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- Uitspraak rechtbank over MHU
- Over Tilbörgse taol en meer
- Geslaagde vrijwilligersavond 
- Herontwerp St. Josephstraat
- Er komt weer een Pub Quiz
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De groep van 155 ongeruste buurtbewo-
ners, verzameld in de Stichting Jan Wier-
hof, hadden de rechtbank ingeschakeld om 
enerzijds te laten toetsen of de aan Nova-
dic-Kentron verleende bouwvergunning 
voor de inrichting van de MHU niet in strijd 
was met het geldende bestemmingsplan. 
Anderzijds wilde zij van de rechters horen 
of de gemeente wel een juiste belangenaf-
weging had gemaakt over de concentratie 
van verslaafdenzorg in het Jan Wierhof.

Kruimelgevallenregeling
In een papierbundel van 10 pagina’s mo-
tiveerde de rechtbank haar keuzes. Veruit 
de meeste aandacht ging naar de eerste 
vraag over  het bestemmingsplan. In tegen-
stelling tot haar aanvankelijke stellingname 
had de gemeente in de bezwaarschriftpro-
cedure al toegegeven dat de gevraagde 
vergunning inderdaad in strijd was met 
het geldende bestemmingsplan. Novadic-
Kentron probeerde in de beroepsprocedure 

dit oordeel te bestrijden, maar dat beroep 
is door de rechtbank terzijde gelegd. Dat 
gold echter niet voor de toepassing van 
de zogenaamde ‘kruimelgevallenregeling’, 
waartoe de gemeente haar toevlucht 
had genomen. Via deze regeling mag de 
gemeente in ‘kruimelgevallen’ toch een 
omgevingsvergunning afgeven die in strijd 
is met het bestemmingsplan. Hierdoor 
stemden de rechters in met de verbouwing 
van het hoekpand aan de Ringbaan Oost – 
Gerard van Swietenstraat tot MHU.   

Belangenafweging
Over de belangenafweging waren de 
rechters minder omvattend in hun motive-
ring. Duidelijk wordt, dat de rechtbank de 
belangen van Novadic-Kentron hoger heeft 
ingeschat dan die van de  wijk. Een aantal 
relevante belangen van de wijkbewoners 
wordt in de uitspraak van de rechtbank 
echter niet besproken. Zo is de rechtbank 
o.a. voorbij gegaan aan – de gevolgen 

Rechtbank is akkoord met komst MHU                             Jaap van Loon

Half december deed de Rechtbank in Breda uitspraak over de vestiging van een 
Medische Heroïne Unit (MHU) in onze wijk. Voor een flinke groep omwonenden was de 
uitslag een klap in het gezicht: de gemeente werd in het gelijk gesteld. De motivering 
biedt echter nog perspectief.

Het hoekpand aan de Ringbaan Oost bestemd voor de MHU 
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van de gemeente zondermeer overneemt, 
maar echter na laat te beoordelen of deze  
argumenten ook steekhoudend zijn”, con-
cludeert Hein Jan.  
“In feite is de gemeenteraad in haar besluit-
vorming over de vestiging van de MHU van 
meet af aan ook onjuist geïnformeerd, als ik 
kijk naar de nota die ten grondslag ligt aan 
deze besluitvorming. Volgens de uitspraak 
van de rechtbank moet de MHU gezien 
worden als een voorziening die echter  – bij 
nadere bestudering – niet voldoet aan een 
aantal eisen zoals wijkgebonden, liggend 
in een ‘gemengd’ gebied en de door de 
gemeente gewenste combinatie van ver-
slavingszorg en geestelijke verzorging. De 
rechters concluderen dat de gemeente een 
zekere mate van beleidsvrijheid heeft en 
dat een voldoende zorgvuldige belangenaf-
weging heeft plaatsgevonden en door de 
gemeente is gemotiveerd. Dat is nogal een 
sterk oordeel, gezien het ontbreken van 
een echte toetsing.”

Overlast    
“Ik vind het op zijn zachts gezegd ook 
merkwaardig, dat de rechtbank niet ingaat 
op de te verwachten overlast”, gaat Hein 
Jan verder. “In het besluit wordt in het mid-
den gelaten of er wel sprake zal zijn van 
overlast, gezien de maatregelen die ge-
nomen zijn of worden. In ieder geval vindt 
de rechtbank de mogelijkheid dat onze wijk 
met overlast te maken krijgt een onvoldoen-
de reden om Novadic-Kentron de toestem-
ming voor het inrichten van een MHU te 
onthouden. Maar goed, in de eerste week 
van januari ga ik met mijn kompaan Mr. 
Kok de uitspraak zorgvuldig analyseren. De 
week daarna hebben we eerst intern over-
leg met het stichtingsbestuur en zullen we 
serieus overwegen de gang naar de Raad 
van State in te zetten.” 

Als dat gaat gebeuren zal er voor Novadic 
Kentron opnieuw vertraging optreden bij de 
herinrichting van gebouw Jan Wierhof 6 tot 
een Medische Heroïne Unit. 

Hein Jan ter Meulen ziet 
zeker nog mogelijkheden 

van – de nota ‘Maatschappelijk gevoelige 
voorzieningen’ oftewel het ‘Stappenplan’. 
Als de gemeente Tilburg dit beleid zelf heeft 
opgesteld, moet zij het ook in acht nemen 
en dat is bepaald niet gebeurd. 
De uitspraak is enerzijds een forse tegen-
valler, maar biedt anderzijds mogelijkheden 
om in hoger beroep te gaan. Dat zou dan 
binnen zes tot tien weken moeten gebeu-
ren bij de Raad van State. 

Perspectief
Volgens wijkgenoot en advocaat Hein Jan 
ter Meulen die al menig vrijwillig uurtje in 
dit dossier heeft gestopt, is een gang naar 
de Raad van State absoluut het overwegen 
waard:  
“Ik constateer dat we zeker kansen heb-
ben om de argumentatie van de rechtbank 
rond de belangenafweging opnieuw te laten 
toetsen.” En inderdaad, als we de – overi-
gens moeilijk te lezen – uitspraak met hem 
nog eens tegen het licht houden, legt hij 
de vinger op enkele in het oog springende 
zaken. “Het is opvallend, dat de rechtbank 
in haar conclusies een aantal argumenten 
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Bijzonder Gewoon 
 

Hierover zou dit interview aanvankelijk 
gaan, maar in huize Van de Wouw is 
door de jaren heen veel méér verzameld. 
Gaandeweg het gesprek dwaalden we 
dus nogal eens af van het oorspronkelijke 
onderwerp. Ruim 20 jaar geleden brachten 
we ook al een keer een bezoek aan dit 
adres. Toen voor de rubriek ‘Verzamel 
ABC’. Zoon Rolph, toen 15 jaar, kwam aan 
bod met zijn verzameling miniatuur Fer-
rari’s, ingegeven door de echte Ferrari 328 
GTS, die Wim in de garage heeft staan 
en waarmee met mooi weer ook gereden 
wordt. 

