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maandelijks blad voor buurtbewoners

De Ten Miles ging weer door onze wijk
(foto Toine Kocx)

-Parkje van Toen
-Ontwikkelingen Jan Wierhof
-Weer gratis gevelplantjes
-Garageverkoop schot in de roos
-Diner en bustocht voor senioren
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Vanwege de Ten Miles werd het toernooi dit 
jaar in het voorjaar gehouden en de Simon 
van der Stelstraat tekende voor de orga-
nisatie. Dit jaar hebben ze zelf het toernooi 
gewonnen en dus mag het team ‘Het is stil 
aan de overkant’ volgend jaar aan de slag 
met de organisatie. 
Gelukkig hebben we het, ondanks alle 
dreiging en voorspellingen, droog gehou-
den en zat de verse friet al achter de 
kiezen voor de eerste druppels begonnen 
te vallen.

Blessures  
Met hulp van de financiële bijdrage van 
‘Verrijk je Wijk’ van de Gemeente Tilburg 
kwamen ook de kinderen aan hun trek-

Het winnende team van de Simon van der Stelstraat: boven v.l.n.r. Laura, Mart, Niels, Erwin, 
middelste rij: Jeroen, Maartje, Carola, Dave en liggend Erik. 

Volleybaltoernooi Armhoef                                                                         Ab Smit

Acht gemengde teams hebben het, inmiddels traditionele, wijkvolleybaltoernooi op 
28  juni gespeeld. Wederom was het St. Jorisgilde de genereuze gastheer/vrouw. De 
verliezers van de dag werden er stil van toen ze hoorden dat zij volgend jaar de orga-
nisatie mogen doen.

ken met een springkussen en kregen alle 
deelnemers een ‘snoep- en knabbelzakje’ 
om de spieren van voldoende suikers 
te voorzien, er werd dan ook huizen-
hoog gesprongen. Bovendien ging al dat 
sportieve geweld zonder blessures, hoewel 
een meisje haar arm gebroken had met 
spelen buiten het veld. 

Zelf heb ik met team Oisterwijksebaan 
gespeeld en op een steenworp afstand 
nieuwe contacten opgedaan. Als onge-
trainde, niet zo piep meer, sporter , was ‘the 
day after’ wat minder. Een hoop spieren 
gevoeld, waar ik het bestaan niet van wist! 
Een bijzonder geslaagde dag, met dank 
aan het St. Jorisgilde en de organisatie!!
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In 2013 deed CAST (centrum voor 
Architectuur en Stedenbouw) een open 
oproep voor ideeën voor de stad: het 
STADSidee. Een van de STADSideeën die 
werd geopperd was de herinrichting van 
het groengebied tussen Ringbaan Oost, 
Gerard van Swietenstraat en Reinier de 
Graafstraat, rond de begraafplaats van 
parochie St. Joseph. 

Het parkje van toen
‘Het parkje van toen zorgt nu voor 
ontmoeting in het groen’. Dit is het motto 
waaronder Angelique van Heeswijk haar 
STADSidee instuurde. Angelique: “We 
zouden graag de groenstrook langs de 
Ringbaan-Oost willen maken tot een parkje 
waarin gewandeld en gezeten wordt, zoals 
dat tientallen jaren terug het geval was. Het 
park is nu een grasmat met strakke paden 
en veel bomen waardoor het heel donker 
is. Het zou zoveel meer kunnen zijn.”

Betrokkenen
“Het idee komt voort uit het 
Seniorennetwerk Armhoefse Akkers, dat 
bestaat uit een groep oudere bewoners 
van de wijk die activiteiten organiseren 
en opkomen voor de senioren in de wijk. 

Daarnaast zijn er meer bewoners in de 
wijk die kwaliteiten hebben die we goed 
zouden kunnen benutten bij het uitvoeren 
van het idee,” aldus Angelique. Dat blijkt 
ook, want inmiddels is er contact met 
professionals uit de wijk die de realisatie 
willen ondersteunen door een ontwerp 
te maken: openbare ruimte-ontwerper 
Daan Janssen van studioREDD en 
stedenbouwkundige Carry Rosenblatt 
Limpens van buro plot. Angelique en beide 
personen vormen samen met Nan Wijffels 
een werkgroepje, dat graag in contract 
komt met omwonenden om ideeën of 
wensen te achterhalen. 

Schetsontwerp
Intussen werken Daan en Angelique 
aan een aantal schetsontwerpen. Deze 
ontwerpen vormen een eerste aanzet 
voor een breed gesprek in de wijk over 
een herinrichting. Bij het maken van de 
eerste schetsen wordt rekening gehouden 
met allerlei zaken, als: veiligheid, (geen) 
zicht op begraafplaats, openheid versus 
afscherming Ringbaan, biodiversiteit, plek 
voor de vogels, kinderspeelplek. honden 
uitlaten, Indië monument en natuurlijk de 
ontmoeting van buurtbewoners met of 
zonder hond.
Uiteraard kan één ontwerp nooit alle 
wensen in zich verenigen, daarom worden 
er meerdere ideeën geschetst, waarmee 
met elkaar keuzes gemaakt kunnen worden 
op een te organiseren avond in het najaar.

Openbaar gebied
Uiteraard is de parkstrook van iedereen en 
is de gemeente de formele eigenaar. De 
gemeente gaat over de inrichting en - heel 
belangrijk ook - over het beheer. Zij gaat 
de herinrichting van het park opnemen in 
het Stadsprogramma zodat er budget voor 
vrij wordt gemaakt. De schetsontwerpen 

Het Parkje van Toen                                                            Redactie

Al enige tijd is een groepje buurtbewoners actief met plannen om het groengebied 
tussen de Ringbaan Oost en het Kerkhof te laten herinrichten. Om zo goed mogelijk 
rekening te houden met de wensen van bewoners wordt gezocht naar contacten.

Zo was het in 1935: een bloemenpark 
(afbeelding Regionaal Archief Tilburg)
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zijn dan ook bedoeld om het budget en de 
eisen van omwonenden aan de inrichting 
te helpen bepalen. Hopelijk worden de 
ideeën en wensen door de gemeente 
overgenomen en uitgevoerd. 

De initiatiefgroep onderhoudt contact met 
Marjo van Velthoven, 

Plannen voor een herontwerp van dit parkje worden nu getoetst

Wijkregisseur Binnenstad-Armhoef van de 
gemeente. Nan Wijffels is contactpersoon 
voor dit STADSidee. Zij is bereikbaar onder 
7 nan.wijffels@xs4all.nl. 

Wilt u meer weten, stuur haar dan een mail. 
U kunt ook bellen naar buro plot, 
( 737 02 63.

