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-  Buurtraadenquete deel 2
-  Sportieve wijkgenoten

Carnaval is helaas alweer voorbij, maar Joep en zoontje Guus de Beer 
kunnen nog na genieten (foto: Toine Kocx)
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Je verzint het niet, wat er allemaal mis kan 
lopen bij zo’n relatief eenvoudig lijkende 
klus. Daar kunnen bewoners, buurtraad en 
de gemeente inmiddels hoog rode koontjes 
van krijgen. Het toverwoord ‘miscommu-
nicatie’ zorgde ervoor, dat iedere hande-
ling van de bomenplanters met meer dan 
argusogen bekeken werd.

Brandhout
De buurtraad probeerde de vinger aan de 
pols te houden en zo goed als mogelijk 
met de gemeente af te stemmen wat de 
werkzaamheden zouden behelzen en wan-
neer hiermee gestart zou worden. Zo wilde 
ze behulpzaam zijn bij het opstellen van de 
informatiebrief voor de bewoners. Het ding 
bleek echter al verspreid, toen ze inzage 
kregen, waarbij een groep aanwonenden 
zelfs vergeten was. Op Facebook werd 
trots vermeld, dat bewoners de ‘goede’ 
bomen konden overnemen, maar op dat 
moment bleek het gros al in drie stukken 
gezaagd op de grond te liggen. Dat gold 
ook voor de prachtige Catalpa op de hoek 
van de Armhoef- en JP. Coenstraat. En 
zelfs de welig tierende begroeiing rondom 
de bomen kreeg geen tweede kans: opge-
graven en afgevoerd. Daar waren verschil-
lende bewoners overigens niet rouwig om: 
“die begroeiing was echt helemaal niets.”  

Acer
Wantrouwend geworden door zoveel 
voortvarendheid van de gemeente werd 
ineens ook getwijfeld aan de soort bomen 
die nu geplaatst zijn. Buurtgenoot Corné 
van Beerendonk had immers geadviseerd 
te kiezen voor de Acer freemanii ‘Celzam’, 
een opgaand groeiende boom tot een 
hoogte van circa 15 m. met een opvallend 
goed gevormde, compacte kroon in pira-
midevorm die de eerste jaren snel groeit. 
Nou, wees gerust: die staan er nu en zelfs 

Bomensoap                                                                  Redactie

Onlangs zijn de bomen in de J.P. Coenstraat en de Armhoefstraat vervangen. Dat 
ging niet zonder slag of stoot. Het zorgde voor meer dan voldoende gespreksstof op 
straat, in de wandelgangen en op social media.  

enkele meer, dan voorheen. Dat is dus 
goed gegaan. De plantgaten zijn overal ook 
eerst uitgegraven en van nieuw zand voor-
zien, zodat de nieuwe bodem een goede 
voedingsbodem biedt. Ook zijn er andere 
planten (Viburnum) voor de begroeiing van 
de plantvakken gezet en op o.a. de hoeken 
bij de Heile Schoorstraat en Armhoefstraat 
zijn hiervoor enkele extra perken gemaakt 
die verkeerd parkeren tegen moeten gaan. 
Daar was het aan de alertheid van de 
bewoners te danken, dat die perken er ook 
kwamen, want de uitvoerder bleek over 
andere tekeningen te beschikken. Op die 
extra klus – tegels en geel zand eruit, zwart 
zand en planten erin, bestrating aanpas-
sen – hadden de werklui niet gerekend. 
Maar, het moet gezegd: in een paar dagen 
tijd kregen de beide straten een mooi nieuw 
aanzien.

Vooral echter in het eerste half jaar, zal ex-
tra onderhoud o.a. in het geven van water 
een voorwaarde zijn om de bomen ‘aan te 
laten slaan’. De buurtraad is dan ook op 
zoek naar een paar vrijwilligers die daaraan 
de helpende hand willen bieden.

De nieuwe bomen worden aangevoerd 
(foto; H. Keusters)
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Vrij uniek aan dit overleg was dat de bewo-
ners van Moerenburg deze keer allemaal 
waren uitgenodigd. Meestal zijn het vooral 
wijkbewoners en een enkele bewoner die 
deel mogen nemen aan het overleg met de 
gemeente Tilburg. 

Vorstelijk Landschap
Kees Roelofsma, interim programmamana-
ger ‘Groen in de stad’ bij de Gemeente 
Tilburg gaf aan de hand van een kaart 
toelichting op een aantal plannen, die deels 
al zijn uitgevoerd. Aan de Baksevenweg is 
het - door grondruil met boeren - mogelijk 
gemaakt dat 8,5 ha aaneengesloten deels 
natuur, deels extensief agrarisch in gebruik 
is genomen. Verder komt er misschien 
een uitkijktoren in knooppunt de Baars. 
Er worden nog enkele bestaande paden 
omgebouwd tot ‘sportlanes’ door deze te 
voorzien van betere faciliteiten voor vrije 
sporters. Deze sluiten aan op het bestaan-
de traject langs het kanaal. Op de brug in 
de Meierijbaan is een aantal plantvakken 
gerealiseerd. De aanleg van een steiger en 
pontje over het Wilhelminakanaal gaat niet 
door in verband met de beroepsscheep-
vaart. Het pontje bij de ingang naar de 
Piushaven blijft wel in de plannen opgeno-
men. Voor de RWZI zijn nog geen concrete 
plannen gemaakt.

Ut Rooie Bietje
Namens Ut Rooie Bietje werd het woord 
gevoerd door Erik Meijs (teler) en Koen van 
der Schoof (bedrijfsleider). Dit dagbeste-
dingsproject biedt beschermde werkplek-
ken, onder toezicht, voor mensen die ver 
van de maatschappij staan om hen weer 
‘mens te laten worden’. Zij hebben veel rust 
nodig en er kunnen maar weinig eisen aan 
hen gesteld worden qua werkdruk. 
Het terrein aan de Koningshoeven blijft 
gewoon bestaan, met teelt voor de handel. 

Moerenburgoverleg met de bewoners                                  Theo Sweegers

Op 15 februari jl. was er weer een door de gemeente georganiseerd overleg over de 
ontwikkelingen in Moerenburg. Voor deze avond stonden met name Het Vorstelijk 
Landschap en Ut Rooie Bietje op de agenda. 

Dit jaar gaat Ut Rooie Bietje in Moerenburg 
aan de Oisterwijksebaan tussen huisnum-
mer 6 en 8 starten met het planten van 
laagstam fruitbomen en het aanleggen van 
teeltvakken voor natuurlijke landbouw. De 
bedden worden aangelegd in de lengte 
over het terrein. Het wordt een open tuin, 
zonder hek, waar iedereen zo kan binnen-
lopen om een praatje te maken. Ze willen 
beginnen met aardappels en lissenwortels 
in de plantvakken. De oogst zal geleverd 
worden aan diverse restaurants in Tilburg. 
Het is de bedoeling dat ze op dit terrein 
alleen bijzondere nieuwe groentes op een 
nieuwe manier gaan telen. Dit op vraag van 
de restaurants waaraan ze nu leveren en 
bij schaalvergroting ook aan nieuwe klan-
ten. Het is nog afwachten wat er op deze 
grond zal groeien. Daar is nog helemaal 
geen zicht op. Er zullen in ieder geval geen 
plastic tunnels en ergonomische werkplek-
ken geplaatst gaan worden. Teelt op de 
koude grond dus. 
Er zal ondanks de biologische en natuur-
lijke benadering wel bedrijfsmatig gewerkt 
gaan worden De heer van der Schoof 
benadrukt dat het project een leerproces 
is, zowel voor Ut Rooie Bietje als voor 

Schets van het achterste deel 
van het terrein
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andere betrokkenen. Alles zal geschieden 
in goede samenspraak met de omwonen-
den. Een groot deel van het perceel aan 
de Oisterwijksebaan zal voorlopig klaver 
met gras blijven, dat gemaaid wordt en 
vervolgens gevoerd aan de geiten, zoals in 
voorgaande jaren. Als een en ander goed 
gaat draaien zal er op lange termijn onder 
andere een winkel en verblijfsgebouw 
komen aan de Oisterwijksebaan. 

Verkeer
Moerenburg is in de loop van de jaren erg 
veranderd, vinden de bewoners. Vroeger, 
zo’n 30 jaar geleden, was het een heel 
rustige plek aan de rand van de stad om te 
werken en te wonen. Sinds alle aandacht 

en ombouw naar Landschapspark Moeren-
burg is het veel drukker, maar zijn er vooral 
ook veel meningen over wat hier allemaal 
moet gebeuren. Zo steunt de buurtraad 
een initiatief om van het gebied een 30 
km.-zone te maken. De meningen hierover 
lopen echter sterk uiteen, dit ook omdat 
handhaving niet aan de orde is. Er wordt 
nu een bewonersgroepje gevormd om de 
verkeersveiligheid verder te bespreken. 
Zij kan hiervoor onder andere de hulp van 
Veilig Verkeer Nederland inroepen. 

Crea-t-uur op basisschool Armhoefse Akker

Uit een aanbod van diverse activiteiten 
kiezen de kinderen er twee. Hieraan nemen 
zij op vrijdagmiddag 12 en 19 mei deel. 
Nu zijn wij nog op zoek naar creatieve 
buurtgenoten die ook een activiteit willen 
en kunnen organiseren. Dit kan bij ons op 
school maar eventueel ook op locatie. U 
geeft dan dus op 2 vrijdagmiddagen - van 
13.45 uur tot 15.15 uur - dezelfde activiteit 
aan 2 verschillende groepen. 

