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maandelijks blad voor buurtbewoners

-  Opening Medische Heroïne Unit
-  Were Di verweerde zich
-  Buurtfeest De Dolle Boom
-  Sinterklaas op komst
-  Onze fotograaf in beeld

De senioren van onze wijk genoten op 16 oktober van het uitstapje naar het 
Ronald McDonald Huis en het orgelmuseum. (foto’s: Frank van den Bogaard)
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Een unieke kans om er achter te komen 
wat zich in dat gebouwtje van Novadic-
Kentron afspeelt, en waarover in de afgelo-
pen jaren in onze buurt heel wat te doen 
is geweest. Vandaar ook geen ‘feestelijke’ 
opening, zoals aangekondigd, maar een 
sobere ontvangst met de nadruk op het 
geven van een goede voorlichting.

20 cliënten
Iedere dag wordt eenzelfde groep van 20 
cliënten ontvangen in twee groepjes van 
10. De inloop is niet vrijblijvend en kent 
een strak tijdschema. ’s Morgens om 08.15 
uur gaat de deur open en is er een binnen-
komst van een kwartiertje. De cliënten ont-
moeten elkaar in een ontvangstruimte met 
koffie of thee en er is tijd voor een praatje. 
Daarna ontvangen zij een dosis medische 

Inkijkje in de Medische Heroïne Unit                                 Jaap van Loon

Een flinke groep buurtbewoners nam de gelegenheid te baat om naar de officiële 
opening te gaan van de Medische Heroïne Unit [MHU] op de hoek van de Ringbaan 
Oost en Gerard van Swietenstraat op zaterdag 17 oktober jl.

heroïne en een onderhoudsdosis metha-
don. Dat gebeurt in een afgesloten ruimte 
waar maximaal vijf cliënten plaats kunnen 
nemen. Jantien van Stockum is een van de 
verpleegkundigen die voor de verstrekking 
zorgdraagt: “De cliënten doen alles volledig 
zelf. Wij zitten in een afgesloten ruimte en 
zorgen ervoor, dat ze de benodigdheden 
via een schuifje onder het raam kunnen 
pakken. Van de 20 cliënten zijn er 18 die de 
medische heroïne met een pijpje roken (of 
inhaleren) en twee die zichzelf injecteren. 
Samen met een collega houd ik toezicht op 
de gehele procedure. De cliënten weten, 
dat zij uitsluitend bezig mogen zijn met het 
prepareren van de heroïne en het oproken. 
Doordat ze aan een tafel zitten met een 
glazen tafelblad kunnen we alles prima vol-
gen. Na afloop dienen alle benodigdheden 

Het openingslint wordt doorgeknipt door Hanneke de Vet, verpleegkundige bij 
de MHU en Walther Tibosch, bestuursvoorzitter van Novadic-Kentron 
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weer ingeleverd te worden. Daar houden 
we heel streng toezicht op. Vervolgens blij-
ven de cliënten nog een kwartiertje binnen 
en kijken we naar het effect van de be-
handeling. Als alles oké is, verlaten ze het 
pand. ’s Middags en ’s avonds zien we de 
meesten dan weer terug voor een volgende 
behandeling.”

Veiligheid 
De veiligheid voor alle betrokkenen staat 
voorop. Cliënten worden dus voortdurend 
in de gaten gehouden. In de ruimte waar 
zij zichzelf ‘het spul’ toedienen is ook een 
krachtige afzuiginstallatie, waardoor de 
dampen snel verdwijnen. Doordat de ver-
pleegkundigen in een ruimte zitten met een 
lichte overdruk, kan die rook ook niet via 
het schuifje onder het raam stromen. “Veilig 
werken is in al onze regelingen doorge-
voerd”, vertelt teamleider Thom van den 
Brule. “De wekelijks benodigde voorraad 
wordt gebracht door de firma Brinks die 
ook bekend is van geldtransporten. Alles 
wordt meteen in een kluis opgeborgen. Bij 
alle handelingen zijn steeds twee verpleeg-
kundigen betrokken. Er is een uitgebreide 
registratie van alle benodigdheden en ieder 
zakje met medische heroïne is en wordt 
gescand. Een arts is snel oproepbaar en 
meerdere keren per week ook aanwezig 
en onze cliënten krijgen o.a. jaarlijks een 
screening van hun gezondheid en minimaal 
twee keer per jaar een bloedcontrole. We 
weten ook precies wie onze cliënten zijn. 
Ze hebben een vast woonadres en zij op 
hun beurt weten precies wat de regels 
hier zijn. Het zijn overigens ook allemaal 
mensen die zélf voor deze wijze van be-
handeling gekozen hebben.”

Aandachtig volgen buurtgenoten de uitleg 
over de gang van zaken in de MHU

(foto’s Leon de Leijer)

Buiten
Binnen lijkt alles dus perfect geregeld maar 
buiten? Cliënten verlaten het pand en 
dan? “Dan verlaten ze direct de omgeving. 
Ze mogen zich dus ook niet op een paar 
honderd meter van deze MHU bevinden. 
Dat hoort bij de regels en regels breken, 
betekent géén heroïne”, legt Jantien uit. 
“We controleren altijd een flink stuk rond dit 
pand, er hangen camera’s en er is ook een 
bewaker aanwezig die zijn rondes maakt.” 
Leon de Leijer, communicatiemedewerker 
mengt zich in het gesprek: “Pas geleden 
heb ik een paar omwonenden aangespro-
ken, of ze iets merken van de activiteiten in 
en rond deze post. Dat was absoluut niet 
zo. Jammer genoeg was het slecht weer 
die dag, dus ik heb weinig mensen kunnen 
spreken. Dat wil ik binnenkort nog een keer 
gaan doen. En, mocht je toch iets raars 
merken, bel dan meteen:  
( 583 75 00. Dat kun je ook doen als je 
bepaalde vragen hebt.”