Een van onze wijkbewoners heeft 
berekend, dat de komst van beide soorten 
opvang wekelijks 2200 loopbewegingen 
van cliënten door onze wijk gaat 
opleveren. Het grootste deel van deze 
loopbewegingen zal gaan richting centrum 
en terug, dus via de St. Josephstraat of de 
Tivolistraat. Dat staat nog los van het feit, 
dat in onze wijk al ruim dertig jaar de GGz 

actief is met onder andere crisisopvang en 
sinds 2006 ook de opvang voor patiënten 
met dubbele diagnose.

Verstoorde rust
De eerste twee panden van het complex 
Jan Wierhof aan de G. van Swietenstraat 
die het dichtst bij de Boerhaavestraat 
liggen - nummer 1 en 2 - zijn bestemd voor 

Grote gevolgen komst Novadic-Kentron        Jaap van Loon

Zoals bekend heeft de Stichting Bescherming Woonomgeving Jan Wierhof juridisch 
actie ondernomen tegen de plannen van Novadic-Kentron om haar activiteiten aan de 
Edisonlaan (verslavingsreclassering) plus een Medicinale Heroïne Unit, nu gevestigd 
aan de Burgemeester Suysstraat, onder te brengen in onze wijk. De gevolgen zijn veel 
groter dan gedacht.
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de verslavingsreclassering. Op dinsdag en 
donderdag komen er 150 bezoekers per 
dag. Op de andere dagen zijn dat ongeveer 
50 personen. Wekelijks dus met komen en 
gaan 1100 loopbewegingen. 
In de  Medicinale Heroïne Unit (MHU),die 
gepland staat op de hoek van de Ringbaan 
Oost en de G. van Swietenstraat, zullen 
straks dagelijks gemiddeld 20 patiënten 
behandeld worden maar dan wél drie keer 
per dag! In hetzelfde gebouw – nummer 6 
- is ook de methadonverstrekking gepland. 
Dat betreft 45 personen die 3 keer per 
week komen. Voor dit gebouw kan dus ook 
gerekend worden op 1100 loopbewegingen. 
Deze gegevens komen van Novadic-
Kentron, maar ook van omwonenden van 
de huidige locatie aan de Edisonlaan.
Het rustig woongenot zoals omwonenden 
dat nu gewend zijn, komt in gevaar! 
Zo blijkt bijvoorbeeld uit informatie van 
bewoners in de Edisonlaan dat gemiddeld 
drie keer per maand ‘iemand dusdanig 
uit zijn dak gaat’ dat politieassistentie 
noodzakelijk is. En dat kan dus over enige 
tijd midden in onze woonwijk ook gebeuren.

Bestemmingsplan
Inmiddels heeft de eerdergenoemde 
stichting bezwaar gemaakt tegen de 
bouwvergunning voor de MHU. Als gevolg 
van deze procedure bij de gemeente is 
nu vastgesteld dat de komst van deze 
activiteiten van Novadic-Kentron in strijd 
zijn met het geldende bestemmingsplan. 
Desalniettemin heeft de gemeente de 
verleende vergunning toch gehandhaafd! 
Zij beroept zich op een zogenaamde 
‘kruimelgevallenregeling.‘ 
Dat werd duidelijk op een ledenvergadering 
van de stichting op 21 augustus jl. waarin 
de aanwezigen werden bijgepraat over de 
meest recente ontwikkelingen. 
Zo is de stichting inmiddels tegen die 
beslissing van de gemeente in beroep 
gegaan bij de rechtbank. Zij ageert op 
enerzijds het oneigenlijk gebruik van deze 
kruimelgevallenregeling en anderzijds 
op de ondeugdelijke belangenafweging 

tussen alle betrokkenen. Uit de berg 
correspondentie die de stichting via een 
zogenaamde WOB-procedure heeft 
bemachtigd, blijkt overduidelijk dat reeds 
in 2009 gemeente, Novadic-Kentron en 
GGz een akkoord hadden bereikt over de 
komst naar de Jan Wierhof, zonder dat 
hierover ook maar enig overleg met onze 
wijk is geweest! Niet voor niets verwoordde 
de voorzitter van de stichting Ronald Louer 
het gevoel van veel omwonenden, dat ze 
‘gepiepeld waren’ door de gemeente.

Geld nodig
Tot nu toe heeft wijkbewoner Mr. Jan-Hein 
Ter Meulen belangeloos de juridische 
kanten voor de stichting behartigd, maar 
de beroepsprocedure bij de rechtbank 
vereist specialistische kennis van een 
bestuursrechtjurist. Deze is nu door de 
stichting aangetrokken en zijn de leden 
druk geld aan het inzamelen om de 
benodigde kosten  te kunnen betalen.  
Er is een gerede kans, dat de rechtbank de 
gang van zaken negatief zal beoordelen 
en dat zal kunnen leiden tot allerlei 
vervolgprocedures. Al met al gaat het dan 
nog langer duren alvorens de plannen 
van Novadic-Kentron gerealiseerd kunnen 
worden. Maar omgekeerd, als het besluit 
van de rechtbank ten gunste van de 
gemeente is, dan gaan alle plannen door 
en dat voor onbepaalde tijd en dus niet 
voor bijvoorbeeld maar 5 jaar zoals op de 
Burgemeester Suysstraat. Het is dus echt 1 
minuut voor twaalf voor onze wijk…

De Stichting Bescherming Woonomgeving 
Jan Wierhof bestaat momenteel uit ± 105 
gezinnen/wijkbewoners. Een absolute wens 
is, dat veel meer mensen zich aansluiten 
en dat deze ook bereid zijn iets bij te 
dragen in de financiën die noodzakelijk zijn 
voor de rechtszaak en eventuele volgende 
rechtszaken. 

Meer info: 7 janwierhof@gmail.com.  
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De avond wordt gehouden op dinsdag 
30 september in het restaurant van Jan 
Wierhof. U bent van harte welkom vanaf 
19.30 uur.
In kleinere groepen en workshops wordt 
ingegaan op de verschillende aspecten 
van het werken met en de behandeling 
van cliënten die met zowel psychiatrische 
problematiek als met verslavingsproblemen 
te maken hebben. 

Vof Dubbele diagnose organiseert informatieavond Jan Wierhof

Uitnodiging

De VOF Dubbele diagnose nodigt u uit voor een interactieve informatieavond over 
hun werkzaamheden ten bate van cliënten met psychiatrische en verslavingsproble-
matiek die in behandeling zijn bij in het Dubbele Diagnoseprogramma. 

Informatie over de verdere invulling van 
deze informatieavond is opgenomen in de 
nieuwsbrief die begin september door GGz 
Breburg en Novadic-Kentron in de omge-
ving van Jan Wierhof verspreidt wordt.

Als u vragen hebt over deze avond, neem 
dan contact op met Johan Manders of 
Ton Hamers. Zij zijn  te bereiken via hun 
secretariaat ( 088 016 10 60.

Woon je in de wijk en wil je alsnog een 
geveltuintje maken, doen dan mee. Ook 
als je bijv. van de gemeente een mooie 
geveltuin hebt gekregen (Armhoefstraat en 
J.P. Coenstraat) maar de vorige keer geen 

plantjes hebt gehad, kun je nu meedoen.

