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Het boren van de pijpleiding onder het Wilhelminakanaal door is gereed. Met twee enorme
kranen is 4 maart een deel van het pompgebouw geplaatst aan de Hoevense Kanaaldijk
(foto: Theo Sweegers)
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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

Touwtjes trekken rondom Jan Wier			

Jaap van Loon

En ineens stond het eind februari in het Brabants Dagblad: burgemeester Noordanus
kritisch op beveiliging Jan Wier. Aanleiding vormden de incidenten die recent volop in
het nieuws waren. Of toch ook weer niet?
Al heel gauw ging in de buurt rond, dat
de Buurtraad stevig bij de burgervader
aan de bel had getrokken. “We hebben
inderdaad in de week daarvoor een brief
gestuurd”, beaamt voorzitter Lout Donders desgevraagd. De Buurtraad had zelf
eerder ook al meteen actie ondernomen na
signalen uit de buurt over overlast (zie het
vorige nummer). Zo werd gesproken met
de Stichting Woonomgeving Jan Wierhof
die al langere tijd de onveiligheid rondom
Jan Wier monitort en fel gekant is tegen
verdere uitbreiding van activiteiten van de
GGz en Novadic-Kentron op dit terrein die
nog in het verschiet liggen.

De High Intensive Care
aan het Jan Wierhof
Bepaalde andere beloften vanuit de
gemeente zijn ook nog steeds niet nagekomen: zo zou een samenwerkingsovereenkomst tussen alle direct betrokkenen
gemaakt worden en een stadsbrede
commissie ingesteld om advies te geven
over de spreiding van dit soort gevoelige
voorzieningen in de stad. Dit is vooralsnog
niet gerealiseerd. Daarnaast worden de geruchten sterker, dat het bestemmingsplan
voor dit gebied zodanig gewijzigd wordt,
dat de politiek en buurt minder invloed
krijgen op het reilen en zeilen van GGz en
Novadic-Kentron.

Veiligheid
De burgemeester heeft Veiligheid in zijn
portefeuille en het is genoegzaam bekend,
dat nogal wat omwonenden van het Jan
Wierhof zich niet veilig voelen. De recente
incidenten, maar ook de uitkomsten van
de Wijktoets (zie pag. 25), tonen aan dat
er wel degelijk ‘iets’ aan de hand is. Dat
geldt overigens op meerdere fronten. Zo
liep er nog een hoger beroep van eerder
genoemde stichting bij de Raad van State
tegen vestiging van de MHU in onze wijk.
Dit beroep is 2 maart jl. helaas ongegrond
verklaard. Via het Beheeroverleg wordt ondertussen de schijn opgehouden, dat GGz/
Novadic-Kentron alle ontwikkelingen en
eventuele incidenten goed bespreekbaar
maakt met vertegenwoordigers van onze
wijk. De communicatie binnen dit orgaan
verloopt echter bepaald niet gelijkwaardig
(zie vorige nummer). Binnenkort volgt een
evaluatie en het is niet eens meer de vraag
of dit overleg in de huidige vorm gehandhaafd blijft. Wat dat betreft is het goed te
lezen, dat onze burgemeester de touwtjes wil aantrekken van de veiligheid- en
beheerprotocollen van de GGz en echte
verbeteringen wil (gaan) doorvoeren.

Overleg
Het is evident, dat de Buurtraad de burgemeester oproept tot een overleg over
dit soort punten, alvorens ook de voorzieningen aan de Edisonlaan naar het Jan
Wierhof worden overgeplaatst. Het standpunt van de Buurtraad is, dat voorzieningen
als die bij Jan Wier noodzakelijk zijn in een
stad. Zij vindt echter wel dat dit soort zaken
in goed overleg met buurt en buurtbewoners afgestemd moet worden met zoveel
mogelijk garanties voor een veilige buurt.
Daarvoor is het noodzakelijk, dat alle
betrokken partijen ook op een gelijkwaardig
niveau met elkaar kunnen overleggen. De
Buurtraad houdt de burgemeester aan zijn
belofte, dat hij zich persoonlijk verantwoordelijk voelt voor de veiligheid in de omgeving van Jan Wier.
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Een leven vol muziek

				

Gerben van Eeuwijk

Dagelijks loopt een man met een markante bril met zijn hondje een ronde door Moerenburg. Enkele praatjes onderweg krijgen een vervolg tijdens een koffievisite aan het
kleinste huisje van Tilburg.
Aan de Oud-Lovensestraat schuilt achter
een groene poort een kleine oase. Kees
van Berkel (62), bijnaam Kees Bril, heeft
zijn sporen in de muziekwereld verdiend
na een loopbaan van ruim 40 jaar. In zijn
oude bakkershuisje – een rijksmonument
uit de 19e eeuw - vertelt hij over zijn leven:
“Ik ben begonnen als verkoper van grammofoonplaten bij de Tilburgse zaak van
Frans de Kok, waar ik later filiaalhouder
werd. Daarna veel gereisd per fiets en
na de nodige omzwervingen als roadie in
België beland. Mijn gouden tijd was bij de
Nederlandse platenmaatschappij Rough
Trade, op de overgang van LP naar CD.
Als medewerker bij Sony heb ik talloze
artiesten begeleid bij hun optredens in de
Benelux. Ik ben overal geweest, van Lowlands tot Ahoy, van Torhout-Werchter tot de
Heineken Music Hall.”
Zakje wiet
Kees kijkt vooral met veel trots terug op alle
festivals en optredens waar hij artiesten
heen gebracht heeft. Van Dynamo Open Air
tot de Bikse Fisten, de voorloper van Elastiek Muziek. In Tilburg was hij een bekend
gezicht in het oude Noorderligt en erg actief
voor Festival Mundial. Kees was presentator van de Popquiz in 013, met een mooie
act: “Mijn zogenaamde secretaresse, een
bloedmooie vrouw natuurlijk, kwam mij
om het kwartier een nieuwe bril brengen,
tot genoegen van het publiek!” De vele
brilmonturen die hij draagt zijn het handelsmerk van muziekman Bril. Van een oude
scheldnaam uit zijn jeugd heeft hij al vroeg
een geuzennaam gemaakt, niet tot genoegen van zijn moeder overigens. Samen
met collega-DJ Rudikuul vormde hij het
duo The Bril Brothers in Paradox. “Als ik
met eigen naam mijn mobiel opneem, dan
hangen ze op.” Zijn kracht is altijd geweest
om gewoon zichzelf te blijven, ongeacht

Kees Bril voor zijn markante huisje
de sterallures van vele artiesten die hij
ontmoette. “Plus een zakje wiet in de auto
als ik bekende personen op Schiphol ging
afhalen.” Nee, geen namen, want integriteit
staat hoog in het vaandel bij deze ‘funny
guy with glasses’.
Geen jukebox
Wel namen van muzikale helden, van
oudje Nick Drake tot nieuwkomer Kovacs,
een ‘topmeid’ uit Eindhoven. Junkie XL en
Underworld, daar houdt Kees echt van.
Aan Meatlof heeft hij een hekel, en de
evergreens van de Top 2000 komen zijn
neus uit. “Aan verzoekjes doe ik sowieso
niet, want een DJ is geen jukebox,” stelt hij.
“Geef je maar gewoon over aan mijn muziek en laat je meevoeren. Weken voor een
optreden ben ik iedere avond bezig met
het samenstellen van de speellijst. Spotify
4

is echt een digitale goudmijn, daar zoek ik
de pareltjes uit.” Uit zijn tablet tovert hij de
prachtigste muziek tevoorschijn, afkomstig
van internet. “Maar ik heb keurig een abonnement, want illegaal downloaden heeft de
muziekindustrie de nek omgedraaid.” Zijn
laatste optredens waren gewoon in Tilburg.
In december in The Hall of Fame voor
Vluchtelingenwerk, waar veel asielzoekers
op af kwamen. In januari verzorgde hij
Danslust, een Soul- & Disco Show in café
Zomerlust. “Voetjes van de vloer, op beide
locaties!” glundert Kees met pretoogjes

achter zijn grote brilmontuur.
Als uitsmijter brengt hij een kort eerbetoon
aan een recent overleden vriend uit Eindhoven: Armand. Dan klingelt de bel van zijn
huisje. Hond Nel (4) belt ongeduldig aan.
Hoog tijd voor de dagelijkse wandeling door
Moerenburg. Jammer genoeg is zijn vaste
pleisterplaats recent gesloten, maar Kees
hoopt op een doorstart.
Een ouderwetse kop koffie bij Café Mie
Pieters, dat hoort toch echt bij zijn dagelijkse rondje.

Blijft de Sacramentskerk behouden?			

Jaap van Loon

In het diepste geheim is de afgelopen weken een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd
naar een herbestemming van de Sacramentskerk. Als de plannen doorgaan, komen
er geen huizen, maar blijft de kerk compleet staan, al zal het uiterlijk een behoorlijke
metamorfose ondergaan.
Er is wel degelijk iets aan de hand. Als we
het eens zijn over een publicatie in het wijkblad, zonder gebruik van bepaalde namen,
ontdooit hij en neemt hij ons mee in een
fascinerende toekomstvisie.

“Hoe weet jij dat?” Als door een wesp
gestoken, reageert Jacques S*. als ik hem
aanspreek over de mogelijke plannen met
de Sacramentskerk. “Dit is nog veel te
vroeg! Dit kan nog niet! Van wie heb jij die
wijsheid?” Zijn reactie spreekt boekdelen.

