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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

Stadscamping naar Moerenburg voor één seizoen?

Corin Sweegers

Op donderdag 24 november verscheen op facebook en op de website van de Stadscamping het nieuws dat de Stadscamping er in 2017 weer zal zijn, omdat er een
oplossing voor het locatieprobleem is gevonden.
Onrust
De onrust is echter groot. Niet alleen speelt
de discussie over de al dan niet gewenste
komst van de camping, maar ook over het
totale gebrek aan enig overleg. Buurtraad
en bewoners hebben geen idee “wat er
eigenlijk op de buurt afkomt.” In principe
gaat het om vijf weekenden camping, maar
is niet bekend om welke weekenden en/of
doelgroepen het gaat. Er zijn vele voor- en
tegenstanders en voor alle argumenten is
wel wat te zeggen. Het overleg tussen de
Stadscamping en belanghebbenden heeft
op 7 december jl. plaats gevonden, maar
dat is na de sluitingsdatum voor de kopij
van deze buurtkrant.
Meer info op : www.armhoefseakkers.nl.
(Wordt vervolgd)

Het weiland tegenover Café Zomerlust kan
gehuurd worden door de Gemeente om de
Stadscamping te huisvesten zo lang het
terrein van Van Gend en Loos wordt omgebouwd tot een Stadspark. Nu gonsde al
een paar weken het nieuws dat de Stadscamping in overleg was met Harrie Kolen
(grondeigenaar), maar dat het helemaal
rond was, was echt nieuws!
Er is tot dat publicatiemoment namelijk
geen enkel overleg gevoerd met bewoners, belanghebbenden of de Buurtraad
Armhoefse Akkers. Raar! De grond is
agrarisch en in het bestemmingsplan van
Moerenburg staat dat een camping niet is
toegestaan.

Het beoogde stuk grond voor de Stadscamping
Bij de voorpagina:
Op zaterdag 19 november jl. was de vaste crew weer actief in natuurspeeltuin De Takkenbende. Acht vaders met hun kroost plantten samen 5 fruitbomen en een lange heg. Tevens
werd de zandbak mooi afgeschermd met houten muurtjes, waardoor het net een terp lijkt.
De dorpspomp wordt pas afgesloten bij de eerste nachtvorst. De Takkenbende is bijna
winterklaar. Laat het nieuwe buitenspeelseizoen in 2017 maar komen. Maar eerst lekker
cocoonen met warme choco. Gelukkig is Zomerlust al open. De plicht zit er op. Op de foto
v.l.n.r. de vaders Bart, Bram en Arno met de kinderen: Daphne, Rens, Thomas en Tijn.
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Nieuwe wijkagent: Marco van Raak			

Debbie de Weijer

Sinds kort hebben we een nieuwe wijkagent voor onze wijk Armhoefse
Akkers die ook actief is in de wijk Hoogvenne. Dit is Marco van Raak.
Hoog tijd dus om hem voor te stellen.
Marco (45) heeft diverse taken binnen de
politie. Wijkagent is er daar een van. Voorheen was hij al wijkagent in Korvel en nu
dus bij ons in de wijk. Als wijkagent heeft
Marco de taak om samen met netwerkpartners te werken aan de veiligheid en
leefbaarheid in de wijk. Marco: “Om dit
te kunnen bereiken werk ik onder andere
samen met de gemeente, scholen en
woningbouwverenigingen. Maar jullie als
inwoners zijn voor mij ook heel belangrijk.
Jullie weten immers als geen ander wat er
speelt in de wijk!”
Wijkbewoners
Marco geeft aan dat hij samen met ons wil
kijken naar duurzame oplossingen. Indien
nodig spreekt de politie ook andere partners aan die een rol en een verantwoordelijkheid hebben in het oplossen van problemen. Verder treedt hij -net als overige
politiemedewerkers- op bij misstanden en
deelt hij -indien nodig- ook bekeuringen uit.
Als wijkbewoners kunnen we uiteraard ook
zelf optreden. Door tijdig overlast gevende
en/of verdachte situaties te signaleren
kunnen we actief meewerken aan een
veilige, leefbare woonomgeving. Zo kan
Marco als wijkagent zijn collega’s tijdens
de reguliere surveillances verzoeken om
gericht toezicht te houden. Denk hierbij aan
overlast, verkeersgedrag, inbraken etc. De
eerste indruk van onze nieuwe wijkagent is
dat wij in een relatief rustige en nette wijk
wonen, ondanks dat deze zo dicht tegen
het centrum aan ligt.

Marco van Raak
betreft het een strafbaar feit van iets langere gelden, bel dan met 0900-8844.”
Indien we onverhoopt zelf slachtoffer zijn
van bijvoorbeeld vernieling of diefstal, dan
kan er aangifte gedaan worden via internet.
Als de dader hierna bekend wordt, dan
moet er alsnog aangifte gedaan worden op
het politiebureau. Maar in eerste instantie
volstaat dus een digitale aangifte.
Net zoals zijn voorganger, Lieve v.d. Berg,
kunnen we Marco bereiken door hem een
mail te sturen. Aangezien hij naast wijkagent ook nog andere functies vervult vanuit
het politie basisteam Centrum Tilburg en
af en toe een vrije dag heeft, kan het zijn
dat hij niet meteen reageert. Wel streeft hij
ernaar om zo snel mogelijk een reactie te
geven. Mail met hem via:
7 wijkagenten-armhoef-hoogvenne.tilburgcentrum@politie.nl.

112 bellen
Marco benadrukt: “Iedereen zou direct 112
moeten bellen als hij/zij een strafbaar feit
op heterdaad ziet gebeuren. Dit geldt ook
voor verdachte situaties. Alleen zo kan de
politie snel reageren. Mocht je twijfelen, of
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Een oude wijk die duurzaam blijft				

Jaap van Loon

Ruim 30 wijkbewoners kwamen af op het 1e Inspiratie Café op 6 november jl. bij
Buitenom. De doelstelling: filosoferen en elkaar inspireren over de Armhoefse Akkers
anno 2040 was een beetje veel te ruim. Het hier en nu kreeg de meeste aandacht.
parkeerproblematieken kwamen aan de
orde. Duidelijk mag zijn, dat de Buurtraad
liefst zoveel mogelijk initiatieven vanuit de
wijk ziet komen en graag haar schouders
zet onder nieuwe kansen en visies.
Vervolgens zette Paul Roborgh de verdiensten van de Werkgroep Behoud Moerenburg mooi op een rijtje vanaf het ontstaan
als knotploeg tot de realisatie van het
Natuurleerpad en speeltuin De Takkenbende. Ook verhaalde hij over het proefproject
ecologisch beheer van de bermen in Moerenburg, dat bij succes uitgerold wordt over
heel Tilburg. Daarna gaf hij een opsomming
van 8 aandachtsgebieden, waarmee de
Werkgroep zich de komende periode gaat
bezighouden.
Bert van Helvoirt, directeur van Van Helvoirt
Groenvoorzieningen gaf een inkijkje in het
project Waterhoef in Oisterwijk, waar allerlei initiatieven rond meer groen in de wijk
samen met de bewoners de komende vier

De Werkgroep DAAD - De Armhoefse
Akkers Duurzaam - was de initiatiefnemer
om de zogenaamde dwarsdenkers en
omdenkers bijeen te brengen om vanuit
een gezamenlijk perspectief de (nabije)
toekomst te verkennen. Aan Wim Thijssen
de dankbare taak om deze geanimeerde
middag te leiden.
Sprekers
Deze begon met een interview dat Gert
Brunink hield met Lout Donders, voorzitter
van de Buurtraad. Natuurlijk kwam meteen
het bezoek van de koning en koningin aan
de orde die volgens Donlog op Koningsdag
maar gewoon naar de Armhoefse Akkers
moesten komen. Maar actuele zaken,
zoals de legitimatie van de Buurtraad, de
ontwikkelingen rond de Sacramentskerk,
de beoogde huizenbouw op het Aldi-terrein,
de uitbreiding van activiteiten op het Jan
Wierhof en de daarmee gepaard gaande

Veel aandacht voor de sprekers in het eerste Inspiratie Café
5

kans om voort te borduren op het duurzamer maken van onze oude wijk.
Blauwe ader
De Wethouder kondigde ook een project
van de gemeente in het voorjaar aan om in
samenwerking met tuincentra ‘meer tuin’ te
creëren. Stenen weg dus, want daardoor
zou het probleem van wateroverlast, deels
kunnen worden opgelost. Om die wateroverlast door hevige regenbuien aan te
pakken, legt de gemeente momenteel al op
een aantal plekken in Tilburg zogenoemde
blauwe aders aan; een extra riool voor de
afvoer van overtollig regenwater, zoals er
recent al een onder het Wilhelminakanaal
door is geboord.
Dat idee sloot mooi aan op een eerdere
inbreng vanaf de zeepkist om het regenwater van je eigen huis in een grindput op
te vangen, waarbij je de lelijke regenbuis
dan ook zou kunnen vervangen door een
dikke ketting, waarlangs het water haar
weg zoekt. Ogenschijnlijk piepkleine oplossingen, maar samen kan dat een enorm
effect opleveren.
Bert van Helvoirt wees nog op het boek
‘Herstellende landbouw’, waarin wordt
aanbevolen het huidige landbouwsysteem
veel meer te enten op natuurlijke systemen.
Boeren zijn daar best toe geneigd mits zij
hun gronden jarenlang kunnen benutten en
behouden. In Nederland zijn er al initiatieven dat een groep particulieren een gebied
opkopen, waarvan zij samen met een
uitbater het vruchtgebruik hebben.