Voorwaarden 
Het trottoir moet breed genoeg zijn. Na 
aanleg van het geveltuintje moet een 

Vervolgactie: gratis planten voor je geveltuintje                  Redactie

Afgelopen mei kregen de bewoners van 90 adressen in de wijk gratis planten voor 
hun geveltuintje. Er is nog een beetje budget over om degenen die toen te laat waren 
of het vergeten waren nog wat plantjes voor hun geveltuintje aan te bieden!

Zo was het bij de plantjesactie afgelopen mei

scootmobiel of kinderwa-
gen er nog gemakkelijk 
langs kunnen. Daarvoor 
is minimaal 120 cm (vier 
stoeptegels) breedte 
nodig. Liefst meer. Zijn 
er al veel geveltuintjes in 
je straat? Dan moet - om 
te kunnen passeren - op 
een aantal plekken de 
minimale breedte 150 cm 
zijn (5 tegels) zijn. Dus 
denk na of het kan en of 
anderen er geen last van 
hebben.
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Geveltuintje maken
Zelf een geveltuintje maken is gemakkelijk. 
Til met een schop de eerste stoeptegel die 
tegen je gevel aan ligt uit de grond. Graaf 
voorzichtig het gele zand uit, tot een diepte 
van maximaal 30 cm. Let op: vanaf on-
geveer 25 cm diep kun je al kabels tegen-
komen! De tegel die je eruit hebt gehaald 
zet je verticaal in de grond als afscheiding.
Vul het gat met een mix van de uitkomende 
grond en tuinaarde/compost en dan planten 
maar!

Zo werkt deze vervolgactie:
•	 Mail naar 7 buurtraad@hotmail.com. 

Geef alles door: je naam, adres, 
mailadres, telnr., hoe je geveltuintje ligt 
(noord, oost, zuid, west) en van welke 
kleuren je niet en vooral wél houdt. 
We proberen zo veel mogelijk met je 
wensen rekening te houden.

•	 Je kunt ook in de winkel bij Blossom 
Bloembinders in de Armhoefstraat een 
bon invullen. Die liggen daar klaar.

•	 Voor de duidelijkheid: de planten zijn 

bedoeld om in je bestaande of nieuw te 
maken geveltuintje te zetten. Niet voor 
in de achtertuin of bestaande voortuin. 
Meer groen in de wijk is de opzet en 
dan wel voor iedereen zichtbaar. Alleen 
wie nog niet eerder heeft meegedaan, 
kan zich opgeven.

•	 Geef je op vóór 1 oktober. Je krijgt 
nog bericht over het ophalen van de 
plantjes. Waarschijnlijk is dat vlak voor 
de herfstvakantie.

•	 De planten komen van Moonen 
Kwekerijen, van Corné van Beeren-
donk. Hij zorgt voor een goede selectie 
van vaste planten, waar je langere tijd 
plezier van hebt.

•	 Je kunt alleen plantjes ophalen als je 
ze op tijd besteld hebt. Eén pakket per 
huis!

•	 Voor evt. vragen: mail ook naar           
7 buurtraad@hotmail.com. 

Met groene groeten, Buurtraad Armhoefse 
Akkers.

Daarom hebben de KBO Sacrament, het 
Senioren Netwerk Armhoefse Akkers en 
de afdeling van de Zonnebloem in onze 
wijk het initiatief genomen om hierover een 
middag te organiseren. U bent welkom op 
vrijdagmiddag 3 oktober om 14.00 uur in de 
Pelgrimhoeve,  
U hoeft zich niet aan te melden. Het zal tot 
ongeveer 16.00 duren.

Voor wie?
Iedereen die wil weten wat er gaat veran-
deren (en wat er hetzelfde blijft) is welkom. 
Deze middag is vooral bedoeld voor de 

senioren uit de wijk.U hoort het laatste 
nieuws over wat de gemeente gaat doen 
om de zorg zo goed mogelijk te regelen en 
natuurlijk vooral voor wat betreft onze wijk 
en het wijkteam dat er komt. De middag is 
gratis, u krijgt koffie/thee en een drankje 
aangeboden. Er is ook gelegenheid om met 
elkaar van gedachten te wisselen.

Vragen?
Als u nu al vragen heeft, kunt u ze mailen 
naar 7 buurtraad@hotmail.com of stoppen 
in de brievenbus op J.P. Coenstraat 34a. 

 

 
3 oktober: middag over de 
veranderingen in de zorg 

 
 

 U hoort er al lang over, maar wat betekent het nu precies: al die veranderingen in de 
zorg die eraan zitten te komen? Kunt u straks nog wel hulp in huis krijgen? Waar kunt 
u terecht als alleen blijven in uw huis niet meer lukt? Hoe gaat het met de thuiszorg 
en andere hulpinstanties? Veel van de zorg gaat over naar de gemeente en het is 
goed om te weten wat dat voor u betekent.
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Bij de gemeente Tilburg kunt u steeds 
meer zaken online regelen op 
www.tilburg.nl. Zoals de aanvraag van een 
parkeervergunning, een uittreksel of akte. 
Hebt u een vraag? Kijk hieronder waar u 
terecht kunt. Soms is een bezoek aan de 
stadswinkel noodzakelijk. 

Vragen over wonen, zorg, welzijn en 
vervoer op maat?

Kijk op www.tilburg.nl of bel 14 013. 

Wilt u een melding maken van een kapotte 
verlichting, zwerfvuil of overlast in uw 
buurt?

Geef het door via www.tilburg.nl. Klik op “ik 
wil iets melden’ of download de gratis app 
‘buitenbeter’. Bellen kan ook: 14 013. 

Vragen over werk, scholing of een 
uitkering? Wilt u hulp bij het zoeken naar 
een (andere) baan, of hebt u een (tijdelijk) 
inkomen nodig?

Maak een afspraak bij het Werkplein 
Midden-Brabant. Kijk voor meer informatie 
op www.werkpleinmidden-brabant.nl of bel 
013 750 42 30. 

Hebt u een idee of initiatief waar 
Armhoefse Akkers beter van wordt? 

Neem dan contact op met: 
Marjo van Velthoven via e-mail   
marjo.van.velthoven@tilburg.nl of
Marc van Akkeren via e-mail 
marc.van.akkeren@tilburg.nl 

Wilt u weten welke vergunningen de 
gemeente verstrekt?

Op www.overheid.nl/overheidsinformatie 
staan alle besluiten. Ga naar ‘berichten 
over uw buurt’ en meld u aan om berichten 
te ontvangen over uw buurt. U ontvangt 
nieuwe besluiten via de mail.

Gemeente nodig? Maak een afspraak.

Voor het aanvragen van een 
paspoort, identiteitsbewijs, rijbewijs, 
omgevingsvergunning etc. moet u een 
afspraak maken. De stadswinkel van de 
gemeente werkt alleen nog op afspraak. Een 
afspraak maken kan snel en eenvoudig via 
www.tilburg.nl of via telefoonnummer 
14 013. 