Verzamelingen
Als je bij Wim binnenkomt zie je in de hal 
meteen rondom trekpoppetjes hangen. 
Wim: “Die verzameling is van ons Fran-
cine.” Evenals de uitgebreide verzame-
ling van mini-parfum-flesjes die voor een 
lekker geurtje in het toilet zorgen. Zoon 
Ruud heeft nog een verzameling Formule 
1 auto’s achtergelaten. Wim zelf verza-
melde in het verleden van alles en nog wat: 
modelvrachtwagens, Fishertechnik en bij-
zondere atlassen. Misschien wel de meest 
opmerkelijke verzameling vormt zijn digitale 
collectie tegeltjeswijsheden.

Blokhoofd
Wim geeft niets om vakanties en gaat dan 
ook “nooit” naar het buitenland. Als Fran-
cine op vakantie wil, moet ze alleen met 
familie of vriendinnen. Hierdoor is Wim in 
de loop der jaren ook het zogeheten Blok-
hoofd van de straat c.q. wijk geworden. 
Iedereen weet dat hij nagenoeg altijd thuis 
is, dat je met alle vragen bij Wim terecht 
kunt en dat hij daarnaast ook nog eens 
twee rechtse handen heeft. Daar kan 
iedereen een beroep op doen en zeker ook 
in het Repair Café. Dat heeft hij via DAAD 
mee opgezet en daarover is hij dan ook 
razend enthousiast en Francine is meteen 
ingezet als gastvrouw. Ze kunnen overi-
gens nog wel wat handige handjes gebrui-
ken bij deze gezellige, actieve club.

Tilbörgse Toal
Wim is altijd in boeken geïnteresseerd 
geweest. Hij heeft ruim 1000 boeken over 
Tilburg verzameld. Niet dat hij zo’n lezer is, 
maar vooral als naslagwerken. Elke week 
komt er wel een boek uit de kast om even 
iets op te zoeken. Geweldig vindt hij het, 

Over Tilbörgse taol en meer                                             Corin Sweegers

Wim van de Wouw (61) woont samen met zijn vrouw Francine al 33 jaar in de JP Coen-
straat. Hun twee zonen Rolph en Ruud zijn beide getrouwd en al jaren uit huis. Al een 
jaar of dertig verzamelt Wim boeken over Tilburg.

Wim van de Wouw
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dat zoon Rolph een boekhandel antiquari-
aat ‘En Passant / Oude Liefdes’ in Deventer 
heeft.  Daardoor weet hij zeker dat zijn ver-
zamelingen nooit zomaar naar de Kringloop 
zullen verdwijnen. 
De boeken over Tilburg staan in de kamer 
keurig geordend op volgorde van grootte. 
De reden? Wim heeft een ordner met 
daarin kopieën van de kaft van elk boek 
op ware grootte. Die ordner gaat mee naar 
beurzen en zo kan hij altijd snel zien of hij 
een boek al heeft. Zo’n boek moet over Til-
burg of de Tilburgse Taal gaan. Wim: “Niet 
elk boek waar ‘Tilburg’ in genoemd wordt, 
krijgt een plekje in mijn verzameling. Liefst 
gaat het hele boek over Tilburg.” Hij heeft 
niet echt één boek wat hem dierbaarder is 
dan de rest, al vindt hij het eerste boekje 
over de Armhoefse Akkers wel heel spe-
ciaal. Zijn verzameling is nog niet compleet:  
“Eigenlijk ben ik altijd op zoek...”. 

Kees Verbunt zei altijd gekscherend: “Wim 
heeft het boek al in de kast staan, voordat 
de schrijver de titel verzonnen heeft.” Door 
zijn liefde voor Tilburg en de Taol is hij in-
middels actief betrokken bij het zogeheten 
Tilbörgs Dicteej. Hij heeft er zelf een keer 
aan meegedaan en werd 6e. De Tilburgse 
Taolbèttel werd op 25 oktober jl.  gehou-
den. Ook team Zomerlust heeft hieraan 
meegedaan, maar dat moet volgens Wim 
nog wat oefenen…

Wim blijft rommelmarkten afstruinen om 
zijn verzamelingen te blijven aanvullen, 
maar koopt lang niet alles. De prijs moet 
ook goed zijn. Wim kikt er op om zoveel 
mogelijk in de reclame te kopen. “Twee 
halen, één betalen” is bij hem niet tegen 
dovenmansoren gezegd. Dus onze Wim 
hoort echt in deze rubriek thuis. 
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Programma carnaval Pelgrimhoeve

Ook dit jaar vormt de Pelgrimhoeve het ‘hart’ van 
de carnavalsactiviteiten van de Kauw Errepels en 
dat alweer voor de 45e keer. De voornaamste 
programmapunten hieronder op een rijtje, maar 
uiteraard ook straks in een uitgebreid boekje 
in de brievenbus.

Op vrijdag 13 februari gaat de carnaval traditioneel 
van start met een Kapellenavond. Vanaf 20.00 uur 
zal een groot aantal blaaskapellen in de Pelgrimhoeve 
de sfeer er stevig in gaan brengen. 

Zaterdag 14 februari
Onze eigen optocht door de wijk. 13.30 uur opstellen bij basisschool Armhoefse Akker en 
om 14.00 uur vertrek van de Opstoet door de wijk. Na de optocht Carnavalsfeest voor ieder-
een.
Heb je zin om mee te doen? Dat kan als eenling, duo of grote groep. Inschrijven kan door 
een mail te sturen naar: 7 info@kaauwerrepels.nl of ( 536 93 01.
Om ongeveer 16.15 uur prijsuitreiking van de optocht. Naar huis om te eten is niet nodig, 
hongerlijden ook niet. In de keuken van de Pelgrimhoeve is van alles te koop om de honger 
te stillen. Om ongeveer 01.00 uur sluiten ze de deur.

Zondag 15 februari 
Kaauw Errepels lopen weer mee in de opstoet van de stad. In de middag vanaf 15.00 uur en 
avond gezellig gezinscarnaval in de Pelgrimhoeve.

Maandag 16 februari 
Gestart wordt met het carnaval voor de allerkleinsten om 15.00 uur. Die krijgen een eigen 
afgeschermde plek om carnaval te vieren, zodat ze de ruimte hebben en niet onder de voet 
gelopen worden door de ouderen en ouders. Als de kleintjes naar huis zijn, wordt nog lekker 
even door gedraaid tot in de late uurtjes. 

