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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

Verbouwingen aan de Jan Wierhof		 		

Redactie

In de gebouwen 6, 7 en 8 van de Jan Wierhof starten eind mei verbouwingen om de
ruimten geschikt te maken voor 80 vaste en 40 flexibele werkplekken. Hiermee komt
een groot aantal medewerkers van GGz Breburg vanuit de vestiging in Rijen voortaan
in Tilburg werken.
Het gaat om mensen van Raad van Bestuur, P&O, Financiën, ICT, Vastgoed en
Facilitair. Over het precieze aantal medewerkers is geen duidelijkheid te geven. Een
deel van deze werkplekken wordt gebruikt
door medewerkers die nu al op de locatie
werken. Afhankelijk van het moment van de
dag en de dag van de week zijn deze deels
of geheel bezet.

tieel is.’
Parkeren
Het parkeren gaat plaatsvinden conform
het parkeerbeleid van GGz Breburg. Dit beleid wordt op dit moment geactualiseerd. In
ieder geval worden alternatieve vormen van
vervoer positief gestimuleerd (fiets, OV).
Het aantal parkeerplaatsen op de locatie
Jan Wierhof wijzigt niet, wel wordt gekeken
naar alternatieven zoals bij het Bastion hotel. Er wordt een indeling gemaakt van de
parkeerplaats waarbij ook rekening gehouden zal worden met bezoekers van de High
Intensive Care, afdeling jeugd of afdeling
Dubbele diagnose.
Gezien de dagelijkse drukte op de parkeerplaats zal echter een deel van de medewerkers hun heil gaan zoeken in de omliggende straten en dat betekent zo goed
als zeker voor Armhoef nog meer overlast
naast die van Interpolis.

Nieuwe werken
Zoals GGz Breburg zelf aangeeft: ‘biedt zij
deskundig, met aandacht en doortastend
de best passende specialistische behandeling en ondersteuning waarmee mensen
met een psychiatrisch probleem weer
verder kunnen in het dagelijks leven.
Het nieuwe werken is een van de middelen
om dit doel te bereiken door medewerkers
in de gelegenheid te stellen om beter in
verbinding, efficiënt en met werkplezier te
werken. Nieuwe technologie en innovatieve
kantoorconcepten kunnen bijdragen aan
het verbeteren van de contacten tussen
medewerkers en cliënten, medewerkers
en cliënten onderling. Het nieuwe werken
faciliteert bij het outputgericht leidinggeven
en draagt bij aan het regelvermogen van
professionals waarbij aandacht voor een
goede balans tussen werk en privé essen-

Tijdens de inpandige verbouwing die naar
verwachting duurt tot eind december, zal
de overlast door werkzaamheden voor de
buurt beperkt zijn.
Voor de verbouwing zijn omgevings- en
de sloopvergunning op 21 maart jl. aangevraagd.

De gebouwdelen die gerenoveerd worden
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Vanaf nu: gezamenlijk klussen in de buurt 		

Rob Limpens

In de zomer van 2015 voerden een aantal buurtgenoten door de haven en het kanaal
op initiatief van de werkgroep DAAD. Onderweg bespraken ze de wensen die er
leefden met betrekking tot onze buurt. Een daarvan was de realisatie van een hobbysoos.
Een plek om elkaar te ontmoeten en samen
te kunnen klussen. Die plek is er nu en
heet ‘De Stadswerkplaats’ en nu al kunnen
buurtbewoners hier terecht. De Stadswerkplaats is een samenwerking tussen de
Stichting SXL en FabLab013. De doelstelling is het creëren van een open werkplaats
waar mensen uit de buurt en de stad elkaar
kunnen ontmoeten en samen ambachten
en nieuwe technieken kunnen ontdekken.
Voor mij genoeg redenen om eens een
kijkje te gaan nemen tijdens de open dag.
Het werd een verrassende ontmoeting.

met medeklussers van gedachten wisselen
over bijvoorbeeld je eigen klusideeën.
Vliegtuigjes
Ik ontmoet er buurtgenoot Niek van Os.
Niek is een fanatiek modelbouwer van
vliegtuigen en begeleid daarnaast groepen/
schoolklassen die een bezoek brengen
aan de Stadwerkplaats. Zijn favoriete
gereedschap is de lasersnijder. Vanaf het
Internet downloadt hij vliegtuigmodellen,
die hij vervolgens naar z’n eigen idee op de
pc moduleert. Als dit werk klaar is worden
de vliegtuigonderdelen digitaal geordend,
zodat de lasersnijder ze herkent en weet
hoe de onderdelen uit het plaatmateriaal
moeten worden gesneden. Het uit de plaat
snijden is voor het apparaat een fluitje van
een cent. Met grote precisie en snelheid
krijgen de onderdelen vorm, zodat ze
los kunnen worden gemaakt uit de plaat.
Hierna volgt het in elkaar zetten, waarna er
een vliegwaardig eindproduct ontstaat. “Het
maken van een eenvoudig zweefvliegtuig
duurt, vanaf ontwerp tot eindproduct, op
deze wijze drie dagen”,
doceert Niek. En dan volgt
de luchtdoop. Hiervoor
reist Niek naar de ElectroModelvliegclub in Nieuwkerk. Hier moet blijken
of alle arbeid ook een
volwaardig vliegtuig heeft
opgeleverd.

Klusideeën
Aan de buitenkant ziet het pand aan de
Galjoenstraat 37 er redelijk sjofel uit. Maar
binnen staan 3D-printers, CAD CAM apparatuur en lasersnijders klaar om je te
helpen bij het waarmaken van je creatieve
dromen. Er staat en hangt ook klassiek ambachtelijk gereedschap, klaar voor gebruik.
En, er zijn hulpvaardige vrijwilligers aanwezig, die je kunnen helpen als dat nodig
is. Verder kun je aan de koffie en thee-bar

Het resultaat van de lasersnijder
(foto’s Rob Limpens)
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Klussers gevraagd
Wat kun je verder bij de
Stadswerkplaats allemaal
doen? Je kunt er onder
andere; goud smeden,
hout- en textiel bewerken,
digitaal creëren, 3D printen, lasersnijden en met

elektronica aan de slag. Je kunt zelfstandig
aan het werk gaan, eerst een cursus volgen
of met een groep gelijkgezinde klussers
afspreken. De Stadswerkplaats is ook leuk
voor kinderen!
De Stadswerkplaats is nog volop in ontwikkeling en kan hulp en goede ideeën prima
gebruiken. Ook vrijwilligers met enige technische vaardigheid zijn van harte welkom.
Voor meer informatie kun je terecht op de
site : www.swptilburg.nl of loop eens binnen. De initiatiefnemers Vera van Duren en
Peter Scheepens zullen je graag welkom
heten en een toelichting geven op klussen
bij de Stadswerkplaats.
De Maker Experience, die op 29 mei wordt
georganiseerd, is een mooie gelegenheid
om eens binnen te lopen bij De Stadswerkplaats en je te laten verrassen door de vele
creatieve mogelijkheden die de werkplaats
je te bieden heeft.

Niek van Os in de Stadswerkplaats
omringd met vliegtuigonderdelen

Garageverkoop 28 augustus				

Corin Sweegers

De eerste 50 deelnemers hebben zich alweer aangemeld voor de garageverkoop in
onze wijk. Hebt u belangstelling om mee te doen, geef u dan zo spoedig mogelijk op,
dan kan de organisatie met de voorbereidingen beginnen.
Er zal op diverse plaatsen van alles te
koop zijn tussen de Hoevense Kanaaldijk,
Spoordijk, Boerhavenstraat en De Werf. De
zolders worden opgeruimd en op andere
plaatsen verkopen kinderen zelfgebakken
koekjes. De deelnemers zullen herkenbaar
zijn aan geel/blauwe ballonnen. Bij de
deelnemers zullen plattegronden komen te
liggen waarop u kunt zien waar alle deelnemers zitten. U krijgt ruim van te voren
de laatste informatie, ballonnen en plattegronden. In principe zal de deelname weer
gratis zijn voor wijkbewoners.
We hopen dat iedereen die mee wil doen
zich snel aanmeldt, zodat de plattegrondjes
zo compleet mogelijk zijn. Vorig jaar waren
er erg veel ‘wilde’ deelnemers, deels van
buiten de wijk, dat is jammer en ook niet
correct naar de organisatie en de mensen
die zich wel hebben aangemeld.

