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maandelijks blad voor buurtbewoners

-  Armhoef Pakt echt Uit
-  Geslaagd KinderVakantieWerk
-  Marietje Kessels Project
-  Bouwplannen rondom Piushaven
-  Activiteiten voor senioren

Er was weer van alles te koop op de gezellige, zeer geslaagde garageverkoop
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Bijna 5 jaar heeft ze die rol vervuld: “Ja, 
ho, ik was maar interim-voorzitter”, lacht 
ze meteen. “Ik ben toentertijd benaderd 
om tijdelijk als onafhankelijk voorzitter op 
te treden, totdat ze een nieuwe hadden 
gevonden. Wat dat betreft is de situatie nog 
niets veranderd. Ik vind het dan ook heel 
jammer dat ook nu niemand zich geroepen 
voelt. We krijgen steeds meer vragen en 
worden bij allerlei zaken betrokken. Wat dat 
betreft weten veel buurtbewoners ons te 
vinden.” 

5 jaar 
Terugkijkend op die 5 jaar waren er hoogte- 
en dieptepunten, maar ook zaken die heel 
veel kruim hebben gekost. Heikel voorbeeld 
is natuurlijk het dossier Jan Wier en meer 

Afscheid voorzitter Buurtraad                                               Jaap van Loon

Met een knallend wijkfeest, geïnitieerd door haar eigen Buurtraad, een toespraakje 
van wethouder Mario Jacobs en een volledig op haar afgestemde muziekkeuze nam 
Helma Oostelbos bepaald niet ongemerkt afscheid als voorzitter van de Buurtraad.

recent de beoogde fusie van verschillende 
voetbalclubs. “Daar wil ik het eigenlijk niet 
over hebben. Er staan zoveel leuke dingen 
tegenover!”, vindt Helma. Maar na enig 
aandringen nog een case: “Nou vooruit: 
toen de gemeentelijke subsidie in een keer 
met 65% werd teruggedraaid, was dat 
wel even slikken. Dan ben je ineens met 
handen en voeten gebonden. Maar”, haast 
ze zich te zeggen: “het contact met de ge-
meente is echt verbeterd. We hebben een 
zeer betrokken wijkregisseur in de persoon 
van Marjo van Velthoven en ook gebieds-
coördinator Marc van Akkeren denkt mee 
en regelt mee. We hebben ook een goed 
contact met andere wijkraden doordat de 
gemeenteraad twee maal per jaar een 
buurtradenoverleg organiseert. Wat ik ook 
heel positief vind, is de groei van het aantal 
vrijwilligers in onze wijk. Buurtbewoners die 
zich inzetten voor een verkeerscommissie, 
de buurtkrant, de speeltuinen de commis-
sie DAAD, Moerenburg en het senioren-
netwerk en iedereen die ik nu vergeet op te 
noemen.”

Buurtraad 
“We hebben in de Buurtraad een aantal 
zeer betrokken buurtbewoners zitten. De 
onderlinge samenwerking is heel goed, 
maar we kunnen het niet alleen. Ik vind 
dan ook, dat de Buurtraad dingen moet 
initiëren, maar dat anderen dat vervolgens 
verder op zullen moeten pakken. Een 
mooi voorbeeld is het wijkfeest: ‘Armhoef 
pakt uit’. Als Buurtraad vonden we het tijd 
worden om voor de wijk weer eens iets 
heel positiefs te organiseren: een feestje 
voor iedereen. Als je dan ziet hoe een hele 
groep wijkbewoners daar hun schouders 
onder heeft gezet, dat is gewoon fantas-
tisch en dat in heel korte tijd!” De trots 
straalt van Helma af, want dit is nou typisch 
zo’n voorbeeld hoe het in haar ogen zou 

Helma Oostelbos spreekt voor het laatst 
als voorzitter van de Buurtraad 

de wijkbewoners toe
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kunnen. Maar er is meer.
“Nog zo’n schitterend voorbeeld: de 
natuurspeelplek die nu gerealiseerd wordt 
aan de Hoevense Kanaaldijk. Wij hebben 
als Buurtraad het initiatief genomen en 
momenteel zijn daar wijkbewoners met 
hart en ziel aan het werk om er een super 
speelplek van te maken. En ze regelen het 
allemaal zelf! En oh dan vergeet ik nog 
bijna de speeltuin bij Jan Wier, maar ook de 
speeltuin De Holle Boom die bij de bouw 
van De Werf in de verdrukking dreigde te 
komen.”

Verkeerscommissie
“Bij de reconstructie van de J.P. 
Coenstraat/Armhoefstraat  heeft onze 
Verkeerscommissie ook heel goed werk 
geleverd en de gemeente bijgestuurd in 
haar plannen. Het werken met commissies 
maakt ook, dat je als lid van de Buurtraad 
niet overal bij betrokken hoeft te zijn en 
de dingen kunt doen waar jouw interesse 
liggen. Nu zijn enkele leden bijvoorbeeld 
weer betrokken bij de verkeersafhandeling 
rond het te renoveren sportpark aan de 
Spoordijk. Hun werk wordt op prijs gesteld, 
maar is ook nodig.” En enigszins besmuikt 
lacht ze: “En tja, bij de reconstructie van 
de St. Josephstraat zijn we niet betrokken 

geweest: en dan zie je wat ervan komt…” 

Stoppen
Zoveel positieve dingen en dan toch stop-
pen? “Ik vond het echt heel leuk om te 
doen, maar het kost wel veel tijd. Ik ben 
ook een sociaal mens en heb heel veel 
contacten in de buurt opgedaan, maar het 
was gewoon lang genoeg. Ik ben inmiddels 
lid van de SP-fractie en heb het woord-
voerderschap over sport. Dat is ook hart-
stikke leuk om te doen. Ik kom ook op een 
bepaalde leeftijd, dat ik bewuste keuzes 
ga maken. Ik heb mijn eigen bedrijfje en 
wil me bijvoorbeeld meer specialiseren in 
financiële planning. Dat kost ook allemaal 
tijd. Dus vandaar dat ik ruimschoots tevo-
ren heb aangegeven dat ik wilde stoppen 
als voorzitter van de Buurtraad. Ik geloof, 
dat ik het ook best goed heb gedaan, want 
ik heb veel reacties gehad toen ik aangaf te 
willen gaan stoppen. Maar ik ben natuurlijk 
niet weg en als ik ergens kan helpen, dan 
doe ik dat!”

En, Helma voegt meteen de daad bij het 
woord. Ze heeft net met de Buurtraad 
afgesproken, dat ze deze maand nog 
aanspreekpunt blijft. Haar naam blijft dus 
nog ‘even’ staan in de Informatie-rubriek.  

Met pontje naar Burendag Jeruzalem

Vanwege Burendag vaart er zondag 27 september tussen 14.00 en 17.00 uur een 
pontje tussen Jeruzalem en buur-buurt Armhoefse Akkers. In Armhoef vertrekt het 
bootje steeds vanaf de middelste pier van de Werf.

Vaar gezellig over en kom als goede buur een hapje/drankje nuttigen op het speelveldje 
aan de Betuwestraat of buurthuis Jeruzalem. 
Daar is een verrassend programma met o.a. muziek, presentatie van diverse clubs voor 
jong & oud oa. handwerkclub, moestuingroep, Jeruzalem-leest: de vrije-bibliotheek voor 
geven/meenemen van boeken. 
Vanuit Jeruzalem kun je ook waterfietsen langs de buur-buurten.
Burendag wordt georganiseerd door: 7 Jeruzalemorganiseert@gmail.com of facebook 
‘Jeruzalem Organiseert’

Joost Winter
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Het jaarlijkse straatvolleybaltoernooi werd 
in verband met het feest verplaatst naar 
Were Di aan de Moerenburgseweg en ging 
om 10.30 uur van start met 26 teams op 8 
velden. Na een warme strijd ging het team 
van de Van Heutzstraat met de 1e prijs 
strijken, gevolgd door De Werf en Oister-
wijksebaan West Thuis Best. En team Doe 
mar un dotje! gefeliciteerd met de 4e prijs 
en de organisatie voor volgend jaar.

Voor elk wat wils
Daarnaast waren er de hele dag diverse 
activiteiten, zoals springkussen voor de 
kleintjes, een bootcamp, yoga workshop, 
klimwand, schaken, jeu-de-boules, en 
andere activiteiten waar iedereen aan kon 
deelnemen. Een bakwedstrijd ‘heel Arm-
hoef Bakt’. Een deskundige jury bestaande 
uit Theo Pastoor en Hein Geers kwamen 
tot de conclusie dat de taart van Hanneke 
van de Sanden de beste was en bij de 
kinderen won Emma Remery. 
Onder de noemer ‘Beat the talent’ waren er 
allerlei uitdagingen met wedstrijden tegen 
toptalentjes uit de wijk. Bob Bresson en 
Liam Lokken konden tot het laatst de hard-

Groots wijkfeest: Armhoef Pakt Uit                                       Corin Sweegers

Op 29 augustus was het dan zover. Het grote wijkfeest met de naam ‘Armhoef pakt uit’ 
georganiseerd door een speciale werkgroep onder supervisie van de Buurtraad is op 
een stralende dag vlekkeloos verlopen. 

loper bijbenen. De klimmer en de schaker 
werden niet verslagen en bij rugby wisten 
eerst 4 mannen en daarna 40 kinderen tot 
winst te komen.

Feestavond
De BBQ Party XXL was druk bezocht, met 
550 personen en ook enorm goed ver-
zorgd. Aansluitend was er een knallende 
feestavond met livemuziek. Op deze avond 
werd Helma Oostelbos, die na bijna 5 jaar 
afscheid neemt als voorzitter van de Buurt-
raad toegesproken en bedankt voor haar 
inzet door wijkwethouder Jacobs. De vele 
vrijwilligers hebben er voor de massaal op-
gekomen wijkbewoners een geweldig feest 
van gemaakt. Met name de vele mensen 
van Were Di hebben tijdens de feestavond 
behoorlijk moeten aanpakken. Het was een 
geweldige, mooie, goed verzorgde, actie-
ve dag voor de hele wijk, waar heel veel 
bewoners van genoten hebben. De foto’s 
elders in deze uitgave spreken voor zich.

Werkgroep BEDANKT namens de vele 
honderden deelnemers voor de prima 
organisatie.

Moerenburg blijft een oase voor opgroeiende 
jeugd die wat kwaads in zin heeft. Eind juni 
werd het bijenhotel vernield, dat gebouwd 
werd door leden van de Werkgroep Moeren-
burg. Vlak daarop was het in die buurt weer 
raak toen er vuurtje werd gestookt bij de 
picknicktafel. Door alert ingrijpen van een 
buurtbewoner werd een van de jongens be-
trapt. Het bleek pure verveling na een potje 
voetbal bij Were Di.
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Wij zijn op zoek… 

naar iemand die voor ons 2 of 3 keer per jaar een (klein) artikel wil vertalen in het 
Engels vanuit het Nederlands. 