U kunt bijvoorbeeld denken aan activiteiten 
zoals: drama, dansen, tekenlessen, voet-
ballessen, solderen, figuurzagen, origami, 
koken etc. De kinderen worden door de 
crea-t-uur werkgroep ingedeeld in groepjes 
van minimaal 6 leerlingen. 
Voor ons crea-t-uur zijn wij dus nog op 
zoek naar enthousiaste mensen die op 
vrijwillige basis een activiteit zouden willen 
en kunnen organiseren! Eventuele materi-
aalkosten kunnen na overleg wel gedecla-
reerd worden.

Op onze school wordt al enige jaren op 2 vrijdagmiddagen voor de kinderen van de 
groepen 5 t/m 8 een creatief uur georganiseerd. Ook dit jaar zijn wij op zoek naar 
enthousiaste ouders die een activiteit willen organiseren.

Interesse? Neem dan contact op met de 
werkgroep via 
7 jens.reijnen@armhoefseakker.nl of bel 
met de school ( [013] 543 42 37 en vraag 
naar Jens Reijnen of Sjors van Egeraat.

Jens Reijnen



7

Het initiatief wordt ondersteund door de 
wijkwethouder die al eerder liet door-
schemeren dat exploitatie van – een deel 
van - het inmiddels bijna gerenoveerde 
RWZI-terrein tot het wensenlijstje van de 
gemeente behoort. Dat kan dan wel zo zijn, 
maar al eerder is gebleken dat inwoners 
van onze wijk geducht tegenstand kunnen 
bieden. Denk maar eens aan het dossier 
Jan Wier of de ophef over de steeds groter 
wordende parkeeroverlast.

Kansen
Volgens H. Boutjes, projectontwikkelaar in 
ruste, zal het allemaal zo’n vaart niet lopen. 
“Ik ben pas net begonnen met het onder-
zoek en vooralsnog hoor ik meer positieve 
dan negatieve geluiden. Daarbij voel ik 
me ook gesteund door de wijze waarop de 
Stadscamping hier in Moerenburg toch ver-
welkomd is. Al snel bleken direct omwonen-
den en belanghebbenden heel constructief 
te hebben meegedacht. Natuurlijk is het 
nog even afwachten hoe een en ander in 
de praktijk zal verlopen, maar daar heb ik 
alle vertrouwen in. Men kan wel meteen de 
hakken in het zand steken, maar ik zoek 
naar oplossingen waarin ik wijkbewoners 
graag actief meeneem. Letterlijk en figuur-
lijk. Een kleinschalig evenemententerrein 
biedt namelijk ook de nodige kansen voor 
bewoners en bedrijfjes in de wijk!”
En aan wat voor evenementen wordt dan 

Circus in Moerenburg?                                                 Jaap van Loon

Wellicht een toekomstige werkelijkheid. Momenteel is een onderzoek gaande of het 
inrichten van een permanent evenemententerrein vooraan in Moerenburg haalbaar 
is. De weide voor de Stadscamping en het terrein van de voormalige waterzuivering 
lijken hiervoor uiterst geschikt.

gedacht? Omstandig legt Boutjes uit, dat 
het zeker niet gaat om grote evenementen 
met enorme bezoekersstromen: “Het blijft 
allemaal klein.” Maar wordt er bijvoorbeeld 
als eis steeds verbinding gezocht met de 
natuur? Hij wil daar nog niet op ingaan, 
maar een menwedstrijd, een ecologische 
markt of circus zouden volgens hem zeker 
opties zijn, 

Torenvalk
En hoe zit het dan bijvoorbeeld met de 
broedplaats van de torenvalk die met hand 

Circus op loopafstand? (© Poyin)

Afgelopen zomer zaten er drie torenvalken 
in de kast op Moerenburg

en tand door de Werkgroep Behoud Moe-
renburg wordt beschermd? “De torenvalk 
is inderdaad een beschermde inheemse 
diersoort op grond van de Europese Vo-
gelrichtlijn wat in Nederland is geregeld in 
de Wet natuurbescherming”, weet Boutjes, 
maar: “Nesten van torenvalken zijn echter 
niet standaard het gehele jaar beschermd! 
Nader onderzoek kan nodig zijn, omdat de 
nesten wel jaarrond bescherming genieten 
als zwaarwegende feiten of ecologische 
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Schildersbedrijf Michel van Gemert 

 
Voor al uw binnen- en buitenschilderwerk 

Tevens ook kleine stukadoorwerken 
 

30 jaar ervaring in onderhoudswerken en nieuwbouw 
 

Vrijblijvende offerte 

Eikenbosch 43 
5056 GB  Berkel-Enschot 

Tel: 013 - 5367336 
Mob.: 06 – 22790145   

 
Winterschilder: 

van oktober t/m februari 10% korting          
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omstandigheden dat rechtvaardigen. Dát 
kan de Werkgroep nog niet hard maken!”
En de overlast voor direct omwonenden 
en wijkbewoners? “Een storm in een glas 
water”, reageert Boutjes meteen. “Wat heet 
nou overlast? Wees blij, dat er nu eens 
een aantal dagen per jaar iets te beleven 
valt, zo vlak naast de deur. Het geeft wat 
reuring, maar overlast? Zoals ik al eerder 
zei, moeten mensen profiteren van wat 
er komt. Ik weet zeker, dat Gijs graag wat 
extra gasten in Café Zomerlust ontvangt 
die komen kijken naar de opbouw, of dat 
die nieuwe B&B extra klantjes krijgt. Als we 
het goed regelen, is er echt sprake van een 
win-winsituatie en verrijking van jullie wijk, 
dat geef ik je op een briefje!” 

RWZI-terrein
Een paar maanden geleden beweerde 
Waterschap De Dommel, eigenaar van de 
voormalige waterzuivering, nog duidelijk in 
dit wijkblad dat openstelling van het terrein 
niet aan de orde was. Zo zei projectlei-
der André Smits die de renovatie van het 

terrein begeleidt: ‘Tja de gemeente heeft 
mooie plannen, maar voor ons staat de 
bedrijfsvoering centraal. Het Waterschap 
heeft qua financiën ook niet de prioriteit 
om het terrein voor bijvoorbeeld recreatief 
gebruik geschikt te maken.” Maar juist het 
Waterschap heeft er alle belang bij, dat de 
renovatie te gelde wordt gemaakt. Boutjes: 
“Een leek kan zien, dat ze veel te veel kos-
ten hebben moeten maken. Dadelijk ziet 
alles er weer prachtig uit en dat willen ze 
echt niet alleen maar achter hoge hekken 
verstoppen. Ik reken dus op hun medewer-
king.”

Op de eerste zaterdag van april gaat 
Boutjes een wandeling organiseren om 
zijn plannen toe te lichten. Belangstellen-
den krijgen de gelegenheid hem vragen 
te stellen en mee te wandelen richting 
de beoogde locaties. Vertrek 11.30 uur 
vanaf de parkeerplaats bij Café Zomerlust. 
Aansluitend kunt u mee wandelen met 
Van Henegouwen Bergen (zie elders in dit 
nummer).

Het maken van een goede melding en een 
helder signalement is best lastig. WaakSa-
men is een aanvulling op bestaande Buurt-
WhatsApp-groepen. De SAAR-methode 
(signaleren, alarmeren, appen, reageren/
registeren) die geldt bij WhatsApp berich-
ten blijft dus leidend.  
WaakSamen helpt je om snel, duidelijk 
en eenvoudig een melding te maken. Ook 
geeft de app aan of het nodig is om de 
politie te bellen.  

Waakzaam in onze wijk
Wil jij je inzetten voor een veilige buurt? Een verdachte situatie kan je nu ook snel en 
makkelijk melden via de WaakSamen-app.  

De gemaakte meldingen komen 
rechtstreeks terecht bij de politie en de 
gemeente. Ook kan een melding meteen 
gedeeld worden in een Buurt-WhatsApp-
groep of social media. De Waaksamen-app 
is gratis te downloaden.  
 
Nieuwsgierig geworden, bekijk 
dan dit filmpje : https://vimeo.
com/201167533/4de73a652b en heb je 
vragen, mail die dan naar 
7 info@waaksamen.com. 
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Sinds hij vijf jaar geleden bij het mountain-
biken in de Loonse en Drunense Duinen 
voorover kieperde en met zijn hoofd tegen 
een boom belandde is het voor Frank een 
soort mantra geworden: “Ik ga de Mont 
Ventoux nog op fietsen.”

Keihard
Tja, mooi gezegd, maar de behandelend 
artsen konden alleen maar meewarig glim-
lachen. Logisch, want Frank kreeg 8 dagen 
na zijn val te kampen met een ernstige 
herseninfarct met bijbehorende verlam-
mingsverschijnselen. Een stuk schedel 
moest verwijderd worden en werd een half 
jaar in de diepvries bewaard om de zwel-
lingen van hersenen de ruimte te geven. 
Een intensief en langdurig revalidatietraject 
volgde en ondertussen werd hij voorzichtig 
ingelicht over alles wat hij allemaal niet 
meer zou kunnen. “Ik heb me daar nooit bij 
neergelegd”, vertelt Frank fel. “Ik ben posi-
tief ingesteld, ben er keihard tegenaan ge-

Frank naar de top van de Mont Ventoux                          Jaap van Loon

Ga d’r maar aan staan: ondanks een verlamming van de linkerkant van je lichaam 
op de fiets de legendarische Mont Ventoux beklimmen. Frank Janssen (56) uit de St. 
Josephstraat gaat die uitdaging aan in het weekend van Hemelvaart.

gaan en heb nooit de hoop op gegeven. Al 
moet ik wel zeggen dat die eerste twee jaar 
een verschrikking waren. Je raakt je baan 
kwijt, krijgt met allerlei instanties te maken 
om uiteindelijk voor 100% afgekeurd te 
worden.” Zijn vrouw Karin kan dat beamen: 
“Een heftige tijd, want in één klap zie je een 
sportieve vent als een wrak in een rolstoel 
zitten die bij alles hulp nodig heeft.” 