In de luistermodus...
jaar worden geïnitieerd. Hij accepteerde
de uitnodiging van de voorzitter van de
Buurtraad om binnenkort ook eens onze
‘versteende’ wijk onder de loep te nemen.
Zeepkist
Aanwezigen werden uitgenodigd om op
de zeepkist te stappen, als ze bepaalde
ideeën, initiatieven of vragen hadden. Hein
Jacobs beet het spits af en refereerde aan
de serie ‘Als de dijken breken’ om een
oproep te doen voor ánders denken over
energie. Hij heeft diverse apparaatjes te
leen om eens te kijken hoeveel stroom bepaalde voorzieningen in jouw huis verbruiken, of waar er sprake is van een warmtelek. Meten is weten! (Zie elders in dit blad).
Geconstateerd werd, dat gemeentelijke
wet- en regelgeving vaak de inspiratie
belemmert. Dus hoe krijg je de gemeente
Tilburg zover dat deze ruimte geeft aan
nieuwe visies? Zo is het voor de Buurtraad,
maar ook voor de werkgroep DAAD, een
hele uitdaging om de vele oudbouw in onze
wijk met bepaalde maatregelen echt duurzamer te maken. Lout Donders kondigde
aan, dat hierover nagedacht gaat worden
samen met een groep beleidsmedewerkers
van de gemeente. Ondertussen was ook
wethouder Mario Jacobs binnengewandeld.
Hij sprak over de plannen om rond
Koningshoeve 36 ha nieuwe natuur te
creëren en over de mogelijkheden om het
terrein van de oude waterzuivering meer
te ontsluiten. Hij gaf aan, dat de gemeente
veel meer dingen gezamenlijk wil oppakken
met initiatiefnemers in de wijken.
Niet regelen maar faciliteren. Een mooie

Met een heerlijk liveoptreden van Sophia
Karma, winnares van Alle 015 Goed, kreeg
dit 1e Inspiratie café een passende afsluiting. Voor herhaling vatbaar dus met hopelijk een grotere groep belangstellenden,
want ‘nieuwe gezichten’ zijn welkom.

6

Spellenbeurs: gemiste kans 				

Redactie

Spellenclub Ludens 013 had op meer belangstelling gerekend voor haar spellenbeurs
op 26 november jl. bij Café Zomerlust. Met de feestdagen in aantocht waren prachtige
spellen soms voor een habbekrats te koop.
En spellen zijn er is allerlei soorten en
maten; van super eenvoudige potjes tot
urenlang diep-nadenkend-vermaak. Alleen
al in het zaaltje van Zomerlust stonden er
zeker 250 en waren een drietal groepjes
aanwezigen geconcentreerd bezig met een
voor hen nieuw spel.

bezoekers de kans om (nieuwe) spellen te
leren kennen en uit te proberen. Bij Café
Zomerlust wordt vanaf 20.00 uur gespeeld
en is er deskundige uitleg.
Een misverstand wil Gerard van der Wielen
van Ludens 013 wel wegnemen: “Iedereen
is welkom, of je nu beginner bent of wat
meer gevorderd. Het gaat om het plezier.
Er zijn altijd mensen van ons aanwezig die
je helpen met kiezen of die je stapsgewijs
leren hoe een spel is opgebouwd en
wat de spelregels zijn. Kom gewoon wel
op tijd, want dan ben je verzekerd van
een gezellige avond aan een van de
spellentafels.”
Een goed voornemen? 2 januari is de
eerstvolgende spellenavond.

Spellenavond
De hoeveelheid spellen is inmiddels
gigantisch. Op de jaarlijkse beurs in
Essen met 140.000 bezoekers werden
er dit jaar alleen al 120 nieuwe (bord)
spellen gelanceerd! De keuze is reuze.
Maar onbekend maakt onbemind, lijkt
het. Daarom biedt Spellenclub Ludens
013 op de 1e maandag van elke maand

Natuurwerkdag weer enorm succes				

Redactie

Op 5 november werd in Moerenburg in het kader van de Nationale Natuurwerkdag
zwerfvuil en illegaal gestort afval geruimd, maar ook stevig gesnoeid. Een paar
honderd meter verderop richting Baksche Ven waren op hetzelfde moment
vrijwilligers druk in de weer met het planten 10.000 bomen en struiken.
Dankzij de hulpvaardige handen van
bijna 70 vrijwilligers uit de wijk Armhoefse
Akkers en daar buiten kan de Werkgroep
Behoud Moerenburg trots zijn op deze zeer
geslaagde actie.
Ruim 120 vuilniszakken en stapels los vuil
werden verzameld met als triest hoogtepunt
de vondst van slachtafval in een sloot aan
de Zonderlokstraat.

Behalve het verzamelen van zwerfvuil
hebben 10 vrijwilligers de opgeschoten
begroeiing verwijderd aan de noordzijde
van de grote poel langs het fietspad
richting Baksche Ven, nabij knooppunt de
Baars. De poel is nu weer goed zichtbaar
geworden en de stapels snoeihout aan
de bosrand zijn de stille getuige van de
inspanningen die daar geleverd zijn.
Wolfs Catering uit Berkel-Enschot zorgde
tussen de middag voor twee heerlijke
soepen bij manege Hooijen waar het na
gedane arbeid goed rusten was. Ook dit
jaar mocht de Werkgroep rekenen op een
financiële ondersteuning van Verrijk je
Wijk en het Brabants Landschap, terwijl 3
medewerkers van Diamant de opgehaalde
troep verzamelden.

Moerenburg
Ook dit jaar werd om 09.00 uur gestart bij
de oude Waterzuivering, waar de mensen
van Raakveld zorgden voor koffie, thee en
koek in de woning van Johan Reijnders.
Daar vond ook een toelichting op de
werkzaamheden plaats door Ingrid Maas,
waarna de diverse groepen aan de slag
gingen in het terrein.
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Natuurwerkdag 5 november
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Duurzaamheidsvallei
Enkele vrijwilligers vertrokken ’s middags
nog naar de terreinen tussen Baksche Ven
en de Rijksweg A65 om te helpen bij een
gigantische plantklus van de Duurzaamheidsvallei die recent het stokje heeft
overgenomen van Streekhuis het Groene
Woud (zie elders). Vooraf hadden bijna
100 vrijwilligers zich daarvoor aangemeld,
maar op de dag zelf waren het er een
goede 30, variërend in leeftijd van 10 tot 82
jaar. Voorafgaand was met haast militaire
precisie de operatie van het planten van
10.000 bomen en struiken voorbereid.
Henk de Kort, Henk Hoppenbrouwers en
Dré van Hal hadden in de voorbereiding de
plantgaten al geboord, zodat het plaatsen
zeer snel kon gebeuren. Maar dan nog
moest er gigantisch veel werk verzet worden en daar waren de vrijwilligers wel een

dagje mee bezig. Hier had de Albert Heijn
in Oisterwijk gezorgd voor prima lunchpakketten.
Het fraaie weer droeg er toe bij dat er
sprake was van een plezierige werkdag
met een jaarlijks groter wordende groep
vrijwilligers. Een enorm succes, dat vooral
verklaard kan worden doordat het gewoon
gezellig is om zo samen buiten bezig te
zijn met een klus die goed georganiseerd
wordt. Je ziet ook meteen resultaat en je
bent trots, dat je daaraan een bijdrage hebt
kunnen leveren.
Op de pagina hiernaast blikken we nog
even terug met foto’s van Paul Roborgh.
Meer foto’s van beide natuuracties zijn te
vinden op : https://myalbum.com/album/
vZ2WTS0VIjBv.

‘Mag ik uw sportplaatjes?’ 				

Debbie de Weijer

In de periode van 2 november t/m 27 december krijgt je bij iedere € 15 aan boodschappen bij de Jumbo een setje sportplaatjes van jouw favoriete lokale sportclub. Hier
in de buurt worden in 3 verschillende vestigingen de foto’s weggegeven van NOAD,
Longa, Were Di voetbal en Were Di hockey. Druk sparen dus om je eigen persoonlijke
album vol te krijgen.
Dit jaar is er geen algemeen verzamelboek
van profclubs uit Nederland of de rest van
de wereld. Nee, sporthelden zijn juist ook in
de eigen omgeving te vinden. Iedereen die
aan sport doet, is een sportheld: iedereen
probeert namelijk zijn best te doen en zijn
beste beentje voor te zetten. Dit geldt zo
in alle takken van sport. Daarom is het dus
ook zo leuk dat de jonge voetballers en
hockeyers van de vier bovengenoemde
clubs alle teamgenoten van hun eigen team
en van alle andere teams van hun club
kunnen verzamelen.

teamfoto’s zijn er ook actiefoto’s te vinden.
Ik heb verzamelboeken van verschillende
verenigingen gezien en die zien er goed
verzorgd uit. En dan is het alleen nog maar
een kwestie van het boek vullen…
Verzamel-stress
Maar dat volkrijgen van je album is nog
niet zo gemakkelijk. Natuurlijk moeten alle
ouders, opa’s en oma’s en familie naar de
bewuste supermarkten (en nee, niet naar
een andere vestiging van de bewuste supermarkt!). Daarnaast moeten ze ook nog
eens vragen om de plaatjes van de juiste
club. Aan de kassa zie ik geregeld mensen
nadenken “bij welke club speelde mijn
kleinzoon ook alweer?” Natuurlijk staan
er ook bij deze actie vaak kinderen in de
buurt van de kassa’s om te vragen of zij de
plaatjes van de lokale sporthelden mogen.
Een ander probleem doet zich voor wan-

Persoonlijk album
Iedere speler van de 4 clubs die gefotografeerd is, heeft een persoonlijk verzamelalbum gekregen. Met voorop zijn of haar eigen foto! In het boek staan verder een kort
algemeen stukje en de geschiedenis van
je eigen club. Naast alle speler-foto’s en
9
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neer er in een gezin meerdere sportende
kinderen zijn. Een paar jaar geleden
verzamelden deze kinderen dan samen alle
voetbalplaatjes in 1 boek. Nu wil ieder zijn
eigen album volkrijgen, ook al spelen beide
kinderen bij dezelfde club. En er staan
gemiddeld toch zo’n 600 foto’s in 1 verzamelalbum! Denk ook eens aan de gezinnen
waarbij de kinderen verschillende sporten
beoefenen; de een voetbalt en de ander
hockeyt bijvoorbeeld. Wel erg veel plaatjes
om te verzamelen en er moeten natuurlijk
van elke club evenveel plaatjes worden
meegenomen vanuit de supermarkt.
Reken maar eens uit hoe vaak je eigenlijk
boodschappen moet gaan doen om zo’n
album (dubbel) vol te krijgen.

