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maandelijks blad voor buurtbewoners

-  Wijkkwis succesvol
-  Lintje voor Jos
-  2e Inspiratie Café
-  Voorzitter Were Di
-  Ut Rooi Bietje

Het team ‘Van alle markten thuis’ deed haar naam alle eer aan. Deze groep werd winnaar 
van de allereerste wijkkwis. De Slabbers en Witte Gei ’t werden tweede en derde. 

(foto Toine Kocx)





3

Het kwisboek bestond uit 11 categorieën 
met 125 vragen en opdrachten voor jong 
en oud. Met natuurlijk weetjes over de 
wijk, maar ook over o.a. showbizz, Tilly-
wood of rode oortjes. Om 18.30 uur mocht 
de teamcaptain het losbladige kwisboek, 
verpakt in een goed gevulde goodiebag, bij 
de Pelgrimhoeve komen ophalen. Uiterlijk 
om 23.00 uur moesten de antwoorden weer 
ingeleverd zijn en dat lukte alle teams.

Hectiek
De start van de wijkkwis was al wat eerder. 
Zo draaide oud-wijkbewoner Domien Ver-
schuuren vrijdagochtend vroeg een plaatje 
speciaal voor onze buurt op 3FM. Ook 
kon er al gewerkt worden aan een digitale 
herinnering voor eveneens een oud-wijk-
bewoner: Jaap Rietveld die al bijna 50 jaar 
in Canada woont en nu hier zijn familie be-
zoekt. Maar de rest moest toch echt in 4,5 
uur worden opgelost. Dat zorgde voor de 
nodige hectiek in de huizen waar de teams 
bezig waren. Overal heerste een gezellige 
chaos, zaten groepjes links en rechts gebo-
gen over hun laptops, bladerend in naslag-
werken, of prutsend aan een grote afbeel-
ding van Jip & Janneke. Als de organisatie 
polshoogte kwam nemen, overal dezelfde 
reactie: “Leuk dat je even langs komt, maar 
wij gaan wél door…”

Speuren
Voor de vragen in en rond de wijk, mocht 
alleen de benenwagen of de fiets gebruikt 
worden. Zo was er buitenshuis tenminste 
ook nog wat te beleven. Op allerlei plekken, 
zag je deelnemers rondspeuren met blaad-

jes uit het kwisboek. Kijken en vergelijken, 
maar er ook voor zorgend dat anderen het 
niet zagen. En ondertussen tikte de tijd 
door, steeg de temperatuur in de huiska-
mers en waren de hapjes en drankjes hier 
en daar niet aan te slepen. Met de laatste 
klus: het kwisboek weer in de originele 
staat in elkaar zetten, was deze uitdagende 
avond toch weer in een vloek en zucht 
voorbij.

Reacties
Nog vele dagen daarna kregen de or-
ganisatoren - Inez Jacobs, Klaartje van 
Beerendonk, Britt de Loof, Mascha Meu-
lenbroek, Esther Naeyé, Erwin Jacobs 
en Jaap van Loon – super leuke en zeer 
positieve reacties. Een enorme kick voor 
de vele uren werk die ze hierin gestoken 
hebben.   

Op 10 juni volgde er nog een feestavond in de Pelgrimhoeve en werden de resultaten 
bekend gemaakt. Die uitslag vind je op pag. 25, evenals een fotocollage op de volgende 
pagina’s.

Wijkkwis kent goede start                                                Redactie

Maar liefst 19 teams van 10-15 personen namen zaterdagavond deel aan de allereerste 
Wijkkwis in de geschiedenis van de Armhoefse Akkers. Het werd een avondje door 
buffelen, puzzelen en puffen met heel enthousiaste reacties.
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“Ik was inderdaad door de wethouder 
uitgenodigd voor een ‘benen-op-tafel’ 
gesprek over de ontwikkelingen in Moeren-
burg”, vertelt Jos. “Niet vreemd, want kort 
daarvoor hadden we de presentatie gehad 
van de plannen voor een Stadsstrand op 
het terrein van de oude waterzuivering die 
voor heftige reacties van buurtbewoners 
zorgde.”

Kloffie
Dus Jos eropuit in zijn dagelijkse klof-
fie, want “Ja voor een gesprekje met de 
wethouder hoef ik me niet om te kleden.” 
Het colbertje, dat zijn vrouw hem wilde 
aanreiken, werd dan ook afgeslagen. En 
dat zelfs toen hij via een achterdeurtje – 
“Ze zijn het gemeentehuis immers aan het 
verbouwen” - naar de ontvangstruimte werd 
geleid. Toen viel het kwartje pas, want daar 
trof hij een aantal bekenden. “Wat ben ik 
een lomperd geweest. Ik had werkelijk niets 
in de gaten, terwijl al weken van tevoren 
een grote groep mensen op de hoogte was 

Lintje voor Jos Parren                                                                            Jaap van Loon

Hoe krijg je iemand naar de lintjesregen, zonder dat hij het direct in de gaten heeft? 
Bij Jos Parren zat wethouder Mario Jacobs in het complot. Nietsvermoedend stond 
Jos daardoor ineens in het middelpunt van de belangstelling.

gebracht. Ik heb er werkelijk totaal niets 
van gemerkt, dus voor mij was het een 
complete verrassing. Pas later hoorde ik 
dat Cees Lemmens het initiatief voor een 
lintje heeft genomen en Bart Bedaux en 
Wim Thijsen zich ook met de voordracht 
hebben beziggehouden.”
En waar krijg je dan zo’n lintje voor? “Tja, 
vrijwilligerswerk natuurlijk. Ze hebben er 
werkelijk van alles bijgesleept. Zo was ik 
leider van een van de eerste damesvoet-
balelftallen in Brabant van SSS Udenhout, 
waarvan ik ook 7 jaar als secretaris werk-
zaam ben geweest. Maar ook mijn werk-
zaamheden voor de Werkgroep Behoud 
Moerenburg, de knotploeg, de Pelgrim-
hoeve en het organiseren van ‘Tussen de 
schuifdeuren’ en de Pubquiz werden erbij 
gehaald. Maar ik doe het ook graag en ge-
niet ervan, als ik zie dat iets goed verloopt 
en dat helpers en deelnemers genieten. 
Dat geeft me veel voldoening en dan tellen 
al die uren niet meer, dat je ermee bezig 
bent geweest.”

TTM
En natuurlijk de Tilburg Ten Miles? “Ja, 
inderdaad. 16 jaar vrijwilliger geweest en 
dat is nu echt voorbij”, verzucht Jos. “Het 
heeft al die jaren een groot deel van mijn 
vrije tijd bepaald en ik vraag me wel eens 
af hoe ik dat combineerde met een vaste 
baan. Ik ben er eigenlijk ingerold toen ik 
geblesseerd was. Henk van Doremalen, 
organisator en race-director benaderde me 
toentertijd of ik geen parcoursleider wilde 
worden. Ik zou alleen maar achter op een 
motor hoeven te zitten…”  
Maar ja, Jos zou Jos niet zijn, als hij de 
jaren daarop niet wat meer kon gaan doen. 
Dus stuurde hij de afgelopen jaren de 40 
verkeersregelaars aan, de 100 helpers 
langs het parcours, de motorrijders, de fiet-
sers, de waterpunten, de… “Ik moet eigen-

Jos krijgt zijn lintje opgespeld door 
burgemeester Noordanus
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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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lijk gewoon veel te doen hebben”, geeft Jos 
eerlijk toe, “maar op een gegeven moment, 
hebben we mijn takenpakket in vier stukken 
gedeeld en ondergebracht bij anderen met 

Volop belangstelling voor Jos 
op de after-party

een dosis miscommunicatie tot gevolg en 
dan loopt het helaas echt fout.”  
Het afscheid van de Tilburg Ten Miles, 
betekende meteen ook stoppen bij de Trap-
pistenloop, waarin Jos ook zo’n zes jaar in 
de organisatie zat. 

Streep eronder en terug naar de uitreiking 
van de koninklijke onderscheiding: “Natuur-
lijk was ik wat overdonderd”, blikt Jos terug. 
“Twee jaar daarvoor was ik nog genomi-
neerd als ‘vrijwilliger van het jaar’ en ben 
het niet geworden, maar nu dus wel een 
lintje. Prachtig! Maar het meest verrast was 
ik toch wel over de ‘after-party’ bij Hooijen. 
Ik heb daar zoveel mensen gezien die al-
lemaal dus al lang op de hoogte waren van 
mijn lintje! Echt absurd...” 

[@ fotobijschrift] 
 
	

	

	

Meesterproef 
 
‘Maak een digitale herinnering aan onze wijk  
Armhoefse Akkers van max. 3 minuten.  
Deze  is specifiek bedoeld voor oud-
wijkgenoot Jaap Rietveld uit Canada die op 
20 mei zijn 70ste verjaardag viert in de 
Pelgrimhoeve. Hij is een van de vele 
mensen die als kind en puber in de wijk 
Armhoefse Akkers heeft gewoond en daar 
fijne herinneringen aan over heeft 
gehouden.’  
Met deze opdracht konden de deelnemers 
aan de Wijkkwis aan de slag. Het resultaat: 
heerlijke promofilmpjes over onze wijk die op 
een stickie zijn gezet en aan Jaap en zijn 
vrouw zijn overhandigd.  
	

	
 
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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Drie dagen lang is het park een gemoede-
lijke camping, waar buurtbewoners elkaar 
beter leren kennen. Van rasechte Tilburgers 
tot studenten, van muurbloempjes tot druk-
temakers en van peuters tot senioren. In 
2016 kampeerden er ruim 300 Tilburgers, 
dit jaar worden er zo’n 500 verwacht. 

