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maandelijks blad voor buurtbewoners

-  Buurtpreventieteam begonnen
-  Wisseling van wijkregisseur
-  Mensport in Moerenburg
-  St. Jorisgilde in de verdrukking
-  Spits op de Sacramentskerk

Ze zijn zaterdag 4 juni kampioen geworden in de lente sub topklasse, Were Di meisjes D1. 
Vanuit de wijk: Pien van Engelen, Roos van Houtert, Lotte van de Heuvel, 

Suus Westendorp, Aafke Schrievers, Julia Hoenderkamp en coach Milou Hofland.



 
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 
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Als het goed is, heb je deze mensen inmid-
dels zien lopen. Opvallen doen ze in ieder 
geval wel in hun oranje shirts en/of jassen! 
De eerste paar weken staan in het teken 
van kennismaking met de wijk. De buurt-
bewoners moeten natuurlijk zien dat deze 
nieuwe vrijwilligers er zijn. En nieuwsgierig 
zoals sommige mensen zijn, willen zij dan 
ook weten wat het team doet. Op dit mo-
ment dus voornamelijk rondes lopen om in 
contact te komen met de medemens en om 
te kijken wat er gebeurt op straat. Maar ook 
worden ondertussen bijvoorbeeld poorten 
gecontroleerd of deze wel dicht zijn of er 
wordt een melding gemaakt van bijvoor-
beeld vandalisme. 

Voorstellen
Het buurtpreventieteam wordt bemand door 
bewoners van twee wijken. Vanuit Hoog-
venne doen Fer, Frank, Mari, Jean Pierre, 

Nel, Bert en Corry mee. En Bart (coördi-
nator), Pim, Frans, Kiki, Ronald en Debbie 
zijn woonachtig in de Armhoefse Akkers. 
Het mooie van dit team is dat niemand 
eerder ooit heeft deelgenomen aan buurt-
preventie en dat ze dus samen iets nieuws 
opbouwen. De basistraining heeft (bijna) 
iedereen ondertussen gevolgd. 

Oren en ogen 
Het is de bedoeling dat leden van het 
buurtpreventieteam alert zijn op allerlei bij-
zonderheden. Denk hierbij aan losliggende 
stoeptegels, kapotte lantaarnpalen, afval 
dumping et cetera, maar ook aan personen 
die zich op een verdachte manier gedra-
gen. Het team heeft geen handhavende 
functie, maar vormt de ‘oren en ogen’ van 
de wijk, waarbij meldingen kunnen worden 
doorgegeven aan de politie, gemeente en/
of het jongerenwerk. 

Buurtpreventieteam is begonnen                               Debbie de Weijer

Sinds juni is het Buurtpreventieteam Piushaven gestart. Een groep van 13 enthou-
siaste bewoners loopt in duo’s van maandag t/m vrijdag een ronde door de wijken 
Hoogvenne en de Armhoefse Akkers met als doel de veiligheid te vergroten. Dit doen 
ze dan door informeel toezicht.

11 van de 13 vrijwilligers van ons buurtpreventieteam 
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Ook kan er vanuit de politie een beroep 
gedaan worden op het team om te letten 
op bijvoorbeeld gestolen auto’s of om extra 
te lopen in straten waar veel onregelmatig-
heden zoals inbraken plaatsvinden in een 
bepaalde periode. Er is dus contact met de 
wijkagent. 
Ervaringen vanuit andere buurtpreventie-
teams zijn dat het zichtbaar zijn in de wijk 
een positieve werking heeft, omdat het 
inbrekers en vandalen afschrikt. Daardoor 
ontstaat een veiliger gevoel. En daar is het 
alle vrijwilligers dan ook om te doen. 

Het gebied waar dit team actief is, zijn de 
straten tussen het spoor en de Piushaven 
/ de Werf en tussen het Piusplein en de 
Hoevense Kanaaldijk. Mocht u vragen of 
opmerkingen hebben, dan kunt u deze mai-
len naar 7 bptpiushaven@gmail.com. 

De verwachting gaat uit naar 11.000 hard-
lopers en zoals elk jaar duizenden toe-
schouwers in feestelijk versierde, vrolijke 
straten. Hét ontmoetingsmoment ook bij 
ons in de wijk.

Trail Run
Hieraan voorafgaand zal op vrijdagavond 
2 september, als nieuw onderdeel, de 
zogenaamde Spoorzone Trail Run worden 
gehouden dwars door en langs de gebou-

Parcours Tilburg Ten Miles ongewijzigd                           Jos Parren

En dat betekent dat ook dit jaar de lopers weer dwars door de Armhoefse Akkers én 
Moerenburg gaan. Op zondag 4 september is het alweer de 29ste editie die van start 
gaat onder de nieuwe sponsornaam: CZ Tilburg Ten Miles.

Het jaarlijks feestje voor lopers en buurtbewoners

wen in de spoorzone. De lengte is nog niet 
exact bekend, maar zal waarschijnlijk tus-
sen de 5 en 6 km liggen.

Uiteraard vindt zaterdag 3 
september ook weer de The-
be Extra TTM wandeltocht 
plaats. Je kunt hierbij kiezen 
voor 5 mijl, 10 mijl en 15 mijl. 
De 5 en de 10 mijl vertrek-
ken vanuit de Koepelhal in de 
Spoorzone naar Moerenburg 
en vanaf daar verder naar 
het bos- en vennengebied bij 
Baksven en Galgeven. De 
15 mijl start in Boxtel en gaat 
vanaf daar naar de finish bij 
de Spoorzone.

Meer informatie, inschrijven, 
etc.: 
: www.tilburgtenmiles.nl. 
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Op verzoek van meerdere mensen in het 
team van wijkregisseurs die – zoals dat 
zo mooi heet – toe waren aan een nieuwe 
uitdaging heeft een herschikking op vrijwil-
lige basis plaatsgevonden. Zo zit Marjo nu 
dicht bij huis, omdat ze al lang woonachtig 
is in de Reeshof. Een afscheid en een ken-
nismaking.

Saamhorigheid
“Ik heb Armhoef in mijn hart gesloten”, laat 
Marjo onomwonden weten. “Het is een wijk 
die helemaal draait op zijn bewoners. Er is 
een grote saamhorigheid en sociale cohe-
sie en de mensen zijn enorm gedreven om 
samen iets van hun buurt te maken. Heel 
mooi om mee te maken waren de projecten 
rondom het herinrichten van de straten, of 
het realiseren van de speeltuinen. De Holle 
Boom is gebleven ondanks de komst van 
de Werf en ook de speeltuin bij Jan Wier 
is prachtig geworden. Of kijk eens naar de 
Nieuwe Bosscheweg die met veel inbreng 
van de aparte bewonersgroep tot stand is 
gekomen, of de aandacht voor senioren in 
de wijk. Allemaal vormen van burgerinitia-
tief, waarin de gemeente ook faciliterend 
heeft meegewerkt. Dat is ook mijn belang-
rijkste rol geweest: samen met de bewo-

Wisseling van wijkregisseur                                          Jaap van Loon

Vorige maand heeft een wisseling van de wacht plaatsgevonden. Marjo van Velthoven 
heeft van plaats gewisseld met Chris Liebregts, waardoor zij voortaan in de Reeshof 
haar functie van gemeentelijk wijkregisseur gaat uitoefenen en Chris ‘bij ons’ komt.

Marjo van Velthoven

ners kijken naar hun belangen en wensen, 
maar daarbij ook het beleid en belang van 
de gemeente uitdragen. Natuurlijk zijn er 
ook lastige dossiers, zoals de activitei-
ten rondom Jan Wier. Dan merk je dat in 
de Armhoefse Akkers heel deskundige 
mensen wonen die opkomen voor hun 
woonomgeving, maar ook bereid en 
gedreven zijn om daar uren vrije tijd in te 
steken. Dat tref je niet in veel wijken!”

Comfortzone
Zo te horen komt Chris dus in een gespreid 
bedje terecht? “Wat Armhoefse Akkers 
betreft, heeft Marjo goed werk verricht”, 

Chris Liebregts

beaamt Chris. “Mijn werkterrein/gebied 
is echter wel wat groter dan alleen deze 
wijk. Ik ben ook wijkregisseur in/van o.a. 
Piushaven, Hoogvenne, Veemarktkwartier 
en Spoorzone. Allemaal plekken waar de 
komende jaren nog veel ontwikkeld wordt. 
Ik vond het – na 13 jaar Reeshof – dan ook 
eens tijd om uit mijn comfortzone te stap-
pen. Marjo en ik waren er dan ook snel uit 
om onze werkterreinen om te wisselen.”
Zien we hem nu vaak in onze wijk? Chris: 
“Veel van ons werk gebeurt achter de 
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schermen. Natuurlijk proberen wij aanwezig 
te zijn bij belangrijke ontwikkelingen en zal 
ik zeker ook regelmatig de vergaderingen 
van de Buurtraad bezoeken. Ik ken ook een 
aantal mensen in de wijk persoonlijk, maar 
werk en privé hou ik graag gescheiden. 
In feite vormen wij als wijkregisseur een 
schakel tussen de wijk en de gemeente en 
dat moeten we wel zuiver houden. Ook in 
deze wijk liggen uitdagingen, zoals de te 
verwachten parkeeroverlast met de komst 
van al die mensen van GGz Breburg, de 
bomenproblematiek in de JP Coenstraat en 
Armhoefstraat of de verdeeldheid rondom 
de herinrichting van de Tivolistraat. Voor mij 

de kunst om daar in samenspraak met de 
bewoners goed uit te komen.”

