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Carnaval komt er weer aan!!!
(foto: Toine Kocx)
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Hiermee is de oplage op 2.400 exemplaren 
gekomen. Toch een heel aantal, als je be-
denkt dat dit blad volledig door vrijwilligers 
wordt gerealiseerd en rondgebracht. Voor 
de nieuwe straten hadden we bijvoorbeeld 
vier (nieuwe) bezorgers nodig. Stiekem 
gaan er heel wat uurtjes in zitten om 10x 
per jaar het wijkblad te laten verschijnen, 
maar we zijn ook trots als er weer een 
uitgave gelukt is.

Welkom lezers                                                                       Redactie

De Buurtraad heeft eind vorig jaar nog eens precies de grenzen van de wijk Arm-
hoefse Akkers opgezocht. Een gevolg daarvan is, dat op ruim 200 nieuwe adressen 
voortaan dit wijkblad in de brievenbus glijdt. Welkom!

Drukwerk
Alleen het drukwerk besteden we uit aan 
een professionele drukkerij. Sedert jaar en 
dag was dat bij de Diamant-Groep vooral 
ook vanwege de ideële doelstellingen 
achter dit bedrijf. Een nieuwe prijsver-
hoging noopte de redactie op zoek te gaan 
naar een goedkoper alternatief, waarbij 
de kwaliteit gehandhaafd kon worden. We 
zijn uitgekomen bij drukkerij Elka die dit 
nummer al voor u gedrukt heeft. Gelukkig 
kunnen we ook dit jaar weer gebruik maken 
van de subsidie van de Buurtraad, waar-
door een deel van de onkosten gedekt is. 
Nu nog enkele nieuwe adverteerders, dan 
kan de broekriem weer wat losser.

Oproep
Nieuwe straten, nieuwe mensen, nieuwe 

wensen. De redactie is steeds op zoek 
naar berichten uit onze wijk. Daar kunnen 
we wel wat hulp bij gebruiken! Zo horen 
we graag tips over dingen die spelen of 
mensen die nodig eens voor het voetlicht 
gehaald moeten worden. We missen soms 
de ‘ogen en oren’ in de wijk om adequaat 
op nieuwtjes te kunnen reageren. Ideeën of 
teksten kunnen doorgegeven worden via 
7 armhoefseakkers@gmail.com.  
Ook kan de schrijvende pers zeker nog 
wel wat uitbreiding gebruiken. Vindt u het 
leuk om eens wat te schrijven, mensen te 
interviewen of ergens op af te gaan? 
Laat het ons weten! 

En dan nog een oproep: op dit moment 
zorgt Rob Ysebaert voor de opmaak van dit 
wijkblad. Hij gebruikt daarvoor het program-
ma Adobe Indesign. De redactie is op zoek 
naar iemand die hier ook ervaring mee 
heeft, zodat we altijd een back-up hebben 
om een beroep op te kunnen doen. 
Contact ons via ons mailadres of bel met 
een van de leden van de redactie. Doen!

Inmiddels heeft onze actie voor extra finan-
ciële ondersteuning gehoor gekregen, maar 
we zijn er nog niet. Daarom zijn we blij als 
u ons een kleine bijdrage schenkt, als over 
een tijdje een van onze vrijwillige collectan-
ten bij u aanbelt. 
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Het ruim 25 jaar oude gebouw heeft een 
metamorfose ondergaan door het ontwerp 
van EGM Architecten uit Dordrecht. Van 
een hufterproef gebouw naar een transpa-
rant geheel is nog een hele opgave! De in-
deling is gebaseerd op het Nieuwe Werken, 
dus met veel flexplekken en de nodige 
keuzemogelijkheden voor de medewerkers 
van de Raad van Bestuur, P&O, Com-
municatie,  Financiën, ICT, Vastgoed en 
Facilitair.

Flexplekken
Volgens de voorzitter van de Raad van 
Bestuur, Guus van Weelden die me een 
stukje rondleidde, is het voor de medewerk-
ers een echte vooruitgang nu ze verhuisd 
zijn van de grote kantorenkolos vlakbij het 

Open avond Jan Wierhof                                            Jaap van Loon

GGz Breburg hield woensdag 18 januari jl. een open avond voor buurtbewoners en 
andere belangstellenden om de compleet gerenoveerde gebouwdelen 6,7 en 8 van de 
Jan Wierhof te bekijken. Een dertigtal bezoekers kon worden verwelkomd.

vliegveld van Gilze. “We hebben al vaker 
met dit architectenbureau gewerkt en zij 
slagen er goed in om de wensen van onze 
mensen te vertalen in een inrichting, waarin 

De vernieuwde entree
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het prettig werken is. Doordat het gros 
van onze medewerkers nu geen ‘eigen’ 
bureau meer heeft, kunnen we ook met 
meer mensen gebruik maken van deze 
accommodatie. Van onze 1.700 medewer-
kers werken er hier dagelijks zo’n 80 tot 
100 in de ondersteuning van de mensen 
die met onze cliënten werken. Daarnaast 
hebben we de faciliteiten voor thuiswerken 
uitgebreid, zodat niet iedereen hier iedere 
werkdag ook moet zijn. Overigens is niet 
alles nieuw. Een deel van het meubilair, zo-
als bureaustoelen en bureaus, is afkomstig 
van onze oude vestiging.”

Werkcafé
Van de straatkant af is al een goede indruk 
te krijgen van de transparantie van het 
gebouw, maar daarnaast kan iedereen 
ook gewoon even binnenlopen. Naast 
medewerkers en - bezoekers van - cliënten 
zijn ook buurtbewoners van harte welkom 
in de centrale ruimte die omgedoopt is tot 
werkcafé. Tussen 12.00 en 13.15 uur is er 
bijvoorbeeld de gelegenheid om tegen be-
taling een eigen lunch samen te stellen en 
gebruik te maken van de voormalige foyer. 
Gelijk een mooie gelegenheid om de wan-
den met spreuken, foto’s en taferelen te 
bekijken die een ware eyecatcher vormen, 
maar ook een beeld geven van het heden 
en verleden van de zorg voor mensen met 
psychiatrische problemen. De rest van de 
gebouwdelen zijn minder toegankelijk en 
kunnen enkel met een sleutelkaart be-

Spreuken, foto’s, taferelen…

Het werkcafé 
(foto’s Theo Vervoort)

treden worden.  Een kleine groep cliënten 
maakt gebruik van de ruimten voor dagac-
tiviteiten, zoals de gymzaal, die in de hoek 
van het gebouw richting Jan van Bever-
wijckstraat zijn gesitueerd. 

Inventief 
En dan dat parkeren? “Dinsdag en don-
derdag zijn bij ons piekdagen”, geeft 
beleidsmedewerker communicatie Theo 
Vervoort aan. “Wij stimuleren onze 
medewerkers om hun werkzaamheden hier 
te spreiden naar ook de maandag, woens-
dag en vrijdag, zodat de last van parkeren 
voor de buurt echt minimaal is. Of gebruik 
te maken van een werkplek op een van de 
andere locaties van GGz Breburg. Maar er 
zijn ook inventieve oplossingen bedacht. 
Een aantal medewerkers kan bijvoorbeeld 
zelf een financiële regeling treffen met de 
beheerder van de voormalige Rijks-HBS 
Willem II aan de Ringbaan Oost waar zo’n 
25 parkeerplekken zijn. Anderen zetten 
hun auto op het Transferium bij het Bastion 
Hotel aan de Meijerijbaan en wandelen hier 
naar toe. Daarnaast hebben we natuurlijk 
op ons eigen terrein ook de nodige plek-
ken.”

Al met al positieve geluiden dus. Wat let u 
om er eens binnen te wandelen voor een 
kopje koffie, thee of lunch?...
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 Gewoon een warme trui aantrekken. 
Jazeker, daarin voel je je met koud weer 
een stuk comfortabeler en het bespaart 
bovendien energie. Maar er zijn ook andere 
mogelijkheden, met een meer duurzame 
oplossing. Hoe we in onze wijk meer 
aandacht kunnen besteden aan duurzame 
energie, daartoe worden de laatste tijd de 
nodige initiatieven ontwikkeld. Het doel 
is om de inwoners hierbij zoveel mogelijk 
te betrekken. Een goed voorbeeld is het 
door Hein Jacobs geïnitieerde ‘Buurtteam 
Armhoef bespaart’, waarin bewoners met 
elkaar informatie uitwisselen over ener-
giebesparende maatregelen in je eigen 
huis. Het touwtje uit de brievenbus van de 
energievoorziening, zou je kunnen zeggen. 

Energiefabriek013 helpt je energie besparen                   Henk Naaijkens

Uitgenodigd door ‘Buurtteam Armhoef Bespaart’, presenteerde Energiefabriek013 op 
19 januari jl. nieuwe en verbeterde begeleidingsmogelijkheden voor huiseigenaren die 
willen besparen op energie. Ongeveer 30 buurtbewoners bezochten deze infoavond in 
de Pelgrimhoeve.

De schil
Alert zijn op energie(verspilling) is prima, 
maar levert een beperkt rendement op. 
Veel huizen in onze wijk dateren uit een tijd 
dat energiebesparende maatregelen nog 
niet werden toegepast, laat staan dat er 
op een structurele manier aandacht werd 
besteed aan duurzaamheid. Behalve een 
warme trui en efficiënt omgaan met de 
energie in huis kun je ook maatregelen tref-
fen om je woning zelf aan te pakken. Op de 
infoavond presenteerde Energiefabriek013 
zich met informatie die zich met name richt 
op de ‘schil’ van het huis. “Wij produceren 
groene stroom en verkopen die ook, sa-
men met Greenchoice”, vertelt Evert Vrins, 
woordvoerder van Energiefabriek013. “We 
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zijn vooral bezig met zonnepanelen, met 
windenergie en met energiebesparing.”

