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maandelijks blad voor buurtbewoners

Speeltuin Jan Wierhof op de schop
(foto Toine Kocx)

-Nieuw: Bijzonder Gewoon
-Inspraakavond Hoevense Kanaaldijk
-Nationale natuurwerkdag
-Sander op de Mont Ventoux
-Expositie: Maria op handen gedragen
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Eigenaar Ralph uit de Pelgrimsweg is 
eigenlijk de tel kwijt: “Ik schat dat Sem 
door zo’n 20 kinderen wordt uitgelaten, 
soms wel 5 keer per dag. Er zitten echt 
kleintjes tussen van 3 of 4 jaar, waarvan 
er een in het begin bang achter het hek 
wachtte. Inmiddels durft ze met haar 
oudere zussen gewoon mee.” Ook mijn 
eigen dochter Roos is dankzij Semmie, 
zoals ze hem noemt, van haar angst voor 
honden af ge-raakt. Ralph vindt dat leuk 
om te horen, net als zijn vriendin Maartje. 
Zij vertelde eerder dat ze soms ook nee 
verkoopt: “Als zo’n dreumes alleen is en 
voor het eerst aanbelt, vraag ik me af of 
het verantwoord is. Onze hond springt wel 
eens in het kanaal en dat kind heeft geen 

zwemdiploma. Dan zeg ik dat ze liever met 
vrienden of ouders eerst even langs komt, 
of ben ik dan te voorzichtig?”

Geen waakhonden
Ralphs zus Barbara vindt het prima dat 
Bikkel als maatje van Semmie telt voor de 
meeste kinderen. Ook bij haar gezin aan 
de Armhoefstraat gaat dagelijks meerdere 
keren de deurbel, en dan niet voor Jehova-
getuigen of collectanten. Een rondje rond-
om de school is de standaard, maar ook 
Moerenburg staat op het repertoire. Terug 
bij Ralph vertelt die dat het voor beide La-
bradors van 9 jaar oud gezond is om veel 
te bewegen. “Ze worden meestal zo’n 12 
jaar oud, dus hoe fitter hoe beter! Tijdens 

Op pad met buurthonden                                   Gerben van Eeuwijk

Een aandoenlijk tafereel is vrijwel dagelijks te zien in de straten van Armhoef. Een 
groepje kinderen dat twee honden uitlaat: de Labradors Bikkel (brunette) en Sem 
(blond) sjokken altijd braaf mee.

Roos, Ties en Nina (v.l.n.r.) met op de grond Bikkel en Sem(mie), 
bruin en blond; eigenaren idem dito. 
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de Tilburg Ten Miles was de lichaamsbe-
weging echter iets te veel van het goede 
geweest. Na minstens 10 uitlaatrondjes 
was Sem ’s avonds echt kapot. De mede-
deling “Nu even niet”, moet dan echt even 
aan de deur.” Hij roemt het kindvriendelijke 
karakter van dit ras. “Het zijn absoluut geen 
waakhonden. Als er een inbreker komt, 
dan wijst die hond aan waar alles ligt.” Sem 
kwispelt vrolijk met zijn staart ter bevesti-
ging.

Opa en oma
In de afgelopen jaren is het slechts een-
maal gebeurd dat de honden langer dan 
een uur wegbleven. De ouders moesten 
toen even gaan zoeken, omdat hun kin-
deren de tijd waren vergeten. In Armhoef is 
er dan gelukkig voldoende sociale controle 

en heeft altijd iemand wel gezien waar de 
bende uit hangt. Ralph vindt het komisch 
dat hij een gratis hondenuitlaat-service aan 
huis heeft, die de sociale cohesie in de 
wijk bevordert bovendien. “Als ik nou eens 
een schema opstel, dan hoef ik zelf nooit 
meer de deur uit. Hoewel een rondje voor 
de baas net zo goed is als voor de hond. 
En al die kinderen zijn zo mooi spontaan. 
Een positief verhaal over de buurthonden 
in de buurtkrant, dat is nog eens goede 
PR. Bovendien eens een ander geluid dan 
de standaard klachten over hondendrol-
len,” verzucht Ralph. Roos op haar beurt 
ving laatst een keer bot bij Maartje aan de 
deur, want de buurthonden waren met opa 
en oma naar het bos. Vraagt die kleine 
wijsneus (5 jaar oud): “Die opa en oma, zijn 
dat eigenlijk ook honden?...”

Op zaterdag 6 september, aan de voor-
avond van de Tilburg Ten Miles, vond 
het jaarlijkse straatfeest van de Oister-
wijkse-baan-west plaats. 

De allerkleinsten vermaakten zich met een 
springkussen en een groot vier-op-een-rij 
spel. Voor de grotere kinderen was er een 
heuse geocaching uitgezet in de wijk, waar-
bij de prijs uiteindelijk lag verstopt in een 
koelkast van een medebewoner. 

Het diner stond geheel in het teken van 
Mexico: de bewoners genoten van  een 
uitgebreid buffet met tortilla’s, nacho-chips, 
bonen, guacamole en salade. DJ Teun 
zorgde uiteraard voor bijpassende salsa- 
en latin-muziek. 
De avond werd afgesloten met een bijzon-
dere quiz. Tien teams van buurtbewoners 
probeerden zoveel mogelijk vragen over de 
wijk, de straat en de medebewoners goed 
te beantwoorden. Het winnende team ging 
uiteindelijk naar huis met de felbegeerde 
wisselbokaal, de ‘salsa-cup’ en natuurlijk de 
eer om volgend jaar de organisatie op zich 
te nemen. 

Straatfeest Oisterwijksebaan-west

Ingespannen aan de slag 
met vier-op-een-rij

We kijken terug op een zeer geslaagde 
dag! 

Frank Diepmaat
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Al enige jaren speelde Geert met de 
gedachte om te gaan imkeren. Zijn 
broer Frans (hoofdman van het St. Joris 
Gilde aan de Oisterwijksebaan) en een 
schoonzus doen het al jaren. Vorig jaar 
startte in Middelbeers bij Imkersvereniging 
Sint Ambrosius een nieuwe cursus. Geert 
is er samen met broer en schoonzus heen 
gegaan: “Op verjaardagen praten we nu 
niet meer alleen over champignons, maar 
ook over bijen! De cursus volgden we met 
20 cursisten met ieder een eigen kast met 
volk die daar bleef staan. Elke week ga je 
daar gezamenlijk in de praktijk werken in je 
kast en krijg je aanwijzingen wat je allemaal 
moet doen.” Geert begint enthousiast 
te vertellen over hoe een bijenvolk zich 
gedraagt en wat er allemaal bij komt kijken. 
Het gaat te ver om alle details hieronder te 
beschrijven, maar een aantal zaken wil ik u 
niet onthouden.

Het bijenvolk
In een kast ‘wonen’ 30 tot 60.000 bijen 
in de zomer met slechts één koningin. 
Als die sterft worden er binnen een paar 
uur een paar gewone larven gevoerd met 
koninginnengelei. Hierdoor groeien ze uit 
tot koningin.  De sterkste vliegt na circa 16 
dagen uit voor haar bruidsvlucht en wordt 
op 40 meter hoogte door meerdere darren 
‘genomen’. Ze wordt slechts eenmaal in 
haar leven bevrucht. Een koningin legt per 
dag 1000 tot 2000 eitjes. Ze wordt maxi-

We starten met een nieuwe rubriek, waarin we wijkbewoners aan het woord laten met een 
bijzondere hobby of een bijzonder beroep. Denkt u als lezer, hé, daar kom ik ook voor in 
aanmerking laat het ons dan even weten. Wij kennen als redactie wel een aantal mensen 
die iets bijzonders kunnen of doen, maar wij weten natuurlijk niet alles! Mail graag even naar 
de redactie uw tip: 7 armhoefseakker@gmail.com We zijn benieuwd naar de reacties!
 

Bijzonder Gewoon 
 
Van de champignons naar de bijen                                Corin Sweegers

Geert Claassen (61) woont samen met zijn vrouw Toos, sinds 1986 aan de Oisterwijk-
sebaan 7 in het buitengebied. Vroeger hadden zij een champignonkwekerij. Sinds een 
jaar heeft Geert een nieuwe hobby: imkeren. Hij begon vol enthousiasme met vier 
kasten, inmiddels zijn dat er zeven. Het werk had hij even wat onderschat.

maal 3 jaar. De larven worden gevoed met 
stuifmeel dat de bijenvolken meebrengen. 
De werksters worden in de zomer slechts 
zes weken oud; in de winter kunnen ze 
zes maanden worden. De eerste drie 
weken werken ze in de kast om de larven 
te voeden met het eiwitrijke stuifmeel en 
schoonmaken. Na drie weken vliegen de 
werksters de hele dag af en aan om nectar 
te halen en in de honingraten te plaatsen. 

Imker Geert aan het werk
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	  	  	  	  	  	  	  ADVOCATENKANTOOR	  	  HOLLANTS	  

	   	   Marilet	  Hollants	  
	   	  	  	  	  	  	  advocaat	  en	  mediator	  

Gespecialiseerd	  op	  de	  rechtsterreinen:	  

Arbeidsrecht:	  	  ontslag	  en	  arbeidsvoorwaarden	  
Familierecht:	  	  	  echtscheidingen,	  alimentatie	  

Gematigde	  tarieven	  voor	  particulieren.	  	  

Zie	  voor	  meer	  informatie	  www.advocatenkantoorhollants.nl	  
Bel	  of	  stuur	  een	  email	  voor	  een	  oriënterend	  gesprek	  op	  mijn	  kantoor	  in	  het	  
centrum	  van	  Tilburg	  aan	  de	  St.	  Josephstraat	  126	  d	  	  (Lancierskazerne)	  	  met	  gratis	  
parkeergelegenheid.	  
Telefoon	  :	  	  013	  –	  5352006	  	  Email:	  	  	  advocatenkantoorhollants@home.nl	  

!

!

Prinsenhoeven!36,!Tilburg!

tel.!01375420685!