Een van de bezoekers haakt daarop in en 
vertelt haar ontmoetingen met een man 
die een keer voorover gebogen lijkbleek 
tegen een lantaarnpaal hing en ook wel 
heel typisch op zijn fiets zit. “Is het een 
cliënt van ons?”, is meteen de vraag van de 
verpleegkundige. Tja, dat valt natuurlijk niet 
te zien. Maar als er even over doorgespro-
ken wordt, is het inderdaad een cliënt die 
overigens een vrouw blijkt te zijn…
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De jaarlijkse algemene ledenvergadering 
(ALV) wordt een uur lang geschorst om de 
bestuurder namens de gemeente Tilburg 
spreektijd te geven. De voorzitters van 
Longa en Noad blijken niet welkom, want 
zijn immers geen lid. De besprekingen 
richting een fusie liggen erg gevoelig bij 
bestuur en clubleden. Wethouder Kokke 
start met: “[…] een stukje recente geschie-
denis: De gemeenteraad staat achter één 
sterke sportvereniging aan de Spoordijk en 
investeert 1,9 miljoen euro in het sportcom-
plex. Twee nieuwe kunstgrasvelden zijn 
bijna opgeleverd. Het zou voor Were Di 
een gemiste kans zijn om niet in dit traject 
mee te gaan. Ik ga uit van een constructief 
vervolg in de werkgroep besprekingen.”

Spervuur
De wethouder is amper uitgesproken, of 
er breekt een spervuur van vragen uit de 
zaal los. De circa 60 aanwezige leden -zo’n 
10% van het totale bestand- grijpen hun 
kans op tegenspraak. “U heeft zeker geen 
warme overdracht gehad van uw voorgan-
ger?”, barst een veteraan los. “Wij zijn al 
jaren bezig met samenwerking met Longa, 
dus waarom moeten we nu persé trouwen 
in plaats van eerst verkering?” 
In de buitengewone ledenvergadering op 
11 mei 2015 kozen ruim 100 leden voor op-
tie 3: géén fusie, wel blijven in Moerenburg, 
maar verhuizen en samenwerken. Een 
meerderheid van 85% stemde die avond 
voor die mogelijkheid, en gaf het bestuur 
daarin mandaat. In reactie daarop maakt 
Hans Kokke direct duidelijk dat die optie 
voor de gemeente nooit serieus is geweest: 
“Die optie 3 past niet in het plaatje. Wij 
zijn altijd uitgegaan van een fusie, dat is 
onze visie vanuit de gemeente.” Heeft het 
bestuur dan een luchtkasteel gebouwd? De 
emoties lopen meteen hoog op, en gloed-
volle pleidooien volgen achter elkaar. 

Were Di verweert zich                                             Gerben van Eeuwijk

Sportwethouder Hans Kokke (SP) begaf zich tijdens de algemene ledenvergadering 
van RKSV Were Di op 5 oktober in het hol van de leeuw. De achterban verweerde zich 
zoals de naam van de voetbalclub ook uitdraagt.

In het geharrewar krijgt de wethouder am-
per de kans om uit te spreken, waarbij zijn 
antwoorden overigens vaag en ontwijkend 
blijven.

Visie = fusie
De eveneens aanwezige directeur van 
het sportbedrijf krijgt niet de kans om de 
microfoon te grijpen. Verwijten vliegen door 
de lucht, met name rondom de redding 
van Longa, van oudsher de grote rivaal. 
Even wordt er zelfs op de man gespeeld: 
“U heeft zeker een Longa-hart?”, verwoordt 
iemand zijn gemoed. Kokke bijt terug met: 
“Ik heb een voetbalhart, en u hopelijk ook? 
Het gaat uiteindelijk toch om de jeugd, 
die gewoon prettig moet kunnen voetbal-
len?” Nu zich met Noad een echt serieuze 
fusiepartner heeft gemeld, is de vervolg-
vraag van een vader: “Is Were Di echt 
nodig om die grote club te maken, of kunt 
u ook zonder ons?” Kokke herhaalt zijn 
mantra van een gemiste kans op die grote, 
sterke club, en doet dat keer op keer, zoals 
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   Kerstbomen 
   Diverse soorten, met en zonder kluit. 
   Vers uit eigen kwekerij. 
   Oisterwijksebaan 9 Tilburg. 
   (over de brug Wilhelmina-kanaal). 
   Verkoop start: 5 december.   
   Ook open op: 
   Zondag 6, 13 en 20 Dec. 
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een echte politicus betaamt. De kakofo-
nie houdt aan: “Moet die club straks echt 
1.500 leden groot zijn, net als het Zand in 
Tilburg-West? Dat is toch te massaal, dan 
verliezen wij onze identiteit!”, roept de een. 
“Waarom heeft u Longa gered in plaats van 
failliet te laten gaan, dat was hun verdiende 
loon. Dan waren wij als Were Di daarheen 
verhuisd”, stelt een ander. 
Een ander pijnpunt komt op tafel: “Waarom 
heeft u nooit geantwoord op de intentie-
verklaring van Were Di, met alle vragen 
daarbij?” Even staat Kokke met zijn mond 
vol tanden: “Volgens mij is dat wel gebeurd, 
mondeling richting jullie bestuur.” Voorzitter 
Hans van de Ven grijpt in, het uur spreek-
tijd zit erop. Er volgt een lauw applaus als 
Kokke snel vertrekt richting gemeenteraad.

Were Di 2020
Hoe nu verder? Er is een bijzondere ALV 
op maandag 2 november geweest. Daar 

moest de achterban echt de knoop door-
hakken en kiezen tussen slechts twee 
opties: Fusie, ja of nee? Een fysieke stem-
ming, want de oude statuten voorzien niet 
in een internetpeiling. Wat gaat de grote, 
stille meerderheid doen?...

Is de toekomst van Were Di beter verze-
kerd op de eigen plek in Moerenburg?

Omwonenden van de speeltuin slingerden 
de slingers in klimrekken en strikten kleurrij-
ke ballonnentrossen aan de schommels om 
vervolgens met elkaar te genieten van een 
buurtfeest in de gezamenlijke ‘voortuin’. 

Veel fun
Mensen die aan een speeltuin wonen, 
weten wel hoe ze plezier moeten maken. 
Met een lekker hapje, drankje en vrolijk 
muziekje, maar óók met veel fun voor de 
buurtkids. Dus werd op het voetbalveld 
een voetbalspringkussen opgeblazen (de 
kinderen sprongen een gat in de lucht!) en 
konden kleine creatievelingen aan de knut-
seltafel aanschuiven voor de workshops 
‘robotje timmeren’ en ‘crea met mergel’. In 
de namiddag werd de buitentafel gedekt 
en bereidden dansende buurmannen het 
vlees op de barbecue. Toen de kleintjes 
‘s avonds in dromenland waren, ging het 
grotemensenfeest nog gezellig door. Rond 

middernacht werd uiteindelijk de vuurkorf 
gedoofd. Trusten buren, tot morgen. 
Dag burendag, tot volgend jaar!