Wij: dat zijn de vrijwilligers van Geedi Nieuwsbrief Somalië, die tenminste 2x per jaar nieuws 
en informatie verspreiden over Somalië, daarginds in de Hoorn van Afrika én over Somaliërs 
hier bij ons. 

Omdat zo weinigen weten over Somalië én vooral omdat Somalië niet vergeten mag worden! 

Stuur  een mailtje naar ⌨ geedi2011@outlook.com en/of naar ⌨ gijsgielen@hotmail.com, of 
een berichtje in de brievenbus van Gerard de Bondtstraat 25, ook wanneer u méér informatie 
wenst. Wij nemen dan ná 20 september contact met u op. 
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Dit jaar waren er iets minder aanmeldingen 
dan het vorige jaar, maar 318 kinderen van 
basisscholen Panta Rhei en de Armhoefse 
Akker zijn er nog steeds erg veel! Verdeeld 
over 29 groepen met 59 mensen als leiding 
hebben zij een geweldige week meege-
maakt. Dit bleek onder anderen uit het feit 
dat ruim voordat de poorten in de ochtend 
open gingen, de kinderen al enthousiast 
stonden te wachten. En, bij het ophalen 
wilde menig kind niet mee naar huis, “want 
ik wil nog verder spelen.”

Vies mag
De gehele week heeft het weer goed 
meegewerkt. Alleen op donderdag was er 
regen, maar toen hebben alle kinderen, 
naast een stukje buitenprogramma, film 
kunnen kijken in de Pelgrimhoeve. Het 
‘slecht-weer-programma’ kon dit jaar geluk-
kig achterwege blijven.
Verder is er vooral veel gelachen, 
gespeeld, geknuffeld met leiding en zijn 
de kinderen ook vies geworden. Want wie 
geen yoghurt in zijn haren had op de eerste 
dag, kon dit later in de week goedmaken 
met meel in zijn haar of een kapot ei in zijn 
tas.

Splinter
Zelf ben ik deze week even snel tussen-
door een kijkje gaan nemen en heb ik wat 
kinderen gesproken. Zo vond Daan de 
naam ‘Luchtkussendag’ wat verwarrend, 
want: “er was veel meer te doen dan alleen 
een paar luchtkussens.”
Heel veel kinderen noemden het buik-
schuiven als leukste onderdeel van de 
week, net zoals het splinterspektakel bij 
speeltuin de Splinter voor de onderbouw.
Helaas konden er een paar spellen niet 
doorgaan op maandag in Moerenburg, 
omdat er wat spullen waren weggehaald. 
Dat was een klein minpuntje. Maar over 
het algemeen heb ik enthousiaste verhalen 
gehoord van zowel kinderen als leiding en 
heel veel blije gezichten gezien. Kortom: 
kindervakantiewerk HeKoS was dit jaar 
wederom een succes.

Mocht je zin hebben om mee te helpen met 
KVW 2016, check dan de site: 
: kvwhekos.nl. De HeKoS kan altijd 
mensen gebruiken, zowel voor de stuur-
groep (dus voornamelijk het denkwerk en 
geregel vooraf), als helpende handen op de 
dagen zelf (denk aan spullen klaar zetten, 
groepen begeleiden etc.). Ook sponsoren, 
in welke vorm dan ook, zijn altijd welkom.

KVW HeKoS 2015: vooral super veel gezelligheid                 Debbie de Weijer

Al vele maanden zijn ze er druk mee bezig geweest om een leuke week te organiseren 
voor kinderen van de basisschool in de zomervakantie. Wie? De vele vrijwilligers van 
KinderVakantieWerk HeKoS!

Veel plezier op de zeepbaan
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Veel buurtgenoten waren al bij ons 
Te huur: een of twee verdiepingen van ons 
prachtige huis in Cilento, met zwembad. Elke 
verdieping heeft vier slaapkamers en een 
eigen keuken. Blik op Capri en Amalfikust. 
Prachtig achterland. Historische schatten. 
Mooie stranden. Middeleeuws dorp. Cilento is 
Unesco beschermd natuurgebied in de 
provincie Campania , het land van citroenen 
en de Mozarella.  
Kijk op www.villapoggioalsole.com 
Tel. 013-543 88 68 
 

 

Kom ook naar het diner voor senioren  
op woensdag 7 oktober  

	  
Ook dit najaar gaan we weer door met de gezellige diners voor senioren in de 
Pelgrimhoeve! Op woensdag 7 oktober vindt het volgende diner plaats. Iedereen uit 
onze wijk van 55+ is welkom: alleen, met z'n tweeën of met meerdere personen. Dus 
schrijf u snel in! 
 
Ontvangst vanaf 17.30 uur. We beginnen wat later met het diner, maar u kunt van tevoren al 
lekker een glaasje drinken. Eindtijd: meestal rond 19.30 uur. De kosten voor dit heerlijke 
driegangen-diner zijn 10 euro per persoon. De drankjes zijn daar niet bij inbegrepen, deze 
kunt u na afloop 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 7 oktober, 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 7 oktober 

v Pasteitje van kip  

v Mixed grill van varkenshaas en 
kip, Pepersaus, Duchesse-
aardappeltjes, Witte koolsalade 

v IJs met kiwisaus en slagroom 

 
Pas dan is uw inschrijving geldig. Schrijf uzelf in vóór 30 september. U krijgt geen bevestiging 
meer, maar we verwachten u op 7 oktober vanaf 17.30 uur in de Pelgrimhoeve. Mail met evt. 
vragen naar 7 buurtraad@armhoefseakkers.nl 
 
Vriendelijke groeten van KBO Sacrament en het Senioren Netwerk Armhoefse Akkers 
 
 
Ja, ik kom/wij komen op woensdag 7 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 30 september 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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“In die tijd verdwenen de talrijke buurtwin-
kels geleidelijk uit onze straten. De latere 
komst van de Aldi in onze wijk versnelde 
dat proces. We waren kritisch t.a.v. het 
gemeentelijk beleid hieromtrent. Toen het 
postagentschap bij mevrouw Probst, J.P. 
Coenstraat verdween, kon er in de wijk 
geen geld meer opgenomen worden. Velen, 
met name de ouderen in de wijk , moesten  
verder van huis, naar de banken in het 
centrum. Ook de bakkerijen, slagerijen en 
kleine middenstand verdween grotendeels 

uit onze wijk”, herinnert Hans zich.

Wijkblad
“De gemeente had weinig begrip en zette 
in op de grootschalige winkelketens”, gaat 
Hans verder. “Ook werd er gesneden in de 
budgetten voor de wijk. We werden gekort 
en moesten voor dit geld maatschap-
pelijke ondersteuning inkopen. Hier was 
weinig behoefte aan omdat onze wijk  geen 
achterstandswijk is. Deze korting is daarna 
dan ook weer teniet gedaan.
De redactie deelde destijds, samen met de 
Buurtraad een ruimte in het Carrégebouw, 
waar ook het archief was en de vergaderin-
gen plaatsvonden. Er werd ook bij de leden 
thuis vergaderd. Toentertijd zaten o.a. Jo 
Bertold, Mieke van der Heiden en Dhr. 
Heerkens  eveneens in de redactie. 
Hans woonde vanuit de redactie enkele 
vergaderingen van de Buurtraad bij en 
werd tot zijn eigen verbazing verleid de 
functie: voorzitter Buurtraad  op zich te ne-
men, waarna hij vertrok als redactielid.

“Het leukste waren de interviews”, vond 
Hans. Lurkend aan mijn 3e kop koffie 
(kuukste d’r bij), kan ik dat beamen.

Hans Rube, voormalig redactielid

40 jaar wijkblad Armhoefse Akkers: terugblik                                        Ab Smit

In de achtertuin bij Hans Rube, ex buurtbewoner, voorzitter van de buurtraad in de 
jaren ‘90 en redactielid eind jaren ‘80. Gepokt en gemazeld in de schrijverij, als jour-
nalist van o.a. het Brabants Dagblad. Inmiddels freelancer en een groot deel van het 
jaar woonachtig in de Belgische Ardennen.

zwart   wit 

Een binnenbrand, stoel door een ruit, 
cliënten ‘ontsnapt’, eentje spoorloos…  
Maandag 24/08, een spannende dag in 

psychiatrische inrichting Jan Wier. Veel 
hulpdiensten, veel politie, maar volgens 

GGZ is de veiligheid “nooit in gevaar 
geweest…” 

Commotie in de directe omgeving, 
minimale berichtgeving, een loslopende 

gevaarlijke cliënt… 
Die veiligheid lijkt een fabeltje.  

Stichting Woonomgeving Jan Wier 
reageert met 38 vragen aan de gemeente 
en vraagt de burgemeester op de thee…  
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Het werk heeft lang stil gelegen, zodat 
iedereen zich afvroeg: “Wat gaan ze nu 
doen?”.   Half augustus na de bouwvak is 
men weer begonnen. Eerst ‘zijn de bulten 
afgegraven, vervolgens zijn de wilde 
struiken en bomen weggehaald. Toen is er 
over een deel van de grond worteldoek of 
iets dergelijks uitgerold en daarop is puin 
gereden en aangewalst.  
“Een parkeerplaats wordt aangelegd?” 
Nee, dit is de noodzakelijke voorbereiding 
geweest om ervoor te zorgen dat zware 
machines het drassige terrein op kunnen 
rijden. Er is een grote heistelling geplaatst 
en toen vrachtwagens met damwanden. 

Werkzaamheden aan de Kommerstraat                                        Corin Sweegers

In het voorjaar is er een begin gemaakt met de voorbereidingen voor de waterberging 
die gemaakt wordt aan de Kommerstraat/Hoevense Kanaaldijk. Een waterberging die 
-zoals wij al eerder schreven- het regenwater vanuit de stad op gaat vangen van de 
zogenaamde Blauwe Ader.  

In een paar dagen tijd zijn er vele 
damwandprofielen de grond in getrild. Er 
is een soort put gemaakt van waaruit de 
verbinding onder het kanaal met de blauwe 
ader vanuit de stad gemaakt gaat worden. 
Als deze verbinding er is zal het puin weer 
worden opgeruimd en kan de waterberging 
worden aangelegd, zodat er bij grote 
hoosbuien voldoende capaciteit is om 
het water op te vangen. Maar -misschien 
nog wel belangrijker- is dat het ‘kostbare 
regenwater niet in het riool verdwijnt, maar 
zo snel mogelijk wordt teruggebracht in de 
natuur. De gemeente hoopt het uiteindelijke 
waterpark volgend jaar juli klaar te hebben.

Ontwikkelingsmaatschappij J.A. van 
Gisbergen BV organiseert deze avond in 
samenwerking met architect Bedaux de 
Brouwer en de gemeente. Vanaf 19.00 uur 
worden buurtbewoners en andere belang-
stellenden verwelkomd met een kopje 
koffie. Om 19.30 uur wordt uitleg gegeven 
over de bouwplannen en de herbestem-
ming van een deel van de Sacramentskerk. 