Van alles wat
Op De Buurtcamping is van alles te doen 
voor jong en oud. Kinderen kunnen speel-
goed lenen bij Tante Leen, de Spelcar-

Ga je mee kamperen?                                                                      Redactie

Eén keer per jaar opent Stadscamping Tilburg de poorten voor stadsgenoten die in 
eigen stad willen kamperen. De Buurtcamping is van vrijdag 7 t/m zondag 9 juli a.s. op 
het terrein van het toekomstige Spoorpark. 

De Stadscamping (foto Bas Witte)

rousel is aanwezig met meer dan 100 
gezelschapsspellen en een ‘Escape Room’. 
Je kunt je laten knippen, schminken of 
masseren en er wordt samen gedineerd en 
gebarbecued met gevarieerde gerechten 
uit internationale keukens. 
Camping tickets - € 20 voor volwassenen 
en € 10 voor kinderen tot 12 jaar - zijn 
verkrijgbaar via de website van De Buurt-
camping: :. tilburg.debuurtcamping.nl. 
Welkom! 
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Garageverkoop  27 augustus 

Ruim 60 inschrijvingen zijn er voor de garage-/voortuinverkoop op 27 augustus in onze wijk.  
Er zal op diverse plaatsen van alles te koop zijn tussen de Moerenburgseweg, Spoordijk, 
Boerhavenstraat en De Werf. De deelnemers zullen herkenbaar zijn aan groen/witte 
ballonnen. In de wijk zal een routing worden aangegeven met pijlen en bij de deelnemers 
zullen plattegronden liggen waarop u kunt zien waar iedereen zit. Deelnemers krijgen ruim 
van tevoren de laatste informatie, ballonnen en plattegronden. Aanmelden om zelf iets te 
gaan verkopen kan nog tot 1 augustus via 7 corinsweegers@menwedstrijd.nl of op 
Oisterwijksebaan 8. 

 
 

 De Wandelvierdaagse is een van de 
jaarlijks terugkerende activiteiten in de wijk, 
waarbij bewegen en plezier hand in hand 
gaan. In 4 dagen lopen leerlingen van ba-
sisschool de Armhoefse Akker steeds 5 of 
10 km. door het prachtige gebied rondom 
de wijk. Het is ieder jaar weer spannend of 
je nu je wandelschoenen, gympen, de san-
dalen of toch je laarzen had aan moeten 
trekken. Het weer heb je nu eenmaal niet in 
de hand. 
 
De Wandelvierdaagse is een activiteit 
die op eigen initiatief wordt gelopen en 
die wordt georganiseerd door een aantal 
enthousiastelingen. Ouders dragen zelf de 
verantwoordelijkheid voor hun eigen kinde-
ren en zullen erop toezien dat alles veilig 
en netjes verloopt. We vinden het fijn dat 
zo’n activiteit mogelijk is in de Armhoef. 
Veel dank aan de sponsoren: 
: www.groentenenfruituittilburg.nl, Ama-
rant, Brabant Water, Van Gool Cafetaria, 
de docenten van de Armhoefse Akker en 
Kavavlam!

Wandelvierdaagse Armhoefse Akker
Het is bijna zover… van 19 tot en met 23 juni wordt de Wandelvierdaagse weer in onze 
wijk gelopen. Alle voorbereidingen zijn al in volle gang. We hebben er zin in!

 De intocht zal plaatsvinden op vrijdag 
23 juni. Rond 18.30 uur zullen de deelne-
mers onze eigen ‘Via Gladiola’ bereiken. 
Deze vindt plaats in de Armhoefstraat en 
eindigt op basisschool de Armhoefse Akker 
waar voor elke deelnemer de welverdiende 
medaille klaar ligt. 
 
Voor de intocht zijn we nog op zoek naar 
muzikale ondersteuning. Mocht u con-
necties hebben binnen een band en deze 
kunnen regelen voor 23 juni tussen 18.30 
en 19.00 uur, dan horen wij dat graag. Mu-
zikanten hoeven niet mee te lopen, maar 
kunnen onderweg of in de wijk spelen. Voor 
vragen of het aanmelden van muziek, kunt 
u contact opnemen met ons via 7 ouder-
comite@armhoefseakker.nl. 

Alvast bedankt voor het meedenken. En 
voor alle kinderen: Veel wandelplezier 
gewenst! 
 
Commissie Wandelvierdaagse Armhoef-
se Akker 
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Wim Tijssen praatte de bijeenkomst aan 
elkaar en kon melden dat Buurkracht – een 
landelijk initiatief om het energieverbruik 
omlaag te brengen – inmiddels in onze wijk 
28 deelnemers kent. Daarnaast heeft op 
12 mei jl. een schouw in een gedeelte van 
onze wijk plaatsgehad om te zoeken naar 
plaatsen voor groen in plaats van stenen. 
Onderwerpen die in voorgaande buurtkran-
ten al aan de orde kwamen.

Levensloopbestendig 
Buddy van der Heijden en Ruben Fila, 
twee studenten van de NHTV, gaven een 
inhoudelijke presentatie over de voortgang 

Inspiratie Café verdient meer aanloop                            Jaap van Loon

Het tweede Inspiratie Café op 7 mei jl. in de Pelgrimhoeve moest concurreren met het 
mooie weer. Toch waren de gespreksonderwerpen die de werkgroep DAAD voor de 23 
aanwezigen zeker de moeite waard.

van hun afstudeeronderzoek naar een 
levensloopbestendige wijk. Met de aanwe-
zigen gingen zij het gesprek aan over hun 
visie en uiteenlopende ideeën. Er werd een 
tweetal concepten besproken die het langer 
zelfstandig wonen onder senioren stimule-
ren. Hierbij is gekeken naar transformatie-
mogelijkheden en nieuwe woonconcepten 
voor zorgbehoevenden in de wijk. Naast 
het transformeren van huidige woningen, 
hebben zij ook onderzoek gedaan naar 
de kansen die de voormalige Rijks HBS 
en het Aldi terrein te bieden hebben. Hun 

Ruben (witte blouse) en Buddy bijna klaar 
met hun opleiding op de NHTV

uitgebreide presentatie leverde levendige 
discussiepunten op, waarmee ook drie 
dames van BMC verder onderzoek doen 
naar de mobiliteit in een deel van onze wijk. 
Jammer was wel, dat hun onderzoek zich 
alleen gericht heeft op het oostelijke deel 
van onze wijk. Beide studenten worden 
ook uitgenodigd voor het overleg dat de 
buurtraad heeft met de eigenaar van het 
Aldi-pand over eventuele huizenbouw in de 
toekomst.

Zeepkist
Twee wijkgenoten kregen een klein podium 
op de zeepkist om hun onderwerpen aan 
te kaarten. Ben Akkermans zou graag zien, 
dat de huiszwaluw terugkeert in Moeren-
burg. Hoe? Daar wil hij gaar met buurtge-
noten over van gedachten wisselen (zie 
ook het aprilnummer). Will van Sprang (77) 
van de Werkgroep Behoud Moerenburg 
ageerde tegen de plannen voor de komst 
van een Stadsstrand op het terrein van de 
oude Waterzuivering. Nu duidelijk is, dat de 
gemeente wel achter het idee staat dat het 
terrein wordt opengesteld en dat daarop 
een (beperkte) horeca mogelijk is, wordt 
het voor omwonenden van belang alert te 
zijn. Gert Brunink liet daarop weten dat hij 
een alternatief plan aan het uitwerken is, 
dat hij in juni hoopt te kunnen presenteren.

Brouwerij
Broeder Isaac, prior van het Trappisten-
klooster, gaf een inkijkje in het kloosterle-
ven en de wijze waarop ingespeeld wordt 
op duurzaamheid. Een aantal zaken is al 
gerealiseerd zoals zonnepanelen, dub-
bele beglazing, vervangen van apparatuur 
in de brouwerij, etc. Lastig daarbij is, dat 
de gebouwen monumentaal zijn en dat 
bepaalde ‘slimme’ oplossingen door wet- 
en regelgeving beperkt worden. “Wij leven 
in Gods schepping en zijn verantwoordelijk 
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Nikki van Ostaijen

Na afloop nog even napraten

voor ons domein. Dat willen we verbeteren 
en schoner achterlaten voor de generatie 
na ons”, zo vatte hij de essentie samen. In 
lijn met deze gedachte wordt nu gewerkt 
aan een plan voor een eigen unieke water-
zuivering. Deze wordt gesitueerd in twee 
grotendeels glazen kassen, waar bacteriën 
die zich hechten aan wortels van tropische 
planten, het afvalwater gaan zuiveren. De 
Trappisten willen op termijn al het water 
van de abdij en de brouwerij kunnen her-
gebruiken. Daar komt heel wat bij kijken. 
“Eigenlijk is de kruikenzeiker wel een mooi 
voorbeeld”, vertelt de prior. “Het is nog 
niet zo heel lang geleden, dat arbeiders 
hun plas opspaarden voor gebruik in de 
textielindustrie. Maar maak je geen zorgen, 
dat ons heerlijke Trappistenbier straks een 
rioolbiertje wordt!”