Regel het snel een eenvoudig bij de gemeente

BERICHTEN 
VAN DE GEMEENTE
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De beide kruisingen met de kanaaldijken, 
aan weerzijden van de ophaalbrug, worden 
gereconstrueerd en voorzien van verkeers-
lichten. Gelijktijdig voert Rijkswaterstaat 
groot onderhoud uit aan het bewegings-
mechanisme van de brug.

Kruisingen
Belangrijkste verbeterpunt vormt de plaats-
ing van de verkeerslichten, waardoor 
onveilige verkeersituaties hopelijk opgelost 
worden. Het was altijd een ‘crime’ om ko-
mende vanaf de kanaaldijken de Bossche-
weg over te steken of af te slaan, dit zeker 
tijdens spitsuren. Om de reconstructie 
mogelijk te maken wordt de inrit op de hoek 
naar de Praxis verlegd ter hoogte 
van de wascabines met de olifant. Tevens 
vormt deze reconstructie de startfase om 
de wegen van de kanaaldijken gedeeltelijk 
van een nieuwe infrastructuur te voorzien. 

Reconstructie Bosscheweg en brug                                       Redactie

Vermoedelijk is de overlast in Armhoef al te merken nu de gemeente een van de 
belangrijkste verkeersaders – de Bosscheweg – tijdelijk gedeeltelijk heeft moeten 
afsluiten. Tot ± 6 oktober zal doorgaand verkeer niet mogelijk zijn.

Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de Ho-
evense Kanaaldijk in onze wijk.

Brug
Het onderhoud aan de brug vormt een 
onderdeel van een megaplan, waarbij alle 
11 bruggen langs het kanaal gedeeltelijk 
vernieuwd en gemoderniseerd worden. 
“Zij worden geschikt gemaakt om allemaal 
op afstand bestuurd te worden vanuit de 
Bediencentrale aan de Zwaardecroonstraat 
die momenteel ook gemoderniseerd wordt”, 
aldus omgevingsmanager Anneke Dam van 
Rijkswaterstraat. Om het huidige gebouw 
te kunnen renoveren is de bediencentrale 
tijdelijk ondergebracht in een barak op het 
terrein. Naar verwachting zal de Bedien-
centrale in april 2015 gereed zijn en zullen 
nog eens negen bruggen en drie sluizen 
vanuit de wijk Armhoefse Akkers 24 uur per 
dag bediend gaan worden.  

Nog even en dan staan ook hier stoplichten
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Tweede diner voor senioren in de 

Pelgrimhoeve! 
 

 

 
Na het drukbezochte (62 gasten), lekkere diner van afgelopen juni, is het tijd voor 
een nieuw diner! Net als de vorige keer georganiseerd door de KBO Sacrament en 
het Senioren Netwerk Armhoefse Akkers. Het diner is op 8 oktober. Inschrijven tot 
1 oktober. 
 
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.  
 
Het tweede diner zal plaatsvinden op woensdag 8 oktober. 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 rond 20.30 uur, maar u mag ook na afloop nog van een 
kopje koffie of iets anders genieten. De kosten voor dit heerlijke driegangendiner 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 8 oktober, het aantal personen, 
plus uw naam.  
Als u zich met de bon inschrijft, stop dan 
eveneens 10 euro per persoon bij de 
opgavestrook. Pas dan is uw inschrijving geldig. 

Menu op 12 oktober: 
 
♥ Preisoep en stokbrood met 

kruidenboter 

♥ Vleesspies met Stroganoffsaus + 
Duchesse-aardappeltjes + witte 
koolsalade 

♥ IJs met advocaat en slagroom 

 
Lever de bon in op J.P. Coenstraat 34a, Ringbaan-Oost 240-43 of Jan van 
Beverwijckstraat 92. Schrijf uzelf in vóór 1 oktober. Wacht niet te lang, want vol = vol!  
U krijgt geen bevestiging meer, maar we verwachten u op 8 oktober vanaf 17.30 uur in de 
Pelgrimhoeve. Voor vragen mail naar 7 buurtraad@hotmail.com 
 
Vriendelijke groeten van KBO Sacrament en het Senioren Netwerk Armhoefse Akkers 
 
 
Ja, ik kom/wij komen op woensdag 8 oktober 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 1 oktober  a.s. in de bus op J.P. Coenstraat 34a, Ringbaan-Oost 
240-43 of Jan van Beverwijckstraat 92, inclusief het bedrag van 10 euro per persoon. 
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Waarbij gezegd moet worden, dat in de 
oude kern van de Armhoefse Akkers het 
aanbod een stuk ruimer was dan aan 
de andere kant van de Ringbaan Oost. 
De redactie doet daarmee geen enkele 
uitspraak over de kwaliteit, maar puur over 
de kwantiteit.

Grote diversiteit
Wat was er zoal te koop? Wat eigenlijk 
niet? kun je beter vragen. Van aquarium 
tot visbestek, het was er allemaal. Maar 
om toch nog een paar gemene delers  te 
noemen:  huisraad - van een prachtige 
roze klerenkast tot een echt designtafel -, 
serviesgoed, potten en pannen, kleding 
voor groot en klein en natuurlijk speelgoed 
en andere verzamelingen. Maar wil  je nog 
eens een vislijntje uitgooien in het kanaal, 
ook dat was voorradig en wil je gaan 
golfen? ook dat kan.

Uitspraken
In feite was het een groot succes, er deden 
meer dan 96 mensen mee. Of moeten we 
zeggen huishoudens? Want alle kramen 
waren goed bemenst. Waarom deden al 
die mensen mee? We doen een greep: ‘Het 
ruimt zo lekker op.’; ‘Hoeveel glasserviezen 
hadden we al niet?’; ‘Mogelijk dat er wat 

inhoud uit dozen van mijn moeder verkocht 
wordt; ze bewaart die al twintig(!) jaar.’; 
‘Wie zijn er goed mee? Juist ja.’; ‘Waarom 
zou je het alleen doen? Veel gezelliger met 
zijn allen.’; ‘Nieuwe schoenen erin, oude 
eruit.’; ‘Hoezo een nieuwe telefoon? Deze 
doet het toch nog goed?’ of: ‘Prachtige 
verzamelingen! Als  ze  nou maar geen spijt 
krijgen van de verkoop.’

Kniesoor
Had het weer nog veel invloed? Die paar 
buitjes aan het begin van de middag? Een 
kniesoor die daarop lette. Net zomin als op 
de openingstijden. Om half negen zijn er 
al opkopers gespot, dus hoezo beginnen 
om  tien uur? En houdt het op om vier uur? 
Ook niet echt, want het vermoeden rees 
af en toe, dat La Poubelle  er de volgende 
dag nog goed mee zou zijn. De redactie 
heeft het niet geverifieerd, maar het zou 
zomaar kunnen. Want eenmaal die zolder 
of garage opgeruimd, wat is dan makkeli-
jker alles in een doos te verzamelen en … 
juist ja, even langs La Poubelle. Ook veel 
gehoord:  ‘Hartstikke leuk initiatief, volgend 
jaar weer!?’ 
Daarom hulde aan onze initiatiefnemers 
Corin Sweegers en Erik Ketelaars!

