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maandelijks blad voor buurtbewoners

-    Renovatie RWZI-terrein
-    Revival Liedjescafé
-    Kijkje bij Garageverkoop
-    Hulp KinderBouwSpeelPlaats
-    Vervanging bomen

Even rust, even eten tijdens het KinderVakantieWerk



 
Veel buurtgenoten waren al bij ons 
Te huur: een of twee verdiepingen van ons 
prachtige huis in Cilento, met zwembad. Elke 
verdieping heeft vier slaapkamers en een 
eigen keuken. Blik op Capri en Amalfikust. 
Prachtig achterland. Historische schatten. 
Mooie stranden. Middeleeuws dorp. Cilento is 
Unesco beschermd natuurgebied in de 
provincie Campania , het land van citroenen 
en de Mozarella.  
Kijk op www.villapoggioalsole.com 
Tel. 013-543 88 68 
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Buurtraad Armhoefse Akkers. Het is een bont en mooi gezelschap dat elke maand 
vergadert over het wel en wee van de buurt. Enthousiaste mensen vol betrokkenheid 
en ieder met zijn of haar specialiteit en interesse. Maar vertegenwoordigen wij ook u?  
 
De buurtraad verdeelt het geld voor ‘Verrijk je wijk’. De buurtraad praat met de gemeente en 
andere partijen over ‘Jan Wier’, over verkeerszaken, over (het gebrek aan) groen, over 
gemeentelijke besluiten die voor de buurt gevolgen kunnen hebben. Daar waar nodig leggen 
we lijntjes tussen partijen als er iets opgelost moet worden.  
Over al die zaken nemen we een standpunt in, soms na lang discussiëren, soms is het 
appeltje-eitje. De opdracht die we onszelf hebben gegeven, luidt: ‘Het in stand houden en 
proactief bevorderen van een sociaal woon- en leefklimaat voor de bewoners van de buurt’. 
 
Vragen 
Maar als we dan ergens een standpunt over innemen, vragen we onszelf wel regelmatig af: is 
dat dan het standpunt van de buurt? Of is het ‘t standpunt van de buurtraad? We zijn immers 
niet gekozen door de bewoners van de buurt. De gemeente en andere partijen beschouwen 
ons als de officiële vertegenwoordiging van de wijk. Maar voelt de wijk dat ook zo?  
We willen graag weten wat de buurtraad voor de mensen van Armhoef betekent. Doen we 
ertoe? Zijn we belangrijk? Zijn we onmisbaar of maakt het niet uit of we wel of niet bestaan? 
Laten we dingen liggen? Vertellen we genoeg waar we mee bezig zijn?  
 
Enquête 
Om daar duidelijkheid over te krijgen, houden we een enquête onder de ongeveer 4400 
bewoners van de Armhoefse Akkers. Een korte overzichtelijke enquête die ons enige 
helderheid geeft.  
Er zijn verschillende mogelijkheden om die in te vullen:  
- Via de link op de homepage van : www.armhoefseakkers.nl  
- Via de link op de  Facebook-pagina van de buurtraad Armhoefse Akkers 
- Of zoek de link op twitter  @armhoefseakkers 
Ook ligt op verschillende plekken in de buurt een stapeltje enquêtes, dat lijstje staat 
hieronder. Dan kunt u hem op papier rustig invullen en in de bus stoppen of achterlaten op de 
plek waar u het formulier opgepikt hebt. 
 
Cadeautjes 
Ik weet het: alweer een enquête…..pfffff. Maar dit gaat wel over iets wat heel dichtbij is. Het 
kost misschien drie minuten, of twee. We willen zoveel mogelijk reacties. Daarom hebben we 
ook wat cadeautjes die we verloten onder de deelnemers:  
o dinerbon van 50 euro van restaurant Te Koop 
o diner voor twee ‘Eten wat de pot schaft’ bij Café Zomerlust  
o mooi boeket van Blossom Bloembinders  
o 4 x bon voor 5 worstenbroodjes van bakker Theo Pastoor  
o ontspannende Reiki-behandeling door Judith Pouw in de Armhoefstraat  
o kleine servicebeurt voor je fiets bij De Fietssleutel 
Deze prijzen zijn gratis beschikbaar gesteld door ondernemers uit de wijk, waarvoor dank! 
Alleen daarom zou je al meedoen! Laat wel uw contactgegevens in de enquête achter als u 
mee wilt loten. 
 