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

Dry$Needling,$de$nieuwste$behandelmethode$bij$u$in$de$wijk!$

$

$
Voor!vragen!kunt!u!terecht!bij!ons!op!de!praktijk!of!via!01375420685.!U!heeft!geen!verwijzing!van!uw!

huisarts!nodig!en!het!valt!onder!de!aanvullende!verzekering.!

Overige!Specialismen:!fysiotherapie,!geriatrietherapie,!sportblessures,!revalidatie!na!een!

operatie!of!beroerte,!looptrainingen!(etalagebenen),!Parkinson,!hyperventilatieklachten,!

COPD,!tapen.!

!
Prinsenhoeven!36,!Tilburg!

tel.!01375420685!

info@vdbraakenmaas.nl!

www.vdbraakenmaas.nl!

!

DIRECT,!SNEL!en!!PIJN!VRIJ!

Heeft!u!last!van!stijve!spieren!en!gewrichten!of!klachten!aan!

uw!nek,!schouder,!rug,!elleboog,!hielspoor,!!RSI7!arm,!dan!

kunt!u!terecht!bij!de!fysiotherapeut!bij!u!in!de!wijk.!!

In!het!gezondheidscentrum!aan!de!Prinsenhoeven!kunnen!

wij!de!!nieuwste!!behandeling!,!Dry!Needling!toepassen.!!
Door!middel!van!een!speciale!techniek!worden!spieren!

aangeprikt!en!raken!op!die!manier!snel!en!langdurig!

ontspannen!
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In de cursus leer je hoe je van een volk 
een veger of aflegger maakt. Zo ontstaat 
een tweede volk. Om de soort in stand te 
houden splits je dat volk af met een extra 
kast, anders zwermt het volk uit en ben je 
het kwijt. Tot een buitentemperatuur van 16 
graden blijven de werksters uitvliegen.  In 
de winter blijven de bijen in de kast actief 
en worden de werksters bijgevoerd met 
vloeibare suiker. De zomer van 2014 was 
een geweldig jaar voor de bijen. Mooie 
temperaturen, weinig regen. Een honingbij 
ziet er uit als een wesp, maar zijn achterlijf 
is lang niet zo geel en iets kleiner.

Bloemen
De bijen halen de nectar en stuifmeel uit 
bloemen op maximaal 3 kilometer afstand. 
Het is Geert tegengevallen wat er zoal te 
halen was in Moerenburg; hij had het idee 
dat er volop bloemen waren voor honing-
bijen. Hij kijkt nu heel anders naar zijn 
omgeving, dan vroeger. De kasten kunnen 
ook op andere plaatsen worden neergezet. 

“Je moet er mee reizen om honing te halen. 
Je moet de kast dan wel even tot rust laten 
komen. Ik heb in het najaar vijf kasten in de 
Biesbosch geplaatst, want daar bloeide de 
Springbalsemien.” Nadat de kasten weer 
thuis waren was Geert zo benieuwd dat hij 
iets te enthousiast in de kast begon. Het 
gevolg was dat de bijen uitvlogen en de 
weg naar huis niet meer konden vinden. 
Leermomentje. 
Geert gaat voor het seizoen 2015 achter 
zijn huis een eigen drachtgebied aanleggen 
voor zijn bijen. Een hakbos aanleggen en 
een strook bloemrijk inzaaien, in samen-
werking met het Brabants Landschap. Hij 
hoopt ook dat de Gemeente Tilburg de ber-
men wat bloemrijker gaat maken, dan kan 
hij zijn bijen hier houden. 

Honing
De honingraten zitten elke paar weken he-
lemaal vol en worden dan gewisseld. Een 
precair karweitje, want dan willen de bijen 
nog wel eens steken. Geert heeft daarvoor 
beschermende kleding, maar heel af en 
toe wordt hij toch nog gestoken. De volle 
honingraten worden geslingerd en dan 
wordt de honing tweemaal gezeefd en in 
potjes gedaan. Er wordt helemaal niets aan 
toegevoegd. Gekeurd en goed bevonden is 
de honing zeker twee jaar houdbaar. Echte 
Moerenburgse Honing!

Hij heeft inmiddels al 50 kilo honing gepro-
duceerd. Deze is te koop. Loop gerust bij 
Geert binnen voor een potje of kijk eens op 
: http://middelbeers.bijenhouders.nl. 
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Een flink aantal bewoners was op deze 
avond afgekomen. Een logisch vervolg 
op het instellen van een klankbordgroep, 
waaraan de gemeente voorafgaand aan 
een presentatie de voornaamste herinricht-
ingspunten vooraf toetst. “Meestal gaat het 
dan om een groepje van 6 – 8 bewoners, 
maar nu had meer dan de halve straat zich 
opgegeven!..”, lacht wijkregisseur Marjo 
van Velthoven. “We hebben de zaak dus 
omgekeerd: de gemeente is aan de slag 
gegaan en vanavond bespreken we de 
resultaten.”

Wijzigingen
Dat lukte prima, vooral ook omdat de 
inbreng van de bewoners serieus werd 
meegenomen en ter plekke op de platte-
grond van de herinrichting aantekeningen 
werden gemaakt of wijzigingen werden 
ingetekend. Een voorbeeld hiervan vormde 
het ‘bemoeilijken’ van het inrijden van de 
Spoordijk vanaf het kanaal, want daar is 
het eenrichtingsverkeer in de tegenover-
gestelde richting.
Globaal kunnen de bewoners een compleet 
nieuwe straat verwachten met een rijbaan 
van ± 5,25 m. met parkeerhavens aan de 
huizenkant en parkeren op de rijbaan langs 
het kanaal. Bekeken wordt of in overleg 
met Rijkswaterstaat (eigenaar van de 
groenstrook) de heg wellicht iets opge-
schoven kan worden, waardoor het in- en 
uitstappen uit de auto makkelijker wordt. 
De huidige drempels voldoen niet meer aan 
de veiligheidseisen. Zij blijven echter on-
derdeel van het straatbeeld en worden op 
twee plaatsen vervangen door verhoogde 
kruisingen. Verkeer in twee richtingen blijft. 

Bomen
Over de noodzaak van het vervangen van 
de bomen aan de huizenkant, was men het 

Inspraakavond Hoevense Kanaaldijk                                     Jaap van Loon

“Het is hun straat; zij moeten er wonen!”, was het duidelijke adagio van projectleider 
Leon Bergmans, tijdens een bewonersavond op 3 september over de herinrichting 
van de Hoevense Kanaaldijk tussen de Oisterwijksebaan en het treinviaduct. Het werd 
dan ook een echte inspraakavond.

snel eens. “Bij mij groeien de wortels nu tot 
in de keuken…”, was een van de opmer-
kingen. De huidige bomen kunnen geen 20 
jaar meer mee, dus zij worden vervangen. 
Er zijn nu 34 bomen – soms op nieuwe 
plaatsen – ingetekend; twee minder dan 
er nu staan. Er is gekozen voor bomen die 
diep wortelen en geen vrucht dragen, waar-
door het afval beduidend minder wordt. Het 
zijn meteen ook al ‘echte’ bomen met een 
behoorlijke stamomvang die in een paar 
jaar uitgroeien tot een hoogte van 10 – 13 
meter.
Andere suggesties: het definitief verwij-
deren van de glasbak (wordt onderzocht), 
doortrekken van de aanleg rond de Werf tot 
één wandelpromenade (niet mogelijk, geen 
geld), het vervangen en verplaatsen van 

Het aanzien van de Hoevense 
Kanaaldijk verandert



9

de bankjes (wordt bekeken) of herhalings-
borden dat hier een snelheidslimiet geldt 
van 30 km. (niet gebruikelijk, maar wordt 
wel ‘afgedwongen’ door de drempels en het 
profiel van de straat).
Vanaf week 12 in 2015 starten de 
werkzaamheden aan de riolering waarbij 
o.a. tussen de Daendelsstraat en de Maet-
suyckerstraat een kous wordt aangebracht. 

Meteen daarna wordt de herinrichting in 
fasen aangepakt. Dat gaat een kleine 3 
maanden duren. 

Al met al een mooie avond met veel oudere 
bewoners, veel herinneringen en anek-
dotes, maar ook soms aardige woorden-
wisselingen rond wensen en mogelijke 
oplossingen.

Verwacht niet meteen een heel legertje 
toga’s met witte bef. Vooralsnog zit 
hier alleen advocate Kristen Megens, 
gespecialiseerd in (internationaal) 
contractenrecht die vanaf deze stek o.a. 
gemakkelijker bereikbaar is voor haar 
Nederlandse en Belgische klanten. “Ons 
kantoor is een beetje bij toeval hier terecht 
gekomen”, vertelt ze. “We waren op zoek 
naar een kantoorruimte, waardoor we 
ook meer actief konden worden in het 
arrondissement Breda. Ons hoofdkantoor is 
vooral georiënteerd op  het arrondissement 
’s-Hertogenbosch. In Oss werken 4 
advocaten, 1 jurist en 1 notarieel jurist. 
Daar is onze specialisatie vooral gericht 
op  echtscheidingszaken, arbeidsrecht, 
ondernemingsrecht en letselschaderecht.”

Inloopspreekuur
Is het niet een beetje eenzaam? “Oh nee, 
ik vind het heerlijk om hier rustig te kunnen 
werken”, lacht ze. “veel efficiënter! Daarbij 

zit ik natuurlijk niet hele dagen op kantoor 
en ben ik vaak op de rechtbank. Ik had 
trouwens niet verwacht, dat men mij hier al 
zo snel weet te vinden. Ik ben net gestart in 
de vakantieperiode, maar dat was echt niet 
te merken.” 
En wat die specialisatie betreft?  “Natuurlijk 
ben ik veel bezig met bv. koopcontracten, 
geldleningen of het screenen van al-
gemene voorwaarden bij transacties tussen 
bedrijven, maar ook particulieren kunnen bij 
mij terecht. Ik houd me ook bezig met huur-
recht, strafrecht, personen- en familierecht. 
Daarom kunnen mensen met vragen iedere 
dinsdag tussen 17.00 en 18.00 uur gewoon 
even binnen komen lopen. Een afspraak 
maken is dan niet nodig.”