Begeleiding 
Op het laatste onderwerp wordt deze avond 
ingezoomd. Het accent ligt met name op 
de begeleiding die Energiefabriek013 kan 
bieden bij duurzame aanpassing van je 
woning. Als je van plan bent energiebespa-
rende maatregelen te treffen in je huis, kun 
je daarover advies inwinnen in de vorm van 
een oriënterend Keukentafelgesprek of een 
Maatwerkadvies. Bij Maatwerkadvies krijg 
je informatie over investeringen en bespar-
ingen, en vervolgens een gedetailleerd 
rapport waarin ook het energielabel van 
je huis wordt bepaald. Zo’n label moet je 
overleggen bij verkoop van je huis en heeft 
invloed op de verkoopprijs. 

Uitleg over alle mogelijkheden

Energie bezuinigen kan met vele middelen

    
Energiefabriek 013 is een coöperatie die als doel heeft energiebesparing en -opwekking te 
realiseren door en voor Tilburgers. Zij produceert en verkoopt, samen met Greenchoice, 
groene stroom en begeleidt alle huiseigenaren die willen besparen op energie.  
Kijk voor meer informatie op : www.energiefabriek013.nl.  
 
	

Thermografische foto
Het is bovendien mogelijk om een thermo-
grafische foto te laten maken van je wo-
ning. Daarop is te zien waar de ‘energielek-
ken’ zitten en op welke plekken energiebe-
sparende maatregelen het meest noodza-
kelijk zijn. Als je na een Keukentafelgesprek 
of Maatwerkadvies tot de conclusie komt 
dat je je huis wilt laten isoleren, dan kun je 
via Energiefabriek013 een offerte opvragen 
bij vooraf geselecteerde aannemers. Bij 
vragen en onduidelijkheden word je in dit 
offertetraject op verzoek begeleid. Het is 
mogelijk om in bepaalde gevallen subsi-
die aan te vragen, zowel bij de Gemeente 
Tilburg als bij de Rijksoverheid. Bij hoge 
onkosten is er ook een mogelijkheid om 
geld te lenen bij het Nationaal Fonds en de 
Gemeente Tilburg.

Aanmelden
Veel aanwezige buurtbewoners maakten 
gebruik van de gelegenheid om zich aan 
te melden bij Energiefabriek013 en een 
Keukentafelgesprek of Maatwerkadvies 
aan te vragen. Aanmelden is vrijblijvend via 
: https://buurkracht.nl/buurten/armhoefse-
akkers-tilburg. Voor adviezen en andere 
maatregelen worden kosten in rekening 
gebracht, zoals je op deze site kunt lezen. 
De belangstelling blijkt groot. “We hebben 
intussen al 23 aanmeldingen binnen”, meldt 
Hein Jacobs. Hij laat weten dat Buurkracht 
over deze avond een mooi nieuwsitem 
heeft opgenomen met o.a. een interview 
met hem, dat te zien is op bovengenoemde 
website. 
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Gemakshalve wordt even voorbij gegaan 
aan het feit, dat deze stichting wel 158 
gezinnen uit de directe omgeving van het 
Jan Wierterrein vertegenwoordigt. Een 
deel daarvan is getuige van incidenten met 
patiënten die de veiligheid van de directe 
omgeving in gevaar brengen en waarvan 

Don Quichot of luis in de pels?                                      Jaap van Loon

Zo voelt de Stichting Jan Wierhof zich zo langzamerhand in haar jarenlange ‘strijd’ 
tegen de concentratie van geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg aan het 
Jan Wierhof. GGz Breburg, Novadic-Kentron en de gemeente hebben ieder zo hun 
tactieken om de stichting monddood te maken.

een aantal ook de dagbladen hebben 
gehaald.

Alert
De stichting is alert op de ontwikkelin-
gen op het Jan Wierterrein en moet haar 
informatie zelf maar bij elkaar vergaren. 
Zo bleek uit een advertentie in mei vorig 
jaar, dat GGz Breburg een nieuwe koper 
zocht voor de panden Jan Wierhof 1,2 en 
3, omdat Novadic-Kentron deze gebouwen 
wel wil gaan gebruiken, maar dit financieel 
niet aankon. De bedoeling is immers, dat 
op nr.1 de polikliniek voor verslavingszorg 



9

wordt ondergebracht die nu nog aan de 
Edisonlaan zit. Dat betekent dagelijks 
50 tot 150 bezoekers voor behandeling 
en therapie om af te kunnen kicken. De 
gebouwen nr. 2 en 3 worden gerenoveerd 
en samengevoegd voor de zogenaamde 
Dubbele Diagnose met 34 bedden (10 ex-
tra t.o.v. nu) voor patiënten tussen de 18 en 
65 jaar met zowel een psychiatrische- als 
verslavingsproblematiek.

Frustraties
Het is een hardnekkig misverstand, dat de 
stichting mordicus tegen de opvang van 
verslaafde- c.q. psychische patiënten in 
haar buurt is. De uitbreiding met de po-
likliniek op nr.1 is volgens haar echter een 
brug te ver. Vandaar dat er een gedegen 
bezwaarschrift is ingediend, dat op 10 
januari jl. in de Bezwarencommissie van 
de gemeente Tilburg is toegelicht. En daar 
stapelden de frustraties zich op. Terwijl de 
stichting keurig netjes en op eigen kracht 
binnen de gestelde termijnen haar stukken 
had aangeleverd, werden ze ter plekke 
van repliek gediend door de advocaat van 
GGz Breburg/Novadic-Kentron. Deze had 
zelf verzuimd zijn pleitnotitie tijdig in te 
dienen, maar kreeg alle tijd om het be-
zwaarschrift van de stichting te bestrijden. 
Advocaat tegen burgers: een ongelijke 

strijd! Dit al helemaal als je weet, dat in 
Tilburg de Bezwarencommissie niet bestaat 
uit onafhankelijke ambtenaren. Het zijn ter 
zake kundige mensen die nota bene zelf 
hebben meegedacht over het verlenen van 
de vergunning voor het overhevelen van de 
polikliniek van de Edisonlaan naar de Jan 
Wierhof. Ambtenaren tegen burgers: een 
ongelijke strijd.

Uiteindelijk werd op 10 januari door de Be-
zwarencommissie beslist, dat de stichting 
Jan Wierhof nog 14 dagen de tijd kreeg om 
schriftelijk te reageren op de pleitnotitie en 
dat is ook gebeurd. Maar twijfels over een 
eerlijk advies van de Bezwarencommissie 
aan B&W zijn, vanuit de stichting bezien, 
heel evident.

Eerste lustrum: Pelgrimhoeve Pubquiz!
Op vrijdagavond 7 april wordt de vijfde Pelgrimhoeve Pubquiz gehouden. Een quiz 
waaraan wordt deelgenomen door teams van minimaal 4 en maximaal 6 personen. 
Vanwege het lustrum is de deelname gratis. 

De quiz bestaat uit acht ronden, met 
telkens tien vragen, op elk niveau. In iedere 
ronde komt steeds één vraag uit tien ver-
schillende categorieën t.w. Muziek, Afgelo-
pen Jaar, Tilburg, Eten & Drinken, Mens & 
Natuur, Wereld, Cultuur, Media & Entertain-
ment, Sport en Varia.

Joker
Elk team krijgt een joker die op één van de 
reguliere rondes mag worden ingezet direct 
ná het beantwoorden van de vragen in die 
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ronde. Daarnaast zijn er nog twee foto- of 
puzzelrondes.
Na elke ronde worden de vragen opge-
haald en de antwoorden bekend gemaakt. 
In de pauze hoor je in de tussenstand hoe 
je het tot zover hebt gedaan.
Het gebruik van telefoons, woordenboeken, 
telepathie etc. is niet toegestaan. Het volle-
dige reglement kun je vinden op : www.
pelgrimhoeve.nl. 

4 maart      
Er kan alleen worden ingeschreven op za-
terdag 4 maart tot 20.00 uur. Inschrijvingen 
vóór 4 maart worden niet geaccepteerd. Er 
kunnen maximaal 20 teams deelnemen. 
Zorg ervoor dat je bij inschrijving de naam 

van het team + de namen van al je team-
leden opgeeft!
Het winnende team van vorig jaar - de 
Tonpraters - doet automatisch mee. Uit 
de inschrijvingen zullen nog dezelfde dag 
door een teamlid van het winnende team 
van vorig jaar de 19 deelnemende teams 
worden getrokken. Alle ingeschreven teams 
krijgen vóór 23.00 uur bericht over het 
deelnemersveld. 

Zin in een gezellige quizavond met familie, 
vrienden of collega’s? Neem dan de uitda-
ging aan, vorm een team en schrijf je in via 
7 josparren65@home.nl. Doen!

Jos en Leran Parren

þ Over hoe wijkbewoners een probleem in 
de woonomgeving willen aanpakken:
De belangrijkste conclusie is dat slechts 
weinig mensen niet weten waar ze met hun 
probleem terecht kunnen. Meer dan 90% 
van de bewoners onderneemt actie: alleen, 
met een groepje of via social media (in 61% 
van de gevallen) of schakelt de buurtraad 
in (31%). Opvallend is dat niemand ervoor 
kiest om het probleem voor te leggen 
tijdens een buurtraadvergadering.
  
Actie vanuit de buurtraad:
Op zich is het prima als iedereen zelf 
een probleem kan oplossen. Maar als de 
buurtraad nodig is, is het goed als iedereen 
de leden ervan kan vinden. Daarom staat 
vanaf nu in de buurtkrant bij de buurtraad-
leden vermeld wat hun taak is binnen de 
buurtraad. Zo kan iedereen die dat wil, me-
teen de juiste persoon bellen. Mailen kan 
ook altijd naar 7 buurtraad@armhoefseak-
kers.nl. Deze mail wordt dagelijks gelezen 
en snel beantwoord.