De bouwplannen voor 15 huizen op de plek van de voormalige Sacramentskerk zijn 
ver gevorderd. De hoogste tijd dus om belangstellenden te informeren op maandag-
avond 14 september bij Café Zomerlust.

Infoavond huizenbouw bij Sacramentskerk                                 Redactie

Een impressie van de te realiseren nieuwbouw

Zoals al eerder bekend is geworden, is 
het streven om het voorste gedeelte van 
de kerk, dus de toren en zij-aanbouw, te 
handhaven en om te bouwen naar woon-
voorzieningen. Na het plenaire gedeelte is 
er ruimte voor vragen en kunnen informele 
ontmoetingen plaatsvinden met de archi-
tect, ontwikkelingsmaatschappij en de 
gemeente.
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In mei zijn alle stadsBAKens van steviger 
binnenzeil voorzien en op kwetsbare 
punten versterkt om ze beter beschermen 
tegen weer en wind. Voor diegene die de 
tijd nemen om er langer bij stil te staan was 
er dit jaar de gelegenheid om tomaten, 
aardbeien, pluksla, andijvie, knoflook, 
kapucijners en vele soorten kruiden te 
plukken. En voor een deel kan dat nog 
steeds. 

Schonste Strôtje
In dit najaar zullen de beheerders samen 

StadsBAKens
De StadsBAKens staan nu bijna een jaar op de stoepen van onze wijk, trots de con-
touren van Huize Moerenburg tonend aan voorbijgangers. Na enkele omzwervingen 
staan ze nu in de Armhoefstraat, Daendelstraat en JP Coenstraat. 

met Els den Hollander als initiatiefneemster 
nagaan hoe het allemaal is verlopen en 
wat er kan verbeteren. In ieder geval willen 
we niet onvermeld laten dat StadsBAKens 
genomineerd zijn voor het Schonste Stròtje 
van Tilburg 2015 : schonstestrotje.nl. 
De prijsuitreiking vindt plaats op 26 sep-
tember, tijdens de nationale burendag 
: www.burendag.nl. 
In een volgende editie van de Buurtkrant, 
meer nieuws. StadsBAKens kijk op: 
:www.facebook.com/stadsbakens 
Ger Pepels

Longa schrijft op haar website: “Vorig jaar 
rond deze tijd zag het er beroerd uit voor 
TSV Longa, maar zie hoe het groeit en 
bloeit aan de Spoordijk. Voor de zomer-
vakantie heeft Longa de gebouwen aan de 
gemeente verkocht en daarmee het schul-
denprobleem opgelost. De jeugdopleiding 
van Willem 2 voetbalt al bij Longa en de 
samenwerking verloopt prima. Op verzoek 
van de Gemeente Tilburg is NOAD inmid-
dels ook bij de besprekingen met Were Di 
en Longa aangeschoven.”

Hobbels
Er zijn echter nog wat hobbels te nemen als 
je op de websites van Were Di en NOAD 
kijkt. Were Di schrijft op haar site nog niet 
zo stellig als Longa: “Were Di heeft bij de 
wethouder in juli een verzoek om terugkop-
peling op de intentieverklaring neergelegd, 
met onder andere vragen over de financiële 
consequenties van samenwerking met 
Longa.” Bestuurslid Jan Vugts is opge-
stapt, omdat hij erg ongelukkig is met de 
voortgang van de besprekingen en Were Di 
wacht nog op antwoord van de Gemeente 

op het moment dat ik dit schrijf.  
Op de website van NOAD wordt alleen 
gesproken over: “oriënterende bespre-
kingen” in tegenstelling tot wat Het Bra-
bants Dagblad schrijft. 

Maar zoals het zich laat aanzien gaat er 
een grote duurzame vereniging aan de 
Spoordijk komen. De fusiegesprekken met 
NOAD en Were Di worden al sinds enkele 
weken in zes verschillende werkgroepen 
(cultuur, voetbal technisch, kantine, pen-
ningmeesters, P&O) in constructieve sfeer 
gevoerd. 

Sportcomplex Tilburg Oost en gebruikers                           Corin Sweegers

Over het toekennen van strafschoppen is vaak veel discussie. Toekomstige gebrui-
kers van het sportcomplex aan de Spoordijk verschillen ook van mening.

De aanleg van de sportvelden en enkele 
voorzieningen vordert gestaag
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 5361158 
 

 

 

Voor onderhoud, service en 
vervangen van uw cv-ketel. 
Tevens diverse 
loodgieterswerkzaamheden.  
 
René Mank Rema Services 
Daendelsstr. 40B  
5018 ES Tilburg 
 
N.B. in de wijk Armhoefse Akkers geen 
voorrijkosten! 
 

 

 

 
 
 

 

Gymles voor vrouwen 
 

 
Al jaren geef ik enthousiast gymles aan vrouwen op de Spoorlaan 102 ( praktijk voor 
fysiotherapie Ausems). De lessen zijn vooral gericht op verbeteren en behouden van 
mobiliteit, stabiliteit en spierkracht. Dit gebeurt in een gymzaal met aangrenzende 
kleedruimte en op aangepaste muziek. ( geen “house” ). De groepen bestaan uit maximaal 
12 personen, waardoor er veel individuele aandacht kan worden gegeven daar waar het 
nodig is. Er zijn nog enkele plaatsen vrij bij een aantal lessen. Kom vrijblijvend een proefles 
doen. 
 
Lestijden: Maandag:  09.15- 10.15 uur 

     19.00- 20.00 uur 
     20.00- 21.00 uur
     21.00- 22.00 uur 
 

Donderdag: 09.00- 10.00 uur
       10.15- 11.15 uur
       19.15- 20.15 uur 
 

Voor verdere informatie : 
Monique Damen 
( 06 288 16 255 

7 M.damen10@kpnplanet.nl 
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Ga mee met de Tilburg Senioren Tour 
op 16 oktober 

 
 
Het is alweer twee jaar geleden dat het Senioren Netwerk Armhoefse Akkers de vorige 
Tilburg Tour organiseerde. Dat was een groot succes, dus tijd voor een nieuwe tour 
met nieuwe verrassingen voor alle wijkbewoners van 60 jaar en ouder! 
 
We gaan deze keer naar het Ronald McDonald Huis, we kijken achter de schermen bij 
Theaters Tilburg en genieten samen van een lekkere lunch op een echt Tilburgse locatie.  
's Middags worden we meegenomen op een tour door het Orgelmuseum, zeker een 
verrassende belevenis!  
 
Alleen het programma in de schouwburg is helaas niet geschikt voor de rollator. U krijgt dan 
een lekker kopje koffie. De rest van het programma is voor iedereen toegankelijk. 
Wilt u dit niet missen? Ga dan mee met de gezellige Tilburg Senioren Tour om weer nieuwe 
onbekende plekjes van onze stad en omgeving te bekijken! 
 
Op vrijdag 16 oktober is het zover! En we hopen natuurlijk dat u meegaat! 
 
Vertrek: om 09.45 uur bij de Pelgrimhoeve, graag vanaf 09.30 uur daar verzamelen. 
We zullen rond 17.30 uur terug zijn bij de Pelgrimhoeve. 
Het Senioren Netwerk betaalt mee aan deze dag. 
Eigen bijdrage voor de hele dag: 20 euro. Dit is inclusief entree, lunch en koffie/thee, plus een 
drankje. U betaalt bij de inschrijving. 
 
Vol = vol, dus wees er snel bij. Er kunnen 50 mensen mee. Als de bus vol is en u niet meer 
mee kunt, krijgt u bericht. Hoort u niets, dan verwachten we u op 16 oktober. 
Bij verhindering graag tijdig (uiterlijk 3 dagen van tevoren) afmelden, zodat er evt. iemand 
anders mee kan. Bij niet tijdig afmelden, krijgt u geen geld terug. 
 
Heeft u net zo’n zin als wij? Dan vragen u om vóór 1 oktober met onderstaande strook te 
laten weten als u meegaat. Voor eventuele informatie kunt u contact opnemen met Ineke van 
Kasteren, e-mail: 7 buurtraad@armhoefseakkers.nl, ( 5446783. 
 
groeten van het Senioren Netwerk Armhoefse Akkers 
 
 
Ja, ik ga/wij gaan mee op vrijdag 16 oktober met de Tilburg Senioren Tour. 
 
Naam/Namen:……………………………………………………………………………………………  
 
Ik kom/Wij komen met 1 persoon /2 personen (graag aangeven) 
Aantal personen vegetarisch: .............. 
Rollator ja / nee 
 
Adres:……………………………………………. ………………………….Telnr. …......................... 
 
Mailadres:............................................................................... 
 
Deze strook inleveren met 20 euro per persoon vóór 1 oktober op J.P. Coenstraat 34a, 
Ringbaan-Oost 240-43 of Jan van Beverwijkstraat 92. 
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De gemeente introduceert meteen een 
nieuwe term voor de vrijwilligers die 
zwerfafval ruimen: ‘zwerfieruimers’. “Deze 
mensen leveren echt heel goed werk en 
zorgen voor een schone leefomgeving. Dat 
wordt gewaardeerd, maar lang niet altijd 
ook gezegd”, vindt omgevingsmanager 
Marc van Akkeren. Hij nam het initiatief om 
2x per jaar met een groepje vrijwilligers te 
praten over verbeteringen rond het ruimen 
van zwerfafval.

Speciale zakken
Een van de resultaten is, dat er nu voor 
de zwerfieruimers gratis vuilniszakken 
verkrijgbaar zijn in een gele kleur. Voor 
onze wijk zijn die op te halen bij Marijke 
Oprinsen. Stuur haar even een e-mail 
als je hiervan gebruik wilt maken: 
m.oprinsen@ziggo.nl. Ook zijn er via haar 
zwerfafvalknijpers korte en lange (voor bv. 
slootkanten)  verkrijgbaar, evenals speciale 
ringen, waardoor je gemakkelijker het vuil 
in de zak krijgt.

Lozen zwerfafval
Als je alleen een speeltuintje of zo bijhoudt, 
kun je het zwerfvuil ter plekke in de open-
bare afvalbak gooien. Het kan gebeuren 
dat de afvalbak vol is. Dan is het fijn als je 
een melding doet en zorgt de gemeente 
ervoor dat de bak de volgende werkdag 
wordt leeggemaakt. Je kunt de melding 
doen via 7www.tilburg.nl met de button op 
de homepage ‘ik wil iets melden’.
Het zwerfafval thuis in de duo-container 
gooien kan ook mits je het sorteert, dus 
plastic/papier en rest/GFT van elkaar 
scheiden. De mensen die de afvalscheiding 
controleren kunnen geen onderscheid zien 
tussen straatvuil en afval uit je eigen huis. 
Je loopt dan dus helaas het risico een gele 
kaart te krijgen als je alles bij het restafval 

Zwerfafval [op]ruimen

gooit!
Maak dus gebruik van de speciale gele 
vuilniszakken. Je kunt dan het zwerfafval 
aan de straat zetten en er een melding van 
maken. De gemeente komt de zak(ken) de 
volgende werkdag ophalen. Melden werkt 
het beste met de gratis app ‘Buitenbeter’. 
Je kunt ook melden via 7 www.tilburg.nl 
met de button op de homepage ‘ik wil iets 
melden’. Zorg ervoor dat de zak op een 
herkenbare plek staat, bijvoorbeeld bij 
jezelf voor het huis of -als je in het buiten-
gebied, zoals Moerenburg opruimt- bij een 
lantaarnpaal waarvan je de straatnaam en 
het nummer doorgeeft.