Heeft u zelf geen plaats, maar wilt u wel
meedoen, geef dit dan even aan, dan zoeken we een gezamenlijke oplossing. Er zijn
buurtbewoners die ruimte hebben en u van
harte welkom heten ‘op hun stoep’.
Aanmelden kost niets en kan tot 1 augustus bij 7 corinsweegers@menwedstrijd.nl
of bij Oisterwijksebaan 8. U hoeft alleen
een verkoopadres, emailadres en telefoonnummer te vermelden bij de aanmelding.
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Veel kraampjes tijdens de Menwedstrijd 			

Corin Sweegers

Menvereniging de Postkoets organiseert in samenwerking met de bewoners van
Moerenburg op 11 en 12 juni a.s. een samengestelde menwedstrijd. Voor het strodorp
zijn nog plaatsen beschikbaar en hulp kunnen we ook nog gebruiken.
Op zondag zullen er allerlei activiteiten zijn
voor kinderen in een echt Kidsparadijs.
Daarnaast hebben zich al enkele wijkbewoners aangemeld die hun zelfgemaakte
producten willen verkopen. Dat kunnen er
nog veel meer worden. Geen rommelmarkt,
maar wel een gezellige struinmarkt waar
van alles te koop is.
Menvereniging de Postkoets wil heel graag
alle wijkbewoners uitnodigen om zich aan
te melden als ze wat willen tonen, reclame
willen maken of willen verkopen. Wat extra
handjes kunnen we ook goed gebruiken.
Daarnaast is iedereen van harte welkom
om een kijkje te komen nemen bij deze
mooie sport.

standje willen plaatsen in het strodorp om
‘uw producten’ aan te bieden, dan kunt u
zich aanmelden bij
7 corinsweegers@menwedstrijd.nl of doe
even een briefje in de bus op de Oisterwijksebaan 8 met contactgegevens. Je
hoeft geen verstand van de sport te hebben
om je nuttig te kunnen maken.
Zou u de organisatie cq Villa Pardoes financieel willen ondersteunen dan graag een
mailtje of telefoontje naar Corin dan nemen
wij contact met u op. ( (013) 536 80 01.

Aanmelden
Zou u misschien willen helpen in de voorbereiding, tijdens de wedstrijddagen, een

Burgemeester op bezoek bij groep 8

Maxine verwelkomt burgemeester
Noordanus op school
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Debbie de Weijer
Maandag 18 april kwam
onze burgemeester Peter
Noordanus een kijkje nemen
bij beide groepen 8 van Basisschool Armhoefse Akker.
De reden hiervoor was het
kunstwerk dat de kinderen
samen met een kunstenares hebben gemaakt, naar
aanleiding van hun bezoek
aan kamp Vught. Het kunstwerk is een kast met laatjes.
Kamp Vught roept natuurlijk
gevoelens op en deze moesten verwerkt worden in één
zo’n laatje. In duo’s of trio’s
hebben de kinderen enthousiast gewerkt. Het eindresultaat wordt tentoongesteld in
het stadhuis vanaf 4 mei.

Meld misstanden in het buitengebied 			

Corin Sweegers

Samen Sterk in Brabant (SSiB) is een samenwerking van Omgevingsdiensten, Openbaar Ministerie, gemeenten, waterschappen, politie en terreinbeheerders en heeft
voor het buitengebied in Brabant een handhavingsteam samengesteld.
Wie denkt dat er iets niet in de haak is dat
niet bij de politie thuishoort, maar ook niet
klopt in het buitengebied kan bellen met
een speciaal telefoonnummer ( 0900
996 5432. Het gaat hier over overlast in
het buitengebied, vreemde voertuigen op
vreemde tijdstippen, illegale motorcrossers,
(drugs-) afvaldumpingen, stropers, of wat
dan ook. Probeer zo veel mogelijk te onthouden, zoals tijdstippen, signalementen
en kentekens. Maak eventueel een foto of
filmpje als de situatie het toelaat. De politie

ontvangt liever een melding teveel dan te
weinig!
Ziet u iets dat om direct ingrijpen vraagt bel
dan (112. Mochten de daders van een
criminele daad al vertrokken zijn bel dan
(0900 8844, dan komt u bij het politiebureau terecht of bij de wijkagent.

Hart van Brabant Fietsfestijn
Toerclub Tilburg ’93 organiseert van zondag 26 tot en met woensdag 29 juni voor de
zesde keer het Hart van Brabant Fietsfestijn in nauwe samenwerking met GIANT store
Van Bebber en de Tilburgse Wielerclub Pijnenburg
vanaf 2011 tot heden het Hart van Brabant Fietsfestijn. Om hier aandacht aan
te schenken is er op de startlocatie een
tentoonstelling ingericht.
Het clubgebouw van TWC Pijnenburg aan
de Bijsterveldenlaan 3 is de startplaats
van het fietsfestijn. Dit ligt in de Reeshof
en vormt een uitstekende locatie voor
een veilige start met mogelijkheden voor
parkeren, douchen en het s’ nachts stallen
van de fiets.

Dit Fietsfestijn is bekroond met een kwaliteitsster van de Nederlandse Toer Fiets
Unie (NTFU). Recreanten en op zondag
ook de toerrijders rijden in de Brabantse
natuur, langs bezienswaardigheden en
door de pittoreske dorpen van het Hart van
Brabant.

Voor meer informatie:
:www.tTCT93.nl/hvbff.

Het is dit jaar voor de 40ste keer dat er
een 4daags fietsevenement georganiseerd
wordt in Tilburg. Het begon in 1977 met
een Fiets avondvierdaagse dan in 1996 de
Tilburgse fietsvierdaags, in 1999 opgevolgd
door Middenbrabantse fietsvierdaagse en
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Gespreksronden herinrichting Tivolistraat		

Jaap van Loon

Onder de noemer ‘Stadshart, waar je veilig thuis kan komen’ organiseerde de gemeente op 11 april jl. een tweede meedenksessie voor een twaalftal afgevaardigden
uit en rond deze straat. Daar kwam op 2 mei noodzakelijkerwijs een vervolg op.
1. Vrijliggend fietspad handhaven en door
laten lopen tot aan Korte Heuvel.

11 april was ook de eerste dag, dat de
Tivolistraat met wat kunstgrepen tijdelijk
is omgetoverd tot een straat met twee
rijrichtingen. Aanwezigen wijzen direct op
een aantal gevaarlijke punten. En wat blijkt:
in de weken daarna vinden al heel wat
precaire situaties plaats, wat te zien is aan
bijna-ongelukken en afgereden spiegels
van auto’s. Inmiddels zijn nieuwe maatregelen getroffen.

2. Echte fietsstraat, zoals momenteel ook
de St. Josephstraat wordt omgevormd.
3. Straat met links en rechts fietsstroken.
Variaties hierop door o.a. de parkeerplaatsen op de huidige plekken te handhaven of
te verplaatsen naar de andere kant van de
weg of schuiven met groenaanleg.
De aanwezigen kregen de opdracht om
de verschillende modellen met elkaar te
bespreken. Het leverde boeiende discussies op over kruisende verkeersstromen:
voetgangers, fietsers, (vracht)auto’s, bussen, maar ook meningsverschillen en weer
nieuwe ideeën.
Onder de nodige tijdsdruk werden de scenario’s vervolgens getoetst aan het lijstje,
dat op 15 februari jl. door de groep zelf was
opgesteld met als voorlopig resultaat:

Tellingen
De Tivolistraat is geen heel drukke straat.
Dat blijkt uit cijfers van april 2015 van een
telling tussen de Prof. Dondersstraat en
de Dunantstraat. Dagelijks rijden er 1232
voertuigen (auto’s/vrachtauto’s) door de
straat, waarvan ± ¾ overdag. Uit een
telling in 2010 van fietsers over de Korte
Heuvel blijken er dagelijks gemiddeld
2342 door de Tivolistraat te rijden en
2083 door de St. Josephstraat. Hierdoor
is de verkeersintensiteit van de fietsers
wél bovengemiddeld. Niet voor niets,
dat de veiligheid voor fietsers als eerste
aandachtspunt genoemd werd in het vorige
overleg van deze Meedenkgroep.
Voor een herontwerp wordt o.a. gebruik
gemaakt van gegevens uit de nota’s ‘Omgevingsvisie 2040’, ‘Structuurvisie linten’
en de ‘sternetfietsroute’. Daarnaast van de
inbreng uit deze groep en het advies van
de gemeentelijke Omgevingscommissie.
Als extraatje wordt aan de groep gevraagd
mee te denken over een nieuwe plek voor
de urilift die bij 013 stond en flink benut
werd door bezoekers voor een plaspauze.