Op de twee volgende pagina’s vindt u een foto-impressie van de garageverkoop, 
gemaakt door onze wijkfotograaf Toine Kocx

Garageverkoop brengt wijk in beweging                     Yvonne Thomassen

Op 24 augustus was het gezellig druk in onze wijk. De garageverkoop bracht veel 
mensen op de been. En ook, dat mag duidelijk zijn: zelfs in het ‘dorp Armhoef ‘is de 
garageverkoop een goede aanleiding voor een praatje, waarmee je toch weer andere 
bewoners leert kennen.



14



15



16



17

Verrassing 
De Werkgroep Moerenburg werd onaangenaam verrast toen een van de leden in een 
bosschage aan het Buunderpad langs de A65 een (vol) chemisch toilet aantroffen. Oprui-
men is gemakkelijker gezegd dan gedaan. In feite moet de eigenaar van het terrein daar-
voor zorgen, maar het wordt lastiger als de inhoud van het chemisch spul niet bekend is… 

Osteopathie
Wijkbewoner Stijn v.d. Burgt die op de Spoorlaan 368 Fysio Binnenstad runt meldt graag 
dat hij per 1 september jl. een samenwerking is aangegaan met Ben van Esch Osteopathie. 
Zodoende is er vanaf 1 september weer fysiotherapie en manuele therapie in de buurt. 
Info: ( 822 54 41

 
Repair Café 
Op donderdagavond 18 september vindt alweer de derde editie plaats van het Repair Café. 
Een groepje specialisten helpt u graag bij de reparatie van allerlei (oude) spullen. Weg-
gooien is zonde! Kom tussen 19.00 en 21.30 uur naar La Poubelle aan de Hoevenseweg 3. 
Vooraf aanmelden is niet nodig.

WeHelpen
WeHelpen is een website waarop mensen hulp kunnen aanbieden en vragen. Dit varieert 
van de hond uitlaten tot boodschappen doen. En van de heg 
snoeien tot schilderles tijdens een kopje koffie. Sinds januari 
heeft Tilburg zich hierbij ook aangesloten via ContourdeTwern. 
Wilt u meer weten over WeHelpen, neem dan gerust contact 
op via ( 549 86 46 of mail naar 7 wehelpen@contourdetwern.nl. 

Speeltuin Jan Wierhof
De herinrichting van de speelplekken in het Jan Wierhof is wellicht al gestart, of start bin-
nenkort. Het streven is dat eind oktober de werkzaamheden gereed zijn en het parkje is 
ingericht naar de wensen van de omwonenden.

Tilburg in Dialoog
Voor het zesde jaar biedt de stichting Tilburg in Dialoog van 7  t/m 14 november aan iede-
reen de gelegenheid om in dialoog te gaan. De stichting nodigt iedereen uit om deel te 
nemen. Dat kan als organisator van een dialoogtafel, als gespreksleider en als deelnemer. 
Gespreksleiders worden getraind in de methodiek. Informatie en mogelijkheid om aan te 
melden is te vinden op : www.tilburgindialoog.nl. 

60+ beurs 
4 oktober aanstaande gaan om 10.00 uur de deuren weer open van de Euroscoop in Tilburg 
voor de 60+ beurs. Bij meer dan 70 stands kunt u terecht voor o.a. informatie over reizen, 
recreatie, voordeel, de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de Wmo en computers. 
Kijk voor meer informatie op :  www.60plusbeurstilburg.nl
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Tonpraten in De Pelgrimhoeve
Zondag 5 oktober organiseert C.V. De Kaauw Errepels voor de zesde maal haar jaarlijkse 
tonpraatmiddag in de Pelgrimhoeve. Het belooft weer een oergezellige middag te worden 
m.m.v. Ad Vermeulen, Arthur van de Kwartel, Peter van der Maas, Lenny Breidenbach, 
Ronald Maas en Christel van den Dungen. De toegangsprijs is 7 euro en de eerste tonprater 
stapt om 14.00 uur in de ton. Gelet op de te verwachten belangstelling is reserveren (6 euro) 
via 7 pelgrimhoeve@home.nl aan te bevelen.

Vrijwilligers Geestelijke Verzorging
De Dienst Pastoraat en Geestelijke Verzorging van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis 
zoekt enkele nieuwe vrijwilligers voor de zondagsviering die wekelijks plaatsvindt in het St. 
Elisabeth. Belangstellenden kunnen voor een oriënterend gesprek contact opnemen met 
geestelijk verzorger Ine Bertens, ( 539 34 02 (ma – do – vrij), of mail naar 
7 geestelijkeverzorging@elisabeth.nl.  

Ontdek de pleegouder
Voor tientallen kinderen wordt naarstig gezocht naar pleegouders. In het bijzonder voor 
kinderen van 10 jaar en ouder is het lastig om pleegouders te vinden. Daarom organiseert 
Pleegzorg Nederland onder het motto ‘Ontdek de pleegouder in je buurt’ op zaterdag 4 okto-
ber een ontmoeting bij pleegouders thuis. Meer informatie over deze actie, de deelnemende 
pleeggezinnen en pleegzorg in het algemeen staat op : www.pleegzorg.nl. 

Besluitvorming inrichting St. Josephstraat
Vanwege de uiteenlopende reacties en  kritiek op de herinrichting van de St. Josephstraat 
is er in de gemeentelijke Omgevingscommissie opnieuw naar het ontwerp  gekeken. Is de 
voorgestelde inrichting echt wel passend bij de allure en vooral de historiciteit van de 
St. Josephstraat? Moet het zomaar een gewone fietsstraat worden? Het advies luidde om 
het ontwerp aan te passen. In afwachting daarvan is het klankbordtraject tijdelijk stilgelegd 
en komt die pas weer deze maand bijeen. In oktober volgt terugkoppeling naar bewoners. 

Liedjescafé
Het heeft eventjes geduurd maar het is weer bijna zover. Op zaterdag 1 november wordt 
onder auspiciën van De Slabbers weer een Liedjescafé georganiseerd in de Pelgrimhoeve, 
waarbij gezamenlijk gezongen wordt onder begeleiding van pianist Rik Schilders. Noteer 
vast de datum, want iedereen is vanaf 20.00 uur welkom en de toegang is gratis. 

Scouting Lord Baden-Powell 
Het nieuwe seizoen van  Scouting Lord 
Baden-Powell is weer gestart met wekelijks 
avontuurlijke activiteiten voor de leden, 
waarmee ze worden uitgedaagd zich 
persoonlijk te ontwikkelen. 
Kom eens (gratis) kijken op het 
Troubadourplein 50 in Tilburg Zuid-Oost. 