Pien van Dongen is een van de vele kinderen uit onze wijk die druk bezig is met het
verzamelen van onze lokale sporthelden

Gelukkig is er in de wijk en op school
een ware ruilhandel. Ook wordt er door
de supermark ter afsluiting van de actie
een ruilbeurs georganiseerd. En mogelijk
organiseren de verenigingen zelf ook nog
een ruildag. Maar voorlopig moeten we dus

nog even blijven sparen tot eind december
voor onze lokale sporthelden van NOAD,
Longa en Were Di.

Energiebesparing voor iedereen mogelijk 		

Redactie

Tijdens het Inspiratie Café op 6 november jl. heeft buurtgenoot Hein Jacobs op de
zeepkist een oproep gedaan om samen met hem energiebesparing in eigen huis op te
pakken.
Zijn bedoeling is om hiermee een steentje
bij te dragen om de klimaatverandering
tegen te gaan en te voorkomen dat we
in de toekomst spreken over ‘Tilburg aan
zee’. Dit kan bijvoorbeeld door de slimme
meter te gaan gebruiken; het verbruik van
apparaten te meten met losse energiemeters (te leen); zijn warmtebeeldcamera
te gebruiken om warmte-lekken te zoeken;
elkaar energiebesparingstips te vertellen en
eigen ervaringen en oplossingen te laten
zien. Kortom, elkaar uit te dagen om op een
leuke manier er een sport van te maken om
het energieverbruik omlaag te krijgen.
Buurkracht
Hein gaat nu van start met een mooie
groep van vijf buurtgenoten en heeft een
datumprikker uitstaan om begin decem11

ber voor het eerst bij elkaar te komen. Hij
gaat dit initiatief samen oppakken met
Buurkracht: een organisatie die belangeloos dergelijke initiatieven ondersteund,
inclusief een eigen webpagina binnen hun
website : www.buurkracht.nl.
Inmiddels is door Buurkracht al een buurtbegeleidster toegewezen als begeleidster:
Irmy van Paassen, een heel enthousiaste
dame.
Met dit initiatief worden we de 3e buurt van

Tilburg, naast De Blaak en Fatima, en de
151-ste buurt van Nederland die meedoet.
Dus, laat Hein maar weten of jij ook mee
wil gaan doen en wilt werken aan en een
lagere energierekening.
Contact via ( (013) 542 61 10 of
7 heinjac@telfort.nl. In het volgende nummer van de buurtkrant wordt verteld hoe de
eerste bijeenkomst is verlopen.

Alleen naar het seniorendiner
Het begon in het voorjaar van 2014: de KBO in onze wijk had een plan om diners voor
senioren te gaan organiseren. Ze vroegen het Senioren Netwerk om mee te helpen.
En op 12 juni in dat jaar was het eerste
diner. Met meteen 62 gasten, dus dat was
een goed begin. Dat ging zo ongeveer om
de zes à acht weken door en op 21 december a.s. is het inmiddels achttiende diner.
Cateraar van Poppel zorgt elke keer voor
heerlijk eten en iedereen zit gezellig bij
elkaar in de Pelgrimhoeve. Inschrijven kan
nog tot 14 december!

op maandagmorgen in de Pelgrimhoeve,
samen met mensen die ik ken van de
diners. Dat is zo gezellig dat we in de
zomervakantie toen er geen les was,
zeven weken lang om de beurt bij iedereen
van het clubje koffie zijn gaan drinken. Ik
weet nu dat je het zelf moet doen, even
doorbijten maar voor mij was naar het diner
gaan een goede stap. Ik ben blij dat ik het
gedaan heb, ik heb sindsdien geen enkel
diner meer gemist.”

Maar wat als je graag naar het seniorendiner wilt gaan, maar je weet niet met wie?
Als je geen maatje hebt om mee samen te
gaan? Twijfel dan niet langer en kom gerust
alleen! Dit gebeurt heel vaak, er zijn al veel
gasten in hun eentje naar het diner gekomen. Soms is het even wennen. Maar de
ervaring is dat dat snel gaat en dat het dan
heel gezellig is.
Een mevrouw die eind 2014 ook voor het
eerst alleen kwam, wil graag (anoniem)
haar verhaal vertellen: “Ik vond het een
hele stap om naar het diner te gaan, ik
kende er niemand. Maar ik wilde graag
meer mensen in de buurt leren kennen.
Dus ben ik uiteindelijk gegaan, ook op
aanraden van mijn buren. Het was best
spannend, maar gelukkig raakte ik al snel
aan de praat aan de tafel waar ik zat.
Vlak daarna ben ik ook lid geworden van
de KBO en sindsdien ga ik daar ook met
uitstapjes mee. En ik zit op het gymclubje

Senioren Netwerk Armhoefse Akkers en
KBO
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Kampioenen in de wijk						

Redactie
ze tot op heden ongeslagen en kampioen
zijn. Na de winterstop gaan zij dan ook
een niveautje hoger spelen. Ook JO11-3 is
tevens ongeslagen en onbereikbaar. Hierna
sloot de JO9-1 zich aan in het rijtje kampioenen. Ook zij mochten aanschuiven voor
de kampioensfriet aan de kampioenentafel.
Alle teams gefeliciteerd! De komende
weken zijn er nog kampioenskansen voor
JO11-4 en voor JO9-6.

De eerste jeugdkampioenen van de najaarscompetitie zijn alweer bekend bij de
voetbal.
Bij Longa werd JO11-2 kampioen. Dit team
is de afgelopen tijd erg veel gegroeid, wat
dus terecht resulteerde in de eerste plaats,
gefeliciteerd.
De JO13-2 van Were Di werd onbereikbaar
voor de directe concurrentie door met 0-11
te winnen bij Willem II. Dit betekent dat

Informatie

Parkeerinventarisatie Jan Wierhof			

Theo Vervoort

Zoals eerder gemeld heeft GGz Breburg zich de afgelopen weken gebogen over de
mogelijke parkeerproblemen op en rondom de locatie Jan Wierhof die kunnen ontstaan door de komst van medewerkers van onze Rijense vestiging.
Om een duidelijker beeld te krijgen over de
omvang van de mogelijke problemen, is
geïnventariseerd hoeveel auto’s er dagelijks parkeren op onze locatie in Rijen. Van
daaruit komen onze medewerkers namelijk
naar Jan Wierhof. Daarnaast hebben we
gekeken naar het gebruik van parkeerplaatsen op de of het Jan Wierhof.
Inventarisatie
Uit deze inventarisatie komen de volgende
punten naar voren:
- Op Jan Wierhof worden meerdere parkeerplaatsen per dag gebruikt door
mensen die niet op Jan Wierhof werken
of behandeld worden.
-

Op beide locaties is een piek in het gebruik te zien op de maandag, dinsdag en
de donderdag en een dal op de woensdag en de vrijdag.

-

Als de totalen worden opgeteld komen we
per dag uit tussen de 125 (minimaal) en
199 (maximaal) noodzakelijke plekken.

die in Rijen werken over de vraag op welke
manier zij straks denken te gaan komen:
met openbaar vervoer, met de auto of met
de fiets. Hieruit bleek dat tussen de 20 en
25% van hen aangeeft dat ze straks met
fiets of openbaar vervoer gaan komen. Het
betreft dan ongeveer 20-30 medewerkers.
Als je deze enquête meeneemt in de inventarisatie zou je uitkomen op een parkeerbehoefte tussen de 105 tot 179 plekken vanaf
het moment dat de medewerkers vanuit
Rijen naar Jan Wierhof komen Dat zou
betekenen dat we op piekdagen rond de
30 plekken tekort kunnen komen, maar ook
dat er op daldagen geen parkeerbehoefte
buiten het terrein is.

Enquête
Naast de inventarisatie hebben we een
enquête gehouden onder de medewerkers
13
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Aanname
We realiseren ons terdege dat bovenstaande een aanname is. We oriënteren ons
dan ook op welke manier we zicht kunnen
krijgen op het feitelijke gebruik van het parkeerterrein van de Jan Wierhof en op welke
manier we oplossingen kunnen vinden voor
medewerkers die niet kunnen parkeren.
Ook realiseren we ons terdege dat 2017
nog een overgangsjaar is. De kliniek van
Dubbele Diagnose die momenteel gehuisvest is op Jan Wierhof 2 en 3 zal, volgens
planning, maart/april tijdelijk gaan verhuizen naar Breda. Dat zal duren tot januari
2018. In die tussentijd worden gebouwen
1,2 en 3 verbouwd.
Wat ook niet (nog)is meegenomen, is de
parkeerbehoefte van Novadic-Kentron. Zij
komen vanaf begin 2018 naar de Jan Wierhof. Het is de bedoeling om de parkeerervaringen van volgend jaar en de parkeerbehoefte van Novadic-Kentron wederom
in kaart te brengen en hierover samen
afspraken te maken. Wij blijven u en ook de
buurtraad hierover op de hoogte houden en
waar nodig erbij betrekken.