Namens de buurtraad,  
 
Lout Donders 
 
 
 
 

Hier kunt u een geprinte 
enquête halen en weer 
inleveren: 
-  Café Zomerlust 
-  Blossom Bloembinders 
-  Pelgrimhoeve 
-  Restaurant Te Koop,- 
-  Bakker Theo Pastoor 
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Wil jij meebouwen aan Armhoefse Akkers 2040? 
Kom dan naar het Inspiratie Café Armhoefse Akkers! 

 
De overheid trekt zich steeds verder terug en geeft z’n inwoners steeds meer ruimte om 
zelf invulling te geven aan de samenleving van morgen. Voor sommige onder ons voelt dit 

bedreigend, maar er ontstaan ook nieuwe mogelijkheden en kansen. Kansen die we zelf 
verder kunnen/moeten vormgeven.  Onze Armhoefse Akkers, is een buurt met 

enthousiaste, creatieve en actieve mensen met heel veel deskundigheid op velerlei gebied. 
Het is precies die combinatie van talenten die we in het Inspiratie Café willen 

samenbrengen. In het verleden hebben initiateven van bewoners geleid tot het behoud 
van Moerenburg en de Piushaven, waarvan we nog dagelijks kunnen genieten. Samen 

vormgeven aan onze eigen Armhoefse samenleving, dat is ook nu ons doel. 
 

Hoe zal Armhoefse Akkers er in 2040 uitzien? 
Wellicht zijn we dan een energie-neutrale woonwijk met een eigen stroomvoorziening of 

hebben we een collectief buurtzorghuis ingericht voor mensen met een (tijdelijke) 
zorgvraag of is het aantal auto’s in de buurt verminderd door het inzetten van 

Armhoefse deelauto’s. Er zijn tal van mogelijkheden en ideeën te bedenken die we samen 
kunnen delen, uitwerken en realiseren. 

 
Het Inspiratie Café Armhoefse Akkers  wil dé ontmoetingsplek zijn waarop we vraag en 

aanbod kunnen uitwisselen en koppelen. We willen informeren, enthousiasmeren en 
mobiliseren en dat in een leuke en uitnodigende omgeving met livemuziek. 

 
Kom daarom zondagmiddag 6 november naar Buitenom, Broekstraat 4 in Moerenburg. 
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Het terrein is eigendom van Waterschap De 
Dommel dat in 1995 het oude rioolgemaal 
heeft overgenomen. Het geheel behoort 
tot industrieel erfgoed om dat het een van 
de eerste rijksproefinstallaties was en het 
internationaal een voortrekkersrol had in 
de uitvoering van rioolwaterzuivering sinds 
1927.

Monument
Projectleider is André Smits die meteen 
duidelijk maakt, dat de installatie deels 
nog in gebruik is en dat de bedrijfsvoering 
derhalve prioriteit heeft. “De renovatie 
betreft zes gebouwtjes en een viertal 
bassins die her en der verspreid liggen over 
het terrein. De restauratie vloeit voort uit de 
verplichting, dat monumenten onderhouden 
moeten worden. We kiezen ervoor om 
vooral de buitenzijde van de gebouwen 
grondig aan te pakken om verder verval 
te voorkomen”, legt André uit. “Het gaat 
daarbij om: het rioolgemaal, de pomp- en 
laboratoriumruimte, het slibgemaal, een 
transformatiehuisje, het gebouwtje met de 
eigen watervoor-ziening en het huisje met 
Laboratorium en werkplaats. Afhankelijk 
van wat we tegenkomen, zullen wellicht 

