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  maandelijks blad voor buurtbewoners

-Einde van de Buurtkrant in zicht?
-Een dikke 8 voor de wijk
-Op de fiets langs Biodiversiteit
-Gaat het Kinderatelier verloren ?
-Armhoef heeft zijn ‘Struikelsteen’

Stolperstein gelegd door Connie Victor-Polak, 
halfzus van Bertram Polak (foto Ingrid Sweegers)
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Hét adres voor ver trouwd en deskundig taxeren
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In het decembernummer van deze wijk-
krant maakten we kennis met Fred (53) en 
Yvonne (57), respectievelijk leraar aan het 
Cobbenhagenlyceum in Tilburg en beleids-
medewerkster bij de gemeente Dordrecht. 
Zij hadden toen net een hoekhuis gekocht 
in een rijtje van acht van de tweede fase 
van de bouw. Ze wachtten nog op een 
bericht van de notaris om het koopcon-
tract te ondertekenen. En er was nog een 
‘puntje’ met de keukenleverancier. 

“Met mijn kont in het weiland en mijn kop in de stad” (2)        Judith Doljé

De bouw aan De Werf vordert nog steeds gestaag. De woningen van de eerste fase 
van de bouw schieten uit de grond en ook de fundamenten van de tweede fase zijn 
inmiddels zichtbaar. Hoe zou het gaan met Fred en Yvonne, toekomstige bewoners 
van De Werf, nieuwe bewoners van onze wijk? 

Tussen de fundamenten 
“Sindsdien is er het nodige gebeurd”, 
zegt Yvonne. “We hebben het definitieve 
contract in februari getekend en de onder-
handelingen met de keukenleverancier 
zijn goed verlopen en afgerond.” Inmiddels 
weten ze ook waar alle stopcontacten ge-
plaatst moeten worden, is de vloer uitge-
zocht en zijn de keuzes voor de badka-

meronderdelen grotendeels gemaakt. “Er is 
alleen nog een ‘puntje’ met de installateur.” 
Begin april hebben ze een kijkje genomen 
op het terrein. Toen liepen ze voor het eerst 
tussen de fundamenten van hun toekom-
stige woning. Alhoewel deze nauwelijks 
drie decimeter boven de grond uitkomen, 
ziet Yvonne alle meubels al op hun plaats 
staan in de zanderige kavel. “En de schil-
derijen zie ik ook al hangen”, lacht ze. Dit in 
tegenstelling tot Fred, die zich hier nog niet 
zo’n duidelijk beeld van kan vormen. “Maar 
ik weet wel precies waar de geluidsboxen 
hangen”, zegt hij, “en waar de tv staat.” 
Kortom, het huis krijgt zowel aan de buiten- 
als aan de binnenkant vorm en wordt een 
steeds grotere realiteit.

Het oude huis 
De verkoop van hun huidige woning is wel 
heel voorspoedig verlopen. Op zaterdag 
zetten ze hun huis te koop. Een week 
daarna deden ze mee aan de ‘open hui-
zendag’ en drie dagen later was het huis, 
voor de vraagprijs, verkocht! Dat het zo 
snel zou gaan, hadden ze nooit verwacht. 
Mogelijk dat er nu een periode tussen twee 
woningen in overbrugd moet worden. Maar 
dat vinden Fred en Yvonne geen probleem: 
“We slaan onze spullen op en gaan wel 
wat huren. Hebben we gelijk vast een hoop 
ingepakt.”

Een biertje in de zon 
De toekomstige buren van het rijtje zijn in 
de tussentijd nog een keer bij elkaar ge-
weest. Net als de eerste keer was het 
gezellig en informatief. Tips over lichtkoe-
pels en het indelen van de badkamer, 
openslaande deuren versus schuifpuien, 
maar ook over het terugwinnen van warm 
water, werden volop uitgewisseld. Er lijkt 

Yvonne en Fred tussen de 
contouren van hun huis
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geen einde aan het aantal keuzemogelijk-
heden te zijn. “Die Qual der Wahl”, zoals 
Fred het formuleert. “En aan iedere keuze 
hangt uiteraard een ander prijskaartje.” 
Uiteindelijk is het natuurlijk geweldig, dat 
er zo veel mogelijk is en dat ieder huis van 
binnen geheel naar eigen voorkeur kan 
worden ingedeeld. Een buurman heeft een 
schema gemaakt van de stand van de zon 

in de achtertuinen. De tuinen liggen op het 
noorden en soms is het schuiven om nog 
een plekje in de zon te vinden. Is op een 
kratje bier aan het kanaal dan misschien 
een optie? “Dat heb ik onlangs wel ergens 
gezien”, zegt Fred, “maar dat was toch niet 
hier in de buurt.” “Als je het maar laat”, 
roept Yvonne, “je drinkt je biertje maar lek-
ker op onze veranda!”

Nog niet alles is verkocht en daarom 
worden er ook met enige regelmaat open 
dagen georganiseerd op locatie. Een ideale 
manier om dit unieke plan te beleven in 
zijn omgeving. Extra leuk hierbij is de 
mogelijkheid om met de Tilia van John 
Lahaye mee te varen en ook de Piushaven 
vanaf het water te bekijken. 
Bent u geïnteresseerd in een woning of 
appartement? Neem dan contact op met 
De Bont Makelaardij, (tel: 580 18 67) of 
LBB-Naber Makelaars (tel: 590 11 00). 

Holle Boom
Bouwbedrijf Doevendans is als eerste 
gestart met zijn bouwactiviteiten rondom de 
Holle Boom en zal ook als eerste woningen 
gaan opleveren. Naar verwachting gaat dat 
voor kavel 1 t/m 12 in oktober gebeuren. 
Aansluitend kan de civiele aannemer 
Liebregts starten met onder andere de 
herinrichting van de ‘Holle Boom’. Daar kan 
dan zo snel als mogelijk weer gespeeld 
gaan worden. 

Theater L’Avventura Piuswandelingen 
De avonden zijn weer langer. We kunnen 
meer en meer buiten gaan genieten. 
Zo ook in de Piushaven! Op 13, 14 en 
15 mei worden de Theater L’Avventura 
Piuswandelingen georganiseerd, waarbij 
op vier verschillende locaties in het gebied 

langs de Piushaven een podium wordt 
opgesteld. Theatermakers, muzikanten en 
kunstenaars zullen op theatrale wijze de 
wijkbewoners en nieuwe bewoners van 
het gebied betrekken bij de ontwikkelingen 
in de Piushaven. De bouwlocatie van 
het project De Werf is opgenomen in het 
programma en zal een podium bieden voor 
een van de hoofdacts.

Meer informatie over de voortgang van het 
plan De Werf is te vinden op 
www.dewerf.nl en u kunt ons ook volgen 
via Twitter, Hyves en Facebook! Op de 
site kunt u zich ook opgeven voor een 
nieuwsbrief, zodat u op de hoogte wordt 
gehouden van de ontwikkelingen.

Triborgh Gebiedsontwikkeling

Stand van zaken op bouwplan De Werf
De bouwactiviteiten voor plan De Werf zijn in volle gang. Beide aannemers, Bouw-
bedrijf André Doevendans en Bouwbedrijf Remmers, zijn inmiddels gestart met de 
bouw van de woningen en appartementen.