Ingebruikname Jan Wierhof 6,7 en 8.
Na maanden intensief en hard werken vindt
de komende maand de verhuizing plaats
vanaf Rijen naar de Jan Wierhof. U zult dan
ook de komende weken een wat drukker
verkeer dan normaal zien met verhuiswagens en leveranciers van meubilair en
dergelijke. Natuurlijk willen wij u als buur de
mogelijkheid bieden om de resultaten van
de verbouwing te bekijken. Hieronder leest
u de uitnodiging hiervoor.
Als u vragen heeft, als u iets wilt melden of
als u een klacht heeft over overlast op of
rond Jan Wierhof, dan kunt u op verschillende manieren hierover contact met ons
opnemen: Via de receptie, via
( 088 016 16 16 of via
7 meldingenjanwierhof@ggzbreburg.nl.
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 over de afhandeling.

Uitnodiging bezichtiging Jan Wierhof voor omwonenden
Datum: woensdag 18 januari van 19.30 tot 21.00 uur
Wij bieden u, als buur, de mogelijkheid om de renovatie op de Jan
Wierhof te komen bekijken. Onder het genot van een hapje en een
drankje kunt u zien wat de resultaten van de verbouwing zijn.
U bent van harte welkom. Aanmelding hiervoor is niet nodig.

Met ongeveer 70
man werd er volop
gezongen tijdens
het liedjescafé van
12 november jl.
Vooral de gouweouwe nummers
deden het goed.
De loterij en de
‘bloemkoolmedley’
waren een leuke
afwisseling deze
avond.
15
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Armhoefse Akkers staat op tegen kanker 		

Corin Sweegers

Op 18 november werd er voor de derde keer een veiling georganiseerd voor de Stichting Gijsje Eigenwijsje in de Pelgrimhoeve. Meer dan 6,5 duizend euro werd er opgehaald en de aanwezigen hadden een leuke avond op de koop toe.
Rooijakkers ging zij voor een fantastische
avond. Dat is gelukt. De opbrengst is
bestemd voor het KWF c.q. Stichting Gijsje
Eigenwijsje, genoemd naar Gijsje Baeten
die in 2011 overleed op 9-jarige leeftijd aan
hersenstamkanker. Zijn laatste wens was:
“De aankoop van een vakantiehuis aan
zee, waar lotgenoten even kunnen genieten
samen met hun familie en met de nodige
specifieke zorg.” Zijn ouders hebben deze
laatste wens in de Stichting Eigenwijsje
onder gebracht. In 2013 kon het eerste
vakantiehuis geopend worden en in april
2017 wordt het 2e huis geopend.
Zaal goed gevuld
De zaal van de Pelgrimhoeve was ook dit
keer best goed gevuld, alleen de stoelen
aan de voorkant bleven leeg. Dit was
voor de veilingmeester wat lastig want hij
moest steeds tussen het rumoerige publiek
zoeken naar handen. Er werd flink geboden
en Lout kreeg het voor elkaar om voor elke
kavel een mooie prijs binnen te halen. Als
de biedingen stagneerden, maakte hij nog
wat extra reclame, vroeg wat meer aandacht van de zaal en dan kwam het bieden
weer op gang. Onder zijn bezielende
leiding kon de zaal dus niet achterblijven
en viel hij even stil dan nam Sander het
woord over. Als Lout dreigde de hamer te
laten zakken om het bod af te slaan werd
er meteen weer geboden.
Er waren 33 zeer gevarieerde kavels. Van
etentjes bij Zomerlust, Te Koop, Bistro
St. Sjaak en De Visserij, bierproeverijen,
kaartjes voor het concert van Guus
Meeuwis, bijlessen, schilderij, tafel,
avonturenmiddag van GH Events,
boksclinic tot vliegen in een sportvliegtuig.
Allemaal veilingstukken geheel belangeloos
ter beschikking gesteld en te veel om
allemaal op te noemen.

Veilingmeester Lout Donders
De eerste veilingen waren in 2011 en 2012
en werden georganiseerd door Ingeborg
Bosch: “Steeds vaker zag Ik mensen om
me heen met die gevreesde ziekte. Ik
moest iets doen.” Zo kwam ze op het idee
van een veiling van allerlei zaken die gratis
ter beschikking gesteld worden door ondernemers en particulieren.
Wens
Samen met Bert van der Loo en Lout
Donders als veilingmeesters werd in die
jaren een groot bedrag opgehaald tijdens
de veiling. Maar het noodlot sloeg toe bij
Bert en ook hij heeft helaas de strijd verloren. Ingeborg heeft er dan ook even over
moeten denken maar dit jaar toch beslist
dat ze weer een veiling wilde organiseren.
Gezamenlijk met Lout Donders en Sander
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Maartje Paumen
Maar de klapper van de avond werd de
clinic van 1,5 uur van TOP-speelster
Maartje Paumen in het voorjaar van 2017
voor maximaal 16 kinderen. Voor sommige kavels was zoveel interesse, dat
spontaan ter plekke een extra kavel werd
aangeboden, zoals bij de bierproeverij van
Bakker.
Daarnaast was er een rijk gevulde
enveloppenloterij met voor elke envelop
een leuke prijs. Boeken, etentjes,
overnachting, vrij-kaartjes met als
hoofdprijs een Fuji digitaal fototoestel

t.w.v. € 400,--. De winnares ging dansend
en juichend door de zaal. Door de
Pelgrimhoeve werd voor elke consumptie
30 cent afgedragen voor het goede doel.
Om 22.50 uur was het laatste kavel geveild, waren de enveloppen bijna op en kon
Ingeborg samen met Lout meedelen dat
ze zeer tevreden zijn. Om 23.15 uur maakt
Lout de voorlopige opbrengst bekend: een
bedrag van € 6.446,75, maar daar komt
nog wel de drankomzet bij.
Een geweldig leuke avond, ook als je niets
wilt kopen. Gewoon leuk om erbij te zijn.

Open Atelierdag op Carré 				

Jaap van Loon

21 kunstenaars gaven acte de presence op de tweejaarlijkse Open Atelierdag op
Carré op zondag 6 november jl. Een unieke kans voor bezoekers om een variëteit aan
kunstuitingen te zien, maar ook om nog eens rond te dwalen in de ruimten van het
voormalig St. Elisabeth ziekenhuis.
“Ik heb hier nog gelegen. Maandenlang”,
verzucht een van de oudere bezoekers.
“Het was voor mij kantje boord en ons
pa en ma hebben hier lang in spanning
gezeten”, als hij me wijst op de voormalige ontvangstsalon meteen vooraan in de
linkervleugel. Hij was overigens niet de
enige die in eerste instantie op het gebouw
afkwam, maar vervolgens verrast werd
door de vele kunstuitingen.

en de zangstudio van Reina Waagenaar
waar je een proefles kon volgen. In een
Turkse ruimte was een kinderfeestje en
wat hogerop fotostudio’s van Norbert
Elias die met drie dimensionale objecten
(geen cirkels) een gelaagde kijk op de
wereld creëert en van Wout van de
Wouw die gestopt is met het geven van
gymlessen en zich nu met allerlei foto- en
computertechnieken o.a. stort op verlaten
landschappen.

ABC
Bezoekers kregen meteen bij binnenkomst
een mooi doosje ansichtkaarten met
werken van de exposerende kunstenaars.
Een leuke geste, zeker als je het
bijgevoegde kaartje leest: alle huurders bij
elkaar vullen gemakkelijk een heel ABC
van (kunst)beroepen! Er hebben namelijk
momenteel 87 kunstenaars een atelier op
Carré. De route was met kleurige pijlen
op de grond aangegeven, zodat er geen
ingewikkelde plattegrond nodig was. Dus
kwam uw scribent meteen al in de kelder
terecht, waar zandzakken voor de deur
de nattigheid buiten houden. Hier de
imposante beelden van Margot Homan
die momenteel ook in Slot Zeist exposeert