Een eerste art-impression van de winkelmogelijkheden, zonder de aanpak van de hogere delen (© Poyin)
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Zonde
“Ik ben benaderd door iemand* uit de kringen rond het kerkbestuur van Stichting De
Goede Herder, vlak nadat er bij Zomerlust
plannen gepresenteerd zijn voor de bouw
van nieuwe huizen op de plek van de kerk.
Die persoon heeft altijd gestreefd naar het
behoud van de kerk. Kort daarna hebben
we samen door de kerk gelopen. Wat een
troosteloze bende! Daar moet je echter
doorheen kijken. Het gebouw ziet er van
binnen en van buiten vreselijk uit, maar tot
mijn verrassing zijn de constructies nog
perfect. De zijbeuken hebben het meeste
geleden, maar het middenschip is uitstekend en ook toen we bovenop de gewelven
liepen zagen we een de dakconstructie in
behoorlijk goede staat. Absoluut zonde om
zo’n machtig bouwwerk te gaan slopen! Ja,
en dan raak je mijn ziel, dan wil ik daar iets
mee!”

Middenschip
Winkels in de zijbeuken; kort parkeren op
de Pelgrimsweg en waar nu de verwilderde
tuin van de pastorie ligt; behoud van de
monumentale boom, maar wat gebeurt er
in het middenschip? “Die ruimte splitsen
we door een extra verdieping”, schetst
Jacques. “Voor de begane grond ben, of ga
ik in gesprek met diverse gegadigden. Er
komt zo goed als zeker een grote fysiopraktijk in combinatie met een sport- en
fitnessclub in. Maar, er is daar nog veel
meer mogelijk. Ik hoop, dat de mensen in
jullie wijk hierover willen meedenken.
Op de eerste verdieping komt een behoorlijke zaal met toebehoren geschikt voor
feesten en partijen, maar ook muziekuitvoeringen. De akoestiek is er fantastisch!”
Concurrentie voor de Pelgrimhoeve dus?
“Kom op zeg”, reageert Jacques meteen,
“dat gebouwtje is ook van het kerkbestuur
en daar willen ze vanaf. Die mensen die
dat nu blijkbaar beheren, moeten maar
eens komen praten! Er komen ook vergaderfaciliteiten, dus werk zat.” De bedoeling
is ook, dat er een majestueuze entree naar
boven komt met roltrappen, een lift, maar
ook ruimte voor een Grand Café. Jacques
ziet het al helemaal voor zich: “We bouwen
niet alles vol, de enorme overspanning met
de gewelven zal in volle omvang, vanaf
de begane grond zichtbaar blijven. Daarbij wordt het allemaal zoveel als mogelijk
transparant met veel glas en licht. Veel zal
afhangen van de komst van een indoor
speelparadijs dat zeker ook de toren een
heel andere bestemming zal gaan geven.”
En de financiering? “Dat wordt een haalbare kaart”, verzekert Jacques. “Er ligt een
toezegging voor een Europese subsidie.”

Winkels
Hij heeft vergevorderde plannen om van
de Sacramentskerk een multifunctionele
ruimte te maken, waar gewerkt, gesport
en gerecreëerd kan worden. Jacques: “De
zijbeuken zijn uiterst geschikt voor winkels.
Daar heb ik al gegadigden voor.” Zoals?
“Op niet al te lange termijn verdwijnt de Aldi
en de Poolse winkel is meer dan geïnteresseerd. Zo’n winkeltje als Blossom komt
daar ook veel beter in het zicht. Krijgen die
mensen ook zelf meer woonruimte.
Verder gaan die oude gebouwtjes aan de
Enthovenseweg plat en zullen de FNV
en het Ouder Baby Centrum ook iets
anders moeten. Ook Paulissen Witgoed
loopt straks niet meer, als de Spoorlaan
een tweebaansweg wordt en er niet meer
geparkeerd mag worden. En zo kan ik nog
wel even doorgaan. Die bakker die bij de
Aldi zat, wordt ook gemist in de wijk. Nou,
daarin wordt voorzien, reken daar maar op.
Kijk, je moet vooruit kijken en de plannetjes
kennen die allemaal betrekking hebben op
stukjes van jullie wijk. Er liggen dan zoveel
kansen, zoveel mogelijkheden!”

Nieuwsgierig? Op de eerste vrijdag van
april kunnen belangstellenden terecht bij
of in de Sacramentskerk om 15.00 uur.
Jacques: “Ik moet nog met het kerkbestuur
de toegang regelen. Het is een puinhoop
binnen en als er iets gebeurt, dan is het
kerkbestuur verantwoordelijk.”

*) Namen bij de redactie bekend
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Doe mee met de Verbeeten Challenge				

Redactie

Wijkgenoten Marcel Smolders, Bob Gimbrere en Robert van Heumen zijn actief binnen de organisatie van de Verbeeten Challenge.Dit sportieve evenement wordt 10
april as voor de derde keer georganiseerd met als doel geld ophalen voor het Verbeeten Fonds.
Wat is er nu mooier dan om samen op 1
dag in teamverband jezelf uit te dagen
voor een goed doel? Dichtbij huis en de
opbrengst wordt direct besteed aan kankerbestrijding in onze regio. Deelnemers
betalen inschrijfgeld en kunnen zich laten
sponsoren.
richte manier. Om de best mogelijke zorg te
kunnen blijven geven is geld nodig.

1000 km.
Op zondag 10 april is de derde editie van
de Verbeeten Challenge. De uitdaging is
om 1000 km in teamverband op sportieve
wijze op één dag af te leggen. De wijze
waarop bepaalt de deelnemer. Wandelen, fietsen, skeeleren, roeien, hardlopen,
wielrennen en een Kids FunChallenge.
Individuele inschrijvingen zijn ook welkom,
zij sluiten aan bij het Verbeeten-Team.
Het doel van de Verbeeten Challenge is
geld inzamelen voor - en aandacht vestigen
op - Verbeeten Fonds en Instituut Verbeeten. Als regionaal topinstituut voor kankerbestrijding, met vestigingen in Tilburg, Den
Bosch en Breda strijden zij dag in dag uit
tegen kanker, op een intensieve, mensge-

Wijkteam
De volledige opbrengst van de Verbeeten
Challenge gaat rechtstreeks naar Verbeeten Fonds. Zij zien erop toe dat iedere euro
direct wordt besteed aan onderzoek naar
betere behandelmethodes tegen kanker.
Neem dus deze sportieve uitdaging aan en
doe mee! Wellicht kunnen we met elkaar
- kinderen en volwassen - een wijkteam
vormen?
Wil je nog meer weten, sponsor worden,
jezelf of je team aanmelden, ga dan naar
www.verbeetenchallenge.nl.

Ondernemer in de wijk

Buurtraad Armhoefse Akkers

Bomen in de J.P. Coenstraat en Armhoefstraat – update
Als er bomen in de J.P. Coenstraat en Armhoefstraat vervangen moeten worden, komen er in elk geval dikkere bomen voor terug. Dat heeft de gemeente toegezegd naar
aanleiding van een brief van de Buurtraad.
Eerder erkende de gemeente dat er bij de
vernieuwing van de beide straten wat is
misgegaan met de bomen. Over een paar
maanden controleert de gemeente of de
bomen allemaal een echte levenskans
hebben. Als dat niet het geval is, worden ze
vervangen. Als het er maar een paar zijn,
komen er weer Hartjesbomen terug. Als er
veel meer bomen vervangen moet worden,

wordt samen met de Buurtraad bekeken
welke soort dat dan wordt. De Buurtraad
zal in dat geval natuurlijk de betrokken
bewoners raadplegen.
In de brief aan de gemeente vroeg de
Buurtraad ook aandacht voor het laatste
stuk van de Armhoefstraat, bij de Spoordijk.
Dat stuk lijkt vergeten bij de renovatie van
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de Armhoefstraat. De gemeente schrijft
dat dat deel van de Armhoefstraat in 2018
(op basis van onderhoudsbehoefte) in
het meerjarenprogramma staat. Het jaar
van uitvoering kan nog veranderen. In de

voorbereiding zal dan bekeken worden of
vervangen van de bomen daar noodzakelijk
is.
Buurtraad Armhoefse Akkers

Oproep

Natuurschoonmaakdag Piushaven – Help je mee?
Op zaterdag 12 maart worden vrijwilligers opgeroepen om mee te helpen bij het
schoonmaken van de omgeving van de Piushaven. Het is onderdeel van het landelijk
weekend van NL-Doet.
Wil je bijdragen aan een schonere leefomgeving? Meld je dan aan als vrijwilliger voor deze
dag. Samen met een flinke groep anderen en met de juiste hulpmiddelen wordt het gebied
rond de Piushaven onder handen genomen.
Om 09.15 uur verzamelen bij partyboot De Albatros (Piushaven 1B, ter hoogte van de
Lanciersstraat). Daar wordt uitleg gegeven, een indeling van de groepen gemaakt en de
benodigde materialen uitgereikt. ± 12.00 uur worden de werkzaamheden gezamenlijk
afgesloten met soep en sandwiches..
Kom je meehelpen? Meld je dan aan via : www.nldoet.nl.