Sara de Kort

Buurtfeest ‘De Dolle Boom’
Het leven is een feestje, vooral als je in speeltuin De Holle Boom de slingers ophangt! 
Zaterdag 26 september, tijdens de Nationale Burendag, werd De Holle Boom voor één 
dag omgetoverd tot De Dolle Boom. 

Workshop robotje timmeren
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Een gedeelte van het geld is besteed aan 
de aanschaf van computers, software en 
een printer voor gebruik door de leerlingen 
van de Mother Kevin Primary School. Ook 
in Tanzania doet de computer langzaam 
haar intrede. De overheid wil daarom dat 
er in de hoogste klas van de basisschool 
computerles wordt gegeven. Bij de 
Mother Kevin Primary School hebben ze 
elektriciteit (wat veel scholen overigens 
niet hebben) en is ook de kennis en de 
drive aanwezig om de kinderen de eerste 
beginselen van het werken met computers 
bij te brengen. Misschien is het in de 
toekomst zelfs mogelijk via internet te 

gaan corresponderen met de leerkrachten 
en leerlingen in Same, een provincie in 
Tanzania.

Partnerscholen 
Ook is een gedeelte van de opbrengst ge-
stort in het scholenfonds. Hierin participe-
ren 4 Tilburgse basisscholen. Met dit fonds 
worden op dit moment verschillende pro-
jecten voor schoolverbetering uitgevoerd bij 
de andere drie partnerscholen. Zo wordt er 
gewerkt aan de aanleg van latrines en een 
toiletgebouw bij Ishinde Primary School. 
Dat is een vereiste van de overheid om de 
school open te mogen houden.

Bedrag kerstmarkt op bestemming aangekomen               Debbie de Weijer

Het afgelopen jaar werd op basisschool Armhoefse Akker weer de kerstmarkt 
georganiseerd. Tot op heden hebben we echter in dit wijkblad nog niet vermeld wat 
de opbrengst was en - nog belangrijker - wat er met dit geld in Tanzania is gedaan. De 
kerstmarkt heeft 3.312,14 euro opgebracht.

Dankzij Nederlandse bijdragen computers in Tanzania
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Bij Njoro Primary School zijn ze bezig met 
de bouw van een wateropslagtank. Deze 
tank is in de regentijd verbonden met een 
regenwater-opvang-systeem en wordt ook 
verbonden met een waterput die een eindje 
van de school af ligt. In de droge tijd kan de 
school daar dan water afnemen om de tank 
te vullen.

Bij Lesirwai Primary School gaan ze op 
korte termijn van start met het opknappen 
van het ‘teachers house’. In Tanzania staat 
bij scholen altijd een teachers house om 
de school en het terrein van de school te 
bewaken en om te zorgen voor een fat-
soenlijk onderkomen voor de leerkrachten. 

Een goed teachers house bij Lesirwai is 
meer dan noodzakelijk omdat het schooltje 
zo veraf gelegen ligt in Massaigebied. Er is 
daar geen ander onderkomen voor de leer-
krachten te vinden en de afstand is te groot 
om ’s avonds terug naar Same te kunnen 
rijden. De leerkrachten blijven dus de hele 
week op school.

Dit jaar wordt er op basisschool Armhoefse 
Akker geen kerstmarkt georganiseerd. Voor 
de kinderen komt er natuurlijk wel een ac-
tiviteit, maar wat dat precies zal zijn, is op 
dit moment nog niet helemaal bekend.

Op de terreinen aan de Moerenburgseweg 
waren door Menvereniging de Postkoets 
een aantal behendigheidsspelen uitgezet 
waar elke deelnemer aan deze familiedag 
van de Postkoets aan mee kon doen. Van 
kleine tot grote mensen, van enkelspan 
pony tot tweespannen paarden. 

Wegtraject 
De deelnemers moesten eerst ringsteken 
en vlaggen verplaatsen. Dan vertrok het 
hele span voor het wegtraject via het pad 
langs de Korvelse Waterloop, via knoop-
punt de Baars naar Mie Pieters en weer 
terug. Totaal ca 7 km. en dan bij aankomst 
nog de overige spelletjes uitvoeren. De 
jongste deelnemer was Fien van Loon uit 
de Oisterwijksebaan.  
Een gezellig dag onder heel goede weers-
omstandigheden, voor herhaling vatbaar 
voor de deelnemers. De organisatie hoopt 
dat de wandelaars niet teveel overlast van 
de aanspanningen gehad hebben, maar 
aan de reacties te horen van de spontane 
bezoekers werd het bezoek van de men-
ners aan Moerenburg alleen maar als 
positief ervaren. 

Twintig aanspanningen actief in Moerenburg                      Corin Sweegers

Op 3 oktober zal het de vele wandelaars niet zijn ontgaan dat er diverse aanspannin-
gen in Moerenburg aan het rondrijden waren. 

Gespannen concentratie bij het ringsteken. 
De jongste deelnemer was Fien van Loon 
(5 jaar) uit onze wijk, met de leidsels zelf 

in de hand. Zus Annabel moest 
de ringen steken. 
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Feestelijk diner voor senioren 

in de Pelgrimhoeve!  
	
Na een jaar met verschillende diners voor senioren nodigen we u uit voor een speciaal 
candlelight-diner, een feestelijk diner om de decembermaand te vieren. Dit uitgebreide 
diner vindt plaats op woensdag 16 december in de Pelgrimhoeve. Iedereen uit onze 
wijk van 55+  is welkom: alleen, met z'n tweeën of met meerdere personen. We willen 
met de diners graag mensen uit de wijk met elkaar in contact brengen. 
 
Ontvangst vanaf 17.30 uur. Eindtijd: we schatten in rond 20.30/21.00 uur. Ook de koffie en 
thee met iets lekkers zijn inbegrepen. Let u op dat u op de inschrijfbon of bij het overmaken 
aangeeft welk hoofdgerecht u wilt eten: vlees of vis! 

 
De kosten voor dit heerlijke viergangendiner zijn 
12,50 euro per persoon. De overige 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 16 december, het aantal 
personen, plus uw naam en de keuze(s) van het 
hoofdgerecht.  
 