Aanhanger
Zin om je buurt eens echt op te knappen 
en te ontdoen van alle zwerfvuil? Bij de 
gemeente is gratis een aanhanger met 
schoonmaakspullen te leen. Met materialen 
zoals vegers en schoffels, vuilniszakken en 
een kruiwagen, heb je alles bij de hand. De 
aanhanger wordt door de Diamantgroep 
afgeleverd en met de verzamelde rotzooi 
weer opgehaald. Belangstelling? Stuur een 
email naar 7 groen@diamant-groep.nl of 
bel op werkdagen ( 464 17 00. 

Op 19 september komt een aantal zwerfie-
ruimers weer bij elkaar om nieuwe ideeën 
uit te wisselen en zal ook wethouder Mario 
Jacobs [leefomgeving openbare ruimte] 
aanwezig zijn

Ook in onze wijk is een aantal mensen actief in het schoonhouden van hun straat, 
buurt of parkje. De gemeente Tilburg heeft waardering voor al dat werk en wil graag 
behulpzaam zijn. Alhoewel: zwerfafval oprapen is één ding, maar het ervan afkomen…
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Zoals elk schooljaar krijgen kinderen van 
alle Tilburgse basisscholen een weerbaar-
heidstraining aangeboden. Al sinds eind 
jaren ’80 houdt het Instituut Maatschap-
pelijk Werk deze traditie in ere. In 11 lessen 
plus examen leren de trainers Joris en 
Nicole hoe jonge tieners zich kunnen ver-
weren in lastige situaties.

Marietje Kessels
Achter in het weerbaarheidsschrift vol 
opdrachten dat elk kind krijgt, staat een 
kort citaat over Marietje Kessels, met 
afbeelding erbij: “Zij was een Tilburgs 
meisje dat leefde van 1889 tot 1900. Ze 
was slachtoffer van seksueel misbruik.” 
In de brochure voor ouders staat iets 
meer tekst over de beroemde lokale 
legende: het 11-jarige meisje, verkracht 
en vermoord gevonden in een kerk. 
Dader nooit gevonden. Moeders vertelden 
het verhaal als waarschuwing aan hun 
dochters. Uit eerbetoon is dit project naar 
Marietje vernoemd. Veel meer historische 
achtergrond wordt op de ouderavond niet 
verteld. Daarvoor is het boek ‘Moordhoek’ 
van Ed Schilders uit 1987 de moeite waard, 
een reconstructie van de oude moordzaak. 
115 jaar later is kinderlokken actueel in de 
vorm van ‘grooming’, de digitale variant. 
Online pesten is een ander hot item dat ter 
sprake komt, net als groepsdruk, meelopen 
en buiten sluiten. Na al die tijd is er nog 
steeds voldoende aanleiding om kinderen 
te leren met deze risico’s om te gaan.

Aparte lessen
Jongens en meisjes krijgen 12 weken lang 
iedere dinsdagochtend apart les. “Die 
stoere kale Belg”, noemen mijn zoon en 
zijn vrienden hun trainer. Hij daagt ze uit 
om hun grenzen te ontdekken en vooral 
te trekken, met allerlei fysieke uitdagende 
oefeningen, zoals ‘kleven’: elkaars handen 

stevig vastgrijpen en proberen om te 
duwen. Dezelfde oefening doen ook de 
ouders op de infoavond, maar dan kris 
kras door elkaar. De hilariteit die ontstaat 
tussen vaders en moeders onderling is erg 
komisch. Jongens apart van meisjes is een 
‘must’ aldus trainster Nicole: “(…) omdat 
ze zich dan vrijer voelen om zichzelf te zijn 
en zich te uiten.” Tot en met het open-
bare examen wordt deze seksescheiding 
consequent gehanteerd, inclusief accent-
verschillen in de training. Meiden wordt 
geleerd zich weerbaar op te stellen tegen 
seksuele intimidatie. Jongens moeten stoer 
en agressief gedrag de baas worden. De 
termen Rots en Water komen vaak voor-
bij, symbool staand voor Hard resp. Zacht 
zijn of worden. De training is een mix van 
sociale vaardigheid, weerbaarheid en as-
sertiviteit. Heldere doelen dus.

Diploma verdiend
Een greep uit het schrift, waar voorop staat: 
“Alleen als ik het goed vind, mag jij er ook 
in lezen!” Na groen licht blijkt de inhoud 
van de 11 lessen met opdrachten over 
lichaamshouding, oogcontact, gevoelens, 
hulp vragen, kindermishandeling en de be-
faamde ‘Plankjes les’. Is dat te doen? Met 
je blote handen een plankje door slaan? De 

Traditie in ere: Marietje Kessels Project                    Gerben van Eeuwijk

Onder luid gejuich slaat Finn (11) een houten plankje met blote handen dwars door 
midden. De ultieme test tijdens het examen van het Marietje Kessels Project in groep 
7 van basisschool Armhoefse Akkers. 

De ultieme test: met één klap 
een plankje klieven
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(advertorial) 

De Fabriek Optiek 

Enkele maanden geleden werd het nieuwe winkelcentrum in en rond de voormalige 
AaBe-fabriek geopend. Op dat moment  was er nog enige leegstand, maar inmiddels 
is praktisch alles verhuurd en wordt het centrum druk bezocht, ook door bewoners 
van de Armhoefse Akkers 

Op 15 juli opende  De Fabriek Optiek zijn deuren in het pand naast bakkerij Van Iersel..    
In een aantrekkelijke lichte ruimte tonen opticiens Murat en Derya Gokoglugil hun collectie 
brillen, die uiterst  gevarieerd is, zowel in uitvoering als in prijsklasse. Luxe of toch wat 
eenvoudiger, het is er allemaal.   Ook het assortiment zonnebrillen mag er zijn.                                                                                      
Het echtpaar heeft al ruim 10 jaar ervaring in de branche en naast een uitgebreide 
oogmeting kun je  bij  De Fabriek Optiek ook terecht voor een professioneel advies bij de  
keuze van het montuur.  Murat heeft naast de reguliere opleiding  tot opticien een cursus 
“styling” gevolgd ,waardoor hij  precies  ziet welke bril bij welk gezicht past.   Multifocale 
glazen worden digitaal geslepen, wat een perfect resultaat oplevert.                                 

De	  Fabriek	  Optiek	  werkt	  samen	  met	  verzekeringsmaatschapijen	  en	  kan	  daardoor	  
voor	  u	  de	  vergoeding	  indienen	  waar	  u	  recht	  op	  heeft.                          

De openingstijden zijn: maandag  13.00  tot 18.00 uur                 
dinsdag t/m vrijdag 09.00  tot  18.00 uur              
zaterdag   09.00  tot 17.00 uur 

Kom een kijkje nemen, de koffie staat klaar en het parkeren is gratis! 
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meeste kinderen zien dat in het begin niet 
zitten, zeker niet met zoveel getuigen. “Ze 
moeten echt over een drempel heen, zelf-
vertrouwen tanken,” zo meldt trainer Joris. 
Die bewuste les is pas over de helft van 
de training en de echte helden durven hun 
prestatie te herhalen tijdens het examen, 
met ouders erbij! In de jongens groep 7-8 
zit het met de onderlinge dynamiek blijk-

baar goed, want er moet zelfs om geloot 
worden. Finn blijkt de gelukkige en slaat 
zonder blikken of blozen de plank kapot. 
Applaus is na deze knappe demonstratie 
zijn deel. Tenslotte mogen de kinderen trots 
hun diploma van het project in ontvangst 
nemen. Giel mag als eerste. “Lees je eerst 
goed wat er staat, voordat je tekent?” geeft 
Joris hem zijn laatste handige les.

Mijn voortuin als moestuin

Buurtgenoot Jan van Bergen heeft zijn voortuin omgetoverd in een aardappelveldje.
Zijn idee: zouden meer mensen moeten doen. Dé kans voor gezellig ruilen en meer 
sociale contacten…

Mijn voortuintje van 4 x 3 meter trekt enig bekijks, omdat ik daar dit jaar ´late aardappelen’ 
in heb gepoot. Al ruim dertig jaar had ik nagelaten serieuze aandacht aan die voortuin te 
schenken. Elk jaar zette ik er een paar plantjes neer en elk jaar moest ik de nodige tijd 
besteden aan het wieden van onkruid. De grond was in de loop van de jaren stoffig en 
levenloos geworden. Met bewondering keek ik bij mijn buurtwandelingen naar de fraaie 
tuinen van andere bewoners. Maar dit jaar wilde ik mijn tuin een serieuze opknapbeurt 
geven, te beginnen met een stuk grondverbetering. Nu was mij bekend dat aardappelen 
een weldadige uitwerking hebben op de kwaliteit van de grond.  Zij maken de aarde 
kruimelig, geven voeding en verdrijven veel onkruid. Om die reden besloot ik dat procedé 
ook toe te passen in mijn tuin. Voor minder dan een euro kocht ik een kilo pootaardappelen, 
verwijderde alle restplanten uit mijn tuin, haalde de talrijke vormen van onkruid weg en 
pootte mijn aardappelen in 5 rijtjes van 15 stuks, benieuwd naar wat er van dat alles terecht 
zou komen. De nieuwsgierige, soms plagerige opmerkingen van buurtgenoten pareerde ik 
met mijn wijsheid over de grondverbetering die ik nastreefde. 

Tot mijn genoegen kwamen alle pootaardappelen boven de grond en komen nu zelfs met 
hun witte bloesem boven het afscheidingsmuurtje uit. In de loop van deze maand schijn ik 
te kunnen oogsten. Mensen die het weten kunnen, verwachten een opbrengst van tenmin-
ste 100 kilo. Inmiddels heb ik mij voorgenomen mijn voortuin in de komende jaren te gaan 
gebruiken als moestuin. Ook ik word beïnvloed door de groeiende hoeveelheid artikelen 
over het belang van ‘veilig voedsel en de noodzaak van ‘vergroenen en verduurzamen’. Na 
mijn aardappelen overweeg ik boerenkolen, veldsla of spinazie te zaaien om de winter door 
te komen. De kennis die ik nodig heb voor mijn toekomstige bijdrage aan dat verduurzamen 
haal ik bij gebruikers van de Volkstuin Moerenburg en de onlangs gestarte StadsTuinderij 
aan de Piushaven. In mijn fantasie  wandel ik in onze Armhoefse Akkers langs veel voor-
tuinen met allerlei groenten. Iedereen teelt daar natuurlijk zijn of haar favoriete gewas. 
Ruilhandel van oogsten zal daarna ongetwijfeld een verbindend effect hebben op de 
betrokken bewoners. Dat is een prachtig neveneffect, toch? 