Marjo heeft daar alle vertrouwen in en Chris 
laat het graag op zich afkomen: “In de 
Reeshof  waren er veel overlastklachten, 
voordat ik werd ingeschakeld. Dat gebied 
is ook veel groter met bijna 50.000 mensen 
dan de gebieden waarin ik nu aan het werk 
ga. Ik hoop dat de mensen in Armhoefse 
Akkers me snel weten te vinden. Bel me op 
werkdagen op: ( (013) 542 88 64 of mail 
naar 7 chris.liebregts@tilburg.nl.” Regulie-
re meldingen aan de gemeente graag via 
de buiten-beter-app of : www.tilburg.nl.   

Drie maanden geen voetbal- en hockey-
training is erg lang voor kinderen met veel 
energie. Van juni tot september verkeren 
deze teamsporten in een lange zomer-
slaap. “Wanneer begint het weer?”, is dan 
een terugkomende vraag. Gelukkig hebben 
de sportverenigingen in de buurt de zomer 
goed ingeluid.

Ouder-kind toernooi
Bij RKSV Were Di, dat dapper stand houdt 
in het eenzame Moerenburg, was er een 
traditionele BBQ. Op zaterdag 11 juni jl. 
heeft er zich de jaarlijkse clash tussen va-
ders en zonen afgespeeld, hoewel er ook 
een enkele moeder mee deed. Het eerste 
moeke lag er met een zweepslag in de kuit 
meteen uit. Niet dat de vaders zoveel beter 
zijn, maar zij koesteren die illusie. Hun 
zoons – nu rond de 12 jaar – worden ieder 
jaar sterker en sneller, en dat kan pa niet 
meer zeggen. Spierpijn de volgende dag! 
Gelukkig duren die potjes maar een half 
uur, want de conditie is niet om over naar 
huis te schrijven. Uitslag voor de D3 tegen 
het thuisfront: 1-2, dankzij enkele oudere 
broers die invielen voor hun ouweheer.

Sportief de zomer in                                                Gerben van Eeuwijk

Het EK voetbal zonder Oranje zit er al weer bijna op. Geen voetbalplaatjes om te 
ruilen, hooguit Dino’s van AH. Een zomer lang zonder teamsport op TV en in de buurt, 
hoe overleef je dat als liefhebber?

Familiedag Spoordijk
Bij Longa deden ze dit jaar wel aan 
Lichamelijke Ontspanning, maar niet Na 
Gedane Arbeid. Het pupillentoernooi werd 
helaas niet georganiseerd. Wel was er een 
vriendinnenwedstrijd, waarbij de meiden 
introducees mochten meebrengen. Op 
zaterdag 18 juni jl. was het familiedag, met 
de onvermijdelijke BBQ, springkussens, 
biertap en ander vermaak. In afwachting 
van de fusie met stadgenoot NOAD werd 
het seizoen kalm uitgeluid.  
De nieuwe vereniging NOAD-Longa 
Combinatie (NLC) gaat volgend jaar 
mogelijk oude tradities nieuw leven in 
blazen. Een nieuwe loot aan de stam is 

Familie-BBQ bij Longa
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het wandelvoetbal voor veteranen, letterlijk 
te nemen. Rennen mogen de senioren 
echt niet, ondanks de AED in de buurt. De 
werknaam Sportclub Moerenburg wordt 
wellicht gereserveerd voor de tijd dat ‘hard 
to get’ buurman Were Di alsnog over de 
brug komt.

Paviljoen hockeyclub
Bij Omnivereniging Were Di was het 
zaterdag 25 juni jl. groot feest vanwege 
de opening van het nieuwe paviljoen. Niks 
kantine; een heus feestpaleis is er ver-
rezen pal achter het Bastion Hotel aan de 
Ringbaan-Oost. Ontwerp: Bedaux Architec-
ten. Sponsor: gemeente Tilburg e.a. Aan 
sportwethouder Hans Kokke de eer om het 
nieuwe onderkomen te openen, gevolgd 
door een potje G-hockey. ’s Avonds was er 
een groot buurtfeest voor leden en andere 
belangstellenden met zowaar ook een 
BBQ. Los aanschuiven kon alleen met een 
BBQ-bandje om; kom daar maar eens om 
bij die chaotische voetbalclubs! Coverband 

Het nieuwe paviljoen van Were Di

Cherry & The Sugarstuds speelde de pan-
nen van het dak en menige voetjes gingen 
van de gloednieuwe vloer. De hockey-
babes en –studs gingen nog een keer goed 
los voor het zomerreces.

De zondag erop wil vader zijn barbecue uit 
de schuur halen, waarop het kroost in koor 
uit roept: “Nee, niet weer een BBQ!” 
Gelukkig is de Tour de France al weer 
begonnen.

Twente mag dan trots zijn op haar ‘naboar-
schap’, maar de buurtbewoners in Moeren-
burg kunnen daar echt ruimschoots aan tip-
pen. Wat zij in relatief korte tijd samen met 
Menvereniging de Postkoets realiseerden, 
verdient enorm veel respect. Een fantas-
tisch hoofdterrein, prachtige hindernissen 
en gevarieerde wegtrajecten oogsten veel 
bewondering van de deelnemers die met 
enkelspannen, tweespannen en zelfs vier-
spannen aanwezig waren. Het publiek keek 
haar ogen uit. Zie de fotocollage op pagina 
8 en 9. 

(lees verder op pag. 11)

Klappen van de zweep                                                          Redactie

In het weekend van 11 en 12 juni kreeg Moerenburg te maken met een complete 
metamorfose. Paarden, koetsen, hindernissen, vlaggen, strodorp, publiek, allemaal 
ingrediënten voor een in alle opzichten zeer geslaagde menwedstrijd, waaraan zelfs 
de Nederlandse wereldkampioen vierspannen pony’s Bram Chardon met een nieuw 
vierspan paarden deelnam.

Corin Sweegers feliciteert een menner
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Vrijwilligers
Drijvende kracht achter dit evenement is 
Corin Sweegers die het klappen van de 
zweep kent en door jarenlange ervaring 
precies weet wat, wanneer en waar iets 
moet gebeuren. Zij is de vraagbaak voor 
alle 127 vrijwilligers die voor, tijdens en na 
de wedstrijd hele dagen actief zijn. “Vo-
rig jaar oktober hebben we deze datum 
geprikt”, vertelt Corin, “en vanaf die tijd ben 
ik met de organisatie bezig geweest. Ik heb 
zo’n beetje over alles mee mogen beslis-
sen. Het is een compleet nieuw terrein en 
alles moest dus uitgedacht en besproken 
worden. Het wegtraject moet bijvoorbeeld 
ca. 8 km. lang zijn. Via knooppunt de Baars 
zijn alle aanspanningen richting Oisterwijk 
gegaan en weer terug. Het B-traject met de 
zes spectaculaire hindernissen mag ook 
maximaal 8 km. in totaal zijn en loopt hele-
maal door Moerenburg. Dat kost veel over-
leg met de grondeigenaren en de parcours-
bouwer, waarbij bijvoorbeeld veiligheid voor 
deelnemers en publiek uiterst belangrijk is. 
Daarna gaan we de hindernissen plannen, 
weer overleg, de catering regelen, weer 
overleg, zaken wijzigen, weer overleg en 
ga zo maar door.” 
Tegen de tijd dat de wedstrijddatum nadert, 
begint het bouwwerk en daarbij is haar man 
Theo dan weer de drijvende kracht. Alles 
moet in een paar dagen neergezet, maar 
ook weer opgeruimd worden. Het zoveel 
mogelijk sparen van de weilanden is daarbij 
noodzaak, want die vormen wel de brood-
winning van de boeren. Kun je nagaan wat 
daarbij komt kijken, als er in de dagen voor 
het evenement ruim 115 ml. regen uit de 
lucht komt vallen!

Hectisch
Op de beide wedstrijddagen is Corin van 
vroeg tot laat continu in de weer, waarbij 
ze vooral oog heeft voor de enorme groep 
vrijwilligers die tijdig van een natje en een 
droogje worden voorzien. Bij Constance 
Groeneveld, voorzitter van Menvereniging 
de Postkoets, is het  wedstrijdsecretariaat 

in ervaren handen. Corin: “Een wedstrijd 
bestaat uit drie verschillende onderdelen: 
dressuur, vaardigheidsproef en de mara-
thon. Op zaterdagavond hebben we een 
prijsuitreiking bij Buitenom gehouden voor 
de dressuur en vaardigheid. Op zondag-
avond was de prijsuitreiking voor de totale 
wedstrijd. Deze viel bijna in het water. 
Meneer Cees Hooijen  sr. heeft zelf de 
Netty Hooijen Wisseltrofee overhandigd 
aan Chantal van der Wijst. Toen werd het 
droog en konden alle winnaars van de ver-
schillende rubrieken toch nog op het grote 
podium.” 
En als ze terugkijkt op de beide dagen? 
“Hectisch, maar fantastisch! We hebben 
als organisatie alleen maar complimenten 
gekregen en daar ben ik het meest trots op. 
De rijders stonden versteld van de onge-
kende gastvrijheid en de mogelijkheden 
die deze plek biedt. Sommigen reden door 
onze wijk en vroegen zich echt af, waar ze 
nu weer terecht kwamen. Zo’n prachtig ge-
bied aan de rand van de stad! Het publiek 
moet zo’n evenement nog leren kennen, 
heb ik gemerkt. We hebben heel veel uitleg 
gegeven niet alleen aan de grondeigenaren 
en buurtbewoners, maar ook aan toevallige 
passanten. Iedereen reageerde erg enthou-
siast en incidenten hebben zich bijna niet 
voorgedaan. Sportief gezien hadden we 
een leuk deelnemersveld, maar we zaten 
niet vol. Ik weet zeker, dat er volgend jaar 
meer rijders zullen zijn.”