5

Dat de gemeente Tilburg fors aan het be-
zuinigingen is, was al bekend. De dreigen-
de sluiting bijvoorbeeld van een aantal 
wijkcentra heeft al de nodige stof doen 
opwaaien. Ook het stevig terugdraaien van 
de subsidie voor Verrijk je Wijk leverde de 
organisatoren van wijkgebonden activitei-
ten de nodige hoofdbrekens op. Toch raak-
te dat onze wijk nog niet in het hart, zo leek 
het. Dat is nu wel het geval.

Gul gebaar
De gemeente vindt dat de situatie in 
Armhoefse Akkers niet anders is dan in 
andere wijken, omdat de Twern lang niet 
overal een wijkaccommodatie beheert of 
betrokken is bij de financiële wijkadmini-
stratie. Door de bezuinigingen op het wijk- 
en buurtwerk van 1 juli wordt er een nieuwe 

Gaat de Buurtkrant verdwijnen?         Jaap van Loon

Via de e-mail ontving de Buurtraad begin maart het bericht, dat de gemeente haar 
subsidie voor buurt- en welzijnswerk voor Armhoefse Akkers gaat stopzetten. 
Daarmee komt niet alleen het voortbestaan van de Buurtkrant in gevaar, maar ook de 
huisvesting voor wijkgebonden activiteiten, zoals de Heuka, het Kinderatelier of de 
ouderenwerkgroep.

verdeelsystematiek toegepast, gebaseerd 
op sociale indicatoren.
Vanwege die bezuinigingen, krijgt onze 
Buurtraad nog eenmalig een subsidie van 
8.853, - euro voor dit jaar. Eigenlijk zou die 
subsidie nu al stopgezet worden.
In haar brief van eind maart motiveert de 
gemeente dit gulle gebaar door te stellen, 
dat de wijkbewoners dan nog mooi een half 
jaar de tijd hebben om de bestaande activi-
teiten straks zonder gemeentelijke subsidie 
door te laten gaan…

Buurtkrant
Onlangs heeft de voorzitter van de Buurt-
raad, Helma Oostelbos, een gesprek gehad 
met een gemeenteambtenaar over dit 
besluit van de gemeente. Op de argument-
en van de Buurtraad om toch in aanmerk-
ing te blijven komen voor een subsidie 
werd begripvol gereageerd, maar het was 
nu eenmaal een beslissing ‘van hoger-
hand’. Het stopzetten van de subsidie zou 
bijvoorbeeld het einde betekenen van het 
wijkblad, waarin u nu zit te lezen. Waarop 
gevraagd werd of de Buurtkrant eigenlijk 
wel gelezen werd…
Dat er zoveel subsidiegeld werd gestoken 
in een ‘eigen’ blad voor de Armhoefse 
Akkers, paste niet langer in het beleid van 
de gemeente. Inwoners konden belangrijke 
informatie over hun wijk of van de gemeen-
te immers ook wel op andere manieren te 
weten komen.

Huisvesting
De Buurtraad heeft daarop besloten for-
meel een bezwaarschrift bij de gemeente in 
te dienen. Het compleet wegvallen van de 
subsidie raakt immers nog heel wat meer 
activiteiten binnen onze wijk. 
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De waarderingssubsidie wordt ook gebruikt 
voor het huren van de huisvesting voor 
de Buurtraad, de bloedprikpost en voor 
de spreekuren van de oudenadviseur en 
de wijkagent. Verder biedt de Buurtraad 
daar onderdak aan de jongerenorganisa-
tie Heuka en de ouderenwerkgroep. In 
diezelfde ruimte vinden regelmatig bijeen-
komsten plaats, zoals van de werkgroepen 
Verkeersveiligheid, Spelenplan, Moeren-
burg, Kerk en Klooster en niet te vergeten 
het drukbezochte Kinderatelier. Kortom, 
een multifunctionele huisvesting, waarvoor 
de T-studio momenteel tijdelijk garant staat. 
Ook zijn er het afgelopen jaar een paar 
inspraakbijeenkomsten georganiseerd voor 
bemiddeling in het conflict over de locatie 
van Het Motorrijerke en over het Piusha-
venproject. ‘De Werf’. 
Dit soort activiteiten doet ook een forse 
aanslag op het beschikbare budget, waar-
door de Buurtraad zich al genoodzaakt 

zag haar (kleine) reserves aan te spreken. 
Interen dus.

Burgerparticipatie
In haar brief wijst de Buurtraad ook op 
de discrepantie die er bestaat tussen het 
volledig stopzetten van de subsidie en de 
gemeentelijke wens om de wijkorganisaties 
nadrukkelijker te betrekken bij burgerpar-
ticipatie. Daarvoor is immers een goede 
informatievoorziening van en voor buurt-
bewoners onontbeerlijk. Daarin spelen in 
onze wijk de Buurtkrant en het faciliteren 
van bewonersgroepen een grote rol.
Vanuit dit gezichtspunt vraagt de Buurtraad 
de gemeente om zijn besluit te herover-we-
gen. Zeker ten aanzien van de Buurtkrant 
meent de Buurtraad recht te hebben op 
toekenning van subsidie, aangezien andere 
wijken ook hun wijkkrant mogen behouden. 
Een standpunt, dat de redactie natuurlijk 
van harte ondersteunt!

De werkelijkheid wordt in de moderne tijd 
uitgedrukt in cijfers. Wij zijn verslingerd 
geraakt aan de gedachte dat ‘meten’ ook 
‘weten’ betekent en vandaar dat rapporten 
over van alles en nog wat ons dagelijks 
brood zijn geworden. En, we vinden het 
leuk om daaraan mee te doen. We doen 
mee aan enquêtes, of ze nu via de tele-
foon, Internet, op straat of via werk of 
school worden afgenomen. We geven dan 
cijfers voor bijvoorbeeld de kwaliteit van de 
scholen, voor de veiligheid in de stad, voor 
de verlichting, het ziekenhuis, het groen, de 
vervuiling of de overlast van buren. En al 
die cijfers komen dan terecht in rapporten, 
zodat de verantwoordelijken in deze 
samenleving weten wat hun te doen staat, 
als het cijfer minder is dan een acht. 

Onlangs verscheen de Leefbaarheids-
monitor 2010, waarin tachtig Nederlandse 
gemeenten beschreven staan. Wij zoemen 
in op onze wijk.

Een mooi tevreden buurt, maar niet klachtenvrij                   Pieter Siebers 

Ongeveer tachtig gemeenten in Nederland, waaronder de gemeente Tilburg, betaalden 
in 2010 mee aan een onderzoek van bureau RIGO. Doel van het onderzoek: hoe 
denken ‘de mensen’ over hun stad, wijk of buurt? Dat zit in onze wijk wel goed. 
Bewoners van de Armhoefse Akkers scoren bovengemiddeld op tevredenheid, al 
hebben ze ook nog wel wat verbeterpuntjes. 

De Ringbaan Oost in vroegere tijden 
met majestueuze bomen en 

een wandelpromenade
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Super tevreden
Welnu, zo leert ons deze monitor met 25 
categorieën, als het om de Armhoefse 
Akkers gaat kan de gemeente Tilburg zich 
verkneukelen. Het geval wil dat wij buiten-
gewoon tevreden zijn, en onze buurt met 
niet minder dan een 8.4 waarderen. Dat is 
heel wat meer dan gemiddeld in Tilburg, 
hoewel het stedelijke cijfer van 7.3 bepaald 
ook niet ondermaats genoemd mag wor-
den. 
Wat vinden we plezierig in de wijk? Dat 
begint met het eigendom: onze woningen 
geven we een 7.9. Ook de buurtbetrokken-

heid wordt bovengemiddeld goed gewaar-
deerd. Waar onze buurt zichzelf een 7.5 
geeft, komt de stad niet verder dan een 
6.2. Iets vergelijkbaars als buurtbetrokken-
heid wordt waarschijnlijk ook uitgedrukt 
in de categorie ‘omgang bewoners’: in de 
Armhoefse Akkers goed voor een 7.8, in 
de stad voor een 7.0. Overlast van ‘per-
sonen’, weer een ander categorie, is er in 
deze buurt kennelijk nauwelijks (7.7), terwijl 
de stad met 6.3 niet meer dan een krappe 
voldoende scoort. Dat past dan weer in het 
beeld van een veilige buurt die de veiligheid 
overdag waardeert met een 8.6. Ongewen-
ste activiteiten zijn er kennelijk nauwelijks, 
want ook daar is het cijfer een 8.6. 