Als u zich met de bon inschrijft, stop dan ook 
meteen 12,50 euro per persoon bij de opgave-
strook. Pas dan is uw inschrijving geldig. Schrijf 
uzelf in vóór 9 december. Wacht niet te lang, want 
vol = vol!  Mail met evt. vragen naar:  
7 buurtraad@armhoefseakkers.nl. 

Menu 16 december 
v Lauwwarme salade van 

gevogelte en champignons 
v Heldere ossenstaartsoep met 

een scheutje madera + 
stokbrood met kruidenboter 

v Kabeljauwfilet omwikkeld met 
spek en een vissausje  
OF 
varkenshaas met 
champignonsaus  
+ bij beide gerechten een  
bedje van groenten + 
aardappelkroketjes 

v Stoofpeertje met een bolletje 
kaneeleis, perencoulis en 
slagroom 

v Koffie of thee met iets lekkers 

 
Vriendelijke groeten van KBO Sacrament en het Senioren Netwerk Armhoefse Akkers 
 
 
Ja, ik kom/wij komen op woensdag 16 december a.s. naar het diner in de Pelgrimhoeve  
 
Naam/namen:……………………………………………………………………………………….  
 
Ik kom/wij komen met 1 persoon / 2 personen (graag omcirkelen) 
 
Wij eten graag als hoofdgerecht: …. x vlees/  …. x vis 
 
Adres:…………………………………………………………. Telnr.…………………………….. 
 
Mailadres:............................................................................................................................. 
 
Stop deze bon vóór 9 december 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 12,50 
euro per persoon of maak het bedrag over. 
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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! 
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Sinterklaas is weer in het land 
 
Samen met zijn gele, blauwe, rode of zwarte Piet? 
Nee, de kleur van zijn knecht weten we nog niet 
Toen dit gedicht is gemaakt, werd Sint nog verwacht 
en weten we dus niet wie hij heeft meegebracht 
Geen discussie om je echt mee bezig te houden 
laten we op de wijsheid van de oude Sint vertrouwen 
 
De nachten worden langer de dagen weer kort 
sommige denken alweer aan de wintersport 
Het weer is guur en het is vroeg donker in de straat 
zorg daarom dat je goed zichtbaar de weg op gaat 
Traditioneel een jaaroverzichtje in rijm gemaakt  
met dingen die ons allen wel hebben geraakt 
 
Bij Jan Wier zijn nieuwe plannen ontwikkeld 
maar niet allemaal met de buurt afgewikkeld 
Spannend is het voor de directe omgeving wel 
want de schijn-vredige rust staat op het spel 
Meerdere incidenten hebben zich al voorgedaan 
gelukkig is alles verder toch wel goed gegaan 
 
Overal in de wijk is aan wegen en huizen gewerkt 
en dat hebben met name de automobilisten gemerkt 
Wat moest er vaak eindeloos worden omgereden  
voordat je eindelijk weer je huisje kon betreden 
Auto’s honderden meters verder geparkeerd 
en wegafzetting zijn en werden genegeerd 
Er komt binnenkort een einde aan al dat ongemak 
Dan zijn de stoepen en straten weer keurig strak 
 
Sportpark Oost krijgt behoorlijk wat vorm 
Groot en fuseren is de Tilburgse norm 
Nu moeten de toekomstige huurders nog overstag 
dat iedere partij bij zijn beslissing de wijsheid hebben mag 
Voetbalclubs Were Di, Longa, Noad en jeugd Willem II 
gaan als het aan de gemeente ligt met elkaar in zee 
In 2016 moet de definitieve beslissing echt vallen 
Dan zouden er 1200 sporters in Oost gaan ballen 
 
De redactie wenst iedereen die het wil horen 
en de anderen hopen we er niet mee te storen 
een heel fijne en gezellige Sinterklaastijd 
met veel surprises, rijmpjes en gezelligheid 
En je weet het: dat wat je overal ver hebt gezocht  
is vaak het snelst in onze eigen wijk gekocht… 
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Toine vindt het zelf eigenlijk niet nodig om 
in deze rubriek over 40 jaar wijkblad te wor-
den genoemd, maar wat zou uw buurtkrant 
zijn zonder zijn foto’s? Hij woont inmiddels 
ruim 50 jaar in de wijk, waarvan 27 jaar aan 
de Ringbaan Oost en hij leest de buurtkrant 
al vanaf het begin van het bestaan. 

Redactie
Toine is er bij de redactievergaderingen 
altijd bij en luistert vooral naar wat er al-
lemaal geschreven gaat worden door de 
verschillende redactieleden. Aan het eind 
van de vergadering nemen we dan even 
door waar Toine allemaal foto’s van moet/
mag aanleveren. Vaak verandert dat nog 
in de laatste paar dagen, maar dat is geen 
probleem. Met de opdracht ‘staand’ of 
‘liggend’, want dat komt ook nog precies en 
zeker als op het laatste moment nog foto’s 
moeten worden ingevoegd. Als het enigs-
zins kan gaat Toine dan nog gauw op pad 
om het juiste plaatje te schieten, zodat de 
verschillende artikelen in de wijkkrant weer 
voorzien zijn van mooie foto’s. Soms ont-
breekt het aan voldoende ruimte en komt 
de foto toch niet in het volgende nummer te 
staan. Niet prettig, maar Toine begrijpt het 
wel. Hij weet wat er bij komt kijken om het 
wijkblad in elkaar te zetten.
Voor de voorkant moet het altijd een 
liggende foto zijn. Daarnaast moet er 
voldoende contrast in de foto zitten, 
omdat we in zwart/wit uitkomen. Niet 
altijd gemakkelijk, maar Toine weet veel 
zaken op te lossen, zodat er steeds weer 
verrassende foto’s in de buurtkrant staan.

Rolletjes
In zijn beginperiode werden de foto’s nog 
vastgelegd op rolletjes en moesten er 
afdrukken van gemaakt worden. Nu is er 
de digitale camera en wordt het gemakkelij-
ker. Er kunnen meerdere foto’s geschoten 

40 jaar wijkblad Armhoefse Akkers: terugblik                      Corin Sweegers

Uw buurtkrant valt op de mat en het eerste wat u ziet op de voorkant is een mooi 
herkenbaar plaatje uit de wijk. Deze foto’s worden al bijna 20 jaar verzorgd door wijk-
bewoner Toine Kocx, de buurtkrantfotograaf sinds februari 1996. 