Fietspad

Fiets-

Fiets-

straat

stroken

+/-

+/-

+/-

Overlast beperken

-

+/-

-

Goede onderlinge relatie
met bv. 013

-

+

+

+/-

+

-

-

+/-

-

Verschil dag / nacht

+/-

+

-

Eenheid in ontwerp

-

+

-

Zo groen mogelijk

-

+

+

Veiligheid fietsers e.a.

Straat met karakter
Parkeren veilig

Scenario’s
Vanuit de gemeente zijn door
verkeersdeskundige Rob Bravenboer
en landschapsarchitect Gijs Breeman
vooralsnog drie scenario’s uitgewerkt:
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plek van de urilift.
Voor enkele aanwezigen was dit allemaal
‘te kort door de bocht’. De conclusies waren
door de tijdsdruk veel te snel getrokken en
de hoeveelheid informatie op deze avond
teveel. Nog geen dag later kwamen de reacties per mail en is de gemeente verzocht
een mogelijkheid te creëren om eerst nog
eens wat door te praten over de (on)mogelijkheden. Dat gebeurde op 2 mei jl.
Buurtgenoot Jan Willem Rijnberk had hiervoor veel voorwerk verricht. Hij kwam met
een nieuwe zelf getekende variant voor een
Tivolistraat met een vrijliggend fietspad,
waarin de nodige ruimte blijft voor de aanleg van extra groen en de nodige nieuwe
bomen. Hij liet zich daarbij inspireren door
redelijk recente vernieuwingen in het straatbeeld aan de Spoorlaan en de Nieuwe
Bosscheweg, maar ook de adviezen van
het CROW, een onafhankelijke kennisorganisatie op het gebied van infrastructuur,
openbare ruimte en verkeer en vervoer.

De gekunstelde oplossing om de Tivolistraat tijdelijk geschikt te maken voor
tweerichtingsverkeer vraagt extra oplettendheid van alle verkeersdeelnemers

2 opties
Zijn ontwerp en het voorstel om van de
Tivolistraat een echte fietsstraat te maken,
werden door aanwezigen voorzien van tips
en adviezen om de straat zo in te richten
dat alle verkeersdeelnemers,voetgangers,
fietsers, gemotoriseerd verkeer, automatisch
veilig gedrag (gaan) vertonen. Hiermee
gaan verkeersdeskundige Rob Bravenboer en landschapsarchitect Gijs Breeman
verder aan de slag, zodat zij op 30 mei
met gedetailleerde voorstellen kunnen komen. Daarbij lijken omwonenden vooral te
opteren voor een vrijliggend fietspad, terwijl
de gemeente een voorkeur heeft voor de
fietsstraat.
In de plannen wordt ook aandacht besteed
aan het knooppunt bij de Korte Heuvel,
waarvoor eigenlijk geen regulerende
maatregelen worden voorzien. Het ‘krioelt
er’ dagelijks van verkeersdeelnemers die
hierdoor als vanzelf extra alert zijn op de
kruisende verkeersstromen.

Als tips werden o.a. genoemd: goede
verlichting; voetgangers vooral leiden naar
voetpad langs de Interpolistuin; noordelijk
deel vooral parkeren houden; betere
bebording, een pick-up-strook bij 013 en
mogelijkheden voor kunst in de openbare
ruimte.
Vervolg
Gespreksleidster Femke Vergeest van
P2 vatte de vervolgstappen samen: het
scenario van de fietsstraat wordt verder
uitgewerkt en daarnaast worden ook
verbeteringen gezocht voor het knooppunt bij de Korte Heuvel uit scenario 1 en
daarbij tevens de mogelijkheden voor een
doorlopend fietspad langs 013. De verkeersveiligheid wordt met feiten en cijfers
onderbouwd en er wordt gekeken naar de
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Logopediepraktijk Irma Sparidans
Voor logopedie en prelogopedie
Moeite met ademen
Bent u vaak benauwd of hebt u het idee dat u lucht te kort komt en niet “achter uw
adem kunt komen”? Zucht u vaak diep, bent u snel buiten adem of vaak duizelig?
Mogelijk ademt u op een verkeerde manier en hebt u last van hyperventilatie.
De logopedist kan u helpen bij het aanleren van een goede en ontspannen manier
van ademen.
Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.
Vergoed vanuit de basisverzekering Contracten met alle zorgverzekeraars

www.logopedie-irmasparidans.nl

Gezondheidscentrum Piushaven
Prinsenhoeven 26
5017 GC Tilburg
013 - 5445151

logopedie.sparidans@hetnet.nl

Paramedisch centrum OCA/
Stuivesant
Stuivesantplein 2
5021 GW Tilburg
013 – 5437042
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Wijkcentrum
Spijkerbeemden
Don Sartostraat 4
5022 HA Tilburg
06 – 29427690

Ga op 6 juli mee naar het Leder- en Schoenenmuseum!
Gezellig samen een middagje naar een museum: je hoeft maar in de bus te stappen en
alles is geregeld! Op woensdagmiddag 6 juli heeft het Senioren Netwerk Armhoefse
Akkers weer zo'n uitstapje geregeld voor senioren uit de wijk!
We gaan deze keer naar het Nederlands Leder en Schoenenmuseum in Waalwijk. Een
verrassend museum, waar alles op het gebied van het maken en ontwerpen van schoenen is
te zien! U kunt kijken naar demonstraties in de leerlooierij en schoenfabriek. En behalve heel
veel bijzondere schoenen bevat de collectie ook tassen, koffers, goudleer en zadeltuig. Zeker
de moeite waard voor een middag weg!
Ook met een rollator is het museum volledig te bezoeken.
Vertrek: om 13.00 uur bij de Pelgrimhoeve, om 12.45 uur
verzamelen. Kom niet te vroeg, iedereen past in de bus.
We zullen rond 17.30 uur terug zijn bij de Pelgrimhoeve.
Inclusief busvervoer, entree, demonstraties, koffie/thee en wat
lekkers.
Het Senioren Netwerk betaalt mee aan deze dag.
Eigen bijdrage: € 8,00, dit betaalt u bij aanmelding.
Vol = vol, dus wees er snel bij. Als de bus vol is en u niet meer
mee kunt, krijgt u bericht. Hoort u niets, dan verwachten we u op
6 juli. Bij verhindering graag tijdig (uiterlijk 8 dagen van tevoren)
afmelden, zodat er eventueel iemand anders mee kan.
Laat vóór 27 juni met onderstaande strook weten als u meegaat. Stop er gepast geld bij, pas
dan is uw aanmelding geldig.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ineke van Kasteren via
7 buurtraad@armhoefseakkers.com, ( (013) 544 67 83
We hopen u te zien op 6 juli!
Met vriendelijke groeten,
Senioren Netwerk Armhoefse Akkers
Ja, ik ga/wij gaan mee op woensdag 6 juli naar het Leder en Schoenenmuseum
Naam/Namen:……………………………………………. ……………………………………………
Ik kom / Wij komen met 1 persoon / 2 personen (graag aangeven)
Adres:……………………………………………. ………………………….Telnr. ….........................
Deze strook inleveren met € 8,00 per persoon vóór 27 juni op J.P. Coenstraat 34a
of Jan van Beverwijckstraat 92.
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Natuurmarkt met lekkers van dichtbij 				

Redactie

Op zondag 29 mei van 10.00 tot 17.00 uur is er voor de 6e keer de Natuurmarkt aan
de Piushaven bij de draaibrug en op de StadsTuinderij. Je vindt er veel informatie,
excursies, boottochtjes en kinderactiviteiten rondom biodiversiteit, gezondheid en
voeding.
Het thema van de Natuurmarkt is gezonde
voeding. En speciaal de voeding die je zelf
kunt kweken in je achtertuin of op je balkon.
Gezond om te eten! Maar deze uitbreiding
van de biodiversiteit is ook gezond voor het
leefklimaat in de stad. Op de Natuurmarkt
is er aandacht voor de al aanwezige
natuur in de stad en streekboeren bieden
hun producten aan. U treft kramen aan
met informatie over ecologisch tuinieren,
bijenhouden en natuurbescherming.
Doorlopend kunt u deelnemen aan
verschillende activiteiten voor jong en oud
zoals nestkastjes en bijenhotels timmeren
en wateronderzoek. Er zijn zaden, planten
en stekjes te koop of te ruil.