Onvoldoende
Zijn er onvoldoendes? Jazeker! Die hebben 
te maken met: de speelvoorzieningen (4.7), 
de groenvoorzieningen (5.9) en het par-

Speeltuin de ‘Holle Boom’ in oude glorie 
die niet meer terugkomt

keergedrag (5.5). 
Bij de speelvoorzieningen scoort de wijk 
opvallend onder het gemiddelde (Tilburg: 
6.6). Dat is waarschijnlijk goeddeels te 
verklaren door het verdwijnen van het 
speelterrein bij de holle boom dat plaats 
heeft moeten maken voor de nieuw-
bouw van het gebied De Werf. Daar zal 
weliswaar een (kleinere) speelplek terug 
komen, maar daar hebben de kinderen van 
nu helemaal niets aan. 
De groenvoorzieningen in de wijk wor-
den matig gewaardeerd, net als in de 
rest van het gebied binnen de ringbanen. 
Waar bijvoorbeeld de Ringbaan Oost 
ooit voorzien was van prachtige platanen 
in het middengebied, gaat de aandacht 
nu uit naar ‘utilitaire kwesties’. Moderne 
stadbeheerders houden niet van groen, 
want dat is lastig vanwege de boomwor-
tels die de stoep opdrukken, lastig omdat 
de ondergrondse bekabeling in gedrang 
kan komen, lastig omdat het groen meer 
onderhoud vergt dan stenen, lastig als je 
grootschalige evenementen wilt houden, 
zoals de Tilburgse kermis. En dan moet je 
als stad niet vreemd staan te kijken als je 
daarvoor gemiddeld niet meer dan een zes 
plus krijgt.

Parkeren
Tja, en dan het parkeergedrag. Daar 
zijn we kennelijk niet blij mee. En dat zal 
niet komen omdat sommigen onder ons 
de kunst van het efficiënt parkeren niet 
machtig zijn, maar veeleer doordat de 
employees van Interpolis hun parkeerplek-
ken steeds verderop in de wijk zoeken. 
Rest ons het laatste item van de monitor: 
de ontwikkeling van de buurt. Wij hebben 
daar in 2010 niet meer dan een 5.9 voor 
over, elders in de stad is dat een 5.7. Dat 
cijfer stijgt weliswaar in vergelijking met 
eerdere monitoren, maar vertrouwenwek-
kend is het niet. Al wordt het niet verklaard 
en moet het belang van een onvoldoende 
in deze stad niet overdreven worden.  
Zie voor de leefbaarheidsmonitor
www.lemoninternet.nl
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K A P P E R S

info@hemenhaarkappers.nu
www.hemenhaarkappers.nu

Berkel-Enschot
Oranjesingel 33
5056 XB Berkel-Enschot
T. 013-53 84 174

Kantoor:
Karin Wouters
Zandstraat 8
5056 RM Berkel-Enschot
T. 06-53 96 60 88

Oisterwijk:
Vloeiweg 85
5071 GA Oisterwijk
T. 013-52 11 789

Udenhout:
Slimstraat 40 (42-28)
5071 EK Udenhout
T. 013-52 29 803

K A P P E R S

info@hemenhaarkappers.nu
www.hemenhaarkappers.nu

Berkel-Enschot
Oranjesingel 33
5056 XB Berkel-Enschot
T. 013-53 84 174

Kantoor:
Karin Wouters
Zandstraat 8
5056 RM Berkel-Enschot
T. 06-53 96 60 88

Oisterwijk:
Vloeiweg 85
5071 GA Oisterwijk
T. 013-52 11 789

Udenhout:
Slimstraat 40 (42-28)
5071 EK Udenhout
T. 013-52 29 803

DAMES
DAMES
HEREN
KIDS
VERVEN
PERMANENt

knippen
knippen-föhnen
knippen
knippen
all-in
all-in

HEM en HAAR KAPPERS 
NU OOK IN BERKEL ENSCHOT

ZOMERACTIE 
alle leeftijden

in alle salons pin aanwezig 

OISTERWIJK UDENHOUT BERKEL ENSCHOT 
013-5211789 013-5229803 013-5773434 NIEUW 

per 1 mei 013-5111919

centraal mobiel 06-34 49 17 94

www.hemenhaarkappers.nu
KIJK VOOR EXTRA INFO EN OPENINGSTIJDEN OP DE WEBSITE

*op acties worden geen positoos verstrekt.

informeer in de salons naar onze super voordelige abbonnementen

€ 16,50
€ 30,00
€ 15,00
€ 14,00
€ 49,50
€ 55,00

Slimstraat 40 (42-28)

per 1 mei:   T. 013-511 19 19 T. 013-577 34 34
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Naast Blossom aan de Armhoefstraat 46 is 
het knusse winkeltje van Mirjam Ottenhof te 
vinden. Het heeft de naam MUS gekregen, 
de bijnaam van Mirjam die haar moeder 
haar had gegeven. Dat niet voor niets, want 
als kind al was Mirjam altijd druk doende. 
Ze bedenkt allerlei nieuwe dingen en 
voert ze vliegensvlug uit. In haar winkeltje 
verkoopt ze van alles, wat ze in de loop der 
tijd gevonden heeft. Mooie spullen waar je 
blij van wordt, regelrechte MUShaves! De 
unieke spulletjes in haar wijkwinkeltje zijn 
met zorg geselecteerd, er is van elk artikel 
maar één exemplaar. Dat wil ze graag 
met iedereen delen. Wil je alleen maar 
rondsnuffelen, of een kopje thee drinken? 
Loop ook dan gerust binnen. 
Je bent van harte 
welkom op dinsdag, 
woensdag, donderdag, 
vrijdag en zaterdag. 
Winkel gesloten? 
Kijk dan eens op 
www.mushave.nl.

Buro MAKS
Op de Ringbaan-Oost 102 is per 1 
mei Buro MAKS gevestigd, dat zich 
richt op de ambulante begeleiding van 
een psychiatrische problematiek bij 
kinderen. Buro MAKS biedt een intensief 
behandelprogramma aan voor kinderen 
en hun ouders. “Ouders zijn erg belangrijk 
om hun kinderen te stimuleren in het 
oefenen van nieuwe vaardigheden”, vindt 
orthopedagoog Renée Bertrand. “Doordat 
we werken in de thuissituatie kunnen 
kinderen de geleerde vaardigheden direct 
toepassen. Dat maakt de methode dubbel-
effectief.”
Na verwijzing door Bureau Jeugdzorg of 
huisarts is het mogelijk om op korte termijn 
met een behandeling te starten. Vragen? 
Neem contact op met Buro MAKS, tel. 513 
43 21 op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 
uur. U kunt ook kijken op www.buromaks.nl 
of mailen naar info@buromaks.nl.