Toine Kocx

worden en de beste foto geselecteerd. 
Maar lang niet alle digitale foto’s zijn 
geschikt om bewerkt te worden. Vaak zijn 
opnamen gemaakt met een telefoon niet 
bruikbaar voor het wijkblad. Toine probeert 
zijn collega-redactieleden al veel jaren uit 
te leggen dat foto’s bijvoorbeeld “voldoende 
pixels” moeten hebben. We kijken hem 
dan een beetje vaag aan en zeggen: “We 
sturen de foto’s die we hebben wel naar 
jou, dan kun jij kijken of ze bruikbaar zijn 
om te bewerken”, want Toine maakt er altijd 
wel wat van. Toch is het in de loop der jaren 
weleens fout gegaan bij de drukker. Veel 
te donkere afdrukken, of grote verschillen 
tussen de boekjes. Dan is Toine heel on-
tevreden over de kwaliteit van de foto’s in 
de hardkopie. Dat wordt wel steeds minder 
door de betere druktechnieken en de be-
trokkenheid van Toine bij de eindredactie.

Website
De eerste website voor de buurtkrant is 
door Toine gemaakt en bijgehouden. We 
gingen digitaal. De meeste redactieleden 
hadden nog geen idee hoe zo iets in zijn 
werk ging, maar Toine als ICT-docent liep 
ver op ons voor. Inmiddels is iedereen meer 
gewend aan de digitale wereld. Bijdragen 
voor het wijkblad komen binnen via Gmail 
en inmiddels heeft Toine voor het wijkblad 
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ook een Facebookpagina ingericht. Dat 
werkt, want wekelijks stromen de vrienden-
verzoeken binnen.
En wat het schrijven voor het wijkblad 
betreft: daar houdt Toine niet van, al deed 

hij dat in het begin van zijn carrière als 
redactielid nog wel eens. Hij maakt liever 
foto’s en daarmee is hij een onmisbaar 
redactielid voor ons wijkblad, al vindt hij zelf 
zijn bijdragen allemaal wel meevallen…

Ilse is lid van het Toegangsteam in de 
binnenstad en werkt samen met de Ge-
meente, GGD, MEE, IMW, huisartsen, 
vrijwilligers, welzijnsorganisatie, ouderen-
bonden en anderen, om de juiste zorg te 
organiseren.
Door de korte communicatielijnen wordt er 
via de Tilburgse Aanpak gekeken naar de 
mogelijkheden en zelfredzaamheid van de 
burger in Tilburg. 

Kunt u bijvoorbeeld wel wat extra onder-
steuning gebruiken, heeft u vragen over uw 
gezondheid  of maakt u zich zorgen over 
iemand anders? De wijkverpleegkundige 
kijkt samen met u welke ondersteuning het 
meest geschikt is. 
Ilse komt bij u thuis langs, als u dat wenst. 
Ze kijkt samen met u naar uw wensen en 
behoeften. Wanneer het nodig is, kan ze 
bijvoorbeeld thuiszorg of hulp van vrijwil-
ligers inschakelen, en contact opnemen 
met de juiste instanties. Natuurlijk helpt ze 
u ook bij het aanvragen van een zorgindi-
catie.

Ilse Oldenkotte, wijkverpleegkundige van Surplus

 

Even voorstellen… 

 

Sinds augustus is Ilse het aanspreekpunt en contactpersoon voor iedereen die vra-
gen heeft op het gebied van Zorg en Welzijn in Tilburg.

Ilse Oldenkotte

Advies van de wijkverpleegkundige is 
kosteloos en is er voor iedereen in Tilburg, 
met of zonder indicatie. Ook mantelzorgers 
of kinderen van hulpbehoeftige ouders kun-
nen om advies en informatie vragen.

Ilse  is telefonisch te bereiken van maan-
dag tot en met donderdag op 06-23842094 
of via de Wijkzustertelefoon op 455 06 02. 
Bel gerust voor meer informatie of een 
afspraak.
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‘Lekker makkelijk, langs de kant staan en af en toe wat brommen in zo’n 
column in de Buurtkrant’, zei laatst een stemmetje in mijn hoofd bij het 
schrijven van Donlog. Dat is de comfortabele positie van een columnist. Je 

maakt geen deel uit van de redactie. Je hebt een oprisping, zet die op papier, drukt 
op verzenden en klaar is Kees. Als je dan ook nog pedant een citaat van een van 
’s werelds grootste schrijvers boven je column zet, is het beeld compleet: ‘Wat er 
toe doet in het leven, is niet wat er gebeurt, maar wat je je herinnert en hoe je het 
je herinnert.’ (Marquez). Een vrijbrief om letters en woorden naar believen te laten 
oprispen…

Het is afgelopen met langs de kant staan. De plicht roept. Ik heb me aangesloten 
bij de Buurtraad Armhoefse Akkers. En dan ook maar meteen de voorzittershamer 
overgenomen van Helma Oostelbos. 
Dat laatste wordt een lastige. Ik ben van: als je het doet, doe je het goed. 
Dat zal niet meevallen na zo’n voorganger.
Ooit heb ik Helma ‘eng’ genoemd naar aanleiding van de Jan Wier-discussie. Dat 
heb ik geweten. We hadden een goed gesprek. Wat bleek? Ze is niet eng. Integen-
deel: een hardwerkende, betrokken voorzitter met een goede antenne, met het hart 
op de goede plaats. Ze maakte zich zorgen over wat er bij Jan Wier te gebeuren 
stond. Als zij zich zorgen maakt of als er iets onrecht is, roert ze zich. Dat heb ik 
inmiddels meer malen mogen meemaken. 

Mevrouw de voorzitter stopt er mee om de grote mensen politiek in te gaan. Ik gun 
haar het allerbeste. Ik ben benieuwd of ze naar haar eigen zin genoeg resultaten 
kan boeken in de zwarte doos en omliggende gebouwen, waar dingen soms best 
wat stroperig kunnen gaan. Aan haar zal het niet liggen. 

Ik volg Helma dus op als voorzitter van onze buurtraad: aanspreekpunt voor de 
buurt, contact tussen buurt en gemeente en andere partijen. Samen met zeven 
andere enthousiaste buurtbewoners die gelukkig al gepokt en gemazeld zijn in dit 
werk, die mij wegwijs gaan maken. 