Spoorpark
Lucy Borthgate van de werkgroep ‘Levend 
water’ vertelde over de wijze, waarop 
stromend water wordt gerealiseerd in het 
nieuwe Spoorpark. Heel vroeger liepen hier 
ook twee beekjes, van de 35 die Tilburg 
toen nog rijk was. Deze zijn allemaal 
geruimd en dat is om meerdere redenen 
jammer. De beekjes hadden bv. allemaal 
een functie bij de afvoer van regenwater. 
Het huidige Tilburg is behoorlijk versteend: 
straten met parkeerplaatsen; betegelde tui-
nen of gebruik van asfalt, waardoor de na-

tuurlijke afvloeiing zwaar belemmerd wordt. 
Gert Brunink deed dan ook een oproep aan 
de aanwezigen om te komen met ideeën, 

waardoor er op een veel groenere manier 
kan worden omgegaan met regenwater. 
Terwijl Nikki van Ostaijen zorgde voor een 
verfijnde muzikale omlijsting van het pro-
gramma bleef een aantal wijkbewoners nog 
gezellig napraten met de hoofdfiguren van 
deze middag. Op naar de 3e editie met ho-
pelijk wat meer belangstelling, dat verdient 
dit initiatief zeker. 
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Alle materialen van het Stadsstrand 2016 
staan inmiddels opgeslagen op het terrein 
aan de Hoevense Kanaaldijk. De palm-
boom, maar ook al het horeca inventaris, 
etenssetjes, emmers, stoelen en acces-
soires zijn nu te koop. Om te kijken wat er 
allemaal in de verkoop gaat, kun je een 
afspraak inplannen met Paul. Stuur een 
mail naar 7 paul@whatajump.nl met je 
telefoonnummer en er wordt een afspraak 
ingepland.

Artikel 47
Ondertussen had raadslid Frans van Aarle 
een aantal kritische vragen aan B&W 
gesteld over de turbulent verlopen informa-
tieavond van 24 april jl. Want kon het nu al-
lemaal zomaar wat Paul de Kanter over de 
verplaatsing van het Stadsstrand vertelde? 
“Ja”, volgens de gemeentesecretaris. Het 
plan voor een Stadsstrand past namelijk 
binnen het vastgestelde bestemmingsplan 
van 2010 voor het Moerenburg Park en, 
conform afspraak verzorgt een initiatiefne-
mer – in dit geval Paul – zelf de communi-
catie / gesprek met de buurt.
En de gemeente dan? In het kader van het 
project ‘Vorstelijk landschap’ hebben Water-
schap de Dommel en de gemeente Tilburg 
het doel om de waterzuivering Moerenburg 
open te stellen met: “Een functie waar het 
publiek wat aan heeft, die past in het land-
schap en daadwerkelijk waarde toevoegt 
aan de omgeving.” De gemeente is hier-
over in overleg met het waterschap en zo 
gauw er een ‘vooradvies bestemmingsplan’ 
ligt ook met de initiatiefnemer. Vervolgens 
toetst de gemeente het plan aan o.a. het 
bestemmingsplan.

Horeca
Als het komt tot het verlenen van 
vergunningen worden daarin voorwaarden 

Stadsstrand dit jaar nog niet op nieuwe plek                           Redactie

De mogelijke komst van het Stadsstrand naar de oude Waterzuivering houdt de ge-
moederen aardig bezig. Vooralsnog lijkt het ‘gevaar’ eventjes geweken. Dit jaar komt 
het er zeker niet en initiatiefnemer Paul de Kanter heeft de Stadsstrandspulletjes zelfs 
te koop aangeboden.

opgenomen die voortkomen uit 
algemeen geldende regelgeving zoals 
Activiteitenbesluit, APV, horecawetgeving, 
Wet Milieubeheer etc. Klinkt geruststellend 
allemaal, maar: ‘omdat de verwijzing 
naar de horeca-categorie in het 
bestemmingsplan een zogenaamde 
‘statische’ verwijzing is, betreft het horeca 
categorie 1 volgens de oude categorisering. 
Daarmee worden de sluitingstijden 
geregeld via de APV, art 32. en dat 
betekent op dit moment een sluitingstijd 
van maandag t/m donderdag van 02.00 uur 
en op vrijdag t/m zondag 03.00 uur’, aldus 
de gemeentesecretaris. En daarmee wordt 
de overlast die omwonenden vrezen toch 
heel wat beangstigender. Alert zijn, is nu 
de boodschap, want het bestemmingsplan 
2010 lijkt toentertijd toch wat te gemakkelijk 
voor kennisgeving aangenomen te zijn. 

Initiatiefnemer Paul de Kanter
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De gemeente wil graag naar één uniforme 
regeling, waardoor ook het woud aan 
parkeerborden met de helft wordt geredu-
ceerd. Bewoners en bezoekers kunnen 
dan ‘overal’ parkeren, waar plek is. Belang-
rijkste wijziging is echter, dat de maximale 
parkeerduur komt te vervallen en dus een 
dagticket kopen – zoals nu nog op een 
aantal plekken - niet meer noodzakelijk is. 
Van maandag tot en met vrijdag tussen 
09.00 en 15.00 uur gaan met de nieuwe 
regeling bezoekers € 1 per uur betalen.

Bottleneck
Volgens een aantal buurtbewoners, dat 
naar de informatieavond op 30 mei was 
gekomen, zit daarin nu juist de bottleneck: 
“Overal kort parkeren invoeren, levert meer 
parkeerdruk op, zo wordt verwacht. Het 
kopen van een dagticket, zoals het op een 

Aanpassing parkeerregels                                                          Redactie

Vanaf 3 juli a.s. gelden voor parkeerzone 03 – het gebied tussen het spoor, Ringbaan 
Oost, St. Josephstraat en Prof. Dondersstraat – nieuwe parkeerregels. Het onder-
scheid tussen plekken voor parkeervergunningen en bezoekers verdwijnt.

aantal plekken eerst was, schrikt toch meer 
mensen af”, zo wordt verwacht. Vooral 
bewoners aan de Spoorlaan en de Prof. 
Dondersstraat vrezen de nieuwe regeling. 
Op verschillende meetmomenten kleuren 
nu al – een deel van – beide straten rood, 
wat duidt op een zeer hoge parkeerdruk. 
Volgens Jeroen de Pijper van de gemeente 
gaat dat wel meevallen: “De gemeente 
heeft goede ervaringen opgedaan met zo’n 
3000 parkeerplekken in andere delen van 
de stad, waar eenzelfde regeling is inge-
voerd. Daar was men aanvankelijk ook on-
gerust over de gevolgen. In de praktijk blijkt 
dat heel erg mee te vallen. Daarbij wordt 
het met deze nieuwe regeling voor zowel 
bewoners als bezoekers allemaal veel dui-
delijker en daar is iedereen bij gebaat.”

Scepsis
Daarmee werd de scepsis natuurlijk niet 
weggenomen: “Jullie maken het zo alle-
maal wel heel gemakkelijk voor externen 
die naar Interpolis, Jan Wier, het centrum 
of 013 gaan!” Er zijn dus duidelijk zorgen in 
de wijk en dit zeker, omdat over enige tijd 
de voorzieningen op Jan Wier nog verder 
worden uitgebreid.
Het leverde de belofte op, dat zowel de 
gemeente, als de wijkregisseur, als de 
buurtraad de ontwikkelingen de komende 
tijd gaan monitoren. In november wordt de 
nieuwe regeling geëvalueerd en daaraan 
voorafgaand zullen een aantal metingen 
worden verricht. Mocht bijstelling nodig zijn, 
als blijkt dat de parkeerdruk structureel bo-
ven de 95% uitkomt, dan kunnen zo nodig 
per zelfs parkeerautomaat bepaalde wijzi-
gingen in bijvoorbeeld tarief en/of maximale 
parkeertijd worden doorgevoerd. € 6 voor 
een hele dag parkeren is in vergelijking 
bijvoorbeeld met Amsterdam immers maar 
een schijntje… Beide parkeerborden worden 

vervangen door één 
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De organisatie besloot enkele dagen van 
tevoren om in ieder geval vroeger te star-
ten, maar durfde het risico aan en liet de 
marathon doorgaan, mits het niet meer dan 
30 graden zou worden. De lopers van de 
hele marathon vertrokken om 08.30 uur op 
de Schouwburgring om hun 42,2 kilometer 
af te leggen. Al om 08.45 uur passeer-
den zij de brug in de Oisterwijksebaan en 
gingen rechtsaf om via de Kommerstraat, 
Streepstraat via de Spoordijk weer in onze 
wijk te komen. Een klein half uur later 
kwamen de lopers van de halve marathon 
over de brug en zij sloegen linksaf richting 
Longa, Spoordijk. Om 10.00 uur vertrokken 
de mensen voor de kwart marathon en zij 
waren om ongeveer 10.15 uur op de Mei-
erijbaan. Om goed 11.00 uur hadden alle 
lopers de wijk Armhoefse Akkers alweer 
verlaten en gingen ze op naar Tilburg West 
om uiteindelijk ook weer te finishen op de 
Schouwburgring.