MUS en MAKS                                                       Jaap van Loon 

De afgelopen weken zijn er weer twee nieuwe ondernemingen in onze wijk van start 
gegaan. Overigens geen initiatieven die veel met elkaar gemeen hebben, buiten dan 
een korte, krachtige naam. Bij de ene wandel je zo naar binnen, bij de andere ligt de 
drempel wat ‘hoger’.
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De bewegwijzerde route van de fietstocht 
loopt langs de haven en tuinen in Tilburg 
Oost en gaat dan verder via landelijke 
weggetjes en fietspaden door Moerenburg 
en het buitengebied van Berkel-Enschot. 
Onderweg is er op vijftien leuke rustpunten 
‘gratis’ wat te beleven. Buurtbewoners 
en bedrijven in Armhoefse Akkers 
zorgen bijvoorbeeld op veel van deze 
rustpunten voor een bijzondere activiteit 
rond het thema Biodiversiteit. Zo kunt 
u terecht bij o.a. de Werkgroep Behoud 
Moerenburg, Waterschap de Dommel, 
Volkstuinvereniging Moerenburg, Anneke 
Scholten van Naturen, Café Zomerlust, 
Bureau Ver(?)antwoord, Van Helvoirt 
Groenprojecten en ’t Rooi Bietje.

Biodiversiteit
Wat is dat? De soortenrijkdom van 
planten en dieren op aarde noemt 
men biodiversiteit. ‘Bio’ betekent leven 
‘diversiteit’ betekent afwisseling, verschil, 
verscheidenheid. Biodiversiteit geeft 
grondstoffen voor ons voortbestaan: 
voedsel, kleding, brandstof en medicijnen, 
schoon water en lucht. 
In Nederland leven ongeveer 40.000 
planten- en dierensoorten in de 
verschillende leefgebieden in goed 
evenwicht samen. Wanneer er soorten 
verdwijnen, komt het evenwicht in gevaar 
en daarmee op langere termijn ons eigen 
voortbestaan.

Picknick
Een echte aanrader voor onderweg is de 
picknick van ‘WONKA kookt’. Voor 7 euro 
per volwassene en 4 euro per kind krijgt u 
een picknickpakketje: biologisch & uit eigen 
streek! Vóór vrijdag 20 mei opgeven voor 
de picknick bij: picknick@wonkakookt.nl. 
De pakketjes kunnen op zondag worden 
afgehaald en afgerekend bij van Helvoirt 
Groenprojecten, waar u op de fiets vanzelf 
langskomt.

Fietsers kunnen op 22 mei tussen 10.00 en 
16.00 uur op een willekeurig punt de route 
beginnen. Vanuit deze route kunt u ook 
aansluiten op de Open-tuinen-route. 
Kijk voor meer informatie op 
www.biodiversiteittilburg.nl of bel 
met Jan Vugts: 06 170 940 47.

Ontdek biodiversiteit op de fiets          Jaap van Loon

In het Weekend van de Biodiversiteit organiseren vrijwilligers en plaatselijke 
organisaties op zondag 22 mei een bewegwijzerde Fietstocht van 21 km met de 
mogelijkheid van een ‘biodiverse’ picknick. 
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We hebben heel veel geknutseld, van 
schilderen tot decopatchen en vilten en van 
sleutelhangers en dromenvangers maken 
tot hutten timmeren en het versieren van 
cupcakes.

Werkgroep Spelenplan
Het initiatief voor het Kinderatelier 
is genomen door de ouders van de 
Werkgroep Spelenplan en al die jaren is 
er ondersteuning geweest door Roos van 
Esch van het sociaal-cultureel werk van de 
Twern. Ook waren er veel stagiaires van 
Roos die mee hebben geholpen. Helaas 
hebben we pasgeleden gehoord dat door 
de bezuinigingen bij de gemeente na de 
zomer geen uren van de Twern meer 
beschikbaar zullen zijn voor de Armhoefse 
Akkers.

Hulp nodig
Dat betekent dat het Kinderatelier in 
het najaar alleen door kan gaan als er 
voldoende ouders zijn die willen helpen. 
Niet alleen op de woensdagmiddagen als 

Red het Kinderatelier!
De afgelopen jaren is er elke voorjaar en elk najaar een serie Kinderateliermiddagen 
geweest. Deze activiteiten zijn en waren een groot succes. Meer dan 150 kinderen 
gaven zich per seizoen op om mee te doen. 

De indianen van het Kinderatelier 
op 27 april

hulpouders, maar vooral bij de organisatie 
en ook voor de praktische zaken op elke 
middag dat er Kinderatelier is. Alleen als 
er voldoende ouders zijn die willen helpen 
en meedenken, is er een kans om het 
Kinderatelier door te laten gaan.

Vind je het jammer als dit goede initiatief 
volgend jaar verdwijnt, geef je dan op om 
mee te denken en mee te helpen. Mail 
naar kinderatelierarmhoef@hotmail.com of 
spreek mij aan.

Ineke van Kasteren

	  

Overtuigend	  optreden	  
	  

Een	  presentatie	  op	  uw	  werk,	  een	  lezing	  voor	  uw	  medewerkers,	  een	  lezing	  op	  de	  
universiteit	  of	  als	  docent	  in	  uw	  klas?	  U	  bent	  zenuwachtig	  of	  heeft	  plankenkoorts?	  

	  
Ervaren	  trainer	  en	  coach	  (toneelachtergrond)	  ondersteunt	  uw	  eigen,	  persoonlijke	  

profiel,	  werkt	  individueel	  met	  u	  aan	  uw	  lichaamshouding,	  taal,	  stem	  en	  helpt	  u	  op	  die	  
manier	  uw	  eigen	  `optreden`	  te	  ontwikkelen.	  

Een	  coaching	  voor	  meer	  authenticiteit	  en	  voor	  meer	  succes.	  
	  

Thomas	  Höhn	  ,	  Daendelsstraat	  25..Info.thomashoehn@gmail.com	  	  Tel.	  06	  539	  150	  46	  
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BRIDGECLUB	  ‘t	  CENTRUM	  ’98	  te	  TILBURG	  
heeft	  plaats	  voor	  gezellige	  bridgers!	  

	  

Wij	  zijn	  een	  ongebonden	  club,	  die	  bridge	  speelt	  voor	  de	  gezelligheid,	  maar	  toch	  op	  een	  
sportieve	  manier	  een	  parencompetitie	  afwerkt.	  
Voor	  het	  seizoen	  2011/2012,	  dat	  op	  dinsdag	  6	  september	  a.s.	  begint,	  zijn	  nieuwe	  leden	  
van	  harte	  welkom	  om	  onze	  club	  nog	  gezelliger	  te	  maken.	  
	  
Onze	  speelavond	  is	  op	  dinsdag,	  aanvang	  20.00	  uur,	  einde	  ca.	  23.15	  uur.	  	  
Onze	  speellocatie	  is:	  ‘LOLLAND’,	  Ceramstraat	  7	  in	  Tilburg	  (zijstraat	  van	  de	  Ringbaan	  Oost	  
en	  tegenover	  de	  Gamma).	  Daar	  beschikken	  we	  over	  een	  gratis	  parkeergelegenheid.	  Onze	  
bridgeruimte,	  ook	  ruim	  en	  prettig,	  is	  goed	  verlicht.	  Er	  is	  een	  bar,	  bediening	  aan	  tafel	  en	  
een	  rookfaciliteit.	  Een	  garderobe	  bij	  binnenkomst	  en	  nette	  toiletten	  completeren	  het	  
geheel.	  De	  prijzen	  zijn	  eerlijk.	  Afrekenen	  kunt	  u	  via	  een	  consumptiekaart	  of	  een	  
wekelijkse	  bon.	  
	  