‘Waarom doe je dit eigenlijk?’ vroeg iemand mij. Gewoon, omdat de buurt mij aan 
het hart ligt. Omdat ik denk dat we in de huidige tijd steeds meer dingen samen zelf 
kunnen –en misschien wel moeten- regelen als buurt. 
En, omdat ik op de vraag: wat zou je willen worden als je later groot bent, mijn 
hele leven al zeg: burgemeester van een mooi, klein, overzichtelijk dorp. Zie daar! 
Alleen heb ik geen ambtsketen. Maar Helma en haar voorganger Theo deden het 
ook zonder.
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Op 4 oktober zijn 34 oldtimers van verschillende merken van de Oldtimervriendenkring 
OTV vertrokken vanuit Moerenburg. Een stralend blauwe lucht, heerlijke temperatuur en de 
geweldig mooie omgeving van Tilburg zorgde voor een hele schitterende rit. De deelnemers 

hopen volgend jaar weer welkom te zijn in Moerenburg. Als het aan Theo en Corin 
Sweegers ligt is dat geen enkel probleem mits het in hun volle agenda past.

Gezegend met een 1 zoon en 2 dochters 
sta ik iedere woensdagmiddag om 12.00 
uur stipt aan de schoolpoort te wachten 
op mijn kroost. Meestal alleen om te horen 
waar ze nu weer gaan spelen, maar dat ge-
heel terzijde. Alleen thuis lunchen is wel zo 
rustig op mijn vrije papadag. Om me heen 
staan gelukkig meerdere vaders, hoewel de 
moeders zeker midweeks in de meerder-
heid zijn.

Gezinsmodel
Zoals in heel Nederland is in onze wijk so-
ciologisch gezien het kostwinnersmodel uit 
de gratie geraakt. Het luxe tweeverdieners-
model is vooral geschikt voor zogenaamde 
‘Dinkies’: double income, no kids.  Van dat 
heerlijke bestaan als Yup -Young Urban 
Professional- resteert voor jonge ouders 
alleen nog nostalgie. Regelmatig vraag ik 
mezelf af: “Wat deed ik eigenlijk voor die 

tijd (dat er kinderen kwamen)?” In wat een 
zee van vrijheid dobberden we toen rond. 
Niet dat ik ergens spijt van heb, maar toch. 
Carrière maken, kids opvoeden, een huis-
houden runnen, hoe combineren mensen 
dat allemaal? 
Naar goed poldermodel bestaat in de 
meeste lokale gezinnen het anderhalf-
verdieners model. Echter is die hele Pa, 
en die halve Ma, althans zo blijkt in de 
praktijk. Het ei van Columbus, zolang beide 
partners er vrede mee hebben. Vandaar 
het concept papadag, dé legitimatie voor 
vaders om 1 dag in de week minder te 
werken, vereist richting de meeste ba-
zen. Mijn 7-jarige dochter vroeg onlangs: 
“Waarom heb jij eigenlijk die papadag en 
mama geen mamadag?”, terwijl mijn vrouw 
toch echt maar 3 dagen werkt en ik 4. Leg 
die ingewikkelde emancipatie maar eens uit 
aan zo’n scherpzinnig kind!

Chickie bel me!                                                          Gerben van Eeuwijk

‘Mannen komen van Mars, vrouwen van Venus’ luidt de titel van een bestseller van 
John Gray uit 1992. Hoe zit het met dit gender issue op planeet Armhoef? Observaties 
tijdens een papadag.
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Sportbeleving
Woensdag aan het eind van de middag: 
moeders brengen hun dochters naar 
hockey; vaders laten hun zoons alleen naar 
voetbal fietsen. “Ze weten de weg toch 
zelf wel?” Op zaterdag geven vaders een 
rondje koffie of bier in de kantine, moeders 
maken een pot thee of drinken wijn uit het 
paviljoen. Consumptiekeuze hangt af van 
het tijdstip, dat hebben de seksen gemeen. 
Bij voetbal is het worstenbroodje favoriet 
voor erbij. Bij hockey circuleert een fruit-
schema, en dat niet alleen bij het team van 
onze jongste. Een fruitschema als traditie! 
Wie verzint zoiets? Juist: moeders zorgen 
vooraf, vaders trekken ter plaatse hun 
beurs. Het aantal WhatsApp-berichten in 
de hockey-groep is overigens  aanzienlijk 
hoger dan de puur functionele carpool-App 
bij de voetbalvaders. En ik kan het we-
ten, want ik zit als slapend, fietsend lid in 
beiden.

Kinderfeesten
De scherpste genderkloof signaleer ik bij 
kinderfeesten. Dochters houden van bio-

Ieder voor zich en toch samen, in de online game ‘Clash of Clans’

scoopbezoek of het overbekende cupcakes 
bakken. Zoon maak je alleen blij met “iets 
ruigs doen”, het liefst buiten: zwembad, 
klimbos, kartbaan. Het laatste hengstenbal 
ging per auto naar evenementenhal De 
Voltage aan de Groenstraat. De perfecte 
plek voor mannen om zich ongestoord uit 
te leven, van jongensfeest tot vrijgezel-
lenweekend. De parallel is frappant, want 
‘boys will be boys’, ongeacht hun echte 
leeftijd. Na afloop klinkt in de auto het 
verzoek om een rondje door de wijk te 
rijden. Ramen wijd open, en wat roepen de 
7 heren -11 jaar oud-, naar elk passerend 
grietje uit de buurt: “Chickie*, bel me!” En 
lol dat ze hebben, totdat ze het ook naar 
een jonge moeder achter een kinderwagen 
roepen. Haar strenge  middelvinger maakt 
een acuut einde aan de pret.

De volgende dag zie ik twee van die knul-
len lopen met hun vriendinnetjes. “Zie je, ze 
hebben gebeld!”

*chickie = Amerikaanse straattaal / ‘slang’ voor 
lekker ding, niet te verwarren met MILF (30+)
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Het weekend van 17 oktober werd beheerst door spookachtige taferelen en geluiden onder 
het spoorviaduct aan de Ringbaan Oost. Dag en nacht werkte ProRail aan de benodigde 

renovatie van de steunpunten waarop het brugdek en de drie sporen rusten.
De met wit plastic afgedekte stellages gaven een beeld a la Christo, 

de kunstenaar die o.a. de Pont Neuf in Parijs inpakte.

Tijdens een kopje koffie in het naastge-
legen Revalidatiecentrum Damast heette 
assistent-manager Silke Meijer de groep 
van harte welkom. Daarna hield ambas-
sadeur Ben Kramer een korte inleiding over 
het doel van het huis. 