Met de armen uit de mouwen
en genietend van de natuur
samen naar een schone Piushaven

Het luizenleven van een luizenmoeder 		

!
Debbie de Weijer

Na elke schoolvakantie gaan de luizenouders -vaak moeders- weer de groepen in van
basisschool Armhoefse Akker om te controleren of er kinderen zijn met hoofdluis.
Voor de één een taak waar ze niet aan moet denken, voor de ander gewoon iets dat bij
het leven met schoolgaande kinderen hoort.
Zelf hoor ik bij die laatste categorie. Al
sinds de oudste in groep 1 zit, ben ik
luizenmoeder. Daar ben ik heel spontaan
ingerold. Juffrouw Joop vroeg me namelijk
of ik dit wilde doen. Eigenlijk had ik daar
nooit eerder aan gedacht en ook nog nooit
met hoofdluis te maken gehad. Toen juf
Joop me dan ook vroeg of ik wist hoe die
beestjes eruit zagen, heb ik geantwoord
dat ik ze waarschijnlijk wel zou zien zitten.
Natuurlijk ben ik eerst gaan googlen op
internet, voordat ik met mijn eerste echte
luizencontrole begon. Luizenpluizen noemen ze dat op school.

Afbeelding van het
Landelijk Steunpunt Hoofdluis
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hoofd. Daar houden ze zich in leven door
het zuigen van bloed, waardoor hij roodbruin kleurt. De eitjes, neten genoemd, zijn
kleiner dan 1 mm en zijn egaal zandkleurig
(varieert tot zwart). Ze lijken op roos, maar
zitten vastgekleefd in het haar, dichtbij
de hoofdluis in de buurt. Neten worden
meestal aangetroffen in de nek, achter de
oren en onder de voorhoofdharen.
Hoofdluis krijg je van contact met iemand
die hoofdluis heeft: de luizen lopen van het
ene hoofd naar het andere. Ze verplaatsen
zich niet via kleding en springen kunnen ze
niet. Kinderen tussen de 3 en 12 jaar met
lange haren krijgen vaker hoofdluis, omdat
ze tijdens het spelen vaak letterlijk de hoofden bij elkaar houden. De laatste tijd komt
hoofdluis ook meer voor bij oudere kinderen. Dit komt waarschijnlijk door het maken
van selfies: gezellig dicht met de hoofden
bij elkaar om een foto te maken.
Meestal merk je in het begin niets van
hoofdluis. Bij een eerste hoofdluisbesmetting kan jeuk pas na 7-14 dagen
optreden als het aantal luizen toeneemt.
Kinderen beginnen dan vaak met krabben,
wat niets zal helpen.

Quickscan in de klas
Mijn ervaring is, dat als je eenmaal de
stempel ‘luizenmoeder’ hebt, je daar niet
meer zo snel vanaf komt. Ook bij andere
kinderen ben ik begonnen en inmiddels
‘pluis’ ik na elke vakantie nog steeds in
2 groepen. Zelf vind ik het niet erg om
te doen, anders was ik natuurlijk allang l
gestopt. En qua hygiëne; naderhand was ik
gewoon mijn handen.
Wat ik zelf prettig vind aan de controles
is, dat je persoonlijk contact hebt met alle
kinderen. Nu weet ik welke kinderen het
niet leuk vinden en welke kinderen het
heerlijk vinden als er even ‘gekriebeld’
wordt op hun hoofd. Daarnaast vind ik het
fijn om even sfeer te proeven in de klas.
Al met al ben ik samen met mijn collegaluizenmoeders ongeveer een kwartiertje in
de groep bezig (samen controleren gaat
sneller). Ik geef wel altijd aan dat wij slechts
een quickscan doen. Wij kunnen in deze
korte tijd natuurlijk niet bij zo’n 25 kinderen
grondig alle haren per hoofd controleren.
Daarom is het ook zo belangrijk dat ouders
thuis hun kind(eren) blijven controleren.

Krijgt u al jeuk?
Alle gezinsleden die hoofdluis hebben,
moeten behandeld worden. Dit kan door
gedurende 2 weken het haar dagelijks door
te kammen met een fijntandige kam of door
behandeling met een antihoofdluismiddel, in combinatie met kammen! Vandaag
ook de slogan: ‘Luis in je haar, kammen
maar’. Licht ook de mensen in de directe
omgeving in en controleer de kinderen, zo
blijft de kans op besmetting minimaal. Kam
het haar stevig door met een luizenkam
boven een wastafel of een stuk wit papier,
dan zie je ze vallen als kleine grijsblauw of
roodbruin gekleurde spikkels. Overigens
is hoofdluis nooit helemaal te voorkomen.
Maar regelmatig thuis controleren, scheelt
veel werk achteraf.

Hoofdluizen*
De volwassen luis is een grijsblauw beestje
van ongeveer 3 millimeter groot. Ze leven
op warme en behaarde plekjes op het

*Informatie is afkomstig van hoofdluizen.nl en
het RIVM.
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Ondernemer in de wijk
Buurtraad Armhoefse Akkers

Verrijk je wijk: op zoek naar nieuwe plannen
Aanvragen voor straatfeesten zijn er elk jaar veel bij Verrijk je wijk. Maar er kunnen
nog veel meer dingen. Nieuwe ideeën zijn dan ook van harte welkom. Lees hier hoe
dat gaat en wat er kan.
Met Verrijk je wijk financiert de gemeente
ideeën van bewoners om hun straat, buurt
of wijk gezelliger, socialer of veiliger te
maken. Het is in ieder geval belangrijk dat
de activiteit voor en door buurtbewoners is.
Dus geen grote evenementen waar de rest
van de stad ook welkom is.
Buurtraad
In onze wijk gaan die aanvragen via de
buurtraad Armhoefse Akkers. Heeft u,
samen met anderen, een idee: doe dan de
aanvraag via
7buurtraad@armhoefseakkers.nl of kijk op
:www.armhoefseakkers.nl voor meer info.
Geef met een begroting duidelijk aan wat
de kosten zijn van het plan en welk bedrag
wordt aangevraagd. Het is ook belangrijk
hoeveel mensen er meedoen en wie dat
zijn. Dus bijv. alle mensen uit een straat,
juist alleen de kinderen, alleen senioren,
etc. Per aanvraag wordt bekeken welk deel
van het gevraagde bedrag toegekend kan
worden. Dit is o.a. afhankelijk van het aantal personen voor wie de activiteit bedoeld
is.

Doe aanvragen voor het najaar dan ook op
tijd!
Nieuwe ideeën
Zoals gezegd worden de Verrijk-je-wijkgelden vaak gebruikt voor straatfeesten. De
Buurtraad wil graag ook andere activiteiten
promoten. We denken bijvoorbeeld aan iets
op het gebied van sport, cultuur, natuur,
verkeer, gezondheid of bijvoorbeeld aankleding van de wijk. Belangrijk uitgangspunt
daarbij is, dat de activiteit wijkgericht is en
mensen bij elkaar brengt. Bedenk een plan,
alleen of met anderen, en laat van u horen.
We zien de aanvraag, voorzien van een
begroting, graag tegemoet.

Doe het op tijd
De Buurtraad bespreekt de binnengekomen aanvragen op de maandelijkse
vergadering. Deze is meestal op de tweede
dinsdag van de maand. Om in aanmerking
te komen voor een bijdrage van Verrijk je
wijk is het belangrijk om de aanvraag op tijd
te doen, minimaal 4 weken vóór de datum
van de activiteit. U krijgt dan na de vergadering bericht over het toegekende bedrag
en de voorwaarden. Als het verzoek niet op
tijd is ingediend, kan geen bijdrage gegarandeerd worden. Denk aan de vakantietijd:
in juli en augustus is er geen vergadering.

Buurtraad Armhoefse Akkers
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zwart wit
De belangstelling voor de Pubquiz van
de Pelgrimhoeve is weer overweldigend.
Voor maar liefst een derde deel van het
aantal opgegeven groepen blijkt geen
ruimte. Teleurstellingen alom, ook al
heeft de Buurtraad de loting verricht.

Tijd voor een synchronisatie. Ook
Zomerlust stunt met hetzelfde initiatief en
ook daar kan niet iedereen terecht.
Een Pubquiz gelijktijdig op twee locaties,
is dat een vreemde gedachte? Logistiek
eenvoudig haalbaar en uitvoerbaar!

Ontmoetingen in het Repair Café 				

Rob Limpens

Het Repair Café wil een alternatief bieden voor het weggooien van spulletjes met
een klein defect. Dat voorkomt dat onze afvalberg alleen maar blijft groeien en zorgt
ervoor dat we zuiniger omspringen met onze grondstoffen. Daarnaast is het ook leuk
om samen dierbare spullen een 2e leven te geven.
spullen kon (leren) repareren. Het motto
van Martine is; ‘Weggooien? Mooi Niet!.
Inmiddels is het een doorslaand succes
geworden in binnen’- en buitenland. Zo zijn
er in Nederland inmiddels bijna 300 Repair
Cafés. Het Repair Café La Poubelle in Tilburg bestaat sinds maart 2014 en is elke 1e
donderdagavond van de maand geopend
tussen 19.30 uur en 21.30 uur.

Het idee van het Repair Café is ontstaan
in Amsterdam. Martine Postma bedacht
het in 2010 en creëerde een ontmoetingsplek in de buurt, waar iedereen met hulp
van handige vrijwilligers zijn eigen kapotte

Handig?
Soms komen we tijdens de Repair-Caféavonden mensen tegen die andere ideeën
hebben over het doel ervan. Op een van
die donderdagavonden meldde zich een
persoon met een wasmachine, 8 cd-/
dvd-spelers en nog wat kleding. Of we
even wilden helpen de spullen uit de auto
te halen en ze dan te repareren. Na enig
doorvragen van de vaste Repair-Cafémedewerkster bleek dat de man de spullen
had opgekocht en wilde doorverkopen via
het Internet. Voor hem was het Repair Café
een makkelijke en goedkope manier om
de spullen ‘in goede staat’ aan te kunnen
bieden op Marktplaats. In dit geval werd de
klant teleurgesteld en moest hij terug naar
huis mét defecte spullen.
Handig!
Anders vergaat het een aantal klanten die
met enige regelmaat binnenlopen. Bij een

Jan in z’n weer prima opgelapte stoel
(foto Rob Limpens)
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Voor onderhoud, service en
vervangen van uw cv-ketel.
Tevens diverse
loodgieterswerkzaamheden.