Producties
Maar er was meer, veel meer! En dat al
helemaal als je al die verhalen hoort achter
de verschillende uitingen. Oud en experimenteel nieuw verenigd! Zo huurt beeldend
kunstenaar Fred van Esch 30 m2, voorheen
5 aparte slaapkamertjes van de verpleegnonnen. Collega Lia Kuypers was nog druk
doende haar visitekaartjes handmatig aan
te passen, maar haar werken waren niet te
missen, die kleurden ook de gang. Dat lukt
Cor van Dixhoorn niet meer, zijn producties staan gewoon rijen dik tegen een wand
gestapeld. Grafisch vormgever Martijn
Lees verder op pagina 22
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Ons Ans
Hebbes! De N-dash van TiburgsAns, onze eigen Tilburgse letter, ontworpen door stadgenoten
Sander Neijnens en Ivo van Leeuwen. Voor wie dit niet kan volgen: deze mannen hebben voor onze
stad, voor de mensen van onze stad, een speciale letter ontworpen. TilburgsAns dus.
Zet je schrap: ‘Het speelse, rauwe, experimentele, verrassende, humorvolle lettertype, geïnspireerd
op het karakter van de stad Tilburg.’ Ik heb iets met letters en woorden. Hebben columnisten
wel vaker. Deze DONLOG is geschreven in TilburgsAns Regular, zo heet deze mooie letter, voor
vrienden ‘Ons Ans’.
Je kunt een letter adopteren bij de Tilburgse Stichting Lettertekens. Ik was natuurlijk weer te
laat om de letter te nemen die ik graag wilde: de M. De letter die mij al lang begeleidt in mijn
leven. Maar die heeft Marc-Marie Huijbregts al ingepikt. De D en de L hebben ook al een vader of
een moeder. De A van Armhoef: ook al weg, die heeft Ateliers Tilburg van buurtgenoot Alex van
Zundert. Je hebt altijd mensen die sneller zijn. Toen dacht ik: doe mij maar een spatie. Daar heeft
ons Ans er veel van. Die zijn ook betaalbaar, beetje voor de gewone man zeg maar.
Je krijgt een exclusief ingelijst exemplaar van de letter of letterteken van je keuze mee naar huis.
Bij de spatie ziet dat er best wel leeg uit in zo’n lijstje. Dus toch maar even verder gezocht.
Intussen ook nog even verdiept in steden en letters, omdat ik mezelf zag opschrijven dat we de
enige stad zijn met een eigen lettertype. Nee dus. Er zijn letters die naar steden genoemd zijn.
Maar TilburgsAns is van de mensen. Van ons allemaal dus. Er is maar één andere stad op de wereld
waar de inwoners zelf ook hun letter hebben: Chattanooga in Tennessee in de VS. Ik voel een
stedenband aankomen.
En toen: hij kwam als een geschenk uit de hemel: de N-dash. Vaktaal voor verbindings-streepje.
Ofwel: het ‘half kastlijntje’. Het zal toch niet waar zijn! Dat streepje had nog geen vader en
moeder, hebbes dus. In onze stad waar verbinden een basisbegrip is, had nog niemand zich om het
verbindingsstreepje bekommerd. Als een weesje stond het nog zonder adoptie-ouder in de lijst.
Dus heb ik het ouderschap op me genomen. Want ‘verbinden’ is mooi en ook wel nodig in deze
woelige tijden.
‘Maar let op’, zei Sander Neijnens bij de overhandigingsspeech die je er gratis bij krijgt: ‘het
verbindingsstreepje schept ook afstand en ruimte tussen woorden.’ Eentje om over na te denken.
Ik heb hem in elk geval ingelijst en genummerd (unicode 2013) aan de muur hangen en zal er goed
voor zorgen. Een mooi motto voor 2017: verbinden en af en toe afstand nemen.
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Homan kiest ervoor om unieke sieraden
en accessoires in een beperkte oplage te
ontwerpen. Met hem en anderen gesproken over rendement versus energie die het
kost om mooie dingen te maken. Hoe vind
je immers een afzetmarkt voor al dit soort
creaties? Is het een – uit de hand gelopen
- hobby of toch werk? De meningen zijn

verdeeld. Feit is wel, dat in dit tekstje nog
maar een fractie vermeld kon worden van
hetgeen getoond werd aan de meer dan
250 bezoekers die soms hutje mutje bij
elkaar stonden in een atelier. Vandaar een
fotocollage op pagina 19 als lokkertje voor
een volgende keer. Wellicht wat eerder dan
pas over twee jaar?...

Jong geleerd is oud gedaan 			

Gerben van Eeuwijk

Het gaat de fusieclub Noad Longa Combinatie (NLC) dit najaar voor de wind qua
ledenaantal. Twee takken van sport springen in het oog: het meidenvoetbal (6-19 jaar)
groeit als kool en het wandelvoetbal voor senioren (60+) is sinds de zomer aangeslagen in Tilburg.
Steeds meer meiden gaan op voetbal. Landelijk gezien is de trend een snelle groei.
Volgens voetbalbond KNVB is meidenvoetbal zelfs de snelst groeiende sport van
Nederland anno 2016. De nieuwe vereniging NLC merkt dat sinds de zomer heel
sterk. Jeugdcoördinator Han Boers is er
trots op: “Ze blijven maar toestromen al die
meiden met hun vriendinnen. Al ruim voor
de ‘Try Out Maanden’ november-december
was dat het geval. Inmiddels hebben we
vijf meidenteams kunnen samenstellen,
die allemaal aan de competitie meedoen.
We komen soms handen tekort met de
twee trainingen in de week op maandagen woensdagavond van 18.30 - 19.30
uur. Gelukkig zijn ouders bereid om in te
springen indien nodig. Vooral vaders leven
zich uit als co-trainers.” Het meidenvoetbal
hanteert net als de jongens sinds augustus de nieuwste benamingen vanuit Zeist.
Volgens de KNVB-regels kent NLC thans 5
meidenteams: 1 team onder 9 jaar (MO-9),
2 teams MO-11, 1 team MO-13 en 1 team
MO-15 jaar. Vanaf 16 jaar is er sprake van
een heus dameselftal, dat NLC ook in huis
heeft. Er is dus de mogelijkheid voor jonge
meiden om hun hele jeugd te blijven voetballen aan het Sportpark aan de Spoordijk.

Meisjes en voetbal:
een heel gewilde combinatie
veld 7 tegen 7. Grote uitslagen als 0-13
komen na enkele maanden training een
stuk minder vaak voor. Vandaag speelt het
MO-9 team bijna gelijk, eindstand 4-5 tegen
Zaltbommel. Er zit zeker vooruitgang in.
Drie bijzonderheden zijn nog het vermelden
waard: ten eerste de blauwe kaart, die na
afloop voor sportief gedrag wordt uitgereikt,
meestal als troost voor de ongelukkige
verliezer. Ten tweede een initiatief van
ouders: de kanjer van de dag krijgt een
gouden bokaal mee naar huis, die na een
week weer rouleert naar een ander kind uit
het team. En of zo’n beloning motiverend

Blauwe kaart
Op zaterdagochtend is het zeer druk en
zijn alle velden bezet. De voormalige Fpupillen ofwel de mini’s spelen op een half
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Het gaat er vriendelijk doch fanatiek aan
toe bij de wekelijkse potjes combinatievoetbal in wandeltempo. Slidings en sprintjes
zijn taboe, want die zijn blessuregevoelig
of riskant voor de rikketik. Voor de zekerheid is er een AED-apparaat besteld, want
je weet nooit. De oudere heren kennen
hun grenzen en tellen hun zegeningen.
Het spelplezier spat er van af bij de krasse
knarren. Voor 60 euro contributie per jaar
mogen 60 plussers zich uitleven met leeftijdsgenoten en dat doen ze met zichtbaar
plezier. Deelnemer Toine Smulders (75)
noemde het op TV zijn favoriete wekelijkse
uitje, vol trots in zijn Willem II-tenue. Twee
oudere heren langs de lijn worden dringend
verzocht om volgende week toch echt hun
voetbalkloffie aan te trekken en mee te
doen. Zeker ook aan de derde helft in de
kantine, die minstens zo belangrijk is voor
de sportieve sociale contacten. En moeder
de vrouw is er blij mee dat hun eega weer
een vaste middag de deur uit is en moe
maar voldaan weer thuis komt.

De trotse senioren van het wandelvoetbal
met vooraan 2e van links Toine Smulders
werkt! Ten derde de actie van Jumbo met
voetbalplaatjes. Kinderen sparen en ruilen
plaatjes met foto’s van hun eigen gezichten
erop. Ieder kind krijgt bij Longa en Noad,
maar ook bij Were Di zijn eigen album.
(zie elders).
Wandelvoetbal
Iedere donderdagmiddag van 14.00 - 15.00
uur spelen senioren alsof ze weer kinderen
zijn, eveneens 7 tegen 7 net als pupillen.

Op 11 november vond de overdracht plaats van het Deltaplan voor het Landschap van het
Streekhuis Het Groene Woud naar de Stichting Duurzaamheidsvallei.
Tijdens een geanimeerde bijeenkomst bij Café Mie Pieters werden de kartrekkers nog eens
in het zonnetje gezet en teruggeblikt op de recente aanplant van 10.000 struiken en planten
in het gebied bij het Baksche Ven.
De enquête van de Buurtraad is 268 maal ingevuld. De Buurtraad gaat nu aan de slag met
alle uitkomsten en ideeën die zijn genoemd. Daarvoor is nog wat meer tijd nodig, maar ze
houden u op de hoogte. Ook de prijswinnaars zijn bijna bekend. Met hen zal contact worden
opgenomen en daarna zullen zij via Facebook en de website : www.armhoefseakkers.nl
bekend worden gemaakt. Als deze buurtkrant uitkomt, staat de uitslag zeker online.
Het Rode Kruis biedt gratis workshops aan voor ouderen, die (semi) zelfstandig wonen.
Zo was er onlangs veel belangstelling voor de workshop ‘Risico’s in en om het huis’. Zelfredzaamheid van ouderen in een snel veranderende wereld verdient terecht een steuntje in
de rug. Meer info: Rode Kruis Tilburg ( (013) 542 51 63 of 7 info@rodekruistilburg.nl.
Hester van Tongerlo maakt Bij SEA Foundation een mixed media tentoonstelling als een
‘Work in Progress’. Ze werkt in de projectruimte t/m 11 december. Dan wordt haar tentoon23