Waren er dus geen verbeterpunten? 
“Natuurlijk wel”, beaamt Corin. “De verkeer-
stromen zijn een aandachtspunt en ook bij-
voorbeeld de inrichting van het hoofdterrein 
met het strodorp. Mijn ervaring is, dat er na 
iedere wedstrijd wel dingetjes blijven die 
beter of anders kunnen. Ik hoop trouwens 
dat de buurtbewoners geen echte overlast 
van het evenement hebben gehad. Mocht 
dit wel zo zijn, dan hoor ik dat graag, dan 
kunnen we daar het volgend jaar rekening 
mee houden.”
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Kom ook naar het diner voor senioren  
op 21 september 

  

	
Lekker meegenieten van een diner, speciaal voor senioren uit de wijk? Dat kan ook 
weer na de zomervakantie. Op woensdag 21 september kunt u weer aanschuiven. 
Iedereen uit onze wijk van 55+ is welkom: alleen, met z'n tweeën of met meerdere 
personen. Dus schrijf u snel in! 
 
Ontvangst vanaf 17.30 uur. We beginnen wat later met de barbecue, maar u kunt van tevoren 
al lekker een glaasje drinken. Eindtijd: meestal rond 19.30 / 20.00 uur. De kosten voor dit 
heerlijk driegangen-diner zijn 10 euro per persoon. De drankjes zijn daar niet bij inbegrepen, 
deze kunt u rechtstreeks bij de Pelgrimhoeve afrekenen. 
 
Wilt u ook lekker mee komen eten? Geef u dan op 
met onderstaande bon of maak het bedrag maal het 
aantal deelnemers over op reknr. NL 84 INGB 
0003673935 van de KBO Sacrament en zet er 
duidelijk bij: diner 21 september, het aantal personen, 
plus uw naam. 
 
Als u zich met de bon inschrijft, stop dan ook meteen 
10 euro per persoon bij de opgavestrook. Pas dan is 
uw inschrijving geldig. 

Menu op 21 september 

÷ Mosterdsoep en stokbrood met 
kruidenboter 

÷ Kibbeling met remouladesaus 
gebakken krieltjes en 
prinsessenboontjes 

÷ Ananas met ijs en slagroom 

 
Schrijf uzelf in vóór 14 september. U krijgt geen bevestiging meer, maar we verwachten u op 
21 september vanaf 17.30 uur in de Pelgrimhoeve.  
Mail met evt. vragen naar 7 seniorennetwerk@armhoefseakkers.nl of bel naar ( (013) 544 
67 83 (Ineke van Kasteren). 
 

Vriendelijke groeten van KBO Sacrament en het Senioren Netwerk Armhoefse Akkers 
 
 
Ja, ik kom/wij komen op woensdag 21 september naar het diner in de Pelgrimhoeve  
 
Naam/namen:……………………………………………………………………………………….  
 
Ik kom/wij komen met 1 persoon / 2 personen (graag omcirkelen) 
 
Adres:…………………………………………………………. Telnr.…………………………….. 
 
Mailadres:............................................................................................................................. 
 
Stop deze bon vóór 14 september a.s. in de bus op J.P. Coenstraat 34a, Ringbaan-Oost 
240-43 of Jan van Beverwijckstraat 92, in een gesloten envelop samen met het bedrag van 
10 euro per persoon, of maak het bedrag over. 
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Volleybaltoernooi Armhoef 2016 
 

Datum is zaterdag 27 augustus. 
Inschrijven kan via het emailadres: 
7 VolleybalArmhoef@gmail.com. 

Uiterste inschrijfdatum 15 juli 
Graag 1 contactpersoon per team. 

De kosten bedragen net als voorgaande jaren 20 euro 
per team. Daarnaast voor het eten 10 euro per 

volwassene en 2,50 euro per kind. 
In tegenstelling tot voorgaande jaren moeten er 

minimaal 3 vrouwen in het veld staan! 
 

 

“We zijn door de uitbreiding van het Sport-
complex Oost van 7.000 m2 teruggegaan 
naar 5.000 m2 en dat moeten we voort-
aan ook nog delen met de hondenclub”, 
vertelt een andere Gildebroeder*. “Ze zijn 
ons vanuit de gemeente gewoon aan het 
wegpesten!”

Schutsboom
De gemeente lijkt zich inderdaad erg 
weinig te bekommeren over een van de 
alleroudste verenigingen van Tilburg. Zo 
zou de grote schutsboom met de nodige 
voorzichtigheid worden verplaatst, zo was 
verzekerd. In werkelijkheid ging daarbij van 
alles mis, waardoor de 28 m. lange stalen 
boom in de top zelfs krom kwam te staan. 
Dat euvel is inmiddels verholpen, maar 
de paal is behoorlijk beschadigd. De met 
oud materiaal opgelapte hekwerken staan 
deels niet op de juiste plaats of schots 
en scheef, de grasgrond is op een groot 
aantal plaatsen zwaar beschadigd en ook 
nog niet – zoals was toegezegd – hersteld. 
De opslagloods is lastig te bereiken door 
een nieuwe hekwerk en achterom gaan is 
praktisch onmogelijk gemaakt. “Op 3 mei 
zou alles kant en klaar opgeleverd worden, 

St. Jorisgilde in de verdrukking                                              Redactie

Het ziet er allemaal erg troosteloos uit, als de redactie op de laatste zaterdag van 
mei over het sterk ingekrompen terrein van het St. Jorisgilde loopt. Een van Gilde-
broeders is druk in de weer met een trilmachine om de bijgelegde stoeptegels aan te 
drukken.

maar daar komen zeker nog zes weken 
bij”, sombert een Gildebroeder. “Wij hebben 
al onze evenementen moeten afblazen en 
de zomercompetitie sterk moeten inkorten. 
Dat kost ons inkomsten, maar raakt onze 
leden ook extra hard. We zijn allemaal ou-

De schutsboom staat redelijk dicht 
op het nieuwe voetbalveld
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dere senioren en doen ons uiterste best om 
het hier netjes te onderhouden, maar dit is 
onbegonnen werk.” 

Opzegtermijn
Toezeggingen uit het recente verleden wor-
den ontkend en jarenlang goed functione-
rende afspraken blijken ineens onmogelijk 
door nieuwe regels van het Gemeentelijk 
Sportbedrijf. “Wij kregen altijd gas, licht en 
water via Longa. Alles was keurig geregeld 
met meters en we hebben de rekeningen 
altijd op tijd betaald”, vertelt de Gildebroe-
der. “Nu moet iedere vereniging hiervoor 
zelf gaan zorgen. Een investering van 
zeker € 8.000 voor ons en dat, terwijl we 
een huurcontract van het veld hebben met 
een opzegtermijn vanuit de gemeente van 
maar 1 maand!”
Het laatste weekend van augustus vindt 
het jaarlijks Koningsschieten weer plaats. 
Voordat het zover is, moet er nog heel 
wat gebeuren en de Gildebroeders vrezen 
dat daar veel te weinig van gaat komen. 
Daarbij komt, dat het voetballen of trainen 

Het St. Jorisgilde bestaat al sinds 1483

op het nieuwe 6e veld dan  
niet kan doorgaan. Te gevaarlijk, vanwege 
de schietcirkel die deels over dit en een 
zijveld loopt. Extra zorgen voor het Gilde.

Ondertussen is een van de oefenpijlen 
terecht gekomen in een lichtmast. Een 
‘loader’ wordt opgetrommeld: “Hopelijk is 
de pijl niet kapot, want die dingen zijn ook 
duur…”

*) namen bij de redactie bekend

De rit start op hoek de Oister-
wijksebaan / Moerenburgse-
weg. Vanaf 10.00 verwachten 
ze de eerste deelnemers. 
Aanmelden tot 11.45 uur bij het 
kleine privémuseum - ook leuk 
voor de dames - van de familie 
Sweegers, Oisterwijksebaan 8. 

Rond twaalf uur vertrekken de 
deelnemers voor een oriën-
tatierit met wat opdrachtjes 
door de omgeving van Tilburg. 
Vanaf een uur of drie zullen 
de eerste deelnemers weer 
terugkeren op het weiland. Tot 
circa 17.00 uur zijn de auto’s te 
bekijken. 

Zondag 10 juli oldtimers in Moerenburg                            Redactie

Op zondag 10 juli zetten Theo en Corin Sweegers een toertocht uit in de omgeving 
van Tilburg voor de Oldtimervriendenkring OTV. Een vereniging die niet merken-ge-
bonden is, waar de deelnemende voertuigen minimaal 25 jaar oud moeten zijn. 
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Eigenaren zijn Ellen Beukers en Sofieke 
van den Hout die al sinds hun 12e jaar 
vriendinnen van elkaar zijn. “We hielpen op 
die leeftijd al mee in de winkel ‘Shopping 
Addy Goosen’ op de Heuvel van de moeder 
van Sofieke”, vertelt Ellen, “maar we zijn 
toch eerst ieder onze eigen weg gegaan. 
Ik als huisartsassistente en Sofieke als gra-
fisch ontwerper. Maar ja, dan kom je toch 
op een punt in je leven, dat je iets anders 
wilt.”