U	  kunt	  zich	  tot	  1	  augustus	  2011	  aanmelden	  als	  lid.	  U	  kunt	  er	  dan	  zeker	  van	  op	  aan	  dat	  u	  
vóór	  6	  september	  een	  uitnodiging	  ontvangt.	  Op	  deze	  avond	  worden	  alle	  nieuwe	  leden	  
voorgesteld,	  wordt	  de	  jaarvergadering	  gehouden	  en	  vindt	  de	  uitreiking	  plaats	  van	  de	  
trofeeën	  van	  het	  club-‐,	  slem-‐	  en	  ladderkampioenschap.	  Bij	  binnenkomst	  ontvangt	  u	  een	  
kopje	  koffie	  of	  thee	  met	  iets	  lekkers,	  aangeboden	  door	  het	  bestuur.	  
	  
Het	  lidmaatschap	  van	  onze	  vereniging	  bestaat	  uit	  inschrijfgeld	  (1-‐malig)	  en	  een	  
jaarcontributie.	  Voor	  het	  seizoen	  2011/2012	  is	  het	  inschrijfgeld	  ongewijzigd	  vastgesteld	  
op	  10,	  -‐	  euro	  en	  de	  contributie	  voorlopig	  op	  42,	  -‐	  euro,	  te	  betalen	  voor	  1	  augustus	  a.s.,	  na	  
ontvangst	  van	  de	  factuur.	  
	  
U	  kunt	  zich	  schriftelijk	  aanmelden	  via	  het	  inschrijfformulier	  op	  onze	  website:	  
http://www.centrum98.com.	  U	  kunt	  dit	  uitprinten,	  invullen,	  ondertekenen	  en	  daarna	  
opsturen	  naar	  ons	  secretariaat,	  Karmijnstraat	  8,	  5044	  RD	  Tilburg.	  
	  
Wilt	  u	  het	  eerst	  eens	  proberen	  en	  u	  nog	  niet	  binden	  aan	  onze	  club?	  Dat	  kan	  ook!	  	  
Gedurende	  maximaal	  één	  seizoen	  kunt	  u	  zich	  aanmelden	  als	  ‘vaste	  invaller’.	  U	  stelt	  zich	  	  
‘bij	  oproep’	  beschikbaar.	  U	  betaalt	  niets.	  U	  kunt	  voor	  aanvang	  van	  iedere	  nieuwe	  
competitieronde	  besluiten	  om	  lid	  te	  worden.	  U	  betaalt	  dan	  het	  inschrijfgeld	  van	  10,	  -‐	  
euro	  en	  contributie	  over	  de	  nog	  te	  spelen	  competitieavonden.	  Uiterlijk	  voor	  1	  juni	  2012	  
besluit	  u	  of	  u	  lid	  wordt.	  Het	  aanmeldingsformulier	  treft	  u	  ook	  aan	  op	  onze	  website.	  	  
	  
Nog	  meer	  informatie?	  Bekijk	  onze	  website:	  www.centrum98.com	  	  
MOOIER	  KUNNEN	  WE	  HET	  NIET	  MAKEN,	  WEL	  GEZELLIGER!	  
Het	  Bestuur	  
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Donlog 

Soms, heel soms, wil de inspiratie voor een Donlog maar moeilijk komen. Het leven 
kabbelt wat, de lente verdringt met grote gretigheid de winter. Dat maakt vrolijk. De 
buurtmagnolia’s bloeien en verliezen in no time hun bloesem. Vogels vliegen af en 
aan om nesten te bouwen, hoezo zit de bouwsector in een dip? 
De ene buurman sjouwt zijn jaarlijkse voorraad haardhout naar binnen en is daar de 
hele dag nog wel mee bezig. De andere buurvrouw lapt de ramen dit keer maar zelf 
omdat het kaboutertje dat dat altijd doet, nog niet kwam opdagen. Praatje maken hier, 
praatje maken daar. De eindredacteur van dit blad werd zomaar zestig en geniet van 
een extra vrije dag in de week: nog meer tijd om ons mooie blad op niveau te houden. 
De ex-voorzitter van de buurtraad loopt blij grijnzend rond omdat hij La Poubelle onder 
zijn hoede mag gaan nemen. 

Het vernieuwde buurtcafé is uitverbouwd en ziet zijn terras op mooie dagen meer dan 
overvol zitten. De buurt Bed&Breakfast ziet er steeds mooier uit en gaat binnenkort de 
eerste gasten verwelkomen. Het buurtrestaurant kondigt trots een nieuwe menukaart 
aan. De bloemenvrouw van de Armhoef krijgt er een buurwinkeltje bij. 
De werkers in Moerenburg hebben een tandje teruggeschakeld, er gebeurt niet zo 
heel veel op het moment. Behalve dan de enorme poorten die ineens uit het niks op-
duiken. De vele honderden nieuwe bomen die er de afgelopen tijd zijn geplant, lijken 
aan te slaan. De oude wilgen die verhuisd zijn, maken alweer kleine nieuwe scheutjes: 
operatie geslaagd. Hier en daar in het gebied duiken houten paaltjes op met pijltjes, 
zodat niemand daar meer de weg hoeft kwijt te raken. Kabbeldekabbeldekabbel. 

Maar dan toch nog een verrassing. Twee hangplekken! Jawel, in onze omgeving. Bij 
de voormalige visvijver is het op een mooie avond druk. Volk met opgepimpte auto’s 
die daar het wereldleed samen doornemen. Biertje erbij en wat te knabbelen. Lek-
kere stek, zo in de natuur. Hetzelfde op de aanlegplek bij Rijkswaterstaat. Mooi plekje 
aan het water. Lekker rustig. Hopelijk komen daar nog wat bankjes. Hangplekken. 
Zo oud als de weg naar Rome en het paard van Christus. Overal, altijd hingen en 
hangen mensen, jong en oud, bij elkaar. Voor wat gezelligheid. Bijpraten. Of zomaar 
samenzijn. Niks mis mee. 

Maar de zooi, achteraf. Lege chipszakken en blikjes. Ruim ’n week hing aan het hek 
van Rijkswaterstaat een plastic zak met de resten van een avondje chillen aan het 
water. Het begrip “hangplek” kreeg daarmee een compleet nieuwe dimensie: hang-
plek voor restafval. Het leek op een plek die ik goed ken in Italië. Een pijnbomenbos 
aan het strand in Acciaroli, vlakbij onze pied-a-terre daar. Aan het eind van de dag 
hangt daar in elke boom een plastic zak met de resten van een dagje zon en strand. 
Overnemen van gebruiken uit andere landen is mooi en maakt onze wereld kleurrijker. 
Maar we hoeven niet alles te kopiëren. Toch? Gewoon meenemen naar huis die zooi. 
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 De plechtigheid werd bijgewoond door 
verschillende leden van de familie Polak, 
die vanuit Israel, Verenigde Staten en uit 
andere plaatsen in Nederland naar Tilburg 
waren gekomen. Indrukwekkend was de 
gezamenlijke recitatie door de joodse 
gasten van de kaddisj, het gebed van de 
nabestaanden. Initiatiefnemer Arnoud-Jan 
Bijsterveld wees tijdens de ceremonie 
op de tragische band die zijn straat met 
de joodse oorlogsslachtoffers heeft. 
Voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog 
woonden diverse joodse families in de Prof. 
Dondersstraat. De twee broers Hans en 
Alfred Polak woonden er met hun gezinnen. 
Zij wisten in de meidagen van 1940 met 

Stolperstein geplaatst in Prof. Dondersstraat                 Toon van Gestel

Onder grote belangstelling is vrijdag 29 april in de Prof. Dondersstraat een gedenk-
steen in het trottoir geplaatst ter nagedachtenis aan de joodse oorlogsslachtoffers 
in onze wijk en in het bijzonder aan Bertram Polak, die in 1942 omkwam in het 
concentratiekamp Auschwitz.

z’n allen naar Engeland te ontkomen, 
alleen de zoon van Alfred Polak, Bertram, 
ontkwam niet en stierf uiteindelijk in 1942 
in Auschwitz. Het aangrijpende verhaal 
over deze familie stond in drie delen 
gepubliceerd in onze vorige buurtkranten.