De route van de optocht 
De wijkoptocht vertrekt om 14.00 uur en volgt dezelfde route als vorig jaar: Pelgrimsweg - 
van Heutszstraat – Daendelsstraat – Maetsuyckerstraat - A. van Diemenstraat - J.M. van 
Nassaustraat - Simon van der Stelstraat – Oisterwijksebaan - J.M. van Nassaustraat - 
Simon van der Stelstraat – van Heutszstraat – Daendelsstraat – Armhoefstraat.

Ook dit jaar weer het verzoek namens de Kaauw Errepels om de route of zoals u wenst 
de hele wijk weer te versieren en om zich met z’n allen langs de route te verzamelen. Voor 
vragen over en  inschrijven voor de optocht kunt u terecht bij Karel Vermeulen, J.M. van 
Nassaustraat 28 ( 536 93 01 of met een email naar 7 info@kaauwerrepels.nl

Voor verdere informatie zie de website: : kaauwerrepels.nl 
en het programmaboekje dat u nog ontvangt.
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Geslaagde vrijwilligersavond in Te Koop                         Judith Doljé

Op woensdagavond 17 december trakteerde de Buurtraad alle vrijwilligers in de wijk 
op een feestavondje. Ruim 60 van de 130 vrijwilligers wisten de weg naar restaurant 
Te Koop te vinden. Het werd een oergezellige avond met een glaasje, een lekker hapje 
en veel leuke ontmoetingen van wijkbewoners onderling. 

Helma Oostelbos, voorzitster van de Buurtraad, begon met een leuke kersttoespraak. Hierin 
bedankte ze alle vrijwilligers van de verschillende werkgroepen die in onze wijk opereren. 
En dat zijn er inmiddels heel wat! Een kleine greep.

Waakzaam 
Karel Vermeulen is één van de vrijwilligers van 
het Senioren Netwerk.  “Ik ben daar een manusje 
van alles”, zegt Karel, “Ik ben een doener”. Karel 
helpt mee met het organiseren van allerlei activiteiten 
voor de ouderen, zoals het regelen van het vervoer 
voor een uitstapje. Ook kijkt hij waakzaam rond in de 
wijk om te zien of er nog iets te verbeteren valt voor 
deze doelgroep, zoals een goed wandelpad of een 
bankje op een mooie plaats in de wijk. 
Inderdaad, van alles en nog wat.

WebKees 
Kees van de Staak beheert de website van onze wijk. 
Hij krijgt artikelen aangeleverd maar verzamelt ze ook zelf. 
Hij plaatst foto’s, vergaart informatie en nieuwtjes en deelt 
alles mooi in. Sinds de gemeente een jaar geleden gestopt 
is met het beheer van de site van Moerenburg 
(: www.moerenburg.info), heeft hij dat ook maar op zich 
genomen. “Ik houd van wandelen in Moerenburg en vind
het belangrijk dat de site blijft bestaan”, zegt Kees. Dat zijn 
wij met hem eens!  Hopelijk houdt Kees met al die 
werkzaamheden zelf ook nog wat tijd over om die 
wandelingetjes te blijven maken.

Knotploeg
José Couwenberg is een van de wilgenknotters in 
Moerenburg. Het knotten gebeurt op  zes zaterdagen 
per jaar in de periode november tot maart. Dan liggen 
de sapstromen van de wilgen stil. “Het is ontzettend 
leuk om samen met andere gedreven vrijwilligers aan 
de slag te gaan en deze klus te klaren”, vindt José.  
“Je bent de hele dag lekker buiten aan het werk met 
zagen en takken verzamelen. Weer eens wat anders 
dan mijn huidige coördinerende baan. Zo’n dag fysiek 
aan het werk is ook heel ontspannend.”
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Trots
Edith Boekelmans is vandaag niet aanwezig en dat 
is jammer, want ook zij verdient het om even in de 
schijnwerpers gezet te worden. Ze is, samen met 
andere wijkbewoners, dit jaar erg druk geweest om 
een veilige speeltuin te creëren op het Jan Wierterrein. 
Deze speeltuin zal in het voorjaar worden opgeleverd. 
Echtgenoot Dimitri Boekelmans is er wel vanavond en 
hij is terecht trots op zijn vrouw. Maar Dimitri mag ook 
best trots zijn op zichzelf. Als actieve vrijwilliger in de 
projecten Beheeroverleg Jan  Wier en de Stichting 
Leefomgeving Jan Wier draagt hij zeker ook zijn steentje 
bij aan het welzijn in onze wijk.

Zichtbaar 
Last but not least de voorzitster van onze buurtraad. 
Helma heeft wel een heel druk jaar achter de rug. 
De Buurtraad wordt steeds meer zichtbaar in de wijk. 
En dat betekent dat de wijkbewoners de Buurtraad 
ook steeds vaker weten te vinden. Een goede 
ontwikkeling maar het brengt uiteraard ook veel werk 
met zich mee. Daarnaast zijn er nog de contacten en 
verwikkelingen met de verschillende organisaties, die 
ook de nodige tijd vergen van onze voorzitster. Maar 
ze doet het gelukkig graag en wij vinden allemaal dat 
ze het fantastisch doet! Toch?!

Spannend
Rinie Vermelis en Hein Jacobs zitten in de werkgroep DAAD: De Armhoefse Akkers 
Duurzaam. Het is een denktank die zich bezint op duurzame ideeën voor de wijk. Zo heb-
ben ze dit jaar bij voorbeeld meegewerkt aan de oprichting van het Repair Café en de wijk 
‘vergroend’ met een aantal Stadsbakens. Uit deze grote plantenbakken mogen alle wijk-
bewoners de kruiden plukken. Een ander project dat ze aan het ontwikkelen zijn heet ‘Kijken 
bij de buren’. Wat het precies inhoudt is mij nog niet duidelijk, maar het klinkt wel spannend, 
vind ik.
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Liebrand Ruijs advocaten 

Nieuwe Bosscheweg 77 
5017 JL  Tilburg 

 
(013) 303 00 95 

www.liebrandruijsadvocaten.nl 
info@liebrandruijsadvocaten.nl 

Elke dinsdag van 17.00 uur tot 18.00 uur 
gratis inloopspreekuur 
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Kom ook naar de Seniorenrevue  

De Gouden Mix! 
 

 
 
Het Senioren Netwerk Armhoefse Akkers heeft weer wat gezelligs georganiseerd!  
Op vrijdag 30 januari a.s. om 14.00 uur kunt u naar de Seniorenrevue De Gouden Mix 
gaan kijken. Deze voorstelling voor en door Tilburgse senioren heet ‘Residentie 
Welzorg’.  
 
Het is een muzikale show vol liedjes, met alle kans om mee te zingen. De show speelt zich af 
in een Brabants zorgcentrum voor senioren. Alle gebeurtenissen daar zijn verwerkt in een 
show vol emoties en herinneringen. En u kunt voor een klein prijsje komen kijken! 
 