Apart
Sofieke nam het initiatief tot een eigen 
winkel: “Vanuit mijn opleiding ben ik altijd 
geïnteresseerd geweest in design. Het 
was een stille wens van mij om een winkel 
te beginnen en daar had ik het met Ellen 
over. Geen standaardwinkel, maar een met 
mooie, verrassende en praktische meubels 
en accessoires.” De twee vonden elkaar, 
stroopten beurzen en het internet af, beke-

De TilburgsAns bij KADE living
Op loopafstand vanuit onze wijk vind je net voorbij d’n Ophef aan de Piushaven de 
conceptstore KADE living, een heerlijke snuffelwinkel met woon- en lifestyle-acces-
soires van Scandinavisch en Nederlands design. Loop er eens binnen.

Sofieke (l) en Ellen in hun winkel 
(foto: Joep Jacobs Photographer)

ken vele designbladen, legden persoonlijke 
contacten met ontwerpers en maakten hun 
keuze voor het concept. Ellen: “Het is heer-
lijk om mooie, aparte dingen uit te zoeken 
die eenvoud uitstralen. Onze smaak is wat 
dat betreft aanvullend op elkaar.” Het re-
sultaat: een grote variëteit in artikelen van 
merken als Fatboy, Normann Copenhagen, 
littala XL Boom, Fest Amsterdam, Function-
als, Komono en Secrid. Leuk voor jezelf, 
maar ook om cadeau te geven.

TilburgsAns
Particulieren en bedrijven vinden er ook 
de IXXI, een ontwerp van kleine, losse 
paneeltjes die samen een opvallende 
wandbedekking vormen. Toen het nieuwe 
lettertype TilburgsAns gelanceerd werd, 
waren Sofieke en Ellen meteen enthousi-
ast. Pictogrammen van bekende Tilburgse 
locaties – zoals De Pont, Hasseltse Kapel 
of Moerenburg – zijn door hen verwerkt in 
een ‘typisch Tilburg IXXI’. Het resultaat is in 
de winkel te bewonderen, met daarin ver-
werkt het logo van KADE living, dat Sofieke 
zelf – natuurlijk - heeft vormgegeven.  
En waarom die naam? Ellen: “Dat was nog 
een heel proces, maar eigenlijk is het heel 
recht toe, recht aan, maar helemaal pas-
send bij ons concept. We zitten hier immers 
aan de kade van de Piushaven. Water trekt 
heel erg. Dat schept ook een aparte sfeer. 
In de binnenstad zijn de mensen gehaast 
en hier juist heel relaxed.” 

Mooi de tijd nemen dus om deze winkel 
eens te gaan ontdekken.
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Het afvoeren van het puin gebeurde veelal 
via de zijingang Medische Heroïne Unit, 
waardoor de overlast van vrachtverkeer 
minimaal was. Eind juni is de sloop afge-
rond en kan een start gemaakt worden met 
de verbouwing.

Voortgang verkoop gebouwen 1, 2 en 3
We hebben het proces opgestart om deze 
gebouwen te gaan verkopen. Zoals eerder 
gemeld zal na verkoop ook hier een ver-
bouwing gaan plaatsvinden. Zoals de plan-
ning er nu uitziet zal dit begin 2017 gaan 
starten en eind 2017/begin 2018 worden 
opgeleverd.

Parkeren op terrein Jan Wierhof  
Naar aanleiding van onze presentatie in 
april en het stuk in dit blad hebben ver-
schillende buurtbewoners contact met 
ons gezocht. Daarin sprak men vooral 
de bezorgdheid uit. Vooral de mogelijke 
parkeeroverlast aan de overzijde van de 
Ringbaan kwam hierbij naar voren. We 
hebben een parkeerbeleid vastgesteld wat 
voorziet in verschillende stappen die gezet 
kunnen worden als er te weinig of beperkt 
parkeerplaatsen beschikbaar zijn.
Op dit moment zijn we in gesprek met de 
gemeente om de mogelijkheden te be-

Werkzaamheden terrein Jan Wierhof in volle gang

 Informatie  

 

Eind mei is GGz Breburg gestart met het slopen van de binnenzijde van de gebouwen 
6, 7 en 8 beneden. Ook is het kleine gebouw tussen Jan Wierhof 5 en 6 aan de zijde 
Gerard van Swietenstraat afgebroken. 

spreken om die mogelijke overlast zo veel 
mogelijk te voorkomen en te beperken. We 
hebben begrip voor de buurtbewoners die 
deze zorg uitspraken. Via dit blad zullen we 
laten weten als er nieuwe ontwikkelingen 
zijn.

SMS alert Jan Wierhof
Op dit moment maken 32 buurtbewoners 
gebruik van het SMS Alert. Dat is bedoeld 
om (mogelijke) overlast voor de omgeving 
vanuit Jan Wierhof onmiddellijk aan u door 
te kunnen geven. Als u hieraan wilt deelne-
men, dan kunt u uw 06-nummer doorgeven 
via 
7 meldingenjanwierhof@ggzbreburg.nl.

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 verschil-
lende manieren hierover met ons contact 
opnemen: Via de receptie, via  
( 088 016 16 16 of via een mail naar 
bovengenoemd mailadres. 
Wij spannen ons in om uw vraag, melding 
of klacht zo snel en adequaat mogelijk af te 
handelen. Als u bij uw melding uw gege-
vens (naam, telefoonnummer, mailadres) 
achterlaat, dan houden wij u op de hoogte 
over de afhandeling.

Zondag 28 augustus 
kun je tussen 10.00 en 
16.00 uur weer spul-
letjes zoeken, vinden 
en verkopen in de jaar-
lijkse Garageverkoop in 
onze wijk. Ballonnen en 
een plattegrond wijzen 
je de weg. 
Veel plezier allemaal!
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Naar verwachting worden de woningen 
begin 2018 opgeleverd, maar dat is af-
hankelijk van de wijziging van het bestem-
mingsplan en het verkrijgen van de juiste 
vergunningen, zoals een sloopvergunning 
voor het schip en koor van de kerk. In het 
gedeelte dat blijft staan, komen drie wonin-
gen, de middelste in de toren.

Beeld
De toren was tot 1992 bekroond met een 
slanke spits. Die was belangrijk voor het 
beeld; na het verdwijnen maakt de toren 
een onthoofde indruk. Mede daarom wordt, 
nu het kerkgebouw een nieuwe bestem-
ming krijgt, gezocht naar een passende 
bekroning van de toren. 

Denk mee over een nieuwe spits voor de Sacramentskerk
Volgend jaar wordt de Sacramentskerk aan de Ringbaan Oost te Tilburg verbouwd. 
De voorzijde van de kerk en de eerste travee blijven behouden. Het schip en koor 
verdwijnen, om plaats te maken voor woningen en appartementen. En er is een 
nieuwe spits nodig: iedereen met een goed plan kan meedoen aan een prijsvraag die 
binnenkort van start gaat.

Hoe die spits eruit moet zien, is nog 
helemaal de vraag. Een reconstructie van 
de oude spits, met zijn koperen dakbe-
dekking? Een open spits, zoals op de Has-
seltse kerk? Of misschien heel iets anders, 
een kunsttoepassing?

Ideeën 
De werkgroep Kerk en Klooster, de 
buurtraad, architect Thomas Bedaux en 
aannemer Van Gisbergen werken samen 
om goede ideeën - en geld! - te verzamelen 
voor een nieuwe bekroning. In de zomer 
verschijnt een oproep via media en vaktijd-
schriften om ideeën te werven. Iedereen, 
of dat nu een buurtbewoner is, een leerling 
van de Armhoefse Akkers, een ontwerper, 
kunstenaar of architect, wordt uitgenodigd 
om een voorstel in te dienen. 
Daarbij is het gebruik van een kruis – dat 
oorspronkelijk op de spits stond – uitgeslo-
ten vanwege beperkingen die het bisdom 
in dezen stelt. De toren meet 7.5 x 7.5 
meter en is circa 32 meter hoog. De nieuwe 
spits mag maximaal 21.5 meter hoog zijn. 
Wonen of werken is uitgesloten.

Buurtbewoners met goede plannen worden 
uitgenodigd om een tekening, een ruwe 
schets met – indien nodig - een korte 
toelichting te sturen via 
7 armhoefseakkers@gmail.com. 
Later in de zomer wordt een aparte website 
ingericht, met tekeningen van de nieuwe 
woningen, achtergrondinformatie en 
gegevens over de procedure. Alle inzendin-
gen worden in het najaar beoordeeld. Op 
de site van de wijk zullen de ontwikkelingen 
te volgen zijn.

Pieter Siebers
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Begrijpelijk, want de plannen zijn weinig 
spectaculair, Het gaat eigenlijk alleen om 
het vervangen van het wegdek, waarin 
zogenaamde fietssuggestiestroken zul-
len worden opgenomen. Daarnaast één 
wegversmalling ongeveer halverwege tus-
sen de ingang van het sportcomplex en de 
draaibrug.

Discussie
Toch was er aanleiding tot een stevige dis-
cussie over de verkeer-remmende maatre-
gelen rond de draaibrug. Er komt eenzelfde 
paaltje links van de brug op de Hoevense 
Kanaaldijk, als op de Oisterwijksebaan. 
Geen goed idee vonden de aanwezigen. 
“Vandaag of morgen gaat het een keer 
goed fout”, maakt buurtgenoot Jos Parren 
duidelijk. Van hem mag het paaltje meteen 
weg: “Met de Tilburg Ten Miles komen 
de hardlopers in twee richtingen over de 
brug en dat ding is dan levensgevaarlijk. 
Gelukkig heb ik al een toezegging van de 
gemeente dat het obstakel voor de TTM tij-
delijk verwijderd wordt.” Voor verkeersdes-
kundige Rob Bravenboer van de gemeente 
is het een puzzel: “De wijkbewoners heb-
ben gevraagd om het doorgaand verkeer 
in de JP Coenstraat te ontmoedigen. We 
hebben daarvoor o.a. gekozen voor deze 
oplossing, want een drempel wil geen en-
kele bewoner voor de deur. Het paaltje lijkt 
wel te werken, vandaar eenzelfde idee aan 
de andere kant van de brug.”