 5361158

René Mank Rema Services
Daendelsstr. 40B
5018 ES Tilburg
N.B. in de wijk Armhoefse Akkers geen
voorrijkosten!
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van hen ging ik op bezoek. Zijn naam: Jan
van Bergen uit de Oisterwijksebaan. Het
motto; ‘Weggooien? Mooi Niet!’, is Jan op
het lijf geschreven. Hij is zeer enthousiast
over het Repair Café. Op diverse donderdagavonden meldde hij zich met defecte
spullen. Zo zagen de medewerkers al een
stoel, een strijkijzer, een schemerlamp en
een boormachine uit Huize Van Bergen
voorbij komen.
Jan vertelt over de stoel het volgende:
“Het is geen speciale stoel, maar wel een
stoel waarop senior-burgers, die bij ons op
bezoek komen, graag gaan zitten. Echter
de stoel zelf begon steeds meer te wanke-

Tweede Pubquiz in Zomerlust

len. Om te voorkomen dat de stoel op enig
moment zou bezwijken onder het gewicht
van de bezitter was er actie nodig.” Voor
Jan was weggooien geen optie. Hij nam de
stoel mee naar het Repair Café. Hier werd
de stoel, met enige slimme aanpassingen,
weer in het gareel gebracht, waardoor hij
nu weer staat te pronken in de huiskamer.
Zelf eens binnenlopen bij het Repair Café?
Kom dan donderdag 7 april van 19.30 tot
21.30 uur bij La Poubelle aan de Hoevenseweg 3. Meer informatie:
: www.repaircafe-lapoubelle.nl.
			

Gerben van Eeuwijk

Sinds januari 2016 is in café Zomerlust een serie Pubquizjes gestart. Verslag van de
tweede editie begin februari.
Weetjes
Van de uit Engeland overgewaaide rage is
de Pubquiz echt een Nederlandse traditie
geworden, want op heel wat plaatsen kun
je maandelijks of zelfs wekelijks terecht. De
welbekende fotoronde en muziek herkennen zitten er in. Ons team, de Mannenbroeders, heeft geen moeite met het raden van
welke snorren bij wie horen. De juiste titels
en artiesten raden bij muziekfragmenten
is wat lastiger. En de ronde met natuur in

In de aangebouwde zaal is het gezellig
druk op zaterdagavond. Geen spoor van
Carnaval te bekennen. Elf teams van max.
5 personen staan in de startblokken. De
Pubquiz Master trapt af. Alle ingrediënten
voor een geslaagde avond zijn aanwezig:
leuke bijnamen per team, lekker bier en
hapjes en moeilijke vragen, verspreid over
acht rondes.

Moerenburg is ronduit een instinker. Daar heeft bedenker Gert
Brunink als natuurgids heel wat
weetjes in verwerkt. Alleen echte
‘lokalo’s’ weten daar punten op
te scoren.

Gijs van Esch achter de tap in zijn bruin café
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Vervolg
Eigenaar Gijs van Esch is in zijn
nopjes met de opkomst: “Blijkbaar zijn er genoeg mensen die
niet van Carnaval houden. De
hele week ontving ik al mailtjes
en telefoontjes of we vandaag
gewoon open waren. De Pubquiz ga ik vaker organiseren,
maar niet persé iedere maand.

Een feest of partij op zaterdagavond gaan
voor. Check onze website
: www.cafezomerlust.nl
voor de nieuwe data, raad ik liefhebbers
zeker aan! De eerstvolgende avond houden
we in ieder geval op eerste Paasdag.”
De vragen zijn besteld op internet, bij een
maker die bij Weekend Miljonairs werkt.
Een speciale thema-ronde is zelf op maat
gemaakt, deze maand dus natuurgebied

Moerenburg. Volgende keer wellicht de historie van Zomerlust zelf? Wat is de naam
van de pas gekapte boom voor het terras?
De Theo? Dit voorproefje zat alvast in de
laatste editie.
De winnaars van team Einstein wonnen
een bierproeverij inclusief hapjes. Een prijs
die smaakt naar meer.

zwart wit
Ben je uitgekletst, uitgespeeld, uitgepraat
met je kleine koters? Verveel je je kapot
in de speeltuin of bij het uitlaten van je
hond? Geen nood: er komen óók in
Tilburg ‘belevingsroutes’.

Helaas wordt het plan voor de vier
belevingsroutes in Tilburg pas in
2017 - 2018 gerealiseerd.
Toch eerder erop uit? In Moerenburg ligt
er al lang eentje, compleet met apps…

Logopediepraktijk Irma Sparidans
Voor logopedie en prelogopedie

Eet- en slikproblemen
bij kinderen en volwassenen

Irma Sparidans

Eten en drinken zijn erg belangrijk voor groei, lichamelijk welzijn, maar ook op sociaal en
emotioneel gebied. Eet- en slikstoornissen hebben dan ook vaak zowel lichamelijke als
sociale gevolgen. Bij volwassenen kunnen problemen optreden met (ver-)slikken, moeite
met kauwen, het blijven hangen van voedsel en het verdwijnen van plezier in eten en
drinken. Baby’s en jonge kinderen kunnen problemen hebben met zuigen uit de fles, eten
van de lepel, kauwen en (ver-)slikken. Dit noemt men prelogopedie/preverbale logopedie.
Bij problemen met eten, drinken en/of slikken kan de logopedist u helpen.
Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.
Vergoed vanuit de basisverzekering Contracten met alle zorgverzekeraars
www.logopedie-irmasparidans.nl
logopedie.sparidans@hetnet.nl
Gezondheidscentrum Piushaven
Prinsenhoeven 26
5017 GC Tilburg
013 - 5445151

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

Kom ook naar het diner voor senioren
op 6 april
Lekker meegenieten van een diner, speciaal voor senioren uit de wijk? Op woensdag 6
april is het weer zover en 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 het diner, 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 6 april, het aantal personen, plus
uw naam.

v

Preisoep / stokbrood

v

Vleespannetje met roomsaus,
gemengde groenten en
gebakken aardappeltjes

Als u zich met de bon inschrijft, stop dan ook meteen
10 euro per persoon bij de opgave-strook.

v

IJs met advocaat en slagroom

Menu op 6 april

Pas dan is uw inschrijving geldig. Schrijf uzelf in vóór 30 maart. U krijgt geen bevestiging
meer, maar we verwachten u op 6 april vanaf 17.30 uur in de Pelgrimhoeve.
Mail met evt. vragen naar 7 buurtraad@armhoefseakkers.nl of bel naar ( 013 5446783
(Ineke van Kasteren).
Vriendelijke groeten van KBO Sacrament en het Senioren Netwerk Armhoefse Akkers
Ja, ik kom/wij komen op woensdag 6 april a.s. naar het diner in de Pelgrimhoeve
Naam/namen:……………………………………………………………………………………….
Ik kom/wij komen met 1 persoon/2 personen (graag omcirkelen)
Adres:…………………………………………………………. Telnr.……………………………..
Mailadres:.............................................................................................................................
Stop deze bon vóór 30 maart 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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et stond al een tijdje op mijn lijstje van onderwerpen. Maar het verhaal kwam
H
nog niet door in het schrijfbrein en ik moest op het seizoen wachten. Totdat ik de
NRC van 27 februari las. Daar was hij in vol ornaat, precies zoals ik hem ken.

De mamil. Nee, dat is geen vluchteling uit een land of streek die wij nog niet kennen en het is ook geen familie van de marmot. Velen van ons kennen hem wel. Hij
duikt vooral op als de lente zich begint te melden. Wie regelmatig door Moerenburg
wandelt kent ze van heel dichtbij. Tè dichtbij soms. We hebben er ook een paar in
de buurt, maar die gedragen zich voor zover ik weet fatsoenlijk.
Hier om de hoek hebben we ook een vrouwelijk exemplaar, een mawil dus, die
gedraagt zich volgens mij ook netjes. Mamil is een vondst van Bart Kuipers, de
erevoorzitter van wielervereniging GWV De Bierpul. Mamil staat voor ‘middle-agedman-in-lycra’. De vrouwelijke variant: mawil, heb ik verzonnen: ‘middle-aged-woman-in-lycra.’
Ze opereren meestal in een groepje, meestal twee zij-aan-zij. Ze zijn veelkleurig
aangekleed, inderdaad in een lycrapak. Minstens de helft zou je adviseren: doe
iets anders aan! Want dat pak, strak op de huid, maakt het er echt allemaal niet
mooier op.
Sommige zijn ronde bolletjes op een fietszadel, met soms –ja ècht- het tricot van
de wereldkampioen wielrennen: blauw, rood, zwart, geel en groen. Dwarsstrepen
kleden niet slank af heren! En het wereldkampioenschap ligt echt onbereikbaar ver
weg.
Ik gun iedereen zijn tijdverdrijf en heb respect voor mensen die zondag in alle
vroegte ‘even’ 100 kilometer doen, met het snot voor de ogen. Maar die zogenaamde pelotons, schreeuwend met een waas voor hun ogen: “Aan de kant godverdomme, hoorde gij ons nie aankomme!” zijn de tirannen van de zondagochtend.
Slecht begin van de dag. Moerenburg is van iedereen. O ja, dan zijn er ook nog
die pelotonnetje spelen met een koprijder met een fluitje in zijn hoofd, om doodgemoedereerde mensen weg te jagen.
Niet doen heren! Fluitjes herinneren mij aan broeder Johannes van mijn kostschool
en daar krijg ik een waas van voor mijn ogen.
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40 jaar buurtkrant: Advertenties sprokkelen