Renovatie RWZI-terrein Moerenburg gestart                               Jaap van Loon
Onlangs is een begin gemaakt met de restauratie van een aantal gebouwen op het ter-
rein van de voormalige waterzuivering RWZI aan de Hoevensekanaaldijk. Aangezien 
het hier inmiddels gaat om een rijksmonument worden zoveel als mogelijk originele 
materialen gebruikt.

meer maatregelen nodig zijn. Als het 
bijvoorbeeld binnen te vochtig is, moet het 
rottingsproces gestopt worden. Vooralsnog 
mikken we erop dat ze er dan de komende 
10 jaar weer tegen kunnen.”

Vakmanschap
Tevens worden dus grote objecten 
als het voorbezinkingsbassin, de 
voorbeluchting- en menginrichting, evenals 
de beluchtingstank en de nabezinkingstank 
aangepakt.  
André: “Het is de bedoeling, dat de 
werkzaamheden ook door beginnende 
vakwerklieden worden uitgevoerd. Door de 
veelzijdigheid van de aanwezige objecten 
kunnen we een bijzondere werkplek 
bieden aan leerlingen van de schilders- en 
timmeropleiding, maar ook bijvoorbeeld 
voor de vakopleiding betonreparatie. 
Uitvoerder Bouwbedrijf G. van der Ven 
uit Brakel heeft zelf ook leerlingen die ze 
willen gaan inzetten op dit project. Het gaat 
erom dat alles zoveel als mogelijk in de 
oorspronkelijke stijl wordt gerenoveerd met 
gebruik van oude materialen. Er worden 
dus geen vernieuwingen aangebracht. Wel 
wordt nagedacht over het veiliger maken 
van bepaalde objecten, zoals de open 
beluchtingstank. Als Waterschap zijn wij 
immers verantwoordelijk voor alles wat er 
op ons terrein gebeurt.” 

Een overzicht van de te renoveren objecten

Het rioolgemaal met bijbehorende 
ontvangstkelder
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Openstelling 
Veiligheid staat boven alles en dat is 
meteen ook een van de redenen, waarom 
allerlei plannen rond het (permanent) 
openstellen van het terrein voor bijvoor-
beeld excursies, evenementen e.d. nog 
wel even op zich zullen laten wachten. 
“Tja, de gemeente heeft mooie plannen, 
maar voor ons staat de bedrijfsvoering 
voorop”, zegt André. “Het Waterschap heeft 
qua financiën ook niet de prioriteit om het 
terrein voor bijvoorbeeld recreatief gebruik 
geschikt te maken. Wellicht in de nabije 
toekomst een klein deel, maar de open 
bassins blijven te gevaarlijk en het geheel 

afzetten met hekken schaadt de complete 
uitstraling. Natuurlijk wordt meegedacht 
over exploitatie, want het zou jammer zijn 
als alle investeringen die we nu doen in de 
objecten voor iedereen verborgen zouden 
blijven. Ik denk dan eerder in de richting 
van rondleidingen en bezichtigingen voor 
bijvoorbeeld de omwonenden wanneer 
de herstelactiviteiten zijn afgerond, dan in 
evenementen met o.a. horeca e.d. 
Wat dat betreft liggen er ook mogelijk-
heden, dat we wellicht ook het interieur 
van enkele gebouwen gaan herstellen en 
bijvoorbeeld twee pompen handhaven.” 

Toevallig waren die laatste avond Klaartje 
van Beerendonk en Marion de Kock aan-
wezig. Zij vonden het erg leuk, de sfeer 
was gezellig en zij zouden het jammer vin-
den als deze activiteit geen vervolg meer 
zou krijgen. Samen met Esther van den 
Oetelaar zijn ze achter de schermen bezig 
geweest en hebben ze Hein van Berkel als 
pianist benaderd. 