Jan van Bergen      

Lezerspodium 
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“M
isschien de volgende keer toch maar een architect vragen,” zei een goede 
vriend onlangs toen we samen vanaf de overkant naar de nieuwbouw aan het 
water van Jeruzalem keken. De eerste nieuwe huizen staan te wachten op 

hun bewoners. Binnenkort komen er nog meer huizen bij. Het plan om ook bungalows te 
bouwen, is trouwens in de prullenbak verdwenen, die werden niet verkocht. 

Ze staan er als een rij Lego-huisjes op een rijtje. Zoals een kind –of ik- een rijtje huizen zou 
tekenen: allemaal verschillend. Zeg maar: zo verschillend mogelijk. Het lijkt erop alsof de 
steenfabrikant de gelegenheid heeft gekregen en vooral ook heeft genomen om te laten zien 
welke verschillende soorten stenen hij allemaal wel niet in huis heeft. Zeg maar: een soort 
openbare showroom aan de waterkant. Zichtlocatie heet dat in het jargon. Sorry Tilburg, 
maar dit is toch echt weer een voorbeeld van ‘nèt niet’. Iets waar we in onze stad ook erg 
goed in zijn als het om bouw en ruimte gaat.

Wie, o wie, komt er nou op het idee om in de serene rust van het kabbelende water met 
zijn groene oevers, zo’n stenen kermis te bouwen? Een soort van Madurodam, maar dan 
in het groot. Met hoekjes, grote kozijnen, kleine kozijnen, zonder schuin dak, met schuin 
dak? Het ontbreekt er nog maar aan dat iemand binnenkort besluit om hier en daar alsnog 
een Amsterdams trapgeveltje te maken of een klein klokkentorentje. Het lijkt wel het een 
openbaar praktijklokaal waar leerling-bouwvakkers ervaring kunnen opdoen. Of zouden ze 
tegen de metselaars en timmerlieden gezegd hebben: ‘Hier heb je een berg stenen en een 
vrachtwagen vol kozijnen en bedenk maar iets.’  

Op Facebook zag ik een discussie over meer ruimte voor de burger als het gaat om bouw, 
aanbouw en verbouwingen. Iemand schrijft: ‘Als je mensen regels geeft, stoppen ze met 
nadenken. Haal alle strepen en stoplichten op een kruising weg en men denkt weer na 
over hoe het veiligst over te steken. Kortom: weg met de regels, laat de creativiteit vloeien!’ 
Ja, met een uitroepteken. Dat heb je ervan, dan krijg je dus zo’n bouw aan de waterkant. 
Ik vrees dat er ook bij dit bouwplan een soort van welstandspolitie aan te pas gekomen is. 
Als ik daar lid van zou zijn, zou ik me nu toch wel achter mijn oren krabben. Of was die zo 
druk met het uiterlijk van de Primark en het stadhuisgebied, dat het Waterkant-plan er even 
doorheen geslipt is? 

Binnenkort begint de bouw van een tweede fase. Ik hoop echt dat dat een beetje rustiger 
wordt, passend in de bijzondere omgeving met water, natuur en passerende boten. 

Wij als passanten van de overkant kunnen er van alles van vinden, maar de mensen die er 
straks wonen hebben wel een groot voordeel: van binnen zie je niks van de buitenkant. 
Ze zitten wel op een superprachtplek, zonder twijfel. 
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Stand van zaken Bouwplannen Piushaven          Gemeente 
 
Piushaven verbindt het centrum van Tilburg met het buitengebied Moerenburg. In 
deze gebiedsontwikkeling worden circa 1.500 nieuwe woningen gebouwd, verdeeld 
over verschillende bouwprojecten.  
 
Vele bewoners hebben inmiddels hun nieuwe woning betrokken en er zijn al talrijke nieuwe 
ondernemers in het gebied gekomen. Enkele plannen zijn nog in ontwikkeling. Hier ziet u 
een greep uit de bouwprojecten. Actuele informatie over alle bouwprojecten ziet u op de 
site : www.piushaven.nl.   
 
Jeruzalem  
Dit nieuwbouwplan heeft directe ligging aan het water van de Piushaven en 
Wilhelminakanaal, en heeft uitzicht op Landschapspark Moerenburg. De transformatie van 
het totale gebied, gelegen tussen het Wilhelminakanaal en de Ringbaan Oost, bestaat uit 
de sloop van ruim een derde van de bestaande woningen, de renovatie van de circa 290 
overige eengezinswoningen en de realisatie van zo’n 440 nieuwbouwwoningen. Ook wordt 
er veel aandacht besteed aan de herinrichting van de openbare ruimte. Er komen circa 120 
nieuwe sociale huurwoningen (appartementen en eengezinswoningen), waarvoor inmiddels 
de oorspronkelijke bebouwing is gesloopt. Appartementencomplex Houbenstaete is in 
december 2014 opgeleverd. Eind 2015 start Tiwos met de bouw van 24 woningen aan de 
Twentestraat. De woningen worden samen met de toekomstige huurders ontwikkeld. Meer 
informatie : www.nieuw-jeruzalem.nl Ontwikkelaar: Tiwos  
 
Aan de Waterkant  
De bouw van blok A aan de Waterkant is in december 2014 gestart en bestaat uit 35 
eengezinswoningen die bijna allemaal zijn verkocht. De oplevering van de woningen vindt 
plaats vanaf de bouwvak tot en met september. Meer informatie : www.aandewaterkant.nl 
of op afspraak via 7 info@aandewaterkant.nl of 7 info@debontmakelaardij.nl. 
Ontwikkelaar: Triborgh Gebiedsontwikkeling.  
 
De Werf  
De Werf is gereed en bewoond. Nog beschikbaar is 100 m2 ruimte voor ondernemen op de 
begane grond van het appartementencomplex, met prachtig uitzicht over de Piushaven en 
het Wilheminakanaal. Meer informatie via : www.triborgh.nl. Ontwikkelaar: Triborgh 
Gebiedsontwikkeling.  
 
De Havenmeester  
De Havenmeester is gereed en bewoond. Alle woningen zijn verkocht of verhuurd. 
Daarnaast zijn diverse commerciële ruimten verhuurd en er zijn nog enkele ruimten be-
schikbaar. WonenBreburg wil op termijn de appartementen en woningen na huuropzegging 
te koop aanbieden. Meer informatie over de commerciële ruimten: : www.dehaven-
meester.info of Van der Weegen ( 535 21 35. Meer informatie over de woningen: 
WonenBreburg Makelaars via ( 583 35 40.  
 
De Admiraal  
De Admiraal is gereed en bewoond. Hier zijn 21 appartementen gebouwd, een 
kinderdagverblijf en kantoren van Kinderstad. Onder de appartementen zijn commerciële 
ruimtes; hier zit het informatiecentrum Piushaven en in het voormalige pakhuis zit horeca.  
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Cementbouw  
Op deze locatie stond vroeger Cementbouw, een bedrijf in bouwmaterialen. BPD 
Ontwikkeling (voormalig Bouwfonds) is nagenoeg gereed met de stedenbouwkundige 
ontwerpfase. In het plan komen o.a. 35 huizen en 11 appartementen. Medio 2015 start de 
bestemmingsplanprocedure. Begin 2016 start de verkoop van de woningen.  
Ontwikkelaar: BPD Ontwikkeling, : www.bpd.nl  
 
Voormalige IJzergieterij  
Gelegen aan het Lourdesplein en de Piushaven/ Havendijk, komen in dit monument 18 
grondgebonden Havenlofts en 2 commerciële ruimtes. Alle lofts zijn verkocht. De bouw zal 
starten in het 4e kwartaal 2015. Meer informatie via : www.ijzergieterijtilburg.nl.  
 
AaBe Fabriek  
De voormalige Wollenstoffenfabriek AaBe wordt de komende jaren herontwikkeld tot een 
uniek winkelcentrum. De historische en monumentale kwaliteit wordt behouden en hersteld. 
Enkele delen van het complex worden gesloopt en maken plaats voor passende 
nieuwbouw. Er komt een grote diversiteit aan winkels in de woninginrichting, vrije tijd en 
voor de dagelijkse boodschappen. Eind 2014 is het eerste deel van het complex met de 
buurtwinkels, opgeleverd. De sloop van de tweede fase is in gang.  
Meer informatie: : www.aabefabriek.nl. Ontwikkelaar: Rialto Vastgoedontwikkeling  
 
Lourdeskade  
De eerste woningen in het plan zijn bewoond. De bouw van de tweede fase is gestart, alle 
woningen waren al voor de start van de bouw verkocht! De verkoop van 16 een-
gezinswoningen langs de Ringbaan Oost en appartementen aan de Piushaven is gestart. 
Meer informatie: : www.lourdeskade.nl. Ontwikkelaar: Van de Ven. : www.vandevenbv.nl  
 
Falcon 
Piushaven nr. 20 -de voormalige textielfabriek Falcon waar jarenlang regenkleding 
geproduceerd werd- ondergaat een metamorfose. In opdracht van Fiori krijgt het pand een 
nieuw gezicht met respect voor de historie van dit unieke gebouw. Naast Fiori zijn diverse 
nieuwe ondernemers en horeca gestart met een mooi terras aan de haven. De gang die 
het pand in twee delen splitst wordt straks de nieuwe passage tussen het parkeerterrein en 
de Piushaven. Meer informatie: : www.falcon-tilburg.nl.  
 
Van Havenpark naar Landschapspark Moerenburg 
De oevers van het water zijn ingericht om prettig te wandelen langs het water. Langs deze 
groene wandelpaden van het Havenpark loopt u zo de stad uit en Landschapspark 
Moerenburg in. U kunt daar wandelen, picknicken, paardrijden etc. Er is horeca, een 
volkstuincomplex en een imposante impressie van het kasteel dat daar ooit stond. Kijk op:  
: www.moerenburg.info 
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Het Peerke Donders Park in Tilburg-
Noord is de geboorteplek van Peerke 
Donders. In het park staat het Peerke 
Donders Paviljoen dat het levensverhaal 
van deze Tilburgse icoon vertelt, naast 
het geboortehuisje en de veel bezochte 
kapel. De Stichting beheert het park en het 
gedachtengoed van de naamgever en  is 
volop bezig met het slaan van een brug 
tussen het verleden en heden.
Het bestuur wil graag in contact komen met 
iemand die op vrijwillige basis secretariële 
ondersteuning biedt. De werkzaamheden 
zullen gemiddeld genomen zo’n 4 uur per 

Oproep 
	  Secretariële ondersteuning

Het bestuur van de stichting Petrus Donders Tilburg is per 1 janu-
ari op zoek naar secretariële ondersteuning.

week in beslag ne-
men, en kunnen deels 
vanuit thuis worden 
uitgevoerd. 