Kristen hoeft het ook niet allemaal in haar 
eentje te doen. Ze wordt ondersteund door 
een juridisch medewerkster die studeert in 
Tilburg en een secretariaat. Daarnaast is 
ze goed bereikbaar via ( 303 00 95 en via 
de mail 7 info@liebrandruijsadvocaten.nl.

Geen gaatjes meer, maar advocatuur                                       Redactie

Het is wellicht even wennen: een advocatenkantoor op de Nieuwe Bosscheweg 77 in 
het huis waar jarenlang een tandarts praktijk hield. Sinds 1 juli biedt het pand onder-
dak aan een dependance van Liebrand Ruijs Advocaten uit Oss.

Kirsten Megens
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Zo is er in het weekend van 20 september 
de aftrap geweest van het project ‘Vullen 
of Voeden’. Centraal staat hierbij gezon-
dere voeding in de voetbalkantines. In de 
kantine is vanaf deze dag verkrijgbaar: het 
broodje gezond, het balletje breed, een lek-
kere smoothie, de gezonde pannenkoek en 
nog veel meer. Het is een project opgezet 
door Wilfred Genee en Johan Derksen van 
het populaire TV programma VI. Op deze 
zaterdag kwamen twee Willem II spelers 
uitleg geven waarom een gezonde voeding 
van belang is voor iedere sporter. Gedul-
dig beantwoorden Mattijs Branderhorst en 
Fabian Sporkslede vragen van de aanwezi-
gen om vervolgens nog handtekeningen uit 
te delen en op de foto te gaan. 

In het weekend van 27 september was er 
de aftrap voor PVKT. Dit staat voor een 

De start van Positief Voetbalklimaat in Tilburg

Het voetbalseizoen in volle gang

Sinds een aantal weken is het een drukte van belang bij voetbalvereniging Were Di. 
De wedstrijden zijn weer begonnen en de eerste punten zijn verdeeld, maar er heerst 
nog meer bedrijvigheid.

Positief Voetbalklimaat in Tilburg. 
Samen met nagenoeg alle Tilburgse 
voetbalverenigingen trapt Were Di af om te 
gaan werken aan een positiever voetbal-
klimaat. Daarom werden er op deze dag 
ballonnen opgelaten door de E en F jeugd, 
werd er een gevelbord onthuld waarop 
de 5 gouden afspraken staan om dit te 
bereiken en kregen alle aanvoerders van 
de scheidsrechter een nieuwe Respect 
aanvoerdersband om.

Kortom het seizoen is weer begonnen, er 
gebeurt genoeg op sportpark Moerenburg. 
Zo is er in de herfstvakantie op 18 oktober 
nog een gamedag gepland. Interesse? Kijk 
op de website :www.rksvweredi.nl.

Namens de Jeugdcommissie 
Joost van Zutven
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Ongeveer zes jaar geleden wilde de 
gemeente senioren uit de wijken betrek-
ken bij plannen in de wijken. De buurtraad 
heeft toen een middag in de Pelgrimhoeve 
georganiseerd en daarbij waren ongeveer 
60 wijkbewoners van 60+ aanwezig. Er 
is overlegd over zaken die zij belangrijk 
vonden. Dit varieerde van samen knutselen 
tot het recht laten leggen van omhoogstek-
ende stoeptegels. Hieruit is een netwerkje 
gevormd samen met Kitty Lumens, oude-
renwerker van de Twern. 

Aandacht voor de senioren in de wijk                                         Redactie 

In onze wijk zijn diverse organisaties actief ten behoeve van senioren. We merken 
regelmatig dat niet iedereen weet hoe dat in elkaar zit en wie wat waar doet. Vandaar 
uitleg over het Senioren Netwerk Armhoefse Akkers en KBO-afdeling Sacrament. 

Senioren Netwerk Armhoefse Akkers  
Dit Netwerk bestaat uit ongeveer tien 
actieve senioren, die zes à zeven keer per 
jaar bijeenkomen voor een vergadering. 
Zij hebben de afgelopen jaren al heel wat 
opgezet. Dat varieert van het organiseren 
van twee Tilburg Tours en vele gezellige en 
informatieve middagen in de Pelgrimhoeve 
tot het inzetten voor ouderenhuisvesting 
en het regelen van de bloedprikpost en 
het spreekuur van de wijkzuster in onze 
buurt. Verder waren er o.a. workshops 
kerststukjes maken en cupcakes maken 
en ontvingen zij vorig voorjaar 80 mensen 
in Buitenom om een film over de oorlog in 
onze wijk te bekijken.
Het Senioren Netwerk onderhoudt contact 
met de KBO, de Zonnebloem en wie zich 
nog meer voor de senioren in de wijk inzet, 
zodat er goed overleg tussen de organisa-
ties is. Alles wat georganiseerd wordt door 
het Senioren Netwerk is voor alle senioren 

in de wijk en iedereen krijgt de uitnodiging 
via dit wijkblad. 
Wilt u meer weten over het Netwerk, wilt 
u zich erbij aansluiten of heeft u een idee 
voor een goed onderwerp waar het Senio-
ren Netwerk zich mee bezig kan houden?  
Mail dan naar 7 buurtraad@hotmail.com 
of meldt u bij Ineke van Kasteren van de 
buurtraad, ( 544 67 83.

KBO - afd. Sacrament  
De Katholieke Bond voor Ouderen (KBO)  
bestaat sinds 1952 en heeft meer dan 
200.000 leden, onderverdeeld in regio’s. De 
regio Tilburg is weer onderverdeeld in 24 
afdelingen en één daarvan is KBO-Sacra-
ment, vernoemd naar onze parochie. 
De kosten voor het lidmaatschap zijn 
22,- euro per jaar. Daarvoor krijgt u als 
50-plusser het maandblad ‘Ons’, diverse 
kortingen op allerlei gebied en kunt u gratis 
of tegen een zeer geringe vergoeding 
meedoen aan de activiteiten. Bij alle 
activiteiten staat het thema ‘Ontmoeting’ 
centraal. Op sportief gebied is er elke 
dag biljarten, zowel recreatief als in 
wedstrijdverband. Tevens kunt u wekelijks 
in de zomermaanden buiten meedoen met 
Jeu de Boules en in de wintermaanden 
binnen met koersbal. Eveneens is er 
wekelijks een repetitie van het Koor, met 
regelmatig een uitvoering, waarbij naast 
kerkzang vele vormen van andere muziek 
aan de orde komen. Eens in de veertien 
dagen is er een Inloop om onder het genot 
van een kopje koffie e.d. even met elkaar 
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bij te praten. 
In de loop van het jaar worden nog 
diverse andere ontmoetingsmomenten 
aangeboden, zoals de Nieuwjaarsborrel, 
een paasbrunch, de kerstviering, de 
jaarvergadering, een lentebingo, een 

dagreisje en informatieve bijeenkomsten.
Wilt u meer informatie over KBO-Sacrament?  
Mail dan naar secretaris Ab van den Boer: 
7 fam.v.d.boer@gmail.com. 
Opgeven als lid? Dat kan via penning-
meester Lies van Poppel, ( 543 62 69.

Organisator Johan Dikmans beklemtoont 
direct bij aanvang van het interview: “We 
gaan niet echt stoppen met Heuka, maar 
gaan terug naar de oorsprong: het jaarlijkse 
kamp voor buurtkinderen.” Vanaf 1980 is 
Johan bij Heuka betrokken geweest, dus 
hij weet waar hij over praat. “Begonnen als 
mavo-scholier, later als SPH-student en 
nooit meer gestopt met jeugdwerk. Voor 
mijn beroep werk ik in de jeugdgevange-
nis in Vught. Maar na al die jaren vrijwil-
ligerswerk is het mooi geweest. De vaste 
begeleiders wonen niet (meer) in Tilburg en 
opvolging is er nauwelijks. Wie heeft er nog 
tijd (voor) over tegenwoordig? Bovendien 
heeft Heuka na diverse verhuizingen geen 
basis meer. De zoektocht naar een vaste 
locatie heeft niets opgeleverd. Na de Kubus 
(Van Heutszstraat) zaten we in de oude 

Jeugdclub Heuka ‘back to the roots’                           Gerben van Eeuwijk

Iedere vrijdagavond klonken er kinderkreten over straat, afkomstig uit de gymzaal van 
de basisschool. Het was de vaste avond van jeugdclub Heuka, sinds 1965 de Jong 
Nederland afdeling in onze wijk. Aan die traditie komt na bijna 50 jaar een eind.

SIO-school (St. Josephstraat) en nu in de 
gymzaal (Armhoefstraat). Er was even 
sprake van het LONGA-terrein, maar dat 
is afgeketst. Hoe jammer het ook is, het is 
niet anders.”

Heuvels Kamp
Erg jammer, dat is het gevoel onder de 
clubleden, zo’n 30 kinderen tussen 6 en 
12 jaar uit de wijk. Eén meisje, de rest 
jongens. Vrijdag van 19.00 tot 20.30 uur 
was hun avond. Lekker spelen en sporten 
om de overbodige energie van een brave 
schoolweek kwijt te raken. Perfect begin 
van het weekend, en dat voor een contribu-
tie van 50 euro per jaar. Johan onderschrijft 
dit belang van de jeugdclub. “Jong Neder-
land is van oudsher veel vrijer en speelser 
dan de Scouting, die meer met rituelen en 

16 kinderen en 4 begeleiders op kamp in de bossen bij Weelde (B)
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hiërarchie werkt. Heuka houdt de drie pij-
lers van Jong NL in ere: creativiteit, sport & 
spel en buitenleven. Met name dat laatste 
aspect is zo belangrijk voor kinderen, die al 
zoveel binnen zitten. Samen op kamp, een 
dropping, leren kaart en kompas lezen, die 
klassiekers houdt Heuka in leven. 
Heuka betekent letterlijk Heuvels Kamp, 
wat wijst op de start vanuit de parochie 
Heuvel.” Oorspronkelijk een grote vereni-
ging met een flink ledental, anno 2014 
gekrompen tot (te?) bescheiden proporties.