Alles op een rijtje: 

Datum: vrijdag 30 januari 

Voorstelling: ‘Residentie Welzorg’ van De Gouden Mix 

Zaal: Wijkcentrum De Baselaer, Hoefstraat 175 

Begin voorstelling: 14.00 uur, de zaal is een half uur van tevoren open. 

Eindtijd: ongeveer 16.15 uur. 

Kosten: 5,- euro per persoon  
Alleen contant betalen bij Blossom; graag gepast 

Kaartverkoop: bij bloemwinkel Blossom, Armhoefstraat 44  
openingstijden: dinsdag t/m vrijdag van 13.30 tot 18.00 uur, 
zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur 

 
Er zijn mensen van meerdere seniorengroepen uitgenodigd, dus het aantal kaarten is 
beperkt. Vol = vol, dus wees er op tijd bij. 
 
U kunt ook een briefje met uw naam, adres en het aantal gevraagde kaartjes in de bus 
stoppen op J.P. Coenstraat 34a. De aanmelding is alleen geldig als u er 5,- euro per 
gevraagd kaartje bij stopt. U krijgt dan z.s.m. uw kaartje(s) in de bus. 
 
Wilt u graag komen, maar heeft u geen vervoer. Laat dat dan ook per briefje weten. Zet uw 
telefoonnummer erbij. U krijgt dan bericht dat u opgehaald wordt. 
Voor meer informatie: Ineke van Kasteren, 7 buurtraad@hotmail.com.     
   
We hopen u te zien op 30 januari in De Baselaer!  
 
Groeten van het Senioren Netwerk Armhoefse Akkers 
 
 

 
 
De Gouden Mix 



12

Deze enorme loaders worden vaak 
gevolgd door maiskneusmachines e.d. 
die amper door de straat kunnen. Vaak 
moeten zij wachten voor tegemoetkomend 
verkeer dat de stoep op moet om hen te 
laten passeren. Op dat moment krioelen 
er (schoolgaande) fietsers en brommers 
tussendoor en ligt een dodelijk ongeluk 
in het verschiet. Bovendien hebben deze 
Monsters geen kentekenborden, dus als 
zij schade aanrichten aan geparkeerde 
auto’s of lantaarnpalen e.d. kun je niemand 
aansprakelijk stellen.

Gérard heeft o.a. een van de loonbedrijven 
(van Eijck uit Alphen) die hiermee te maken 
heeft meerdere malen gebeld. “We zullen 
het de baas doorgeven en hij belt u terug”, 
is steevast het antwoord, maar terugbel-
len….   

Een kolos in de JP Coenstraat 
(foto G. Opstelten)

Het gevaar van monstertrucks                                                   Redactie

Buurtbewoner Gérard Opstelten maakt zich met een aantal omwonenden zorgen over 
het gevaar van de ‘monstertrucks’ die de afgelopen maanden veelvuldig door de JP 
Coenstraat /Oisterwijksebaan raasden.

Wijkagent
Wijkagent Ad Braber is het met hem eens 
dat dit geen wenselijke situatie is, maar 
kan daar niets aan doen: “Deze land-
bouwvoertuigen mogen wettelijk gewoon 
gebruik maken van de openbare weg. Deze 
voertuigen zijn niet voorzien van kenteken-
platen (nog niet) ook dit is toegestaan. 
Bij  algemene verkeerscontroles wor-
den ook deze voertuigen meegenomen in 
de controle. De te brede voertuigen rijden 
met ontheffing van de wegbeheerder. Ook 
dit is in het algemeen zeker bij de loon-
bedrijven allemaal in orde. De eigenaar van 
de weg,  gemeente en provincie, verlenen 
dus toestemming voor deze voertuigen. 
Het bijzondere is wel dat deze voertuigen 
bijvoorbeeld niet over de Ringbaan Zuid 
mogen rijden. Ze worden dan dus juist 
gedwongen om andere routes te zoeken. 
Er komt vanuit de politie geen bijzondere 
actie, maar onze verkeershandhaving is 
van de situatie op de hoogte.”
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Dat de herinrichting van de St. Joseph-
straat bij veel omwonenden gevoelig lag 
was een paar maanden geleden al duidelijk. 
Toen werd de gemeente al terug naar de 
tekentafel gestuurd. Helaas koos projectlei-
der Van Swieten op 10 december jl. voor 
een verkeerde strategie: plenaire uitleg en 
geen inventarisatie van eerste reacties van 
aanwezigen. Gevolg: veel verongelijkte 
gezichten en felle discussies. De uitingen 
van frustraties kenden ook heel verschillen-
de perspectieven. De gemeente die vond 
dat ze alles in het werk had gesteld om 
bewoners tegemoet te komen; de klank-
bordgroep van 9 vrijwilligers die ontdekte 
dat ze geen mandaat hadden en bewoners 
die voelden dat ze voor een voldongen feit 
werden geplaatst. Jammer!

Ontwerp
Is het herontwerp dan zo verkeerd? Inte-
gendeel. In de nieuwe vorm wordt de straat 
versmald, waardoor bredere trottoirs ont-
staan, die bestraat worden met gele gebak-
ken klinkers met brede trottoirbanden. Hier-
door wordt de sfeer en identiteit van de bin-
nenstad doorgetrokken. Het fietsgedeelte 
krijgt – waarschijnlijk – bruinrood asfalt en 
wordt ‘afgezet’ met een strook kinderkopjes 
die ook op de parkeerplaatsen gelegd wor-
den. Volgens landschapsarchitect Gijs Bre-
man ‘verzoent’ de fietsroute zich zo met de 
omgeving. In de plannen wordt hier en daar 
een extra boom voorzien, want een groot 

deel van deze straat is al groen door de bo-
men in de grote voortuinen. Voor de flat op 
de hoek van de Dunnantstraat is een lage 
haag gepland en een tweetal boompjes. De 
straat krijgt verder enkele drempels om de 
snelheid van het motorisch verkeer terug te 
brengen.    

Veiligheid
Dat de St. Josephstraat een fietsstraat zou 
worden, was al jaren geleden bepaald. 
Volgens een aantal aanwezigen een 
slecht besluit, want de straat geldt ook als 
toevoerweg voor de bevoorrading van de 
uitspanningen op de Korte Heuvel en naar 
013 waar de optredende bands vaak over 
grote bussen beschikken. De angst is dan 
ook terecht, dat de veiligheid van vooral de 
fietsers in gevaar komt. Zij zouden voor-
rang moeten krijgen en het autoverkeer 
zou zich aan hen moeten aanpassen… Dat 
vraagt een enorme mentaliteitsverandering 
en dat dwing je niet af. Alle goede bedoe-
lingen ten spijt: in de praktijk zal de fietser 
(moeten) wijken. En daar ligt een tweede 
gevaar op de loer voor de fietsers door het 
type bestrating langs het fietsgedeelte met 
kinderkopjes. Glad bij nat weer, glad bij 
opvriezen. De landschapsarchitect beloofde 
ter vergadering om nog eens goed te kijken 
naar dit probleem. 