De vergaderingen vinden plaats in de 
Heikant te Tilburg-Noord waar ook een 
bescheiden kantoorruimte is. 

Informatie over de stichting: 
: www.peerkedonders.nl. Wilt u meer 
weten over de functie, stuur een email naar 
7 carla.janssens@home.nl onder vermel-
ding van uw telefoonnummer.

Uit ruim 100 inzendingen won de naam die 
was bedacht door Lotte van den Heuvel. 
Zij mocht samen met haar vriendin Noortje 
het naambord onthullen. Dit mooie bord is 
gemaakt door de mensen van La Poubelle. 
Daarna konden de ongeveer 120 aan-
wezige kinderen spelen en lekker snoepen 
van suikerspin en chips. Er was een spring-
kussen en schminksters van Kavavlam 
uit de wijk, en dj Teun zorgde voor coole 
muziek. 

Stenen
Omdat er steeds zoveel stenen in het 
park en op het voetbalveld liggen, 
hebben kinderen ook stenen verzameld. 
Een behoorlijk volle kruiwagen was het 
resultaat... Dat scheelt weer!
Als verrassing was er een optreden van 
een freerun-team. Zij haalden stunts uit 
op en rondom de speeltoestellen. Doe dit 
maar niet na!

Hopelijk blijven de speeltuin en het voet-
balveld een mooi middelpunt van de wijk, 
waar de kinderen uit de buurt nog lang met 
veel plezier kunnen spelen!

Wil je helpen in de beheergroep om de 
speeltuin schoon en mooi te houden, mail 
dan naar buurtraad@armhoefseakkers.nl.

Groeten van de Speeltuingroep

Speeltuin De Klimboom geopend

Op woensdag 8 juli vierden we de officiële opening van speeltuin De Klimboom! 
De mooi opnieuw ingerichte speeltuin bij Jan Wier heeft voortaan deze nieuwe naam.

Lotte (l.) en Noortje openden samen met 
buurtbewoner Jacques Kaandorp 

De Klimboom.



26

Gelukkig was de weersvoorspelling goed 
na een week met erg veel regen, maar wat 
viel de regen ook deze zondag met bak-
ken uit de lucht in de nacht en ochtend. 
Uiteindelijk werd het om 09.00 uur droog en 
kon er toch een begin gemaakt worden met 
het opbouwen. Tot op het laatste moment 
bleven deelnemers zich aanmelden, zodat 
er zeker 140 aanmeldingen waren. Daar-
naast enkele ‘wilde’ deelnemers, maar daar 
werd het alleen maar gezelliger van. Twee 
jonge ondernemers uit onze wijk brachten 
hun jonge bedrijf, met toestemming, onder 
de aandacht. We hopen dan ook dat ‘Kids 
Fashion Bus’ en ‘Miranda’s Borduurhuis’ 
wat aan de dag gehad hebben. 

Stillere plekken
Jammer dat er zo weinig mensen ten 
westen van de Ringbaan meedoen, 
dan krijg je niet echt de goede loop te 
pakken. Er zijn natuurlijk altijd straten 
waar minder mensen komen, omdat er 
simpelweg minder deelnemers zitten. 
Door het hele drukke weekend en de vele 

activiteiten die elders in Tilburg op deze 
dag georganiseerd waren, leek het wellicht 
minder druk. Er waren echter ook veel 
deelnemers die juist het gevoel hadden dat 
het drukker was dan vorig jaar. De buren 
kochten bij elkaar de leukste spullen. Ene 
huis uit, andere huis weer in. De een had 
een goede omzet, de ander minder, maar 
over het algemeen was het weer een zeer 
geslaagde dag. En, niet onbelangrijk: mede 
dankzij de bijdrage van de Buurtraad zijn er 
geen kosten verboden aan dit ‘feestje’. 
Een foto- impressie vindt u hiernaast.

De zolders zijn weer opgeruimd, de restjes 
zijn bij velen weer teruggezet of zijn de vol-
gende dag bij La Poubelle afgegeven. De 
aanmelding voor de garageverkoop 2016 
stromen al weer binnen. Over de datum 
moeten we toch maar even goed naden-
ken, want in het weekend van 30 augustus 
was er in onze wijk, maar ook elders in de 
stad wel heel erg veel te doen. U hoort er 
tijdig van en dan kunt u weer aanmelden.

Garageverkoop met meer dan 140 deelnemers                                    Redactie

Na het super geslaagde wijkfeest, de dag erna letterlijk alles uit de kast voor de 
Garageverkoop. Ook deze tweede editie zorgde voor gezellige handel en veel 
spontane contacten.

Bedankje van een buurtbewoonster aan Corin Sweegers:
“Héél, héél hartelijk dank voor de geweldige organisatie van deze superleuke dag! We 
hebben er weer erg van genoten. Dankzij jouw goede zorgen heb je er voor de hele wijk 
een feest van gemaakt. En dankzij het artikel in het stadsnieuws gisteren zijn er heel veel 
bezoekers richting onze wijk getrokken. Complimenten! Volgend jaar weer heel graag van 
de partij!”

Daar zag het een paar maanden eerder 
bepaald niet naar uit. De club kampte met 
een behoorlijke schuldenlast, een faillisse-
ment dreigde en men leek aan de rand van de 
afgrond te staan. Maar TSV LONGA –Licha-
melijke Ontspanning Na Gedane Arbeid- is nu 
schuldenvrij gestart met een nieuw voetbaljaar.

Verscheidenheid is onze kracht                                              Redactie

Op 20 juni vierde TSV LONGA haar 95 jarig bestaan langs de velden aan de Spoordijk.
Een sfeervolle bijeenkomst met ruim 200 leden die elkaar verrasten met allerlei anek-
dotes, maar ook volop konden toasten op een nieuwe doorstart.
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Achtbaan
“De afgelopen maanden zaten we als 
bestuur in een echte achtbaan”, verhaalde 
voorzitter Niels Hesselberth. Hij lichtte in 
zijn speech voor alle aanwezigen een tipje 
op: “Het was een onzekere, energievre-
tende periode met steeds wisselende 
plannen, steeds nieuwe geruchten en een 
fascinerend spel met gemeente en andere 
betrokkenen. We moesten hierop voort-
durend anticiperen en proberen de juiste 
keuzes te maken. Daarbij zijn we steeds 
met realistische voorstellen gekomen en 
hebben we ook laten zien, dat we er voor 
wilden gaan. Met trots mag ik zeggen, dat 
we sinds december alle financiële verplich-
tingen zijn nagekomen, dat onze boek-
houding op orde is en dat we zelfs 32.000 
euro aan schulden zelfstandig hebben 
ingelost. Onze crowdfunding-actie liep ver-
bijsterend goed en dat heeft ook bij de ge-
meente gezorgd voor een andere ‘mindset’. 
We kregen ineens de gunfactor en vanuit 
verschillende potjes wordt hier straks een 
uniek sportcomplex gerealiseerd.”

Willem II  
Al in oktober worden de eerste twee kunst-
grasvelden neergelegd en successievelijk 
daarna komen de andere en nieuwe velden 
aan bod (zie het wijkblad van juni). Nu al 
zijn de jeugdelftallen A en B van Willem II 
aan het trainen en spelen. Op zaterdag- en 
maandagavond zullen op de sportvelden 
aan de Spoordijk dan ook wedstrijden te 
zien zijn tegen gevestigde clubs als Ajax, 
PSV en Feyenoord. Dat vormt de voorbode 
van de beoogde fusie tussen TSV LONGA 
en RKSV Were Di en wellicht ook TSV 
NOAD die inmiddels ook belangstelling 
heeft getoond. “Onze vereniging is er klaar 
voor om te fuseren, ook al betekent dat het 
loslaten van onze vertrouwde naam”, geeft 
Niels Hesselberth aan. “We krijgen er een 
prachtig voetbalcomplex voor terug, waar 
straks zo’n 1.200 jongeren en ouderen 
gebruik van gaan maken! Dan moet je over 

je eigen grenzen heen kunnen kijken, want 
we doen het tenslotte voor de sport!” Hij 
riep zijn leden op om zitting te nemen in de 
verschillende commissies die deze fusie 
verder gaan voorbereiden, zodat ± 2017 
een nieuwe club van start kan gaan op een 
compleet nieuw sportpark.  

Op dat complex blijft de authentieke 
Pellikaan-tribune gehandhaafd. Deze is 
vernoemd naar een van de oud-leden 
Henk Pellikaan die deel uitmaakte van het 
kampioensteam van 1943 en een van de 
zes internationals was die de club heeft 
voortgebracht. Heel bijzonder was, dat 
zijn weduwe (96) op deze feestavond een 
prachtige fotocollage mocht onthullen, 
waarin de historie van de club mooi 
zichtbaar werd.

Mevrouw Pellikaan neemt de mooie 
bos bloemen in ontvangst na de

 onthulling van de fotocollage
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Kom naar de middag over de zorg 
op vrijdag 9 oktober   

 
In de buurtkrant van juni kondigden we al aan dat de vervolgmiddag over de 
veranderingen in de zorg zal plaatsvinden op vrijdag 9 oktober in de Pelgrimhoeve. 
Kom dan kennismaken met een aantal zorgverleners die voor u in de wijk werken! 
 
KBO Sacrament en het Senioren Netwerk Armhoefse Akkers in onze wijk nodigen u uit om 
aanwezig te zijn en de laatste stand van zaken te horen: over wat er is veranderd in de zorg 
en wat er nog gaat veranderen. U hoort voorbeelden uit de praktijk, verteld door de mensen 
die daar elke dag mee te maken hebben. Dus duidelijker kan het niet. 
 
Waar en 
wanneer 
 

U bent welkom op vrijdagmiddag 9 oktober om 14.00 uur in de Pelgrimhoeve, 
Pelgrimsweg 27. U hoeft zich niet aan te melden, u kunt zo binnenlopen. Het 
zal tot ongeveer 16.30 uur duren. 
 

Voor wie 
 

Voor iedereen die wil weten wat er is veranderd en wat er nog meer gaat 
veranderen. Schrijf uw eventuele vragen op en neem ze mee. Deze middag is 
vooral bedoeld voor de senioren uit de wijk. 
 

Wat De deskundige gastsprekers van deze middag zijn: 
- ouderenadviseur Piet Brokke 
- Toos Schoenmakers van Loket Z 
- Willeke Sloot, mantelzorgconsulent van ContourdeTwern 
- het Thuiszorgteam Prinsenhoeven van Thebe. 
Zij zullen allemaal voorbeelden uit de praktijk geven en er is ruimschoots de 
tijd om vragen te stellen.  
 

Hoe De middag is gratis, u krijgt koffie/thee en een drankje aangeboden. Er is ook 
gelegenheid om met elkaar bij te praten. 
 

Voor evt. vragen kunt u mailen naar 7 buurtraad@armhoefseakkers.nl En anders zien we u 
graag op deze informatieve middag van 9 oktober! 
 