Met Verrijk je wijk financiert de gemeente 
ideeën van bewoners om hun straat, buurt 
of wijk gezelliger, socialer of veiliger te 
maken. In onze wijk gaan de aanvragen 
via de Buurtraad Armhoefse Akkers. 
Hebt u, samen met anderen, een idee: 
meld dat dan bij de Buurtraad en vraag 
een formulier waarmee een aanvraag kan 
worden gedaan. Dit kan ook via 
www.verrijkjewijk.nl.
Geef met een begroting duidelijk aan wat 
de kosten zijn van het plan en welk bedrag 
wordt aangevraagd. Het is ook belangrijk 
hoeveel mensen er meedoen en wie dat 
zijn. Dus bijv. alle mensen uit een straat, 
juist alleen de kinderen, alleen senioren, 
etc.

Verrijk je wijk: doe uw aanvraag op tijd! 

Ook al is er dit jaar ingrijpend gekort op het budget van ‘Verrijk je wijk’, er kunnen 
nog steeds aanvragen worden gedaan. Veel mensen weten dat er bijvoorbeeld voor 
straatfeesten subsidie gevraagd kan worden. Dit is de afgelopen jaren dan ook volop 
gedaan. Hier nogmaals bij elkaar hoe het werkt. 
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Doe het op tijd
De Buurtraad Armhoefse Akkers bespreekt 
de binnengekomen aanvragen op de 
maandelijkse vergadering. Deze is altijd 
op de tweede dinsdag van de maand. Om 
in aanmerking te komen voor een bijdrage 
van Verrijk je wijk, is het belangrijk om 
de aanvraag op tijd te doen. Dus bijv. uw 
activiteit is op 20 juni, vraag dan uiterlijk 
vóór 14 juni een bijdrage aan. U krijgt 
dan na de vergadering bericht over het 
toegekende bedrag en de voorwaarden. 
Als het verzoek niet op tijd is ingediend, 
kan geen bijdrage gegarandeerd worden. 
Denk aan de vakantietijd: in juli en 
augustus is er geen vergadering. Doe 

aanvragen voor het najaar dan ook op tijd!

Nieuwe ideeën welkom
Zoals gezegd zijn straatfeesten populair als 
het om Verrijk je wijk gaat. De Buurtraad 
wil graag andere activiteiten promoten. 
We denken bijvoorbeeld aan iets op het 
gebied van sport, cultuur, natuur, verkeer, 
gezondheid of bijvoorbeeld aankleding van 
de wijk. Bedenk een plan, alleen of met 
anderen, en laat van u horen. We zien de 
aanvraag graag tegemoet. Mailen kan naar 
buurtraad@hotmail.com.

Buurtraad Armhoefse Akkers

Zoals u de afgelopen maanden in de 
buurtkrant heeft kunnen lezen, is de 
Buurtraad volop bezig om voldoende AED-
apparaten voor in de buurt te regelen, 
zodat de buurt ‘hartaanval-veilig’ wordt. 
Ook worden er veel buurtbewoners 
opgeleid om deze apparaten te kunnen 
bedienen. Onder andere bij GGz Breburg 
aan de Jan Wierhof komt een AED-appa-
raat in een kast tegen de buitengevel, zodat 

GGz Breburg steunt AED-project

dit door buurtbewoners is te gebruiken. De 
Buurtraad is blij dat de heer Oostra van 
GGz Breburg heeft laten weten dat het een 
financiële bijdrage van maar liefst €1000 
geeft aan ons AED-project. 
Bedankt daarvoor namens de wijkbewo-
ners!

Buurtraad Armhoefse Akkers

 
 

Correctie  
 
 

 

In de buurtkrant van april kwamen wij de geweldig mooie 
foto van onze hond tegen. Midden In the Picture. Natuurlijk 
zijn wij hier heel erg trots op! Helaas staat er een foutje in  
de ondertekst. Onze hond is blond met een wit kraagje, hij 
heeft dan ook een biernaam die eindigt op SCH gekregen! 
Dus dat klopt wel, maar hij heet geen Grolsch maar 
DOMMELSCH... Natuurlijk een foutje waarover we al heel 
veel hebben moeten lachen, maar dit vraagt wel om een 
kleine rectificatie, want van Dommelsch krijg hij tenminste 
geen hoofdpijn...  
  
Groetjes, 
De Baasjes van Dommelsch 

 
 



16

Nieuwe website Armhoefse Akkers is online

Eind april is de nieuwe website van onze wijk: www.armhoefseakkers.com online gegaan. 
Achter de schermen is er al lang aan gewerkt, nu is de website eindelijk door iedereen 
te zien én te gebruiken. U vindt er allerlei informatie en nieuws over de buurt, over 
bewonersgroepen en ook zijn er bijv. de buurtkranten van de afgelopen tijd terug te zien. 
Neemt u dus vooral eens een kijkje!

In ontwikkeling
Natuurlijk is de website nog volop in ontwikkeling, dus wilt u iets laten weten of iets erop 
laten vermelden wat met de buurt heeft te maken? Dan horen wij het graag. Het mailadres 
vindt u op de website! 
Voorlopig blijft deze website bestaan naast www.armhoefseakkers.nl maar op den duur zal 
er één website overblijven, waarop u terecht kunt voor alle info over onze mooie buurt.

Buurtraad en buurtkrant Armhoefse Akkers

Uitreiking Sporck-prijs op gevarieerd concert 

Met de uitvoering van werken van Antal Sporck, Janacek en de Zweedse componist 
Wiklander neemt pianiste Eke Simons zondagmiddag 22 mei in het Cenakel de Sporck 
Vertolkersprijs 2010 in ontvangst. Zij krijgt deze prijs voor haar sublieme vertolking 
van Chapters van Antal Sporck. 

Maar er valt nog meer te beleven op 
dit zeer gevarieerde voorjaarsconcert, 
waarin (ex)wijkbewoners Jo, Antal en 
Misha Sporck van zich laten horen. Zo 
tekent zangeres Marijje van Stralen voor 
de uitvoering van de in 2009 bekroonde 
‘D’Haenliederen’ van Misha Sporck. Ook 
klinkt zondagmiddag de première van de 
gloednieuwe cyclus ‘Wil je slapen hier?’ 
van Jo Sporck. Daarbij is ook de dichteres 
Albertina Soepboer aanwezig. Van haar 
hand zijn de teksten van laatstgenoemde 
cyclus.
Dit concert vindt plaats in het Cenakel te 
Tilburg (zie www.cenakel.nl), aanvang 
15.00 uur, kassa geopend om 14.30 uur. 
Toegang € 10.00, reservering mogelijk via 
info@sporck.nl.