Uitslag buurtraad-enquête – deel 1
Het is alweer een paar maanden geleden dat de buurtraad Armhoefse Akkers een 
grote enquête heeft gehouden onder de inwoners van onze wijk. De enquête is 267 
maal volledig ingevuld. Omgerekend naar het aantal inwoners boven de 20 jaar, is het 
betrouwbaarheidsniveau ongeveer 95%. In verschillende delen wordt verslag gedaan 
van de uitkomsten van deze enquête.

Verder staat de agenda van de vergade-
ring van de buurtraad een paar dagen voor 
iedere 2e dinsdag van de maand op de 
website : www.armhoefseakkers.nl. Ook 
de besluitenlijst is daar binnen één week te 
vinden.  

þ Over de bekendheid van wijkbewoners 
met de (werk)groepen in de wijk:
(Slechts) een derde van de wijkbewoners 
blijkt de (werk)groepen in de buurt te 
kennen en ongeveer te weten waarvoor 
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ze in het leven geroepen zijn. Door zo veel 
mogelijk te publiceren in de buurtkrant, op 
de website en via het Facebook-account 
probeert de buurtraad de wijk op de hoogte 
te houden van wat er speelt. Dit kan dus 
verbeterd worden.

Actie vanuit de buurtraad:
Er wordt aan de verschillende groepen die 
actief zijn gevraagd om dat ook te doen: 
laat de buurt weten waarmee je bezig bent. 
Het vermelden van de ‘specialiteit’ bij elk 
buurtraadlid is ook hier bevorderend: wie 
iets wil weten, kan snel bij de juiste per-
soon terecht.

þ Over de vraag of de buurtraad mag op-
treden als vertegenwoordiging van de wijk:
Een overgrote meerderheid van de wijkbe-
woners (76%) beantwoordt deze vraag met 
‘ja’ en dat levert de buurtraad voldoende 
mandaat op om op te kunnen treden als 
vertegenwoordiger van de wijk in allerlei 
overleggen, bijvoorbeeld met de gemeente. 
Daarnaast kan een deel van de deelnemers 
(12%) onder voorwaarden instemmen. 
De belangrijkste voorwaarde die daarbij 
gesteld wordt, is dat er ruggespraak moet 

plaatsvinden met de betrokken bewoners. 
Slecht in drie gevallen is er genoemd dat 
er eerst verkiezingen nodig zijn voor het 
verkrijgen van een mandaat.

Actie vanuit de buurtraad:
De buurtraad is gewend om bij de verschil-
lende onderwerpen die spelen de om-
wonenden of betrokken wijkbewoners om 
hun mening te vragen. Dit is bijvoorbeeld 
afgelopen jaar gebeurd bij de bomen in de 
J.P. Coenstraat/Armhoefstraat en recen-
telijk bij het rumoer rondom de komst van 
de Stadscamping. De buurtraad gaat hier 
zeker mee door, omdat de geluiden uit de 
buurt ook de leidraden zijn waar zij bij over-
leg en bemiddeling vanuit gaat. Ook hier is 
communicatie via de verschillende kanalen 
een belangrijk aandachtspunt.

Volgende keer leest u in de buurtkrant 
verder over de manieren waarop de 
meeste mensen in de buurt geïnformeerd 
willen worden door de buurtraad en welke 
plannen zijn aangedragen voor activiteiten 
in de wijk. 

Buurtraad Armhoefse Akkers

Eind vorig jaar heeft meneer André 
Verstappen na ruim 40 jaar afscheid ge-
nomen van het team van de basisschool 
Armhoefse Akker. Hij heeft dit zelf 
eenvoudig en zonder verdere opsmuk 
gewenst. Vele buurtbewoners kennen 
hem en hebben zelf ook les van hem 
gehad. We hopen dat hij nog een mooie 
tijd heeft waarin hij kan genieten van 
zijn vrije tijd, samen met zijn vrouw.
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Programma  
In de wijk Armhoefse Akker 

 
Vanaf vrijdag 24 februari is er een lang weekend carnaval in en rond de Pelgrimhoeve. 
Alweer voor de 47e keer dit jaar. 
 
Vrijdagavond om 20.00 uur starten we met de kapellenavond waarbij er zo’n tien kapellen 
acte de presence komen geven. Daarmee is dus de hele avond voorzien van muziek. 
Zaterdagmiddag is er vanaf 14.00 uur de wijkoptocht, opstellen vanaf 13.30 uur. Na de 
optocht familiecarnaval in de Pelgrimhoeve met de prijsuitreiking. Aan het eind van de middag 
of de vroege avond gaan we over naar het ‘Kalte kartoffel bierfest!’ aan lange tafels en met 
grote pullen bier en aangepaste muziek. 
Op zondagmiddag gaat de zaal om drie uur open. Dan is er weer zoals altijd familiecarnaval, 
rond 17.00 uur is er een optreden van Mike Noye de zanger die vorig jaar voor de eerste keer 
bij ons heeft opgetreden. Ook doen de Kaauw Errepels weer mee met de optocht in de stad.  
Op maandagmiddag is er het carnaval voor de aller kleinsten. Op een afgeschermd deel van 
de zaal kunnen zij dan volop feesten. De volwassenen hebben hun eigen feestje. S’Avonds 
carnaval zo lang het gezellig blijft. 
 
Route van de wijkoptocht: 
Start Pelgrimsweg voor Pelgrimhoeve –van Heutszstraat – Daendelsstraat – 
Maetsuyckerstraat – A. v Diemenstraat – JM van Nassaustraat – Simon vd Stelstraat – 
Oisterwijksebaan – JM van Nassaustraat – Simon vd Stelstraat– JP Coenstraat – Heile 
Schoorstraat – Pelgrimsweg en via de Armhoefstaat weer terug naar de Pelgrimhoeve. 
 
Wij wensen iedereen een heel fijne en gezellige carnaval toe. 
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Hier is een heldhaftig man heen 
gegaan, die de moed had, en het 
uithoudingsvermogen,om de strijd aan te 
gaan tegen projectontwikkelaars in onze 
wijk. Niet sociaal belang, of het belang van 
de straat was hun leidmotief, maar puur het 
financieel uitmelken van een perceel, van 
het Zonnehuis aan de Professor Donders-
straat 46.

Dit was een strijd die jaren geduurd heeft 
en waaraan menig buurtbewoner zijn 
steentje heeft bijgedragen, zoals het met 
gevaar voor lijf en leden de kettingzaag 
verhinderen de tuin te slopen; het organise-
ren van een tentoonstelling over de archi-
tectuur van alle huizen van de Professor 
Dondersstraat in 2003 ter verkrijging van 
een beschermd stadsgezicht; het aanvech-
ten van de kapvergunning en nog vele 
andere acties.
Door de lange duur van het proces en de 
continu verdergaande juridisering van de 
tegenpartij zag je het enthousiasme en de 
moed in de buurt langzaam aan verminde-
ren. Maar niet bij Peter, hij beet zich vast 
in de jurisprudentie om zich te wapenen 
in de strijd. Het ging via inspraak bij de 

Ter nagedachtenis aan Peter Schouten

11 oktober 2016 overleed plotseling Peter Schouten,70 jaar oud. Omdat hij een wat 
teruggetrokken bestaan leidde, is dit nieuws u misschien ontgaan. Dat zou jammer 
zijn, want hij heeft veel betekend voor de Professor Dondersstraat.

gemeenteraad naar de Bredase bestuurs-
rechter en vandaar naar de Raad van State 
in Den Haag en nadien nogmaals hetzelfde 
procesverloop. Daar was steeds Peter om 
onze belangen te verdedigen. Het heeft 
hem veel kruim gekost en veel briefpapier; 
het ouderwetse typemachine bleef bij hem 
favoriet, maar hij vond het de moeite waard 
en deed het vooral voor de Tilburgse ge-
meenschap. Daardoor kreeg hij het schier 
onmogelijke voor elkaar: de gemeente trok 
de reeds verleende bouwvergunning in!

Vooral dankzij zijn inspanningen is het 
parkachtige karakter van de Professor 
Dondersstraat-behouden gebleven met zijn 
gebogen straatverloop en daaraan enkele 
ruime tuinen. Jammer dat Peter zelf hier 
maar zo kort van heeft kunnen genieten. 
We wensen zijn vrouw Mini veel sterkte 
met dit heengaan en hopen dat zij troost 
kan vinden in de mooie herinneringen aan 
zijn leven. Wij zullen hem in ieder geval 
met veel respect en dankbaarheid blijven 
gedenken.

Paul en Joos Taminiau-Bedaux

Parkeren bij basisschool Armhoefse Akkers   Redactie 
 
De afgelopen tijd valt het op dat er bij school niet altijd netjes geparkeerd wordt. Auto’s die 
half op de weg staan, waardoor het overige verkeer belemmerd wordt. Of juist auto’s half op 
de stoep geparkeerd, dat mensen met kinderwagens er niet meer langs kunnen.  
Hierdoor is het voor de kinderen moeilijk om goed te kijken of ze kunnen oversteken en 
natuurlijk zijn er ook kinderen die zomaar ineens de straat overschieten. Door de 
onoverzichtelijke situatie is het lastig voor automobilisten om hier adequaat op te reageren.  
In de omgeving van school zijn echt wel voldoende parkeerplaatsen te vinden. Rijdt even 
naar de Aldi of kijk in de omliggende straten. Beter nog zou het zijn om lopend of op de fiets 
te komen om de kinderen weg te brengen of op te halen. Spreek elkaar alsjeblieft even rustig 
aan hierover, want we willen allemaal ongelukken met onze kinderen voorkomen, toch? 
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In goed overleg met een aantal direct 
betrokkenen is eind december gesproken 
over de data, de inrichting van het terrein, 
de algemene gang van zaken, de maat-
regelen voor orde en tegen overlast en 
aspecten van de (beschermde) natuur in de 
directe omgeving.