Kijk voor meer informatie op 
:www.scoutinglbp.nl/laatjeuitdagen
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Handwerkgroep
Breien, haken en borduren bij ‘ het wollige schaap’ kan het allemaal. Bij deze groep zitten 
ervaren handwerksters maar ook beginners zijn van harte welkom! Nieuwsgierig? Kom eens 
kijken of het iets voor je is. Iedere donderdag 13.00 – 15.30 uur in buurthuis Jeruzalem, 
Casper Houbenstraat 109.Deelname is gratis.

Reünie Jongerenkoor Koningshoeve
Na een optreden van Savannah in november 2013 ontstond het idee om een reünie te or-
ganiseren voor iedereen die tijdens de ruim 30 jaar dat dit Jongerenkoor heeft bestaan lid is 
geweest of een (muzikale) bijdrage heeft geleverd. Deze reünie vindt plaats op zondag 
12 oktober van 14.00 – 18.00 uur in het Klasse Theater. 
Er is een speciale facebookpagina facebook.com/JKKoningshoeve en een e-mailadres 
7 jongerenkoorkoningshoeve@mail.com waar oud-leden zich kunnen melden. 

De Tilburgse Taolbèttel
Jaarlijks organiseert de Stichting Tilburgse Taol het Grôot Dikteej van de Tilburgse Taol. 
Dit jaar wordt de opzet veranderd in een echte Taolbèttel met 5 rondes, waarin vragen over 
Tilburg en de Tilburgse Taol de revue passeren. Op zaterdag 25 oktober vanaf 20.00 uur 
vindt de Taolbèttel plaats in MFA De Symfonie, Eilenbergstraat 250. Vorm met elkaar een 
team van 5 personen en schrijf je vóór 1 oktober in. Kosten 13,- euro p.p. Inschrijven via het 
webformulier op : www.tilburgsetaol.nl.
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Water

Z
o. Ook goede morgen, middag, avond. Een paar maanden geen Buurtkrant, dus ook 
een paar maanden geen Donlog. Was dat even lekker rustig. Het was nat deze zomer, 
toen veel mensen op vakantie waren. Wateroverlast. Buien waar ze zelfs in Suriname 

nog een punt aan kunnen zuigen. En daar kan het regenen, kan ik je vertellen. Sodeju, het 
water kwam loodrecht met bakken uit de hemel. Hier in Tillywood: huizen van buren met 
veel waterschade, ronddrijvende printers, doorweekte bedden. Onze kelder blank, maar na 
eerdere ervaringen staat alles daar iets hoger. Dus geen probleem. 

In andere delen van de stad nog veel meer ellende. Een goede vriend in Tilburg-Noord zag 
zijn parketvloer naar buiten drijven en de vijvervissen uit de buurt in het riool verdwijnen. 
Het kan altijd erger dus. Maar het wordt wel een terugkerend probleem. Misschien was het 
nog erger geweest als in ons deel van Armhoef niet net de riolering vernieuwd was. 

Ergens las ik dat een stel deskundologen zien aankomen dat dat de komende jaren veel 
vaker gaat gebeuren. Worden we niet al heel lang gewaarschuwd voor klimatologische 
veranderingen die we met zijn allen veroorzaken? In een tv-programma werd laatste geop-
perd dat onze kindskinderen straks zullen zeggen: jullie wisten het allemaal, maar deden er 
niks aan.

Ik heb al een tijdje zitten puzzelen op een oplossing. Maak van de Jan Pietersz. Coenstraat 
een gracht. De Jan Pietersz. Coengracht die uitmondt in het Wilhelminakanaal. Daar kan 
al het regenwater heen. Waar nu onze auto’s tussen iele boompjes staan, leggen we onze 
bootjes aan om naar de stad te gaan. Ik vind het wel wat hebben. Wat mij betreft de Sint 
Josephstraat ook: hup keien eruit, water er in. En we dobberen naar de Korte Heuvel waar 
de aanlegsteiger bij het Vaticaan ligt. 

Een buurtgenoot heeft onlangs een sloepje gekocht dat lekker in Piushaven ligt te dob-
beren. Op een zachte zomeravond mocht ik met hem meevaren, witte wijn en wat hapjes 
aan boord. Een beetje tutterend in de richting van het altijd dynamische Haghorst. Dat is wel 
heel mooi. In alle rust zie je je eigen woonomgeving vanuit een andere dimensie langsglij-
den. Gadegeslagen door een moeder fuut met vier jonkies op haar rug en een reiger die aan 
de kant staat in een houding alsof hij iets belangrijks bij Rijkswaterstaat is (deze is van Kees 
van Kooten, niet van mij). Op de terugreis menen we nog krokodillen van de Beekse Bergen 
in het kanaal gezien te hebben, maar dat kan ook iets met de witte wijn te maken hebben 
gehad. 
Kijk dat is nou mooi van Tilburg anno 2014: het water is opnieuw ontdekt, de Piushaven 
hoort weer bij de stad en bij onze buurt. ‘Das Leben tobt da,’ zouden de Duitsers zeggen. 
Nu die nieuwe grachten nog. 
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Bustocht voor senioren naar voormalig 

Kamp Vught 
 

 
 
In oktober is het zeventig jaar geleden dat Tilburg werd bevrijd. Daar wil het 
Senioren Netwerk Armhoefse Akkers bij stilstaan. Daarom hebben zij op 29 oktober 
een bustocht naar Nationaal Monument Kamp Vught georganiseerd. Inschrijven 
vóór 10 oktober. 
 
Kamp Vught is een bijzondere plaats, waar het verleden van de oorlog goed te voelen is. 
U krijgt er een rondleiding en kunt zelf rondkijken in Barak 1B, de laatst overgebleven 
barak uit die tijd, waar een expositie over de (na)oorlogse geschiedenis te zien is. Ook 
zal er extra aandacht besteed worden aan Helga Deen, het bekende Joodse meisje uit 
onze wijk. 
 
Op woensdag 29 oktober is deze bustocht. Vertrek: om 13.15 uur bij de Pelgrimhoeve, 
graag om 13.00 verzamelen. We zullen rond 17.30-17.45 uur terug zijn. Eigen bijdrage: 
7,50 euro, dit betaalt u bij aanmelding. Dit is Inclusief busvervoer, entree, rondleiding, 
koffie/thee en wat lekkers. Het Senioren Netwerk betaalt mee aan deze dag. 
 
Vol = vol, dus wees er snel bij. Als de bus vol is en u niet meer mee kunt, krijgt u bericht. 
Hoort u niets, dan verwachten we u op 29 oktober. Bij verhindering graag tijdig (uiterlijk 8 
dagen van tevoren) afmelden, zodat er evt. iemand anders mee kan.  
 