Eke Simons
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Straatvolleybaltoernooi 2011

De winnaar van het straatvolleybaltoernooi 2010, JP Coenstraat - team 2, is momenteel druk 
bezig met de organisatie van dit jaarlijkse toernooi, dat plaatsvindt op zondag 3 juli. 
We hopen op veel inschrijvingen uit de buurt. Niet alleen van teams die in het verleden 
hebben meegedaan, maar zeker ook van teams die deze jaarlijkse traditie nog niet kennen. 
Wie kan de JP Coenstraat van de derde titel op rij afhouden? 

Het betreft een mix-volleybaltoernooi, waar in de teams van zes personen met minimaal 
twee vrouwen meespelen. Net als vorig jaar spelen we op het gras van het Sint Joris Gilde-
terrein aan de Oisterwijksebaan in Moerenburg. Na afloop organiseren we een barbecue 
voor deelnemers en supporters.

De contactpersonen van (nieuwe) teams kunnen 
hun inschrijving + barbecue aanmelden via het email-
adres: Straatvolleybaltoernooi2011@gmail.com. 
Liefst zo snel mogelijk! 
De inschrijftermijn sluit op vrijdag 25 juni.

Namens de organisatie, Maaike Brink en 
Dennis van Dijk.

Het seizoen eindigt laat door de vele 
sneeuwval die we in de winterperiode 
gehad hebben. De C1 (14 - 16 jaar, 
volledige competitie), E3 (8 - 10 jaar), 
E4, F4 (5 - 8 jaar) en de F6 hebben hun 
competitie allemaal winnend afgesloten.. 
De C1 staat ook nog in de halve finale voor 
de beker begin mei. Als die gewonnen 
wordt moet er op 28 mei een finale 
gespeeld worden. Dat is toch wel vrij uniek 
in de afgelopen jaren bij Were-Di en dus 
een superprestatie van deze jongens. 
U kunt de prestaties van deze jongens 
bijhouden op www.rksvweredi.nl
Bij Longa is de E5 kampioen op dit moment 
en de E2 bijna.

Er zijn weer veel kampioenen en kampioentjes in de wijk. Bij Were-Di Voetbal was een 
aantal teams zelfs onoverwinnelijk dit seizoen in de (voorjaars)competitie. Maar liefst 
vijf teams werden kampioen al voor het einde van het seizoen. 

G-Hockey
Na een aantal jaren getraind te hebben, 
spelen leden van G-hockey van Were- 
Di Tilburg sinds twee jaar competitie. 
De harde inzet en sportiviteit werd 
onlangs beloond met een dik verdiend 
kampioenschap. Bijna alle wedstrijden 
werden dit seizoen gewonnen!
Were Di Tilburg geeft sinds 2008 ieder 
maandag van 19.00 tot 20.15 uur training 
aan leden met een beperking. ‘Gewoon wat 
gewoon kan en speciaal wat speciaal moet’ 
is de slogan van Were-Di Tilburg. Een 
hoofd- en assistent-trainer geven samen 
met een vaste groep vrijwilligers training 
toegespitst op de mogelijkheden van de 
inmiddels 22 leden. Geïnteresseerd? Kom 
gerust eens kijken aan de IJsclubweg.
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Biljarters
Niet alleen de jongeren in onze wijk vallen regelmatig in de prijzen maar ook de ouderen 
onder ons staan nog steeds hun mannetje. Zo gebeurde het onlangs dat het 4e team van de 
biljartafdeling in onze wijk, een onderafdeling van de K.B.O., kampioen werd in de 4e klasse. 
Ook de halve finale en de finale voor het algemeen kampioenschap van Tilburg
werd door de buurtbiljarters gewonnen. Een felicitatie waard!

Feest voor de G-hockeyers van Were-Di. 
Ze versloegen Eindhoven met 7-4 en 

werden voor het eerst kampioen

Onze biljarters met v.l.n.r. Jan Biemans, Frans van der Rijt, 
San Bartels, Sjaak van Lit en Theo van Erven

We kunnen de kampioenen alleen vermelden als we weten dat ze kampioen zijn. 
Dus weet u nog iemand, bel even naar de redactie of mail en volgende maand 
wordt de kampioen vermeld.

ALLEMAAL: VAN HARTE PROFICIAT!
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KLEINTJES

Zang- of pianolessen
Neem contact op met Wil van Leijsen, bevoegd zang-pianodocent en zanger bij concerten/
kerkdiensten,  Loudonstraat 16  5018 GE  Tilburg,  tel. 544 54 55, wilvanleijsen@home.nl 

Bureau Taal en Tekst 
CRKBO geregistreerd, voor begeleiding en correctie van: Nederlandse scripties, proef-
schriften, teksten, boeken, brochures en gebruiksaanwijzingen, alsmede het geven van 
Nederlandse les/bijles. Josette van Heck, tel. 536 2759, J_vanheck@yahoo.co.uk

Muziekles 
Gitaar, keyboard, piano, zang, basgitaar, contrabas, tuba. Kees van de Ven Muziek,  
Carré 37, tel. 06 156 214 70, keesvandevenmuziek@hotmail.com 

Enthousiaste hulp gevraagd die houdt van poetsen en strijken
Wij zoeken voor ons mooie nieuwe huis op de Nieuwe Bosscheweg een enthousiaste hulp, 
die ons wil ondersteunen om ons huis netjes en schoon te houden. Wij zoeken iemand voor 
ongeveer 5 uur per week. De werktijden kunnen wij in overleg met elkaar bepalen, mag 
worden verspreid over meerdere dagen en daarin zijn wij zeer flexibel. We hopen snel van je 
te horen. Hartelijke groeten Jeroen en Paulette. 
Je kunt ons bereiken op telefoonnummer 06 512 627 46.

Schoonmaakster biedt zich aan in de wijk Armhoefse Akkers 
Werkt al jaren in het schoonmaken van dokterspraktijken in en om Tilburg, maar wil graag 
wat dichter bij huis werken. Gevraagd uurloon: €10. Voor interesse bel Eva: 536 77 78 

Caravanstalling te huur
Wij hebben nog een plaats vrij voor het stallen van een caravan (géén camper).
Voor informatie: tel. 543 35 39

Hulp in de huishouding
Wij zoeken een goede huishoudelijke hulp voor 3 uur in de week. Wij zijn een gezin met een 
jong kind en een kat en wonen in de Armhoefse Akkers. Als je ons een handje wilt helpen, 
neem dan contact op via de mail: mzollner1234@hotmail.com of bel. 545 2037

Aangeboden: oppassen
Wij zoeken oppasadressen! Wij zijn allebei 14 jaar en vinden kinderen super leuk! 
Daarom willen wij graag oppassen. Dit zijn onze mailadressen: laurav001@live.nl of 
sanneop@live.nl

Vakantiehuis te huur
Zee, strand, wandelen, natuur, historische schatten. Il Cilento: nog onbekend gebied in Italië. 
Huis/kamers te huur. Twee keukens, zicht op Capri: www.villapogioalsole.com  
Lout Donders, tel. 543 88 68.