Jaap van Loon

Terwijl we inmiddels aangeland zijn bij de 41e jaargang van de Buurtkrant, zijn we nog
even gaan buurten bij Anneke van der Avoird. Dat moest ook wel, want gedurende
bijna 20 jaar zit zij al in de redactie en zorgt zij voor het financiële geregel.
“Ja, ik weet eigenlijk niet precies wanneer
ik bij de redactie ben begonnen. Het was
nog in de tijd, dat we bij Marijke v.d. Wouw
thuis vergaderden.”, vertelt Anneke. “Al vrij
snel heb ik toen haar taak rond de advertenties overgenomen. Ik weet nog dat ik
eerst een gesprek met de toenmalig hoofdredacteur Ton van Schijndel heb gehad,
voordat ik in de redactie werd ‘aangenomen’. Dat is nu wel anders, vrijwilligers zijn
niet meer zo gemakkelijk te vinden.”
Advertenties
Bijna van meet af aan nam Anneke het
werven, regelen en coördineren van de
advertenties op zich. “Het was nog in de
floppy-tijd, dat adverteerders hier bij mij
thuis de advertentie kwamen afleveren.
Die floppy’s kosten toen bijna niets, maar
er kwamen toch sommige mensen terug
om het ding weer op te halen als het blad
gemaakt was”, lacht Anneke.
“De prijzen voor een advertentie waren ook
heel laag. Ik meen 9 gulden voor een kwart
pagina. Ik moest daarvoor een rekening
uitschrijven en die ging dan naar de Buurtraad. Het was voor mij niet altijd duidelijk of
die ook geïnd werd, maar ja toen liepen alle
financiën via de Buurtraad, en ook de totale
kosten voor het maken van het wijkblad
werden gesubsidieerd door de Buurtraad.
Die 9 gulden voor een kwart pagina advertentie werd een heel ander bedrag toen
we met euro’s moesten gaan rekenen. In
het begin moest dat precies op de komma
omgerekend worden, dus bracht ik 4,09
euro in rekening.”

mensen kunt delen. Ik heb ook jarenlang
artikeltjes geschreven van bijvoorbeeld
nieuwe winkeltjes in de wijk, maar ja de
afgelopen jaren is er alleen maar een grote
terugloop geweest. Er sluit meer, dan dat er
open gaat.”
Inmiddels voert Anneke al heel wat jaren het penningmeesterschap: “Op een
gegeven moment werd de subsidie lager
en moesten we als redactie zelf meer gaan
zorgen voor inkomsten. Er werd een aparte
rekening geopend voor het wijkblad, waar
de Buurtraad toezicht op hield en jaarlijks
was er een kascontrole. Ik moet sindsdien
niet alleen zorgen voor voldoende advertenties, maar er ook voor zorgen dat het
geld daarvoor binnenkomt. We werken met
alleen vrijwilligers die het blad vol schrijven,
in elkaar zetten en rondbrengen, maar de
drukkosten zijn in de loop der jaren ook fors
gestegen. Ik heb te vaak moeten beslissen,
dat het blad minder dik kon zijn, omdat we
onvoldoende financiën in huis hadden. En
dat is altijd vervelend voor mensen die geschreven hebben of als mensen verwachten dat een bepaald artikel wel geplaatst
zou worden.”

Buurtkrant
Waarom Anneke bij de Buurtkrant-redactie
ging was simpel. “Ik woon inmiddels al 46
jaar in deze wijk en ken ook veel mensen.
Ik hoor nog wel eens wat en zie het een en
ander, dus is het leuk als je dat met meer

Waarom ze het al zo lang volhoudt?
“Meestal hebben we heel leuke redactievergaderingen en ook een gemotiveerd
clubje”, vindt Anneke, “dat maakt het
gezellig, terwijl er ook heel veel werk verzet
wordt. Als dat zo blijft, blijf ik ook…”
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Stilleven in Abdij Koningshoeven

			

Gerben van Eeuwijk

Vlak voor Carnaval heeft het klooster in Berkel-Enschot een glossy magazine gepubliceerd. In deze kloosterglossy met als titel Stilleven worden de zegeningen van stilte
bezongen.
Op vakantie lukt dat, door het jaar
heen nauwelijks.

Op de fietstocht vanuit Tilburg laat ik mijn
gedachten gaan over de tien geboden
in Stilleven, of eigenlijk 10 tips voor een
andere levensstijl, want wie laat zich tegenwoordig nog iets gebieden?

8. Leef met regelmaat.
Met een baan en huishouden lukt dat
redelijk, en wie heeft daar geen baat
bij?

1. Proef de stilte, thuis of in de natuur.
Al fietsend verkeer ik tussen beide
werelden, maar echt stil is het nergens
onderweg. Snelweg A58 ligt bij Moerenburg om de hoek, vandaar.

9. Geef gehoor aan…een ander mens,
door echt te luisteren wat die persoon
te vertellen heeft.
En niet te wachten tot je mag inbreken
in diens adempauze.

2. Ruimte voor God.
Die maak ik al jaren niet meer, wel
ruimte voor mezelf en voor intimi. Als
humanist is mij dat goddelijk genoeg.

10. Neem een hond!
Die heb ik niet, wel een kind achterop
dat weer naar huis wil. Bovendien zijn
er al weer minstens 3 appjes in mijn
jaszak af gegaan.

3. Less is more. Leef met mate.
Dat motto snijdt hout in onze hectische
belevingswereld. Waarom heb ik al
weer een nieuwe smartphone, terwijl
die oude het gewoon nog deed?

Dan valt mijn oog op de oudste bushalte
van Tilburg. Lijn 141 stopt bij de abdij pal
voor de deur. Het wachthokje tegen de regen is een stilleven op zichzelf. Laat ik daar
eens gaan zitten, om te wachten op stilte.
Maar niet nu, liever een andere keer.
Meer info: : www.koningshoeven.nl.
Kloosterglossy is te koop in de kloosterwinkel à € 14,95 en via de website.

4. Creëer een oase, een rustige ‘wijkplaats’ om op adem te komen van
werk, gezin en andere beslommeringen. Voor mij is dat sport, voor een
ander iets anders.
5. Veranker je leven.
Mooie oproep, maar in welke haven?
Er is zo veel afleiding, ruis in feite.
Vader abt gunt je een vaste basis, een
fysieke plaats om te landen.
6. Alles een eigen plek.
Als multitasker ben ik regelmatig spullen kwijt, en gedachten dwarrelen weg.
Hoe ontstaat er ruimte voor reflectie of
meditatie?
7. Lees een boek.
Soms ben ik in drie boeken tegelijk
bezig. Wanneer lees ik echt iets uit?
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Meedenken over de Tivolistraat 				

Jaap van Loon

Een groepje bewoners en vertegenwoordigers van bedrijven in de Tivolistraat maakten 15 februari jl. een interactieve sessie mee rond de herinrichting van hun straat.
Ruim zeven maanden leefden zij met de gevreesde gedachte, dat in hun straat tweerichtingsverkeer mogelijk zou worden, zoals de werkgroep Verkeer Piushaven bedacht had.
Die angel werd er door gemeentelijk
projectleider Frans van Bokhoven meteen
aan het begin van de avond uitgetrokken:
“Het éénrichtingsverkeer blijft gehandhaafd.
Omdat o.a. het hoofdriool en de aansluitingen van de huizen hierop vervangen moet
worden en ook de nutsvoorzieningen (gas,
water, elektra) worden vernieuwd, is het dé
gelegenheid om meteen ook te werken aan
een herinrichting van deze straat.”
Meedenksessie
Frans: “We hebben een aantal bewoners
uitgenodigd om mee te denken over de
inrichting. Het is hun straat, zij kennen
de andere bewoners en weten wat wensen zijn. Die wil de gemeente ook graag
weten, zodat we een goede analyse kunnen maken van de kwetsbare punten en
met voorstellen kunnen komen voor de
nieuwe verharding en groenvoorzieningen.
Iedereen 100% tevreden krijgen, zal niet
lukken, maar we kunnen samen wel een
eind komen. Daarom hebben we dit ook
geen informatieavond genoemd, maar een
meedenksessie.”
Daarvoor had de gemeente het bureau P2
in de persoon van Femke Vergeest ingehuurd die onbevooroordeeld en voortvarend de belangen van de aanwezigen
peilde. Dat ging op een ongedwongen
manier en in een heel prettige sfeer, al
werden soms wel stevige en kritische noten
gekraakt. Al snel werd duidelijk, dat dag en
nacht voor enorme verschillen zorgt in de
verkeersstromen. De Tivolistraat is zowel
de toegang als uitgang naar het stadscentrum en het uitgaansleven en dat zorgt voor
verschillende typen overlast.