Situering
De plaatsing van de centrale tent en andere 
benodigdheden is – bezien vanuit Café Zo-
merlust - links tegen de bosrand, waarmee 
goed rekening is gehouden met de wensen 
van de buurtraad, direct omwonenden en 
de Werkgroep Behoud Moerenburg. Dat 
geldt ook voor de maatregelen rondom 
veiligheid, toegankelijkheid, bereikbaarheid 
en dergelijke.
De kampeerders zullen komen en gaan 
via de ingang van de camping in uiterste 

De Stadscamping wordt opgezet                                         Redactie

De organisatie van de Stadscamping heeft inmiddels een vergunning aangevraagd 
om tijdens het Roadburn Festival voorzieningen en tenten te plaatsen op het terrein 
tegenover Café Zomerlust. Wat komt er nog meer?

westpunt van het veld, dat is dus nog voor 
Café Zomerlust rechts. Bij de poort staat 
ook de receptie. 90% van de kampeerders 
reserveert vooraf, bij sommige edities zal 
het zelfs niet mogelijk zijn zonder reserve-
ring nog op de camping te komen. Er wordt 
gebruik gemaakt van een polsbandjes-
systeem, waardoor alleen de kampeerders 
toegelaten worden. Tevens zal er 24 uur 
beheer en beveiliging geregeld zijn. En zo 
zijn er meer afspraken gemaakt, waardoor 
mogelijke overlast tot een minimum beperkt 
zal worden. Op de website van de wijk vindt 
u meer informatie en de verslagen van het 
overleg: : www.armhoefseakkers.nl. 
Overigens komt er een moment gedurende 
de eerste camping, waarop de buurt en 
andere geïnteresseerden op de koffie kun-
nen komen, een rondleiding krijgen, en de 
gasten kunnen ontmoeten. 
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Wanneer Wat Kampeerders Opbouw Opruimen 

20 - 24 april Roadburn Festival 800 Vanaf 19 april t/m 26 april 

16 - 18 juni Best Kept Secret (optie) ? (wel kleinschalig) Vanaf 14 juni n.v.t. 

23 - 25 juni Mundial 600 Vanaf 21 juni n.v.t 

30 juni – 2 juli Woohah 1.500 n.v.t. n.v.t 

7 – 9 juli Buurtcamping 500 n.v.t. t/m 11 juli 

	 

 

Uitnodiging 

De Buurtcamping is voor en door de stad en wij hanteren het 
principe dat we samen de camping maken. Wij geloven dat 
iedereen een talent heeft en daarom vragen we buurtbewoners of 
ze vrijwilliger willen worden of een activiteit willen organiseren. 
Kom op donderdagavond 16 maart om 20.00 uur naar de 
inspiratieavond in de foyer van de Hall of Fame (Spoorzone) 
Iedereen die een bijdrage zou willen leveren aan De Buurtcamping 
is daarbij van harte uitgenodigd. : http:.//stadscampingtilburg.nl 

 
	

Planning
Hieronder een overzicht van de activitei-
ten die gaan plaatsvinden op het weiland 
tegenover Café Zomerlust.

Gedurende de periode 14 juni – 11 juli 
zullen er materialen op het terrein blijven 
staan, echter zal de camping slechts op 
bovenstaande data opengesteld zijn voor 
publiek.
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17 maart: themabijeenkomst 

over gezond gehoor en de telefooncirkel 
met gratis lunch! 

 
 
Een gezellige afspraak, een uitje met vrienden of een hobby? De dingen die uw leven 
kleur geven, zijn vaak afhankelijk van een goed gehoor. Dat verdient het om er meer 
over te weten.  
 
Daarom organiseert het Senioren Netwerk Armhoefse Akkers een informatieve bijeenkomst 
over dit onderwerp. Gehoordeskundigen van ‘Van Boxtel hoorwinkels’ verzorgen een 
presentatie. Zij bieden u een lekkere lunch aan en u hoort alles over een gezond gehoor. Er is 
een leerzame quiz en u kunt meedoen aan een vrijblijvende hoorscreening. Natuurlijk kunt u 
ook al uw vragen stellen. Heeft u al langer gedacht: ik moet toch eens naar mijn gehoor laten 
kijken, pak dan deze kans en kom! Het is nog gezellig ook. 
 
U bent welkom op vrijdag 17 maart om 11.00 uur in de 
Pelgrimhoeve. Inloop vanaf 10.45 uur met koffie/thee. Daarna 
is er info over het eventueel opzetten van een telefooncirkel 
voor senioren in onze wijk en aansluitend de presentatie over 
goed horen en de screenings. Inclusief de lunch zal de 
bijeenkomst uiterlijk om 14.00 uur afgelopen zijn. 
 
De presentatie en de lunch zijn gratis. Wel is er een maximaal aantal personen dat kan 
meedoen, dus geef u op tijd op. Stop daarvoor de onderstaande strook vóór 8 maart a.s. in 
de brievenbus op J.P. Coenstraat 34a. Hoort u niets meer, dan bent u op 17 maart om 10.45 
uur welkom in de Pelgrimhoeve. 
I.v.m. de lunch is het belangrijk om te weten op hoeveel gasten we kunnen rekenen. Dus laat 
het zeker op tijd weten als u zich heeft ingeschreven en toch niet aanwezig kunt zijn.  
Nog vragen? Bel dan ( [013] 544 67 83 (Ineke van Kasteren) of mail naar 
seniorennetwerk@armhoefseakkers.nl. 
 
Groetjes van het Senioren Netwerk Armhoefse Akkers 
 
 
Ja, ik kom / wij komen graag op de lunch en bijeenkomst over een gezond gehoor en de 
telefooncirkel op vrijdag 17 maart. 
 
Naam/namen: ................................................................ ………       1 persoon / 2 personen 
 
Adres:................................................................................... ….   Telnr.: ................................. 
 
Mailadres:................................................................................................... 
 
Stop deze strook vóór 8 maart in de brievenbus op J.P. Coenstraat 34a. U krijgt verder geen 
bericht meer. We zien u graag op 17 maart in de Pelgrimhoeve! 
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Op 29 december jl. is het oliebollentoernooi 
gespeeld. Om 18.00 uur begonnen in de 
enorme mist de eerste wedstrijden. Het 
einde van het veld kon niet gezien worden 
maar dat mocht de pret niet drukken. Maar 
liefst 23 teams deden mee aan dit toernooi. 
Van deze teams maar liefst 5 damesteams 
waaronder een van Were Di voetbal en ook 
een van Were Di hockey.
De finale ging tussen het bestuursteam en 
een aantal spelers van WD1. Na penalty’s 
mocht het bestuursteam aantreden tegen 
een team echte voetballers die toch echt te 
sterk bleken.

Nieuwjaarsloop 
Op zaterdag 7 januari werd de traditionele 
nieuwjaarsloop gehouden. Helaas door 
het slechte weer en de vele ijzel bleef een 
aantal deelnemers thuis. Toch werd er gelo-
pen. Met man en macht was er op het ter-
rein een mooi parcours gemaakt van ruim 
600 meter. De kidsrun van 2 rondes werd 
gewonnen door Levi Mooijman (JO9-1), hij 
finishte voor Luna van Gool (JO9-6). De 5 
km (8 rondjes) werd een prooi voor Stan 
Pepels (JO17-1). Op gepaste afstand werd 
hij gevolgd door Lucas Verstappen (JO15-
2) die in de eindsprint vader Mark Verstap-
pen net te snel af was. De ladiesrun van 5 
km werd met een overwinning voor Maaike 
Brink. Zij was de overige dames veel te 
snel af. Als laatste de 10 km (16 rondjes). 
Deze afstand was zoals al een aantal jaren 
op rij een prooi voor Daan van Oudheus-
den (Selectie). Hij werd op de huid gezeten 

door Auke Hartstra (WD 8) en als derde 
kwam Koen Kuijten (WD4) over de streep.
In de tussentijd hadden de Tirips - de band 
van oud penningmeester Cas Hamburg alle 
instrumenten klaar gezet om na de nieuw-
jaarsboodschap van Voorzitster Mara Aben 
de kantine van goede muziek te voorzien 
tijdens de nieuwjaarsreceptie.
 
Op donderdagavond 23 februari is het de 
jaarlijkse tonpraotersavond bij Were Di. 
Vanaf 21.15 uur zullen een 4-tal tonpraot-
ers waaronder Paul Timmermans (leider 
JO9-3)) de actualiteiten weer eens goed 
doorspreken.

Activiteiten bij Were Di voetbal                                 Corin Sweegers

De afgelopen weken zijn er weer diverse activiteiten bij Were Di georganiseerd naast 
de reguliere voetbalwedstrijden. Binnenkort komen er ook weer tonproaters.
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De dag

De dag dat je wist die zou komen. Of is het: de dag die je wist dat zou komen? De zin is 
zo krom dat ik niet meer weet met welke variant Willem-Alexander zijn kroon op zijn 
hoofd kreeg. We zullen het hem eens vragen als-ie in april Tilburg aandoet. Hoewel ik niet 
uitsluit dat hij ook niet meer weet of het nou dat of die was. Als je koning bent heb je 
wel andere dingen aan je hoofd, bijvoorbeeld dat je wandelroute in Tilburg uitlekt. Alsof 
we het over een stad van wereldformaat hebben met tientallen verschillende opties. Doe 
normaal! Ai, dat is een tekst van weer iemand anders.