Vernieuwing
Hein, uitvoerend musicus en tevens docent 
muziek op het Beatrixcollege, en onder 
andere bekend van het liedjes zingen 
tijdens de intocht van de Sint, gaat aan 
de slag om een aantal nieuwe liedjes toe 
te voegen. Want, na 10 jaar is het wel tijd 
om sommige nummers te vervangen. Hein 
streeft er naar om een stuk of 10 nummers 
te ‘moderniseren’. Denk hierbij aan: ‘Ain`t 
Nobody’(Felix Jaen en Jasmine Thomp-
son) en ‘Set Fire to the Rain’ van Adèle, 
maar ook nummers van onder anderen 
Pink, John Legend, Jessy J. enzovoorts. 
Daarnaast gaat Hein aan de avond een 
andere draai geven. Men kan dus meer 

Weer gezellig meejkwèke in de Pelgrimhoeve                 Debbie de Weijer

Sinds een jaar of 10 wordt in de Pelgrimhoeve het Liedjescafé georganiseerd. Jos 
Parren heeft dit festijn vanuit Oisterwijk naar onze wijk gebracht, samen met zijn 
vriendengroep De Slabbers. In het verleden is er om het jaar een liedjescafé geweest, 
afgewisseld met ‘tussen de schuifdeuren’. Omdat de opkomst steeds wat terugliep, 
hebben zij toen besloten om te stoppen met de organisatie. 

verwachten dan alleen zingen. Gedacht 
wordt aan een ‘special guest’ die een mini-
optreden verzorgt; een opfrissende muziek-
opdracht waaraan alle gasten mogen 
deelnemen; een mini zangworkshop of een 
zangwedstrijd.
Het belooft dus een leuke avond te worden! 
Op de avond zelf zal er een kleine loterij 
gehouden worden om geld te genereren 
voor de nieuwe boekjes. Er is wel budget 
aangevraagd bij Verrijk je Wijk voor de 



7

avond zelf, maar daarin zijn de drukkosten 
voor de nieuwe boekjes niet meegenomen. 
Tot op heden hebben onder anderen 
restaurant Te Koop, Blossom Bloembind-
ers, de Pelgrimhoeve, Moonen Kwekerij 
Udenhout, De fietssleutel, Chopin en 
Kavavlam enkele leuke prijsjes toegezegd, 
maar natuurlijk is het fijn als er nog meer 
sponsoren komen!

Sfeer en gezelligheid
Mensen die nog nooit naar het Liedjescafé 
zijn geweest, vragen zich misschien af hoe 
zo’n avond eruit ziet. Om 20.00 uur gaat de 
zaal open; de entree is gratis en er wordt 
een leeftijdsgrens gesteld vanaf 18 jaar. 
Vanaf 20.30 uur wordt er gezongen, met 
tussendoor enkele pauzes. De bar is de 
gehele avond geopend. De piano zal in de 
zaal worden gezet, samen met hangtafels 

en ook enkele stoelen voor de mensen die 
niet de gehele avond kunnen staan. In het 
‘meejkwèkbuukske’ - dat aan het einde van 
de avond weer ingeleverd moet worden - 
staan een stuk of 60 nummers. Vanuit dit 
boekje kunnen mensen verzoeknummers 
doorgegeven, want natuurlijk is het niet 
mogelijk om al die nummers op één avond 
te zingen. Ervaringen vanuit het verleden 
zijn, dat zelfs de mensen die vooraf zeggen 
absoluut niet te gaan zingen, ergens op de 
avond toch hun zangtalenten laten horen. 
Het zingen werkt blijkbaar zeer aansteke-
lijk!

Ben je ook nieuwsgierig geworden? Loop 
dan gewoon even binnen op 12 november. 
Vrienden en familie zijn uiteraard van harte 
welkom.