Training
De Mont Ventoux: vanaf de fontein in 
Bedoin een afstand van 21,5 kilometer 
met een gemiddeld stijgingspercentage 
van 7,5% naar de top op 1909 meter. Hoe 
train je zoiets? Frank: “Ervaringsdeskun-
digen die de berg al bedwongen hebben, 
vertellen dat je toch zeker zo’n 1.000 km. 
getraind moet hebben. Dat hoeft niet persé 
met beklimmingen te zijn, maar het helpt 
wel. Zo ben ik onlangs een paar keer met 
een kennis al de Postbank bij Rheden op 
gefietst (een tochtje van 1 km.) en wil ik 
ook nog in Limburg of de Ardennen gaan 
trainen. Hier om de hoek heb ik mijn eigen 
trainingsparcours: het viaduct van de Ring-
baan Oost over de Piushaven, daarna naar 
het viaduct op de Meijerijbaan en dan via 
het fietspad naar het viaduct over de A58 

Frank Janssen
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richting Trappistenklooster. En natuurlijk 
probeer ik veel te wandelen met mijn hond 
in Moerenburg. Goed voor de conditie, 
goed voor de contacten.” 
Overigens rijdt Frank ‘gewoon’ op zijn drie-
wielige, aangepaste fiets van zo’n 20 kg. 
straks de berg op. Elektrisch? “Nee, persé 
niet. Ik wil gewoon op eigen natuurlijke 
kracht naar boven!”

Eigen club
Op 27 mei gaat het gebeuren. Frank heeft 
zo’n 40 mensen om zich heen verzameld 
die met hem de uitdaging aangaan. Daar-
onder de fysiotherapeuten van Fysio Sport 
& Therapie waar hij nog twee keer per 
week onder behandeling is. “Die hebben al-
lemaal een hometrainer aangeschaft”, lacht 
Frank, “want die hebben natuurlijk doorde-
weeks geen tijd om te trainen. Daarom 

gaan we ook in het Hemelvaartweekend, 
omdat anders de praktijk te lang dicht 
moet. Met ons allen proberen we geld in te 
zamelen voor de Stichting Omni Sportief 
Tilburg die sportactiviteiten organiseren 
voor o.a. mensen met NAH (niet aangebo-
ren hersenletsel).” 
Of de tocht naar boven op de Mont Ventoux 
nu gaat lukken of niet, de volgende uitda-
ging heeft Frank ook al in zijn hoofd: het 
beklimmen van de Stelvio in Italië.

Voor wie Frank en het goede doel wil on-
dersteunen: donaties kunnen gestort wor-
den op het rekeningnummer NL92 RABO 
0301248001 t.n.v. Omni Sportief Tilburg 
o.v.v. Mont Ventoux 2017. Zie ook: 
: www.omnisportief.nl. 
En, meefietsen of supporteren kan ook nog.

De Gemeenteraad Tilburg stelde drie 
dagen eerder een voorbereidingskrediet 
beschikbaar van € 134.000. De huidige 
kantine en kleedkamers voldoen al lang 
niet meer voor de uitbreiding die de 
afgelopen jaren heeft plaatsgevonden. 
Als de bouwplannen straks definitief zijn, 
wordt de raad in 2017 gevraagd om de 
overige 891.000 euro die nodig zijn voor 
de realisatie beschikbaar te stellen. Dit 
bedrag is overigens reeds gereserveerd 
in de Programmabegroting 2017 voor de 

Nieuwe kleedkamers voetbalclubs                                       Corin Sweegers

Zo kopte de Tilburgse Koerier op 2 februari jl. over de komst van de 16 nieuwe kleed-
kamers voor de voetbalcombinatie NOAD Longa (NLC) en voetbalacademie Willem II 
aan de Spoordijk. 

verdere ontwikkelingen van het sportcom-
plex aan de Spoordijk. De kleedkamers 
moeten in combinatie met een nieuw 
paviljoen gebouwd worden, waarin onder 
meer de kantine, vergaderruimte, spelers-
home e.d. waarvan alle teams van beide 
clubs, gebruik kunnen maken. De kosten 
voor de kleedkamer gaan ten laste van de 
Gemeente. De kosten voor de realisatie 
van kantine en bestuursruimten zijn voor de 
fusieclubs zelf.

 
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 
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“Per 1 maart open ik mijn zaak Zoete 
Moed in de IJzergieterij achter de Villa, een 
bakkerij vol zoetigheid en lekkers,” vertelt 
Yvette. “Ik huur een gedeelte van de winkel 
die de Pastorie in dat historische pand 
begint. Mijn aanbod bestaat uit ‘zalig zondi-
gen en gezond genieten’, een mooi motto 
voor lekkernijen toch?”

Zoete Moed
“De naam komt voort uit mijn eigen achter-
grond. Eerst een FOOD-studie afgerond 
aan de HAS in Den Bosch, daarna een 
aantal jaren gewerkt in die branche, onder 
andere als accountmanager van kookboe-
ken. Heerlijke tijd gehad, maar ik miste iets. 
Mijn passie is koken en bakken en ik wilde 
daar al langer mijn werk van maken. Toen 
kwam deze kans op mijn pad, en die heb 
ik gegrepen. Hier aan de Havendijk nr. 16A 
heb ik een prachtige deal gesloten met de 
mensen van Villa Pastorie. Eerst voor een 
jaar, daarna zien we verder hoe dit ‘store-

Vol zoete moed van start                                 Gerben van Eeuwijk 
Zaterdagmiddag aan een tafeltje bij Villa Pastorie aan de Piushaven. Wijkbewoner 
Yvette Wouters schuift aan om te vertellen over haar nieuwe onderneming. Een mono-
loog vol trots en zelfvertrouwen. 

in-store concept’ bevalt. Bestellingen voor 
zelf ontworpen taarten en zelf gemaakte 
pindakaas stromen binnen, dus de start is 
geweldig. Ik heb er zin in! Gelukkig komt 
mijn moeder bij grote drukte helpen. Een 
knechtje volgt later?” 

Goede moed
“Ik ben nu 28 jaar en er aan toe om op 
eigen benen te staan. Sinds 9 jaar weet ik 
dat ik een chronische auto-immuun ziekte 
heb (SLE), en daar heb ik mee moeten 
leren leven. Dat ging in mijn studententijd 
met vallen en opstaan gepaard. Zeker ook 
daarna was het soms best lastig om met 
mijn grenzen geconfronteerd te worden. In 
2016 ben ik na een wedstrijd door de Bart 
de Graaf Foundation benoemd tot ‘Bikkel 
van het jaar’. Die prijs heeft echt deuren 
voor mij geopend. Twee coaches staan mij 
een jaar lang met raad en daad bij, en dat 
geeft mij vleugels. De Bikkel-familie geeft 
mij steun, om te zien dat andere jongeren 
met beperkingen zo veel kracht hebben. 
De Award winnaars komen 6 keer per jaar 
bijeen om elkaar te inspireren. Wat je ook 
mankeert, je kunt alles bereiken wat je wilt! 
De toekomst ligt sinds ik Bikkel ben weer 
voor me open. Wil je trouwens mijn zaak 
zien, loop dan even mee!”

Benieuwd naar Yvette’s onderneming, kom 
langs of bezoek eerst : www.zoetemoed.nl. 

Yvette Wouters
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Kom ook naar het diner voor senioren  
op 12 april 

 	
	
Heerlijk meegenieten van een diner, speciaal voor senioren uit de wijk? Op woensdag  
12 april kunt u weer aanschuiven voor een heerlijke maaltijd. Dit is alweer het 20ste 
diner dat we organiseren! Iedereen uit onze wijk van 55+ is welkom: alleen, met z'n 
tweeën of met meerdere personen. Dus schrijf u snel in! 
 
Ontvangst vanaf 17.30 uur. We beginnen wat later met het diner, maar u kunt van tevoren al 
lekker een glaasje drinken. Eindtijd: meestal rond 19.30 uur. De kosten voor dit heerlijke 
driegangen-diner zijn 10 euro per persoon. De drankjes zijn daar niet bij inbegrepen, deze 
kunt u rechtstreeks bij de Pelgrimhoeve afrekenen. 
 
Wilt u ook lekker mee komen eten? Geef u dan op 
met onderstaande bon of maak het bedrag maal het 
aantal deelnemers over op reknr. NL 84 INGB 
0003673935 van de KBO Sacrament en zet er 
duidelijk bij: diner 12 april, het aantal personen, plus 
uw naam. 
 
Als u zich met de bon inschrijft, stop dan ook meteen 
10 euro per persoon bij de opgavestrook. Pas dan is 
uw inschrijving geldig. 