Het feit, dat de St. Josephstraat door de 
eeuwen heen een belangrijke doorgaans-
weg was, komt niet meer tot uiting in het 
(voorlopige) herontwerp van de Prinsen-
hoeve. Niet voor niets dus, dat een groepje 
bewoners een beroep deed op de gemeen-
te om nadrukkelijk in het straatbeeld de 
doorgaande lijn van de St. Josephstraat 
naar de Ringbaan Oost mee te nemen om 
zo ook de verbinding tussen de kerk op de 
Heuvel en haar begraafplaats te behouden. 
Een punt van aandacht voor de gemeente! 

Herontwerp St. Josephstraat (3)                                          Jaap van Loon

De informatieavond over het herontwerp van de St. Josephstraat kende voor veel van 
de ruim 40 geïnteresseerden bepaald geen prettig verloop. Daardoor kreeg het groot-
ste punt van zorg: de veiligheid voor fietsers, plenair te weinig aandacht.  
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O P R O E P 

 

In de loop der jaren is er veel veranderd 
in het subsidiebeleid van de Gemeente 
Tilburg. Dat voelen wij ook. Gelukkig stelt 
de Buurtraad nog steeds een budget ter 
beschikking, maar dat is niet voldoende 
om de krant volledig te betalen. Hierdoor 
heeft u in de loop der jaren onder andere 
steeds meer advertenties in ons wijkblad 
zien komen. Voor ons als redactie is de 
grens daarin wel bereikt. 12 van de 36 
pagina’s advertenties, hoe informatief ook, 
is genoeg. Daarnaast hebben we maan-
delijks meer kopij dan we kunnen plaatsen, 
hierdoor moeten we mensen teleurstellen; 
moeten er moeilijke beslissingen genomen 
worden over “wat plaatsen we wel, wat 
plaatsen we niet”. 

Oproep
Voor extra pagina’s (gaat per 4) hebben 
we simpelweg geen budget. We denken 
na over mogelijkheden om extra inkomsten 
te genereren: collecteren, loten verkopen, 

Uw wijkblad laten overleven                                               Redactie

Beste lezers, al bijna 40 jaar ontvangt u of in ieder geval uw brievenbus tien maal 
per jaar het wijkblad Armhoefse Akkers. Geheel gratis. Gemaakt door vrijwilligers, 
bezorgd door vrijwilligers. Financieel is het echter voortdurend knijpen, want het 
drukwerk kost natuurlijk geld. 

ludieke sponsorlopen, rommelmarkt organi-
seren enz. We zijn er nog niet uit, maar 
leggen de vraag bij u als lezer neer. Het 
gaat niet om exorbitante bedragen, maar 
als bijvoorbeeld per gezin een paar euro 
jaarlijks zou worden bijgedragen zou dat 
al voldoende zijn om de eindredactie wat 
speelruimte te geven als er te veel kopij is 
om het wijkblad wat dikker te maken. We 
gaan niemand verplichten, we willen ook 
niet gaan werken met abonnementen. Alles 
gaat op basis van vrijwilligheid. 
Dus... mocht u iets over hebben voor uw 
wijkkrant, wilt u dan een bijdrage storten 
op bankrekening: NL74 Rabo 0157781542 
t.n.v. Buurtkrant Armhoefse Akkers. 
Wie weet is over een maand ons probleem 
voor 2015 dan al een stukje opgelost.

Heeft iemand een beter idee om inkomsten 
te werven dan staan wij daar natuurlijk 
helemaal voor open. Stuur dan een mailtje 
naar 7 armhoefseakkers@gmail.com. 

Stukken voor 2 piano’s, quatre-mains, 
en solowerk wisselen elkaar af in een 
adembenemende tocht die de luisteraar 
meeneemt naar Frankrijk en Duitsland. En 
daar tussendoor doen we ook Nederland, 
en zelfs Tilburg aan: beide programma’s 
bieden een première van wijkbewoner en 
componist Jo Sporck. Op 18 januari spelen 
David Kuyken en Antal Sporck en op 22 
februari het pianoduo Martijn en Stefan 
Blaak. 

Muziek in de buurt: Dubbelspel

Op zondag 18 januari en zondag 22 februari organiseert stichting Sporck 2 concerten 
met 2 piano’s en 2 pianisten met hoogtepunten uit de internationale pianoliteratuur. 

De 2 dubbelspelconcerten zijn in het Cena-
kel, Cenakel 1, Tilburg, aanvang 15.00 uur. 
Kosten: 15 euro per concert, 25 euro voor 
beide concerten, inclusief drankje na afloop 
in gezelschap van de musici. 
Meer informatie: : www.sporck.nl.  
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Een rondje door de wijk start bij epicen-
trum het schoolplein. Kleintjes gebruiken 
dagelijks dankbaar het klimtoestel op de 
kleuterspeelplaats. Ouders werken aan hun 
sociale contacten op het bankje onder de 
boom. Grotere jongens voetballen er tus-
sendoor en meestal gaat dat goed. Soms 
niet, want dan is het te druk en wijken de 
knullen uit naar het BSO-terrein aan de Van 
Heutszstraat. Enkele omwonende vaders 
en moeders hebben de sleutels van beide 
pleintjes in beheer, dus na sluitingstijd is 
het speeltijd alom. Dankzij Kinderstad en 
de basisschool hebben de buurtkids er 
even het rijk alleen.

Buskruit
Op de vernieuwde brede trottoirs in de 
Armhoefstraat wordt volop gefietst, geskel-
terd en geskeelerd. Stoepkrijt en spring-
touw staan op het wekelijkse repertoire. 
Het oeroude knikkeren lijkt uitgestorven, bij 
gebrek aan knikkerkuiltjes wellicht. Vroeger 
hing ieder voorjaar plotsklaps het knikkervi-
rus in de lucht, maar in Armhoef zijn weinig 
steegjes niet bestraat. En die zeldzame 
stoeptegel met kuiltje in het midden brengt 
kinderen niet in de verleiding. Een andere 
klassieker heeft de tand des tijds wel 
doorstaan: buskruit ofwel verstoppertje met 
een bal. Nu de avond vroeg valt, is dat spel 
voor even verstomd, maar in de lange zo-
mermaanden is het aan de Spoordijk iedere 
avond te aanschouwen. Uit alle hoeken en 
straten stromen de kinderen toe, te voet, op 
de fiets of op moderne space-scooters.