 
 
 
 
 

De draaibrug aan de Oisterwijksebaan gaat voor renovatie langer weg dan gepland en 
wel van 11/09 tot en met 12/10. Café Zomerlust heeft een pendelbootje genaamd Zomerlust 
1 geregeld die de mensen kan overzetten. Bij mooie zonnige dagen zal er iemand de gasten 
overzetten en bij rustige dagen kan men naar Zomerlust bellen: ( 542 52 92.

De rondzingende geruchten rondom het verdwijnen van De Pelgrimhoeve kunnen gedempt 
worden. Het stichtingsbestuur dat zorg draagt voor het beheer, heeft in goed overleg met de 
eigenaar van het pand -Parochiebestuur De Goede Herder- de continuïteit geregeld. 
Voor alle mogelijkheden op deze locatie, kijk op  : pelgrimhoeve.nl.
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Buurtgenoot Berdie van Thillo heeft weer een heel aanbod aan activiteiten ter ontspanning, 
bewustwording en ontwikkeling. Voor meer informatie over bewustzijnstraining en integrale 
psychologie en aanmelden: 7 berdievanthillo@gmail.com of ( 06 207 477 35 of google 
haar naam.

Moerenburg maakt deel uit van Het Groene Woud. Vaak hebben betrokkenen ideeën 
over het nog mooier, aantrekkelijker of leefbaarder maken, maar vormen de financiën 
een probleem. Streekhuis Het Groene Woud wil initiatiefnemers ondersteunen door 
een Fondsenspreekuur. Dit vindt op iedere tweede donderdag van de maand plaats op 
wisselende locaties. Doel is om kennis over fondsen te delen en te helpen bij het aanvragen 
van subsidies. Meer info: :www.hetgroenewoud.com.

Inmiddels is gestart met de herinrichting van de Nieuwe Bosscheweg, waardoor tot half 
oktober doorgaand verkeer niet mogelijk is. Zoals bekend komt er aan beide kanten een 
fietspad te liggen met aansluiting op de Pelgrimsweg. Daarnaast wordt het totale wegdek 
inclusief de trottoirs vervangen, evenals de groenvoorzieningen.

Er zijn plannen om in de buurt van het Baksche Ven op tien hectare grond diverse land-
schapselementen aan te leggen, waaronder houtsingels, twee poelen, knotwilgen en stru-
welen. Dit plan wordt mogelijk gemaakt door inzet van grond van de gemeente Tilburg, die 
daarvoor subsidie ontvangt uit het investeringsprogramma Landschappen van Allure. Als de 
goedkeuring voorspoedig verloopt, wordt op de Nationale Natuurwerkdag van 7 november 
met de aanplant begonnen.

Het Streekhuis Groene Woud is momenteel bezig met kavelruil in het gebied bij Café Mie 
Pieters. Hierdoor ontstaat ruimte om de natuurbeleving te versterken door o.a. de realisa-
tie van hakhoutbosjes, een poel en bloemrijk grasland. Als het allemaal doorgaat, wordt er 
ook een nieuw wandelpad aangelegd waardoor je van Zomerlust via Café Mie Pieters naar 
Oisterwijk kunt lopen. Eind september valt een beslissing. 

In De Pelgrimhoeve staan weer enkele jaarlijks terugkerende activiteiten op de planning. Zo 
wordt op zondag 4 oktober om 13.30 uur weer  het spreekgestoelte in de vorm van een ton 
neergezet voor de deelnemers aan het carnavaleske tonpraten. En, op iedere dinsdagavond 
in oktober kan er vanaf 19.30 uur weer gerikt worden. De opbrengst is opnieuw ten bate van 
de stichting Gijsje Eigenwijsje dat ongeneeslijke zieke kinderen een welverdiende vakantie 
bezorgt. : Gijsjeeigenwijsje.com. 

Ook onze wijk zet stappen op weg naar vernieuwing van de democratie. Zo nodigde de 
werkgroep DAAD 220 burgers uit onze wijk uit voor een boottochtje en het genereren 
van ideeën. Het nuttige werd zondag 7 juni jl. met het aangename verbonden: een glaasje 
Piuswater van John van Stichting Wateridee en de ideeënstroom kwam op gang. Prioriteiten 
voor de deelnemers liggen bij: 1. Buurthobby en ontmoetingsplek; 2. binding van jong en 
oud; 3. meer groen in de wijk. Heb je zin om mee te werken aan de realisatie? schroom niet 
en mail naar: 7 daad@armhoefseakkers.nl

Startende ondernemers opgelet: noteer zaterdag 17 oktober in je agenda. Om 10.00 uur 
start de Startersmarkt Tilburg bij Scholengemeenschap De Rooi Pannen. Een laagdrem-
pelig, informatief, gratis én leuk evenement voor startende ondernemers uit de regio met 
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o.a. allerlei workshops. Meer info: 7 melinde@melindebussemaker.nl, ( 06 145 948 80 of 
kijk op : www.startersmarkttilburg.nl. 

Van 23 t/m 28 november wordt weer de jaarlijkse collecte gehouden voor het Nationaal MS 
Fonds. Daarvoor wordt gezocht naar nog meer mensen die MS een gezicht willen geven. 
Heb je 2 uurtjes de tijd en wil je in jouw eigen buurt meer bekendheid geven aan MS? Meld 
je aan als collectant en help mee. Kijk voor meer informatie op : www.nationaalmsfonds.nl.

Om verkeersdeelnemers tot nog meer voorzichtigheid te manen is duidelijk zichtbaar op het 
wegdek de benaming schoolzone aangebracht rondom o.a. basisschool Armhoefse Akkers 
en basisschool Pendula.

Wat zou onze wijk zijn zonder alle vrijwilligers die zich wekelijks inspannen? Theaters 
Tilburg en ContourdeTwern bieden je daarom een cadeaubon aan van 5 euro die je vóór 
1 november in kunt wisselen bij alle voorstellingen in Theaters Tilburg. Bovendien zijn 10 
voorstellingen geselecteerd, waarop de korting het dubbele is. Je kunt de cadeaubon zelf 
ophalen bij het Steunpunt Vrijwilligerswerk Zuid Oost. Maandag t/m donderdag van 09.00-
12.30 uur in wijkcentrum De Spijkerbeemden, Don Sartostraat 4. Wel even aantonen voor 
welke organisatie je vrijwilligerswerk doet.

Er is een klankbordgroep gevormd voor de herinrichting van de Tivolistraat. De eerste 
bijeenkomst is even uitgesteld, omdat er ook nog een ander gemeentelijk traject loopt: het 
verkeerscirculatieplan voor de wijk, waar de Tivolistraat onderdeel van is. De consequenties 
van dit verkeerscirculatieplan worden ergens in september gepresenteerd. Bewoners zullen 
hiervoor uitgenodigd worden.

De komende dagen nog: een theaterwandeling tussen de overblijfselen van de oudste 
rioolwaterzuivering van Nederland. De Kwekerij Theaterproducties  dompelt je onder in 
een schimmige werkelijkheid en rijgt korte scènes aaneen tot een onvergetelijke totaalervar-
ing. 11, 12, 13 & 18, 19, 20 september, aanvang: 19.45 uur bij het Rioolgemaal Moerenburg, 
ingang Hoevense Kanaaldijk. Entree: 15 euro  7 reserveren@dekwekerij.nl.

Op 12 oktober vindt voor de 10e keer de Beursvloer Tilburg plaats vanaf 15.00 uur in het 
Willem II stadion. Verenigingen, clubs, vrijwilligers worden in contact gebracht met Tilburgse 
ondernemingen die gratis hun producten en/of diensten aanbieden in ruil voor een tegen-
prestatie. Meer info: : www.beursvloertilburg.nl. 

Naast het terrein van TSV Longa is de gemeente begonnen met de aanleg van twee kunst-
gras voetbalvelden en een parkeerterrein. Dit is fase 1 om de capaciteit van dit sportpark te 
vergroten om ruimte te bieden aan de voetbalverenigingen die hiervan gezamenlijk gebruik 
gaan maken. Dit past in de toekomstvisie amateurvoetbal in Tilburg. 
Vragen? Neem contact op met Frank van der Schoot van de gemeente via ( 06 1299 7658 
of 7 frank.van.der.schoot@tilburg.nl. 

Naar aanleiding van het artikel over het Baksche Ven in het vorige nummer zijn we attent 
gemaakt op de website van Lex Verhoeven die daarop verhaalt over belevenissen rondom 
dit water en andere wetenswaardigheden. Kijk op: : www.lexverhoeven.nl. 
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Anneke Scholte van Naturen organiseert 10 oktober een fietstocht vanuit haar Naturen-
tuin in Nieuwkerk (Goirle). Eigen fiets mee nemen! Om 9.30 uur start een rondleiding in de 
Naturentuin en koffie/thee met iets lekkers uit de tuin. In anderhalf uur fietsen ze over de 
landgoederen Nieuwkerk, Gorp en Rovert naar Hilvarenbeek. Onderweg is er uitleg over 
natuur, landschap, landgoederen. Rond 12.00 uur is men op Bio-boerderij ’t Schop voor de 
lunch en de mogelijkheid rond te kijken op de boerderij, groentetuin en winkel. Ieder fietst 
op eigen gelegenheid weer terug of verder. Kosten: 20 euro en kinderen tot 9 jaar 12,50 
euro.  Opgave via een e-mailbericht: 7 info@annekescholte.nl

Op 10 oktober is er de Open Dag Sportkanaal van 10.00 tot 16.00 uur. Ook de werkgroep 
DAAD werkt hieraan mee een stempelpost en met o.a. gratis doorlopende rondleidingen 
langs de oevers van het kanaal door Gert Brunnink en het laten grazen van schapen nabij 
de Werf. Meer informatie kun je vinden op : www.sportkanaaltilburg.nl en op de buurtweb-
site.

Overlast rondom Jan Wier?

“Als bewoner van Boerhaavestraat ervaar ik sinds een week erg veel overlast van 
rondhangende en dwalende verslaafden in onze straat en het park waar onze kinderen 
spelen! Onze jonge kinderen worden geconfronteerd met blowende en spuitende ver-
slaafden bij de speeltoestellen. Hiervan hebben we direct foto’s laten maken en vast-
gelegd. Graag zou ik de contactgegevens ontvangen waarnaar we de foto’s en meldin-
gen van overlast kunnen sturen? Ik hoor het heel graag, want als het zo door blijft gaan 
dienen er echt snel maatregelen genomen te worden.” Een citaat uit de mailwisseling 
van buurtgenoot Mart Hoppenbrouwers met de gemeente.

Vragen of klachten 
De gemeente reageerde direct: als u vragen hebt, als u iets wilt melden of als u een 
klacht hebt over overlast op of rond Jan Wierhof, dan kunt u op verschillende manieren 
contact met ons opnemen: 

• Door het invullen van het formulier op de website : http://janwierhof.ggzbreburg.nl 

• Door het sturen van een mail naar 7 meldingenjanwierhof@ggzbreburg.nl. 