Menu op 12 april: 

÷ Kerriesoep met kipreepjes 
Stokbrood met kruidenboter 

÷ Schnitzel met frietjes 
Frisse voorjaarssalade 

÷ Bavarois van rood fruit met 
slagroom	

 
Schrijf uzelf in vóór 5 april. U krijgt geen bevestiging meer, maar we verwachten u op  
12 april vanaf 17.30 uur in de Pelgrimhoeve.  
Kunt u wegens een voedselallergie iets niet eten, geef dat dan aan op de inschrijfbon.  
Er wordt dan rekening mee gehouden. 
Mail met evt. vragen naar 7 seniorennetwerk@armhoefseakkers.nl of bel naar  
( (013) 544 67 83 (Ineke van Kasteren). 
 

Vriendelijke groeten van KBO Sacrament en het Senioren Netwerk Armhoefse Akkers 
 
 
Ja, ik kom/wij komen op woensdag 12 april naar het diner in de Pelgrimhoeve  
 
Naam/namen:……………………………………………………………………………………….  
 
Ik kom/wij komen met 1 persoon / 2 personen (graag omcirkelen) 
 
Adres:…………………………………………………………. Telnr.…………………………….. 
 
Mailadres:............................................................................................................................. 
 
Stop deze bon vóór 5 april a.s. in de bus op J.P. Coenstraat 34a, Ringbaan-Oost  
240-43 of Jan van Beverwijckstraat 92, in een gesloten envelop samen met het bedrag van 
10 euro per persoon, of maak het bedrag over.	
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Het team mag uit ± 10 - 15 personen 
bestaan met een gezonde mix van kennis 
en kunde. Aan leeftijd zijn geen grenzen 
gesteld en ook mensen van buiten de wijk 
Armhoefse Akkers mogen gewoon mee-
doen, mits minimaal de helft van het team 
in onze wijk woont. Als je een team hebt 
samengesteld dan kun je dit team aanmel-
den. Bij de aanmelding dien je op te geven: 
de teamnaam, de namen van de teamle-
den, het adres waar de wijkkwis gespeeld 
wordt, een contactpersoon, mailadres en 
telefoonnummer. Deelname aan de quiz 
kost € 25,00 per team. Dit bedrag dien 
je gelijktijdig met het inschrijfformulier te 
bezorgen in de Armhoefstraat op nummer 
24. Aanmelden is mogelijk tot en met 30 
april. Vragen hierover kun je stellen via 7 
wijkkwis@armhoefseakkers.nl. 

Hoe werkt het?
Op zaterdag 20 mei kan het kwisboekje 
met de vragen en opdrachten om 18.30 uur 
opgehaald worden bij de Pelgrimhoeve. 
Die avond geef je ook de definitieve namen 
van je teamleden door. Het is de bedoeling 
dat je zelf met je team op zoek gaat naar 
een locatie om de quiz te maken. Dit kan 
bijvoorbeeld bij iemand thuis zijn, maar het 
kan natuurlijk ook bij sportverenigingen, in 
cafés, gemeenschappelijke ruimtes, etc. 
Voorwaarde is wel, dat het adres bin-
nen onze wijkgrenzen ligt. Dit mag je dus 
zelf weten en dien je ook zelf te regelen. 
Tijdens de Wijkkwis mag je gebruik maken 
van alle soorten hulpmiddelen die je maar 
kunt bedenken, zoals computers, laptops, 
rekenmachines, telefoons, buren, familie, 
vrienden, bekenden, goeie zin, boeken, 
tijdschriften etc. 

Doe mee met de allereerste wijkkwis
Op zaterdag 20 mei vindt de eerste editie van de wijkkwis plaats in onze wijk Arm-
hoefse Akkers. Het is de bedoeling, dat je hiervoor een eigen team samenstelt. Met dit 
team ga je samen de wijkkwis spelen, vragen beantwoorden en opdrachten uitvoeren 
die je van de organisatie hebt gekregen. Houd er bij de samenstelling van je team 
rekening mee dat het mogelijk is dat meerdere opdrachten gelijktijdig moeten worden 
uitgevoerd en dat je ook naar bepaalde (buiten)locaties zult moeten gaan. 

De Wijkkwis
Deze bestaat uit ongeveer 100 vragen en 
opdrachten welke zijn verdeeld over 10 
categorieën. Een aantal van de vragen 
en opdrachten kunnen gaan over de wijk 
Armhoefse Akkers. Het kwisboekje staat 
vol met theorievragen, praktijkvragen en 
doe-opdrachten. Daarnaast bevat de Wijk-
kwis een geheime opdracht. Elk team moet 
voor de geheime opdracht één teamlid af-
vaardigen. Dit teamlid dient op een bepaald 
tijdstip naar een bepaalde locatie te komen, 
om daar een opdracht te maken. Meer in-
formatie hierover vind je in het kwisboekje.

Inleveren
Tot ongeveer 22.30 uur heb je met je team 
de tijd om de Wijkkwis te maken. Tussen 
22.30 en 23.00 uur dien je het kwisboekje 
met antwoorden weer in te leveren bij de 
Pelgrimhoeve. Zorg er wel voor dat het 
kwisboekje in dit half uur wordt ingeleverd. 
Ben je te vroeg of te laat dan wordt je team 
uitgesloten van verdere deelname! 
En dan…? Dan wordt het wachten gebla-
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zen tot zaterdag 10 juni. Op deze avond 
wordt vanaf 20. 00 uur op een spannende, 
maar vooral gezellige manier het slimste 
team van de Armhoefse Akkers bekend 

gemaakt. Tijdens deze avond onthult de 
organisatie ook een aantal antwoorden. Het 
gehele kwisboekje met alle antwoorden zal 
na deze avond op de website: www.arm-
hoefseakkers.nl worden geplaatst tezamen 
met een impressie van de teams en de 
geleverde inspanningen. 

Het winnende team krijgt de eer om zich 
een jaar lang het slimste team van de 
Armhoefse Akkers te noemen en ont-
vangt ook een prijzenpakket!

De afgelopen maanden is er twee keer een 
overleg geweest tussen de organisatie, 
Interpolis en twee afgevaardigden vanuit de 
bewoners: de heren Dieteren en Peer-
boom. Op de tweede bijeenkomst kwam 
ook de leverancier van licht en geluid: Es-
pressivo meepraten. Bedoeling: de ervaren 
geluidsoverlast te verminderen.

Lage tonen
Gezamenlijk is geconstateerd dat de ge-
luidsoverlast voornamelijk betrekking heeft 
op de lage bastonen (20 – 100 hz) die heen 
en weer ‘rommelen’ tussen de gebouwen. 
Door een aantal maatregelen hoopt Es-
pressivo hiervoor een oplossing te vinden. 
Zo worden tijdens de komende editie die 
lage tonen met 2 dB vermindert en wordt er 
gebruik gemaakt van meerdere speakers 
die moeten zorgen voor minder volume 
vanaf het podium, zonder dat dit ten koste 

Tilburg Hap Stap Festival minder luidruchtig?                        Redactie

In het Pinksterweekend van vrijdag 2 t/m maandag 5 juni vindt voor de 22e keer het 
Hap Stap Festival plaats in de Interpolistuin. Heerlijk voor de aanwezigen, maar min-
der prettig voor een aantal omwonenden.

gaat van de kwaliteit. Tevens is afge-
sproken dat tijdens het festival op enkele 
momenten bij omwonenden wordt langs 
gegaan om te ervaren wat de mogelijke 
overlast is. Tevens worden enkele officiële 
meetmomenten gehouden en krijgen de 
technici van het geluid op het terrein een 
heldere briefing.

Een positieve oplossing zo lijkt het. De di-
rect omwonenden worden ook uitgenodigd 
voor een rondleiding bij de opening van het 
festival en natuurlijk volgt er na afloop een 
evaluatie of er inderdaad sprake is geweest 
van minder geluidsoverlast.
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Maart 2017-02-22

Herderinnetje

Laatst kwam ik in Tilburg de acteur George Clooney tegen. De dream man die met 
zijn blik veel mensen doet smelten. Hij staat op een groot affiche in een hal van de 
Diamant in Tilburg-Noord met een kopje Nespresso (‘What else?’) in zijn hand. Om 
hem heen portretten van ‘Diamantjes’ met dezelfde stoere zwoele Clooney-blik 
en een kopje Nespresso in de hand. 
Wat blijkt? Daar in Noord worden dagelijks duizenden doosjes suiker voor Nes-
presso ingepakt door mensen die dat met heel veel liefde, plezier en trots doen. 
Op de gram nauwkeurig worden de suikerzakjes afgewogen en ingepakt, want 
Nespresso is een strenge opdrachtgever en de Nespresso-drinker een kritische 
klant. Het gaat daar om mensen die om welke reden dan ook niet in een gewone 
baan kunnen werken. ‘Afstand tot de arbeidsmarkt’ heet dat. Druk en stress 
werken niet zo goed bij veel van deze mensen. Maar geldt dat eigenlijk niet voor 
iedereen? 