Te koop Playstation 3 (met  accesoires en twee spellen), z.g.a.n. €200 tel. 536 39 74
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BUURTAGENDA 

15 mei 15.00 uur Café Zomerlust (vertrek) 
Voorstelling; ‘Ons kent ons’ 

22 mei 10.00 – 16.00 uur Verschillende vertrekpunten o.a. Moerenburg 
Biodiversiteit fietstocht en picknick 

22 mei 15.00 uur Cenakel 
Concert + uitreiking Sporck-prijs 

 
INFORMATIE 

Ø Buurtkrant E-mail: armhoefseakkers@gmail.com 
Postadres: Oisterwijksebaan 67, 5018 CA Tilburg 

      Eindredactie Toon van Gestel Oisterwijksebaan 67 536 39 74 
      Advertenties Anneke v.d. Avoird Bosscheweg 192 542 30 65 
  
Ø Buurtkrant 

medewerkers 
Anneke v.d. Avoird, Judith Doljé, Lout Donders, Toon van Gestel, 
Joost Ketelaars (bezorging), Toine Kocx (foto’s, website), Jaap 
van Loon, Pieter Siebers, Anne-Marie Smulders (In the picture), 
Corin Sweegers, Willianne Verbakel, Rob Ysebaert (lay-out).  

   

Ø Reacties 
Buurtkrant 
 

Deadline kopij volgend nummer: 
Verschijningsdatum rond:  

26 mei 
10 juni 

  
Klachten over bezorging, onvolledige exemplaren van uw 
buurtkrant, of storende fouten?  
Meldt het via armhoefseakkers@gmail.com  
 

Ø Buurtraad E-mail: buurtraad@hotmail.com 
Postadres: Loudonstraat 25, 5018 GE Tilburg 

Voorzitter Helma Oostelbos P.F. Bergmanstraat 4 536 56 79 
Secretaris Remco Westhoek Loudonstraat 25 535 70 08 
Penningmeester Erwin Jacobs J.M van Nassaustr. 40 5904000 
Lid Ineke v. Kasteren J.P. Coenstraat 34a 544 67 83 
Lid Cora de Jonge Prof. Dondersstraat 67 543 98 37 
Lid Leendert Florusse Prof. Dondersstraat 71 544 94 34 
Lid Ton Berkelmans Oisterwijksebaan 173 06 515 859 47 
Lid Johan van der Have Armhoefstraat 47 543 34 97 
 Vergadering elke 2e dinsdag van de maand om 20.30 uur . 

Eerstvolgende vergadering 14 juni bij Studio T, bereikbaar via 
poort aan de Van Imhoffstraat. 
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Ø Wijkagent 
Peter Aikema 

Wijk Armhoef Hoogvenne 
E-mail: Peter.Aikema@mw-brabant.politie.nl 
Tel. 06 295 437 98 
Spreekuur: 18 mei en 1 juni van 19.00 -20.00 uur in ruimte 
Buurtraad bij Studio T via poort aan de Van Imhoffstraat. 

  
Ø Bloedafname Iedere woensdagochtend van 09.15 – 09.45 uur in ruimte bij 

Studio T via poort aan de Van Imhoffstraat.  
  
Ø Ouderenadviseur Piet Brokke, tel: 06 333 081 37 

Voorlopig geen spreekuur. U kunt hem bellen voor vragen of het 
maken van een afspraak voor bijv. een bezoek aan huis. 

  
Ø Senioren Netwerk 

Armhoefse Akkers 
Komt op voor seniorenbelangen in de wijk. Hebt u wensen, een 
idee of een klacht? Of wilt u zelf meedenken in het Netwerk. 
Informatie bij ouderenwerker Kitty Lumens, tel. 542 27 30, e-mail: 
kittylumens@koningshaven.twern.nl. 

  
Ø Centraal Meldpunt 

Gemeente Tilburg 
Voor klachten of opmerkingen over uw woonomgeving:  
Tel. 0800 1920 of e-mail via de site www.tilburg.nl  

 
 

Het nieuwe onderkomen van Amarant voor de toekomstige bewoners is klaar.
(foto Toine Kocx)
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II	  III	  II	  III	  II	  III	  II	  III	  II	  III	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	                           .  reparatie 
                                                                                   .  stemmen 
John	  Meulendijks	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  pianoservice	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  .  advies	  
                                                                                   .  bemiddeling 
 
Gerard de Bondtstraat 6      5017  GT  Tilburg 
Tel. 013 – 543 40 04 
 

Piushaven 20b, 5017 AN Tilburg
T (013) 5811500, F (013) 5425515, M 0627115836
E info@matthijsklerx.com, I www.matthijsklerx.com
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Maldhy Bongers          
            Klassiek Homeopaat 
Behandeling op afspraak 
Tel:	  06-‐17992016	  

www.maldhybongersklassiekhomeopaat.nl 

• Oedeemtherapie	  
• Acnetherapie	  
• Laserontharen	  
• Elektrisch	  ontharen	  

	  	  	  	  	  	   	  

	  	  	  www.huidtherapiedevocht.nl	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Nieuw:	  Applisonix	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  veilig	  en	  pijnloos	  ontharen	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  voor	  blonde,	  grijze,	  witte	  en	  rode	  haren	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  voor	  alle	  haarkleuren	  en	  alle	  huidtypen.	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Nieuwe	  Bosscheweg	  96.	  Tel.	  013-‐5353852	  	  	  	  	  	  Els	  de	  Vocht	  
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U wilt uw woning renoveren, restaureren of  
voorzien van dubbel glas, oude kozijnen  
vervangen, nieuwe deuren en/of ramen,  
uw zolder opknappen of ’n extra kamer erbij. 
       

    Huijbers timmerwerken  
    i.s.m. atelier Altagratia    
   
is hiervoor ’t juiste adres.  Ook  voor  het  
leggen van parket, laminaatvloeren of  
dorpels.   
Kijk  eens  op www.altagratia.nl  voor  
informatie of een vrijblijvende offerte                                       
Spoorlaan 14, 5017 JS Tiburg    

Tel: 013-5361726  of  06-36318878 
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jos ten brink interieur architect 
tivolistraat 62-30 
5017 HR tilburg  

  013 54 33 631/06 22 96 02 79 
 

vertaalt wensen in verrassende ontwerpen voor inrichting, aanbouw, verbouwing, 
renovatie en restauratie van particuliere woningen en bedrijven 

 
verzorgt tekeningen, bouwvergunning en begeleiding van de uitvoering van eerste idee 

tot en met uiteindelijke realisatie 
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 Rijsdijk Vis is al 45 jaar de specialist voor Uw verse 
en gebakken vis bij U in de buurt.

Wij werken alleen met 1ste kwaliteit vis en visproducten, 
verantwoord gevangen en verwerkte vis volgens de viswijzer van 
Stichting Noordzee en het Wereld Natuur Fonds. Hierdoor kunnen 
wij inmiddels een ruime keuze bieden in duurzame vis.

Elke dag verse sojaolie en uitsluitend natuurlijke producten 
waardoor wij een top kwaliteit kunnen garanderen.

Wij zijn het adres voor heerlijke huisgemaakte kibbelingen, 
gebakken lekkerbekjes en de bekende panga filets. Ook voor 
maatjes haring, overheerlijke gerookte/gestoomde makrelen of 
gemarineerde vissen bent U bij ons aan het goede adres. 

elke donderdag in Tilburg: Pelgrimsweg, 10:00 tot 13:00
 Pieter Postplein,  14:00 tot 18:00
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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)

PHPH

PHPH
60 jaar 'jong'

1949 2009

Vof  PelgrimHoeve
Voor al uw feesten of bijeenkomsten.

U heeft de mogelijkheid
om zelf  voor uw buffet te zorgen.

Er is een rookruimte aanwezig.

www.pelgrimhoeve.nl

Pelgrimsweg 27 • 5018 EL  Tilburg • 013-5362116 • 06-51518818