Weer volop stekjes en plantjes
op de Natuurmarkt
in de buurt van de draaibrug en loopt van
het viaduct van de Ringbaan Oost tot op de
StadsTuinderij Piushaven.
Er zijn die dag nog meer leuke activiteiten
in de Piushaven, genoeg voor een hele
dag!
Meer informatie vind je op
:www.biodiversiteittilburg.nl.

Natuurlijk wandel je erheen of kom je op de
fiets die gemakkelijk ter plaatse kan worden
geparkeerd. De Natuurmarkt is te vinden

Nieuwe schooltijden anno 2016 		

Gerben van Eeuwijk

Op basisschool Armhoefse Akker is onlangs een enquête uitgezet over een aanpassing van de schooltijden. Na de meivakantie wordt de uitslag verwacht.
Norm
In beide gevallen – het traditionele model
of de lichte aanpassing – blijft de wekelijkse
norm van 25,25 uur schooltijd per week intact en gelijk. Het is aan ouders, in overleg
met hun kinderen, om per kind 1 stem uit te
brengen. Overigens gelden bovenstaande
tijden voor maandag, dinsdag, donderdag
en vrijdag. Voor woensdag geldt ook 8.30
uur als starttijd, en 11.45 uur als eindtijd.
Dan heb je de hele middag nog voor de
boeg.
In de begeleidende brief worden enkele
zaken ter overweging mee gegeven, zoals
werktijden van ouders en iets hogere
kosten voor naschoolse kinderopvang.
Uiteraard is die afweging per gezin anders.

Juf Suzanne vertelt dat het initiatief vanuit
de Medezeggenschapsraad komt, met
name van ouders. Twee jaar geleden werd
in een eerdere peiling het continurooster
afgewezen door de meerderheid. Dit keer
is de keuze eenvoudig: voor of tegen een
kleine, cosmetische aanpassing van de
schooltijden. Een kwartier eerder beginnen
(om 8.30 uur), een kwartier korter lunchpauze (van 12 tot 13 uur), een half uur
eerder uit (om 15.00 uur). Beide minderjarige dames in ons huishouden stemmen
van harte voor die optie, want een half uur
extra speeltijd uit school is mooi mee genomen. Zoon in groep 8 heeft uiteraard geen
stemrecht, want een eventuele wijziging
gaat volgend schooljaar pas in.
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Het democratisch principe geldt: de meeste
stemmen gelden, mits de respons representatief is. Deadline voor het inleveren
van de stembriefjes in de eigen klas was
daags voor de Koningspelen, op vrijdag 22

april. Reacties van betrokkenen waren vanwege de start van de tweeweekse meivakantie lastig te peilen. In de buurtkrant van
juni volgt de definitieve uitslag, hoewel de
school eerder bericht zal verspreiden.

29 juni: zomerbarbecue voor senioren
in de Pelgrimhoeve!
We nodigen u uit voor een gezellige zomerbarbecue op woensdag 29 juni, als afsluiting
van de diners dit voorjaar. Dit wordt een heerlijke uitgebreide barbecue! En het fijne is:
u hoeft niet zelf te bakken, dat wordt voor u gedaan. U hoeft alleen maar te genieten
van het lekkere eten en de gezellige sfeer!
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 deze
heerlijke barbecue 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: barbecue 29 juni, het aantal personen,
plus uw naam.
Als u zich met de bon inschrijft, stop dan ook meteen
10 euro per persoon bij de opgave-strook. Pas dan is
uw inschrijving geldig.

Barbecue op 29 juni
met:
verschillende soorten vlees
diverse salades en sauzen
stokbrood, kruidenboter, fruitcocktail
en een lekker ijsje toe

Schrijf uzelf in vóór 22 juni. U krijgt geen bevestiging meer, maar we verwachten u op 29 juni
vanaf 17.30 uur in de Pelgrimhoeve.
Mail met evt. vragen naar 7 buurtraad@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 29 juni a.s. naar de barbecue in de Pelgrimhoeve
Naam/namen:……………………………………………………………………………………….
Ik kom/wij komen met 1 persoon / 2 personen (graag omcirkelen)
Adres:…………………………………………………………. Telnr.……………………………..
Mailadres:.............................................................................................................................
Stop deze bon vóór 22 juni 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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Ondernemer in de wijk
Buurtraad Armhoefse Akkers

Aldi verdwijnt, woonruimte verschijnt				

Redactie

De Buurtraad heeft onlangs overleg gehad met Dhr. Alkemade, eigenaar van het pand,
waarin nu de Aldi gevestigd is. Zoals bekend, zijn er plannen om deze winkel te verhuizen uit onze wijk. Ervoor in de plaats komen woningen.
De Buurtraad stelt het op prijs dat zij al in
een vroeg stadium is geïnformeerd over de
plannen voor nieuwbouw. Wel betreurt zij
het vertrek van de Aldi, omdat hierdoor de
laatste mogelijkheid verdwijnt om levensmiddelen te kopen in onze wijk. Vooral voor
de oudere inwoners is dat spijtig.
Op zich heeft de Buurtraad geen bezwaar
tegen nieuwbouw van een twintigtal woningen op de genoemde plek. Wel verwacht zij
dat de nieuwbouw past in de wijk. Daarnaast heeft de Buurtraad de volgende wensen
neergelegd:
-

Meer groen in de wijk, dus graag een
ruimhartige plek voor bomen en planten in het schetsontwerp.

-

Extra aandacht voor de parkeervoorzieningen. Het huidige parkeerterrein
komt te vervallen en er komen al gauw
twintig extra auto’s bij door de nieuwe
woningen.

-

Het Aldi-pand dat plaats maakt
voor woningen
Omdat de plannen nu in de richting gaan
van huurwoningen zou de Buurtraad het
tevens een mooi gebaar vinden als een
van de nieuwe woningen tegen een sociaal
tarief permanent beschikbaar zou worden
gesteld aan een vluchtelingengezin.
Zover is het allemaal nog niet. Met de eigenaar is afgesproken, dat hij de Buurtraad
op de hoogte houdt van de ontwikkelingen
en ook de eerste schetsontwerpen met hen
deelt. Tevens zal te zijner tijd een presentatie in de wijk worden georganiseerd om de
wijkbewoners te informeren.

Duurzame bouw. De Buurtraad ziet
graag duurzame woningen verschijnen
die in hun eigen energiebehoefte kunnen voorzien. Daarnaast zouden deze
ook zo ontworpen en gebouwd moeten
worden dat ze aangepast kunnen worden aan de behoefte van bewoners,
als die ouder worden. Die kunnen daar
dan blijven wonen.