De twee monumentale bomen
blijven behouden
een paar gegevenheden op een rijtje: de
Tivolistraat maakt deel uit van de sternetfietsroute, blijft 30 km-straat, kent betaald
parkeren incl. vergunninghouders en de
beide monumentale eiken blijven behouden. Meegedacht kon worden over: de
soort fietsvoorziening, parkeerplekken, de
invulling voor nieuw groen en ruimte voor
voetgangers. Vervolgens konden aanwezigen naar hartenlust hun wensen en ideeën
delen met anderen. Het resultaat: een met
plakbriefjes behangen uitvergrote plattegrond van de huidige Tivolistraat. Een grote
diversiteit, maar ook als gemeenschappelijk
uitgangspunt: de veiligheid waarborgen van
alle weggebruikers en met name die van de
fietsers. Rob: “Er zijn allerlei mogelijkheden

Fietsers
Verkeersdeskundige Rob Bravenboer zette
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wezigen graag weer iets van de grandeur
van vroeger wilden terugzien. Oud-buurtbewoner Hans Dieteren verwoordde het mooi:
‘De Tivolistraat zou als een soort rode
loper naar de stad moeten leiden.” Door
bijvoorbeeld een bijzondere aankleding en
ledverlichting, zou de straat een brok allure
mogen krijgen, als ‘toegangspoort’ vanaf de
drukke ringbanen naar het stadscentrum.
Belangrijkste conclusies: beperken van de
overlast, veiligheid voor fietsers, het creëren van een straat met karakter met een zo
eenduidig en eenvoudig mogelijk ontwerp
en zoveel mogelijk groen.
Toch is het nog niet zover. Frans: ‘We
nemen wensen en ideeën mee. Met deze
informatie gaan we werken aan een voorlopig ontwerp (vo). Dat koppelen we terug
in deze groep en bekijken dan met elkaar
en vervolgens met de omgevingscommissie of we kunnen komen tot een definitief
ontwerp (do). Daarna moet alles technisch
en financieel getoetst worden en volgen
de aanbestedingen. We zijn dan een klein
jaartje verder, voordat we echt met de
werkzaamheden kunnen beginnen.”

voor het fietsverkeer van een vrijliggend
fietspad, zoals het nu is, tot een fietsstraat, waar fietsers voorrang hebben op
gemotoriseerd verkeer. Uiteraard bepaalt
de keuze ook de ruimte die overblijft voor
groenvoorzieningen.” Hij werd verrast door
een van de ideeën om het fietspad door te
laten lopen tot aan de Korte Heuvel. In de
huidige situatie moeten fietsers vanuit het
centrum kort na elkaar twee keer de Tivolistraat oversteken en vooral als het ook rond
013 druk is, leidt dat tot echt gevaarlijke
situaties. Geopperd werd om niet alleen die
situatie te nemen, maar in de gehele straat
te bekijken, wat uit het oogpunt van veiligheid voor fietsers mogelijk is.

De vaart wordt erin gehouden. Op 11 april
a.s. wordt het voorlopig ontwerp aan deze
groep voorgelegd. Ondertussen wordt aan
alle aanwezigen gevraagd om met andere
bewoners ook de belangen te delen en
ideeën te bespreken.

Grandeur
Toen Gijs Breeman, landschapsarchitect,
foto’s toonde van de Tivolistraat in vroegere
tijden, was al gauw duidelijk dat alle aan-

Wat een eer! Keeper Arthur Vroemen hand in
hand het veld op met de nieuwe Willem II speler
Achenteh voor de thuiswedstrijd tegen Heracles.
Arthur van de D3 van Were Di won de groene
kaart, een prijs voor sportief gedrag, onderdeel
van Positief Voetbal Klimaat Tilburg. De pupil
vertelt: "Jammer genoeg mocht ik niet naast goalie
Kostas Lamprou lopen. De kinderen werden op
lengte ingedeeld, vandaar. Dit was ook best wel
tof!" Gelukkig krijgt de keeper van de Tricolores
minder goals tegen dan de jeugdkeeper. Arthur
blijft altijd positief gestemd en moedigt zijn team
continu aan. Een terechte winnaar van deze sportiviteitsprijs dus. (Foto: Toin Damen).
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Welkom op de contactmiddag voor senioren!
* Wilt u wel eens lekker fietsen, maar weet u niet met wie?
* Kent u niemand anders die van kaarten of een ander spel
houdt?
* Lijkt het u gezellig om af en toe naar een museum of de film te
gaan, maar heeft u daar geen maatje voor?
Wij van het Senioren Netwerk Armhoefse Akkers gaan senioren in onze wijk helpen om
samen gezellige dingen te doen. Om groepjes te maken waarin je samen kunt doen waar je
van houdt of – wie weet – mooie (onverwachte) vriendschappen te sluiten.
Hoe en wanneer: Wilt u er meer van weten, kom dan op donderdagmiddag 14 april om
13.30 uur naar de Pelgrimhoeve. Ook als u nog niet weet of u wel aan een groepje deel wilt
gaan nemen, bent u van harte welkom. Het wordt sowieso een gezellige middag, waarop u
kunt 'snuffelen' aan de mogelijkheden die er zijn. De middag duurt tot max.16.00 uur.
Voor wie: Voor iedereen die hier meer over wil weten en zin heeft in een gezellige middag
met medebuurtbewoners. We vragen om u op te geven met de strook hieronder, zodat we
een beetje kunnen inschatten hoeveel mensen er komen. Doe dit vóór 1 april a.s.
Geef alvast op de bon aan waar u eventueel interesse in heeft. U zit nergens aan vast en er
kan nog veel meer dan dit. Het is alleen handig voor ons om de middag zo goed mogelijk te
kunnen voorbereiden.
Hoe het werkt: De middag is gratis, u krijgt koffie/thee, een drankje en iets lekkers. De
bedoeling is dat de verschillende groepjes die eventueel uit deze middag ontstaan zelf
afspraken met elkaar gaan maken en los van het Senioren Netwerk dingen gaan regelen.
Wij helpen met de opstart en kunnen even ondersteunen. Als het contact eenmaal gelegd is,
kunt u met uw nieuwe kennissen zelf afspraken maken.
Nog vragen? Bel dan ( [013] 544 67 83 (Ineke van Kasteren).
Tip: neem uw agenda of kalender mee, zodat u eventueel meteen een afspraak met iemand
kunt maken!
Groetjes van het Senioren Netwerk Armhoefse Akkers
Ja, ik kom/wij komen graag op de contactmiddag op donderdag 14 april om 13.30 uur.
Naam/namen:................................................................ …………….

1 persoon/2 personen

Adres:................................................................................... …………. Telnr.:.........................
Misschien heb ik wel interesse om dit samen met anderen te doen, verder geen verplichting
(dit graag aankruisen, meerdere antwoorden kunnen aangekruist worden):
p kaarten of gezelschapsspellen
p koffie-clubje of lunchen
pmuseum- of filmbezoek of ander uitje
p fietsen of wandelen
p samen koken en eten
p iets anders, nl.:
…………………………………………….
Stop deze strook vóór 1 april in de brievenbus op J.P. Coenstraat 34a of Jan van Beverwijckstraat 92. U krijgt verder geen bericht meer, we zien u op 14 april in de Pelgrimhoeve!
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Ondernemer in de wijk
Buurtraad Armhoefse Akkers

Resultaten Wijktoets 						

Redactie

Elke twee jaar voert de gemeente een wijktoets uit. Bedoeling daarvan is een ‘thermometer’ in de verschillende buurten te steken om vervolgens te kijken of er aanleiding is om sommige buurten extra aandacht te geven. De wijktoets bestaat uit 3
pijlers: Sociaal, Fysiek en Veiligheid.
Voor de wijktoets wordt gebruik gemaakt
van ‘harde’ gegevens (kenmerken, registraties) en de uitkomsten van de ‘LeMon-enquête’, waarin bewoners cijfers van 1 tot 10
kunnen geven aan verschillende aspecten
van hun buurt.
Als op basis van de gegevens uit de wijktoets blijkt, dat een buurt/wijk extra aandacht nodig heeft, dan kan deze worden
aangewezen als aandachtswijk of focuswijk. Bij een aandachtswijk is er sprake van
problemen op één of twee pijlers. Bij een
focuswijk is er een complexe problematiek.
Voor die wijken wordt in het algemeen een
actieplan gemaakt.
In de vergadering van de Buurtraad van 16
februari zijn de resultaten van de enquête
van 2015 besproken en toegelicht door
omgevingsmanager Marc van Akkeren.

Kanttekening daarbij is wel, dat er in dit gebied slechts 11 (26%) respondenten waren
en de scores bij overlast of extreem hoog,
of juist extreem laag waren ingevuld.
Nog wat andere gegevens over het vorig
jaar, voornamelijk afkomstig van de politie:
er waren 2 inbraken, 7 diefstallen van voornamelijk fietsen, 8 geweldsmisdrijven en 17
meldingen van overlast (drugs, zwervers,
wildplassen etc.), voornamelijk geregistreerd bij Jan Wierhof 7.
Voor een eventueel op te zetten concreet
plan van aanpak wordt gewacht op de
resultaten van de 1-meting die momenteel
in dit gebied plaatsvindt (zie elders).

2014
4,4
4,6

2016
4,7
4,9

Subwijk 103
Wordt begrensd door de Ringbaan Oost,
Sint Josephstraat, Prof. Dondersstraat en
Spoorlaan, heeft 411 woningen en 1044 inwoners. Deze subwijk scoort – evenals de
andere subwijken in de Armhoefse Akkers
- op geen enkele pijler van de wijktoets
negatief.
Nog wat andere gegevens over het vorig
jaar: er waren in dit gebied 12 inbraken,
27 diefstallen, 2 geweldsmisdrijven en 24
meldingen van overlast. Deze aantallen liggen rond of onder het stedelijk gemiddelde
met uitzondering van het aantal diefstallen.
Overigens zijn deze data gezuiverd van
meldingen die als adres ‘Spoorlaan ongenummerd’ zijn gedaan.
Het gaat dan met name om aangiftes via
Internet van fietsendiefstallen en andere
diefstallen in de buurt van het station.