Boost
Ons collega redactielid Debbie de Weijer 
waagde zich aan de halve marathon en 
vertelt: “Het was leuk om te doen zo, 
vooral omdat er op diverse plekken langs 
de kant bekenden van mij stonden. Ik wist 
ook waar, dus ik vond het fijn om naar die 
punten uit te kunnen kijken. Ook man en 
kinderen stonden er en wisselden steeds 
mijn water-belt, zodat ik zelf ook voldoende 
drinken bij me had. Het was wel warm, 
maar de organisatie had echt hun best 

Eerste marathon van Tilburg ging bijna niet door                   Corin Sweegers

Op 28 mei jl. werd de eerste marathon van Tilburg georganiseerd. Door de enorme 
hitte die voorspeld werd kon het feest bijna niet doorgaan. Spannende dagen vooraf-
gaand aan het evenement dus voor de lopers, waaronder ‘onze’ Debbie. 

gedaan! Elke 2,5 km een post, afwisselend 
spons en drinken (water/sportdrank en 
fruit). Ik heb eigenlijk de hele weg geno-
ten, maar het laatste stukje was zwaar. Er 
liepen meerdere wijkgenoten mee, maar ik 
weet niet precies wie. Eigenlijk wel jammer 
dat de laatste kilometers niet door onze 
wijk gingen voor een ‘extra boost’, zoals 
bij de 10 Miles. Maar goed, dat komt in 
september wel weer!”

In 2:18:23 uur zat Debbie’s race er op. 
Knappe prestatie. Proficiat, ook voor de 
andere wijkbewoners die meegelopen heb-
ben.  Het was een supermooi sportevene-
ment, waar ook de Armhoefse Akkers weer 
deel van uit heeft mogen maken. 

Debbie de Weijer bezig aan haar 
1e halve marathon

Laatste Seniorendiner voor de vakantie 
5 juli vindt er een speciaal Seniorendiner plaats. Hebt u zich 
al ingeschreven? Dat kan nog tot 28 juni. Vergeet niet aan te 
geven welk voorgerecht u wilt (vis of kip). Bij het buffet horen 
gerechten met vlees en vis, met volop keus voor iedereen uit 
onze wijk van 55+. 
Mail naar 7 seniorennetwerk@armhoefseakkers.nl of bel 
naar ( (013) 544 67 83 (Ineke van Kasteren). 

Menu op 5 juli 
÷ Cocktailtje van vis of kip  

Stokbrood met 
kruidenboter 

÷ Uitgebreid hors d'oeuvres-
buffet met vlees en vis. 

÷ Verse fruitsalade	
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Were Di
Binnen Were Di zijn er 3 jeugdteams op 
de eerste plek geëindigd, namelijk JO9-
1, JO9-4 en i JO11-6. Daarnaast speelde 
JO11-1 de halve finale van de beker. 
Were Di 1 speelde nacompetitie voor 
promotie naar de derde klasse. In het 
pinksterweekend volgde de ontknoping 
en wist dit elftal inderdaad te promoveren.
Tenslotte is er bij Were Di op zaterdag 1 juli 
vanaf 10.00 uur de jaarlijkse schoonmaak-
klussendag gepland. Alle hulp is natuurlijk 
welkom.

Mocht jouw team volgend jaar ook kampi-
oen worden, geef dit dan samen met een 
leuke teamfoto door aan de redactie. Dan 

Voetbalkampioenen in de wijk                                    Debbie de Weijer

Bij Longa is het de F1 net niet gelukt om 
het kampioenschap binnen te halen. Wel 
stond dit team in de bekerfinale. En voor de 
F2 (foto) kon de vlag wel uit: zij versloegen 
op de laatste speeldag Sarto en mogen 
zich dus kampioen noemen!

Sem van Poppel (4e van links) is afgelopen zaterdag kampioen geworden met Longa F2 
(JO9) in de 5e klasse 36 voorjaarscompetitie. Ze zijn de allerlaatste kampioen ooit van 

Longa die na 97 jaar immers opgaat in FC Tilburg. Zijn vader Eric is begeleider (rechts ach-
ter) en al zijn hele leven woonachtig in onze wijk.

kunnen we deze in een volgend nummer 
plaatsen.
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Blauw

De laatste Donlog voor de zomervakantie. De lezer heeft twee maanden rust. Twee 
maanden ook geen buurtkrant. Eigenlijk niet meer van deze tijd, maar gelukkig hebben 
we in de buurt onze eigen facebook-pagina met bijna 1500 volgers of –als dat fijner 
klinkt- vrienden. En de buurtkrant heeft er ook een met zo’n 500. Met name de eerste 
wordt volop gebruikt voor alles wat mensen maar kan aangaan in de buurt. Mopperen 
over hondenpoep. Wie heeft mijn poes gezien? Wie wil een IKEA-kast, gratis ophalen. Wie 
weet een loodgieter? Iemand een paar krukken te leen? Maar ook zorgen over Moeren-
burg. Mooi die social media, als je ze goed gebruikt. Ze kunnen heel lastig zijn en ook heel 
handig.

Op eerste paasdag ’s ochtends vroeg stond ik bij de glasbak. Als je dat vroeg of heel laat 
doet, ziet niet iedereen dat een mens daar soms best lang bezig is om het flessenwerk af 
te voeren. Drie gaten heeft’ie: wit, bruin, groen. Sta je daar met twee blauwe Weleda-
flesjes. Een trilemma van de bovenste plank op de feestdag waarvan veel mensen inmiddels 
denken dat het de verjaardag van de Paashaas is.  
Maar niet getreurd! Direct de vraag via Twitter voorgelegd aan de chef afval van onze 
gemeente: wethouder Berend de Vries. Nog sneller dan het licht meldde hij –waarschijn-
lijk vanachter zijn paasontbijt- dat blauw bij het groen mag. Hoezo afstand tussen be-
stuur en burger? Waarbij dan toch wel even de vraag opkomt of het überhaupt uitmaakt 
welke kleur je in welk gat stopt? Maar laten we het daar nu maar niet over hebben. 
Snelle actie van die snelle wethouder. Benieuwd of-ie blijft na de verkiezingen van vol-
gend jaar. Of is het tijd voor een opstap naar wat hogers? 

Nu eerst op zoek naar een burgemeester. Het circus daarvoor is al opgestart. Uiteindelijk 
besluit de gemeenteraad die gekozen is door minder dan de helft (43,6%) van de kies-
gerechtigde Tilburgse mensen. Maar ze bepalen het wél in dat noodstadhuis. Dat geldt 
trouwens voor alles, de goede en de slechte beslissingen: de minderheid beslist voor de 
meerderheid. Zou het een idee zijn om door loting ook enkele gewone burgers in de 
vertrouwenscommissie te zetten? Stoer plan… gaat niet gebeuren.
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Chinees  -  Hollands 

“ C H O P I N ” 
Maandmenu voor 2 personen € 23,80 

Mini-loempia’s 
Twister garnalen 

Tjap Tjoy compleet 
Babi pangang 

Kipfilet met knoflooksaus 
Met nasi, bami of rijst 

 

J.P. Coenstraat 44, 5018 CT  Tilburg  -  Tel. 013-5360918 
 

Dagelijks	geopend	van	12.00	uur	t/m	22.00	uur		
Maandag	van	16.00	uur	t/m	21.00	uur	

- - - - - - - - 
Chinese	keuken	open	van	dinsdag	t/m	zondag	vanaf	16.00	uur	t/m	21.30	uur	

Zon-	en	feestdagen	vanaf	13.00	uur	t/m	22.00	uur	
 

“Ik vond het best eng”, aldus Simone. “Je 
wordt geconfronteerd met een groep men-
sen die een kritische blik heeft op wat er 
op en rondom Jan Wierhof afspeelt. Maar 
dat we uitgenodigd worden, is erg positief. 
Blijkbaar willen ze ook onze kant van het 
verhaal horen!”

Simone is aangenaam verrast dat ze uitge-
nodigd wordt om mee te denken en haar 
mening te delen. Dat ze niet altijd gelukkig 
was met eerdere uitspraken en artikelen, 
dat spreekt voor zich. “Buurtbewoners met 
een poster voor het raam waarop stond 

dat men tegen de komst van cliënten met 
een verslaving was, dat deed pijn. Dat gold 
overigens niet alleen voor de cliënten, maar 
ook voor de naastbetrokkenen. Je zult 
maar een familielid hebben dat is opgeno-
men op de Jan Wierhof en deze posters 
zien. Dan voel je je niet welkom.” Johan 
Manders, vertegenwoordiger namens GGz 
Breburg: “Gelukkig zijn deze posters weg 
en is er plaats gemaakt voor een dialoog 
waarin er meer begrip is voor elkaar en 
voor elkaars standpunten.”

De cliëntenraad is erg betrokken bij de 

Cliëntenraad GGz Breburg

In gesprek met Simone de Bruijn
Afgelopen maand heeft Simone de Bruijn deelgenomen aan het beheeroverleg en het 
overleg met de buurtraad. Simone is voorzitter van de cliëntenraad van GGz Breburg. 
Zowel de deelnemers aan het beheeroverleg als de buurtraad waren geïnteresseerd in 
de mening van de cliëntenraad als het gaat om de interactie tussen de buurt en GGz 
Breburg, en dan met name de cliënten.
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Simone de Bruijn

samenleving. Zo heeft de raad onlangs een 
boek uitgebracht met de titel: “Geen einde 
aan het leven, maar EINDE AAN DE PIJN”. 
Dit boek is ten behoeve van suïcidepreven-
tie. Suïcide (zelfdoding) is een onderwerp 
dat vaak taboe is om over te spreken en 
met behulp van dit boek wil de cliëntenraad 
de dialoog bevorderen.

Simone wil de onderlinge betrokkenheid 
vergroten door samen met buurtbewoners 
het gesprek aan te gaan en/of samen iets 
te organiseren. Dit aanbod deed zij zowel 
in het beheeroverleg als in het overleg met 
de buurtraad. Dat werd positief ontvangen. 
Simone: “Nu de daad nog bij het woord 
voegen. Wat en waar, daar gaan we als 
cliëntenraad over nadenken. Ik nodig buurt-
bewoners uit om ideeën met ons te delen. 
Dat kan via het mailadres 
7 cliëntenraad@ggzbreburg.nl. Natuurlijk 
mag je ook altijd bellen met vragen over de 
werkwijze van de cliëntenraad of voor het 
boek! Dat kan via ( 088 0161 512.” 