Wat zou het goed voor iedereen en de wereld zijn als we onszelf wat minder 
druk en stress zouden opleggen. Die gedachte kwam laatst bij me op toen ik heel 
vroeg in de ochtend –het was nog donker- bij de brug over het kanaal mijn ex-
buurvouw tegenkwam. Met koffie en een ochtendsigaretje stapte ze goedgemutst 
in haar auto, waar haar hondje al een plek had gevonden. De rest van Armhoef en 
Tilburg sliep nog. Weet je wat ze ging doen? Schapen hoeden! Van een pittige baan 
een knoop doorgehakt en haar hart gevolgd: terug naar school, leerling schaaps-
herder. 
Ik heb er soms al moeite mee om mezelf in bedwang te houden, dus een hele 
schaapskudde? Maar het klinkt wel super: ik ga schapen hoeden. Ja, dan ga je wel 
goedgemutst naar je werk. Het kinkt enigszins romantisch, maar het is een pittige 
baan: heel vroeg op, bij weer en wind, hard werken. De hele dag scherp zijn. Een 
met dieren en de natuur, maar schapen en honden doen ook niet altijd precies wat 
de herder wil. Maar wat moet het een heerlijke voldoening geven. 
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In de jaren vijftig verlieten veel mensen 
Nederland om hun geluk elders te 
beproeven. In de periode 1947-1963 
bereikte het aantal overzeese emigranten 
uit Nederland een peil van 410.000 die 
vooral richting Canada, Australië en de 
Verenigde Staten gingen. Zo’n 68.000 
daarvan vestigden zich in Zuid-Afrika, 
Nieuw-Zeeland of Brazilië. In totaal vertrok 
ongeveer 3½ procent van de Nederlandse 
bevolking overzee! Belangrijke motieven 
vormden het sombere economische 
toekomstperspectief, het huizentekort en 
de dreiging van een derde wereldoorlog. 

Beeldvorming
Vanaf 1949 ging de Nederlandse regering 
de emigratie actief plannen en bevorderen. 
Zij sloot gunstige verdragen met Canada, 
Australië en de Verenigde Staten; 
verstrekte subsidies voor de overtocht 
en zette cursussen op voor mensen die 
hun leven elders wilden voortzetten. In 
1961 werd deze stimulering van emigratie 
gestaakt, omdat de werkgelegenheid zo 
was aangetrokken dat er steeds meer 
mediterrane gastarbeiders naar Nederland 
werden gehaald. 
Er was destijds een dominante 
beeldvorming over de Verenigde Staten 
en Canada als een sociaal-cultureel 

The Dutch Canadian Family Tour 2017
Gerard van der Wielen uit de J.P. Coenstraat vertrekt eind mei, begin juni met 4 broers 
naar Oost-Canada. Destijds zijn 3 ooms en 2 tantes van hen geëmigreerd, waardoor 
zij nu op zoek gaan naar zo’n 100 (achter)neven en nichten. 

of economisch ‘paradijs’. Alleen de 
liberalen, de communisten en een select 
groepje protestanten deden niet mee aan 
deze positieve beeldvorming (: www.
geschiedenisbeleven.nl). 

Dobbelen
Gerard: “Bij deze stroom van emigranten 
zaten 3 broers en 2 zussen van mijn 
vader. Van de 9 kinderen zijn er dus 5 
geëmigreerd. Het verhaal gaat dat mijn 
moeder niet wilde emigreren of dat mijn 
vader had verloren met het dobbelen voor 
wie naar Canada zou vertrekken. Dus zij 
bleven in Nederland. 
De emigranten werden ingescheept vanuit 
Rotterdam naar New York om daarna door 
te reizen naar Canada. Het afscheid van 
de familie leek definitief, omdat de reis 
destijds als te duur werd gezien om je 
familieleden aan de andere kant van de 
Atlantische oceaan te gaan bezoeken. De 
tijden veranderden echter en mijn ouders 
zijn ongeveer 8 keer op bezoek geweest 
bij hun familie die ondertussen enorm 
uitgebreid was. Ze heten niet meer ‘van der 
Wielen’ maar ‘Vanderwielen’. Mijn vader is 
overleden evenals zijn broers en zussen 
en er leven nog 1 (aangetrouwde) tante 
en heel veel (achter)neven en nichten in 
Canada.
In 2015 overleed ‘ons mam’ zoals we dat 

Harrie, Wim, Jos, Gerard, Toine en Leny op 
de lagere school in Breugel

Vader van Gerard, 2e rechts onder in 1943
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Familiewapen

in Brabant zeggen en bij de verdeling van 
de kleine erfenis in 2016 ontstond het idee 
om met alle 5 broers (mijn zus is in 2007 
overleden) naar Canada af te reizen. 5 
minuten later - 1 minuut per broer - werd 
voorgesteld om onze erfenis te gebruiken 
voor een camperreis door Zuid-Oost 
Canada om daar - in de traditie van onze 
ouders - tante, neven en nichten op te gaan 
zoeken.”

Zo vertrekken binnenkort een metselaar/
elektricien, een uitvoerder/timmerman, 
een fijn-metaal-bewerker, een klinisch 
psycholoog en een elektromonteur voor 
3 weken naar het ‘oude paradijs’ in een 
camper van 9 meter lang. Hoe deze 

bijzondere ervaring is verlopen, leest u in 
een van de volgende nummers van het 
wijkblad.

Het energieverbruik van de woningen in 
Armhoefse Akkers is gemiddeld genomen 
hoog. De reden hiervoor hoeft niet ver te 
worden gezocht. De woningen zijn ge-
bouwd in een tijd dat er geen oog was voor 
de energieprestatie van de woningen.

Ontwikkelaar Van Henegouwen Bergen 
heeft het plan opgevat het verbruik tot nul 
te reduceren. Daartoe is hij van plan ter 
grootte van 50 voetbalvelden gronden te 
verwerven in Moerenburg. Op die gronden 
worden zonnepanelen geplaatst om de be-
nodigde energie op te wekken. Via crowd-
funding betaalt de wijk mee om straks te 
kunnen profiteren.

Nieuwe oogst: bloeiende velden met zonnepanelen in Moerenburg
De Werkgroep DAAD tipte de redactie over een nieuw initiatief: geen velden met zon-
nebloemen, maar zonnepanelen in Moerenburg.

 Van Henegouwen Bergen wil zijn idee met 
de wijk verder uitwerken. Hij organiseert 
een wandeling door Moerenburg om samen 
te onderzoeken welke gronden voor zijn 
plannen in aanmerking komen. Gestart 
wordt vanaf de parkeerplaats bij Zomerlust 
om 14.00 uur op de eerste zaterdag in 
april. Bij voldoende belangstelling wordt de 
week daarop, op zaterdag de wandeling 
herhaald, eveneens om 14.00 uur parkeer-
plaats Zomerlust. 

Op uw komst wordt door Van Henegou-
wen Bergen gerekend. Na afloop is er een 
hapje en een drankje bij Gijs om opgedane 
ideeën uit te wisselen.
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þ Hoe willen de wijkbewoners geïnfor-
meerd worden door de buurtraad?
De belangrijkste informatiebron blijft nog 
steeds de buurtkrant (76%). Ook wordt 
internet steeds belangrijker: de facebook-
pagina van de buurtraad wordt door 61% 
van de wijkbewoners gebruikt voor infor-
matie en de website door 32%. (Omdat er 
voor meerdere mogelijkheden gekozen kon 
worden, komt het totaal boven de 100% 
uit.) Ook geeft 31% van de bewoners aan 
dat een digitale nieuwsbrief een aanvulling 
kan zijn. 

Actie vanuit de buurtraad:
Omdat zo’n nieuwsbrief een extra digi-
taal kanaal is, naast de al veel gebruikte 
facebook-pagina en website besluit de 
buurtraad (voorlopig) geen digitale nieuws-
brief uit te brengen. Wel onderzoeken we 
of bij speciale gelegenheden een digitale 
nieuwsbrief een extra aanvulling kan zijn.
Met het plaatsen van de besluitenlijst 
van de vergaderingen op de website kan 
iedereen die dat wil en die digitaal actief is, 
op de hoogte blijven van de activiteiten van 
de buurtraad. Ook komt alles wat belangrijk 
is natuurlijk in het buurtkrant, zoals altijd al 
het geval was. 

Uitslag buurtraad-enquête – deel 2
In de vorige buurtkrant stond het eerste deel van de uitslag van de buurtraad-enquête 
die door 267 wijkbewoners werd ingevuld. We schreven over hoe wijkbewoners een 
probleem in de woonomgeving aanpakken en over de bekendheid van de wijkbewo-
ners met de verschillende (werk)groepen. Ook lieten we zien dat naar de mening van 
het grootste deel van de buurt de buurtraad mag optreden als vertegenwoordiging 
van de wijk. Hier leest u over de rest van de vragen en antwoorden.

þ Subsidie op straatfeesten afschaffen of 
niet?
Als er een keuze gemaakt moet worden in 
de besteding van de Verrijk-je-wijk-gelden, 
vindt 59% dat de subsidie voor straatfees-
ten wel mag vervallen. Daar staat tegen-
over dat 29% vindt dat de straatfeesten zo 
belangrijk zijn dat daar niet op bezuinigd 
mag worden.

Actie vanuit de buurtraad:
De laatste jaren worden er niet meer veel 
aanvragen voor straatfeesten gedaan. Veel 
straten lijken hun feest wel door te laten 
gaan, maar zonder bijdrage van Verrijk 
je wijk. Omdat bijna een derde van de 
bewoners de bijdrage aan de straatfeesten 
wel belangrijk vindt, wordt deze voorlopig 
nog niet afgeschaft. Wie wil, kan dus nog 
steeds een bijdrage voor een straatfeest 
aanvragen.