• Door te bellen: ( 088 016 16 16 

• Door u te melden op de receptie van Jan Wierhof. 

“Wij spannen ons in om uw vraag, melding of klacht zo snel en adequaat mogelijk af 
te handelen. Als u bij uw melding uw gegevens (naam, telefoonnummer, mailadres) 
achterlaat, dan houden wij u op de hoogte van de afhandeling, aldus de gemeente”.
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Wandelen in de Duurzaamheidsvallei 

De stichting Duurzaamheidsvallei organiseert op 4 oktober een wandeling in het 
stroomgebied van de Leije. Het vertrekpunt is bij café Zomerlust aan de Oisterwijkse-
baan. om 10 uur. Vanuit Moerenburg maken we, onder leiding van een gids, een wan-
deling door Moerenburg en deze vertelt allerlei wetenswaardigheden over het gebied. 
Vervolgens gaan we bij een boer op bezoek die uitleg geeft over het moderne boeren en 
hoe duurzaamheid hand in hand kunnen gaan. Daarna gaat de wandeling verder naar 
het hart van de Duurzaamheidsvallei om een stop te houden in het Heukelommetje waar 
iemand van de heemkundekring vertelt over dit bijzondere gebied. Vervolgens gaat de 
tocht terug naar Tilburg via een andere route. De kosten van deze tocht bedragen 6 euro 
p.p. en kinderen 3 euro. 
De tocht duurt 2,5 tot 3 uur en is 7 km. lang. 
Aanmelden via 7 info@duurzaamheidsvallei.nl
(Vanuit Oisterwijk vertrekt er gelijktijdig een groep wandelaars.)

De Takkenbende!                                                                                                Ab Smit

De natuurspeelplaats langs het kanaal heeft de naam De Takkenbende gekregen. De 
officiële opening is op 26 september in de middag gepland. Het programma blijft nog 
even een verrassing, maar alle buurtbewoners, vooral de jeugd natuurlijk, zijn van 
harte welkom.

Deze datum is gekozen omdat het dan ook ‘Burendag’ is en het Oranje Fonds een subsidie 
heeft toegekend  voor het plaatsen van een bankje. Ook is de provinciale subsidie inmiddels 
toegekend en kan, in overleg met de gemeente, de verdere inrichting worden bekokstoofd. 
Ín totaal is er nu 10.000 euro beschikbaar. Er is in ieder geval behoefte aan water, mogelijk 
via een waterpomp. Onderzoek heeft uitgewezen dat het bodemwater van goede kwaliteit 
is. Over de verdere plannen wordt nog vergaderd, maar inbreng en ideeën van de buurt zijn 

van harte welkom. Ook 
wordt nog ondersteu-
ning voor het beheer 
en onderhoud, in wat 
voor vorm dan ook, 
gevraagd. 
Je kunt reageren naar 
de werkgroep via 
7 cah.hessels@avans.nl

Houdt de buurtwebsite 
: armhoefseakkers.nl  
in de gaten voor het 
programma en zie ook 
pagina 35.

Het naambord moet nog zwart ingekleurd worden, maar niemand 
kan er omheen: hier huist De Takkenbende
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Voor pianoles pop/jazz
Mail naar: 7 arnoaerts1@home.nl of ( 544 54 55.

SPAANS leren, in uw eigen tempo. 
Alleen, met z’n tweeën of in kleine groepjes met bevoegde Spaanstalige docente. Locatie: 
Tilburg Centrum. Verschillende startmomenten in september/oktober vanaf week 36.
Interesse? ( 06-30344655 of 7 spaanseles@ziggo.nl. Hasta pronto!

Saxofoon- en klarinetles aangeboden op Carré 
Alle mogelijke stijlen, met of zonder notenschrift. Ook akkoordenleer en improvisatie. 
Gratis proefles. Tarief: 17 euro per 45 minuten. Bel hiervoor Rik Meesters (06 245 388 75. 
Of mail naar 7 mastersmusic@hotmail.com.

Oppas gezocht 
Wij zijn ouders van een zoon van 1,5 jaar en zoeken een enthousiaste oppas tussen de 
14-18 jaar die ons af en toe uit de brand kan helpen in de weekenden en/of avond in de 
week. Wil je een keer komen kennis maken laat het dan even weten via (06 579 934 33 
of 7 jodyderooy@gmail.com  

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

Te huur gevraagd 
Garage of overdekte stalling voor een oldtimer. 
M.Strik ( 0640708134 of 7 m.j.strik@home.nl

Gestart groepsles ‘Bewegen voor Senioren’
De groepsles ‘Bewegen voor Senioren’ is op 07-09-2015 jl. gestart. De lessen vinden 
elke maandag plaats van 10.00 uur tot 11.00 uur in de Pelgrimhoeve. Er zijn nog enkele 
plaatsen beschikbaar. Voor meer informatie of aanmelding kunt u bellen naar ( 06 443 181 
97 of mailen naar 7 armhoefse.oefentherapie@gmail.com. Graag van tevoren bellen als 
u wilt deelnemen. U bent altijd welkom voor een proefles. Met beweeglijke groet, Sandra 
Pijnenburg Oefentherapeut Cesar. 

Te huur: Heerlijk vakantiehuis in Andalusië (2 tot 7 personen) 
Landelijke omgeving met schitterend uitzicht op de mediterrane kust bij Malaga. 
100 euro korting voor buurtgenoten. We organiseren ook schilder- en yogavakanties.
: www.encantada.eu, 7 info@encantada.eu, ( 06 445 101 42.

Te koop woonhuis
Jan Pieterszoon Coenstraat 43. Ruime, goed onderhouden jaren-30 erkerwoning, met 5 
slaapkamers, luxe badkamer, grote keuken, gezellige stadstuin. Vraagprijs: 300.000 euro. 
Voor meer informatie,( 06 218 730 78.
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BUURTAGENDA 

12 sept. 20.00 – 24.00 uur Pelgrimhoeve 
Dansavond met muziek uit de jaren ’70-’80-‘90 

26 sept. ‘s middags Opening de Takkenbende 
Natuurspeelplaats aan de Hoevense Kanaaldijk 

27 sept. 14.00 - 17.00 uur Pontje naar Jeruzalem 
Steek de Piushaven over voor de Burendag Jeruzalem 

4 okt. 10.00 uur Wandeling Duurzaamheidsvallei 
Vertrek vanaf Café Zomerlust 

4 okt. Vanaf 13.30 uur Pelgrimhoeve 
Tonpraten met 6 fantastische buten  

6, 13, 20, 
27 okt. 

Vanaf 19.30 uur Pelgrimhoeve 
Rikken ten bate van de stichting Gijsje Eigenwijsje 

7 okt. Vanaf 17.30 uur Pelgrimhoeve 
Seniorendiner, aanmelden vóór 30 september 

9 okt. 14.00 – 16.30 uur Pelgrimhoeve 
Informatiemiddag over veranderingen in de zorg 

12 okt. Vanaf 15.00 uur Willem II Stadion 
Beursvloer Tilburg: ruilmarkt 

16 okt. 09,30 – 17.30 uur Tilburg Senioren Tour 
Vertrek vanaf de Pelgrimhoeve, aanmelden vóór 1 okt. 

 
 
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:  

26 september 

 9 oktober 

  
Klachten over bezorging van uw buurtkrant, of storende fouten?  
Meld het via 7  armhoefseakkers@gmail.com  
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Ø Buurtraad E-mail: 7  buurtraad@armhoefseakkers.nl 
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 13 oktober aanvang 20.30 uur in de 
Van Heutszstraat 1a. Aanbellen bij Buurtraad/ prikpost. 

                            
Ø Wijkagent 

Ad Braber 
Spreekuren op 21 sept., 5 en 19 okt. 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 (met alle formulieren) 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 Wijkbroeder Wouter van de Wilden is de nieuwe wijkbroeder in onze wijk. 

Bereikbaar via ( 06 109 192 46. Of via de Kruisvereniging:  
( 0165 546 613. 
 

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 Overlast rond Jan 
Wier 

Voor vragen, klachten of meldingen betreffende overlast 
rondom Jan Wier: : http://janwierhof.ggzbreburg.nl, ( 088 
016 16 16  7 meldingenjanwierhof@ggzbreburg.nl of ga 
naar de receptie van het Jan Wierhof..  
 

Ø Meldpunt 
Waterpaviljoen 
Moerenburg 

 

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

Ø Meldpunt GGz Voor klachten of opmerkingen over patiënten van Jan Wier:  
( 088 0161 616 of 7  meldingenjanwierhof@ggzbreburg.nl. 
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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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       www.vedettapedicure.nl  
 
     P E D I C U R E 

       M A S S A G E 
	  
     Van Heutszstraat 24 

        Tel. 013-2115545 

   info@vedettapedicure.nl 

 

 

       
    

!

!

!

Prinsenhoeven!36!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!013/5420685!!!!!!!!!!!!!info@vdbraakenmaas.nl!!!

Wij!zijn!aangesloten!bij:!

!
Dit!betekent!dat!u!bij!ons!terecht!kunt!voor!looptraining!onder!begeleiding!
van!speciaal!opgeleide!fysiotherapeuten!en!de!verzekering!de!looptraining!
voor!uw!etalagebenen!bij!ons!vergoedt.!Neemt!u!gerust!contact!met!ons!op.!!

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

operatie!of!beroerte,!Parkinson,!hyperventilatieklachten,!COPD,!tape,!dry!needling!

!
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Frans Erensstraat 44  5044 PM Tilburg
T  013 - 463 53 54   M  06 - 489 37 502
E  info@oerlemansschildersbedrijf.nl
I  www.oerlemansschildersbedrijf.nl

schilderwerk
wandafwerking
restauratieschilderwerk
hout- en marmerimitatie 
decoratieve technieken

F r a n k  O e r l e m a n s

OERLEMANS

schi ldersbedr i j f
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SPORTEN BIJ WERE DI TILBURG

Bij Were Di Tilburg kunt u terecht voor hockey, tennis, jeu de boules en 
beach-volleybal.
Were Di heeft een hockeywaterveld, 2 kunstgrasvelden, 6 all weather 
tennisbanen, 8 jeu-de-boulesbanen en 4 beachvolleybalvelden.

U kunt nog lid worden. Voor info: kijk op de website 
www.weredi-tilburg.nl  U kunt ook een e-mailtje sturen naar  
info@weredi-tilburg.nl,  bellen op 543 22 86 (op maandag na 20.00 uur) 
of zelf eens een kijkje komen nemen op ons prachtige sportcomplex.
Were Di Tilburg, IJsclubweg 2, Tilburg (achter het Bastion Hotel)

	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Hairfashion Sylvia 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Dames	  en	  Heren	  Kapsalon	  

St.Josephstraat 85A                                                                                                                                                                                                   
5017GD Tilburg                                                                                                                                                                                                                        
013 5435109                                                                                                                           

 

Ook kunt u hier                                                                                                                                                                          
uw schoenen                                                                                                                                                        
afgeven voor  reparatie. 

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  