Hangplek of spelcomputer
Eind augustus gingen alle jeugdleden 
mee op het afsluitende kamp in België, op 
het terrein van evenknie Chiro in Weelde, 
vlak onder Poppel. Johan vertelt vol trots: 
“Al jaren heeft Heuka een goede deal 
met onze Zuiderburen. Wij gebruiken 
hun blokhut in het bos, zij onze tenten en 
kampeerspullen. Alles met gesloten beurs 

uiteraard. Vaste kompanen Jeroen en 
Sabine regelen het programma, zelf neem 
ik het koken voor mijn rekening. Met dat 
concept gaan we dus door, vanaf 2015 
weer in het lange Hemelvaartsweekend. 
Kinderen uit Tilburg-Zuid melden zich aan 
via open inschrijving. Echt reclame maken 
is niet nodig, we brengen het kamp via de 
basisscholen onder de aandacht. Bij groot 
animo nemen we extra begeleiders mee, 
zoals stagiaires van de studie Sociaal 
Pedagogische Hulpverlening.” 
Gevraagd naar goede herinneringen uit 
zijn lange tijd als vrijwilliger benoemt Johan 
er spontaan twee: “De Zilveren Speld die 
ik kreeg van Jong Nederland in 2005 was 
een hele eer. Ik voelde pas nattigheid toen 
mijn ouders onverwacht op het kamp ver-
schenen, dat was nog nooit gebeurd!” En 
de aanpak van een hangplek met circa 30 
jongeren in de oude wijk Heuvel die hij lid 
maakte van Heuka, waarna de buurtover-
last verdween. Daar is hij als voormalig 
jongerenwerker nog steeds trots op. 

De 30 kids uit Armhoef zullen geen hang-
jongeren worden, maar de avond ravotten 
zal zeker gemist worden. 
Gelukkig (?) zijn er dan altijd nog de I-pad, 
de Wii-, Playstation en andere spelcom-
puters…

Kom naar het Liedjes-café  
 
Het heeft eventjes geduurd maar het is weer bijna zover. Op zaterdag 1 november  
wordt weer een Liedjes-café georganiseerd. Voor iedereen die het niet kent: we gaan 
gezamenlijk zingen onder begeleiding  van pianist Rik Schilders. 
 
Om iedereen een handje te helpen zorgen wij voor een 
zangbundel, waaruit de liedjes gekozen worden. De keuze is 
heel divers, van ‘Spiegelbeeld’ tot ‘Blowing in the wind’.  
Je mag meezingen met of zonder boek of playbacken. De 
ervaring leert dat later op de avond ieders zangkwaliteiten beter 
worden. Aanvang is om 20.30 uur. 
 
En... de toegang is, dankzij de  financiële steun van ‘Verrijk je 
Wijk’, geheel gratis en voor niets maar… vol is vol. 
 
Namens De Slabbers, 
Nick Willemsen 
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De oudste (28) en de jongste zoon (24) 
hebben een ernstige fysieke beperking, 
Heriditaire Spastische Paraplegie (HSP) 
genaamd, die ook nog eens progressief 
is. Het is een spastische en verlammende 
aandoening die vanuit het ruggenmerg 
de spieren van het onderlichaam aantast. 
Het is een zeldzame ziekte, die ook wel 
de ziekte van Strümpel wordt genoemd en 
slechts bij ca. 600 personen in Nederland 
voorkomt. Hun middelste zoon (26) is ge-
lukkig kerngezond. 

Zoektocht
U begrijpt het al, het is een hele zoektocht 
geweest voordat duidelijk was wat beide 
kinderen  nu precies mankeerden. Dat er 
fysiek iets aan de hand was, werd als kind 
al wel  duidelijk. Ze struikelden bijvoorbeeld 
vaak en naarmate ze verder opgroeiden 
werd geconstateerd dat de ledematen 
steeds slechter functioneerden. Daar kwam 
bij dat op de basisschool  al was geconsta-
teerd dat het cognitief niet helemaal klopte 
en na enige tijd werden dan ook de diag-
noses dyscalculie en dyslexie gesteld. Het 
betekende dat eerst het ene kind (en later 
het andere) van de openbare school Panta 
Rhei werd overgeplaatst naar het speciaal 
onderwijs. Dat ging niet vanzelf. Ervoor 
waren er de vele gesprekken, het testen 
en bezoeken aan de schoolbegeleidings-
dienst, de orthopedagoog, de logopediste, 
enz. Voordat de definitieve diagnose HSP 
werd gesteld kregen de beide zonen tevens 
allerlei onderzoeken naar hun fysieke con-
ditie en volgden gesprekken met medisch 
specialisten. “Het is een heftig proces 
geweest”, vertellen de ouders. “Gelukkig 
staan onze jongens positief en sociaal in 
het leven, dat helpt wel.” 

Ouder of mantelzorger
Wanneer ben je nu nog gewoon ouder en 
wanneer  mantelzorger? Ze zijn het erover 
eens: “Nu onze zonen alle drie zelfstandig 
wonen, zijn we eerst en vooral ouders, 
maar gelijktijdig  ook mantelzorgers. Hun 
beperkingen zijn  zodanig dat ze altijd 
ondersteuning nodig hebben in het regelen 
van zaken.” Want ondanks ondersteuning 
van MEE - waarover ze zeer te spreken 
zijn - moeten de ouders achter veel zaken 
aan. Ze doen het graag, vinden het niet 
meer dan vanzelfsprekend, maar toch… 
Tekenend: ze zijn dit jaar voor het eerst 
in tien jaren samen drie weken op vakan-
tie geweest. In Nederland, dat wel, want 
via de telefoon zijn ze altijd stand-by. Ze 
realiseren zich, dat ze er goed voor moeten 
zorgen in balans te blijven. Beiden werken. 
Hij als docent gezondheidskunde bij het 
ROC, zij als teamleider van de parame-
dische dienst bij een grote zorginstelling. 
Maar beiden hebben uren ingeleverd om 
tijd vrij te maken voor het zorgen voor hun 
kinderen. Dat lukt gewoon niet in avonden 
en weekeinden alleen. 

De oudste
Veel tijd en kruim kostte het zoeken naar 
werk- en woonruimte. Zo namen ze deel 
aan een zogenaamd ouder(woon)initiatief, 
maar dat duurde te lang. Toen hebben ze 
hun eigen woning aangepast (ondanks dat 

De praktijk van decentralisatie en participatie              Yvonne Thomassen

Met twee – inmiddels volwassen – gehandicapte zonen heeft de familie Jacobs uit 
onze wijk het niet bepaald gemakkelijk. Het is welhaast onmogelijk voor te stellen met 
welke instanties en veranderende wetgeving ze sinds jaar en dag allemaal te maken 
hebben.
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de gemeente niet wilde bijdragen), maar 
ook dat ging niet meer. Inmiddels woont de 
oudste begeleid zelfstandig in een zorgap-
partement in Oisterwijk (’t Schop) en gaat 
hij voor zijn dagbesteding 4 dagen per 
week naar St. Michielsgestel, want een 
leertraject voor werk in het ‘groen’ moest 
afgebroken worden vanwege zijn conditie. 
De voorzieningen zijn van respectievelijk 
Prisma en Cello. Hij verplaatst zich per 

scootmobiel en voor in huis heeft hij een 
rolstoel en rollator. Hij heeft een CIZ-indi-
catie (4), die te krap is, dus is de procedure 
voor herindicatie opgestart.  Samengevat 
heeft hij te maken met:  de AWBZ voor be-
geleiding en verblijf, de Wmo voor vervoer 
en een stuk ‘werk’-begeleiding, de ge-
meente voor de parkeervoorziening en met 
het UWV voor de Wajong-uitkering. Straks 
komt daar de herkeuring bij en krijgt hij ook 
te maken met de Participatiewet en de Wet 
Werken Naar vermogen (WWNV) en het 
aanvragen van huursubsidie.

De jongste
Na stages bij De Prins en Prinsheerlijk is 
de jongste terecht gekomen bij de drukkerij 
van Diamant voor 20 uur per week. Daar 
verdient hij een (deel) salaris, aangevuld 
met een Wajong-uitkering via het UWV. 
Hij heeft een CIZ-indicatie (4), heeft een 
vriendinnetje en 
woont in een 
appartement in 
Tilburg van het 
SIZA (voorheen Gemini). Ook hij heeft een 
scootmobiel en rolstoel en voor hem geldt 
dezelfde rij: gemeente, Wmo, AWBZ, UWV, 
WWNV en straks huursubsidie.
De ouders hebben met al deze instanties 
van doen en op alle fronten zijn er veran-
deringen op til. Hetzij door veranderde 
wetgeving, het scheiden van wonen en 
zorg; hetzij door veranderende gezondheid; 
hetzij door beslissingen van derden, zoals 
dat mogelijk het geval is bij SIZA waar 
het woonblok van hun zoon wellicht wordt 
afgestoten. Hun taak als mantelzorgers zit 
er beslist niet op… 
En de middelste? Die is lekker bezig met 
zijn opleiding en woont al enkele jaren op 
kamers. 

Vanaf de start in 2009 bood Helicon 
Opleidingen onder de naam Studio T 
mbo-opleidingen op het gebied van groen 
& business aan. Afgelopen jaar koos de 
onderwijsorganisatie ervoor om bij alle 
scholen in de naam Helicon Opleidingen te 
laten terugkomen.