 

[Advertorial] 
 

Ik, Noortje en de marathon 
 
Eind 2016: samen met een loopmaatje van Attila besluit ik om de halve marathon in Tilburg 
te gaan lopen. Nog nooit gedaan, maar zoals Pipi Langkous altijd zei: “Ik heb het nog nooit 
gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan”. En dan begint het trainingsschema en langzaamaan 
loop ik steeds grotere afstanden. Ik wil graag goed voorbereid beginnen aan de wedstrijd, 
dus vergeet ik ook mijn voeten niet. Want ongemerkt lijden die toch wel. Hiervoor ga ik een 
paar keer naar Noortje van der Ende-Brocken van ‘Voetverzorging bij Noortje’. Zij is al 11 
jaar samen met haar man en zoontje (8 jaar) woonachtig aan de Spoordijk. Noortje verzorgt 
mijn voeten en voorziet me van wat tips. Fijn, iemand die meedenkt. En zo sta ik dus 28 mei 
bij de start van de 1e Tilburgse marathon, met goed verzorgde en uitgeruste voeten. Daar 
kan het dus niet aan liggen! 
 
Mocht je nu niet zo’n (hard)loper zijn, Noortje is ook medisch pedicure i.o. Je kunt er naar 
toe voor problemen met ingegroeide teennagels, een likdoorn of problemen die te maken 
hebben met diabetisch, reuma en oncologie. Maar ook voor een gewone 
pedicurebehandeling, eventueel inclusief een spa-behandeling (lekkere verwennerij!) en 
nagels lakken ben je bij Noortje aan het juiste adres. 
 
Noortje werkt in de ochtenden als assistente bij Fysiotherapie van de Braak & Maas en 
maakt haar eigen pedicure-afspraken in de middag of avond. Interesse? Kijk op haar 
website www.voetverzorgingbijnoortje.nl. 
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“Het gaat te ver om alle plaatsen waar ik 
gewerkt hebt op te noemen. Kort gezegd 
werkte ik vooral in het bedrijfsleven. Naast 
mijn betaalde baan deed ik ook veel vrijwil-
ligerswerk, en dat doe ik nog steeds. In de 
loop der jaren kom ik er steeds meer achter 
dat ik een ‘mensen-mens’ ben. Vandaar dat 
ik in 2009 een baan accepteerde als secre-
taresse/managementassistente voor een 

Een kennismaking met Sandra en het Kiemuur
Van secretaresse naar ervaringsdeskundig medewerker. Sandra van Herpt heeft een 
hele weg afgelegd. Nu begeleidt zij o.a. een inloop van het Kiemuur bij La Poubelle. 
Haar ‘ontdekkingstocht’ verwoordt ze zelf.

gesloten kliniek voor Dubbele Diagnose. 
Het was een heel bewuste keuze om in de 
GGz te gaan werken; ik heb zelf ook in een 
dergelijke situatie ‘gezeten’. In de jaren ‘80 
en ‘90 heb ik te maken gehad met depres-
sies en ben daarvoor opgenomen op een 
gesloten afdeling. Dit was toen een flinke 
hobbel die ik moest nemen. Maar nu ben ik 
oh zo trots dat ik dit gedaan heb. Het grote 
verschil tussen toen en nu is dat ik nu zelf 
de sleutelbos in handen heb. Mede door 
in deze omgeving te werken, ben ik gaan 
overwegen om me te gaan omscholen. 
 
Een sprong in de tijd  
En dan word ik 50. Ik krijg een steeds 

Sandra van Herpt

duidelijker zelfbeeld, en kom erachter dat ik 
niet langer als secretaresse/management-
assistente wil werken. In juni 2014 ga ik 
aan de slag als vrijwilligster bij een HOZ-
team (herstel ondersteunende zorg) van 
RIBW Brabant. Hier kom ik in aanraking 
met allerlei mensen die kwetsbaar zijn (ge-
weest) door psychiatrische- , verslavings- 
of lichamelijke pech. Voor mij is het fan-
tastisch om deze (h)erkenning te ervaren. 
Met cursussen, intervisies en veel feedback 
krijg ik de kans mezelf te ontwikkelen. Uit-
eindelijk ga ik op mijn 52e terug naar school 
en volg de opleiding tot ervaringsdeskundig 
medewerker bij Howie the Harp in Rotter-
dam (zie: : www.howietheharp.nl). 
 
Denken en doen 
En nu, zo halverwege 2017, ben ik alweer 
1 jaar werkzaam in deze prachtige functie. 
Ik begeleid onder meer 2x per week een 
inloop van Het Kiemuur bij Den Boog-
aard in Moergestel en 1x per week bij La 
Poubelle. Dit zijn twee van de vele plekken 
waar je Het Kiemuur kunt vinden om an-
deren te ontmoeten en te groeien. Bij Het 
Kiemuur leren we van elkaar door verhalen 
te delen, door een thema te bespreken, 
door een spel te spelen, door creatief bezig 
te zijn, enz. Het is een vrije (gratis) inloop 
en iedereen die behoefte heeft aan een 
praatje of een luisterend oor is er van harte 
welkom. We haken aan op de behoefte van 
de bezoekers. 
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Daarnaast vind ik het mooi om verbinding 
te leggen met andere maatschappelijke 
organisaties, burgers van allerlei rangen en 
standen, mee te mogen denken en doen 
in diverse werkgroepen. Door open te zijn 
over mijn werk én mijn eigen ervaring in te 
zetten, kom ik allerlei prachtige en warme 
mensen tegen. Door naar ze te luisteren, 
er voor ze te zijn en in gesprek te gaan zie 
je mensen opbloeien. Ze vinden het fijn dat 
er iemand is die ze echt begrijpt. Dit geeft 

ze vaak weer moed, hoop en vertrouwen 
in zichzelf. En dat is waarvoor ik het doe: 
vanuit mezelf, mijn eigen kracht andere 
mensen ondersteunen (empoweren). 

Ik nodig je van harte uit om eens een kijkje 
te nemen op: : www.kiemuur.nl voor alle 
locaties en tijden. Of op 
: www.gekkermaghetnietworden.nl, waar 
ik blog. Ikzelf ben bereikbaar via 
( 06 310 361 55.” 

Uitslag 1e Wijkkwis Armhoef 
1 Van alle markten thuis 11 Armhoefstraat aan zet 
2 De Slabbers 12 Moerenburg Plus 
3 Witte Gei ‘t 13 I-Quats 
4 De Antonies 14 Team Pelgrim 
5 Kwisthetwel & Co 14 FF Armhoef 
6 RBO 16 Armhoefse Kakkers & Co 
7 De Takkenbende 17 Leuke groep jeugd uit Tilburg 
8 Holle Boom 18 De Pottertjes & Co 
9 Team Bitterbal 19 Het Borrelgroepke 

10 Corronation Street   
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Het nieuwe clublogo straalt hetzelfde 
beeld uit als dat van Tilburg. Naar ver-
wachting heeft de fusie nog voor de zomer 
zijn beslag gekregen, mits bij alle drie de 
verenigingen de ALV ermee instemt. De 
leden hebben het afscheidsfeest bij Longa 
op zaterdag 10 juni al achter de rug. De 
veteranen blijven echter buiten de fusie. 
Oudere  Longanezen willen blijkbaar het 
eeuwfeest in 2020 zeker gaan vieren.
Dit bericht uit de achterhoede gaat aan 
de jeugd in de voorhoede voorbij. Zeker 
de meidenteams weten al een jaar niet 
beter. Zij doen onder de werknaam NLC dit 
seizoen al mee aan diverse competities. 
Inmiddels zit de jaargang 2016-2017 er al 
weer op en is het tijd voor de toernooien. 
Overal in de regio zijn er meidendagen ge-
organiseerd, voor alle BFF’s (jeugdtaal voor 

Longa wordt FC Tilburg                                             Gerben van Eeuwijk

De nieuwe naam is bekend: Fusie Club Tilburg, dus geen Football Club. Longa, Noad 
en RKTVV gaan samen verder onder deze nieuwe naam.

Balletje hoog houden
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Best Friends Forever). Bij Longa was er op 
woensdag 17 mei zo’n vriendinnentoernooi, 
met een hoge opkomst en dito klimaat. Met 
30 graden zowaar de eerste echte warme 
zomerdag van het jaar. Veel drinkpauzes 
werden ingelast en gezonde groentesnacks 
waren ingevlogen. De organisatie keek 
tevreden terug op een geslaagde dag.

De redactie wenst dan ook iedereen een fijne periode of u nu ver weg gaat, dichtbij huis of 
misschien zelfs thuis blijft. We hopen dat de thuisblijvers een oogje in het zeil houden, want 
het is tijdens de zomervakantie soms wel heel erg rustig in de straten van de Armhoefse 
Akkers. Dat weet het inbrekersgilde waarschijnlijk ook, inbrekers gaan niet op vakantie. Blijft 
u thuis, let dan een beetje op uw buurt. Bent u weg zorg dan dat er af en toe een lampje 
aangaat; iemand voor u de post achter de deur weghaalt; geen gordijnen hele dag dicht of 
een opengeslagen boek en wat eetgerei op tafel, zodat het lijkt alsof er iemand in huis is. 
Ga hierbij weer niet te ver: zet geen laptop of andere waardevolle spullen in het zicht! En 
vergeet niet: ook inbrekers zitten op social media zoals facebook! 