Paal erbij
De familie De Bresser die in het vrijstaande 
huis net over de draaibrug woont, vreest 
met grote vrezen: “Als je ziet, wat er nu 
steeds al bij ons kapot wordt gereden van 
de stoep. Er zijn grote vrachtwagens die 
de draai vanaf de Hoevense Kanaaldijk nu 
al nauwelijks kunnen maken en dan zetten 
jullie er nog zo’n paal neer?” De vertegen-

Nieuw wegdek langs het kanaal                                                 Redactie

Welgeteld 7 wijkbewoners kwamen af op de inloopavond van 13 juni jl. bij Café 
Zomerlust om de plannen te bekijken voor de herinrichting van de Lovense- en Hoe-
vense Kanaaldijk.

woordigers van de gemeente horen het 
aan, maar besluiten ook meteen na de 
bijeenkomst ter plekke de situatie nog eens 
goed te gaan bekijken. Rob: “We streven 
naar meer veiligheid, maar het aantal maat-
regelen en mogelijkheden is beperkt. Zo 
gaan we ook het parkeren langs die kant 
van het kanaal niet reguleren. De situatie 
blijft zoals deze nu is. Op het sportcomplex 
zijn al een flink aantal parkeerplaatsen 
aangelegd en als de oude kantine weg 
kan, komen daar ook weer extra parkeer-
plekken. Dan wordt ook de in- en uitrit 
gereconstrueerd. Nu schuiven we alleen 
het fietspad langs het spoortalud een paar 
meter op, zodat fietsers meer zicht hebben 
als ze daar vandaan komen.”

Buurtraad 
De Buurtraad heeft vervolgens per brief 
aandacht gevraagd voor een tweede weg-
versmalling, de veiligheid van voetgangers 
en de verdere plannen met en rond het 
Sportkanaal. Projectleider Rob van Nue-

Het broertje wordt aan de andere kant een 
stukje naar links op de Hoevense 

Kanaaldijk geplaatst
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nen van de gemeente heeft de verzoeken 
afgewezen en beargumenteerd waarom 
hiervoor geen plaats is in het herontwerp. 
De werkzaamheden starten direct na de 

bouwvakvakantie rond 29 augustus en 
zullen relatief gezien niet al teveel tijd in 
beslag nemen.

Buurtbewoonster Margot Mutsaers was al 
twee keer eerder getuige van het drama en 
stuurde opnieuw een mail naar de redactie: 
“Enige tijd geleden mailde ik naar de buurt-
krant over 2 nesten van meerkoetjes aan 
weerszijde van de brug bij de Oisterwijkse-
baan. Ik was verschillende keren getuige 
van net uitzwemmende kuikentjes, die niet 
naar hun nest terug konden, op de houten 
bielzen naast de brug ,omdat deze te hoog 
zijn. Werkgroep behoud Moerenburg zou 
naar een oplossing zoeken. Ik was dan ook 
geschokt toen ik net mijn hond uitliet en 
weer een kuiken zag ‘uitvliegen’ . Zijn on-
dergang tegemoet. Zo triest. Er is dus geen 
oplossing gevonden de afgelopen weken? 
Als er niet nu iets gebeurd gaat ook dit nest 
eraan. Wellicht is het al te laat.”

Actie
Een duidelijke noodkreet die echt ook te 
maken heeft met de hoge waterstand. De 

Reddingsactie (bijna) geslaagd                                         Redactie

Prachtig gezicht: de meerkoeten die hun nestje hebben gebouwd op de bielzen van 
de draaibrug aan de Oisterwijksebaan. Naar gezicht: als de piepjonge kuikentjes niet 
meer in het nestje kunnen terugkeren en verdrinken.

constructie van het vaste deel van de brug 
bestaat uit ongeveer 20 houten vakken 
waar - bij een normale waterstand - jonge 
eenden en meerkoeten onderdoor kunnen 
zwemmen. Bij hoge waterstand vormen 
deze bakken afgesloten bassins waaruit 
het jonge spul niet meer weg kan. Ze 
kunnen ook niet meer terug naar het nest 
omdat de balken waarop het nest ligt te 
hoog zijn. Naar aanleiding van het mailtje 
had Paul Roborgh zelf al een loopplank 
gefabriceerd, maar om deze neer te kun-
nen leggen moest toestemming komen van 
Rijkswaterstaat. 
Maandagmorgen 21 juni jl. hebben Jos Par-
ren en Paul de roeiboot van John Lahaye 
geleend en zijn vanuit de haven naar de 
zwaaikom geroeid. Daar hebben ze bij 
Rijkswaterstaat met Michiel de Ruyter 
gebeld om te vragen of er scheepvaartver-
keer op komst was. Na 20 minuten, enkele 
sleepboten en plezierjachten en toestem-
ming van Rijkswaterstaat, konden zij rich-
ting brug. Daar hebben ze onder toeziend 
oog van ma meerkoet het trapje bevestigd 
en zagen in het nest twee jongen en een 
nog niet uitgekomen ei. 

Actie geslaagd! De volgende dag zag Jos 
al een van de jongen op het trapje zitten. 
Eind goed, al goed dus? Nou nee, weer 
een dag later ontdekte hij dat een van de 
jongen over de rand naar een van de vol-
gende bassins was gelopen en daar in het 
water was gesprongen. En omdat het nog 
niet kan duiken zoals de ouders en er daar 
dus géén loopplankje is, kon het er ook niet 
meer uit. Natuurwerk is mooi, maar soms 
ook teleurstellend.

Het nieuwe loopplankje met rechts 
de broedende meerkoet
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Deze Donlog komt uit Zuid-Italië. Op het moment van schrijven haalt een deel van de wereld diep 
adem omdat de stem van het volk (althans 52%) in Groot Brittannië gesproken heeft. Ook hier in  
Castellabate maken ze zich zorgen. Veel Britten vieren hier in de prachtige omgeving hun bruiloft. 
Vliegtuigen vol met bruidsparen komen hier aan om vervolgens in de middeleeuwse burcht ( ‘I Borghi 
più belli d’Italia’ zeggen ze hier) het jawoord aan elkaar te geven: ‘Yes I do’ dus. In hun kielzog vlieg-
tuigladingen bruiloftsgasten die hun lol niet op kunnen in de bar van Antonietta en Luigi op de 
Piazzetta omdat ze daar een fles prosecco kunnen kopen voor de prijs waarvoor ze in Londen een 
klein glaasje krijgen. Ik heb ooit hier op de berg een stoet van wel honderd glanzend gepoetste witte 
limousines zien passeren, achter een bruidspaar aan. Soms kan het niet op. Daar maken ze zich hier dus 
zorgen over. Dat zal anders worden. 

Deze week was ook op ander gebied bijzonder hier: elke vroege morgen bezoek van een grote familie 
wilde zwijnen die alles omploegen. Bijzonder: op zondag waren ze er niet. Blijkbaar hebben ook die 
dieren een fine settimana. Maar op zondag snuffelde dan weer wel een vos rond, die maakt gebruik van 
het vrije weekeinde van de zwijnen. 

En verder? Verder staat hier alles in groei en bloei. De olijven vormen voorzichtig hun eerste vruchten. 
De oleanders staan in vuur en vlam in alle kleuren tussen wit en rood. De druiven beginnen te groeien. 
De eerste vijgen hangen al aan de bomen. En de citroenboom draagt mooie gele vruchten. En ik heb 
ontdekt dat capperi (kappertjes) niet in glazen potjes groeien, maar dat het de knoppen zijn van 
prachtige lichtpaarse bloemen. De zon maakt dat het overdag over de dertig graden is, terwijl Neder-
land gebukt gaat onder onweer en regen. Nederland heeft regenbuien die wij eigenlijk alleen van hier 
kennen. Dat komt dus allemaal langs bij deze laatste Donlog voor de vakantie. Die vakantie ga ik gebrui-
ken om na te denken over een andere Donlog die misschien wel Buurtlog gaat heten. 

Nu ik een paar maanden buurtraadsvoorzitter mag zijn, hoor en zie ik veel van wat er zoal speelt in 
ons dorp. Hoe het gaat in gesprekken met de gemeente. Met andere partijen. Hoe het soms trekken en 
duwen is. 
We willen als buurtraad transparanter zijn, we willen de buurt beter laten weten waarmee we bezig 
zijn en waarom. In de hoop dat dan ook weer reactie oproept van buurtgenoten. Zodat we samen 
werken aan een fijne toekomstbestendige wijk in een bijzondere stad. Na de zomer gaan we een rondje 
doen in de buurt. Een enquête. Omdat we willen weten hoe de buurt over de buurtraad denkt. Wat 
missen de mensen in de buurt, waar moeten we ons sterk voor maken? En daar gaan we dan mee 
verder in een buurtraad die versterkt is met drie nieuwe mensen met frisse blikken. 
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Deze kaart is vooral bedoeld voor senio-
ren uit de wijk. Op de kaarten vinden zij 
informatie over de drie genoemde or-
ganisaties, maar ook onder andere over 
thuiszorgorganisaties, Loket Z en verschil-
lende diensten van ContourdeTwern. Een 
handige informatiekaart om te bewaren en 
de informatie bij de hand te hebben. 