Green Business Studies
MBO Tilburg biedt de opleiding Green 
Business Studies (niveau 4, BOL) aan. 
Deze sluit prima aan bij leerlingen die na 
het vmbo, of de havo, zin hebben in een 
managementopleiding gericht op actuele 
thema’s zoals energie & watermanage-

Studio T = Helicon MBO Tilburg                                              Redactie

Per augustus ziet Studio T haar aansprekende naam gewijzigd in Helicon MBO Tilburg 
met als pay-off: Green Business School. Naast de naamswijziging en nieuwe huisstijl 
zijn er geen veranderingen voor komend schooljaar.

ment, vrijetijdsmanagement, lifestyle-
management of stad & wijkmanagement. 
Daarnaast worden de opleidingen Milieu 
& Ruimte (BBL) en Wijkwerker (BBL) 
aangeboden voor leerlingen die zich willen 
specialiseren in de leefbaarheid binnen 
de woonwijk. Nieuwsgierig? Kom naar de 
open dag op 9 november tussen 11.00 en 
15.00 uur aan de Loudonstraat 2.
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Derde diner voor senioren in de 

Pelgrimhoeve! 
 

 

	  
Nu we dit schrijven, is het diner van oktober nog niet geweest. Maar toch willen we u 
graag uitnodigen voor het volgende etentje in de Pelgrimhoeve: op woensdag 5 
november.  
 
Dit gezellige diner is voor senioren (55+), die graag samen van een heerlijke maaltijd 
genieten en dat voor een prima prijs. Iedereen uit onze wijk van deze leeftijd is welkom: 
alleen, met z'n tweeën of met meerdere personen.  
 
Ontvangst vanaf 17.30 uur. We beginnen wat later met het diner, maar u kunt van tevoren al 
lekker een glaasje drinken. Eindtijd: we schatten in rond 20.30 uur, maar u mag ook na afloop 
nog van een kopje koffie of iets anders genieten. De kosten voor dit heerlijk driegangen-diner 
zijn 10 euro per persoon. De drankjes zijn daar niet bij inbegrepen, deze kunt u rechtstreeks 
bij de Pelgrimhoeve afrekenen. 
 
Wilt u ook lekker mee komen eten? Geef u dan op 
met onderstaande bon of maak het bedrag maal het 
aantal deelnemers over op reknr. NL 84 INGB 
0003673935 van de KBO Sacrament en zet er 
duidelijk bij: diner 5 november, het aantal personen, 
plus uw naam.  
Als u zich met de bon inschrijft, stop dan ook meteen 
10 euro per persoon bij de opgave-strook. Pas dan is 
uw inschrijving geldig 

Menu op 5 november 

♥ Champignonsoep  
Stokbrood met kruidenboter 

♥ Rundvlees op grootmoeders wijze 
Gekookte aardappelen + rode kool  

♥ Bavarois met slagroom 

 
Schrijf uzelf in vóór 29 oktober. Wacht niet te lang, want vol = vol! U krijgt geen bevestiging 
meer, maar we verwachten u op 5 november vanaf 17.30 uur in de Pelgrimhoeve. Mail met 
eventuele vragen naar 7 buurtraad@hotmail.com. 
 
Vriendelijke groeten van KBO Sacrament en het Senioren Netwerk Armhoefse Akkers 
 
 
Ja, ik kom/wij komen op woensdag 5 november a.s. naar het diner in de Pelgrimhoeve  
 
Naam/namen:……………………………………………………………………………………….  
 
Ik kom/wij komen met 1 persoon/2 personen (graag omcirkelen) 
 
Adres:…………………………………………………………. Telnr.…………………………….. 
 
Mailadres:............................................................................................................................. 
 
Stop deze bon vóór 29 oktober a.s. in de bus op J.P. Coenstraat 34a, Ringbaan-Oost 240-43 
of Jan van Beverwijckstraat 92, in een gesloten envelop samen met het bedrag van 10 euro 
per persoon of maak het bedrag over. 
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De sproeier van Gardena deed het niet meer. Althans, hij deed het wel, 
maar het water spoot alle kanten op, behalve de goede. Weggooien dus 
maar en een nieuwe kopen. Zo duur zijn die dingen nou ook weer niet. 

Ho stop! We hebben tegenwoordig toch ons Repair Café in de buurt? Een prachtig 
initiatief. Er worden heel veel dingen onnodig weggegooid omdat ze het niet meer 
doen. En wat blijkt? Vaak is het iets kleins, waardoor het euvel weer snel verhol-
pen is. En dat doen die vrijwilligers van het Repair Café dus. Met enige regelmaat 
houden ze audiëntie bij La Poubelle. Je kunt er zo naar toe met je kapotte water-
koker, strijkijzer, bureaulamp of –inderdaad- je tuinsproeier. Dan blijkt dus dat we 
eigenlijk veel te veel, veel te snel weggooien. Een kleine reparatie scheelt in de 
kosten, je hoeft geen nieuw apparaat te kopen. En in het milieu, want het kapotte 
ding verdwijnt niet in de Kliko. Dus: op naar het Repair Café!  Weggooien? Mooi 
niet! 

Ik persoonlijk hoef dat niet. Want ik heb mijn eigen persoonlijk filiaal van het Re-
pair Café naast mij. Mijn Beste Buurman is namelijk een van de vrijwillige geniën 
van het Repair Café. Dag in dag uit zit hij ook thuis aan zijn tuintafel te pielen met 
allerlei dingen van anderen die het even niet doen. In ruil voor aandacht voor zijn 
Repair Café kreeg hij mijn sproeier in een vloek en een zucht weer aan de praat. 
Sorry Gardena. 

En zo zijn er steeds meer kleine en  grote initiatieven, neem de StadsBAKens. Ook 
voor onze deur staat er eentje die ik persoonlijk geadopteerd heb. De meningen 
zijn verdeeld. Mijn twee buren stonden al op het punt om de gemeente te vragen 
of dat ding niet ergens anders neergezet kon worden. Niet wetende dat ik de 
adoptievader ben. Of het nou echt mooi is of niet, het idee is grappig: meer groen 
in Tilburg door plantenbakken die qua vorm iets met de omgeving hebben. Die 
van ons verwijzen met hun silhouet enigszins naar Huize Moerenburg. Nu staan 
er wat vage plantjes in, maar dat wordt later eetbaar spul, zodat iedereen die er 
langskomt iets kan plukken. Bovendien is een beetje extra groen wel welkom, want 
onze nieuwe boompjes blijken wel heel erg iel en mager. Lijkt wel of ze afkomstig 
zijn van een of andere tuin-outlet. Maar wie weet, wordt het nog wat. Wij van de 
Sacramentsparochie hebben in elk geval het onschatbare geluk dat we over de 
brug veel groen in ons eigen Moerenburg hebben. En zie daar: nog een nieuw 
initiatief uit het niets. Via nieuwe gekleurde paaltjes kun je een mooie duurzame 
wandeling maken van Huize Moerenburg naar de plek in Oisterwijk waar ooit Huize 
Durendael stond. Veertien kilometer op pad in je eigen achtertuin. 
Never a dull moment in onze wijk. 
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Speeltuin Jan Wier
22 september is de gemeente gestart met de herinrichting van het Jan Ingenhouszpark voor 
de speeltuin Jan Wier. Een werkgroep van omwonenden en een vertegenwoordigster van 
de Buurtraad hebben samen met de gemeente 
het inrichtingsplan gemaakt. Het voorlopig 
ontwerp is half februari op een inloopavond aan 
de buurt gepresenteerd (zie het maartnummer 
van ons wijkblad). Begin november is het werk 
afgerond. Een aantal bewoners wil nu een 
groepje samenstellen die de speeltuin gaat 
beheren. Belangstelling? 
Mail naar de Buurtraad 7 buurtraad@hotmail.com.  

Shape and Form
Dat is de naam van de nieuwste tentoonstelling in de ruimte van Gust van Dijk aan de Tivoli-
straat 22. Kunstenaar Giel Louws verkent met zijn werk wat schilderkunst is en doet dit op 
een poëtische manier. Voornamelijk cirkelvormige schilderijen komen samen in haast jazz-
achtige composities. Te bekijken tot en met 26 oktober op donderdag, vrijdag en zaterdag 
van 13.00 – 17.00 uur, of na telefonische afspraak ( 544 44 95.

Rikken voor Gijsje Eigenwijsje 
Inmiddels is er in de Pelgrimhoeve weer een cyclus van vier rikavonden gestart. De op-
brengst gaat naar de Stichting Gijsje Eigenwijsje, dat  vakanties regelt voor gezinnen, waar-
van bij een kind hersenstamkanker is geconstateerd. Kom mee gezellig een kaartje leggen 
op 14, 21 en 28 oktober vanaf 19.30 uur.

Opening Duurzaamheidsvallei
Zo’n 50 mensen waren 14 september aanwezig 
in Heukelom bij de opening van de 
‘Duurzaamheidsvallei’. Een vallei, hier in onze 
buurt? Ja, als je achter bij het Café Mie Pieters 
goed kijkt, zie je inderdaad de contouren. Die 
waren in vroegere jaren heel wat duidelijker, 
maar o.a. door het afgraven van gronden en het 
volstorten van wielen (waters) is het je nu nog 
moeilijk voor te stellen. En waarom duurzaam? 
Omdat er in dit gebied tussen Tilburg en Oisterwijk 
allerlei initiatieven ontplooid kunnen gaan worden, 
zoals een zonnepanelenpark en het plaatsen van 
windmolens. 
Meer info? : www.duurzaamheidsvallei.nl.  



23

Heksenmast
Het duurt niet lang meer of je kunt vanuit Moerenburg dwars door de Duurzaamheidsval-
lei naar Oisterwijk wandelen. Je komt dan o.a. langs de plek waar kasteel Durendael heeft 
gestaan; aan de Voorste Stroom, tussen de huidige Beukendreef en de Moergestelseweg. . 
Inmiddels zijn de richtingspalen op de meeste plaatsen al geslagen. Alleen het Heksenbos 
moet nog ontsloten worden. Volgens enkele oud bewoners van dit gebied is de naam echter 
een hardnekkig misverstand. Het bosschage heet Heksenmast en geen Heksenbos.

Stadsfestival Nu & Straks 
Op diverse locaties in Tilburg vindt van 1 tot en met 4 november de eerste editie van stads-
festival Nu & Straks plaats. Tijdens dit festival zijn er workshops, masterclasses, muziek, 
themadialogen, sportinitiatieven en culinaire acties die allemaal in het teken staan van het 
verbeteren van de kwaliteit van leven. Fontys Academy for Creative Industries is initiatiefne-
mer van dit stadsfestival. Kijk voor meer informatie op : www.nu-straks.nl. 