De redactie werkt twee maanden wat minder. Twee maanden geen buurtkrant. Dat betekent 
dat het volgende nummer pas in september bij u op de mat valt. U kunt af en toe op de web-
site kijken of er nog nieuws is in uw wijk. Dat nieuws zal er zeker zijn, want ‘onze’ wijk bruist. 
Aan het einde van de vakantie is er het volleybaltoernooi en de dag erna de garageverkoop. 
Het KVW Hekos en de Tilburg Ten Miles zal plaatsvinden voor de volgende buurtkrant op uw 
mat ligt. 
Fijne vakantie! Hebt u leuke verhalen, mail ze ons. Wie weet maken we er in september een 
rubriek van ‘mooie vakantieverhalen’. 

Corin Sweegers

Veel mensen kijken nu uit naar een welverdiende vakantie. Natuurlijk niet iedereen, 
want er zijn ook hele volksstammen die buiten de schoolvakanties een paar weken 
vrij nemen. Toch is het een mooi moment elkaar een heel mooie zomer toe te wensen.

KVW HeKoS is ook altijd nog op zoek naar 
nieuwe leiding! Dus ben jij minimaal 14 jaar 
oud, enthousiast, vind je het leuk om met 
kinderen om te gaan en ben je beschikbaar 

Inschrijving KVW HeKoS 2017 geopend                                 Niek Vermeer

Kindervakantiewerk HeKoS vindt dit jaar plaats van maandag 21 t/m vrijdag 25 augus-
tus en inmiddels is de inschrijving al geopend. Je kunt je nog tot 19 juni inschrijven 
via de website  :www.kvwhekos.nl. De kosten voor deelname bedragen dit jaar € 35. 

van vrijdag 18 t/m zaterdag 26 augustus? 
Meld je dan nu aan via :www.kvwhekos.nl.
Heb je je al ingeschreven? Dan zien wij jou 
graag op zondagmiddag 20 augustus vanaf 
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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
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14.00 uur op het schoolplein van basis-
school Armhoefse Akker voor het openings-
feest. Houd voor verdere informatie, zoals 
over programma, thema, begin- en eindtij-

den en indeling van de groepjes de website 
van KVW HeKoS en onze Facebookpagina 
in de gaten! 

 Bart van Bilsen 1939 - 2017

Op 5 mei 2017 overleed Bart van Bilsen, geboren en getogen in Moerenburg. Een 
markante persoonlijkheid die wars was van grote woorden en grootse gebaren. 

Hij woonde vanaf de jaren ‘70 op de Oisterwijksebaan en bracht een lang leven door op 
‘zijn tuin’ in Moerenburg aan de Zonderlokstraat. Bart was in de wijk gekend door zijn 
dagelijkse fietstochten naar zijn landje en zijn zondagse fietstocht met zijn vrouw Tiny, 
richting Trappistenklooster. Als een typische buitenmens stond hij levensvroeg op en 
fietste bij tij en ontij naar ‘zijn tuin’; zijn lust en zijn leven sinds hij gepensioneerd was. 

Bart hield niet van praatjes en buren-onderonsjes. Hij had in de loop van zijn leven een ei-
gen leefstijl ontwikkeld. Ogenschijnlijk had hij weinig contacten in de buurt maar hij kende 
iedereen en iedereen kende hem. Hij was daarnaast lid van het Schuttersgilde Sint-Joris 
aan de Oisterwijksebaan. Daar slaagde hij er een paar jaar geleden in het laatste stukje 
van de Haan af te schieten. Dat leverde hem de eretitel Koning op. De rijke versierselen 
van het gilde droeg hij met plezier en zijn wekelijkse bezoeken aan het Gildehuis waren 
voor hem een must. Volgens eeuwenoude traditie werd hij bij de uitvaartdienst in de Hei-
kese Kerk en de bijeenkomst in het crematorium met Gilde-eer herdacht. 

Bart kenmerken is niet eenvoudig. Zijn postuur was machtig, hij was bovenmatig sterk en 
had een vaak ruw overkomende stem. Hij was een man die perfect paste in Moerenburg 
met zijn kenmerkende knotwilgen. Knoestig en eerlijk. Velen zullen hem missen.  

Jan van Bergen 

Er blijken momenteel al zes auto’s in onze 
wijk beschikbaar te zijn om een keer te 
lenen.
Een hiervan is van Greenwheels en de 
andere vijf zijn particuliere auto’s van buurt-
genoten.
Vier buurtgenoten verhuren hun auto via 
SnappCar en één via MyWheels.
Via de site : www.ritjeweg.nl is snel een 
prijsvergelijking te maken en kun je direct 
doorklikken om de gekozen auto te reser-
veren. Wellicht toch het overwegen waard?

Auto delen?
Waarom zou je een ‘eigen’ auto moeten hebben, als je er niet dagelijks gebruik van 
maakt? De werkgroep DAAD ging op onderzoek uit of mensen hun auto al deelden 
met anderen.
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Op zaterdagochtend maakt bedrijfsleider 
Koen van der Schoof spontaan tijd vrij voor 
een praatje. ”Het is een voorrecht om hier 
te mogen werken. Van betekenis zijn voor 
kwetsbare mensen. In het groen werken als 
hovenier en tuinontwerper bovendien. Wat 
wil je nog meer?” Koen vertelt honderduit: 
“Sinds 2011 valt het Bietje onder Stichting 
Maatschappelijke Opvang (SMO) Traverse. 
Er werken hier 22 cliënten met een rugzak 
aan hun herstel. Verslaafd geweest, dakloos 
of failliet. Hun levensverhalen gaan niet over 
rozen.” Groene vingers zijn geen must in 
deze oase, althans niet bij de cliënten. Een 
loyaal team van 12 vrijwilligers heeft dat 
zeker wel, net als de 2 vaste telers. Koen 
spreekt consequent in de wij-vorm, omdat 
hij het gevoel van een familiebedrijf heeft, 
dankzij de harde kern aan trouwe medewer-
kers.

Hello Fresh?
Biologische groenten en fruit worden met 
zorg geteeld. Op de website staan foto’s 
van het actuele aanbod, met tal van recep-
ten erbij vermeld. Want hoe verwerk je bijv. 
een koolraap in een gerecht? De winkel is 
slechts drie dagen open, van donderdag 
t/m zaterdag. Op zes plaatsen in de stad 
zijn afhaalpunten voor groentepakketten, 
waar mensen een abonnement op kunnen 
nemen. “Geen Hello Fresh, zeker niet!” ver-
zekert Koen, “want wij doen niet aan thuis-
bezorging en leveren vooral groenten. Onze 
producten zijn echt lokaal en duurzaam 
geproduceerd.” Het Rooi Bietje levert aan 
acht restaurants en Koen zou die horeca-
klantenkring graag uitbreiden. Restaurant 
Waanzinnig aan de Willem II-straat is een 
trouwe klant en Koen is trots op Auberge du 

Bonneur als sjieke afnemer. Hopelijk volgen 
er meer restaurants in Tilburg en omgeving. 
Zijn intentie is sowieso gestage groei, want 
de zaak rendabel maken is de jaarlijkse uit-
daging van Traverse. Met respect voor ieder 
mens, zo luidt het motto.

Jojo-effect
Een optie tot schaalvergroting ligt al jaren 
in het verschiet in het nabij gelegen Moe-
renburg, waar 2,5 ha. pachtgrond ligt. Een 
vrijwilliger noemt dit op de recente open 
dag treffend het ‘jojo-effect’: “…dan gaan 
we wel, dan weer niet.” Koen, zelf krap een 
jaar in dienst, bevestigt dat: “er inderdaad 
al 9 jaar een plan ligt voor verhuizing en/of 
uitbreiding naar het Landschapspark Moe-
renburg. Er komt telkens wat tussen, zoals 
bijvoorbeeld vermoedens van archeologi-
sche vindplaatsen. Maar de lange termijn 
ambitie is er, hoewel het nog zeker 2 tot 3 
jaar kan duren. Achter de schermen moet 
er eerst veel gebeuren.” Het idee van een 

Bietje-medewerkster bezig op 
de jaarlijkse open dag 

Stads-oase Ut Rooi Bietje                                       Gerben van Eeuwijk

Aan de Koningshoeven nr. 62 ligt een oase van rust en ruimte aan de rand van de 
stad. Hoe staat biologische tuinderij ‘den Biet’ er anno 2017 voor?



31

zorgboerderij in Moerenburg spreekt hem 
absoluut aan, maar wie dan leeft wie dan 
zorgt. Hij is zelf bezig met de kortere ter-
mijn: kwalitatief goede producten afleveren 
en zo ‘qua PR’ de naamsbekendheid in de 

regio Tilburg vergroten. Zo wil Ut Rooi Bietje 
meer braderieën en festivals af gaan, waar 
bewuste consumenten komen, met interes-
se voor honing, eieren, bietjes en veel ander 
lekkers. Meer info: : www.utrooibietje.nl.