Maar de dag is er. Je kon erop wachten. In deze buurtkrant krijgt Donlog op zijn donder 
van een gewaardeerde buurtbewoner naar aanleiding van het vorige stukje over de 
stadscamping in Moerenburg. In die reactie worden twee dingen door elkaar gehaald: 
degene die Donlog schrijft en degene die voorzitter mag zijn van de buurtraad Armhoefse 
Akkers. Klopt: dat is dezelfde person. Maar Donlog bevat gedachten en waarnemingen 
die vrij worden opgeschreven en soms zelfs aan elkaar worden gefantaseerd. In de rol van 
buurtraad voorzitter gaat het om feiten. Het zou een beetje raar zijn als een buurtraads-
voorzitter elke maand een column zou gebruiken om standpunten van de buurtraad te 
verkondigen. Dat laatste gebeurt in andere stukjes in deze buurtkrant en online. En daar 
zorgen dan ook weer andere mensen binnen de redactie van de onafhankelijke buurtkrant 
en de buurtraad voor. Zo hoort het. De voorzitter van de buurtraad misbruikt de column 
niet. Dat zou ook niet fair zijn, niemand zou meer vertrouwelijk met hem kunnen praten. 
Als de buurtraad vindt dat zo’n column niet kan, komen ze daar ongetwijfeld mee op 
tafel. Dat is tot op heden niet gebeurd.  En standpunten neemt de buurtraad gezamenlijk 
in, da’s niet iets van de voorzitter alleen. De mens Donlog heeft zijn tent klaarliggen voor 
de eerste stadscamping. Tenzij het niet doorgaat, omdat er bezwaren worden ingediend. 
Want dat staat iedereen vrij. 

Er was nog een mooie dag. Een van wie je niet wist dat die ging komen. Fanmail ! Jaze-
ker. Een lieve kaart van een buurtbewoonster die mij schreef dat ze zo ongeveer bij de 
brievenbus zit om als eerste de buurtkrant in handen te hebben.  “Die is van mij,” schrijft 
ze en wel omdat ze zich verheugt op Donlog. Pfoejj j, bloos. Dat is fijn om te horen, net 
als laatst het meisje bij de Jumbo-kassa: “Ik ken u, ik lees altijd uw stukje in ’t krantje en ik 
herken u van de foto”, zei ze terwijl ze mijn boodschappen scande. Tsss, die foto is al van 
het begin van deze eeuw. Zou ik dan niets veranderd zijn? 



20

De laatste vier jaar was het telkens een 
groot succes, Zo’n 100 mensen uit wijk én 
stad verzamelden een flinke berg rotzooi! 
Piushavenvrijwilliger Rob Dingemans 
neemt de coördinatie dit jaar op zich, geas-
sisteerd door Piushavenvrijwilliger Mari van 
den Dries. De Werkgroep Behoud Moeren-
burg heeft ons van allerlei informatie 
voorzien en heeft grijpers en zakhouders 
aan ons uitgeleend.
 
Op zaterdag 11 maart willen we de kaden 
en oevers van de Piushaven ontdoen van 
het vele zwerfvuil. We maken schoon tot 12 
uur. We hebben deze klus ook aangemeld 
bij NL-Doet. Iedereen uit wijk en stad die 
van de haven houdt en/of lekker samen 
met een groep mensen buiten bezig wil 
zijn, kan meehelpen! Alle leeftijden zijn wel-
kom. Kinderen kunnen ook meedoen, maar 
dan wel samen met én onder begeleiding 
(en verantwoordelijkheid) van een ouder 
of verzorger.
De klus vindt plaats over een vrij groot ge-
bied namelijk alle kaden en oevers van de 
Piushaven en haar toeloop, verder rechts-
af de oever van het Wilhelminakanaal 
tot aan de roeibaan. We werken in drie 
soorten ploegen: één ploeg werkt op 
het vlakke gedeelte, een andere ploeg doet 
de schuine kanten tot aan het water en als 
derde is er een ploeg die vanuit roeiboten 
werkt. 

Natuur schoonmaakdag Piushaven tijdens NL Doet 
Stichting Thuishaven Tilburg zet de traditie, het organiseren van een natuurschoon-
maakactiviteit in de Piushaven op de zaterdag van NL Doet, ook dit jaar weer voort. 

Om 9.00u wordt iedereen die mee wil 
helpen verwacht bij Partyschip de Albatros 
aan de Piushaven. Eigenaren Walter en 
Anton stellen hun gezellige schip wederom 
voor dit goed doel beschikbaar. Ze zijn 
bovendien zo lief om voor die dag koffie en 
thee te sponsoren. We beginnen met uitleg 
en verdeling van werk en gereedschappen. 
Tegen 12.00 uur keren we weer terug naar 
de Albatros voor broodjes en soep. We slui-
ten ook weer samen af met een drankje. 
 
Vele handen maken licht werk! Dus meld je 
graag aan via de website 
: www.NLDoet.nl of via 
7 stichtingthuishaventilburg@gmail.com. 
Zo kan iedereen die in het nieuwe seizoen 
de haven bezoekt, bijvoorbeeld tijdens de 
vele evenementen en activiteiten, weer ge-
nieten van een mooi schone Piushaven! 

Foto: Redmar Kruithof Fotografie
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Stichting AED Tilburg zoekt vrijwilligers 
 
Gaat u levens redden? Stichting AED Tilburg is een burger initiatief met de doelstelling  
gemeente Tilburg (Tilburg, Berkel-Enschot en Udenhout) hartveilig te maken. Dit kan 
gerealiseerd worden door, in samenwerking met AED wijkteams, een netwerk te bouwen van 
vrijwilligers en AED’s (Automatische Externe Defibrillator) die 24 uur per dag, 7 dagen per 
week bereikbaar en inzetbaar zijn.  Met een volledige gemeentelijke dekking kan binnen 6 
minuten (loopsnelheid) een AED, met daaraan gekoppeld minimaal 20 opgeleide vrijwilligers 
beschikbaar zijn. Hebt u interesse om mee te helpen en wilt u de  (gratis) cursus reanimeren 
van ± 3 uur volgen? Meer info op : www.aedtilburg.nl. Vragen via aedtilburg@ziggo.nl.    
 
 
 

De eerste sneeuw die dit jaar valt, is geen 
goede sneeuw om sneeuwpoppen van te 
maken, aldus de kinderen. Toch weerhoudt 
het ze niet om naar buiten te gaan om in de 
witte wereld te gaan spelen. Tja, wat moet 
je anders? De favoriete sporten in de wijk 
worden afgelast vanwege de witte velden. 
Ook wagen enkele hardlopers zich aan een 
rondje ‘wit Moerenburg’. Zolang je op de 
sneeuw blijft lopen, is dat prima te doen. En 
het is niet echt heel erg koud. Helaas blijft 
de sneeuw maar even liggen.
Gelukkig komt hierna nog een vorstperiode 
met een beetje sneeuw. Nu kunnen er wel 
sneeuwpoppen gerold worden en natuurlijk 
ontstaan er ook sneeuwballengevechten. 
Wat een lol. Voor mij is dit ideaal weer: de 
kinderen kunnen lekker buiten spelen en op 
de straten ligt geen vieze bruine drek. 

De gemeente
Wat doet de gemeente nu precies als 
het glad wordt? Die gaat bij (verwachte) 
gladheid strooien op de wegen. Eerst zijn 
de belangrijke toegangswegen, busbanen 
en fietspaden aan de beurt, dus ook het 
fietspad richting Oisterwijk. Zijn deze onder 
controle, dan worden de wegen naar 
speciale voorzieningen zoals ziekenhuis, 
scholen, bejaardentehuizen etc. sneeuw-
vrij gemaakt. Pas als allerlaatste wordt 
er eventueel nog gestrooid in de straten, 

Sneeuwpret in de wijk                                             Debbie de Weijer

En toen was het ineens wit in de Armhoefse Akker. Menig buurtbewoner zal blij uit 
zijn raam hebben gekeken, hoewel anderen dit niet zo fijn vonden. Dat is altijd zo met 
sneeuw: je houdt ervan of juist niet.

woonerven en parkeervoorzieningen. In 
onze wijk zullen we er dus zelf voor moeten 
zorgen dat de wegen begaanbaar zijn. 

Besneeuwd trottoir
Natuurlijk zijn er mensen die al meteen 
hun stoep sneeuwvrij maken na het eerste 
sneeuwbuitje. Erg fijn, zodat de medemens 
niet uitglijdt. Maar is dit eigenlijk verplicht? 
Volgens de website van de gemeente is: 
‘elke inwoner van Tilburg verplicht om de 
stoep voor uw woning schoon en ijsvrij te 
houden. Vanaf november 2016 kunt u gratis 
strooizout ophalen (maximaal 1 zak strooi-
zout per adres), bij de milieustraten Albion 
en Hoolstraat en de inzamelwagen voor 
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Klein Chemisch Afval op de weekmarkt. Let 
op: alleen op doordeweekse dagen.’

Tips voor sneeuwruimen
Sneeuw vegen of met een sneeuwruimer 
wegscheppen is prima, maar strooi ook wat 
(strooi)zout over de stoep. Wist u trouwens 
dat gewoon keukenzout net zo goed een 
stoepje ontdooit als strooizout? Wanneer 
er niet gestrooid wordt, kan het dunne 
laagje dat nog op de stoeptegels achterblijft 
na het vegen, gaan aanvriezen waardoor 
het echt spekglad wordt. En dat willen we 
natuurlijk niet.
Wanneer er geen zout in huis is, kan er 
over de sneeuw een laagje zand gestrooid 
worden. De sneeuw verdwijnt hierdoor niet, 
maar het wordt stroever, waardoor er meer 

grip ontstaat en uitglijden minder snel zal 
gebeuren. Veel zand strooien is echter niet 
goed voor het riool.
Een andere tip is om niet alle sneeuw naar 
de kant van de afvoergoot te schuiven. Dit 
voorkomt verstopping van de afvoergoot. 
Wanneer al de sneeuw hier wel in komt, 
ontstaat er een grote opeenhoping die het 
afvoerkanaal blokkeert. 