Startersmarkt
JOST - Jonge Ondernemingen Sociëteit Tilburg - organiseert op zaterdag 1 november van  
de gratis Startersmarkt Midden-Brabant. Iedere startende ondernemer en iedereen die 
overweegt een eigen bedrijf te beginnen, is welkom van 10.00 tot 14.00 uur. Starters krijgen 
persoonlijk advies en informatie van aanwezige vakspecialisten. Bovendien zijn er work-
shops en presentaties. Meer info en aanmelden: : www.startersmarktmiddenbrabant.nl.

Fietsers, wandelaars opgelet
Het is weer vroeg donker. De herfst is weer begonnen, 
daar hoort ook regen bij. Zorg dat u goed zichtbaar bent 
als u gaat wandelen in het buitengebied Moerenburg, 
door middel van verlichting of een lichtgevend vest! 
Het komt uw veiligheid ten goede.  

Anton Pieck en Efteling 
Het werk van Anton Pieck staat 
centraal bij een verzamelbeurs in de 
Pelgrimhoeve op 25 oktober tussen 
11.00 en 15.00 uur en de Efteling 
neemt daar een speciaal plekje in. 
Het is een van de beurzen rond 
Anton Pieck die jaarlijks door heel 
Nederland worden georganiseerd. 
Meer info? 
Kijk op : www.deverzamelbeurs.nl. 
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Iedereen die ‘iets heeft’ met Moerenburg en 
die het prettig vindt om met anderen uit de 
wijk een zaterdagochtend in de natuur  te 
werken wordt hartelijk uitgenodigd om mee 
te helpen. Graag met een fiets, zodat ook 
meer afgelegen plaatsen goed te bereiken 
zijn.

Goed materiaal
Er wordt gestart bij de Waterzuivering 
Moerenburg op de Hoevense Kanaaldijk 
en vanaf  kwart voor negen staat de koffie 
(en thee) klaar. Dit wordt verzorgd door 
de mensen van Raakveld. Om 13.00 uur 
sluiten we af  bij Manege Hooijen aan de 
Broekstraat en is er soep, koffie en thee 
voor alle vrijwilligers. Het bijbehorende 
broodje moet van thuis worden 
meegebracht, dat wel.
Wij hebben de knijpers, handschoenen 
en ringen in eigendom van de gemeente 
Tilburg gekregen. We kunnen iedereen dus 
goed werkmateriaal aanreiken. 
Brouwers Groenaannemers uit de Moer, 
al een paar jaar nauw betrokken bij het 
ecologisch groenbeheer in Moerenburg, 

heeft voor de vuilniszakken gezorgd. 
Verder leveren  Diamant, Erwin Lejeune 
en het BAT hun jaarlijkse bijdrage. Voor de 
kosten konden we weer een beroep doen 
op ‘Verrijk je wijk’.

Gezellig actief
Elk jaar zijn we weer blij verrast door het 
grote aantal deelnemers. Hieruit blijkt niet 
alleen de betrokkenheid bij het gebied van 
veel mensen, maar ook dat deelname aan 
deze dag gezellig is. Vele handen maken 
licht werk en dat geldt ook hier. Je gaat 
zeer zeker ‘s middags naar huis met een 
voldaan gevoel en je zult merken dat het 
klaren van deze klus met z’n allen samen 
dit echt versterkt.  Dus... was je het al 
lang van plan maar kwam het er niet van, 
aarzel niet en kom op 1 november naar 
de waterzuivering! In verband met de 
voorbereidingen wordt aanmelding op prijs 
gesteld, maar is niet noodzakelijk. 
Het organiserend comité bestaat uit: Ad de 
Beer, José Couwenberg, Ingrid Maas, Jos 
Parren en Will van Sprang. Meer info? Mail 
naar 7 willvansprang@gmail.com. 

Nationale natuurwerkdag in Moerenburg

Op zaterdag 1 november om 09.00 uur start de jaarlijkse schoonmaakactie Moeren-
burg. Evenals voorgaande jaren sluit deze actie aan bij de Nationale Natuurwerkdag.

In Nederland overlijden 28 mensen per 
week aan een hersentumor, voor kinderen 
is het zelfs de belangrijkste doodsoorzaak. 
Anders dan bij veel andere soorten kanker 
is dit getal al tientallen jaren niet afgeno-
men. Een van de belangrijkste redenen is 
het gebrek aan onderzoek. Dat wil Ven-
toux3 veranderen. Op vrijdag 12 september 
bedwongen ruim 200 fietsers de Mont Ven-
toux 1, 2, 3 of zelfs 4 keer. Zij haalden hier-
mee 303.038 euro op dat 100% ten goede 
komt aan wetenschappelijk onderzoek.

Sander Donders bedwingt de Mont Ventoux                  Corin Sweegers

Op 24 augustus deed Sander mee aan de garageverkoop in de Armhoefse Akkers. Hij 
heeft in de Heile Schoorstraat zoveel mogelijk geld opgehaald voor onderzoek naar 
hersentumoren en hiervoor deelgenomen aan de Ventoux3 A ride for hope.

‘Training’
Sander Donders (22) is opgegroeid in de 
Heile Schoorstraat en momenteel aan het 
afstuderen bij TALPA voor zijn opleiding 
aan de NHTV in Breda, International Media 
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& Entertainment Management. 
Sinds begin 2013 heeft Tim, broer van een 
goede vriend van Sander een hersentumor. 
Vorig jaar al hebben een aantal vrienden 
meegedaan aan de beklimming van de 
Mont Ventoux. Sander verbleef dit jaar een 
paar maanden in de Filipijnen om onder an-
dere mee te werken aan de opnames van 
Expeditie Robinson. Bij thuiskomst in juli 
kreeg hij te horen dat de vrienden zich al 
aangemeld hadden voor Ventoux3, groep 
Tim. In zijn jonge enthousiasme gaf hij zich 
ook meteen op, zonder er over na te den-
ken waar hij aan begon. Normaal fietst hij 
op een Gazelle zonder versnellingen in het 
vlakke Nederland, maar "dat klusje klaar 
ik wel even," dacht hij. Het oefenen bleef 
bij een rondje Helvoirt, ook daar waren 
geen bergen! Op vakantie in Zuid-Frankrijk 
heeft hij nog wel wat kunnen trainen, maar 
hij heeft wel gedacht: "waar ben ik aan 
begonnen?"

Erg zwaar
Sander heeft de Mont Ventoux tweemaal 
beklommen. De eerste keer ging het nog 
wel, al was het boven op de berg erg koud. 
Hij had al snel besloten om zijn eigen 

Sander (l.) met zijn maten Peter Jongkoen, Cas Manders en Jeroen Bosman

tempo te houden en toen viel het wel mee. 
De tweede keer had hij erg veel moeite met 
de laatste steile klim. Onderweg had hij nog 
zoiets van: "dat doe ik ook nog een derde 
keer", maar de laatste 5 kilometer van de 
totale klim van 21 waren heel zwaar. “Mijn 
spieren in mijn benen en knieën waren 
behoorlijk pijnlijk en ik was echt blij dat ik 
boven was. Zo is het wel genoeg! Mooi 
geweest." 
Op mijn vraag of hij volgend jaar weer mee 
zal gaan, kwam een weifelend antwoord. 
"We weten niet of Tim er volgend jaar nog 
is. Misschien fietsen we dan toch wel, maar 
als we gaan, dan ga ik trainen en wil ik een 
echte racefiets." 
Maar eigenlijk moet iedereen meedoen, 
vindt Sander.
Sander wil iedereen bedanken die bij de 
garageverkoop gul gegeven en gekocht 
hebben. Hij heeft 530,- euro kunnen done-
ren. Zonder zijn ouders die hem in alles ge-
steund hebben, met onder andere spullen 
voor de verkoop, had hij het niet gered.
Stichting STOPhersentumoren zal het geld 
verdelen over diverse onderzoeksprojecten.

Meer info: :www.ventoux3.nl.
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De Werkgroep Behoud Moerenburg heeft 
een deel van de Meierijbaan mogen gebrui-
ken om er plantenvakken in te richten. Op 
een strook van honderd meter liggen zes 
vlakken met teelaarde die op advies van 
het Brabants Landschap met bloemen zijn 
ingezaaid. Ook kinderen van basisschool 
Armhoefse Akker en uit Jeruzalem mochten 
een handje helpen. De bedoeling is, dat de 
al jaren verloederende oude snelweg een 
nog groener aanzien krijgt.

Experiment
Dat gaat natuurlijk niet lukken, als enthou-
siaste sporters (?) nu een kans zien om 
er een soort van hindernisbaantje van 
te maken. Dan is het experiment van de 
Werkgroep gedoemd te mislukken en is 
uitbreiding naar een halve kilometer ook 
van de baan. De Werkgroep is namelijk 
verantwoordelijk voor het onderhoud, het 
eindresultaat en eventuele klachten. 
En als ze zelf klachten hebben? Tja terug 
naar de gemeente wellicht en dan kan ook 
mooi het maaibeleid van deze instantie 
besproken worden. Zoals er nu – zo lijkt het 
- met grof geweld ‘gesnoeid’ is in de mid-
denberm, waar de Werkgroep ook heel wat 
struiken heeft gezet, schiet bij menigeen 
in het verkeerde keelgat. De struiken zijn 
op een hoogte van ± 1 meter aan een kant 
weggemaaid; een ontsierend gezicht.

Picknickplaats
Ook de splinternieuwe picknickplaats 
een klein stukje verderop, eveneens een 
initiatief van de Werkgroep, moest het al 
ontgelden. Graffiti ontsiert dit prachtige 
plekje, waar onlangs ook een vuilnisbak 
bij is geplaatst. Niet dat dat veel helpt, 
want even de rommel opruimen blijkt ook 
hier niet van toepassing. Het meeste ligt 
ernaast of verspreid over het terrein. Dat 
geldt overigens ook voor de picknickplaats 

midden in Moerenburg of langs enkele 
wandelroutes. Voor voorzitter Will van 
Sprang is het heel herkenbaar: “We hebben 
recent veel meer zaken meegemaakt. Zo is 
het insectenhotel al twee keer tot de grond 
toe vernield, vonden we een drijfnet van 50 
m. in de Buunder en de lege flessen van 
een drankorgie bij het Waterpaviljoen. Toch 
blijven we vrijwillig ons graag inzetten voor 
het mooie Moerenburg.”