Op vrijdag 22 april was de derde editie van de nieuwe traditie Koningsspelen. Na het
schoolontbijt volgde het danslied Hupsakee van Kinderen voor Kinderen op het schoolplein. De kleuters deden vervolgens mee aan een klassieke vossenjacht in de wijk.
Voor 32 groepjes kinderen uit groep 3-8 was er een sportdag bij RKSV Were Di. Dankzij
organisator Geert Hendriks van GHEvents en veel vrijwilligers / ouders werd de prachtig
zonnige dag een groot succes. Verkleurde gezichten in een waterige zonnetje!
Zie volgende pagina.
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Parkeren bij de kerk aan de Ringbaan Oost 		

Corin Sweegers

Mag je nu wel of niet parkeren op het trottoir bij de Sacramentskerk? Omwonenden
dachten van wel, maar helaas…
Een wijkbewoner stelde aan Frans van Aarle van Lokaal Tilburg de volgende vraag:
‘Als bewoner van de Ringbaan Oost is mij
altijd verteld dat wanneer er geen parkeerplek is, het werd gedoogd te parkeren bij
de kerk. Nu stonden er een tijdje terug twee
handhavers van de gemeente bij mijn auto
en kwam ik weg met een waarschuwing.
Van een zogenaamd ‘gedoogbeleid’
was niets bekend. Er is regelmatig geen
parkeerplek op de Ringbaan Oost, wanneer ik ‘s ochtends mijn tanden poets zie ik
regelmatig mensen parkeren en oversteken
met hun werktas. Met het kerkpleintje als
uitwijkmogelijkheid was het altijd te doen,
maar wanneer we daarmee gevaar lopen
op een bekeuring, is het misschien een
idee de gemeente aan te sporen tot een
vergunninghoudersplaats? Wij hebben als
gezin één auto, die zou je toch minimaal
moeten kunnen parkeren?’

Sacramentskerk eigendom is van het
kerkbestuur en derhalve géén openbaar
gebied. Parkeren op het kerkpleintje is niet
toegestaan, het betreft hier namelijk een
trottoir. De handhavers nemen dit gebied
in hun surveillance mee en waarschuwen/
bekeuren daar. Vanuit de gemeente is er
nooit sprake geweest van een gedoogsituatie, er wordt al voor langere tijd gecontroleerd. De Sacramentsparochie is geen
gereguleerd gebied. Een parkeervergunning afgeven, is daarom nu geen optie.
Op de agenda van de raad van 18 april
stond de nieuwe Hooflijnennotitie Parkeren
Tilburg. Hierin wordt een andere aanpak
voorgesteld voor het uitbreiden van betaald
parkeren in straten waar bewoners/ondernemers overlast ervaren. Echter is hiervan
vooralsnog alleen sprake van in het gebied
binnen de ringbanen.
Gezien de ontwikkelingen rondom Jan
Wier, de Aldi en de Sacramentskerk zal
parkeren in het oostelijk deel van onze wijk
nog wel eens een heet hangijzer kunnen
worden.

Trottoir
Deze vraag werd voorgelegd aan de
Gemeente Tilburg en die gaf als antwoord dat het terrein voor de (voormalige)

Parkeren verboden in het straatje van
de Ringbaan Oost tussen speeltuin
de Holle Boom en de Willem II state.
Een absurd verbodsbord of het moet
zijn, dat ook fietsers in dit straatje
een parkeerverbod hebben. Door het
eenrichtingsverkeer komen de auto’s
namelijk alleen van de andere kant
dit straatje inrijden en daar hangt
géén bord! De Boa’s van de gemeente hebben het er maar moeilijk
mee en eisen nu een totaal parkeerverbod…
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Tejo Kromhout (1948-2016)
Op 2 april jl. is Tejo Kromhout overleden. Vanaf 1972 zwaaide hij de scepter in café
Zomerlust. Een jaar later organiseerde hij met een aantal bewoners van de Armhoefse
Akkers een ploeg om de wilgen in Moerenburg te knotten.
Deze groep ging aan de slag met een
geleende kettingzaag, die Tejo als enige
mocht hanteren. Dit initiatief van Tejo heeft
geleid tot het ontstaan van de ‘knotploeg
Moerenburg’ die nu nog altijd bestaat en elk
jaar de wilgen in Moerenburg onder handen
neemt. De samenstelling van de knotploeg
is in de loop der jaren uiteraard gewisseld
en er is inmiddels eigen materieel, waaronder een motorzaag, maar nog steeds is
de ploeg op vrijwillige basis in Moerenburg
actief. Aanvankelijk bedroeg het aantal
knotwilgen circa 255, thans heeft de knotploeg Moerenburg ongeveer 400 bomen
onder haar hoede.
Toen in 1989 als antwoord op de plannen
voor de Noordoost tangent de Vereniging
Behoud Moerenburg werd opgericht, was
Tejo daarvan de eerste voorzitter. Café
Zomerlust was de vaste vergaderplaats
en thuisbasis voor de Vereniging. Onder
zijn leiding is er tot aan de Raad van State
geprocedeerd met de gemeente Tilburg.
Weliswaar is de tangent er uiteindelijk
gekomen, maar Moerenburg kreeg hiervoor
wel natuurcompensatie.
Toen Tejo in 2010 café Zomerlust van de
hand deed, trad hij ook terug als voorzitter.
Maar Moerenburg ging hem aan het hart:
na zijn verhuizing werd hij nog veelvuldig
gesignaleerd in het gebied.

Tejo Kromhout
Alle betrokkenen bij Moerenburg zijn Tejo
veel dank verschuldigd voor het vele werk
dat hij voor en in het gebied verricht heeft.
Namens de Vereniging Behoud Moerenburg,
Will van Sprang, voorzitter.

Tilburg Ten Miles hardloop clinics			

Redactie

Ook dit jaar organiseren de Tilburgse atletiekverenigingen weer de officiële TTM hardloop clinics voor beginners en gevorderden. Of je nu ervaren bent of nog nooit eerder
hebt hardgelopen: voor iedereen is er de juiste begeleiding. De trainingen worden
gegeven door ervaren en gediplomeerde looptrainers.
Tilburgs grootste en gezelligste sportevenement: de CZ Tilburg Ten Miles.

Door de unieke samenwerking tussen de
Tilburg Road Runners, AV Attila, Tilburg
Ten Miles en RUNSHOP Greg van Hest zijn
de TTM clinics de beste voorbereiding op

lees verder op pag. 20
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V

orige buurtkrant geen Donlog. Beetje teleurstellend was het wel. Geen
mensen aan de deur. Niemand in tranen, niemand boos. Bij de baas van
de buurtkrant schijnt nog wel een opstootje geweest te zijn van verontwaardigde lezers die oog in oog stonden met anderen die het wel prima vonden zo. Ja,
die zijn er ook. Ik heb er laatst een paar mogen ontmoeten aan een leestafel. Die
vinden het helemaal niks die column.
Verrassend nieuws onlangs. De werkgroep Kerk & Klooster gaat zijn tanden zetten
in een nieuwe spits op de toren van de Sacramentskerk. Ongeveer een kwart
eeuw geleden werd de spits eraf gehaald omdat die gevaarlijk zou zijn. De groen
koperen spits was niet langer het baken van het begin van onze wijk. Na de sluiting van de kerk in 2005 verkommerde het kerkgebouw zelf langzaam maar zeker.
De architecten van Beek en Vervest van wie het kerkgebouw de handtekeningen
draagt, draaien zich om in hun graf. Henk Letschert, oud-burgemeester van onze
stad, heeft destijds nog actie gevoerd en geld ingezameld voor een vervangende
spits, maar het mocht niet baten. Het geld van die actie staat helaas niet meer ergens op een bankrekening, het is destijds netjes teruggegeven aan iedereen. Jammer dat zou een mooie start zijn van een actie, aangedreven vanuit onze buurt.
Maar wat niet is kan en gaat komen.
Als alles loopt zoals gepland, gaat het kerkgebouw eind dit jaar tegen de grond,
nadat eerst nog elders onderdak gevonden is voor de beelden die het gebouw tot
nu toe enigszins proberen te bewaken. Zonder al teveel succes trouwens, want
ook binnen ziet het er verschrikkelijk uit. De toren en de twee zijbouwen blijven
overeind. Op de plek van het kerkgebouw komen huizen en appartementen. Zal
wel een gewilde plek worden. Wie wil eigenlijk niet in Armhoef wonen en dan nog
wel op gezegende grond?
De werkgroep K&K, vindt dit hèt moment om de toren weer een spits terug te
geven. Wel een spits zonder kruis, want een kruis, dat mag niet van de bisschop,
tenminste van de vorige. Wat voor spits dan wel? Dat wordt spannend. Wordt het
gewoon de spits zoals die er oorspronkelijk uitzag? Of wordt het een statement
voor de stad en de wijk, zoals de vlam van Rob Birza op de schoorsteen van het
Duvelhok, of het Draaiend Huis of Den Ophef van John Körmeling of de Love Boat
van VollaersZwart in de Piushaven? Ik zou zoiets wel stoer vinden. Misschien is
het wel een idee om Tilburger Jeroen de Leijer te vragen. Die weet wel raad met
statements. Kijk naar zijn kruisweg in De Nwe Vorst. Dat zou wat zijn.
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Start
De clinics starten op dinsdag 17 en
woensdag 18 mei. Er zijn 16 gezamenlijke
trainingen, zodat iedereen op 4 september goed voorbereid aan de start van de
Tilburg Ten Miles kan staan. Deelnemers
kunnen kiezen tussen twee trainingsdagen
en -locaties: dinsdagavond om 19.30 uur
in het prachtige bos van de Oude Warande
in Tilburg of woensdagavond op hetzelfde
tijdstip vanaf hockeyclub Were Di aan de
IJsclubweg in Tilburg Zuid.