Of we deze winter nog sneeuw krijgen, dat 
weet ik natuurlijk niet. Ik hoop van wel. Het 
liefst een paar dagen flinke sneeuw, terwijl 
er een lekker zonnetje schijnt. En dat die 
sneeuw dan daarna in 1 nacht meteen he-
lemaal verdwenen is, zonder rotzooi. Maar 
dat zal wel niet zo zijn…

Daar was wel een ontheffing voor nodig 
van artikel 24 lid 1b uit het Reglement Ver-
keersregels en Verkeerstekens met betrek-
king tot parkeren voor een inrit/uitrit. Daarin 
is ook precies aangegeven wat nu een 
inrit of uitrit is: ‘Dit is de in-/uitrit die met de 
auto toegang biedt tot stallingsruimte voor 
een auto op het perceel van de aanvrager. 
Indien meerdere percelen via een in/uitrit 
ontsloten worden, is geen sprake van een 
‘eigen’ uitrit.’

Aanvragen
Nu Wim het voor elkaar heeft, is het ook 
voor andere bewoners in onze wijk moge-
lijk bij de gemeente een ontheffing aan te 
vragen. Via : www.tilburg.nl/ondernemers/
parkeren-en-verkeer/verkeersontheffing 
kan dit worden gedaan. In het menu moet 
de aanvrager doorklikken op ‘parkeren 
voor inrit bij eigen woning’. De aanvraag 
wordt door de gemeente vervolgens aan 
een aantal regels getoetst die o.a. vermeld 
staan op de website van de wijk: 
: www.armhoefseakkers.nl. 

Regeling parkeren voor eigen inrit                                             Redactie

Wijkgenoot Wim v.d. Wouw heeft er heel wat ‘dramwerk’ en overleg voor nodig gehad, 
maar hij heeft het voor elkaar: hij mag zijn eigen auto nu voor de inrit van zijn eigen 
garage parkeren, zonder een bekeuring te krijgen.

De ontheffing blijft maximaal drie jaar geldig 
en de legeskosten bedragen – ongeacht 
het moment van aanvragen – € 77,55.

Proef
De nieuwe regeling is een proef met in 
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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 
 

eerste instantie dus een looptijd van drie 
jaar (tot 31 december 2019). Als zich geen 
problemen voordoen, wordt de regeling 
stilzwijgend verlengd. Als zich in de praktijk 
wél problemen voordoen, bekijkt de ge-
meente of de regeling kan worden aange-
past. Als er geen bevredigende oplossing 
voor problemen wordt gevonden, kan de 
gemeente de proef stopzetten. Uitgegeven 
ontheffingen blijven in dat geval geldig tot 
eerder genoemde datum. Hierna moet de 
ontheffing tijdig worden vernieuwd.  
De eigenaar moet er ook nog wat meer 
voor doen. Op de garagedeur of oprit moet 

de ontheffing kenbaar gemaakt worden 
door een kentekenplaat. De gemeente 
zorgt op haar beurt voor een document, dat 
in de auto kan worden gelegd, waaruit blijkt 
dat er sprake is van een ontheffing. 

Op die manier bestaat er voor de parkeer-
controleurs ook geen twijfel of een bekeu-
ring moet worden uitgeschreven. Want: 
voor alle duidelijkheid: zonder ontheffing is 
parkeren van een auto – ongeacht of het 
een eigen auto is – voor een inrit of uitrit 
niet toegestaan!

Op 19 januari jl. werd bij Manege Hooijen 
een Koninklijke onderscheiding voor zijn 
jarenlange vrijwilligerswerk door burge-
meester Noordanus op zijn borst gespeld. 
Toine dacht dat hij zijn verjaardag ging 
vieren en was dan ook heel blij verrast. 
Hij is sinds 1964 actief als vrijwilliger bij 
RKSV Were Di. Hij was er onder andere 
veertig jaar jeugdtrainer voetbal. Hij heeft 
“elke F-speler” van Were-Di wel een keer 
getraind. Inmiddels is hij bij de derde 
generatie beland. Daarnaast was hij actief 
in de sponsor- en activiteitencommissie. 
De (oud-)Weredianen kennen Toine ook 
van zijn tomeloze inzet bij de verkoop van 
de loten voor de Sponsorloterij. Buiten zijn 
vrijwilligerswerk voor de voetbalclub was 
Toine jarenlang gastheer in de koffiecorner 
van de Bloedbank van Sanquin Bloed-

Koninklijke onderscheiding voor Toine Smulders               Corin Sweegers
Het heeft Zijne Koninklijke Hoogheid behaagd om Toine Smulders (76) te benoemen 
tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Dat gebeurde op zijn verjaardag.  

voorziening. Hij bezorgt verder al 17 jaar dit 
wijkblad en is sinds vorig jaar vrijwilliger bij 
de Leyhoeve in Tilburg.

Een blije Toine Smulders krijgt zijn welver-
diende koninklijke onscheiding van burge-

meester Noordanus
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Het zal toch een gemis zijn. Het was een 
allesbepalend beeld daar aan de achter-
zijde van de begraafplaats aan de St. 
Josephstraat. Gelijktijdig verdwijnt hier-
mee ook een stukje traditie: de sfeervolle, 
indrukwekkende herdenking op de 3e 
zaterdag van mei.

Vrijheidspark
Voor voorzitter Peter de Vet van de Stich-
ting Vrienden van het Indiëmonument is 
het echter ook wel een opluchting: “Het 
was jaarlijks toch een hele toer om de 
benodigde financiën bij elkaar te brengen 
om een gedenkwaardige ontmoeting op 
te zetten. Kosten van de brieven, mailing, 
vergunning, kerk, koor, Dutch Pipes and 
Drums of de komst van Peloton 48, tikken 
behoorlijk door en dan lukt het zelfs met 
gericht collecteren ook nog niet. Vorig jaar 
kwamen we bijvoorbeeld € 200 tekort en 
dat is toch een fors bedrag voor de kleine 
groep vrijwilligers die jaarlijks in touw is. We 
juichen dan ook het initiatief van burge-
meester Noordanus van harte toe om de 
jaarlijkse herdenkingen samen te voegen 
en op één plek te centreren.”
In het nieuwe Vrijheidspark komen naast 
het Indiëmonument ook de Vaandeldrager 
(Irenebrigade), het monument voor de 15th 

Indiëmonument verhuist binnenkort                                    Jaap van Loon
Zoals in verschillende media aangekondigd, gaat het Indiëmonument aan de Gerard 
van Swietenstraat uit onze wijk verdwijnen. Het verhuist naar het Vrijheidsparkje, dat 
nu nog bekend staat als de Factoriumtuin.

Scottisch Division, de zwerfkei ter herin-
nering aan verzetshelding Coba en ook 
waarschijnlijk een replica van de plaquette 
in de Noordstraat ter herinnering aan de 
burgerslachtoffers aldaar, dat ontworpen is 
door de vrouw van Peter: Mieke Engering.

4 mei
Op korte termijn zal het Indiëmonument 
waarschijnlijk in zijn geheel in de takels 
hangen en vervoerd worden naar de nieu-
we plek. Peter: “Of dat inderdaad ook gaat 
lukken, is nog even de vraag en hangt ook 
af van de fundering. Ons monument, ont-
worpen door André Doevendans, bestaat in 
feite uit een aantal losse elementen, maar 
vooral het metselwerk met de speciaal ge-
bakken blauw/paarse stenen is kwetsbaar.” 
Dat er de nodige druk achter de verplaat-
sing zit, mag duidelijk zijn. “Het is de 
bedoeling, dat op 4 mei a.s. de eerste 
gezamenlijke herdenking plaatsvindt, 
gecentreerd rondom de jaarlijkse doden-
herdenking om 20.00 uur”, legt Peter uit. 
“Over de precieze uitvoering, de dienst in 
de Heikese kerk en het programma wordt 
nog volop nagedacht, maar wij gaan er als 
stichting zeker een rol in spelen. Zo zal 
bijvoorbeeld ons bestuurs-lid Jan Maijen 
de erewacht aansturen.” Over die plannen 
is op 8 februari jl. al een overleg tussen de 
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gemeente en de andere betrokken comités 
geweest. 

Voortbestaan
Komt hiermee ook een einde aan het 
voortbestaan van de Stichting Vrienden 
van het Indiëmonument? “Nee, zeker niet,” 
benadrukt Peter. “Jan Maijen en ik blijven 
samen met onze vrouwen het bestuur 
vormen. We nemen wel afscheid van onze 

secretaris Wim Brauns die al die jaren op 
geheel eigen wijze en met gepast decorum 
de herdenkingen heeft geleid. En uiteraard 
zullen we voorlopig met nieuwsbrieven 
onze vrienden op de hoogte houden.”
Al met al kijkt het bestuur met vertrouwen 
uit naar deze eerste gezamenlijke herden-
king en valt er daarmee ook een flinke 
zorg over de benodigde financiën van hun 
schouders. Meer informatie volgt.

De buurtraad Armhoefse Akkers beloofde de aanvraag van de vergunning voor de camping 
af te zullen wachten alvorens haar mening daarover te bepalen. Deze belofte is niet nageko-
men. Razendsnel heeft zij nu al  “ja” gezegd. De voorzitter meende zich zelfs een olijk stukje 
over de buurtcamping in de buurtkrant te kunnen veroorloven (of zou het cynisch bedoeld 
zijn?). Hij realiseert zich kennelijk niet dat Landschapspark Moerenburg voor talloze mede-
burgers een beschermd gebied betekent, waar wandelaars en sporters dagelijks visueel ge-
nieten van het landelijke karakter, de panorama’s, de rust en de natuur. De instemming met 
het plan werd gemotiveerd door te verwijzen naar de wijkraad Noordhoek waar de camping 
geen overlast had veroorzaakt. Weet de buurtraad niet dat de situering aldaar op geen 
enkele wijze te vergelijken is met die van Moerenburg? Een tekst voor de buurkrant waarin 
expliciet bedenkingen werden geuit tegen de camping werd door de redactie geweigerd. En 
de buurtraad schoof de gedetailleerde en schriftelijk ingebrachte bedenkingen op haar beurt 
zonder inhoudelijke reactie opzij. Er was van meet af aan een pro-stemming bij buurtraad en 
buurtkrant.
 