Op de infomiddag over de zorg is deze 
kaart verspreid onder de aanwezige senio-
ren en ook via de KBO en Zonnebloem 
hebben veel 55-plussers de kaart al gekre-
gen. 
Heeft u de kaart niet gehad en wilt u die 
wel graag ontvangen, laat dat dan weten 
via : seniorennetwerk@armhoefseakkers.nl 
of bel ( (013) 544 67 83 (Ineke van Kaste-
ren). Er zijn nog enkele kaarten beschik-
baar.

Senioren Netwerk Armhoefse Akkers

Zorgkaart voor de Armhoefse Akkers
Het Senioren Netwerk Armhoefse Akkers heeft vorig najaar samen met het KBO 
Sacrament en de Zonnebloem Oosthoeve-Heuvel een zorgkaart gemaakt. 

Het grootste deel van het jaar zal het 
weiland er omheen droog staan en zal er 
weinig te zien zijn. Totaal kan de nieuwe 
waterberging zo’n 4000 m3 water uit de 
stad opvangen. Bij een grote hoosbui zal er 
misschien één dag water in de bergingen 
staan. In principe zal het regenwater via 
de bodem, die dan fungeert als natuurlijke 
filter, wegtrekken. Bij erg veel water zal 
het via een aangebrachte overstort / filter 
worden afgevoerd naar de sloot.
De grote rioolbuis die vanuit de stad onder 
het kanaal door is aangebracht heeft al 
helemaal vol water gestaan, maar wordt nu 
nog tijdelijk afgepompt tot de werkzaam-
heden helemaal klaar zijn. 

Uitkijkpost aan de Hoevense Kanaaldijk                           Corin Sweegers

De waterberging aan de Kommerstraat / hoek Hoevense Kanaaldijk begint echt vorm 
te krijgen. Het is een onderdeel van het Tilburgse Deltaplan ‘De Blauwe Ader’, als 
het ware een ondergrondse gracht die een einde moet maken aan de ondergelopen 
straten door hevige regenval in Tilburg-zuid.

Uitkijkpost
Het pompgebouw dat bijna klaar is, zal een 
uitkijkpost worden die vanaf de Hoevense 
Kanaaldijk toegankelijk wordt. “Niet dat er 
echt veel te zien is.” Maar er komt een hek 
omheen en het dak is toegankelijk voor 
publiek. Deze opgang is ook nodig om 
onderhoud aan het pompgebouw te kunnen 
plegen.
Het weiland blijft via de Kommerstraat 
bereikbaar, maar zal niet echt als wandel-
gebied worden ingericht en onderhouden. 
Er zal straks niet gemaaid worden. 
Er wordt een soort kruiden-wildgrasmeng-
sel ingezaaid, dat misschien dit jaar nog 
wel opkomt, maar pas volgend jaar echt 
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vorm zal krijgen. Daarnaast worden er in 
het najaar nog wat bosschages aangeplant 
met bomen en struiken.

Het beheer van deze waterberging komt bij 
Waterschap de Dommel te liggen.

(Op de foto rechts het pompgemaal, dat via 
een zandrug verbonden is aan de dijk langs 
het Wilhelminakanaal)

	

	

 

Doe mee aan de gratis proefles Qigong  
voor senioren! 

 
 
In China, Australië en Amerika beoefenen miljoenen mensen Qigong, ook wel Tai Chi 
genoemd. Tot op zeer hoge leeftijd beoefenen zij deze vloeiende, rustige, zeer oude 
Chinese bewegingsleer. Kom het eens proberen op 6 september! 
 
Ook in Nederland wordt Qigong steeds populairder, zeker onder senioren. De rustige 
oefeningen verdiepen de ademhaling. Hierdoor ontstaat ontspanning in het gehele lichaam. 
Niet alleen je spieren of gewrichten, maar ook organen krijgen de gelegenheid om te 
ontspannen. En een ontspannen lichaam functioneert beter.  
 
De oefeningen worden aangepast aan de deelnemers. Dus ook als je fysiek minder mobiel 
bent, kun je Qigong doen. De oefeningen kunnen eventueel met behulp van een stoel 
uitgevoerd worden. 
 
Op de contactmiddag van de senioren in april jl. is erover gesproken om ook voor de 
Senioren in de Armhoefse Akkers een cursus Qigong op te gaan zetten. Door de inzet van 
verschillende personen is het nu zover! In samenwerking met ContourdeTwern wordt er een 
proefles en een cursus georganiseerd voor alle senioren van de Armhoefse Akkers en 
Koningshaven.  
 
Wilt u hier meer van weten, kom dan naar de proefles op dinsdag 6 september van 11.00-
12.00 uur. Deze proefles is gratis en wordt gegeven in een ruimte van ContourdeTwern in 
Wijkcentrum Koningshaven, Kruisvaardersstraat 32. 
De echte lessen beginnen op dinsdag 4 oktober, op dezelfde tijd en dezelfde plaats, voortaan 
elke week.  
 
Ook voor meer informatie kunt u op de proefles terecht. Heeft u van tevoren nog vragen, 
neem dan gerust contact op met degene die de lessen gaat geven: Tai Chi Bocam 
trainer/therapeut Charlotte Limpens,7 info@ling-fa.nl of ( 06 383 327 05. En anders zien 
we u graag op dinsdag 6 september! 
 
Senioren Netwerk Armhoefse Akkers 
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Velen herinneren zich nog het buurtfeest 
dat onder de noemer ‘Armhoef pakt uit’ een 
enorm succes en uitstraling had. Een aan-
tal wijkbewoners bundelde de krachten en 
stampte er een prachtige activiteit uit. Zo 
zijn er meer krachten die iets moois in onze 
wijk tot stand brachten, zoals natuurspeel-
plek ‘De Takkenbende’, de StadsBakens of 
het Repair Café. 

Krachten
In onze rustige wijk is veel mogelijk (zie ook 
het artikel over de wijkregiseurs). Buurt-
bewoners zijn goed in staat om zaken te 
organiseren, onafhankelijk te handelen en 
acties te realiseren. Er is een grote bereid-
heid om samen op te trekken en elkaar te 
helpen. We hebben veel kennis ‘in huis’, 
goede netwerken en zijn bereid zaken met 
elkaar te delen. Kortom: we vormen een 
krachtige wijk die een duidelijke, eigen 
plaats verdient in de stad. We doen ertoe! 
Maar hoe kunnen we ervoor zorgen dat die 

De Armhoefse Akkers Duurzaam (DAAD)                             Jaap van Loon

Het is even stil geweest rond de Werkgroep DAAD. Maar op 9 juni jl. boog een groepje 
van 12 mensen zich over de vraag: levert verbinding van initiatieven in onze buurt 
onder één inspirerende vlag meerwaarde op voor onze buurt?

uitstraling ook verder reikt dan onze wijk?

Motor 
In de diverse tafelgesprekken wordt duide-
lijk, dat er veel geloof is in de Buurtraad. 
Deze wordt geacht proactief te handelen, 
zelf meer de regie te nemen en de belan-
gen van de wijk te vertegenwoordigen. De 
deelnemers zien de Buurtraad als motor 
van de ontwikkeling van een gezamenlijke 
profilering en van het mobiliseren en ver-
binden van groepen, activiteiten en facili-
teiten. In de bijeenkomst wordt een aantal 
CLEAR-condities – Can do, Like to, Ena-
bled to, Asked to en Respondet to - nader 
uitgewerkt op welke wijze de Buurtraad dat 
zou kunnen verwezenlijken. Voorzitter Lout 
Donders was een van de aanwezigen en 

Ruim een jaar geleden verzamelde DAAD al input tijdens een werkbijeenkomst op het water
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die gaf aan dat de Buurtraad een enquête 
aan het voorbereiden is om o.a. de plaats, 
functie en verwachtingen rond dit orgaan bij 
wijkbewoners te inventariseren.

Ambitie
Het is duidelijk: het groepje mensen dat 
aanwezig is wil méér en ziet duidelijk de 
meerwaarde van een ruimere profilering 
van onze wijk. Dat niet alles onder het 
woordje ‘duurzaam’ vervat kan worden is 
ook duidelijk. Evenals het feit, dat voorzie-

Dit initiatief wordt nu een Inspiratiecafé

ningen een beetje buiten de grenzen van 
onze wijk – zoals de Stadstuin, La Pou-
belle, Moerenburg – hierin meegenomen 
moeten worden. De kunst is nu om een 
beweging op gang te brengen die wijkbe-
woners nog meer verbindt om te komen tot 
een gezamenlijk uit te dragen beeld van 
onze wijk. Een mooie ambitie, waarvoor 
echter wel eerst draagvlak gecreëerd zal 
moeten worden.
In ieder geval zijn er op de bijeenkomst al 
heel praktische zaken geïnventariseerd en 
door gespreksleider Ger Pepels vastgelegd 
in drie zogenaamde ‘mindmaps’ over de 
kracht, ambitie en ontwikkelpunten van 
onze wijk. Wil je deze hebben, of ben je 
geïnteresseerd om met DAAD mee te gaan 
denken, of te helpen met een concrete 
activiteit? Stuur dan een mail naar 
7daad@armhoefseakkers.nl. 

In het najaar wil DAAD in navolging van 
haar succesvolle Praatcafé het eerste 
Inspiratiecafé organiseren. Voorlopige da-
tum: zondagmiddag 30 oktober. Wil je over 
de opzet meedenken? Laat het weten via 
bovenstaand mailadres.