reid aan de start van de Tilburg Ten Miles.
Het pakket bestaat onder andere uit 16
wekelijkse trainingsbijeenkomsten, ook in
de vakantieperiode, begeleiding en advies
door ervaren en gediplomeerde trainers,
trainingslogboek voor overige trainingen,
een speciaal TTM-clinics-trainingsshirt,
10% korting op aankopen bij RUNSHOP
Greg van Hest (vanaf je inschrijving tot 1
oktober) en gratis deelname aan een testloop in augustus.
Schrijf je nu in! Meer informatie en inschrijven via : www.ttmclinics.nl.

Pakket
Voor slechts € 47,50 kom je goed voorbe-

Janneke van Gorp, Hester Rutten, Ineke Mandos, Hans Zegveld, Paul Schouten, Maarten
Mandos, Theo Schouten en Joep Eijkens tonen op de zondagen t/m 22 mei hun expositie
‘Genoten’ in het gemeentehuis van Hilvarenbeek, Vrijthof 9 tussen 14.00 en 17.00 uur. Wat
hen bindt? Liefde voor schoonheid en ook een familieband. Want kouwe kant of warme kant,
alle acht zijn familie van elkaar.
Het Alzheimer Café Tilburg bestond 10 mei jl. 12½ jaar. Maandelijks komen er aan het
Korvelplein 60 gemiddeld 75-80 mensen. De avonden worden verzorgd door een team van
ongeveer 15 vrijwilligers en wordt inhoudelijk geleid door twee dementieconsulenten. Maar
liefst tien van deze vrijwilligers zijn vanaf de start actief. Een uniek jubileum! Voor nadere
informatie bel naar ( (013) 467 80 22, of 7 alzheimer.afd.middenbrabant@planet.nl.
De IJsvogel heeft jongen in de meander aan de Kommerstraat in de paardenwei.Vanaf het
pad bij de Buunder is de grote poort open en kun je er vanaf de overzijde redelijk bij komen.
In de oever van de meander zitten drie gaten in het meest linkse gat zit het nest.
Waterschap De Dommel heeft een omgevingsvergunning aangevraagd voor het restaureren
van de monumentale gebouwen op het RWZI-terrein van de voormalige waterzuivering
aan de Hoevensekanaaldijk. De plannen zijn in te zien op : http://overuwbuurt.overheid.nl
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en op 25 mei sluit de bezwaartermijn. In onze volgende uitgave meer informatie hierover.
Op vrijdag 13 mei presenteert Het Groene Woud het regionaal uitvoeringsprogramma ‘Red
de Bij’. Een programma bestaande uit grote en kleine initiatieven die gezamenlijk bijdragen aan de structurele verbetering van de leefomstandigheden van de bijen in Het Groene
Woud.
Op zondag 29 mei is de 4e editie van de goedbezochte, gezellige Markt bij de Bouwplaats.
Er zijn nog enkele plaatsen vrij voor creatieve ondernemers! Wil je hier aan deelnemen,
stuur dan een mailtje naar 7 bouwplaatsmarkt@gmail.com. Voor de prijs hoef je het niet te
laten, voor € 10 heb je al een tafel!
Anneke Scholte van de Naturentuin in Goirle organiseert dit jaar nog drie keer een wandelen vaartocht in Moerenburg. Onderweg wordt stilgestaan bij de geschiedenis en de natuur
van het beekdal en is er tijd voor koffie en thee. Kosten € 15 voor volwassenen en € 8 voor
kinderen tot 12 jaar. Meer informatie: : www.dekuierlat.nl/wandelvaartochten-2016. De data
zijn: 17 juli, 14 augustus, 18 september.
Is uw organisatie, stichting of vereniging op zoek naar eenmalige extra hulp? Bij het Steunpunt Vrijwilligerswerk van ContourdeTwern is er een flexibele poule van vrijwilligers die
zich inzetten om in de wijk allerlei incidentele hulp te verrichten. Nieuwsgierig? Bekijk de
contactgegevens op : www.vrijwilligerstilburg.nl.
‘WorkPlace’ is een kunstenaarscollectief en was tot juni 2015 ook een toonruimte voor
hedendaagse kunst in Antwerpen. Tot en met 29 mei zijn de leden van het collectief zelf
aan zet. Zij tonen hun eigen werk bij Project Space Tilburg, Tivolistraat 22 op donderdag,
vrijdag en zaterdag van 13.00 – 17.00 uur. Meer info: ((013) 544 44 95.
Nieuw in Tilburg is het KunstExpress maatjesproject bedoeld voor kinderen in de leeftijd
van 9 t/m 13 jaar die een talent hebben op het gebied van bijvoorbeeld muziek, toneel of
beeldende kunst. Ze komen uit een gezin waar te weinig geld is voor kunsteducatie. Samen
met hun maatje gaan ze een schooljaar lang elke week kunstzinnige activiteiten ondernemen. Initiatiefnemer stichting De Vonk is op zoek naar kinderen én maatjes. Aanmelden kan
per ( (013) 464 76 00 of mailen naar 7 m.borgers@stichtingdevonk.nl.
RKSV Were Di heeft zich in een brief aan wethouder Kokke verbaasd, dat zij al bij voorbaat
uitgesloten zijn van deelname aan een mogelijke fusie tussen de voetbalclubs Longa en
Noad. Gezien de huidige situatie, waarin van gemeentezijde nog steeds geen duidelijkheid
is over de financiële situatie, lijkt het totale fusieproces alleen maar meer gefrustreerd te
worden. Ondertussen is de verdere uitbreiding van het Sportcomplex Oost in volle gang.
Ieder jaar worden de vrijwilligers van gemeente Tilburg in het zonnetje gezet. Dit jaar wordt
de opzet veranderd in de vorm van een vrijwilligersbedankTweek van 4 t/m 13 november.
Vrijwilligers kunnen dan zelf een bedankje kiezen, zoals een workshop, kortingsbon, of een
film pakken in een bioscoop. Wil je een bijdrage leveren? Neem contact op met Margaret
Ariëns. Bel naar ( (013) 549 86 46 of mail naar 7 margaretariens@contourdetwern.nl.
Gelijktijdig met ons wijkblad wordt ook het programmaboekje Piushaven Bruist special
2016 verspreid, zodat u goed geïnformeerd bent over de grote variëteit van activiteiten in en
rond de Piushaven.
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Tilburg knapt op							

Redactie

Onder deze titel bindt Tilburg de strijd aan tegen zwerfafval. Het is soms vechten
tegen de bierkaai, als je ziet hoeveel rotzooi in straten en in Moerenburg ligt. Gelukkig
zijn ook in onze wijk vrijwilligers actief!
Je kunt speciale gele afvalzakken krijgen
voor het zwerfvuil. Heb je nieuwe nodig,
bel dan even met Diamant: ((013) 464 17 00.
Als je veel afval inzamelt kun je je werk
gemakkelijker maken door een vuilniszakring aan te vragen en ben je bezorgd over
je veiligheid, dan kun je ook een geel hesje
aanvragen. Stuur daarvoor een mail naar
7 schonestad@tilburg.nl.