De bijna jubelende instemming met dit plan getuigt helaas niet van de zorgvuldigheid en 
kennis van zaken die van een buurtraad mogen worden verwacht. Bij navraag (eind januari 
2017) bleek dat het verzoek voor een vergunning alleen werd gedaan voor Roadburn (een  
kampeerweekend met circa 800 kampeerders,40 vakantiehuisjes met 2 kamers,  auto’s). 
Er werd geen vergunning aangevraagd voor Best Kept Secret (aantal onbekend), Festival 
Mundial (circa 600 kampeerders), Concert Woohah (ongeveer 1.500 kampeerders), buurt-
camping (ongeveer 500 kampeerders, waarschijnlijk in Moerenburg vertier zoekend). 
 
Wanneer de mogelijke vergunning ter inzage wordt gelegd is nog niet bekend. Zodra deze 
verleend is, kan iedereen daar bezwaar tegen maken. De bezwaarschriften moeten bin-
nen 6 weken na verlenen worden ingediend. Zij worden daarna behandeld door de afdeling 
juridische zaken van de gemeente. Daaruit volgt of het genomen besluit in stand blijft, wordt 
herzien of alsnog wordt afgewezen. Vervolgens kan, indien nodig, beroep worden ingesteld 
bij de Rechtbank. Dit alles hadden buurtraad en buurtkrant ook bekend moeten maken.  

Jan van Bergen, bewoner Armhoefse Akkers.  

Naschrift redactie: Er is een uitvoerige correspondentie vooraf gegaan aan het ‘weigeren’ van de tekst. 
Daarnaast is het goed te weten, dat vergunningaanvragen per ‘evenement’ moeten geschieden.

Lezers schrijven 
	

Buurtraad en buurtkrant varen een bedenkelijke koers  
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Buurtquiz 
 
Stel alvast je dreamteam samen, want voordat je het weet kan er 
worden ingeschreven! 
Zorg dat je team bestaat uit minimaal 10 personen, liefst van diverse 
pluimage, en 1 teamcaptain. Hoe, wat en waar inschrijven staat in de 
volgende buurtkrant.  
20 mei spelen we het spel en 10 juni volgt de uitslag met een feestje. 
 

 

 
	

Op de jaarlijkse open dag op 15 januari jl. 
werd dit nieuws officieel bekend gemaakt. 
De aanleiding: na een dieptepunt qua 
aanmeldingen in 2011 zit het Odulphus 
sinds 2012 weer in de lift. Het lyceum is 
gezond en op orde en dat is de populariteit 
in de regio Tilburg ten goede gekomen. 
De school haalt zelf goede rapportcijfers 
en ouders komen daar massaal op af met 
hun kroost. Om de maximale capaciteit van 
1.350 leerlingen te handhaven is een loting 
dit jaar onvermijdelijk.

Loting procedure
Op de website : Odulphus.nl staat de 
procedure rondom de loting in stappen 
uitgelegd. Er is plaats voor maximaal 260 
leerlingen, waarvan 150 voor het gym-
nasium. Het pregymnasium voor groep 8 
leerlingen met een vwo-advies is een suc-
cesnummer gebleken, want veel kinderen 
maakten zo kennis met hun toekomstige 
middelbare school. Mijn eigen zoon en 
enkele van zijn vrienden zijn ook zo bin-
nengekomen, gegrepen en gebleven. 
Hoewel ze nog konden switchen, kwam dat 
niet in hun gedachten op. Het voorprogram-
ma van 12 weken oefenen smaakte de tie-
ners meteen naar meer. Het Odulphus legt 
duidelijk het accent op het gym, wellicht ter 
voorbereiding op een categoraal gymna-
sium in de toekomst. Na de zomer zijn nog 
30 havisten welkom en 60 brugklassers 
voor de combi havo/vwo. Er kan nog onder-
ling geschoven worden met de aantallen in 

Odulphus gaat ook loten                                    Gerben van Eeuwijk
Het Odulphus Lyceum gaat voor nieuwe scholieren die in september willen starten 
dit voorjaar een loting hanteren. Na de Nieuwste School in 2016 is het Odulphus de 
tweede middelbare school in Tilburg die gaat loten.

geval van mogelijke onder-inschrijving voor 
1 van de 3 keuzes.  

Brussen-regeling
Zoon fietst voorop naar de open dag en 
leidt zijn zus rond. Als ouders hoeven wij 
onze dochter (11) maar te volgen, in de 
slipstream van haar privégids. Haar snuffel-
tocht als groep 7 kind is begonnen. Net als 
op de Nieuwste School gaat op het Odul-
phus gelden dat een kind niet hoeft mee te 
loten als er al een broer of zus op school 
zit. Deze brussen-deal is voor menig ouder 
bij voorbaat een opluchting. Ook voor kin-
deren van het personeel wordt een uitzon-

Drukte bij de open dag
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dering gemaakt. Evenals voor kinderen van 
ouders die lid zijn van de Raad van Advies, 
die positie geeft opmerkelijk genoeg ook 
voorrang. Al deze sluiproutes en clausules 
gaan aan de kids volledig voorbij, maar de 
ouders spitsen uiteraard hun scherpe oren. 
Onze 11-jarige geniet intussen van een gra-
tis hotdog en komt nog een oude vriendin 
van groep 2 tegen. Verlegen draaien de 
meiden om elkaar heen, want vijf jaar uit 
het oog is bijna uit het hart. Achteraf zegt 
die wijsneus: “Ik had moeten vragen of ze 
al verkering heeft, want dat willen meiden 
weten!” 

Spannende avond
Op maandag 13 maart a.s. vindt de 

openbare loting door een notaris plaats 
in de aula van het Odulphus, op dezelfde 
avond en tijd als bij de Nieuwste School. 
Potentiële leerlingen mogen echter niet op 
beide scholen mee loten en zo hun kansen 
spreiden. De keuze voor welke loting moet 
op voorhand gemaakt zijn, want anders 
zou een derde school van voorkeur een rol 
gaan spelen. Nu geldt binnen het scho-
lenverband van OMO (Ons Middelbaar 
Onderwijs) een garantieregeling: na uitlot-
ing ben je welkom op een andere OMO-
school zoals het Theresia Lyceum, waar we 
zeker nog gaan kijken. De Nieuwste School 
en Odulphus sluiten elkaar bij de a.s. loting 
uit. Eruit bij de een, dan niet erin bij de 
ander! Een laatste nieuwtje op de open dag 
was de komst van een pre-havoklas na de 
a.s. zomervakantie. Ouders mogen hun 
kinderen daar echter niet voor opgeven, dat 
privilege ligt bij de leerkracht van groep 8.

	 Informatie 	

	

Elk jaar is het weer een heel leuke dag 
waarbij ontmoeten en de dialoog centraal 
staan. Noteer 18 maart dus nu vast in uw 
agenda, want dan bent u welkom tussen 
12.00 en 16.00 uur op de Jan Wierhof.
 
Thema: stigma
De open dag staat in het teken van één 
centraal thema: stigma. Over mensen met 
psychiatrische aandoeningen bestaan veel 
vooroordelen. We noemen dit een stigma: 
een krachtig negatief sociaal stempel dat 

Save the date: Open Dag GGz Breburg 18 maart                    Theo Vervoort

In de week van 13 t/m 18 maart vindt de week van Zorg en Welzijn plaats, waarin 
landelijk honderden zorg- en welzijnsorganisaties hun deuren openen voor publiek. 
Net als voorgaande jaren vindt GGz Breburg dat zij niet kan ontbreken. 

de manier beïnvloedt waarop mensen zich-
zelf zien of gezien worden. Zij krijgen veelal 
te maken met onbegrip, vooroordelen, 
buitensluiting en discriminatie. Dit zit vaak 
diep geworteld in onze samenleving. Op de 
open dag worden diverse aantrekkelijke ac-
tiviteiten georganiseerd voor de bezoekers 
uit de buurt, cliënten, naasten van cliënten, 
(toekomstige) medewerkers en geïnteres-
seerden. Het definitieve programma op 
en rond de locatie Jan Wierhof wordt later 
uitgebreid bekend gemaakt via diverse 
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Parkje van Toen - belevingspark

Woensdag 25 januari jl. is bij Helicon Opleidingen - vroeger Studio T - het plan gepresen-
teerd dat Niek Peeters, Luuk van der Vleuten en Teun Laureijs hebben gemaakt voor het 
park bij het Indiëmonument aan de Ringbaan Oost. Het plan is een uitwerking van het 
burgerinitiatief van onze buurtgenoten Angelique van Heeswijk en Nan Wijffels, die de allure 
van vroeger weer willen terugbrengen in het park. Vandaar ook de naam van hun initiatief: 
‘Parkje van Toen’, sinds kort met de toevoeging: ‘belevingspark’.
Om dit voor elkaar te krijgen, is een werkgroep in het leven geroepen, die in samenwerking 
met de gemeente, de buurtraad, buurtbewoners en Helicon met het park aan de slag gaat. 
Het plan van Niek, Luuk en Teun brengt de mogelijkheden en onmogelijkheden voor het 
toekomstige park duidelijk in beeld en geeft ook aan welke kosten met de diverse onderde-
len gemoeid zijn. De werkgroep zal zich de komende maanden gaan buigen over de voor-
stellen van deze studenten en onderzoeken op welke manier één en ander gerealiseerd kan 
worden. Mochten de plannen wat concreter worden, dan zal de werkgroep deze presenteren 
aan de buurt en de omwonenden. Aangezien dit een park wordt voor de buurt, zullen tegen 
die tijd ook oproepen komen aan de buurtbewoners om zich actief in te zetten voor de reali-
satie van het ‘Parkje van Toen’. 

kanalen.