stelling officieel geopend en haar Artist’s book gelanceerd. Bezoekers kunnen tot 18 december de opbouw en de tentoonstelling bekijken op donderdag, vrijdag, zaterdag van 13.0017.00 uur. Tivolistraat 22 ( (013) 544 44 95
Op zondagmiddag 18 december is er een open huis in de nieuwe Bed & Breakfast in
Moerenburg van Ingrid en Pieter Meijer-Lips. Iedereen is welkom om een kijkje te komen nemen in B&B MoerEnBurg aan de Oisterwijksebaan 11, tussen 13.30 en 17.30 uur.
Kijk ook eens op : www.bnbmoerenburg.nl.
Ga mee met de Museum Plus Bus
naar het Rijksmuseum
Het Senioren Netwerk Armhoefse Akkers heeft zich ingeschreven voor een uitstapje
met de Museum Plus Bus en we zijn daarvoor uitgekozen! Dat is goed nieuws, want het
betekent dat een groep senioren uit de Armhoefse Akkers op vrijdag 3 februari a.s. met
deze bus naar het Rijksmuseum in Amsterdam kan.
Kunt u dit uitstapje normaalgesproken zelf niet maken? Op deze dag stapt u hier in de wijk op
de bus en wordt u aan het eind van de dag weer netjes afgezet. Gezellig met buurtbewoners
op pad, een mooie kans!
Het Rijksmuseum is het beroemdste museum van Nederland, met prachtige kunstwerken in
een fantastisch gerestaureerd gebouw. We zijn de hele dag weg en gebruiken in Amsterdam
de lunch.
Strengere voorwaarden
De voorwaarden van de Museum Plus Bus zijn de afgelopen jaren strenger geworden. In
principe is de regel dat de gasten minimaal 70 jaar moeten zijn of in ieder geval boven de 65
jaar en om een andere reden, zoals hun lichamelijke conditie, tot de doelgroep horen.
Daarom vragen wij om uw geboortedatum in te vullen, vergeet dit niet. Ook wie een rollator of
rolstoel heeft, kan mee. In een rolstoel kan dat alleen met begeleiding.
We hebben contact met het RIBW, de Zonnebloem en de KBO om zoveel mogelijk mensen te
benaderen die normaal dit uitstapje niet zelf kunnen maken. Het is daarom nu nog onduidelijk
hoeveel plaatsen er nog in de bus zijn. Vol = vol, er kunnen max. 45 personen mee. Is de bus
vol, dan krijgt u eerder bericht. Kunt u wel mee, dan krijgt u vlak van tevoren alle info. U hoort
dus in ieder geval altijd iets. De Museum Plus Bus wordt ons gratis aangeboden door de
BankGiroLoterij. U betaalt alleen voor de lunch. Deze kost € 11,50. Dit bedrag betaalt u later,
als duidelijk is dat u zeker mee kunt.
De dag duurt ongeveer van 09.00 tot 18.00 uur, het vertrek is bij de Pelgrimhoeve. Schrijf
uzelf met onderstaande bon in vóór 3 januari. We gaan ervanuit dat wie zich opgeeft ook echt
mee kan die dag. Anders graag tijdig afmelden. Voor eventuele informatie: Ineke van
Kasteren, 7 seniorennetwerk@armhoefseakkers.nl of ( (013) 544 67 83.
Groeten van het Senioren Netwerk Armhoefse Akkers
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ja, ik ga/wij gaan op 3 februari 2017 mee met de Museum Plus Bus naar Amsterdam.
Naam/Namen: ………………………………………………………………………………………….
Geboortedatum/data: .....................................
Ik kom/Wij komen met 1 persoon/2 personen (graag aankruisen)
Adres: ……………………………………………………………………………………………………
Telnr.: .………………………………………………………
Rolstoel / rollator (evt. omcirkelen en bij rolstoel aangeven wie begeleider is)
Deze strook graag vóór 3 januari a.s. inleveren op J.P. Coenstraat 34a.
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Huislijke sfeer bij Mie Pieters 				

Redactie

Buiten is het waterkoud; binnen brandt een lekker haardvuurtje. Het is goed toeven in
de tot huiskamer omgetoverde ontmoetingsruimte van het bekende café Mie Pieters
in Heukelom.
februari zijn we met de ‘grote schoonmaak’
begonnen. Nieuwe plafonds erin, maar
ook een stevige opknapbeurt van de grote
muurschilderingen die twee Oisterwijkse
schilders, W. Lukkenaar en A. van Rake, al
in 1925 en 1929 hebben aangebracht. Ze
waren al die jaren zichtbaar, maar vielen
niet meer op. We hebben ook de inrichting
van het pand aangepakt. Ik wilde graag de
sfeer van een oud, bruin café terugbrengen
en meer het idee van een gezellige
huiskamer creëren.”
Nou, dat is prima gelukt. Het café oogt veel
lichter dan vroeger en is uitgebreid met
een prachtig tuinterras achter het pand.
Met twee zaaltjes biedt het diverse mogelijkheden voor feestjes en partijen.
Heukelommetje
Marie-José was werkzaam in de welzijnszorg en dat is te merken: “Ik wil mensen
laten genieten. Dat ze gewoon gezellig hier
kunnen zitten, zonder de druk van steeds
nieuwe consumpties bestellen. Dat is mijn
passie!” Tegenover het café ligt het Heukelommetje. Ideaal voor gezinnen met jonge
kinderen. Een route van 2½ km. in een
gevarieerd landschap en met een spannende, houten hangbrug. Daarna lekker
even binnen bij Mie Pieters waar ook de
speeltuin een opknapbeurt heeft gehad.
Ideaal toch?
Bij het café hebben het gilde St. Joris en
St. Sebastiaan hun schuttersbaan en het
Carnaval Heukelom heeft al geïnformeerd
of ze er ook weer terecht kunnen. “Natuurlijk”, zegt Marie-José. “We zijn hier als
Nijmegenaren zo met open armen ontvangen, dat we graag iets terug willen doen.
Daarbij vind ik het leuk om activiteiten en
muziekavonden te organiseren, zodat er
hier altijd wel iets te doen is.”

De nieuwe uitbaters van Café Mie Pieters:
Kees en gastvrouw Marie-José
Sinds een goed half jaar zijn de nieuwe
uitbaters, Marie-José en Kees Mathijssen,
actief in het karakteristieke café dat in de
wintermaanden overdag geopend is van
woensdag tot en met zondag, terwijl op
vrijdagavond en in het weekend er een uitloop is in de avond, als bezoekers kunnen
mee-eten met ‘Wat de pot schaft’.
Toeval
Het was bij toeval, dat Marie-José (55),
geboren en opgegroeid in Berkel-Enschot,
bij familie hoorde dat het café te huur
stond: “Ik wilde al langere tijd graag iets
voor mezelf beginnen als gastvrouw op een
plek midden in de natuur. Ik dacht daarbij
nu niet direct aan een café, maar deze plek
is zo uniek, zo bijzonder en als kind was
ik hier ook wel eens geweest. Die kans
wilden we niet laten lopen. Het klikte al
direct tussen de eigenaren en ons, dus in

Inmiddels woont het echtpaar in het huisje
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rechts naast het café. Altijd werk dus?
Marie-José: “Nou nee, we wilden graag iets
midden in de natuur, maar dan wil ik er zelf
ook wel van kunnen genieten. Dus vandaar
de wat beperktere openstelling al blijf ik
graag wat langer open als ik zie dat een
groepje gasten het naar hun zin heeft.”
Café Mie Pieters, Laag Heukelomseweg 13
in Heukelom. Info: : www.mie-pieters.nl.

Van de Buurtraad

Jaarlijks bezoek van wijkwethouder Mario Jacobs
Op donderdag 24 november maakte onze wijkwethouder Mario Jacobs zijn jaarlijkse
fietstocht door de wijk, samen met enkele leden van de buurtraad en twee wijkregisseurs vanuit de gemeente.
Tijdens deze wijkschouw werd stilgestaan
bij verschillende belangrijke punten in de
wijk, zoals de parkeerplaats in de Dunantstraat, het kruispunt Nieuwe Bosscheweg/
Ringbaan-Oost/Pelgrimsweg, de Oisterwijksebaan bij de ingang van Moerenburg,
de geplande locatie voor de Stadscamping
in Moerenburg, de nieuwe omgevingswet
en de parkeerproblemen in de wijk. Over
al deze verschillende onderwerpen zijn
afspraken gemaakt en we zullen u steeds
op de hoogte houden als er ontwikkelingen
zijn.
Op de website : www.armhoefseakkers.nl
kunt u bij de buurtraad dit ook volgen.

Mario Jacobs op bezoek in de wijk met
Ineke en Lout

Buurtraad Armhoefse Akkers

Driekoningen zingen 2017
Zoals we al jaren gewend zijn, komen de koningen uit onze wijk op 6 januari in de
Pelgrimhoeve hun lied ten gehore brengen voor een vakbekwame jury. Hierin komt
verandering.
uitgenodigd bij de burgemeester voor ook
een aandenken.

Door de Pelgrimhoeve werden bekers
ter beschikking gesteld voor 3 groepen:
Eenlingen, Duo’s en Groepen. Alle deelnemertjes kregen een beker chocomel en een
snoepzak. Tevens kregen alle zangertjes
een leuk aandenken voor het meedoen.
Daarnaast werden door de VVV eierkoeken
beschikbaar gesteld en werd de winnaar

Wij ontvingen van de VVV bericht dat wegens de zeer teruglopende deelname deze
traditie wordt beëindigd. Heel jammer, want
de Pelgrimhoeve werd zeker nog goed
bezocht.
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Als het volgens planning gaat wordt door
Verrijk je Wijk een kerstboom ter beschikking gesteld en deze zou dan naast het
kleine speelplaatsje komen te staan. Wat is
er dan leuker om onder die Kerstboom de
liedjes te gaan zingen? Natuurlijk moet het
weer wel een beetje meewerken.
De Pelgrimhoeve zorgt voor een jury,
warme chocomel en natuurlijk de wisselbekers. Voor de ouders is er een glaasje
Glühwein. Ze willen starten om 17.30 uur
en dan tot 19.00 uur.
Voor het komende jaar wil de Pelgrimhoeve
het Driekoningen zingen waarschijnlijk op
een andere manier door laten gaan.