4,9
7,7
5,8

5,6
7,3
6,9

Alle informatie is te vinden op de website:
www.armhoefseakkers.nl, kijk bij de ‘buurtraad’ en dan ‘overleg met de gemeente’.

Subwijk 104
Dit is het gebied tussen Ringbaan Oost,
Jan van Beverwijkstraat, Boerhavestraat
en Gerard van Swietenstraat. Deze subwijk
scoort net als in 2014 negatief op de pijler
Veiligheid. Met de Buurtraad is toentertijd
afgesproken: “dat deze subwijk als aandachtswijk wordt benoemd, maar dat er
geen specifiek actieplan aan wordt gekoppeld in afwachting van de ontwikkelingen
op de Jan Wierhof.” Die status zou de
Buurtraad willen handhaven, o.a. gezien de
resultaten op Veiligheid:
Overlast van het gedrag van anderen
Overlast van activiteiten (bijv horeca,
drugsgebruik)
Criminaliteit
Veiligheid overdag
Veiligheid 's avonds
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Lezers schrijven

De komende generatie als stakeholder
Maatschappelijk verantwoord ondernemen is niet eenvoudig te omschrijven. Dat
containerbegrip heeft talloze aspecten en
er zijn bibliotheken vol over geschreven.
Soms wordt aangenomen dat het vooral te
maken heeft met zakelijk ondernemen. Dat
is natuurlijk niet zo. Ieder mens onderneemt
iedere dag: van boodschappen doen, via
een trui aantrekken als het koud is, tot het
scheiden van afval.

leefstijl behelst het antwoord.
“Après nous le déluge”, “so what?” en “dat
zal ons een rotzorg wezen”, zal niemand
van ons roepen. Wij als bewoners van het
gebied van de Piushaven ook niet. Een
duurzame leefstijl vult ieder mens op eigen
wijze in en iedereen probeert maatschappelijk verantwoord te leven. Beperking van
het gebruik van de auto, voorkeur voor
groene energie, behoud en zorg voor de
natuur, zuinig gasgebruik, gebruik van het
Repair Cafe, geen verspilling van voedsel,
scheiden van afval, voorkomen van oprukkende verstening, mijden van voedsel uit
verre landen, etc. We zijn zonder het altijd
te beseffen allemaal bezig inhoud te geven

Het is opvallend dat de veel-koppigheid
van dit begrip zich zelden laat benaderen
via stakeholders. Stakeholders zijn de
mensen die op een of andere wijze bij een
vraagstuk of een probleem zijn betrokken.
Laten we als voorbeeld nemen de lopende

discussie over de stadstuinderij aan de
Piushaven of het stadsstrand aan het
Wilhelminakanaal. Wie zijn daar de stakeholders?

aan een meer duurzame stijl van denken,
leven en werken. Het is goed er daar zo
nu en dan bij stil te staan dat het ook gaat,
misschien zelfs primair, om ‘de komende
generatie’.

De eigenaar van de grond, de huurders,
de gebruikers, de betreffende ondernemers, de consumenten, de passanten,
de komende generatie. Over deze laatste
categorie wordt niet veel gesproken. Maar
misschien is dat toch de belangrijkste
groep. Hoe laten wij de wereld achter voor
onze kinderen of voor hen die nog geboren
moeten worden? Is die wereld duurzaam,
een beetje duurzaam of laten we een rotzootje achter? Die vraag lijkt abstract maar
is het niet. Onze al dan niet duurzame

Er dienen zich nog enige grotere invuloefeningen aan in ons ‘bruisende Piushaven gebied’. Maar of er bij de plannenmakers voldoende wordt stil gestaan bij de
vraag wat e.e.a. betekent voor de komende
generaties betwijfel ik. Ik denk overigens
dat er bij mijn eigen maatschappelijk
verantwoord ondernemen ook nog wel een
paar tandjes bij kunnen.
Jan P van Bergen
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Een
tas verkoopt zichzelf 					

Judith Doljé

In de portiersloge in het poortgebouw van Carré is sinds augustus 2015 Studio Hop
gevestigd. Hier maakt Paulien Hopmans haar stoere leren tassen. Ze zijn daar ook te
koop. “Sommige wijkbewoners hebben me tijdens het uitlaten van de hond al gevonden”, lacht ze.
Gevarieerde werkervaring
Paulien is geen wijkbewoonster maar
woont en werkt wel al jaren in Tilburg. Na
haar opleiding textiele werkvormen werkte
ze ruim tien jaar als textielrestaurator in
het Textielmuseum. Ze restaureerde onder
meer antieke kostuums en wandtapijten.
Ook richtte ze de etalages van drie Gianottenwinkels in. Inmiddels is dat er, sinds
de verschillende reorganisaties, helaas
nog maar één en die heeft geen etalage
meer. Wel werkt ze nog steeds bij Gianotten in Tilburg als promotiemedewerkster.
Daarnaast is ze de initiator van de pop-up
winkels in de Emmapassage, tijdelijke
winkels waar bijzondere, meestal wat
artistieke, producten verkocht worden van
verschillende makers. Ze helpt daarbij ook
graag anderen op weg, die mooie producten maken maar niet altijd verstand hebben
van de verkoop daarvan. “En dat heb ik
wel, ik vind het leuk om anderen daarbij
te ondersteunen.” Inmiddels is ze bij drie
pop-up winkels betrokken geweest. Naar
verwachting zal er komend jaar weer eentje
‘oppoppen’ in het centrum.

Paulien Hopmans
Paulien is al een aantal jaren bezig in het
tassenvak en is daar bij toeval ingerold.
Iemand schonk haar een machine om leer
mee te stikken. Ze had nog wat leer liggen
en ging daarmee aan de slag. De eerste
tas was snel geboren. Vervolgens kreeg ze
opdrachten van kennissen, stond ze eens
op een creatief marktje en zo ging het van
lieverlee verder. “Een tas verkoopt zichzelf
eigenlijk”, vertelt Paulien. “Een tas neem
je mee, hij hangt over je schouder en wordt
gezien.” Ze verkoopt haar tassen nu in
twee winkels in ‘s-Hertogenbosch (waaronder de museumwinkel van het Stedelijk
Museum), via haar website en sinds enkele
maanden nu ook in onze wijk.

Ooit wellicht
Het is haar droom om in de toekomst nog
eens met verschillende ontwerpers en ondernemers in één grote ruimte te werken,
bijvoorbeeld met sieradenmakers of kledingontwerpers. Dat lijkt haar inspirerend,
gezellig ook en het komt je werk ten goede.
Maar voorlopig blijft ze gelukkig in onze
wijk, waar ze in de regel iedere middag
in haar atelier te vinden is. Je kunt daar
ook haar tassencollectie zien die bestaat
uit zeven basismodellen, tijdloos, stoer en
gemaakt van leer van hoge kwaliteit. Zit
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je tas er niet bij of wil je bijvoorbeeld een
extra vak of rits, dan maakt Pauline een tas
op maat.

Je bent ook welkom in haar atelier. Graag
van tevoren even bellen ( 06 435 335 20)
of mailen
7 studiohoptilburg@gmail.com om een
afspraak te maken.

Neem eens een kijkje op haar website
: www.studiohop.nl.