Laat vóór 10 oktober met onderstaande strook weten als u meegaat. Stop er gepast geld 
bij, pas dan is uw aanmelding geldig. Voor evt. informatie kunt u contact opnemen met 
Ineke van Kasteren, e-mail 7 buurtraad@hotmail.com, ( 544 67 83. 
We hopen u te zien op 29 oktober! 
 
Met vriendelijke groeten, Senioren Netwerk Armhoefse Akkers 
 
 
 
Ja, ik ga / wij gaan mee op 29 oktober naar Nationaal Monument Kamp Vught 
 
Naam/namen:……………………………………………………………………………………….  
 
Ik kom/wij komen met 1 persoon/2 personen (graag omcirkelen) 
 
Adres:…………………………………………………………. Telnr.…………………………….. 
 
Mailadres:............................................................................................................................. 
 
Stop deze bon vóór 10 oktober  a.s. in de bus op J.P. Coenstraat 34a, Ringbaan-Oost 
240-43 of Jan van Beverwijckstraat 92, inclusief het bedrag van 7,50 euro per persoon. 
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Proefles	  Kundalini	  Yoga	  
	  

Ervaar	  de	  kracht	  van	  Kundalini	  yoga!	  
Kundalini	  yoga	  zorgt	  voor:	  
 
-‐	  Meer	  energie	  en	  vitaliteit	  
-‐	  Minder	  stressgevoelens	  en	  diepe	  ontspanning	  
-‐	  Een	  sterker	  en	  flexibeler	  lichaam	  
-‐	  Een	  veerkrachtiger	  geest	  
-‐	  Meer	  vertrouwen	  in	  jezelf	  en	  je	  intuïtie	  
-‐	  Een	  groter	  gevoel	  van	  verbinding	  met	  jezelf	  
	  
Meld	  je	  voor	  15	  oktober	  2014	  aan	  en	  ontvang	  
een	  proefles	  voor	  slechts	  €	  5,00!	  
	  

	  

 
Poststraat 7 A Tilburg 
06-55577693 
info@gianatmakundaliniyoga.com 
www.gianatmakundaliniyoga.com	  
	  

	  

	  

	  
	  
	  

	  

	  

“Iedere ochtend vanaf 06.30uur komt er nu een hele stroom verkeer door onze straat dat 
ook nog eens veel te hard rijdt. Het is hier wel een 30 km.-zone!. Niet alleen rijdt er nu dus 
veel meer verkeer door de wijk, maar erger nog zijn de mega grote vrachtwagens die amper 
de bocht kunnen maken (v Swietenstraat/prof Dondersstraat). Het stukje Prof. Dondersstraat 
vanaf de v. Swietenstraat naar st Josephstraat voor ons huis is eenrichtingsverkeer maar er 
wordt heel veel tegen het verkeer ingereden. Gevaarlijke situaties dus voor alle kinderen die 
naar de scholen fietsen.

Alternatieven
Ik vind het een erge slechte ontwikkeling voor onze kinderrijke wijk, niet alleen voor de herrie 
en onrust van al dat extra verkeer, maar vooral voor de veiligheid van onze kinderen. 
Blijkbaar is deze afzetting permanent, maar veel beter zou het zijn als het stukje Prinsen-
hoeven gewoon open blijft voor het vrachtverkeer dat waarschijnlijk  naar de Piushaven 
moet en dat nu door de wijk komt!  Dat ze de St Josephstraat autovrij willen maken met al 
die scholen dat begrijp ik best, maar dan moet de gemeente wel zorgen voor goede alter-
natieven en niet alleen maar het verplaatsen van problemen.
Ik heb ook al een klacht ingediend bij de gemeente, maar misschien dat er nog meer 
mensen opstaan om wederom een vuist te maken!”

Afslag Ringbaan Oost naar St. Josephstraat

Sinds de afslag vanaf Ringbaan Oost naar de St Joseph-
straat (permanent) is gestremd zoekt het verkeer haar weg 
door de Gerard van Swietenstraat en Prof. Dondersstraat. 
Bepaald niet prettig vindt wijkbewoonster Loes Bruggink.
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Onder de naam ‘Lockmasters’ ontwikkelden 
eigenaar Bas van Tilburg van CVT Doe 
het zelf en zijn bedrijfsleider Peter Peijnen-
borg een beveiligingsconcept dat o.a. een 
(gratis) advies op maat oplevert om uw huis 
op een adequate manier te beveiligen. Met 
name voor wat betreft hang- en sluitwerk 
inclusief veiligheidscertificaat.

Op bezoek
Als u bij CVT een aanvraag heeft ingediend 
voor zo’n veiligheidsinspectie wordt met 
u een afspraak gemaakt voor een bezoek 
aan huis. Meestal kan dat binnen 1 week 
al geregeld worden. Een deskundig en 
gecertificeerd medewerker van CVT bekijkt 
samen met u uw woning en uw directe 
woonomgeving. Het gaat daarbij overigens 
niet alleen om al het hang- en sluitwerk, 
maar ook (buiten)verlichting en mogelijke 
risico’s die u loopt door de ligging van uw 
pand, uw schuur of bijvoorbeeld de plaats 
van uw containers. 
Voor deze totale veiligheidsscan zijn speci-
fieke regels opgesteld. Na de inventarisatie 
volgt een keurig overzicht van de onvolko-
menheden met bijbehorende offerte. Als 
alles na uitvoering door CVT naar behoren 
is beveiligd, levert dat een PKVW-certificaat 

– Politie Keurmerk Veilig Wonen – op. 
Hiermee kunt u bij diverse verzekerings-
maatschappijen een korting krijgen op uw 
inboedelverzekering. 

Beveiliging
Het bezoek duurt een klein uurtje en levert 
u een advies op waar precies de ‘zwakke’ 
punten in uw beveiliging zitten. Daarbij 
wordt ook aangegeven welke maatregelen 
genomen kunnen worden en welke bevei-
ligingsmiddelen daarbij nodig zijn. Uiteraard 
heeft CVT aan het Lieve Vrouwenplein 8-10 
alles hiervoor in huis. U kunt ervoor kiezen 
om zelf de montage te doen, of door gecer-
tificeerde vaklui die via CVT kunnen worden 
geregeld. U bent volledig vrij in uw keuze 
of, wanneer en hoe u de geconstateerde 
gebreken gaat (laten) oplossen. Maar een 
veilig gevoel is beter dan een knagende 
onzekerheid.   

Aanmelden voor zo’n scan van uw huis is 
heel eenvoudig. Ga naar 
: www.cvtdoehetzelf.nl en vul daar het 
formulier in bij Lockmasters. Bellen kan 
ook: ( 583 97 66 dan wordt u geholpen bij 
het aanvragen van deze gratis veiligheids-
inspectie. Het verplicht u tot niets.