þ Welke activiteiten zouden wijkbewoners 
graag in de wijk willen zien?
Bij maar liefst 117 van de 267 ingevulde 
enquêtes zijn ideeën ingevuld voor activitei-
ten in de wijk. Veel genoemd zijn opnieuw 
een wijkfeest, een wijkquiz en het straat-
volleybaltoernooi. Verder is er behoefte 
aan kleinschalige activiteiten waardoor 
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wijkbewoners elkaar en de wijk beter leren 
kennen. Een kleine opsomming van de 
genoemde ideeën: knoflookfeest, klusdag 
met de wijk, hobby-tentoonstelling, familie-
sportdag, speeddates met wijkgenoten, 
muziek en theater als verbindende factor, 
vrijdagmiddagborrel eens per maand, rond-
leiding voor nieuwe wijkbewoners. 
Opvallend is de vaker terugkerende opmer-
king “om de westzijde van de wijk” meer bij 
activiteiten te betrekken.

Actie vanuit de buurtraad:
De buurtraad kan niet alle activiteiten zelf 

organiseren. Wel komt er soms een idee 
vanuit de buurtraad, dat daarna door een 
groep bewoners samen met een buurt-
raadafvaardiging wordt uitgevoerd. Zo is 
dat enkele jaren geleden met het wijkfeest 
gebeurd. Op het moment wordt er een wijk-
kwis georganiseerd, waarvoor het initiatief 
ook vanuit de buurtraad is genomen. We 
roepen bewoners op om met een groepje 
een idee op te pikken en hiermee aan de 
slag te gaan. Zie bijvoorbeeld het lijstje 
hierboven. Voor een financiële bijdrage aan 
goede plannen voor de wijk kan dan bij de 
buurtraad aangeklopt worden, in het kader 
van Verrijk je wijk.
Zelf heeft de buurtraad bijvoorbeeld afge-
lopen december het initiatief genomen om 
op vijf plekken in de wijk een kerstboom te 
plaatsen. Dit heeft geleid tot verschillende 
buurtborrels en samenkomsten om de 
bomen.
Voor wat betreft de westzijde van de wijk: 
de verschillende oproepen verschijnen in 
de buurtkrant, op facebook en op de site. 
Deze zijn voor allebei de kanten van de 
wijk even goed te raadplegen. Dus ieder-
een is welkom, van oost en west!

Buurtraad Armhoefse Akkers

Subsidie voor een straatspeeldag kan aan-
gevraagd worden bij de buurtraad

Op 3 februari jl. bracht een 
groep van 45 senioren uit de wijk 
een bezoek aan het Rijksmu-
seum in Amsterdam. De Mu-
seum Plus Bus bracht hen daar-
heen. Deze bus wordt gespon-
sord door de BankGiro Loterij 
en rijdt door het land om oude-
ren die niet meer zo makkelijk 
zelfstandig op pad kunnen mee 
te nemen op een cultureel uitje. 
Het Senioren Netwerk Armhoef-
se Akkers had zich ingeschreven 
voor de Museum Plus Bus en ze 
kregen dit uitstapje toegewezen. 
In een mum van tijd was de bus 
vol, zoveel belangstelling was er. 
Het werd een geslaagde dag! 
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Lezers schrijven 
	 In de boeien…

‘Buurtraad en buurtkrant varen een bedenkelijke koers’, is de kop van een ingezonden brief 
van buurtbewoner Jan van Bergen in buurtkrant nummer 10 van februari jl. over de vergun-
ning voor de buurtcamping in Landschapspark Moerenburg. Een eerdere tekst is blijkbaar 
door de redactie geweigerd. Waarom is niet duidelijk. Even los van die hele buurtcamping: 
wat Jan van Bergen aankaart is de onduidelijkheid over vermenging van een buurtraad 
waarvan de voorzitter ook een Donlog, een soort column, schrijft in de buurtkrant. In een 
van die Donlog’s laat de schrijver zich olijk uit (terminologie van Jan van Bergen) over die 
buurtcamping: in zijn column laat de voorzitter van de buurtraad, die dan even geen voorzit-
ter is, maar de mens Donlog zichzelf zeggen dat “z’n tentje al klaar voor de buurtcamping”. 
Jaja, kaart van Bergen aan, dat zijn mij een beetje te veel dubbele petten. Daar heeft hij een 
punt. Zeker als een enquête onder buurtbewoners uitwijst, dat 76% ja zegt op de vraag of 
de buurtraad mag optreden als vertegenwoordiging van de wijk.

Donlog, oude rot in de journalistiek, verdedigt zich: in Donlog gaat het om gedachten die 
vrij worden opgeschreven en soms aan elkaar worden gefantaseerd. De voorzitter gaat 
het daarentegen om de feiten. Altijd fijn om dat te horen. Maar een redactie heeft toch een 
standpunt en regels als een columnist van een krant fantaseert dat hij graag zijn tentje opzet 
bij de buurtcamping, terwijl hij tegelijkertijd als voorzitter een discussie in de buurtraad leidt 
over de komst van diezelfde camping? Ik geloof in het goede van de mens en vooral van de 
Armhoefse mens, maar dit raakt de geloofwaardigheid. Zeker als het summiere redactionele 
naschrift niet zegt waarom de tekst eerder is ‘geweigerd’ (waarom dit tussen aanhalingste-
kens staat is een raadsel). En dat tweede zinnetje van het naschrift: ‘het is goed te weten 
dat vergunningsaanvragen per evenement moeten geschieden’ – want Jan van Bergen 
meldt dat de buurtcamping alleen voor Roadburn een vergunning aanvroeg - , klinkt wel erg 
belerend. Gemeentes werpen toch altijd drempels op; dat is strategie, jongens. Zagen we 
ook bij Jan Wier. Bij deze een oproep aan de redactie om uit te zoeken of de Stadscamping 
ook voor de rest vergunningen heeft aangevraagd. Want in diezelfde buurtkrant schrijft de 
redactie dat de Stadscamping een vergunning heeft aangevraagd voor Roadburn (aan-
gevraagd, ook gekregen?), met daarbij  doodleuk een tabel met data van andere evene-
menten. Dus dat is al rond? Plus een oproep om vrijwilliger te worden, want iedereen heeft 
een talent. Eerst maar eens kijken of Stadscamping – die zichzelf soms ook Buurtcamping 
noemt - wel vergunningen heeft. Want anders zie ik al een stoet vrijwilligende buurtbewo-
ners afgevoerd worden in de boeien.                      

Peter Pennartz
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Met een afwisselend programma kun je 
kennismaken met de veelzijdigheid van 
de geestelijke gezondheidszorg. Duik in 
de wereld van de psychiatrie. Je bent van 
harte welkom.

Actief meedoen
Tijdens deze dag kun je zelf ervaren wat 
een psychose is. Onder begeleiding kan 
met een interactieve game (18+) en 3D-bril 
een psychose worden ervaren. Wegens 
grote belangstelling voor de 2e keer bij ons 
op bezoek.
Ook wordt de film ‘Ik ben...’ vertoond. Drie 
portretten van mensen met een psychische 
kwetsbaarheid. Een aangrijpende en mooie 
documentaire voor iedereen die graag 
meer wil weten over hoe het leven er uitziet 
met een psychische aandoening. Na de 
film is er de mogelijkheid om deze na te 
bespreken met de geportretteerden.
De ambassadeurs van de landelijke organi-
satie ‘Samen sterk zonder stigma’ nemen je 
- op basis van enkele activiteiten - mee in 
de wereld van het (zelf)stigma. Dat thema 
komt ook terug in een presentatie van Je-
roen Kloet over het anti stigma café. Jeroen 
is psychiater en spreekt of blogt regelmatig 
over zijn eigen psychische kwetsbaarheid.
Of loop of ren samen met een van de 
mensen van het social run team een korte 

Welkom op de open dag op Jan Wierhof                           Theo Vervoort

Ervaar zelf wat het betekent om een psychose te hebben! Dat kan tijdens de open dag 
van GGz Breburg op zaterdag 18 maart a.s. Tussen 12.00 en 16.00 uur opent de locatie 
Jan Wierhof haar deuren in het kader van de landelijke week van de zorg. 

etappe, waarbij je in gesprek gaat over 
stigma en de social run. Je mag hierbij zelf 
bepalen of en welke financiële bijdrage je 
hiervoor over hebt. Ren je rot tegen stigma!

Kijkje
Ook zijn er activiteiten rondom FAMEUS, 
het Centrum voor herstel en Ervaringsdes-
kundigheid en JOBspot, het participatiepro-
ject dat gericht is op mensen met psychi-
sche klachten die op zoek zijn naar werk of 
een ervaringsplaats. Of neem een kijkje in 
het atelier van de beeldende therapie, waar 
je uitgenodigd wordt om mee te werken aan 
een doorlopend groepswerk met als thema 
‘Ontdek je eigen gekke plekje’. Of bezoek 
de sport- en fitnessruimte etc. Teveel om op 
te noemen! Hopelijk zien we je op 18 maart 
op Jan Wierhof.   