Een vrijliggend fietspad of toch een fiets-
straat? Parkeren alleen aan de noordzijde, 
of alleen aan de zuidzijde, of afwisselend? 
Zes varianten, keurig uitgetekend door 
verkeersdeskundige Rob Bravenboer en 
landschapsarchitect Gijs Breeman, beide 
van de gemeente.

Criteria
Alle scenario’s hangen aan de muur in 
zowel een verkeerstekening, een ruimtelijk 
beeld als een dwarsdoorsnede. Iedereen 
krijgt 25 min de tijd om alle scenario’s langs 
te lopen en vragen te stellen aan Rob en 
Gijs. En opnieuw worden ze bekeken, 
opnieuw van stickers met opmerkingen 

Opties Tivolistraat nog volledig open                                  Jaap van Loon

Ruim 10 uren met elkaar vergaderen hadden ze er voor over, de afgevaardigden van 
de bewoners. De gemeente dacht ook volop mee. Toch leidde dat niet tot een eendui-
dig voorstel over de herinrichting van de Tivolistraat.

voorzien, opnieuw soms heftige discussies, 
opnieuw alle voor- en nadelen de revue 
laten passeren. “Het is duidelijk, dat de ge-
meente een voorkeur heeft voor een fiets-
straat. Zeg dat dan ook”, oppert een van de 
aanwezigen, maar dat is wat te kort door 
de bocht. “De wethouder heeft duidelijk 
gemaakt, dat draagvlak in de straat boven 
alles gaat”, weerlegt procesbegeleidster 
Femke Vergeest. 
Opnieuw worden vervolgens de eerder 
geformuleerde criteria bekeken bij de zes 
varianten, opnieuw weer stickertjes met 
opmerkingen. En dan volgt het moment 
suprême: in tweetallen mag er gestemd 
worden. Dan wordt duidelijk dat er twee 
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varianten met het vrijliggend fietspad met óf 
parkeren aan de noordzijde, óf wisselende 
parkeervakken, net zoveel stemmen halen 
als de fietsstraat met alléén parkeren aan 
de zuidzijde. Drie varianten resteren dus 
nog, want van consensus is totaal geen 
sprake, daarvoor lopen de meningen te ver 
uiteen. 

En nu? 
Inmiddels heeft de Omgevingscommissie 
een advies uitgebracht. Dat ligt niet in één 
lijn met de resultaten van de meedenkses-
sies. Vandaar dat op 13 juli nog één keer 
de groep aan het werk wordt gezet om 
haar adviezen te onderbouwen. Het advies 
wordt voorgelegd aan de gemeente die 
een besluit gaat nemen. Als het allemaal 
lukt, ligt er dan in september een ‘voorlopig 
ontwerp’, dat vervolgens gepresenteerd 

Een deel van de stickerwand 
met de beoordelingen

wordt aan de bewoners (oktober). Daarna 
volgt de aanbestedingsfase en zou in maart 
2017 met de herinrichting begonnen kun-
nen worden.

Natuurwerk kan echt frustrerend zijn. Twee weken geleden was het informatiebord bij de 
ecologische driehoek van een boom gesloopt. Een lid van de werkgroep Moerenburg repa-
reerde het, maar een paar dagen later al was het opnieuw met bruut geweld losgeslagen en 
meegenomen.

Kinderen van de groepen 5 t/m 8 van basisschool Armhoefse Akker hebben genoten van 
de activiteiten rond Crea-T-uur. Iedereen die hieraan een bijdrage heeft geleverd hebben 
een bedankbrief ontvangen. En natuurlijk hoopt de school volgend jaar weer een beroep op 
ouders, leerkrachten en buurtgenoten.

Op 4 juli jl. heeft een bomenschouw plaatsgevonden in de J.P. Coenstraat en de Armhoef-
straat. De bewoners zijn ontevreden over de bomen die vorig jaar bij de renovatie geplant 
zijn. Ze zijn te klein en een aantal is nu al in slechte staat. Met diverse experts is een rond-
gang gemaakt en hopelijk leidt dat tot een aanvaardbare oplossing.

Op vrijdag 15 juli organiseert de Stedenband Tilburg Same Tanzania (STST) een zomeracti-
viteit om het 30 jarig bestaan te vieren. De drie partnerscholen van de stedenband, de Bibit, 
de Alm en Armhoefse Akker, hebben ze uitgenodigd om mee te doen aan allerlei work-
shops op het Pieter Vreedeplein. 
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De ‘gezelligste zondag van de maand’ vindt op zondag 7 augustus plaats in Wijkcentrum 
Koningshaven, Kruisvaardersstraat 32, van 10.30 tot ± 13.00 uur. Voor meer informatie of 
aanmelden kun je terecht bij de receptie van het wijkcentrum ( (013) 542 57 2

De te verwachten parkeeroverlast door de komst van een grote groep kantoorpersoneel 
naar het Jan-Wier-complex was aanleiding voor de Buurtraad om haar zorg te uiten. Zij 
heeft GGz gevraagd om vóór 1 augustus te komen met een duidelijke oplossingsrichting en 
in goed overleg te komen tot concrete afspraken.

Basisschool Armhoefse Akker handhaaft de schooltijden. In een enquête hebben zij geïn-
formeerd of er behoefte was aan wijziging. Er zijn 259 enquêteformulieren geretourneerd. 
158 mensen gaven aan een voorkeur te hebben voor de huidige schooltijden. 93 mensen 
hadden een voorkeur voor de nieuwe opzet. 8 mensen gaven aan geen voorkeur te hebben. 

11 September wordt voor de 5e keer het Piushaven Drakenboot Festival georganiseerd. 
Dit jaar kunnen ook kleine vrienden-, dispuuts-, verenigings-,  familie- of wijkteams) van 9 
personen meedoen. Voor maar € 150 per team beleef je een sportieve en gezellige dag! 
Inschrijven kan via : www.piushavendrakenbootfestival.nl. 

Ben je op zoek naar mensen die klussen kunnen uitvoeren? Er is een nieuw initiatief dat 
bereikbaar is via 7 info@dewijkhelpt.nl zodat dit ordelijk en tevens verzekeringstechnisch 
gecoördineerd kan worden. De groep is vindbaar op Facebook bij ‘De wijk helpt’ Er staat 
een crew van betrouwbare, hardwerkende vluchtelingen uit Tilburg voor je klaar.

Ken je een vrijwilliger in onze wijk die het verdient om in het zonnetje gezet te worden? 
Nomineer deze dan voor de Tilburgse Vrijwilligersprijzen. Meer informatie en voordracht-
formulieren vind je op de website van ContourdeTwern: : www.contourdetwern.nl. 

Hondenpoep is vanwege de Neospora Canium-bacterie uiterst gevaarlijk voor koeien. 
Een lid van de Werkgroep Moerenburg heeft recent weer waarschuwingsbordjes hierover 
geplaatst op de favoriete honden-uitlaatplekken langs de weilanden. Uiteraard niet voor de 
honden zelf, maar voor de baasjes om hun dier aangelijnd te houden!  

De veiling in het kader van ‘Armhoefse Akkers staat op tegen kanker’ wordt georganiseerd 
op 19 november van dit jaar. De opbrengst gaat, net als in 2012, naar Stichting Gijsje Eigen-
wijsje. Kaarten kosten € 5,- Natuurlijk kunnen ook nog producten of activiteiten voor de 
veiling worden aangeboden bij Ingeborg Bosch. Noteer de datum vast!

Een groepje buurtbewoners heeft het plan om in het voorjaar een buurtquiz te gaan orga-
niseren. De bedoeling is, dat je thuis een team formeert om 10 vragen in 10 categorieën te 
beantwoorden. Natuurlijk gaat het daarbij om allerlei soorten vragen, waarvoor je zeker ook 
hulpbronnen nodig hebt.  

De stichting Tilburg te Water heeft de komende maanden weer allerlei mooie vaartochten 
over de Piushaven en het Wilhelminakanaal. Je kunt kiezen in combinaties met eten, natuur 
en met muziek. Kijk voor meer info op: : www.tilburgtewater.nl. 
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Beide dames hebben besloten om de 
opleiding Haptonomie te doen, nadat ze 
hiermee zelf positieve ervaringen had-
den opgedaan. Onlangs hebben ze deze 
opleiding succesvol afgerond. Ze werken 
nu allebei als haptotherapeut, maar richten 
zich wel op een andere doelgroep. Zo richt 
Judith zich op de algemene haptotherapie 
- aangevuld met Reiki - en heeft zij affiniteit 
met mensen die in hun werk vastlopen. 
Elke richt zich binnen de haptotherapie op 
de doelgroep (jong)volwassenen (18-45 
jaar) en biedt daarnaast ambulante begelei-
ding en opvoedondersteuning. 