(On)gewenst bezoek…dure spullen weg                                  Redactie

De afgelopen vakantieperiode was het weer raak. Ook in onze wijk raakten bewoners 
dierbare spullen kwijt, omdat ze ongewenst bezoek kregen van het inbrekersgilde. 
Hoe zit het met uw huis? Goed beveiligd en dus een gerust gevoel?...

Bas van Tilburg draagt zorg voor een goede veiligheidsscan van uw woning
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Op deze dag wordt ook de Duurzaam-
heidsroute gepresenteerd. Deze wan-
delroute loopt van Huize Moerenburg in 
Tilburg tot de plaats in Oisterwijk waar eens 
Kasteel Durendael heeft gestaan en is in 
totaal 14 km. lang. De wandelroute is in 
samenwerking met de werkgroep Moeren-
burg tot stand gekomen. De wandelkaart 
wordt bij één van de stands uitgedeeld en 
zal daarna verkrijgbaar bij o.a. Café Zomer-
lust en Mie Pieters.

De openingshandeling wordt een spekta-
kelstuk. Daarnaast zijn er de nodige activi-
teiten en staan er informatiestands over 
Duurzame Energie, Natuur en Biodiversiteit 
en Recreatie en Landschap. Voor kinderen 
zijn er een springkussen, een botsauto op 
zonne-energie en een auto op houtver-
branding aanwezig en kunnen zij meedoen 

Opening Duurzaamheidsvallei

Op zondag 14 september om 13.00 uur wordt de Duurzaamheidsvallei geopend, een 
initiatief dat zich met allerlei  duurzaamheidsprojecten richt op behoud en versterking 
van het fraaie kleinschalige stroomgebied van de Leije / Voorste Stroom. De opening 
is op het terrein van de familie Verhulst-de Rooij aan de Laag Heukelomseweg 11 in 
Heukelom naast het welbekende café Mie Pieters.

aan een wedstrijd: het ontwerpen van een 
windmolen met een zo hoog mogelijke 
stroomopbrengst. Verder kan een bezoek 
gebracht worden aan het Valkenbos waar 
een gepassioneerde natuurliefhebber zijn 
kennis over roofvogels, zoogdieren en 
planten met u deelt. Tevens zal de men-
vereniging een aantal keren een rondrit 
maken met een aantal rijtuigen. 

Zoals u ziet een middag met veel leuke ac-
tiviteiten en veel informatie over het gebied, 
duurzaamheid, ecologie, natuur en onder-
wijsmogelijkheden. Van harte welkom! 
Meer informatie is te lezen op 
: www.duurzaamheidsvallei.nl. Hier kunt u 
zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief.

Remco Westhoek (secretaris Stichting 
Duurzaamheidsvallei).

Geslaagde Avondvierdaagse

Alweer even geleden, maar half juni was 
de Avondvierdaagse van basisschool 
Armhoefse Akker. 
299 kinderen, 93 hulpouders, enkele 
enthousiaste leden van het Oudercomité, 
twee mooie nieuwe routes (met dank 
aan Joost Ketelaars!) en mooi weer 
maakten er dit jaar weer een gezellige 
happening van.
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BUURTAGENDA 

14 sept. Verschillend Piushaven Ahoi 
met o.a. presentatie route ‘De Waterkant van Tilburg’ 

14 sept. Vanaf 13.00 uur Heukelom 
Opening Duurzaamheidsvallei met diverse activiteiten 

18 sept. 19.00 – 21.30 uur La Poubelle 
3e Repair Café voor reparaties van bruikbare spullen 

30 sept. Vanaf 19.30 uur Restaurant Jan Wierhof 
Interactieve informatieavond VOF Dubbele Diagnose 

3 okt. 14.00 – 16.00 uur Pelgrimhoeve 
Informatiemiddag over veranderingen in de zorg 

5 okt. Vanaf 14.00 uur Pelgrimhoeve 
Zesde editie van de Tonpraatmiddag 

6 okt. 20.00 – 23.00 uur Café Zomerlust 
Kom gezellig spellen spelen bij spellenclub Ludens013 

8 okt. Vanaf 17.30 uur Pelgrimhoeve 
Diner voor alle senioren in onze 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:  

27 september 
10 oktober 

  
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. Bergmanstraat 4 536 56 79 
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Ø Buurtraad 
leden 

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

  
Eerstvolgende vergadering 14 oktober, aanvang 20.30 uur in de 
Van Heutszstraat 1a. Aanbellen bij Buurtraad/ prikpost. 

                            
Ø Wijkagent 

Ad Braber 
7: ad.braber@mw-brabant.politie.nl. ( 0900 8844. 
Spreekuur op 22 september en 6 oktober van 19.00-20.00 uur. 
Bel voor een afspraak. Op dit tijdstip is de wijkagent speciaal in en 
voor de wijk beschikbaar.  

  
Ø Bloedafname Iedere donderdag van 09.30 -10.00 uur in 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 Nicole Kleine-Wilke houdt spreekuur 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 Studio T (Loudonstraat 2), terrein Jan Wier en Hogendriesstraat.  
Leren omgaan met AED? Mail naar 7  p.van.erp@ziggo.nl.  

  
Ø Ouderenzorg 

 
Kom naar het spreekuur in Gezondheidscentrum Piushaven op 
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 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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Schilder – tekencursus
Op donderdagmiddag,-avond. Materiaalkennis, opdrachten tot vrij werk.  
27 weken, prijs 165,- euro. HB Atelier, Kapt. Grantstraat 36, Tilburg
( 06 511 218 70. E-mail 7 hanneke@bollen.nl  en website : www.hannekebollen.nl   

Oppasadres gezocht
Ik ben Lisa Remery, 14 jaar en ik zoek een oppasadres voor in de avond. Ik heb wat ervar-
ing en ik vind het erg leuk om te doen. Mocht u een oppas nodig hebben, dan kunt u contact        
opnemen met 7 lisaremery@hotmail.com  of ( 06 208 785 09

Te huur garagebox
Aan de Bosscheweg (t.o. de Blauwe Olifant)  65,- euro per maand.
Info: ( 06 107 331 46  of  e-mail 7 apetit@home.nl.

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 

Praktijk lleven
Wil je weer fit aan het werk na je vakantie, maar voel je je allesbehalve fit?  Blijf je maar 
moe?  Heb je chronische of vage klachten?  Of zegt je arts “dat je er maar mee moet leren 
leven”. Maak ‘s een afspraak voor een consult op natuurgeneeskundige basis en laat  je 
verrassen door de uitkomst!  De oorzaak die de klacht in stand houdt is vaak anders dan 
verwacht! Ook als je een vraag hebt met betrekking tot je huisdier, schroom niet contact op 
te nemen. Praktijk lleven: : www.lleven.nu  of bel ( 06 250 857 62.
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Schildersbedrijf Michel van Gemert 

 
Voor al uw binnen- en buitenschilderwerk 

Tevens ook kleine stukadoorwerken 

30 jaar ervaring in onderhoudswerken en nieuwbouw 
 

Vrijblijvende offerte 
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. 

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  