Aanhanger
Voor groepen die een schoonmaakactie
bij hun school, in de straat, bij de sportclub enzovoort willen organiseren is er de
aanhanger. Hierin zitten alle spullen die je
nodig hebt. De aanhanger wordt gebracht
naar de plek waar je hem nodig hebt en inclusief het ingezamelde afval - aan het
eind van de dag weer opgehaald. Gebruik
van de aanhanger is natuurlijk gratis. Meer
informatie over reserveren:
: www.tilburg.nl/tilburgknaptop.

Bijplaatsingen
Een grote ergernis zijn de bijplaatsingen
naast (ondergrondse) afvalcontainers. In
2015 heeft de gemeente in twee verschillende gebieden een geslaagde proef uitgevoerd om tegen dezelfde kosten een beter
straatbeeld te krijgen. Dat bleek bij beide
proeven het geval te zijn. Op basis hiervan
is er nu een nieuwe standaard werkwijze.
Die houdt in dat een bijplaatsing - zodra
er een melding binnenkomt - de volgende
werkdag wordt opgeruimd.
Verder worden alle containerlocaties één
keer per week bezocht en worden bijplaatsingen opgeruimd.

Afvoeren
Je kunt zwerfafval afvoeren door een mail
te sturen naar 7groen@diamant-groep.nl
of te bellen ( (013) 464 17 00. Als je
opruimt in het buitengebied, zet de zak dan
op een herkenbare plek, bijvoorbeeld bij
een lantaarnpaal en geef het nummer door.
Voor het buitengebied kun je ook melden
via de app ‘Buitenbeter’

Onderwijs
Dit jaar doen 53 brugklassen mee met het
programma ‘Zero trash Tilburg’. Er is een
logo gemaakt dat je de komende tijd vaker
terug zult zien. Ook voor het basisonderwijs is een lessenpakket in ontwikkeling.
Verder heeft de gemeente een regeling
gemaakt om scholen en verenigingen te
ondersteunen bij het inzamelen van blikjes
en petflesjes.

Wil je in actie komen? Stel de gemeente
gerust een vraag via
7 schonestad@tilburg.nl.

Herdenking Indiëmonument
Op zaterdag 21 mei zal door de Stichting Indië Monument Tilburg, alweer voor de 16e
keer, de jaarlijkse herdenking worden georganiseerd voor de 60 in het voormalig
Nederlands Oost- Indië en in Nieuw Guinea omgekomen Tilburgse militairen, waaronder 12 mariniers.
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Het bestuur heet u vanaf 9.30 uur van harte
welkom bij het Klasse Theater op Carré.
Vanaf hier staat er een bus gereed om u
naar de kerk te vervoeren.
Ondanks de eerdere sombere berichten
over inperking van de herdenking is het
programma vergelijkbaar met het vorig jaar.
De herdenkingsdienst wordt gehouden in
de parochiekerk St. Jozef op de heuvel. De
kerk is vanaf 10.00 uur geopend. De dienst
zal aanvangen met het intreden van de
diverse vaandels om 11.00 uur.
Na afloop van de dienst wordt er vanaf
de kerk naar het Indiëmonument aan de
Gerard van Swietenstraat gewandeld.
Daar vindt vanaf 12.30 uur de kranslegging
plaats.
Na afloop vindt nog een ontmoeting plaats
in de voormalige kapel van het Klasse
Theater.
Wilt u, dat deze herdenking behouden
blijft, wordt dan donateur door een email te
sturen aan:
7 indiemonument.tilburg@gmail.com.

Ook wijkbewoners worden van harte uitgenodigd om deze herdenking bij te wonen.

Grond voor vee en natuur erbij in Moerenburg 		

Corin Sweegers

Begin april heeft wethouder Mario Jacobs symbolisch stukken agrarische grond aan
de Bakschevenseweg overgedragen aan Kees Fonken, Harrie van Gorkum en Martien
Vromans.
de tweede helft van 2016 zal een begin
gemaakt worden met het aanplanten en
opnieuw inrichten van de gronden.

De eerste twee zijn actieve agrariërs met
hun bedrijf aan de Broekstraat in Moerenburg. “Grond is altijd belangrijk voor een
boer”, vinden zij. De gemeente verkocht ca.
8.5 ha landbouwgrond. Deze wordt straks
niet gebruikt voor het melkvee, die lopen
op de huiskavels, maar voor het jongvee.
De nieuwe eigenaren moeten een deel
van de aangekochte percelen omzetten in
natuur, door onder meer poelen te graven,
struwelen, bosjes en bomen te planten.
Er moet extensief worden beheerd, dus er
mag geen kunstmest gestrooid worden,
zodat bloemen meer kans krijgen. Het
omvormen van het landbouwgebied naar
een buitengebied moet zorgen voor meer
biodiversiteit. In Moerenburg komen al
veel zeldzame planten en dieren voor. In

Harrie en Kees kunnen aan de slag
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Try Out Cultuur in Carré 					

Gerben van Eeuwijk

Aan het landelijke project Sjors Creatief doen ruim 50 gemeenten mee. Via Try Outs
maken kinderen kennis met muziek, kunst en cultuur. Het concept is ook geland in
Armhoef.
pelen. Op de bovenste verdieping van het
oude Elisabeth Ziekenhuis hebben zich 7
kinderen verzameld, 1 jongen en 6 meisjes.
Terwijl zij zich buiten uitleven in de pauze
vertelt Linda: “Dat landelijke project is echt
goed geregeld. Ze nemen alles digitaal uit
handen, van de inschrijving tot de betaling.
Daar heb ik verder geen omkijken naar,
dat is prettig.” De groep kinderen heeft
het nodige creatieve talent aangeboord,
gezien het resultaat van de workshop. Trots
houden zij hun schilderijen vol acryl verf
in de lucht, speciaal voor de groepsfoto.
“Leuk idee, zo’n saampie”, zegt een ouder
die haar kind op komt halen. Naast de
camera van de buurtkrant flitsen diverse
ouderlijke smartphones gezellig mee. Een
inspirerende en ontspannen middag voor
het kroost zit er weer op.
Meer informatie en inschrijven:
: www.sjorscreatief.nl.

Tilburg lanceert ieder najaar weer de Try
Outs voor Sport. Sinds eind februari is
Cultuur aan dit aanbod toegevoegd. Alle
kinderen van basisscholen in de gemeente
en omliggende dorpen hebben een mooi
en kleurrijk boekje ontvangen, vol losse
workshops en lessen. De jongeren t/m 12
jaar hoeven dan niet meteen lid te worden
van een club, maar kunnen tegen gereduceerd tarief iets nieuws uitproberen. In het
lokale boekje van Sjors Creatief staan ruim
60 activiteiten vermeld. Op de website staat
nog een veelvoud aan creatieve events.
Het project loopt vanaf het voorjaar tot de
nazomer. Op internet staat al een planning
tot september.
Workshop
Op zaterdagmiddagen geeft kunst-juf Linda
van Os in haar atelier in ‘Klooster’ Carré
een serie workshops schilderen en stem-

Kunst-juf Linda van Os met 5 van haar cursisten
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Ridder Camiel Seij (72)					

Corin Sweegers

Op 26 april jl. werd wijkbewoner Camiel Seij benoemd tot Ridder in de Orde van
Oranje-Nassau. Hij woont met zijn echtgenote Lilian al vele jaren aan de Ringbaan
Oost, net naast de oude pastorie.
Camiel is tijdens en na zijn werk bij het Regionaal Werkgelegenheidsinstituut Indutil
(1987 - 2003) belangrijk geweest voor de
transportsector in de regio Tilburg in zijn
rol als voorzitter en secretaris van Transtil,
een samenwerkingsverband van aanvankelijk Tilburgse transportbedrijven. Sinds
2011 zijn er ook leden van buiten Tilburg
aangeschoven. Hij heeft een aanzienlijke
bijdrage geleverd aan het verbeteren van
de acquisitiepositie van Tilburg en bij het
aantrekken van nieuwe bedrijven. Hij is
ook een van de drijvende krachten achter
multimodaal goederenvervoer in de regio
Tilburg, de bouw van een grote containerterminal en de TIAS-opleiding bij Tilburg
University.
Daarnaast is Camiel Seij van 1985 tot
2010 bestuurslid geweest van Ziekenfonds
Midden-Brabant en van de Raad van
Commissarissen VGZ. Van 2008 tot heden
is hij actief als lid van de Raad van Commissarissen en Auditcommissie Stichting
Groenhuysen Roosendaal. Hij zet zich
hiermee bijzonder in voor de ouderenzorg
in West-Brabant.