De jaarlijkse garageverkoop is in onze 
wijk een onmisbaar evenement geworden, 
dat ook nu weer op initiatief van Corin 
Sweegers van de grond is getild. Op de 
laatste zondag van augustus leek het wat 
minder druk dan in voorgaande jaren; een 
flinke groep wijkbewoners genoot immers 
elders nog van een welverdiende vakantie.

Eilandjes
Leuke koopjes werden vooral ‘gescoord’ in 
het oostelijke deel van onze wijk. Daar was 
er de hele dag de nodige aanloop bij de 
diverse standjes die allemaal gemarkeerd 
waren met gele en blauwe ballonnen. Veel 
verkopers hadden elkaar ook opgezocht, 
zodat er overal ‘eilandjes’ met de meest 
uiteenlopende waar ontstonden. Vooral 
voor net startende ouders was er een schat 
aan kleding en accessoires voor hun baby 
te vinden, maar in feite was er voor ieder-
een wel ‘iets’ te vinden.
De verkopers die wat geïsoleerd stonden, 

Garageverkoop ouderwets gezellig                                         Redactie

Het weertje was perfect, de animo van de verkopers weer groots met 130 kraampjes, 
maar de handel kwam helaas niet overal even lekker uit de verf. Toch bleef het opti-
misme, de inventiviteit en creativiteit bij de meesten fier overeind.

hadden het beduidend moeilijker. Zo blijkt 
de animo om mee te doen aan de westkant 
van de Ringbaan Oost helaas heel laag. 
Gevolg: weinig of geen bezoekers en dan 
zakt je toch wel de moed in de schoenen 
als je veel tijd aan het gesjouw met spullen 
en de inrichting hebt besteed. Heel jammer! 
Als iemand nog een goed idee heeft om 
de zaak in dit deel van de wijk wat op te 
krikken, dan graag. Laat het Corin of de 
redactie even weten, want dit evenement 
willen we graag behouden. Met de fotocol-
lage op de volgende pagina’s nemen we je 
nog even mee naar die 28e augustus.
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Om 09.30 uur wordt er gestart bij de 
‘Waterzuivering Moerenburg’, Hoevense 
Kanaaldijk 40. Vanaf 9.00 uur staat de kof-
fie en thee klaar. Voor alle werkmaterialen 
wordt gezorgd. 
Er wordt gewerkt in kleine groepjes en er is 
een duidelijke instructie aanwezig. 
De Pauze is tussen 12.00 en 13.00 uur bij 
Manege Hooijen in de Broekstraat. Daar 
krijgen we soep , thee, koffie aangeboden. 
Wel graag een eigen lunchpakketje mee-
brengen.
We doen dit nu voor het veertiende jaar en 
elk jaar weer worden we verrast door een 
grote opkomst van betrokken buurtgenoten 
en andere vrijwilligers en horen we vele 
enthousiaste reacties. Vooral omdat men 
niet alleen fijn buiten heeft gewerkt , maar 
juist ook heeft genoten van een geweldig 
fijne dag! Samen de handen uit de mouwen 
steken, is gewoon leuk! 
Zorg dat je er bij bent dus!

Nationale Natuurwerkdag in Moerenburg op 5 november 
Op zaterdag 5 november 2016 is het weer Nationale Natuurwerkdag. Wij willen in 
Moerenburg op deze dag samen met jou het zwerfvuil gaan ruimen en tevens willen 
we met belangstellenden nog bomen verplanten in het gebied. 

Het is verstandig om met de fiets te komen 
omdat het gebied uitgestrekt is. Het organi-
serend comité bestaat uit: Ad de Beer, José 
Couwenberg, Ingrid Maas, Jos Parren en 
Will van Sprang, Vooraf aanmelden is pret-
tig, maar niet noodzakelijk. 
Meer info: ( 06 537 174 52 of 
7 willvansprang@gmail.com.
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De stad Tilburg kent maar liefst 12 wijkge-
bonden edities van het KVW, van Reeshof 
tot Armhoef en van Noord tot de Blaak. 
Die organisaties staan los van de dorpen 
Berkel-Enschot en Udenhout, die zelf KVW 
regelen. Een overkoepelende stichting 
verdeelt namens de gemeente de subsidies 
evenredig over de diverse jeugdweken. 
Via hun website zijn de 12 aangesloten 
KVW-clubs te vinden, die samen een prima 
dekking over de gehele stad hebben.

