geschiedenis van Were Di. Een geweldige 
prestatie dus! 
Ook bij de hockey is een kampioenteam, 
namelijk de meisjes van  MC2. Allemaal 
van harte gefeliciteerd

Schooltoernooi
Afgelopen meivakantie werd weer het grote 
Vakantietoernooi Veldvoetbal georgani-
seerd. Vanuit basisschool Armhoefse Akker 

Kampioenen in de wijk                                                           Redactie

Zowel bij Were Di als op de basisschool Armhoefse Akker konden weer kampioenen  
gehuldigd worden.

deden er ook een aantal teams mee. Een 
daarvan was team 2 (kinderen uit groep 
4). Zij hadden heel goed gespeeld in de 
voorronden, zodat ze ook op de finaledag 
op het RKTVV-complex mochten spelen. 
Niet alle wedstrijden werden toen gewon-
nen, maar het was wel erg spannend. Het 
verschil tussen de teams was namelijk niet 
groot. Uiteindelijk beslisten de onderlinge 
resultaten wie de finalewedstrijd mocht 
spelen. Armhoefse Akker 2 werd -na een 
gelijkspel en strafschoppen- kampioen van 
Tilburg!
Dus: Mees Christiaans, Mees van de Huls-
beek, Tijs Huiben, Kyan van Keulen, Tijl 
Maas, Hein van Berkel, Daan Ketelaars en 
coach Yvette Gimbrere, van harte gefelici-
teerd met dit kampioenschap!
Op het moment van schrijven is niet 
bekend of dit team ook doorgaat naar de 
Brabantse kampioenschappen.
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Muzieklessen 
Basgitaar, contrabas, gitaar piano en tuba.  Kees van de Ven Muziek, Carré 37, 
( 06 156 214 70, 7 keesvandevenmuziek@hotmail.com 

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. 
.

Saxofoon- en klarinetles aangeboden op Carré 
Alle mogelijke stijlen, met of zonder notenschrift.  Ook akkoordenleer en improvisatie. 
Gratis proefles. Tarief:17 euro per 45 minuten. Bel hiervoor Rik Meesters ( 06 245 388 75. 
Of mail naar 7 mastersmusic@hotmail.com.

Piano- en zangschool 
Pop/Jazz/Klassiek Docenten Arno Aerts en Wil van Leijsen. 
Mail naar: 7 arnoaerts1@home.nl of bel 544 54 55 of kijk op : www.wilvanleijsen.nl, 

Te huur: Heerlijk vakantiehuis in Andalusië (2 tot 7 personen) 
Landelijke omgeving met schitterend uitzicht op de mediterrane kust bij Malaga. 
100 euro korting voor buurtgenoten. We organiseren ook schilder- en yogavakanties.
: www.encantada.eu, 7 info@encantada.eu, ( 06 445 101 42.

Te koop: Woning in Armhoef
Wil je verhuizen in de wijk of weet je iemand die hier dolgraag wil wonen?
Te koop; in 2002 volledig gerenoveerde woning, inhoud ± 400m³, met behoud van jaren 30 
stijl, ‘instap klaar’, vrij uitzicht voorzijde, goed onderhouden, ruime achtertuin (14x6) met 
volledige privacy, grote schuur (± 55m³) met eigen achterom. Waar? Pelgrimsweg nr. 51 
Vraagprijs 329.500 euro Meer informatie? Bel ( 06 109 403 72 (na 18.00 uur)

Praktijk LLeven 
Nu korting voor kids! ‘Gedragsproblemen’? Allergieën? Slaapproblemen? Leerproble-
men? Onverklaarbare klachten? etc... Nu ter kennismaking voor kids t/m 12 jaar, het 
eerste natuurgeneeskundige consult voor maar 35 euro!
Praktijk LLeven : www.lleven.nu, mail voor meer informatie naar 7 info@lleven.nu

Nu de gemeente zwaar mee investeert in 
de plannen van Novadic Kentron wordt 
het gebruikers van verdovende middelen 
wel heel gemakkelijk gemaakt…
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BUURTAGENDA 

22 t/m 26 
juni 

avonduren Basisschool Armhoefse Akker 
Jaarlijkse Avondvierdaagse 

1 juli Vanaf 17,30 uur Pelgrimhoeve 
Barbecue voor senioren [aanmelden vóór 24 juni] 