Rond mei verwachten we een bloemenzee

Leuk! Een hindernissenbaan                                                              Jaap van Loon

Het lag er goed en wel een dag, toen deed de ‘Groene Snelweg’ meteen al haar naam 
eer aan. In de vers ingezaaide plantenbakken liepen fietssporen en was de zaak alvast  
stevig aangetrapt. Ook Moerenburg ontkomt niet aan vandalisme.

Graffiti ontsiert de picknicktafel
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De verkeersmaatregelen zijn onderdeel van 
het verkeersplan Piushaven. 
De hoofdlijnen en uitgangspunten hiervoor 
zijn door de gemeenteraad vastgesteld in 
2003 (het Tilburgse Verkeers-en Vervoers-
plan en het Masterplan Binnenstad). Hierin 
staat als randvoorwaarde voor de ontwik-
keling van het Piushavengebied dat de 
doorgaande route via de Ringbaan-Oost 
- St. Josephstraat - Prinsenhoeven - Pius-
haven naar het centrum komt te vervallen. 

Het verkeersplan Piushaven is op diverse 
momenten toegelicht tijdens informatie-
avonden. Door opmerkingen van bewo-
ners en bedrijven is het plan verbeterd. Het 
verkeersplan wordt in fases uitgevoerd, 
afhankelijk van onder andere de oplever-
ing van nieuwbouwprojecten en nieuwe 
infrastructuur. 
De middenberm van de Ringbaan-Oost is 
ter hoogte van de St. Josephstraat nu met 
tijdelijke middelen afgesloten. De redenen: 
de bereikbaarheid tijdens werkzaamheden, 

Afsluiting middenberm Ringbaan Oost 

Eind juni heeft de gemeente een aantal verkeersmaatregelen genomen om de hoe-
veelheid doorgaand verkeer in het Piushavengebied te verminderen, met als doel een 
aantrekkelijk en leefbaar Piushavengebied. Hierover en met name de afsluiting van de 
afslag bij de Ringbaan-Oost komen bij de gemeente diverse reacties binnen. 

zoals de nieuwe inrichting van Prinsenho-
even, St. Josephstraat en Havendijk, kan 
hiermee worden gegarandeerd én het biedt 
de mogelijkheid te onderzoeken of deze 
maatregel ongewenste gevolgen heeft voor 
de omliggende woonstraten.

In oktober gaat de gemeente daarom een 
aantal verkeerstellingen doen in het gebied 
Hoogvenne/Armhoef. Mocht uit tellingen 
blijken dat er onacceptabele verkeerssitua-
ties ontstaan dan zal de gemeente aanvul-
lende maatregelen nemen. In december 
informeert de gemeente de Buurtraad 
Armhoefse Akkers over de resultaten van 
de tellingen.

U kunt meer over de achtergronden lezen 
op :www.piushaven.nl/algemeen/
verkeersplan-piushaven. Hebt u naar 
aanleiding van dit artikel nog vragen? Dan 
kunt u mailen naar Jan Mastenbroek van 
de gemeente Tilburg via 
7 jan.mastenbroek@tilburg.nl.

De TVP heeft deze kwestie op de agenda van de raadscommissie Leefbaarheid geplaatst 
van 27 oktober a.s. De gemeente ziet geen meerwaarde in het houden van een enquête 
in deze buurt om de meningen over de afsluiting te peilen. De 27e is er gelegenheid tot 
inspreken en de ervaring leert, dat de gemeenteraad de mening van de bewoners wél 
serieus neemt. Dus agenda’ s vrijhouden die maandagmorgen om allen naar het stadhuis 
te komen!

Sportdag bs Armhoefse Akker

Tijdens de jaarlijks sportdag van basis-
school Armhoefse Akker eind september 
waren er weer veel verschillende sporten 
te zien. De groepjes van gemiddeld 6-7 
kinderen kwamen naast het gebruikelijke 
hockey en voetbal, dit jaar ook onder 
andere touwtrekken en het lichaamsdelen-
spel tegen. Hoewel het af en toe regende, 
hadden de kinderen weer veel plezier.                
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De aanleiding is het 50-jarig bestaan van 
de kapel Onze Lieve Vrouw ter Nood, in het 
kader waarvan dit jaar een diversiteit aan 
activiteiten is ontplooid. Via onder meer 
originele tekeningen, het Middeleeuwse 
Mariabeeld en filmopnames wordt de ge-
schiedenis van de kapel op de tentoonstel-
ling belicht. Het gebouw aan de Kapelhof 
dateert van 1964 en is een schepping van 
de Tilburgse architect Jos Schijvens.

Armhoef
Veel aandacht wordt besteed aan de 
manier waarop Maria in Tilburg vereerd 
wordt. In het straatbeeld van Tilburg vinden 
we nog verrassend veel kerken en kapellen 
die zijn gewijd aan Maria, maar ook 
honderden gevelbeelden en allerlei vormen 
van privédevotie. Ook in de wijk Armhoefse 
Akkers is een groot aantal uitingen te 
vinden. Bekend is het kleinste kapelleke 
van Tilburg, dat An Schilder realiseerde aan 
de Van Heutszstraat. 

Bedevaarten
Kunstenaars van nu blijken overigens 
Maria nog vaak tot onderwerp te nemen. 
Ook de bedevaarten komen aan de orde. 
De stad kent zelf een bedevaartsplaats die 
aan Maria is gewijd: de Hasseltse kapel, 
het enige Middeleeuwse bouwwerk dat 
Tilburg bezit. Jaarlijks vertrekken er vanuit 
Tilburg meerdere bedevaarten naar de 
zoete moeder van Den Bosch (vaak te 
voet), het Duitse Kevelaer (met de fiets) en 
het Belgische Scherpenheuvel. Ook met 
Lourdes bestaan goede betrekkingen.

Openingstijden Duvelhok: woensdag tot en 
met zondag 13.00 - 17.30 uur van 8 okto-
ber tot en met 2 november.

In de tuin van het pand P.F. Bergmansstraat 
4 staat een Mariabeeld van Charles Vos 
(1888-1954). Het 1.20 meter hoge beeld 
kreeg op 24 augustus 1941 deze plaats, 
om de wijk te beschermen tegen oorlogs-
geweld. De opdracht aan Vos werd ge-
geven door de zogenoemde Herencongre-
gatie, die het na de inzegening overdroeg 
aan het kerkbestuur van de parochie van 
het Allerheiligst Sacrament. In opdracht van 
de huidige bewoners is het beeld in 2007 
gerestaureerd door Charles Vergouwen. 
De beide duimen van het kindje alsmede 
de steel van de lelie waren in de loop 
van de tijd verdwenen. Het beeld is weer 
onderdeel geworden van de geheel in de 
oude staat teruggebrachte muur. 

Expositie: Maria, op handen gedragen                            Redactie

Twee wijkbewoners – Pieter Siebers en Mieke Bekker – hebben met een comité van 
de kapel OLV ter Nood een tentoonstelling ingericht in het Duvelhok. De verering 
van Maria en de betekenis die zij nog heeft in de moderne traditie in Tilburg worden 
geschetst met zo’n 150 objecten: kunstwerken, foto’s, vaandels, devotiestukken en 
korte filmpjes.  
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Het ontwerp is geïnspireerd op het 
natuurlandschap van Moerenburg. De 
heipalen komen van stadsboer Rini 
Vermelis en staan symbool voor het stoere 
landschap. Het metalen frame is afgeleid 
van het landgoed Moerenburg. Tevens 
is in deze vormgeving de culturele kant 
van Tilburg verwerkt, vandaar ook de 
naamkeuze. De bedoeling is dat elke wijk 
van Tilburg zijn eigen stadsBAKen krijgt, 
met zijn eigen identiteit. Denk maar aan 
bijvoorbeeld het voormalig AaBe-gebouw 
voor de wijk Jeruzalem of de Hasseltse 
Kapel voor de wijk Hasselt.  
 
Eetbaar groen
De bedoeling is om vanaf het voorjaar de 
stadsBAKens te beplanten met eetbaar 
groen: aardbeien, sla, tomaten, tuinbonen, 
alles kan gebruikt en verbouwd worden. 
Aandacht voor (kleinschalige) stad-
slandbouw is niet verkeerd; het heeft een 
educatieve functie voor jong en oud. Het 
metalen frame leent zich er straks goed 
voor om kruipende planten te begeleiden 
en de kleine bakjes aan de bovenkant 
vangen veel zon en zijn erg geschikt voor 
het kleine groen. Om de winterperiode te 
overbruggen zijn er sierplanten in geplaatst 
door Corné van Beerendonk van Moonen 
kwekerijen.  

Ontmoeten 
Het hele concept hierachter is dat we 
samen voor de stadsBAKens kunnen gaan 
zorgen. Nu het al snel donker wordt zijn 
de gordijnen al snel dichtgetrokken en 
zijn we minder bewust van wat er buiten 
gebeurt. Elkaar buiten de deur ontmoeten, 
is één van de hoofdredenen geweest deze 
stadsBAKens op het trottoir te plaatsen. Af 
en toe de plantjes water geven, zwerfafval 
weghalen en als de groente en het fruit 

rijp zijn de vruchten ervan plukken. Samen 
delen. Kinderen kunnen het groeiproces 
nauwlettend in de gaten houden en wie 
weet wordt er wellicht meer fruit en groente 
gegeten.  Want zeg nou zelf, iets wat je 
zelf hebt zien groeien smaakt toch véél 
lekkerder?  
De stadsBAKens zijn verdeeld in de 
Daendelsstraat (beheerders op nr.  5 en 
25) en de JP Coenstraat (beheerders op 
nr. 9 en 25). Deze huishoudens hebben 
de eindzorg op zich genomen, maar zoals 
eerder beschreven is enige hulp van 
buurtbewoners altijd welkom! 
Voor vragen betreft de verzorging ervan 
kunt u zich richten tot één van de beheer-
ders en voor overige vragen of medede-
lingen de Buurtraad: 
7 buurtraad@hotmail.com.  