Eventuele verdere gegevens via: : www.
pelgrimhoeve.nl of ( 06 515 188 18.

2017 alweer in aankomst 					

Corin Sweegers

Ik weet niet hoe het u allen vergaan is, maar 2016 lijkt wel een paar maanden korter
dan voorgaande jaren. Zonder dat je er erg in hebt is het al weer december. Sinterklaas is met zijn knechten al naar Spanje vertrokken en wij zijn de kerstboom al weer
aan het optuigen.
bel ons en dan overleggen we of wij het
bruikbaar vinden voor de volgende buurtkrant. Door de social media zijn we niet
meer een echt nieuwsbulletin, want die
snelheid kunnen we niet halen, maar dat
wat niet in uw dagelijks dagblad of op internet staat leest u wél in uw eigen buurtkrant.

Ook in 2016 is het weer gelukt om 10 buurtkrantjes voor u vol te schrijven, met ons (te)
kleine redactieteam. We hopen en denken
dat we u een gevarieerd aanbod hebben
voorgeschoteld. Het team is afhankelijk
is van u als lezers, want u bent voor ons
de oren en ogen van de wijk. Wat we niet
weten, daar kunnen we niet over schrijven.
Gelukkig worden de redactieleden vaak getipt, maar dat mag best nog wel wat meer
in 2017. Mail naar ons, liever een keer te
veel dan dat we iets moeten missen.

Tot slot via deze weg een bedankje voor
hun belangeloze inzet aan alle vrijwilligers
die meewerken -van bezorgers tot eindredactie- zodat de buurtkrant elke maand
door u gelezen kan worden. Zonder jullie
géén wijkblad! Chapeau!

We proberen steeds zo objectief mogelijk
alle informatie te verzamelen en te verwerken, mocht u een andere mening hebben
dan die wij opgeschreven hebben, laat het
ons dan weten. We willen namelijk iedereen in de wijk vertegenwoordigen.
Dus, heeft u in 2017 iets leuks, anders of
nieuws te vertellen, schroom niet, mail of

Ik wens u, als lezer, heel fijne, gezellige
feestdagen met familie en vrienden toe en
een goed begin voor 2017.
Een jaar dat gewoon weer uit 12 maanden
bestaat, want 2016 was echt te kort!
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Lezers schrijven

Mijn voortuin
Sinds het vorig jaar is mijn voortuin radicaal
veranderd. Niet zonder trots heb ik er in
augustus 2015 meer dan 75 kilo aardappelen gerooid. Daarna heb ik er mosterdzaad (een groenbemesting ) gezaaid en
deze in het voorjaar, na het afsterven, de
grond in gespit. Alles volgens het boekje.
Vervolgens heb ik dit jaar verschillende
groenten uitgeprobeerd. Daarbij heb ik er
niet op gelet welke gewassen elkaar stimuleren of elkaar juist hinderen. Ik plantte uien
en sjalotten (die het slecht deden), wortelen (deden het prima), snijbiet (liet deze
lange tijd staan vanwege zijn mooie grote
gekleurde bladeren), sperzieboontjes (weigerden boven de grond te komen), verschillende soorten kool (snel kaal gevreten door
vogels), pronkbonen en rode pepertjes
(succesvol vooral vanwege hun kleurenpracht), tomaten (kleurden laat maar waren
heerlijk), spinazie (wilde ook niet groeien),
rode bietjes (prima), raapsteeltjes (uitstekend).

75 kilo aardappelen uit de voortuin van Jan
ik verdedigingswerken bouwen tegen
koolvliegjes, vogels (duiven en kraaien)
en slakken. Overigens met matig succes.
Veel plezier beleefde ik aan passerende
en nieuwsgierige voorbijgangers. Hun
praatjes en vragen stemden mij vrolijk. Als
heel bijzonder ervaarde ik opmerkingen
van passanten die zeiden van plan te zijn
hun voortuin ook te gaan gebruiken voor
groenten en kruiden. Zouden voortuinen
kunnen leiden tot een sterker buurtbesef,
saamhorigheid en nieuwe vriendschappen?
Een neveneffect dat zeer de moeite waard
is. Bovendien zou het een bijdrage betekenen voor ons streven naar duurzaamheid.

Ik leerde het afgelopen seizoen omgaan
met verschillende vijanden. Zo moest

Jan van Bergen

Kerst basisschool Armhoefse Akker / sponsoren gezocht
Ook dit jaar wordt er - op woensdag 21
december a.s.- weer kerst gevierd op
basisschool de Armhoefse Akker met een
sfeervol kerstdiner voor de kinderen en de
leerkrachten. Afgelopen jaar was dit een
groot succes en dat wordt het dit jaar zeker
weer! Het kerstdiner wordt georganiseerd
door het oudercomité in samenwerking met
een aantal leerkrachten.
Om deze avond een extra feestelijk tintje te
geven, wordt er nog gezocht naar sponsors. Een bijdrage leveren kan bijvoorbeeld
door het aanbieden van lekkernijen, kerstversiering, maar ook door het maken van
foto’s tijdens het kerstdiner, het verzorgen
van (live) muziek, of een andere leuke

invulling. Wilt u (of uw bedrijf) iets bijdragen aan deze avond (zowel producten als
diensten) laat dit dan per e-mail weten aan
7 oudercomité@armhoefseakker.nl.
Kerstpakketten-actie
Om aan de kerstgedachte een mooie invulling te geven worden er door leerlingen van
de Armhoefse Akker spullen ingezameld
die als kerstpakket worden aangeboden
aan mensen die wel wat extra’s kunnen gebruiken in de kersttijd. Hoe en wat precies
is nog niet helemaal rond. Heeft u een leuk
idee? Laat het a.u.b. weten aan
: oudercomité@armhoefseakker.nl.
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Ieder jaar organiseert een klein comité een nieuwjaarsborrel voor buurtgenoten. De
locatie wisselt meestal, zo zijn Polly Maggoo, Vaticaan, Polly Boven en Café bakker al
aan de beurt geweest. Dit jaar gaan we naar het zaaltje van Zomerlust, en dat biedt
ruimte voor een groter feestje!
De Nieuwjaarsborrel is ontstaan uit het opdrinken van een fustje dat we wonnen op de veiling
van Gijsje Eigenwijsje. De avond in Polly Maggoo werd zo gezellig dat het idee om dat vaker
te doen was geboren! Van een informeel borreltje met een leuk groepje buurtgenoten naar
een concept waarbij er kaartjes gekocht kunnen worden en de drank is afgekocht.
Dit jaar proosten we in ons eigen buurtcafé Zomerlust. Je kunt kaarten van aan de bar van
Zomerlust kopen. Daarmee kun je 3 uur borrelen, er zullen zelfs een paar speciaal bieren
geschonken worden! Na afloop kun je natuurlijk nog even lekker na-borrelen in het café!
Dit jaar is de Nieuwjaarsborrel op 27 januari van 20.30 tot 23.30 uur in Café Zomerlust.
Kaarten kosten 15 euro. Je rekent dit kaartje contant af aan de bar bij Zomerlust. Aangezien
er maar 100 plekken zijn is het aan te raden om niet te lang te wachten.
Tot dan!
Roel Collignon

Moerenburgoverleg 2016 					

Corin Sweegers

Elk jaar vindt er een overleg plaats met de Gemeente Tilburg tussen gebruikers,
Werkgroep Behoud Moerenburg, Buurtraad Armhoefse Akkers en bewoners over
het wel en wee in Moerenburg.
Verkeersveiligheid Oisterwijksebaan
Vast punt op de agenda is de beleving
van de hoeveelheid en de snelheid van
het verkeer op de Oisterwijksebaan en
dan met name het stuk van de brug tot de
Moerenburgseweg waar veel gewandeld
en gefietst wordt. Vorig jaar zijn er naar
aanleiding van de besprekingen verkeerstellingen uitgevoerd op dit deel. Daar is niet
uit gebleken dat er (te) veel en veel te hard
gereden wordt. Er is met name op woensdagmiddag en zaterdag enorm veel verkeer, dat vooral naar RKSV Were Di gaat,
daarnaast wordt er dan ook veel gefietst.

Op 2 november jl. vond deze bijeenkomst
bij Café Zomerlust plaats. Er werd o.a.
stilgestaan bij de plannen voor het ‘Vorstelijk Landschap’. Met name de plaatsing
van een uitkijktoren in knooppunt De Baars
hoeft niet zo nodig van de aanwezigen. Het
idee is aangenomen, maar als de Buurtraad een brief aan het gemeentebestuur
stuurt met het verzoek hiervan af te zien,
kan het plan misschien gewijzigd worden. In dit plan komt er in 2017 een fiets-/
wandelroute onder de A58 door, om een
rechtstreekse verbinding van Moerenburg
naar Koningshoeven te maken.
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Dat levert regelmatig gevaarlijke situaties
op. De Oisterwijksebaan is een landbouwweg, waar 60 km. per uur gereden mag
worden, zoals overal in het buitengebied
van Tilburg, volgens de APV. Voorstel is nu
om het VVN (Veilig Verkeer Nederland) uit
te nodigen om een onafhankelijk onderzoek
te laten doen. Dit initiatief moet door de
Buurtraad genomen worden. Naast deze
situatie wordt ook de parkeeroverlast bij
Café Zomerlust en Longa/NOAD besproken.
De parkeerplaats nabij Zomerlust is heel
slecht aangegeven, daarom zullen er extra
borden worden geplaatst.

daar enorm veel bacteriën inzitten die dan
weer ziekteverwekkers zijn voor de koeien
die op deze weilanden grazen. Bezoekers
hebben namelijk veelal niet in de gaten dat
de weilanden geen openbaar bezit zijn,
maar eigendommen van de agrariërs en/of
bewoners. Alleen de paden zijn vrij toegankelijk voor bezoekers.
Het vele zwerfvuil en water brengt daarnaast ook met zich mee dat er beduidend
meer ratten in Moerenburg zijn dan voorgaande jaren. De vergadering komt tot
de conclusie dat er wel wat schort aan de
mentaliteit van veel van de bezoekers.
Gelukkig niet van allemaal, want er worden
regelmatig bij Zomerlust knijpstokken en
zakken meegenomen, waarmee zwerfvuil
geruimd wordt.