Straatvoetbal
In de overgang van nazomer naar herfst 
lag de halve wijk open wegens grond-
werkzaamheden. Wat overlast is voor 
volwassenen is een walhalla voor kinderen. 
Zo zwart als een voormalige Piet kwam het 
kroost iedere avond thuis voor het eten. 

Niks lekkerder dan graven en wroeten in 
het zand, liefst met water want dat maakt 
modder! 
In de bosjes langs het spoor wordt nog 
volop jongensspel gespot; iets met veel 
kabaal, wapens en blaaspijpen met pijltjes. 
Politie & boefje, cowboy & indiaan, wie is er 
niet groot mee geworden? Aan de overkant 
bij het kanaal kent het Longa-terrein geen 
geheimen. Of het poortje nu open is of niet, 
het hek is niet overdreven hoog voor een 
pre-puber met voetbalkoorts. Een andere 
vaste voetbalspot is herkenbaar aan het 
gele waarschuwingsmannetje vooraan  
aan de J.P. Coenstraat; achter die poort is 
het zgn. steegje, althans zo bekend onder 
locals onder de 12.

Panna-puber
Hoe zit het dan met middelbare scholieren? 
Zweren die hun buitenspel af? Hangen is 
toch hipper? In en rondom speeltuin de 
Holle Boom schijnt dat reuze mee te vallen. 
De nieuwste hotspot is het pannaveldje 
met twee kleine doeltjes aan de Piushaven. 
Dankzij de verhoogde hekken eindigt 
niet elke mispeer meteen in het water. 
Daar ziet men avond aan avond groepjes 
12-plussers in de weer met een bal, muziek 
en elkaar, sommigen nog met een Were 
Di-outfit aan. Na de hockey- of voetbaltrai-
ningen is er nog energie over in die slanke 
puberlijven. Al fietsend gaan ze in horden 
naar hun clubs. De term achterbankgenera-
tie – met ouders als taxichauffeurs – lijkt op 
die jeugd niet van toepassing. Ze moeten 
toch ook de grote stad in, al fietsend naar 
hun middelbare school? Liefst met een 
smartphone op zak, een geruststellende 
gedachte voor hun opvoeders. 

In de biotoop Armhoef is het prima opgroei-
en, relatief verkeersveilig en beschermd. 
De boze buitenwereld is gelukkig elders.

Waar hangen ze uit?                                                   Gerben van Eeuwijk

Na schooltijd, de hele woensdagmiddag en in het weekend; veel kinderen spelen dan 
buiten. Armhoef is niet rijk aan buitenspeelplaatsen, maar kinderen zijn van nature 
creatief en flexibel in hun spel.
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DONLOG jan 2015

Op het laatst was het wel heel treurig: boodschappen doen bij de oude Jum-
bo bij de draaibrug aan de Havendijk. De flessenautomaat was vaker kapot 
dan dat hij het deed, het leek wel alsof het was overgeslagen op het per-

soneel, dat had er ook niet veel zin meer in. Het was er donker en muf. De enige 
die er nog een beetje vrolijk was, was de vrouw die bij de deur ‘goedemorgen’ zei, 
in de hoop wat kleingeld te scoren. Op een dag was het afgelopen en moest Arm-
hoef uitwijken naar andere supers. En nu? Jumbo is back in town! In een nieuw-
bouw bij de oude AaBe fabriek waar vanaf 1929 wollen stoffen gemaakt werden. 
Ik weet het nog: thuis hadden we zo’n AaBe-plaid met rendieren op het etiket. Ik 
dacht als kind altijd dat rendieren een groen-rood geruit vel hadden. AaBe: Ooit 
werkten daar duizend mensen. Het was de grootste fabriek in de stad en de laatste 
die omviel.  De voormalige fabriek is een blijvende herinnering aan gouden tijden 
in Tillywood. Mooi gerestaureerd. Maar de fabriek zelf staat nog leeg. 

Eigenlijk moet je niet zeuren over wat je niet hebt, maar blij zijn met wat je wel 
hebt. Immers, we hoeven niet meer de hele stad door naar AH voor de grote 
boodschappen, de kleintjes doen we als vanouds bij de bio-slager en de bio-winkel. 
Maar toch, het had veel mooier kunnen zijn.

Jumbo heeft in Breda en Amsterdam een supermarkt geopend die zijn weerga niet 
kent. Een Foodmarkt, met koks die je op ideeën brengen. Een assortiment dat niet 
onder doet voor de grootste XXXXL AH van de wereld. Boodschappen doen is daar 
zelfs bijna leuk. Om in reclametaal te spreken: een beleving. Wat zou het mooi ge-
weest zijn als we dàt in die prachtige fabriekshal gekregen hadden. Het liefst met 
kleine winkeltjes eromheen. Zo’n supersonische eetmarkt, zoals je ze ook in New 
York hebt. Maar helaas, Tillywood heeft blijkbaar te weinig gourmands die daar 
heen zouden gaan. We zijn nog steeds geen Amsterdam of Breda. We blijven toch 
een stad van ‘doe maar gewoon’. Dat blijkt ook als je eens echt feestelijk lekker 
wilt gaan eten. Daarin blijven we toch een heel eind achter op andere steden. 

Maar wij hebben wel weer andere dingen die Breda en Amsterdam niet hebben. 
Wat dan? Dat mag iedereen voor zichzelf invullen. Als ik voor mezelf spreek: als 
geboren en getogen Eindhovenaar voel ik me meer dan wel in Tilburg. Het hart 
van onze stad klopt anders dan elders. Vaak is het iets van nèt niet, maar dat heeft 
ook zijn charme. Het nieuwe citymarketingplan zegt: Tilburg moet bekend worden 
als experimenteel, humoristisch, tegendraads, daadkrachtig, rauw en sociaal. Als je 
het mij vraagt: nog niet zo’n gekke omschrijvingen. Volgens mij hebben we dat al 
in ons. Wij Tilburgers weten dat, nu de rest van de wereld nog overtuigen. 
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Tijdens de bijeenkomsten, ontstaan uit een 
initiatief van de werkgroep DAAD, wisten 
al talrijke buurtgenoten de weg naar het 
Repair Café te vinden en werden er al vele 
tientallen reparaties verricht.  
Variërend van schemerlamp tot bladblazer, 
kapotte rits tot spijkerbroek of boormachi-
ne, defecte schemerlamp, afgebroken 
stoelpoot of schakelaar; je kan het zo gek 
niet bedenken of er wordt door één van de 
specialisten geprobeerd om de reparatie 
succesvol af te ronden.  

Na de start van het Repair Café La Poubelle op 27 maart 2014, vindt donderdag 15 
januari alweer de 5e editie plaats. Een enthousiaste groep vrijwilligers staat klaar voor 
iedereen die maar iets te repareren heeft. 