Ervaren
Maar wat is haptotherapie eigenlijk? Judith: 
“We leven in een hectische tijd waarin we 
veelal op de automatische piloot hande-
len. We staan vaak weinig stil bij hoe iets 
voor ons voelt, hoe we iets ervaren. Met 
denken op zich is niets mis, maar als je te 
veel je hoofd achterna loopt zul je vroeg 

Bewust van jezelf                                                        Debbie de Weijer

Sinds dit voorjaar is er aan de Armhoefstraat 2 een praktijk gevestigd waar je terecht 
kunt voor Haptotherapie en Reiki. Judith Pouw is de eigenaar van deze mooie ruimte 
en deelt deze met Elke Doesser. Judith woont sinds 8 jaar bij ons in de wijk. Elke is 
hier opgegroeid, maar woont nu in een andere wijk. 

of laat vast lopen. Klachten die dan kun-
nen ontstaan zijn bijvoorbeeld maar blijven 
piekeren, je gejaagd voelen, slecht slapen 
of niet lekker in je vel zitten.”  
Elke vult aan: “Het doel van haptotherapie 
is om je denken, voelen en handelen weer 
in balans te krijgen. Dit lijkt heel simpel, 
maar tegelijkertijd komt hier een behoorlijk 
stuk bewustwording van jezelf bij kijken. 
Weet je namelijk wat je zelf nodig hebt, 
ken je je grenzen, kun je je eigen keuzes 
maken?’ Haptotherapie is een ervaringsge-
richte manier van begeleiden, mensen zelf 
aan den lijve laten ervaren van hun patro-
nen zijn. Dit klinkt heel zweverig, maar is 
het helemaal niet.”
Het is heel moeilijk om dit goed te om-
schrijven, terwijl ik als schrijfster - volgens 
mij - wel goed aanvoel wat zij proberen 
te zeggen. Terwijl we in gesprek zijn, stelt 
Elke voor om eens van plaats te verande-
ren om te ervaren of dit verschilt maakt. 
We doen dus even een stoelendans en 

Judith (l.) en Elke in hun praktijk

ineens is de hele situatie 
voor mijn gevoel anders: 
“Ik zit op een andere stoel, 
die hoger en harder is en 
ik toorn boven Elke en 
Judith uit. Hmm, ik voel 
me zo niet prettig en vind 
het moeilijk om de draad 
van het gesprek weer 
goed op te pakken. Wat 
vreemd dat een andere 
plaats zoveel verschil kan 
maken!” Elke legt uit dat 
het vaak gebeurt dat we in 
situaties terechtkomen die 
we eigenlijk helemaal niet 
prettig vinden, maar waar 
we ons helemaal niet van 
bewust zijn. 
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“Weer iets geleerd vandaag.”

Aanvullend
Judith vult haar begeleiding aan met Reiki, 
dat is een natuurlijke levensenergie die om 
ons heen aanwezig is. Deze energie zet 
dingen op een zachte manier in beweging. 
Het helpt onder anderen om te ontspannen, 

pijn te verlichten en het stimuleert je zelf 
herstellend vermogen. “Reiki kan vaak een 
eerste deel zijn van een behandeling. Men-
sen met bijvoorbeeld een burn-out zullen 
eerst ruimte in hun hoofd moeten creëren 
voordat ze open staan voor de haptothe-
rapie. Daarnaast kan haptotherapie weer 
ondersteunend werken in combinatie met 
een psycholoog”, aldus Judith.

Her en der in de wijk schieten de laatste 
tijd wat praktijkjes uit de grond. Judith geeft 
aan dat dit helemaal niet beangstigend is. 
Zij ziet het zelf als een ‘co-creatie’; samen 
met anderen contact zoeken en elkaar 
helpen daar waar het kan. Want vaak kun 
je elkaar heel goed aanvullen. 
Voor meer informatie: : www.judithpouw.nl 
en : www.you-me-care.nl. 

Op woensdag 8 juni jl. was de jaarlijkse buitenspeeldag, dit jaar tussen Pelgrimhoeve en 
Kinderopvang. Twee straten afgezet met lint, een hoop attributen en vertier, dus spelen 

maar! Vele tientallen kinderen kwamen op de magnetische sfeer af; daar moest je bij zijn, 
hier is het te doen. Organisator Erik Ketelaars van Kavavlam liep met een big smile rond. 

De middag werd afgesloten met een stapel pannenkoeken. 
Sponsor van deze editie was het landelijke fonds van Jantje Beton.
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Prettige vakantie      Corin Sweegers 
 
De redactie gaat een maand later met vakantie dan u van ons gewend bent, 
omdat de schoolvakanties in 2016 erg laat in het jaar vallen. Twee maanden 
geen buurtkrant. Dat betekent dat het volgende nummer pas eind september 
bij u op de mat valt.   
 
Als redactie hebben we met veel plezier voor u de wijkbladen van het afgelopen 
seizoen weer volgeschreven. Aan kopij geen gebrek, al hebben we af en toe 
redactievergadering dat we niet weten hoe we het blad vol gaan krijgen. We vullen 
het graag met actueel nieuws, wetenswaardigheden of met leuke verhalen van 
buurtbewoners. We proberen steeds weer een goede mix te maken.  
U, als bewoners van de mooie wijk Armhoefse Akkers, zijn onze ogen en oren, dus 
hebt u nieuws of een onderwerp dat u graag eens belicht ziet, neem dan contact op 
met een van de redactieleden.  
 
We wensen iedereen een fijne vakantie of u nu ver weggaat of dichtbij huis blijft. 
Water hebben we inmiddels genoeg gehad, hopen we, zodat er vast een mooie 
zomerse tijd aan gaat komen. We hopen ook dat de thuisblijvers een oogje in het 
zeil houden, want het is tijdens de zomervakantie wel heel erg rustig in de straten 
van de Armhoefse Akkers. 
 
 
 
 
 



31

Piano- en zangschool ‘Pop/Jazz/Klassiek’  
Docenten Arno Aerts en Wil van Leijsen. 
: www.wilvanleijsen.nl ( [013] 544 54 55 of 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.

Kinderknutselatelier in onze wijk
Heb je zin om te komen knutselen? Of wil je een creatief kinderfeestje geven in onze wijk? 
Bij Atelier Groeten Uit Tilburg heb je een gezellige middag en ga je altijd met een bijzonder 
werkstuk naar huis! 
Ageeth Buschgens ( 06 364 856 23, : www.groetenuittilburg.com

Muzieklessen 
Basgitaar, contrabas, gitaar piano en tuba. Kees van de Ven Muziek, Carré 37, 
( 06 156 214 70, 7 keesvandevenmuziek@hotmail.com
 
Carport voor auto te huur met camerabewaking
Locatie:  hoek J.P. Coenstraat/Armhoefstraat. 40 euro per maand contant.
( 06 400 260 53 (na 18.00 uur).
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BUURTAGENDA 

10 juli 15.00 – 17.00 uur Moerenburg 
Oldtimers te bezichtigen langs Oisterwijksebaan 

Div. data 
t/m 17 juli 

Div. tijden Moerenburg 
‘Landlopers#4’ theaterwandeling met De Kwekerij  

15 juli Vanaf 17.30 uur Pelgrimhoeve 
Dansavond met een lekkere BBQ 

27 aug. Vanaf 10.00 uur Wijkvolleybaltoernooi 
Armhoef 2016  

28 aug. 10.00 – 16.00 uur In de wijk 
Garageverkoop  

4 sept. Div. tijden Wijk Armhoefse Akkers / Moerenburg 
Tilburg Ten Miles 

6 sept. 11.00 – 12.00 Wijkcentrum Koningshaven 
Proefles Qigong voor senioren 

11 sept. Vanaf 12.00 uur Piushaven 
Drakenboot Festival 

21 sept. Vanaf 17.30 uur Pelgrimhoeve 
Diner voor senioren 

 
INFORMATIE 

Ø Buurtkrant E-mail: armhoefseakkers@gmail.com 

   Eindredactie Jaap van Loon Spoorlaan 2      ( 536 09 65 
   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), Corin Sweegers, Ab 
Smit, Debbie de Weijer, Anne-Marie Smulders (In the picture), 
Rob Ysebaert (lay-out).  

   

Ø Reacties 
Buurtkrant 

Deadline kopij volgend nummer: 
Verschijningsdatum rond:  

   17 september 
   30 september 

  
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:                   J.P. Coenstraat 34a,     5018 CT Tilburg 

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

leden 
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, Manon Nix ( 544 63 73 en 
Remco Westhoek ( 535 70 08. 

  
Eerstvolgende vergadering 13 september. Aanvang 20.00 uur in 
de Buurtraadruimte Van Heutszstraat 1a. Aanbellen bij Buurtraad/ 
prikpost. Je bent welkom. 

               
Ø Wijkagent 

Lieve v.d. Berg 
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 

alle formulieren) in de ruimte van de Buurtraad,1e 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 

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/producten/klacht-indienen.html 
( 0411 618 618.  

Ø Misstanden in 
Moerenburg 

Overlast meldt u via het Handhavingsteam Buitengebied: ( 0900 
996 5432, of bij de politie: ( 0900 8844. 
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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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		Erik van Poppel, uw WitteWoning Makelaar Tilburg Armhoef					 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									 	 								
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DE FIJNSTE ELEKTRISCHE FIETS
KOOPT U BIJ RAP

R AP CENTER T ILBURG 
Jules Verneweg 12A 
(Industrieterrein Loven)
013 544 86 18 elektrische fi etsen WWW.TRAPRAP.NL

2016

Test
winnaar

Test
winnaar

20162016

Tegen inlevering advertentie gratis accu upgrade t.w.v. € 150
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Frans Erensstraat 44  5044 PM Tilburg
T  013 - 463 53 54   M  06 - 489 37 502
E  info@oerlemansschildersbedrijf.nl
I  www.oerlemansschildersbedrijf.nl

schilderwerk
wandafwerking
restauratieschilderwerk
hout- en marmerimitatie 
decoratieve technieken

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

OERLEMANS

schi ldersbedr i j f
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SPORTEN BIJ WERE DI TILBURG

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

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

	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Hairfashion Sylvia 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Dames	  en	  Heren	  Kapsalon	  

St.Josephstraat 85A                                                                                                                                                                                                   
5017GD Tilburg                                                                                                                                                                                                                        
013 5435109                                                                                                                           

 

Ook kunt u hier                                                                                                                                                                          
uw schoenen                                                                                                                                                        
afgeven voor  reparatie. 

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  