Landschapspark goed bezocht
Het Landschapspark Moerenburg wordt
goed bezocht door mensen uit de stad,
maar daar zit een groot nadeel aan. Zoals
de voorzitter van de Buurtraad meldt: “Het
wordt wel een echte zooi!”. Daar sluiten
de bewoners zich meteen bij aan. Er blijkt
enorm weinig respect van de bezoekers
voor de eigendommen van de bewoners.
Het stoort dat de wandelaars dwars door
weilanden en akkers heen lopen; dat honden tussen de schapen worden los gelaten
of zomaar weilanden ingejaagd worden,
zonder dat de ‘stront’ geruimd wordt, terwijl

Vrijwilligers gezocht
Bas Dielen van Brouwers Groen Aannemers
die verantwoordelijk is voor het onderhoud
van het groen in Moerenburg zou nog wel
wat extra handen kunnen gebruiken.
Vrijwilligers die graag buiten bezig zijn en
die af en toe zouden willen helpen worden
van harte uitgenodigd contact op te nemen
met Bas: ( (013) 515 94 27 of mail naar
7 info@brouwersgroenaannemers.nl.

Wijkblad in zwaar weer 					

Redactie

Ons wijkblad Armhoefse Akkers heeft het momenteel zwaar te halen. Een terugloop
van de advertenties met bijna 30% en verhoging van de drukkosten trekt een zware
wissel op de vrijwilligers van de redactie.
Ondanks de subsidie van de Buurtraad,
teren we behoorlijk in en zijn we niet meer
in staat de conditie van ons spaarvarkentje
op peil te houden. We doen dan ook een
dringende oproep aan onze lezers om ons
te helpen. Als iedereen een kleine financiële bijdrage zou schenken, zou dat de
redactie wat speelruimte geven -als er (te)
veel kopij is- om het wijkblad wat dikker te
maken. Mogen we op u rekenen?
U kunt een bijdrage storten op bankrekening NL74 RABO 0157 781 542 t.n.v.

Buurtkrant Armhoefse Akkers. Heeft u
wellicht een beter idee om weer wat spek
op de kuiten te krijgen, mail dan naar
7 armhoefseakkers@gmail.com.
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Piano- en zangschool ‘Pop/Jazz/Klassiek’

Docenten Arno Aerts en Wil van Leijsen.
: www.wilvanleijsen.nl ( [013] 544 54 55 of mail naar 7 arnoaerts1@home.nl.

Leer Spaans

In uw eigen tempo, wanneer het u uitkomt en dicht bij thuis (Tilburg Centrum).
Alleen, met z’n tweeën of in kleine groepen. Lessen worden gegeven door bevoegde
Spaanstalige docente met zeer goede beheersing van de Nederlandse taal.
Wilt u flexibel leren met persoonlijke aandacht? Reageer snel! ( 06 303 446 55 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,-- per 45 minuten. Bel met 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 of mail naar 7 keesvandevenmuziek@hotmail.com
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BUURTAGENDA
18 dec.

13.30 – 17.30 uur

B&B Moerenburg
Open huis, Oisterwijksebaan 11

21 dec.

17.30 – 21.00 uur

Pelgrimhoeve
Feestelijk diner voor senioren [vóór 14/12 aanmelden]

1 jan.

Vanaf 00.00 uur

Armhoefse Akkers
Geniet van een voorspoedig en gezond 2017

2 jan.

Vanaf 20.00 uur

Café Zomerlust
Kom gezellig een gezelschapsspel spelen [Ludens 013]

5 jan.

19.30 – 21.30 uur

La Poubelle
Repair Café voor reparatie van nog bruikbare spullen

6 jan.

17.30 – 19.00 uur

Pelgrimhoeve
Driekoningen zingen onder de kerstboom

18 jan.

19.30 – 21.00 uur

Jan Wierhof
Bezichtiging renovatie gebouwen

INFORMATIE

Ø Buurtkrant
Eindredactie
Advertenties

E-mail: armhoefseakkers@gmail.com
Jaap van Loon
Anneke v.d. Avoird

Spoorlaan 2
Bosscheweg 192

( 536 09 65
( 542 30 65

Ø Buurtkrant

Lout Donders (Donlog), Gerben van Eeuwijk, Joost Ketelaars
(bezorging), Toine Kocx (foto’s), Corin Sweegers, Debbie de
Weijer, Anne-Marie Smulders (In the picture), Rob Ysebaert (layout).

Ø Reacties

Deadline kopij volgend nummer:
Verschijningsdatum rond:

medewerkers

Buurtkrant

31 december
13 januari

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

Ø Buurtraad
Voorzitter

Ø Buurtraad
leden

E-mail: 7 buurtraad@armhoefseakkers.nl
Postadres:
J.P. Coenstraat 34a,
Lout Donders
J.P. Coenstraat 9

5018 CT Tilburg
( 543 88 68

Gijs Bakkers ( 06 185 136 14, Yvette Eshuis ( 06 474 931 61,
Erwin Jacobs ( 590 40 00, Hein Jacobs ( 542 61 10, Ineke van
Kasteren ( 544 67 83, Mascha Meulenbroek ( 06 133 703 94,
Esther Naeyé ( 06 531 914 11, Remco Westhoek ( 535 70 08.
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Eerstvolgende vergaderingen: 13 december en 10 januari.
Aanvang 20.00 uur in de Buurtraadruimte Van Heutszstraat 1a.
Aanbellen bij Buurtraad/ prikpost. Je bent welkom.

Ø Wijkagent

Er is geen vast spreekuur meer. De wijkagent maakt liever een
persoonlijke afspraak. Bel: ( 0900 8844, of mail naar:
7 Wijkagenten-armhoef-hoogvenne.tilburg-centrum@politie.nl

Ø Bloedafname

Diagnostiek Brabant, iedere donderdag van 09.30 -10.00 uur (met
e
alle formulieren) in de ruimte van de Buurtraad,1 verdieping. Van
Heutszstraat 1a. Aanbellen bij de Buurtraad/prikpost. Meer info:
: www.diagnostiekbrabant.nl of ( 539 36 36.
SHL-groep: iedere ochtend op werkdagen van 08.00 -10.30 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 van
de Kruisvereniging Midden-Brabant ( (013) 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. ( 088 11 76 804 (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

Informatie bij ouderenwerker Kitty Lumens, ( 542 57 29. E-mail:
7 kittylumens@contourdetwern.nl

Ø Centraal Meldpunt

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

Ø Overlast rond Jan

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

Voor klachten of meldingen over het Waterpaviljoen in
Moerenburg: : www.dommel.nl/producten/klacht-indienen.html
( 0411 618 618.

Ø Misstanden in

Overlast meldt u via het Handhavingsteam Buitengebied: ( 0900
996 5432, of bij de politie: ( 0900 8844.

Marco van Raak

Armhoefse Akkers
Gemeente Tilburg
Wier / Meldpunt
GGz

Waterpaviljoen
Moerenburg
Moerenburg
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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
Eikenbosch 43
5056 GB Berkel-Enschot
Tel: 013 - 5367336
Mob.: 06 – 22790145
Winterschilder:
van oktober t/m februari 10% korting
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De Werf 97
Verkoop vanaf 0,5% van de verkoopprijs
5018 CX Tilburg
Aankoop 10% van het verschil
T: 013 57 15 888
Hypotheken
M: 06 28 78 53 67
Taxaties
E: erikvanpoppel@wittewoningmakelaars.nl
I: www.wittewoningmakelaars.nl

Erik van Poppel, uw WitteWoning Makelaar Tilburg Armhoef

•
•
•
•
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DE FIJNSTE ELEKTRISCHE FIETS
KOOPT U BIJ RAP
Test
Test
winnaar winnaar

2016

Tegen inlevering advertentie gratis accu upgrade t.w.v. € 150
R A P CENTER TILBURG
Jules Verneweg 12A
(Indu s tr ie terrein Loven)
013 544 86 18

elektrische fietsen WWW.TRAPRAP.NL

36

37

38

schilderwerk
wandafwerking
restauratieschilderwerk
hout- en marmerimitatie
decoratieve technieken

Frank Oerlemans

OERLEMANS
schildersbedrijf

Frans Erensstraat 44 5044 PM Tilburg
T 013 - 463 53 54 M 06 - 489 37 502
E info@oerlemansschildersbedrijf.nl
I www.oerlemansschildersbedrijf.nl
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Dames	
  en	
  Heren	
  Kapsalon	
  
St.Josephstraat 85A
5017GD Tilburg
013 5435109

Ook kunt u hier
uw schoenen
afgeven voor reparatie.
	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

	
  

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)
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