Waar nodig staan ook medewerkers van La 
Poubelle paraat en kan daarom, voor of na 
een bezoek aan het Repair Café, gebruik 
worden gemaakt van de avondopenstel-
ling van de winkel. Vanaf 19.00 uur is de 
winkel, en vanaf 19.30 uur het Repair Café 
geopend. 
Ook in 2015 is iedereen weer van harte 
welkom! De datum voor een volgend 
Repair Café zal steeds ruim tevoren 
aangekondigd worden op 
: www.repaircafe-lapoubelle.nl 
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Kerstmarkt basisschool
‘Je kon over de hoofden lopen’, zo druk was het op de tweejaarlijkse kerstmarkt van basis-
school Armhoefse Akker op 17 december. De kinderen hadden hun uiterste best gedaan 
om mooie dingen te maken voor de verkoop en zorgden die avond tevens voor allerlei 
optredens. Een schot in de roos was de veiling van activiteiten die leerkrachten de komende 
periode nog gaan uitvoeren. In de volgende uitgave meer over de opbrengst. 

Toegangspoort Piushaven
Een wijkbewoner kwam met de suggestie om de toegang van de Piushaven met een 
passend kunstwerk te verfraaien. Bijvoorbeeld rond de intocht van Sinterklaas met een 
toegangspoort in de vorm van een mijter. Een mooi idee, dat opgepakt wordt door het 
Communicatie Platform Piushaven, waarin 10 organisaties verenigd zijn die allemaal 
betrokken zijn bij de (her)inrichting van en ontwikkelingen in de Piushaven. De mijter 
ontlokte weliswaar weinig enthousiasme, maar er gaat wel verder gewerkt worden aan een 
andere vorm van kunsttoepassing. 

Lichtjestocht
Donderdagavond 18 december was de lichtjestocht in onze wijk. Zo'n 75 mensen (groot 
en klein) liepen mee door winderig Moerenburg. Eindpunt was Buitenom waar de warme 
chocomelk, ranja en glühwein al klaar stonden. Tenslotte kon iedereen weer met de huifkar 
-waarin o.a. ‘Last Christmas’ te horen was - terug naar de wijk. Het was een geslaagde 
avond!

Kerstflat
Het zal niemand in de wijk ontgaan zijn: de hoge flat op de Werf lichtte in december 
onver-wacht op met een blauwe verlichte streep langs de bovenrand. Na een aantal 
dagen wijzigde de verlichting naar witgeel. Eén van de bewoners legt het uit: “Het leek de 
Vereniging van Eigenaren een leuk idee om het gebouw voor de Kerst te versieren. Op deze 
manier hoopte zij een bijdrage te leveren aan het lichtjesfeest en de kerstsfeer in de wijk. 
De bewoners hebben de verlichting zelf aangelegd. Omdat de eerste kleur tegenviel is deze 
ingewisseld voor een meer ‘warm wit’”. Een leuk idee van de VVE en bijzonder om zo’n 
hoge ‘kerstboom’ in onze wijk te hebben. 

Buurtraad
Helma Oostelbos, voorzitster van de Buurtraad, is eind vorig jaar namens de SP benoemd in 
de themacommissie Leefbaarheid van de gemeenteraad. Vanwege de te verwachten drukte, 
heeft Helma aangekondigd nog uiterlijk tot de zomervakantie haar werkzaamheden voor de 
Buurtraad te blijven doen. Op zoek dus naar een nieuwe voorzitter. 

Opening HIC
Op donderdag 29 januari kun je een kijkje komen nemen op de locatie Jan Wierhof 5 
naar de gerenoveerde afdeling van de High Intensive Care. Er zijn twee momenten: 15.00 
– 17.00 uur en 19.00 – 21.00 uur. In die week is er ook een scala aan activiteiten voor 
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Het inschrijfgeld bedraagt 2,50 euro per 
persoon. De quiz bestaat uit 8 ronden, 
met telkens 10 vragen, op elk niveau. In 
iedere ronde komt steeds één vraag uit de 
volgende categorieën:
Geschiedenis, Sport, Afgelopen jaar, 
Aardrijkskunde, Eten en drinken, Tilburg, 
Natuur en Wetenschap, Film en TV, Kunst 
en Literatuur, Muziek.

Reglement
Elk team krijgt een joker die op een van 
de reguliere rondes mag worden ingezet 
direct ná het beantwoorden van de vragen 
in die ronde. Daarnaast zijn er nog twee 
fotorondes. Na elke ronde worden de vra-
gen opgehaald en de antwoorden bekend 
gemaakt. In de pauze hoor je in de tussen-

Voor de derde maal…de Pelgrimhoeve Pubquiz!

Op vrijdagavond  3 april wordt de derde Pelgrimhoeve Pubquiz gehouden.  Een quiz 
waaraan wordt deelgenomen door teams van minimaal 4 en maximaal 6 personen. 

stand hoe je het tot zover hebt gedaan. 
Het gebruik van (smart)phones, telepa-
thie, woordenboeken etc. is natuurlijk niet 
toegestaan. Het volledige reglement kun je 
vinden op : www.pelgrimhoeve.nl.  

Inschrijving
Neem de uitdaging aan voor een gezellige 
quizavond met familie, vrienden of col-
lega’s. Vorm een team en schrijf je in via 
7 josparren65@home.nl. 
Doen!
De inschrijving gaat in op zaterdag 7 febru-
ari vanaf 10.00 uur. Inschrijvingen vóór dat 
tijdstip worden niet geaccepteerd en er 
kunnen maximaal 20 teams deelnemen.

Jos en Leran Parren

medewerkers, cliënten en collega’s van andere GGZ-instellingen om de heropening te vie-
ren. Deze afdeling is geheel gebouwd volgens de HIC-standaard, zoals deze is vastgelegd 
in het werkboek HIC.

Zonnepanelenpark
Enkele eigenaren in de ‘Duurzaamheidsvallei’ hebben 1,5 ha grond ter beschikking gesteld 
voor een te ontwikkelen zonnepanelenpark. Op dit terrein kunnen ± 3000 panelen geplaats 
worden die ongeveer 1 Mega/Watt aan stroom kunnen produceren. Een aantal onderzoeken 
naar de haalbaarheid is in gang gezet. Om omliggende bedrijven en bewoner mee te laten 
profiteren is op 21 januari om 20.00 uur een informatieavond belegd bij Café Zomerlust. 
Mocht je aanwezig willen zijn of interesse hebben mail dan je naam, adres en emailadres 
aan 7 info@duurzaamheidsvallei.nl.