Steun
In het Ronald McDonald Huis Middenwest-
Brabant logeren ouders, broertjes en 
zusjes van kinderen die zijn opgenomen 
in Revalidatiecentrum Leijpark of het St. 
Elisabeth Ziekenhuis. 
Een Ronald McDonald Huis is veel meer 
dan een dak boven het hoofd. Ouders 
vinden er steun bij het management en de 
vrijwilligers die er werken. Maar vooral bij 
andere ouders, die zich in dezelfde onze-
kere en moeilijke situatie bevinden. 
In het Ronald McDonald Huis Middenwest-
Brabant werken slechts twee betaalde 
krachten. Het huis drijft verder volledig op 
de belangeloze inzet van ruim 90 vrijwilli-
gers. Het huis ontvangt geen subsidies. 

Senioren bezoeken het Ronald McDonald Huis 
Op vrijdagochtend 16 oktober jl. brachten 46 senioren een bezoek aan het Ronald Mc-
Donald Huis Middenwest-Brabant in Tilburg. Het Senioren Netwerk Armhoefse Akkers 
had hiervoor gezorgd. 

Om een gastvrij thuis te kunnen blijven bie-
den aan ouders met een ziek kind zijn we 
afhankelijk van giften, spontane acties, do-
naties en financiële bijdragen in de onkos-
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ten van het huis. Meer informatie : www.
kinderfonds.nl/huis-middenwest-brabant/

Daarna werd in drie groepen een rondlei-
ding door het huis gegeven. Aan het einde 
is door velen een donatie in de collectebus 

gedaan. Dit bracht het mooie bedrag van 
87 euro op. 
Namens al onze gasten onze hartelijke 
dank hiervoor.

Ben Kramer, ambassadeur.

zwart   wit 

 
Het duurde allemaal wel erg lang. 

Maanden tevoren was het aangekondigd. 
Niemand die het wilde geloven, niemand 
die het stokje wilde overnemen. Zelf dan 
maar op zoek? Nou vooruit, wel een paar 

oproepen in het wijkblad… 

 
De lobby begon, een profielschets 

overbodig, het moest vooral een ‘goeie’ 
zijn. Namen circuleerden. Een sociale 
verplichting voor iedere wijkbewoner?  

Het ‘bestuur’ van de wijk riep en 
gelukkig niet tevergeefs… 

 
 

Op 7 november organiseert de Werkgroep Moerenburg weer haar jaarlijkse Natuurwerk-
dag in Moerenburg. Vanaf 09.30 wordt het gebied schoongemaakt door hopelijk een flinke 
groep vrijwilligers. Daarnaast zullen 27 elzen worden verplaatst. Verschillende partijen zoals 
gemeente en Brabants Landschap hebben hun medewerking toegezegd.

Er waren niet zo heel veel wijkgenoten afgekomen op de informatieavond van 30 september 
over het verkeercirculatieplan in het Piushavengebied. Een werkgroep presenteerde haar 
visie op de te nemen maatregelen. Zo wordt in de Tivolistraat tweerichtingsverkeer toege-
staan en de Spoorlaan zou een tweebaansweg moeten worden. Het zijn overigens nog 
plannen! Meer info op: : www.piushaven.nl/algemeen/verkeersplan-piushaven/. 

Op 15 november komt Sinterklaas weer de Piushaven binnenvaren. De gezelligste plek om 
te gaan kijken is onder het viaduct van de Ringbaan Oost. Daar worden Sinterklaasliedjes 
gezongen onder begeleiding van Hein van Berkel en Café Zomerlust zorgt weer voor de 
inwendige mens.

Gerard v.d. Wielen en Cor Jacobs organiseren nog steeds elke eerste maandag van de 
maand vanaf 20. 00 uur een spellenavond bij Café Zomerlust. Een leuke avond voor alle 
wijkbewoners die het gezellig vinden om een gezelschapsspel te spelen. Je bepaalt zelf met 
een groepje welk spel je wilt uit proberen of wilt spelen. 

De Nieuwe Bosscheweg is weer open en heeft een echte ‘facelift’ ondergaan. Nu er 
nieuwe bomen zijn aangeplant, heeft de straat veel minder het karakter van een doorgaande 
weg gekregen. Zelfs de fietsers vanuit het centrum richting onze wijk lijken genoegen te 
nemen met de gecreëerde, wat omslachtige S-bocht bij de Ringbaan Oost.
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Bed and Breakfast Tilburg Gust van Dijk aan de Tivolistraat is voor de tweede keer in vier 
jaar officieel beloont met Vier Tulpen, het hoogste kwaliteitskeurmerk. “Het interieur van 
deze B&B is luxe en aan het exterieur is veel zorg besteed. U mag een hoge kwaliteit ver-
wachten met veel voorzieningen en een uitstekende service”, aldus Stichting Bed & Break-
fast Nederland. 

Het Leger des Heils zoekt collectanten in Tilburg voor de jaarlijkse deur-tot-deurcollecte. 
Deze collecte wordt gehouden van 30 november tot en met 5 december. De opbrengst wordt 
gebruikt voor het sociaal maatschappelijk werk van het Leger des Heils. Ben je beschik-
baar? Meld je dan aan via : www.legerdesheils.nl/collecte of ( 036 539 81 75.

Nog bekenden die al langere tijd niet meer in de Armhoefse Akkers wonen? Verras ze met 
een boekje over de wijk. ‘Tussen Weemoed en Zomerlust’ schetst een beeld van onze wijk 
van jaren geleden en bevat veel informatie die je zelf waarschijnlijk ook nog niet weet. Het 
boek is voor een klein prijsje te koop bij o.a. Blossom in de Armhoefstraat.

Het Alzheimer Café Tilburg organiseert op 10 november een thema-avond over verlies en 
rouw. Belangstellenden zijn van harte welkom in de  President Mandelahof aan het Korvel-
plein 60. Het programma start om 20.00 uur en eindigt om 21.30 uur. De zaal gaat om 19.30 
uur open. Voor nadere informatie: ( 467 80 22 of mailen naar : riafeiter@home.nl. 

Boogje boogje lijn lijn kleur vlak punt. Je kunt je ze voorstellen; de woorden hardop uit-
spreken en ze tekenen en schilderen. Maar het zijn abstracties. Kunstenaar Paul Drissen 
nam de uitdaging aan om uiting te geven aan ‘Relations’, een nieuwe reeks solo’s te zien in 
Project Space Tilburg tot en met 15 november in de Tivolistraat op nummer 22. 
Meer info: ( 544 44 95.    
 