Vergaderruimtes
Elders in dit nummer leest u meer over de 
inloopavond die GGz Breburg op 18 januari 
jl. organiseerde. Een tweetal zaken willen 
we nog graag even benadrukken.
Sinds de renovatie beschikken we over 
een mooi werkcafé met een mooie fototen-
toonstelling over 100 jaar psychiatrie en een 
kunstwerk van kunstenares Marlène Dumas. 
Als u eens binnen wilt lopen om de foto’s 
te bekijken, dan bent u van harte welkom. 
Of kom eens langs voor een lunch tussen 
11.45 en 13.15 uur. Voor een schappelij-
ke prijs kunt u hier ook als buurtbewoner 

gebruik van maken, evenals medewerkers, 
cliënten en relaties van GGz Breburg. 
In het hoofdgebouw zijn een flink aantal ver-
gaderruimtes aanwezig, die vooral overdag 
benut worden. Wij bieden de mogelijkheid 
voor groepen en organisaties uit de buurt 
om hier in de avonduren gebruik van te 
maken. Natuurlijk is het dan wel van belang 
om dit tijdig te melden, zodat er goede 
afspraken gemaakt kunnen worden. 
Wilt u de mogelijkheden daarvoor nader 
bekijken, stuur dan een mailtje naar 
7 meldingenjanwierhof@ggzbreburg.nl.
Dat is het mailadres waar u ook klachten of 
vragen kunt melden.
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Op zondag 19 februari vindt tussen 13.00 en 18.00 uur het Factorium Festival plaats. 
Dit keer in winterse sferen. Je ziet allerlei voorstellingen, er zijn optredens en een mys-
terietheatertour. De dag is voor het héle gezin! Meer informatie en het programma vind 
je op : www.factorium.nl/factoriumfestival. 

Wijkgenoot Arnoud-Jan Bijsterveld beschreef de ingrijpende geschiedenis van de bewo-
ners van de Professor Dondersstraat 77 in oorlogstijd. In ‘House Of Memories’ verhaalt hij 
over de familie van Bertram Polak in wiens huis hij nu woont.

Alle inwoners van Nationaal Landschap Het Groene Woud met hoogstam fruitbomen in de 
tuin of op het erf zijn uitgenodigd voor de informatieavond over het snoeien hiervan. Deze 
vindt plaats op maandag 13 februari in het gemeentehuis van Oirschot. Toegang is gratis, 
maar wel vooraf aanmelden via 7 streekhuis@hetgroenewoud.com. 

Ons wijkblad heeft een donatie ontvangen van de vereniging Spiegelglasfonds om het 
voortbestaan van het blad te stimuleren. Dank daarvoor! De vereniging heeft tot doel: het 
geldelijk ondersteunen van publiekgerichte activiteiten die geïnitieerd, ontwikkeld en geor-
ganiseerd worden door allerlei organisaties binnen de gemeente Tilburg.

NLR-Tilburg, dat wordt de naam van de nieuwe voetbalclub die gaat ontstaan als de fusie 
van LONGA. NOAD en RKTVV door het gros van de clubleden wordt goedgekeurd. Ideeën 
voor een nieuw logo zijn welkom en daarnaast wordt naarstig gezocht naar een nieuwe, 
onafhankelijke voorzitter die ‘boven de partijen’ staat.

De komst van nog een voetbalclub naar het sportterrein aan de Spoordijk heeft ook gevol-
gen voor Were Di voetbal. Enkele elftallen maken gebruik van de velden op dit complex, 
maar dat wordt in het nieuwe seizoen lastig. Vandaar, dat de nieuwe voorzitter van Were Di, 
Mara Gevers, bij Wethouder Kokke al wensen voor een uitbreiding van de eigen accommo-
datie heeft ingebracht. 

Op 19 maart verzorgt bariton Wil van Leijsen vanaf 12.30 uur een ‘muzikaal feestmenu met 
luchtige opera-aria’s en duetten’ in het Cenakel m.m.v. sopraan Nancy Verschuuren en Joep 
Meijer aan de vleugel. Kaarten kosten € 10 in de voorverkoop. Bestellen via ( [013] 544 54 
55 of via : www.wilvanleijsen.nl. Kinderen tot 14 jaar betalen de helft. 

De Zonnebloem in de regio Tilburg is bezig met een reorganisatie. Het aantal afdelingen 
wordt van 18 teruggebracht naar 7. Hiervoor zijn ze op zoek naar nieuwe bestuursleden die 
het werk van de vrijwilligers in goede banen kunnen leiden. Interesse? Meer informatie bij 
regiovoorzitter Joke Roovers: ( 06 533 710 86. 
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Heerlijk landhuis met zwembad in Andalusië / Wandelvakanties 
Landelijke omgeving met schitterend uitzicht op de mediterrane kust bij Malaga. Wandel-
vakanties in jan/mei/nov. Bel of WhatsApp Ramon en Esther ( 06 445 101 42,  
: www.encantada.eu/nl/. 

Piano- en zangschool ‘Pop/Jazz/Klassiek’  
Docenten Arno Aerts en Wil van Leijsen. 
: www.wilvanleijsen.nl ( [013] 544 54 55 of 7 arnoaerts1@home.nl

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

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

 
Schildersbedrijf Michel van Gemert 

 
Voor al uw binnen- en buitenschilderwerk 

Tevens ook kleine stukadoorwerken 
 

30 jaar ervaring in onderhoudswerken en nieuwbouw 
 

Vrijblijvende offerte 

Eikenbosch 43 
5056 GB  Berkel-Enschot 

Tel: 013 - 5367336 
Mob.: 06 – 22790145   

 
Winterschilder: 

van oktober t/m februari 10% korting          
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BUURTAGENDA 

23 febr. Vanaf 21.15 uur Were Di voetbal 
Tonproatersavond w.o. Paul Timmermans 

24 t/m 27 
feb. 

Verschillende tijden In en rond de Pelgrimhoeve 
Carnaval in de wijk Armhoefse Akkers 

2 mrt. 19.30 – 21.30 uur La Poubelle 
Repair Café voor reparatie van nog bruikbare spullen 

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

16 mrt. Vanaf 20.00 uur Hall of Fame [Spoorzone] 
Inspiratieavond rond de Buurtcamping 

17 mrt. 11.00 – 14.00 uur Pelgrimhoeve 
Themamiddag over het gehoor en de telefooncirkel 

18 mrt. 12.00 – 16.00 uur Jan Wierhof 
Open dag GGz Breburg rond het thema: stigma 

 
INFORMATIE 

Ø Buurtkrant E-mail: armhoefseakkers@gmail.com 
     Eindredactie Jaap van Loon Spoorlaan 2      ( 536 09 65 
     Advertenties Anneke v.d. Avoird Bosscheweg 192 ( 542 30 65 
  
Ø Buurtkrant 

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

   
Ø Reacties 

Buurtkrant 
Deadline kopij volgend nummer: 
Verschijningsdatum rond:  

   25 februari 
   10 maart 

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

Ø Buurtraad E-mail: 7 buurtraad@armhoefseakkers.nl 
Secretariaat:                J.P. Coenstraat 34a,     5018 CT Tilburg 

     Leden Lout Donders ( 543 88 68 (voorzitter), Ineke van Kasteren ( 544 
67 83 (secretaris, communicatie, senioren), Gijs Bakkers ( 06 185 136 
14 (omgevingswet), Yvette Eshuis ( 06 474 931 61 (communicatie, 
omgevingswet), Erwin Jacobs ( 590 40 00 (penningmeester), Hein 
Jacobs ( 542 61 10 (DAAD, Jan Wier), Mascha Meulenbroek ( 06 
133 703 94 (feest & ontspanning), Esther Naeyé ( 06 531 914 11 
(groen, feest & ontspanning), Remco Westhoek ( 535 70 08 (Kerk & 
Klooster, Moerenburg). 
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     Vergadering Eerstvolgende vergadering: 14 februari. Aanvang 20.00 uur in de 
Buurtraadruimte Van Heutszstraat 1a. Welkom! Enkele dagen 
hiervoor staat de agenda op : www.armhoefseakkers.nl en een 
week na de vergadering vindt u daar ook de besluitenlijst. 

               
Ø Wijkagent 

Marco van Raak 
Er is geen vast spreekuur meer. De wijkagent maakt liever een 
persoonlijke afspraak. Bel: ( 0900 8844, of mail naar: 
7 Wijkagenten-armhoef-hoogvenne.tilburg-centrum@politie.nl	

  
Ø Bloedafname Diagnostiek Brabant, iedere donderdag van 09.30 -10.00 uur (met 

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

  
Ø Wijkzuster Ilse Oldenkotte is de wijkzuster van Surplus in onze wijk. Zij is 

bereikbaar via ( 06 238 420 94 of via de Wijkzustertelefoon van 
de Kruisvereniging Midden-Brabant ( (013) 455 06 02. 
 

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

Ø AED-apparaat 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 Overlast rond Jan 
Wier / Meldpunt 
GGz 

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

Ø Meldpunt 
Waterpaviljoen 
Moerenburg 

 

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

Ø Misstanden in 
Moerenburg 

Overlast meldt u via het Handhavingsteam Buitengebied: ( 0900 
996 5432, of bij de politie: ( 0900 8844. 
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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. 

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  