Wil je meer informatie over de activitei-
ten op 18 maart? Kijk op : https://www.
ggzbreburg.nl/nl-NL/Opendag/Programma-
open-dag.aspx. Of mail naar 
7 communicatie@ggzbreburg.nl.
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Hans van den Berg en Hans Bertens liepen 
vroeger op dinsdagavond bij de Tilburg 
Road Runners. Toen deze groep op een 
ander tijdstip ging lopen, zijn zij in sep-
tember 2000, samen met 4 anderen uit de 
Oisterwijksebaan, zelf doorgegaan met 
intervaltraining en zo is deze groep eigen-
lijk geboren. Want alleen intervaltrainingen 
lopen is vermoeiend en zwaar. In een groep 
motiveer je elkaar. 
Op dit moment heeft de groep zo’n 30 ac-
tieve leden, waarvan het merendeel vrouw 
is, de leeftijd ligt gemiddeld tussen de 40-60 
jaar. Maar er lopen natuurlijk ook jongere 
mensen mee. Zo’n 90% woont in onze wijk 
en nog steeds lopen er naast Hans en Hans 
2 mensen van het eerste uur mee. Iedereen 
is welkom bij deze club, maar een basis-
conditie is wel vereist. Je moet namelijk 
ongeveer 5 km kunnen hardlopen, dat is de 
afstand die er gemiddeld wekelijks wordt 
gelopen tijdens de intervaltraining. 

Wekelijks nieuw schema
De opkomst is altijd vrijblijvend, maar 
meestal komen er wekelijks rond de 15 
lopers. Hans Bertens zorgt ervoor dat er 
steeds een nieuw loopschema is dat elke 
keer varieert - ook als hij er een keer niet bij 
is - en hij of Hans van den Berg begeleidt 
de training. Een voorbeeld van zo’n schema 
is 2x de volgende serie: 700 meter lopen, 2 
min rust, 600 meter lopen, 1,5 min rust, 500 
meter lopen, 1,5 min rust, 400 meter lopen, 
1 min rust, 300 meter lopen met tenslotte 
weer 1 minuut rust. Hans van den Berg 
benadrukt dat het geen prestatieloop is: “er 
is geen wereldrecord vereist.”

Voorbeeld trainingsavond
Hoe ziet zo’n dinsdagavond er uit? Er wordt 
altijd gelopen (tenzij het een feestdag is), 

Sportieve wijkgenoten aan de loop                                 Debbie de Weijer

In de wijk Armhoefse Akker wonen veel sportieve mensen. Niet alleen kinderen gaan 
wekelijks naar hun favoriete sportclub, ook volwassenen zijn zichtbaar actief. Zo 
loopt er al ruim 16 jaar een groepje buurtbewoners op dinsdagavond al joggend door 
de wijk. Tijd om eens nader kennis te maken met Hans en Hans, de drijvende krachten 
achter deze groep. 

ondanks het soms slechte weer. Hans en 
Hans hebben al die tijd nog nooit alleen 
gestaan, er zijn altijd wel een 1 of 2 men-
sen die het weer trotseren en gezellig mee 
gaan lopen. Om 20.15 uur verzamelen ze bij 
de hoek Simon van der Steltstraat/ Oister-
wijksebaan. Wanneer de klok weer wordt 
verzet is het verzamelpunt net voor de brug 
bij de Oisterwijksebaan. Gezamenlijk lopen 
ze richting het Bastion hotel. De fietsroute 
daarachter tot aan de Bakvenseweg is het 
parcours en Hans Bertens heeft daar ook 
een aantal markeringen aangebracht die de 
afstand aangeven. Da’s wel makkelijk voor 
een interval training. Na de rekoefeningen is 
de warming up klaar en kan de intervaltrai-
ning beginnen. De groep wordt op snelheid 
gesplitst in 3 subgroepen. De langzamere 
groep start eerst, even hierna de midden-
groep en als laatste de snelle groep. Zo blijft 
iedereen een beetje bij elkaar in de buurt 
lopen. Ook houdt iedereen elkaar in de 
gaten, wel fijn als het donker is in Moeren-
burg. Hierna lopen ze weer richting de wijk 

App: hardlopen met Evy
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voor een cooling down. Rond 21.30 uur is 
de training afgelopen.

Alleen lopen?
Nee, naast de wekelijkse trainingen wordt 
er ook jaarlijks een borrel georganiseerd 
“om elkaar eens op een andere manier 
te ontmoeten dan in je loopkleren,” aldus 
Hans van den Berg. Daarnaast is er twee 
keer een trainingsweekend georganiseerd, 
naar Haamstede en Bergen aan Zee. Deze 
waren beide goed bezocht. Natuurlijk was 
er naast het dagelijkse loopje ook tijd voor 
gezelligheid. En de afgelopen jaren helpt 
deze club mee met de natuurwerkdag om 
Moerenburg schoon te maken. Aangezien 
zij daar lopen, vinden ze ook dat ze mee 
moeten helpen om met name “hun eigen 
parcours” schoon te maken. Natuurlijk doen 
ze ook wel anderen stukken, maar ze begin-
nen altijd bij dit stuk. De hele club helpt dan 
mee.

Jubilarissen 

 

 

 
 
René van Wankum en Conny Foster zijn beiden al 25 jaar betrokken bij ons wijkblad. Al die 
jaren hebben ze er trouw voor gezorgd dat 10x per jaar dit wijkblad bij heel wat adressen in 
de wijk in de brievenbus valt. Een prestatie van formaat, want het betekent toch ook steeds 
weer rekening houden met de data van verschijnen en tochtjes door weer en wind. Petje af! 
	
	

Iedereen is welkom
Tot slot vermelden Hans en Hans dat er 
geen kosten zijn verbonden aan deze club. 
Wel hebben ze een lief en leed-potje voor 
sociale aangelegenheden. Hier is altijd aan-
dacht voor. Het is altijd gezellig, de sfeer is 
goed en het lopen is een sociaal gebeuren. 
En iedereen is welkom om een keer mee te 
lopen.
Lijkt het je leuk om eens mee te lopen? 
Je kunt altijd aansluiten op dinsdagavond. 
Mocht je willen besluiten om te gaan begin-
nen met hardlopen, dan is een start-to-
run-clinic mogelijk een goede opstart. Ook 
‘hardlopen met Evi’ kan je via de IPod een 
stuk op weg helpen. Of spreek met anderen 
af om samen te lopen. Want samen lopen 
motiveert.
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Bijna iedereen kent wel iemand die kanker 
heeft (gehad) of heeft zelf deze ervaring. 
Gelukkig zijn er mooie verhalen van herstel 
en wordt deze ziekte en de nare gevolgen 
die het kan hebben, samen gedeeld. Soms 
machteloos, soms sterk. Een mix van emo-
ties die zowel patiënten als de dierbaren 
om hen heen kunnen voelen. De Verbeeten 
Challenge biedt een podium voor iedereen 
om zich ‘samen sportief tegen kanker’ in te 
zetten.

Inschrijven
Het doel van de Verbeeten Challenge is om 
zoveel mogelijk geld op te halen voor kan-
keronderzoek door het Verbeeten Fonds. 
Inschrijven via de nieuwe website : www.
verbeetenchallenge.nl gaat heel eenvoudig. 
Je start met je keuze aan welk sportieve 
onderdeel je gaat deelnemen en of je dit 
samen met vrienden, familie, collega’s, 
vereniging of buurt doet. Ook dit jaar kun je 
weer fietsen, wielrennen, hardlopen, wan-
delen, skeeleren en mountainbiken. Nieuw 
is de bootcamp. Doe mee aan het sportieve 
onderdeel waarmee jij jezelf uitdaagt. Dat is 
wat telt.

Doe mee met de Verbeeten Challenge op 9 april                        Redactie

Aan deze 4e editie doen in ieder geval wijkgenoten Robert van Heumen en Marcel 
Smolders mee. Zij rekenen erop, dat ze vanuit onze wijk een heel team van (gespon-
sorde) deelnemers kunnen formeren.

Sponsoring
Het inschrijfgeld is € 15,-. Als uitdaging 
heb je de mogelijkheid om jezelf een extra 
streefbedrag op te leggen. Hoeveel geld wil 
jij met jouw deelname ophalen? Iedereen in 
jouw omgeving kan je deelname steunen en 
op jouw pagina is zichtbaar hoe het bedrag 
oploopt. Daag bijvoorbeeld je familie of je 
collega’s uit en laat je sponsoren. Misschien 
sta jij straks wel in de top 3 op de website!

Inschrijven kan ook als vrijwilliger of als Feel 
Better Partner. Kijk voor alle informatie over 
routes, starttijden, de Kids Challenge en 
voor je inschrijving op 
: www.verbeetenchallenge.nl. Doe mee!

Samen sportief tegen kanker

Tweede Inspiratie Café Armhoefse Akkers 
 
Beste Buurtgenoten op zondag 7 mei a.s. organiseren we het 2e Inspiratie Café Armhoefse 
Akkers, waarin we samen op zoek gaan naar manieren waarop we de leefbaarheid van onze 
buurt richting 2040 kunnen vormgeven. Momenteel zijn we met een aantal inspirerende 
sprekers in gesprek over hun inbreng. In het komende nummer van de buurtkrant kunt u 
meer lezen over het definitieve programma. Dan zal ook op de site van de buurtraad meer 
informatie te vinden zijn. De locatie voor het Inspiratie Café Armhoefse Akkers zal dit keer de 
Pelgrimshoeve zijn.  
Tip: Noteer zondag 7 mei van 13.30 - 16.00 uur alvast in uw agenda en houdt het komende 
nummer van de buurtkrant Armhoefse Akkers in de gaten!   
 