Er is de afgelopen weken weer heel wat gesnoeid in onze wijk. Op de Jan Wierhof zijn een
kleine 20 bomen gerooid, zodat de andere bomen meer groeiruimte krijgen. Volgens enkele
omwonenden is het allemaal keurig gedaan en valt het niet direct op.
Afgelopen week is de Stadswerkplaats geopend, een plaats waar zowel oude en nieuwe
technologie alsook expert en hobbyist bij elkaar komen. Het biedt werkruimte voor mensen
met een klusproject inclusief gereedschap en kennisuitwisseling via cursussen en workshops, Neem eens een kijkje in de Galjoenstraat 37 of op : www.stadswerkplaatstilburg.nl.
Per 1 maart is er een nieuwe wijkagent in de buurt in de persoon van Lieve van den Berg.
Geen man, maar een vrouw, zoals wij abusievelijk in het vorige nummer schreven. Sorry!
Zij is ook per mail bereikbaar: 7 Wijkagenten-armhoef-hoogvenne.tilburg-centrum@politie.
nl
Werk van de gerespecteerde Engelse landschapschilder Simon Carter is t/m 5 april te zien
bij Project Space, Tivolistraat 22 in Tilburg. De kunstenaar toont zijn werk op uitnodiging van
het Tilburgse kunstenaarsinitiatief SEA. Toegang gratis. Bezichtiging op donderdag, vrijdag
en zaterdag van 13.00 – 17.00 uur en op afspraak. [013] 544 44 95.
Vanaf maart biedt Studio Klasse Theater een acteer- en zangcursus aan. Gedurende 16
weken werk je elke maandagavond drie uur aan de ontwikkeling van jouw spel- en zanginstrument. De acteerlessen worden gegeven door Belinda van Doorn en zijn gebaseerd op
de Meisner-Esper acteermethode. Info: 7 belindavandoorn@planet.nl.
Op 24 maart vaart rond 19.30 uur wordt de Love Boat ‘Let it Be’ te water gelaten in de
Piushaven. Het is een drijvend lichtkunstobject van Studio Vollaerszwart, vervaardigd in
opdracht van Stichting Piushaven Levend Podium. De officiële onthulling is om 20.30 uur,
waarna aansluitend een concert vanaf dit kunstobject volgt.
Medio april wordt de Tivolistraat tijdelijk aangepast voor 2 richtingsverkeer omdat de
St. Josephstraat dan op de schop gaat. Dat betekent, dat de berm tussen de rijbaan en
het fietspad verwijderd wordt, maar dat het fietspad wel vrijliggend blijft. Dit alles is tijdelijk,
omdat ook de Tivolistraat heringericht wordt (zie pag. 22).
Huisarts Frits Bekker heeft eind januari de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Hij heeft op
31 maart zijn laatste werkdag in het Gezondheidscentrum Piushaven. Op 1 april volgt er een
afscheidsreceptie. Hij werkte vele jaren vanuit zijn praktijk aan de Nieuwe Bosscheweg.
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Afgelopen jaar heeft OpGroeneVoet voor het eerst de verkiezing ‘t Schonste Stròtje van
Tilburg georganiseerd. Er zijn bijna 170 geveltuintjes aangelegd en 40 kartrekkers schreven
hun (stuk) straat in. Ze hebben Tilburg écht een stukje groener en mooier gemaakt! Ook dit
jaar maak je weer kans. Inschrijven voor eind maart. Meer Info : www.schonstestrotje.nl.
Wist je dat iedere laatste zondagmiddag van de maand er een Makersmarkt gehouden
wordt in de Bouwplaats, Galjoenstraat 37? Op deze middag krijg je een idee van wat er
allemaal gebeurt in de Bouwplaats en is er een markt met uiteenlopende artikelen van de
diverse ondernemers. In verband met Pasen is de markt dit keer op zaterdag 26 maart.
Op de laatste dag van januari kon TSV Longa eindelijk de Vaststellingsovereenkomst en
Huurovereenkomst met de gemeente ondertekenen. Hoewel al eerder toegezegd door de
gemeente en door de politiek besloten, is de club nu dus echt schuldenvrij.
Op 5, 19, 26 april en 3 mei organiseert de Pelgrimhoeve weer rikavonden. Deze beginnen
om 19.30 uur en de toegang kost € 2,50 waarvoor je ook een kopje koffie of thee krijgt. Ook
dit jaar gaat de volledige opbrengst naar de stichting Gijsje Eigenwijsje.
Op zaterdag 23 april wordt van 10.00 – 16.00 uur in de Koepelhal Burgertop Sociaal 013
georganiseerd. Iedereen is van harte welkom om ideeën in te brengen op welke wijze Tilburg socialer, zorgzamer en veerkrachtiger kan worden. Belangstelling? Meld je dan aan via
de website : www.burgertopsociaal013.nl.

Vacature: nieuwe buurtraadleden gezocht!
De Buurtraad Armhoefse Akkers is op zoek naar ‘nieuw bloed’! Dus: vind je het leuk om
mee te praten en te denken over dingen die spelen in de buurt? Heb je een beetje tijd
over en wil je dat besteden aan de buurt? Laat het dan weten via
7 buurtraad@armhoefseakkers.nl. Of kom eens kijken bij één van de volgende
buurtraadvergaderingen.

Onderzoek veiligheid-leefbaarheid Jan Wierhof
Momenteel is de gemeente bezig met een zogenaamde 1-meting in de wijk rondom het
Jan Wierhof. Dit is een vervolg op de 0-meting die in november 2013 gehouden is. De
vragenlijsten zijn net bezorgd.
Het doel van het onderzoek is drieledig:
1. Inzicht krijgen in de leefbaarheid en
veiligheid in de wijk rondom de Jan Wierhof; 2. in beeld brengen van eventuele
verschillen ten opzichte van de 0-meting
en 3. waar mogelijk een vergelijking maken
met Tilburg als geheel.

een analyse van beschikbare bestanden
van meldingen en aangiften van politie
(BVH) en CMS-monitor. In de rapportage
wordt onderscheid gemaakt tussen direct
omwonenden en mensen die verder weg
wonen. Team IKC van de gemeente Tilburg
zorgt voor het veldwerk, analyse en rapportage.
In feite was deze 1-meting gepland in 2014,
maar het heeft veel langer geduurd voordat Jan Wierhof operationeel was. Op 26

Onderzoeksopzet
Het onderzoek heeft dezelfde opzet als
de 0-meting. De schriftelijk vragenlijst, en
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Ergens tussen eind april en begin mei worden de eerste resultaten verwacht.
Opdrachtgever is afdeling Veiligheid en
Wijken / team Wijken. De contactpersoon is
Berry Simons.
De opdrachtnemer is Informatievoorziening/
team Informatie- en Kenniscentrum (IKC)
met als contactpersoon Margot Hutten.

juni 2015 is de MHU geopend. Daarom is
deze 1-meting naar het voorjaar van 2016
verschoven.
Het onderzoeksgebied is afgebakend als
de CBS wijken Tivoli en Armhoef samen.
Dit zijn de wijken begrensd door Spoorlaan,
Spoordijk, Wilhelminakanaal, Havendijk
(Zuid), Gildebroedersstraat, Piusstraat,
Piusplein, Jan Aartestraat, Cavaleriestraat,
Veemarktstraat, Heuvelring en Spoorlaan.

Wie vormen de ‘ogen en oren’ van onze wijk?

Debbie de Weijer

Een veilige en prettige woonomgeving vindt bijna iedereen in de Armhoefse Akkers
belangrijk. Zo zijn er velen lid van de Facebookgroep ‘Buurtpreventie Armhoef en
Piushaven’ en/of de ‘Havengebied Buurt WhatsApp’.
staan. Kortom: de vrijwilligers gaan de extra
‘ogen en oren’ van politie en gemeente in de
wijk vormen. Daarom is er ook regelmatig
contact met de wijkagent, de gemeente en
het jongerenwerk. De wijkagent houdt de
vrijwilligers op de hoogte van de gebeurtenissen in de wijk en vertelt waar ze op
moeten letten.

Naast deze 2 online-groepen willen de politie en gemeente een buurtpreventieteam op
gaan zetten in de wijken tussen de Piushaven en de spoorlijn. Hiervoor zijn natuurlijk
wel vrijwilligers nodig uit Armhoefse Akkers
en Hoogvenne. In Tilburg zijn 34 buurtpreventieteams actief, met bijna 400 vrijwilligers. Zij zorgen er samen met de politie en
gemeente voor dat inbrekers en vandalen
minder makkelijk hun gang kunnen gaan.

Maandag 29 februari jl. was er een informatieavond, de opkomst was helaas niet erg
groot.
Mocht je interesse hebben, op 21 maart is
er een tweede bijeenkomst waarin werkafspraken gemaakt gaan worden. Kijk voor
meer informatie op
: www.tilburg.nl/veiligheid, of neem contact
op met Marc van Akkeren van de gemeente,
7 marc.van.akkeren@tilburg.nl.

In contact met de wijk
Het is de bedoeling dat de vrijwilligers van
het team ongeveer een keer per week in
duo’s door de wijk lopen of fietsen. Zij zijn
alert op bijzonderheden en maken een
praatje met buurtbewoners. Ook maken ze
anderen attent op onveilige situaties, zoals
niet afgesloten auto’s, defecte lantaarnpalen
en containers die dicht tegen woningen
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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 (2pers.)
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.

Bent u op zoek naar leuke en betaalbare kinderfeestjes?

Wij - Madelief, Nina en Teun - verzorgen originele kinderfeestjes zoals ‘wie is de mol’,
‘jongens tegens de meisjes’, lasergamen, discofeesten en nog veel meer. Kijk op onze website : www.vt-entertainment.nl voor meer informatie bel ( 06 248 532 11.

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
12 maart

09.15 – 12.30 uur

Piushaven
Natuurschoonmaakdag in het kader van NL Doet

19 maart

20.00 – 24.00 uur

Pelgrimhoeve
Gezellig dansen met gezellige muziek

22 maart

Nog niet bekend

Wijk Armhoefse Akkers
Bezoek PvdA-wethouder aan Buurtraad en wijk

25 maart

Aanvang 20.00 uur

Pelgrimhoeve
e
De 4 editie van de Pelgrimhoeve Pubquiz

27 maart

Aanvang 20.00 uur

Café Zomerlust
e
Op eerste paasdag: Pubquiz 3 editie
Café Zomerlust
Kom gezellig spellen spelen bij spellenclub Ludens 013

4 april.

20.00 – 23.00 uur

5 april

Aanvang 19.30 uur

6 april

17.30 – 20.00 uur

Pelgrimhoeve
Seniorendiner, opgeven vóór 30 maart

7 april

19.30 – 21.30 uur

La Poubelle
Repair Café voor reparatie van nog bruikbare spullen

Pelgrimhoeve
Rikken voor het goede doel: Gijsje Eigenwijsje

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

26 maart
8 april

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 15 maart. Aanvang 20.00 uur in de
Buurtraadruimte Van Heutszstraat 1a. Aanbellen bij Buurtraad/
prikpost. Je bent welkom.

Ø Wijkagent

Spreekuren op 21 maart en 4 april van 19.00 - 20.00 uur. Bel
voor een afspraak. Op dit tijdstip is de wijkagent speciaal in en
voor de wijk beschikbaar. ( 0900 8844. Mailen kan ook:
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.

Wier / Meldpunt
GGz

Waterpaviljoen
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
34

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

•
•
•
•

35
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schilderwerk
wandafwerking
restauratieschilderwerk
hout- en marmerimitatie
decoratieve technieken

Frank Oerlemans

OERLEMANS
schildersbedrijf

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