Na haar studententijd was er geen werk 
voor Astrid en begon ze samen met een 
paar vrienden een ‘theater-clubje’ met zang 
en diverse typetjes. Ze merkten dat dit een 
gat in de markt was. Dit soort theater was 
toen nieuw en ze hadden wekelijks meerde-
re optredens. Eigenlijk wilden ze hun clubje 
‘Theater Henk’ noemen, omdat dat zo lek-
ker duf klinkt. Deze naam was echter al in 
gebruik, dus werd er ter plekke een andere 
naam verzonnen: Theater Jaap. Inmiddels 
maken alleen Astrid en Koen nog deel uit 
van dit gezelschap en af en toe schakelen 
ze een 3e vaste persoon in. Maar de naam 
is nog altijd hetzelfde gebleven. 

Luchtigheid
Binnen hun bedrijf verzorgen Koen en Astrid 
optredens in heel Nederland, Duitsland en 
België bij bedrijfsfeesten, productpresenta-
ties, congressen et cetera, waarbij ze veel 
gebruik maken van improvisatie. Bij de act 
‘komische rondleiding’ weten ze zelf bijvoor-
beeld ook niet wat ze in de volgende zaal 
tegen zullen komen. Ook zijn ze logistiek 
inzetbaar, denk aan auto’s parkeren, vrolijk 
bemannen van de garderobe, een opstop-
ping op een feestje oplossen of mensen na 
sluiting letterlijk naar buiten vegen. Deze 
luchtige manier van aanpak werkt eigenlijk 
altijd positief. Daarnaast hebben ze al vele 
nationale artiesten aangekondigd, omdat ze 

Komische typetjes in de wijk                                           Debbie de Weijer
Aan de Doornbossestraat wonen Astrid Abels en Koen Langenhuysen. Koen werkt 
als Arbo-deskundige en Astrid is kunstenares. Maar samen spelen ze ook komische 
typetjes voor Theater Jaap.

vaak een rol als gastheer hebben die een 
evenement aan elkaar praat.

Trukendoos
Hoewel ze nu nog maar maandelijks 
optreden, geeft het ze nog steeds erg veel 
voldoening. “Want waar we ook komen, er is 
altijd feest, of iets bijzonders aan de hand.” 
Al hun draaiboeken schrijven ze zelf en ei-
genlijk is elk optreden een kleine première. 
Natuurlijk kunnen ze gebruik maken van 
hun trukendoos die ze gevuld hebben met 
28 jaar ervaring. Samen hebben ze ook een 
mooie taakverdeling. Zo is Koen meer voor 
de inhoud of het verbale stuk, terwijl Astrid 
non-verbaal sterk is en de sfeer in de zaal 
goed aanvoelt.
Koen geeft aan dat ze ook ‘verborgen’ 
optredens doen. Zo wordt hij bijvoorbeeld 
weleens aangekondigd als een onderwijsin-
specteur. De eerste 5 minuten houdt hij dan 
een praatje over het onderwerp en daarna 
wordt het steeds absurder. De reacties van 
het publiek vinden ze hierbij erg mooi: één 
voor één stoppen de deelnemers met het 
maken van aantekeningen en krijgen ze in 
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de gaten dat dit niet een echte lezing is, met 
alle hilarische gevolgen van dien.

Droomoptreden
De allermooiste opdracht die ze in al deze 
jaren hebben gedaan, is een 24-uurs act 
in een kasteel net over de grens in België. 
Zij speelden de kasteelheer en dienstbode 
en deden alle taken. Dus zij serveerden 
het eten uit, staken de kroonluchters aan, 
hielden de haardvuren brandend en voer-
den tussendoor verschillende acts op. Na 
het ontwaken de volgende ochtend gingen 

ze weer verder in hun rol. In dit kasteel 
hadden ze een kamer tot hun beschikking, 
maar het gebeurt ook geregeld dat ze zich 
moeten omkleden in een meterkast of een  
piepkleine, spekgladde spoelkeuken. Veel 
variatie dus, maar gezien hun ervaring met 
improvisatie lukt het ze elke keer weer om 
een goede act neer te zetten.

Meer info: ( 06 206 694 43, 
7 info@theaterjaap.nl, of kijk op 
: www.theaterjaap.nl. 
 

Voor het eerst in de geschiedenis van Were 
Di is dit een vrouw en jong. Mara Aben (27) 
is ruim een half jaar voorzitter van RKSV 
Were Di. “Ik had van geen andere voet-
balclub voorzitter willen zijn”, zegt Mara 
vol overtuiging. Ze wil vooruitkijken en niet 
terugkijken. Haar werk als maatschappelijk 
werkster is ook een prima basis om voor 
verbinding binnen de vereniging en de vele 
vrijwilligers te gaan zorgen.

Familie
Ze voetbalt al van jongs af aan. Is tegen-
woordig keepster van het dameselftal bij 
Were Di, waar ze al weer zo’n 6 jaar speelt. 
Hiervoor heeft ze gevoetbald bij NOAD en 
Sarto. Volgens Mara is er in Tilburg geen 
tweede club te vinden als Were Di: “Het is 
nog steeds één grote familie. Kleine club 
met ons kent ons”. Een club met bijna 700 
actieve leden, twee velden, waarvan eentje 
ook nog gras, dus zeer kwetsbaar. Het 
gevolg is dat in het afgelopen seizoen vier 
seniorenteams en enkele juniorenteams 
elke week een training aan de Spoordijk 
afwerkten. Dat zal ook in het komende sei-
zoen zo zijn, want het ledenaantal blijft zeer 
stabiel. Er komt zelfs weer een nieuw seni-

Ambitieuze plannen van RKSV Were Di                            Corin Sweegers

De fusie en verhuizing naar de Spoordijk is voor Were Di definitief afgeketst. Het 
nieuwe hoofdbestuur is sinds november 2016 aan het werk gegaan om na een aantal 
jaren van stilstand, ten gevolge van de focus op de fusie, nu voor de toekomst van 
Were Di te ijveren. Tijd voor een interview met de nieuwe voorzitter. 

orenteam bij op zondag, zodat er volgend 
seizoen negen heren- en een damesteam 
actief zijn aan de Moerenburgseweg. “De 
sfeer is lekker positief binnen de club”, vindt 
Mara. “De samenwerking met FC Tilburg 
loopt qua veldhuur goed en dat zullen we 
ook de komende jaren zo kunnen blijven 
doen, hopen we. Wij huren een aantal uren 
per week voor onze trainingen de velden 

Mara Aben, voorzitter van RKSV Were Di
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aan de Spoordijk van de Gemeente Tilburg, 
maar dat gaat natuurlijk in overleg met FC 
Tilburg.” 

Toekomstplannen
Met een jonge, moderne, ambitieuze groep 
bestuurders zijn ze momenteel aan het on-
derzoeken of het mogelijk is om de club te 
privatiseren: “Complex in eigen beheer”. Ze 
zijn niet bang voor veranderingen. De voor- 
en nadelen worden bekeken en besproken 
met onder andere Gemeente Tilburg en vele 
instanties.  Eén van de eerste dingen die 
wordt aangepakt, is de verbouwing van de 
kantine. Daarnaast wordt onderzocht of van 
het hoofdveld een kunstgrasveld gemaakt 
kan worden. Een derde veld is niet mogelijk 
op deze plek aan de Moerenburgseweg en 
zal er dus niet komen, ondanks alle geruch-
ten.  
“Het onderzoek zal zich niet alleen richten 
op de financiële haalbaarheid, maar ook of 
het onderhoud in eigen beheer gedaan kan 
worden met eventueel heel veel vrijwil-
ligers”, vertelt Mara. “Ons vrijwilligersbeleid 

zal de komende tijd dan ook gaan veran-
deren. Onze ambitie is, dat ieder lid gaat 
participeren in de club, liefst met zijn eigen 
talenten en wat hij/zij zelf leuk vindt. Alle 
hulp is welkom. De sponsorcommissie is 
actief aan het zoeken naar bedrijven die 
borden langs het veld willen plaatsen of op 
een andere manier de club willen onder-
steunen. Iedereen kan trouwens ‘Vriend van 
Were Di’ worden voor maar € 25 per jaar.” 
Wil je erbij horen mail dan naar 
7 sponsoring@rksvweredi.nl. 

Promotie Were Di 1?
Mara: “Bij ons draait het om recreatief 
voetbal en dat zal zo blijven. Ook al pro-
moveert Were Di 1 dit seizoen misschien 
naar de derde klasse.” Inmiddels blijkt dat 
het geval. Van harte proficiat! Het tweede 
seniorenteam is voor het 3e jaar op rij kam-
pioen geworden en promoveert naar de 1e 
reserveklasse. Een fantastische prestatie 
van de trainers en natuurlijk LATO (= Frank 
de Laat, red).