Wat kunnen we als Armhoefse Akkers doen voor vluchtelingen? Karin Smeets en Lineke 
Giesen namen het initiatief voor een eerste brainstorm op 27 oktober jl. Het leverde prach-
tige ideeën op. Voor de jongeren gaan ze op hun verzoek iets apart organiseren. Daarover 
is al een gesprek geweest met het jongerenwerk R-Newt. Voor gezinnen en alleenstaande 
vluchtelingen organiseren ze na de Kerst een middag bij de Pelgrimhoeve. En voor wie zelf 
al aan de slag wil als vrijwilliger, kijk op: : www.ruimhartigtilburg.nl.

De aanbesteding voor het groenonderhoud in Moerenburg is de komende vier jaar opnieuw 
gegund aan Brouwers Groenaannemers die de afgelopen jaren ook al actief waren in dit 
gebied. Het biedt de Werkgroep Moerenburg mogelijkheden om de plannen voor de aanleg 
van een stobbenwal - die kan dienen als nestmogelijkheid voor solitaire bijen, zoogdieren en 
vogels - op de Meijerrijbaan opnieuw bespreekbaar te maken.

Wat doe je met een stoel waarvan een poot los zit? Met een broodrooster die niet meer 
werkt? Met een wollen trui waar mottengaatjes in zitten? Neem ze mee naar het Repair 
Café, waar deskundigen je kunnen helpen met herstellen. Iedere eerste donderdag van de 
maand kun je gratis terecht bij La Poubelle. De koffie staat klaar evenals een kundig advies.

Ben je jong en heb je ideeën om Het Groene Woud, waarin ook Moerenburg ligt, nog 
mooier te maken, inwoners meer te betrekken bij natuur en landschap of een ander leuk 
projectidee dat bijdraagt aan de doelen van Het Groene Woud? Via de speciale jongeren-
regeling stelt Het Groene Woud maximaal duizend euro per idee beschikbaar om ze werke-
lijkheid te laten worden.Meld je via 7 streekhuis@hetgroenewoud.nl.  



23

Ik zoek een werkhuisje in de omgeving, het liefst 3 uur in de ochtend. 
Wilt u uw huisje lekker schoon en opgeruimd hebben, mail mij dan. Het liefst op de maan-
dag-, dinsdag of donderdagochtend. Geen huisdieren, daar ben ik allergisch voor. 
Meer info: 7 ferida_r@hotmail.com
 
Piano- en zangschool ‘Pop/Jazz/Klassiek’  
Docenten Arno Aerts en Wil van Leijsen. 
: www.wilvanleijsen.nl ( 544 54 55 of 7 arnoaerts1@home.nl. 

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

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

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

7 nov. Vanaf 09.30 uur Moerenburg 
Nationale Natuurwerkdag met opruimen en verplanten 

7 nov. Vanaf 18.00 uur Café Zomerlust 
Avondvullend programma met de Liedjeskeuken 

11 nov. Vanaf 17.30 uur Pelgrimhoeve 
Seniorendiner, aanmelden vóór 4 november 

15 nov. Vanaf 11.00 uur Viaduct Ringbaan Oost 
Samen zingend Sinterklaas welkom heten 

3 dec.  19.00 – 21.30 uur La Poubelle 
Repair Café voor reparatie van nog bruikbare spullen 

5 dec. In de avonduren Wijk Armhoefse Akkers 
Sinterklaas met zijn Pieten bezorgen cadeautjes 

7 dec. 20.00 – 23.00 uur Café Zomerlust  
Kom gezellig spellen spelen bij spellenclub Ludens 013 

 
 
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:  

27 november 
 11 december 

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

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

     Voorzitter Lout Donders                   J.P. Coenstraat 9         ( 543 88 68 
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Ø Buurtraad 
leden 

Remco Westhoek (535 70 38, Erwin Jacobs ( 590 40 00, Hein 
Jacobs (542 61 10, Ineke van Kasteren ( 544 67 83, Johan 
van der Have ( 06 215 870 61, Mascha Meulenbroek ( 06 133 
703 94, Manon Nix ( 544 63 73. 

  
Eerstvolgende vergadering 17 nov. aanvang 20.30 uur in de Van 
Heutszstraat 1a. Aanbellen bij Buurtraad/ prikpost. 

                            
Ø Wijkagent 

Ad Braber 
Spreekuren op 16 en 30 nov. 14 dec. 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. 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 Ilse Oldenkotte is de wijkzuster van Surplus in onze wijk. Zij is 

bereikbaar via ( 06 238 420 94 of via de Wijkzustertelefoon  
( 455 06 02. 
 

Ø Thebe wijkzorg Het buurtteam Prinsenhoeven met wijkverpleegkundigen en 
verzorgenden van Thebe Thuiszorg verleent zorg aan huis in 
onze wijk. Adres: Prinsenhoeven 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 / Meldpunt 
GGz 

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.  
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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.  

  
Schildersbedrijf Michel van Gemert 

 
Voor al uw binnen- en buitenschilderwerk 

Tevens ook kleine stukadoorwerken 
 

30 jaar ervaring in onderhoudswerken en nieuwbouw 
 

Vrijblijvende offerte 

Eikenbosch 43 
5056 GB  Berkel-Enschot 

Tel: 013 - 5367336 
Mob.: 06 – 22790145   

 
Winterschilder: 

van oktober t/m februari 10% korting          
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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			

	

	
	

DIRECT,	SNEL	en		PIJN	VRIJ	
Heeft	u	last	van	stijve	spieren	en	gewrichten	
of	klachten	aan	uw	nek,	schouder,	rug,	
elleboog,	hielspoor,		RSI-	arm,	dan	kunt	u	
terecht	bij	de	fysiotherapeut	bij	u	in	de	wijk.	
D.m.v.	een	speciale	techniek	worden	spieren	
aangeprikt	en	raken	op	die	manier	snel	en	
langdurig	ontspannen	

Overige	Specialismen:	fysiotherapie,	geriatriefysiotherapie,	
sportblessures,	revalidatie	na	een	operatie	of	beroerte,	looptrainingen	
(etalagebenen),	Parkinson,	hyperventilatieklachten,	COPD,	tapen.	
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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



32

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. 

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  