Ecologisch tuinieren
Anneke Scholte heeft in de komende maanden weer een aantal interessante bijeenkomsten 
voor mensen die geïnteresseerd zijn in ecologisch verantwoord tuinieren. Zo is er avond 
voor het maken van een minimoestuin en cursussen voor beginners en gevorderden voor 
het ecologisch beheer van een moestuin. Meer info: : www.annekescholte.nl.  

Indiëmonument
Op 9 mei zal voor de 15e keer een herdenking worden georganiseerd bij het Indiëmonument 
aan de Gerard van Swietenstraat. De Stichting Vrienden van het Indiëmonument heeft ech-
ter steeds meer moeite daarvoor de financiën rond te krijgen. Een donatie is dan ook van 
harte welkom op NL82INGB0684700689 als bijdrage aan het voortbestaan van de herden-
king in zijn huidige waardige vorm.
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Weer een heerlijk diner voor senioren 
in de Pelgrimhoeve! 

 

	  
Ook in het nieuwe jaar organiseren de KBO en het Senioren Netwerk Armhoefse 
Akkers weer gezellige etentjes in de Pelgrimhoeve. Het eerste zal zijn op donderdag 5 
februari. Iedereen uit onze wijk van 55+  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 20.00 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 februari, 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 

Menu op 5 februari 
 

v Groentesoep + stokbrood 

v Hutspot met Hachee 

v Warme kersen met slagroom 

 
Pas dan is uw inschrijving geldig. Schrijf uzelf in vóór 29 januari. Wacht niet te lang, want vol 
= vol! U krijgt geen bevestiging meer, maar we verwachten u op 5 februari vanaf 17.30 uur in 
de Pelgrimhoeve. Mail met evt. vragen naar 7 buurtraad@hotmail.com. 
 
Vriendelijke groeten van KBO Sacrament en het Senioren Netwerk Armhoefse Akkers 
 
 
Ja, ik kom/wij komen op donderdag 5 februari 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 januari 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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Muzieklessen 
Basgitaar, contrabas, gitaar piano en tuba.  Kees van de Ven Muziek, Carré 37, 
( 06 156 214 70, 7keesvandevenmuziek@hotmail.com 

Je voelt de wind, je hoort de zee  
Uitwaaien op een van de mooiste stranden van Nederland? Daarna teruglopen en lekker 
warm worden bij de openhaard? Dat kan. Op anderhalf uur rijden vind je onze heerlijke  
achtpersoons-vakantiewoning, gelegen tussen Zoutelande en Westkapelle. Wil je graag een 
folder met meer informatie en foto’s, mail naar 7 palaisdelamer@ziggo.nl. Theo & Martyntje

Voor pianoles pop/jazz
Mail naar: 7 arnoaerts1@home.nl of bel ( 544 54 55.

Teken- en schilderlessen en cursus Aquarel
Leerzaam en gezellig! In het atelier aan boord van ons schip Drie Gebroeders aan de 
Havendijk 7 (bij de Hogendriesstraat). Kijk op mijn website : www.wateridee.nl of bel 
( 06 121 463 34.

Cursus Vaarbewijs
Cursus Klein Vaarbewijs 1 en/of  2 in de buurt? We starten een nieuwe cursusronde eind 
januari. Kijk op : www.wateridee.nl of bel ( 06 121 463 34  of ( 06 255 155 56.

Garagebox te huur 
Komt binnenkort vrij aan de Bosscheweg 274a (tegenover de Blauwe Olifant).
65 euro per maand. Info  (06 107 331 46 of mail naar 7 apetit@home.nl. 

Hulp in de huishouding gezocht
Wij zijn een jong gezin, op zoek naar een hulp in de huishouding voor ± 6 uur in de week 
(ma.t/m. vrijdag), inclusief uitlaten van onze lieve border collie. Neem voor meer informatie 
contact met ons op via 7 astridmeis@hotmail.com of bel/sms (06 532 244 97.

Het komt hard aan, als je ziet 
wat er nog ‘over’ is van de splin-
ternieuwe picknicktafel langs 
het fietspad naar Baksche Ven. 
Voor de initiatiefnemers - de 
Werkgroep Behoud Moerenburg 
– bleef er maar één conclusie 
over: “Diep triest”. Wat een beetje 
vuurwerk kan doen… 
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BUURTAGENDA 

15 jan. 19.00 – 21,30 uur La Poubelle 
Repair Café voor reparatie van nog bruikbare spullen 

29 jan. 15.00 – 17.00 uur 
19.00 – 21.00 uur 

HIC Jan Wierhof 5 
Open dag gerenoveerde afdeling High Intensive Car 

30 jan. Aanvang 14.00 uur Wijkcentrum de Baselaer 
Seniorenrevue gespeeld door De Gouden Mix 

2 febr. 20.00 – 23.00 uur Café Zomerlust 
Kom gezellig spellen spelen bij spellenclub Ludens 013 

5 febr. Vanaf 17.30 uur Pelgrimhoeve 
Diner voor senioren 

 
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), 
Rob Ysebaert (lay-out), Debbie de Weijer.  

   

Ø Reacties 
Buurtkrant 

Deadline kopij volgend nummer: 

Verschijningsdatum rond:  

24 januari 

6 februari 

  
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 
 

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 10 februari, aanvang 20.30 uur in de 
Van Heutszstraat 1a. Aanbellen bij Buurtraad/ prikpost. 
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Ø Wijkagent 
Ad Braber 

Spreekuur op 12 en 26 januari en 9 februari 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 Prinsenhoeven 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 Kitty Lumens, ( 542 57 29. E-mail:   
7 kittylumens@contourdetwern.nl 

  
Ø Centraal Meldpunt 

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

Ø 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. 

 
	  
	  
	  

Foutje bedankt!                                                                 Corin Sweegers

Op woensdagochtend 10 december zag een schipper, met een grote lading oud ijzer, tot zijn 
grote schrik de lampen bij de brug van de Bosscheweg ineens uitgaan. Op dat moment zat 
hij met zijn schip al onder de brug. Meteen komt het brugdeel ook omlaag. Hij kan nog net 
op tijd uit zijn stuurhut springen. 
Van zijn ‘woonkamer’ is niets over, volledig verwoest. Het verkeer op de Bosscheweg en op 
het Wilhelminakanaal kwam stil te liggen. Het wegverkeer werd al snel omgeleid, maar de 
scheepvaart bleef enige weken gestremd. Er waren twee grote hijskranen nodig om de brug 
van de boot te lichten. 
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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

	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Hairfashion Sylvia 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Dames	  en	  Heren	  Kapsalon	  

St.Josephstraat 85A                                                                                                                                                                                                   
5017GD Tilburg                                                                                                                                                                                                                        
013 5435109                                                                                                                           

 

Ook kunt u hier                                                                                                                                                                          
uw schoenen                                                                                                                                                        
afgeven voor  reparatie. 

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  