Ridder Camiel
Hij zei heel eerlijk dat hij het een klein
beetje verwacht had, omdat hij wist dat
er iemand vorig jaar al mee bezig was.
Persoonlijk ken ik Camiel als een man met
een enorme parate kennis van de Tilburgse
economie en daar ver omheen, recht door
zee, no-nonsense. Zijn Ridderorde heeft hij
ontvangen voor onderstaande verdiensten.

Een welverdiende erkenning voor zijn inzet.
Proficiat namens de redactie van de buurtkrant Armhoefse Akkers.

Veiligheid avondvierdaagse voorop
De avondvierdaagse van Basisschool Armhoefse Akkers komt er weer aan. In de
week van 27 juni wordt weer vier dagen gezellig gewandeld. Vanwege de veiligheid
van alle lopers zijn er dit jaar wel enkele veranderingen doorgevoerd.
veel te lang. Vorig jaar liepen er per afstand
150 kinderen mee en zo’n 100 ouders!
Voor de kinderen is dan niet meer duidelijk
welke aanwijzingen ze moeten opvolgen.
Natuurlijk lopen er dit jaar wel voldoende
begeleiders mee voor alle kinderen. Eén

Belangrijkste wijziging: tijdens de tocht
lopen er géén ouders meer mee, behalve
als hun kind voor de eerste keer meeloopt.
De ervaring heeft geleerd dat veel ouders
voor de lol meelopen, als sociale activiteit.
Dat is leuk, maar de stoet wordt daardoor
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ouder mag meelopen, als een kind voor de
eerste keer meeloopt. Buggy’s, honden en
fietsen zijn niet toegestaan.

meelopen met de 10 km. Ook daar wordt
rekening gehouden met het wandeltempo.
Intocht
Op vrijdag 1 juli is natuurlijk de intocht.
Vanaf speeltuin de Holle Boom is iedereen
van harte welkom om de kinderen in te
halen en het laatste stuk mee te lopen naar
school. Graag niet eerder, i.v.m. de veiligheid van de kinderen rondom het water.
Zo wordt de avondvierdaagse 2016 gezamenlijk afgesloten.
Deze nieuwe, ‘oude’ regels zijn noodzakelijk om de avondvierdaagse te kunnen
behouden.
Kinderen hoeven natuurlijk niet mee te
lopen, want het is geen verplichte schoolactiviteit. Iedereen is vrij om eventueel deel
te nemen aan de tochten in Tilburg, BerkelEnschot of Goirle.

School verantwoordelijk
De avondvierdaagse is een activiteit vanuit
school, de school is dan ook eindverantwoordelijk. Tevens gelden dus de normale
gedragsregels die ook op school gelden.
Gezelligheid staat voorop. Kinderen die
zich niet aan de omgangvormen houden
zoals deze op school gelden, worden
hierop aangesproken. Bij herhaling van
ongepast gedrag zijn zij niet (meer) welkom
tijdens de rest van de avondvierdaagse.
De langzaamste kinderen bepalen het
tempo tijdens de 5 km. Dit zijn dus de
kinderen uit groep 1/2 en 3. De overige
kinderen passen hun tempo aan. Kinderen
die dit niet willen, kunnen mogelijk beter

‘BUITENGEWOON’ een mix van
expositie en oriëntatie
Twee jaar geleden was ‘Bosscheweg
Presenteert’ een groot succes, daarom tijd
voor een vervolg maar dan in een ander
jasje gestoken. Deze dag staat volledig
in het teken van een mix met expositie en
oriëntatie voor een creatieve vrijetijdsinvulling. HB atelier wil haar gasten met een uit
de hand gelopen hobby in de schijnwerpers
plaatsen en bezoekers laten genieten van
wat zij te bieden hebben. Tevens kan de
bezoeker de kunstwerken bezichtigen van
alle HB atelier cursisten die het afgelopen
jaar cursus hebben gevolgd bij Hanneke
Bollen.
Wij hopen u te
mogen ontmoeten op zaterdag
11 juni vanaf tien
uur in de ochtend
tot zes uur in de
namiddag,
Kapitein Grantstraat 36,
te Tilburg. : www.hannekebollen.nl
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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 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!

Te huur, luxe townhouse

op een uur rijden van Faro, Portugal. Geschikt voor 6 personen, 150m2 opp., 3 (2-pers.)
slaapkamers, 2 badkamers. 17 km. van de vestingstad Lagos. Het huis is onderdeel van
Santa Antonio, villas Golf en Spa complex. Huurprijs varieert van € 400 tot € 900.
Bel voor beschikbaarheid ( 06 513 821 06.

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, 7keesvandevenmuziek@hotmail.com

Schilderen is een feestje in het HB Atelier!

Dat is mijn motto en met veel enthousiasme breng ik dit over op mijn cursisten. Op donderdag 09.30 - 12.30 / 14.00 - 17.00 / 19.15 - 22.15 . September tot medio juni 27 lessen
(€ 175) verdeeld over 5 blokken, dus instromen is geen probleem.
E-mail: 7 hanneke@bollen.nl website : www.hannekebollen.nl
(06 511 218 70 / [013] 463 43 78 Kapt. Grantstraat 36 (tunneltje Berkel-Enschot).
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BUURTAGENDA
Hockeyclub Were Di
Start van de cyclus TTM-hardloop-clinics

18 mei

Aanvang 19.30 uur

18 mei

17.30 – 20.00 uur

21 mei

± 12.30 uur

29 mei

10.00 – 17.00 uur

Natuurmarkt
Tussen Ringbaan Oost en Stadstuinderij

6 juni

20.00 – 23.00 uur

Café Zomerlust
Kom gezellig spellen spelen bij spellenclub Ludens 013

9 juni

19.30 – 21.30 uur

La Poubelle
Repair Café voor reparatie van nog bruikbare spullen

11 juni

Vanaf 10.00 uur

11 + 12
juni

Gehele dag

Pelgrimhoeve
Seniorendiner
Indiëmonument
Herdenking. Ervoor om 11.00 uur dienst Heuvelse kerk

HB Atelier
Buitengewoon een mix van expositie en oriëntatie
Moerenburg
e
1 Samengestelde Menwedstrijd i.s.m. De Postkoets

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

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

Deadline kopij volgend nummer:
Verschijningsdatum rond:

medewerkers

Buurtkrant

28 mei
17 juni

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

Ø Buurtraad
Voorzitter

E-mail: 7 buurtraad@armhoefseakkers.nl
Postadres: Loudonstraat 25, 5018 GE Tilburg
Lout Donders
J.P. Coenstraat 9
( 543 88 68
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Ø Buurtraad
leden

Remco Westhoek ( 535 70 08, Erwin Jacobs ( 590 40 00, Hein
Jacobs ( 542 61 10, Ineke van Kasteren ( 544 67 83, Mascha
Meulenbroek ( 06 133 703 94, Manon Nix ( 544 63 73.
Eerstvolgende vergadering 17 mei. 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 -11.30 uur in
het Gezondheidscentrum Piushaven, Prinsenhoeven 22.

Ø Wijkzuster

Ilse Oldenkotte is de wijkzuster van Surplus in onze wijk. Zij is
bereikbaar via ( 06 238 420 94 of via de Wijkzustertelefoon 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

Lieve v.d. Berg

Armhoefse Akkers

Ø Centraal Meldpunt Voor klachten of opmerkingen over uw woonomgeving:
Gemeente Tilburg

(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.

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
30

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

•
•
•
•

31

32

33

34

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

35

	
  	
  	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

Hairfashion Sylvia 	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
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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