4 juli 15.00 uur Opening Speeltuin 
bij Jan Wier [Jan Ingenhouszpark] 

27 aug. 20.30 – 22.15 uur Villa Pastorie 
Brugwachters bij de Buren Concert 

29 aug. Vanaf 11.00 uur Armhoef Pakt Uit 
Buurtvolleybaltoernooi; activiteiten; BBQ; wijkfeest 

30 aug. 10.00 – 16.00 uur Armhoef Pakt Uit 
Garageverkoop op diverse locaties in de wijk 

3 sept.  19.00 – 21.30 uur La Poubelle 
Repair Café voor reparatie van nog bruikbare spullen 

4 sept. Diverse tijden In de wijk 
Tilburg Ten Miles 

11 + 12 
sept. 

Diverse tijden Moerenburg Rioolgemaal 
Inventarisatie flora en fauna Moerenburg; excursies; film 

 
 
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:  

29 augustus 

11 september 

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

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

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

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

  
Eerstvolgende vergadering 8 sept. aanvang 20.30 uur in de Van 
Heutszstraat 1a. Aanbellen bij Buurtraad/ prikpost. 

                            
Ø Wijkagent 

Ad Braber 
Spreekuren op 29 juni, 13 juli, 27 juli, 10 aug., 24 aug., 7 sept. 
en 21 sept. 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 (met alle formulieren) 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 Wijkbroeder Wouter van de Wilden is de nieuwe wijkbroeder in onze wijk. 

Bereikbaar via ( 06 109 192 46. Of via de Kruisvereniging:  
( 0165 546 613. 
 

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. 
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t 013 5801 672  
i www.homeinstead.nl/tilburg

Wij zijn er 
voor uw vader, moeder of partner
Even tijd nodig voor uzelf? Onze CAREGiver neemt graag de zorg voor uw 
vader, moeder of partner over. Dan kunt u even opladen.
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Fit by Kwi Bootcamp 

We verkopen geen Bootcamp maar:  
●  Gewichtsverlies ●  Betere Levensstijl  ● Meer Zelfvertrouwen  ●  Meer Energie 

 

 

Waar: Landschap Moerenburg 
Wanneer: Maandag en Donderdag 
Tijdstip: 19.30 tot 20.45 uur 
Kosten: 32 euro per 4 weken (8 lessen) 
               25 euro per 4 weken (4 lessen) 
2 proeflessen GRATIS 
 
Aanbieding: Try-out-pakket 99 euro voor 3 sessies (van 
1uur) Personal Training 

 
Meer info: tel: 06 205 785 21    Email: info@fitbykwi.nl               
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Schildersbedrijf Michel van Gemert 

 
Voor al uw binnen- en buitenschilderwerk 

Tevens ook kleine stukadoorwerken 

30 jaar ervaring in onderhoudswerken en nieuwbouw 
 

Vrijblijvende offerte 
Bosscheweg 173   5015 AB  Tilburg 

Tel: 013 - 5367336 
Mob.: 06 – 22790145            

 
Winterschilder:  

van oktober t/m februari 10% korting           

 
 
 
 
 
 
 

 

     
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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       www.vedettapedicure.nl  
 
     P E D I C U R E 

       M A S S A G E 
	  
     Van Heutszstraat 24 

        Tel. 013-2115545 

   info@vedettapedicure.nl 

 

 

       
    

!

!

!

!

!

Specialismen:!fysiotherapie,!geriatriefysiotherapie,!sportblessures,!
revalidatie!na!een!operatie!of!beroerte,!looptrainingen!
(etalagebenen),!Parkinson,!hyperventilatieklachten,!COPD,!tape,!dry!
needling.!

!

!

!!

Prinsenhoeven!36,!Tilburg!
tel.!013F5420685!

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

.!!

Prinsenhoeven!36,!Tilburg!
tel.!013F5420685!
info@vdbraakenmaas.nl!
www.vdbraakenmaas.nl!
!

!
1. Fysiotherapie!van!de!Braak!en!Maas!wenst!
iedereen!een!fijne,!leuke,!gezellige!en!sportieve!
avondvierdaagse!!

!
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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. 

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  