Geheim van de smid
Wat is nu het geheim van deze oude tradi-
tie? Volgens insiders bij KVW HeKoS (de 
wijken Heuvel, Koningshaven en Sacra-
ment) zijn de pijlers al jaren hetzelfde: een 
actieve week vol sport en spel, low-budget 
bovendien, waarbij gezelligheid en ontmoe-
ting centraal staan. De katholieke roots van 
het KVW liggen in de jaren ’60, toen paro-
chies vakantieweken voor armoedige jeugd 
op poten zetten. Kinderen konden dan toch 
een week ontspanning genieten, want een 
vakantie zat er thuis meestal niet in. Die 
tijd ligt inmiddels meer dan een halve eeuw 
achter ons, maar in de kern is het KVW 
identiek gebleven. In de (voor)laatste week 

Sterk merk: Kinder-Vakantie-Werk                              Gerben van Eeuwijk
De zomervakantie duurde dit jaar tot maandag 5 september. Gelukkig is daar ter af-
wisseling het KinderVakantieWerk (KVW), als traditie een sterk merk.

De enthousiaste vrijwilligers van het KVW

van de zomervakantie samen met leeftijds-
genoten lekker buiten zijn, voor gemiddeld 
30 euro per kind per week, dankzij lokale 
subsidie en tal van gulle sponsors. Het is 
voor gezinnen met drukke tweeverdieners 
een uitkomst, als de ouders al weer moeten 
gaan werken: “Eigenlijk te mooi om waar 
te zijn, want waar laat je ze anders? Thuis 
lanterfanten op de bank!” zo meldt een 
anonieme ouder.

Geen Pokemon Go
Bij de aftrap van het KVW in de wijk 
Armhoef (vroeger Sacramentsparochie 
geheten), staan ruim 160 kinderen te 
trappelen van ongeduld. Geen Smart-
phones en Wifi deze week, maar klas-
siekers als een sportdag en de vossen-
jacht. Plus een uitje met de bus is altijd 
leuk, maakt eigenlijk niet uit waarheen. 
Een kind roept spontaan: “Ik heb zo’n 
zin weer in de kindervakantieweek! 
Even geen Pokemon Go!” Die digitale 
rage voor tieners en jonger van deze 
zomer lijkt trouwens inmiddels weer over 
het hoogtepunt heen. De verbastering 
kindervakantieWEEK hoor je vaker, want 
de oude associatie met vakantiewerk is 
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vervlogen. KVW Hekos heeft in andere 
jaren dubbel zoveel aanmeldingen – ruim 
300 – maar vanwege een week vervroeging 
vanwege de ‘late’ zomervakantie in het 
zuiden, zijn veel gezinnen nog op vakantie. 
Anders was er een tekort aan begeleiders 
geweest, want de introweken van 
hogescholen en universiteiten begonnen al 
22 augustus. Het KVW is overal afhankelijk 
van de inzet van vrijwilligers, zolang die 
voorhanden zijn uiteraard. De omliggende 
plaatsen doen overigens niet onder voor 
Tilburg: zo kent Goirle een omvangrijke 
KVW met bijna 1000 kinderen en zijn 
de Zomerspelen in Dongen eveneens 
grootschalig en populair. 

In België en Frankrijk bestaan juist 

Wie hangt het langst?

zomerkampen voor kinderen, die daar 
gemiddeld 9 weken vrij zijn. Dan is 1 
weekje Tilburgs KVW-vertier een traditie 
om hoog te houden, en dat gebeurt al 60 
jaar lang. 
Meer informatie: : www.kvw-tilburg.nl.