Tijdens de koffiepauze in de schaftkeet kon-
digt zich een politiek bliksembezoek aan: 
wethouder Mario Jacobs leidt op de fiets 
een Haags gezelschap rond door Tilburg. 
Een vijfkoppige delegatie van het Ministerie 
van Infrastructuur en Milieu bezoekt duur-

Groene enclave in de stad                                       Gerben van Eeuwijk

Aan de Piushaven is sinds april 2015 de Stadstuinderij gevestigd. De groene stadsen-
clave aan de Havendijk nr. 43-47 is zeker een bezoek waard. Een succesverhaal van 
organisaties, beesten en vooral mensen.

zame projecten onder de noemer ‘energieke 
samenleving’. Roland Samuëls is wars van 
dergelijke kretologie en houdt liever een 
inhoudelijk verhaal. De parttime vrijwilligers-
coördinator van Social Energy steekt van 
wal: “Wij voelen ons gezegend op deze 
mooie locatie midden in de stad. Wat een 
kans kregen wij van de Wever, eigenaar van 
de grond, op gratis bruikleen voor 2 jaar. Wij 
verbouwen groenten en kruiden met een 
grote groep van 50 vrijwilligers. De crisis 
stak een spaak in het wiel van het nieuw-
bouwplan. Geen ouderenhuisvesting hier, 
maar voorlopig een stadstuinderij, zonder 
pachtverplichting. Mooier kun je het niet 
krijgen.” 
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Inboedel
De inventaris na 8 maanden hard werken 
bestaat uit: 2 kassen, moestuin, kruidentuin, 
winkeltje, kantine, bijenkasten, 2 Schotse 
hooglanders (moeder & dochter) en recente 
aanwinsten: 3 biggetjes. De gelijkenis met 
Vlekkie & Spekkie, voorheen in de Factori-
umtuin, is zeer treffend. Hulpimker Jo grapt 
dat de bijen goed zijn afgericht, als er een 
exemplaar de kantine binnen waait. Teeltre-
gelaar Theo Sanders van ZZP Groen Werk 
roemt het concept van collectief tuinieren: 
“Vooral het principe van ‘niet ieder voor 
zich’ werkt hier verrassend goed. Iedereen 
is in principe welkom, van pensionado’s tot 
tijdelijke werklozen. Roland en ik regelen 
hier de boel, dat is wel nodig. We note-
ren dagelijkse klusjes op het whiteboard, 
want er is altijd iets te doen. We zijn geen 
volkstuinvereniging of wijkmoestuin, waar 
soms de boel gaat versloffen.” Het tijdelijke 
karakter van het initiatief baart beide heren 
geen zorgen, die zijn voor morgen. “Het zou 
al heel mooi zijn als we de cyclus van vijf 
seizoenen mogen voltooien,” zo formuleert 
Roland de bescheiden ambitie. Er loopt 
een burgerinitiatief van oud-wethouder Jan 
van Bergen & co, met als doel permanente 
vestiging vanaf 2017. De huidige gebruikers 
trekken liever hun eigen plan. Beide heren 
Roland en Theo houden zich verre van 
politieke lobby. Zij richten zich op de korte 
termijn en tellen hun zegeningen. Nieuwste 
plannetje in de maak? Een kerstmarkt met 

Teeltregelaar Theo Sanders (l.) en vrijwilligers coördinator Roland Samuëls

(levende) kerststal organiseren op zondag 
13 december, tegelijk met het Lichtjesfeest 
in de Piushaven datzelfde weekend.

Filmpjes
Op de website staat een mooie serie film-
pjes van Tilburg Web TV, zoals de versie 
over het geslaagde oogstfeest van eind 
oktober. De vele vrijwilligers glunderen, 
terwijl ze soep met ingrediënten van eigen 
bodem samen opeten. Een kwart van de 
oogst is door eigen vrijwilligers afgenomen. 
Andere klanten zijn buurtbewoners en pas-
santen. De rest wordt geleverd aan lokale 
horeca en aan ‘Goei Eete’. Theo is trots op 
de rijke aardappeloogst en Roland roemt 
de hartelijkheid en menselijkheid: “Ik krijg er 
veel energie van en ben fulltime aanwezig.” 
Roland schiet te binnen: “We moeten niet 
vergeten om onze derde partner Hein van 
den Hurk van Het Werkt te vermelden, die 
in de aanloop en achter de schermen veel 
werkt verzet heeft, en nog!” Het team van 3 
coördinatoren werkt nauw samen, sinds de 
verhuizing vanuit de oude tuin in Nieuwkerk 
(B). Een wild plan voor vestiging aan de 
Spoorzone ketste af op het gemeentehuis 
en toen kwam dit lot uit de loterij voorbij. 
Hoofdsponsor is overigens het Tilburgs 
Akkoord, een collectieve subsidieclub van 
gemeente en woningcorporaties. Want rijk 
word je er immers niet van, hoewel zeker 
een rijker mens, dat stralen de mannen uit. 
Meer info: :www.stadstuinderijpiushaven.nl
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Doordat er dit jaar weer een heleboel en-
thousiaste ouders, leerkrachten en buurtge-
noten aangaven het leuk te vinden om een 
creatieve activiteit te organiseren, waren 
er veel verschillende activiteiten waaruit de 
leerlingen konden kiezen. Een kleine greep 
uit de activiteiten: naambordjes maken van 
hout, yoga, drukkunst, koken, decopatchen, 
sieraden maken, tafeltennissen bij ttv Luto, 
bloemschikken, handlettering, website bou-
wen, dansen bij van Opstal, borduren in het 
textielmuseum, cupcakes versieren, radio 
maken, pijltjes schieten en knutselen met 
allerlei soorten stof. 

 
 
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Radio, radio, radio 
 
Ik werd opgehaald door de 
directrice van de Vijf hoeven  die 
hebben een radiostudio daar 
mochten radio maken voor creatuur 
het werd allemaal uitgelegd door 
meneer Tjeerd. We kwamen daar 
aan en gingen naar boven waar we 
uitleg kregen.  We moesten allemaal 
een nieuwsbericht voorlezen maar 
eerst op een goede stem oefenen, 
niet te snel eigenlijk te langzaam 
voor je gevoel anders gaan de 
luisteraars weg. Uiteindelijk las  ik 
het nieuwsbericht voor met Jelmer, 
Jesse en ikzelf (Lieuwe) het andere 
groepje waren Caro, Micha en Alice. 
Het was een leuke middag! 
 
Groetjes Lieuwe! 

Dansen bij van Opstal 
 
Hallo allemaal, ik ga jullie vertellen wat ik heb 
gedaan met creatuur.  
We werden om kwart over 2 opgehaald met de 
auto en toen werden we afgezet bij van Opstal, 
toen gingen we dansen op het liedje: 24k Magic 
van Bruno Mars. De kinderen die ook gingen 
dansen waren: Luc, Dora, Feline, Benz, Juliëtte, 
Raf, Nicky, Fenne, Lisa, Pien, Isabel en Thom. 
Toen begonnen we met het dansje te leren en 
het was dus heel grappig want de dansjuffrouw  
ging de hele tijd mee zingen. De soort dans 
was: showdance.   
Tijdens de showdance leer je complete 
dansshows met moves uit diverse dansstijlen 
zoals o.a. streetdance en hip hop. Het verschil 
met streetdance is alleen dat deze showdance 
speciaal op een muziekmix gemaakt is. 
Toen waren we klaar en het was echt suuuper 
leuk!!!!!!!!!!!JJJ  
 
Groetjes Roos 
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Groetjes Roos 

Creatuur op de Armhoefse Akker
Op vrijdagmiddag 12 en 19 mei hebben de kinderen van de groepen 5 t/m 8 van 
basisschool Armhoefse Akker deelgenomen aan diverse creatieve activiteiten, zowel 
binnen als buiten de school. Dit project staat op onze school sinds enkele jaren op de 
kalender onder de naam ‘crea-t-uur.’

Wij willen, natuurlijk ook namens alle leerlin-
gen van de groepen 5 t/m 8, alle creatieve 
ouders, leerkrachten en buurtgenoten be-
danken voor hun inzet. Zonder jullie waren 
deze vrijdagmiddagen nooit zo’n succes 
geworden. Ook hadden we voor een paar 
activiteiten de nodige rijouders en bege-
leiders nodig. Wij willen ook deze ouders 
bedanken voor de tijd en moeite. Hopelijk 
mogen we komend jaar weer een beroep op 
u doen!

De werkgroep Crea-t-uur 
Meneer Jens en Meneer Sjors
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Heerlijk landhuis met zwembad in Andalusië / Wandelvakanties 
Landelijke omgeving met schitterend uitzicht op de mediterrane kust bij Malaga. 
Wandelvakanties 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

Muzieklessen 
Basgitaar, contrabas, gitarron en tuba/sousafoon. Kees van de Ven Muziek, 
Carré 37, ( 06 156 214 70, 7 keesvandevenmuziek@hotmail.com
 
Vakantiehuis in Hongarije, ook voor meergezinsvakanties!
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. 

Spaanse les op maat! 
Keuze uit privé-  en duo les, maar ook minigroep en kleine groep (overdag of  
‘s avonds). Groepen zijn klein = veel persoonlijke aandacht. Korte cursussen (va-
kantie)Spaans, maar ook langere cursussen en leuke activiteiten.  
Spaanstalige lerares, ervaren en bevoegd. 
Meer info? 7 spaanseles@ziggo.nl of ( 06 303 446 55.
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BUURTAGENDA 

18 juni 12.30 – 16.00 uur Pelgrimhoeve 
Workshop klassieke zang en theater 

1 juli Vanaf 10.00 uur Were Di voetbal 
De jaarlijkse schoonmaak-klussendag.  

5 juli 17.30 – 19.30 uur Pelgrimhoeve 
Seniorendiner, speciale editie voor de vakantie 

26 aug. n.n.b. Wijkvolleybaltoernooi 
Locatie, tijden, e.d. worden nog bekend gemaakt 

27 aug. 10.00 – 15.00 uur Heel de wijk 
Garageverkoop, route ligt bij de deelnemers 

3 sept. Diverse doorkomst-
tijden 

Tilburg Ten Miles 
Een sportieve prestatie van jewelste 

 
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:  

    2 september 
   16 september 

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

Ø Buurtraad E-mail: 7 buurtraad@armhoefseakkers.nl 
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: 12 september. 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 Brennie Maas is de wijkzuster van De Wever Thuis in onze wijk. 

Zij is bereikbaar via ( 06 830 716 43 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. 

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  