Geïnspireerd geraakt en wilt u ook een 
stadsBAKen voor de deur? U kunt een 
mailtje sturen naar: 
7 stadsbakens@hotmail.com of via  
7 http://www.facebook.com/stadsBAKens.

StadsBAKens in de wijk                                                          Redactie

Op zaterdag 6 september jl. zijn de eerste drie stadsBAKens geplaatst in de wijk. Een 
kleine groep geïnteresseerden voegde zich bij de presentatie van Els den Hollander, 
Ger Pepels namens Werkgroep DAAD en Bram Reiniers van ‘Urban Tastin’. 
Gert Brunink, nachtburgemeester en Moerenburgkenner, gaf de aftrap.  

Het stadsBAKen in vol ornaat 
en vol in bloei  
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BUURTAGENDA 

8 okt. t/m 
2 nov. 

Woe. t/m zondag 
13.00 – 17.00 uur 

Duvelhok 
Expositie: Maria op handen gedragen 

11 okt. 20.00 – 24.00 uur Pelgrimhoeve 
Dansen op muziek van Goud van Oud. 

14.21,28 
okt. 

Vanaf 19.30 uur Pelgrimhoeve 
Rikavonden t.b.v. Stichting Gijsje Eigenwijsje 

25 okt. 11.00 – 15.00 uur Pelgrimhoeve 
Anton Pieck / Efteling verzamelbeurs 

1 nov. 09.00 – 13.00 uur Waterzuivering (start) 
Nationale Natuurwerkdag in Moerenburg 

1 nov. Vanaf 20.30 uur Pelgrimhoeve 
Meezingavond in het Liedjes-café van De Slabbers 

3 nov. 20.00 – 23.00 uur Café Zomerlust 
Kom gezellig spellen spelen bij spellenclub Ludens 013 

5 nov. Vanaf 17.30 uur Pelgrimhoeve 
Derde diner voor senioren in de wijk 

 
INFORMATIE 

Ø Buurtkrant E-mail: armhoefseakkers@gmail.com 

     Redactie Correspondentie: Spoorlaan 2      5017 JS    Tilburg 
     Advertenties Anneke v.d. Avoird Bosscheweg 192 542 30 65 
  
Ø Buurtkrant 

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

   

Ø Reacties 
Buurtkrant 

Deadline kopij volgend nummer: 

Verschijningsdatum rond:  

25 oktober 

10 november 

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

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

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

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

  
Eerstvolgende vergadering woensdag 15 november, aanvang 
20.30 uur in de Van Heutszstraat 1a. Aanbellen bij Buurtraad/ 
prikpost. 

                            
Ø Wijkagent 

Ad Braber 
Spreekuur op 20 oktober en 3 november van 19.00-20.00 uur. 
Bel voor een afspraak. Op dit tijdstip is de wijkagent speciaal in en 
voor de wijk beschikbaar. ( 0900 8844. 

  
Ø Bloedafname Iedere donderdag van 09.30-10.00 uur in de ruimte van de 

Buurtraad,1e verdieping, alleen trap. Van Heutszstraat 1a. 
Aanbellen bij de Buurtraad/prikpost.  
SHL-groep: iedere ochtend op werkdagen van 08.00-11.30 uur in 
het Gezondheidscentrum Piushaven, Prinsenhoeven 22. 

  
Ø Wijkzuster Spreekuur Nicole Kleine-Wilke iedere donderdag van 9.30- 10.00 

uur, bij de prikpost, Van Heutszstraat 1a, 1e verdieping, alleen 
trap. Aanbellen bij de buurtraad/prikpost. U kunt ook bellen voor 
meer informatie of een afspraak naar ( 06 835 901 57 of naar de 
kruisvereniging:( 0165 546 613. De afspraak is gratis. 
 

Ø Thebe wijkzorg Het buurtteam Prinsenhoeve met wijkverpleegkundigen en 
verzorgenden van Thebe Thuiszorg verleent zorg aan huis in 
onze wijk. Adres: Prinsenhoeve 24. ( 06 343 729 22 (24 uur) 
 

Ø AED-apparaat Loudonstraat 2, terrein Jan Wier en Hogendriesstraat.  
Leren omgaan met AED? Mail naar 7  p.van.erp@ziggo.nl.  

  
Ø Ouderenzorg 

 
Spreekuur in Gezondheidscentrum Piushaven op dinsdag en 
donderdag van 08.30-10.30 uur. Prinsenhoeven 24, ( 544 65 44. 

  
Ø Senioren Netwerk 

Armhoefse Akkers 
Informatie bij ouderenwerker Jacoline Pijl, ( 542 47 98. E-mail:   
7 jacolinepijl@contourdetwern.nl,  

  
Ø Centraal Meldpunt 

Gemeente Tilburg 
Voor klachten of opmerkingen over uw woonomgeving:  
(14 013	  of e-mail via de site : www.tilburg.nl.   
 

Ø Meldpunt 
Waterpaviljoen 
Moerenburg 

 

Voor klachten of meldingen over het Waterpaviljoen in 
Moerenburg: : www.dommel.nl/online-loket/klachten-
bezwaren#Melding. ( 0411 618 618.  

Ø Meldpunt GGz Voor klachten of opmerkingen over patiënten van Jan Wier:  
( 088 01 61 616 of 7  meldingenjanwierhof@ggzbreburg.nl. 
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Zang- of pianolessen
Voor zang- of pianolessen: ga naar mijn website : www.wilvanleijsen.nl of ( 544 54 55.

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

Gezocht poezenliefhebber in de wijk
Die zelf ook één of meer katten heeft, om op elkaars katten te passen in vakantie(s), zodat 
ze thuis kunnen blijven en verzekerd zijn van een liefdevolle verzorging. 
Tel.nr. ( 580 06 68 of 06 177 921 07.

Gezocht oppasbaantje 
Hey mensen, ik ben Jasmijn Vugts, ben 12 jaar en ik zoek een oppasbaantje. Ik zit in de 
2de van de middelbare en ik woon in de Armhoefse Akkers. Ik heb al enige ervaring met een 
meisje van 6 en een jongetje van 2. Als je een oppas zoekt, maakt niet uit of het voor een 
vaste dag is of niet, laat me dan iets weten. 
7 jasmijnvugts@gmail.com of ( 06 372 774 21 of 535 09 16.

 

 
Liebrand Ruijs advocaten 
  
is sterk in het vinden van toegesneden 
oplossingen. Zij richt zich op kwaliteit en 
werkt voor particulieren en 
ondernemers. 
  
Het is haar streven om uw zaak  
snel en efficiënt op te lossen tegen 
aanvaardbare kosten. 
 

 
Liebrand Ruijs advocaten       

Nieuwe Bosscheweg 77 
5017 JL  Tilburg 

  
(013) 303 00 95 

www.liebrandruijsadvocaten.nl 
info@liebrandruijsadvocaten.nl 

 

 
Liebrand Ruijs advocaten 
Ridderhof 100 
5341 HS Oss 
  
0412 – 614 464 
www.liebrandruijsadvocaten.nl 
info@liebrandruijsadvocaten.nl 
 

 



 
Schildersbedrijf Michel van Gemert 

 
Voor al uw binnen- en buitenschilderwerk 

Tevens ook kleine stukadoorwerken 

30 jaar ervaring in onderhoudswerken en nieuwbouw 
 

Vrijblijvende offerte 
Bosscheweg 173   5015 AB  Tilburg 

Tel: 013 - 5367336 
Mob.: 06 – 22790145            

 
Winterschilder:  

van oktober t/m februari 10% korting           

 
 
 
 
 
 
 

 

     
T i l b u r g   A r m h o e f 

Erik van Poppel 
Kantooradres : Scheveningenplein 2a, 5035 GE  Tilburg 

Tweede etalage : Pelgrimspad ter hoogte van de Aldi (Spoordijk) 
Telefoon kantoor: 013 – 571 5888 

Fax kantoor : 013 – 571 2225 
Mobiel : 06 – 2878 5367 

Email : erikvanpoppel@wittewoningmakelaars.nl 
Internet : www.wittewoningmakelaars.nl 

 
•   Verkoop van uw woning. 
• Prestatiegerichte aankoopbegeleiding. Voor slechts 10% van het 
      verschil tussen vraagprijs en koopprijs. 
• Hypotheekadvies middels een onafhankelijke financiële planner.  
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Voor het beste hypotheekadvies komt u uit bij Lancyr Mutsaers. Er is namelijk veel 
meer mogelijk dan u denkt. Een advies van Lancyr Mutsaers is altijd maatwerk en 
dus afgestemd op uw woonwensen en financiële en persoonlijke mogelijkheden. 
Onze hypotheekadviseur helpt u graag verder bij het vinden van de beste hypotheek.  
 
Voor de verkoop van uw woning staan wij graag voor u klaar  Ook in de huidige 
markt doen wij er alles aan om de verkoop van uw woning zo snel mogelijk te laten 
verlopen. Wij maken graag een afspraak met u om te laten zien wat wij voor u 
kunnen betekenen.   

  

	  
Professor	  Verbernelaan	  100	  	  	  
5037	  AK	  	  Tilburg	  
Tel.	  013	  -‐	  467	  66	  93	  
Contactpersoon:	  	  M.	  Zabil	  
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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)

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
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Dames	  en	  Heren	  Kapsalon	  

St.Josephstraat 85A                                                                                                                                                                                                   
5017GD Tilburg                                                                                                                                                                                                                        
013 5435109                                                                                                                           

 

Ook kunt u hier                                                                                                                                                                          
uw schoenen                                                                                                                                                        
afgeven voor  reparatie. 

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  