Organisatie DAAD (De Armhoefse Akkers Duurzaam) 
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Wijkcarnavalsoptocht kort maar actueel                               Redactie

Er moet veel werk verzet worden: het 
voorterrein opknappen, een nieuwe keuken 
plaatsen, de winkel krijgt een nieuwe inrich-
ting en moet worden geschilderd, de verblij-
ven van de varkens en de kippen moeten 
worden opgeknapt en geschilderd en de 
paden moeten opnieuw worden aangelegd. 
Maar niet alleen de mensen hebben veel 
werk te verzetten, ook de Belgische trek-
paarden gaan weer met ouderwetse ploe-
gen het land bewerken om de grond klaar 
te maken voor een nieuw seizoen vol groei 

Stadstuinderij Piushaven omarmt de lente                                     Redactie

Stadstuinderij Piushaven gaat alweer aan het derde teeltseizoen beginnen en start 
daarmee op zaterdag 11 maart tijdens NL Doet. Ze zoeken nog helpende handjes. Niet 
alleen die dag, maar ook op andere dagen. 

en bloei. 
En zoals altijd zijn nieuwe vrijwilligers, die 
niet alleen met NL Doet maar ook de rest 
van het jaar aan de slag willen, van harte 
welkom. Vrijwilligers van de Stadstuinderij 
mogen na het werk wat groente meenemen 
om ‘s avonds hun maaltijd mee te bereiden. 
Dit is niet alleen heel gezond, maar geeft 
ook veel voldoening: eten uit eigen teelt. 
Interesse om mee te doen? 
Wandel gewoon die dag, of een andere 
keertje binnen.

Na een prachtig carnavalsweekend en het 
opruimen van de rommel rest ons nog de 
uitslag van de optocht door de wijk en de 

collage in het midden van dit blad. Namens 
de Kaauw Errepels allemaal bedankt voor 
dit mooie feest. De uitslag:

Het is ieder jaar weer spannend hoeveel wijkbewoners mee gaan doen aan de wijkop-
tocht en hoeveel belangstelling er langs de route is. Dat kan altijd beter, maar dit jaar 
was het een mooie prestatie. De deelnemers haakten prachtig in op de actualiteiten 
zoals de komst van Willem Alexander en Maxima; de route die zij door Tilburg gaan 
lopen en natuurlijk de realisatie van de Stadscamping of de wijkkwis.

Eenlingen. 
1e Chantal van Dongen Loveboot. 
2e Olivier Boas  Bende gij vaak hier? 
3e  Klaartje Blosom  Wijkkwis Armhoef. 
 
Duo’s. 
1e  Harrie Ceelen  Hoog Bezoek. 
2e Witte Lijst  Sambal bij? 
 
Kleine groepen. 
1e Pien van Dongen Steppend stripfiguur. 
2e Paul Timmermans Korthout.  
3e van Zundert  Wereldkampioen. 
 
Grote groepen. 
1e  Anthonies  Stadscamping. 
2e Spookrijders  ? 
3e Witte gij’t  Wij witte de route. 
3e De Schaapjes  Goed ingezipt is half geschoore. 
 
De wisselbeker originaliteit 
Armhoefse Kakkers  Vanaf de kaant. 
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Ook dit jaar wil Basisschool Armhoefse Akkers weer een Wandel4daagse organiseren. 
Daarvoor is de school op zoek naar iemand (of een groepje mensen) die de kar wil trekken 
voor dit mooie evenement. Voel je je aangesproken of wil je meer informatie? Stuur dan je 
reactie naar: 7 oudercomite@armhoefseakker.nl. 

Op dinsdag 14 maart organiseert Anneke Scholte een lezing over ecologisch tuinontwerp 
en –beheer in Natuurmuseum Brabant, van 19.30 tot 21.30 uur. Aanmelden is niet nodig en  
er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.  Op deze avond hoor en zie je wat meer van de 
redenen en de keuzes om te komen tot een bio-diverse natuurrijke tuin.

Het was weer dringen geblazen bij de Pubquiz in Café Zomerlust op 25 februari jl. Met 11 
teams een recorddeelname met allemaal mensen die het carnavalsgeweld even wilden ont-
vluchten. Ze bleken aan elkaar gewaagd en het bleef spannend tot de laatste vraag.

Studio Klasse Theater is 7 maart jl. gestart met ochtendsessies zingen. Gedurende twaalf 
weken wordt op de typische SKT-wekwijze gewerkt aan zowel spel en solistische zang en 
koorzang met uitdagend materiaal. Meer info: :  www.studioklassetheater.nl.  

SEA Foundation aan de Tivolistraat nodigt (inter)nationale kunstenaars, schrijvers en 
curatoren uit zich aan te melden voor de residency in 2017. Zij kunnen gedurende 1 week 
tot 3 maanden gebruik maken van de beschikbare ruimten om te experimenteren en nieuwe 
ideeën uit te proberen. Meer info: : www.seafoundation.eu.   

31 maart vanaf 15.00 uur organiseert Fier Bier een bierproeverij in de Bouwhal aan de Gal-
joenstraat. Zij hebben een kleinschalige, ambachtelijke buurtbrouwerij die op dit moment 12 
heerlijke speciaal biertjes gereed heeft staan. De 13e is in de maak. De volgende proeverij 
vindt op Koningsdag plaats.

De buurtraad heeft € 850 beschikbaar gesteld voor het organiseren van drie Inspiratie 
Cafés in 2017 die worden georganiseerd door de werkgroep DAAD. Het geld komt uit het 
budget voor Verrijk je Wijk (zie elders). In dit potje zit nog ruim drieduizend euro.

 

Uitnodiging 
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. 
De organisatie wil graag weten op hoeveel mensen ze kunnen 
rekenen. Meld je dus even aan  door een mailtje te sturen aan  
7 buurtcamping@stadscampingtilburg.nl of via Facebookpagina 
De Buurtcamping Tilburg. 
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Wat je nog niet wist  
over de mondhygiënist...
Wist je dat?

   Een slechte adem de grootste afknapper is bij 

een eerste date en dat de mondhygiënist je er 

graag vanaf helpt?

   De mondhygiënist een vierjarig hbo-

opgeleide professional is?

   Een bezoek aan de mond hygiënist helemaal 

gratis is voor kinderen tot 18 jaar?

   Je voor een bezoek aan de mondhygiënist geen 

verwijsbrief van de tandarts nodig hebt?

De mondhygiënist coacht je naar een leven lang een gezonde, frisse en stralende mond. 

Benieuwd wat de mondhygiënist jou te bieden heeft?  

Maak in de Week van de Mondhygiënist op afspraak kennis met:

Mondhygiënepraktijk Tilburg

Rosmolenplein 60, 5014 ET  Tilburg

Tel: 013-5356529

www.mhp-tilburg.nl, info@mhp-tilburg.nl

www.weekvandemondhygienist.nl

[advertorial] 

Mondhygiënepraktijk	Tilburg	
Ons	doel	is:	Een	gezonde	mond	voor	jong	en	oud!	
	
Voor		kinderen	steken	we	vooral	in	op	de	preventie	want:	jong	geleerd	is	oud	gedaan.	Wist	u	dat	
onze	zorg	tot	18	jaar	gratis	is?	Dat	wil	zeggen:	het	valt	onder	de	basisverzekering.	
Voor	de	ouderen	is	het	ook	mogelijk	om	aan	huis	behandeld	te	worden.	Dus	hebt	u	nog	eigen	tanden	
maar	bent	u	niet	meer	mobiel,		bel	ons	dan	gerust	om	de	mogelijkheden	te	bespreken.	
	
In	de	week	van	de	Mondhygiënist	-	20	tot	26	maart	2017-	kunt	u	kennis	maken	met	wat	we	voor	u	
zouden	kunnen	betekenen.	U	kunt	bellen	voor	een	gratis	consult	waarin	we	u	op	de	hoogte	stellen	
van	uw	mondgezondheid.	Doe	het	nu	en	neem	contact	met	ons	op,		
	
Een	verwijsbrief	is	niet	nodig,	wij	zijn	rechtstreeks	toegankelijk.	
	
Ons	telefoonnummer	is:	[013]	535	65	29	
Ons	adres:	Rosmolenplein	60	Tilburg	
Website:	www.mhp-tilburg.nl		
Mailadres:	info@mhp-tilburg.nl		
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Te koop
Ik heb nog een gaaf exemplaar over van de uitgave uit 1994 van het boek ‘Armhoefse Ak-
kers, Tilburg tussen de Heuvel en Moerenburg’. 7 j.mantel@ziggo.nl

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
 
Te huur
Riant verbouwde dorpswoning met zwembad in Hongarije. In Dordogne-achtige omgeving in 
Noordoost-Hongarije. Voor wandelaars, vogelaars, levensgenieters, wijnliefhebbers. Bel of 
WhatsApp Véronique ( 06 543 783 68 : www.vakantiehuishongarije.net.
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BUURTAGENDA 

11 mrt. 09.00 – 13.00 uur Piushaven 
Natuurschoonmaakactiviteit in kader van NL Doet 

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 

3 apr. Vanaf 20.00 uur Café Zomerlust 
Kom gezellig een gezelschapsspel spelen [Ludens 013] 

6 apr. 19.30 – 21.30 uur La Poubelle 
Repair Café voor reparatie van nog bruikbare spullen 

12 apr. Vanaf 17.30 uur De Pelgrimhoeve 
Seniorendiner. Aanmelden vóór 5 april. 

 
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 maart 
    7 april 

  
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 maart. 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. 

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  