Het Senioren Netwerk Armhoefse Akkers 
heeft contact gezocht met De Leyhoeve, 
het grote complex in Tilburg-Zuid, waar 
ook verschillende ex-bewoners van de 
Armhoefse Akkers naartoe zijn verhuisd. 
Als deze ex-wijkbewoners er behoefte aan 
hebben, kunnen zij alsnog aansluiten bij 
de activiteiten die in onze wijk plaatsvin-
den, zoals de diners, de contactmiddag en 
bijvoorbeeld uitstapjes. 

Andersom is het voor senioren uit de wijk 
leuk om eens een kijkje te nemen in dit 
mooie gebouw met al z’n voorzieningen. Zo 
is er iedere ochtend van 10.00 tot 12.00 uur 
en in de middag van 16.00 tot 17.00 uur 
happy hour: koffie en thee zijn dan voor 1 
euro te koop. Misschien een idee om eens 
een kopje koffie te drinken in het restaurant 
of bij mooi weer op het terras. 

Op de Facebook-pagina van De Leyhoeve 
kunt u ‘t zien als er activiteiten zijn die ook 
voor bezoekers toegankelijk zijn. Zo is er 
regelmatig een borrel op vrijdag in het Bruin 
Café, vaak met livemuziek. Voor informatie 
hierover of over andere activiteiten, of om 
te eten in één van de restaurants kunt u 
ook bellen naar de receptie van De Ley-

Senioren Netwerk op bezoek bij De Leyhoeve
hoeve ( (013) 2070080). Wie weet doet u 
er leuke contacten op!
Voor wie eens vrijblijvend een kijkje wil ne-
men in het gebouw: op alle zaterdagen in 
oktober zijn er weer rondleidingen om 11.00 
en 16.00 uur. U kunt daar zonder inschrijv-
ing aansluiten.

Senioren Netwerk Armhoefse Akkers
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Met enige regelmaat krijgen wij via de mail 
meldingen binnen over een situatie die di-
rect aandacht behoeft en waarbij sprake is/
kan zijn van (mogelijke) overlast of dreigen-
de omstandigheden. Dit speelt zich dan 
vaak af buiten de directe omgeving van Jan 
Wierhof (speeltuin, terrein Carré, grasveld 
bij monument) of de straten rondom.  

Actie meldingen 
Op basis van deze meldingen neemt Johan 
Manders, de contactpersoon voor de buurt, 
deze situatie op met de politie, bijvoorbeeld 
omdat het geen cliënt van GGz Breburg 
is en/of wij geen bevoegdheden hebben 
buiten ons terrein. Als de mail via 
7 meldingenjanwierhof@ggzbreburg.nl 
door Johan is opgepakt en hij vervolgens 
de politie hierover benadert, gaat deze 
verschillende vragen stellen. Hoe ziet deze 
persoon er uit? Welke kleding? lengte? Vra-
gen die vaak niet te beantwoorden zijn bij 
gebrek aan informatie. Dat maakt de com-
municatie ingewikkeld en - nog vervelender 
- daardoor duurt het langer voordat er actie 
ondernomen is. 
Daarom verzoeken we buurtbewoners, 
die een situatie zien waarbij sprake is 
van overlast en/of vermoedelijk crimineel 
gedrag zoals stelen, dealen ed., dit ook te 
melden bij de politie. Dat kan via ( 0900-
8844 of (bij een ernstige situatie) via ( 
112. Natuurlijk willen we ook een melding 
via 7 meldingenjanwierhof@ggzbreburg.
nl ontvangen. Johan zoekt dan contact 
met politie als daar aanleiding voor is. Ook 
zullen wij dan, zoals gebruikelijk, nagaan of 
het een cliënt van onze instelling betreft en 
hierop actie ondernemen.

	 Informatie 	

	 Ontwikkelingen Jan Wierhof
Ook in deze uitgave weer een bijdrage van GGz Breburg door Beleidsmedewerker 
Communicatie Theo Vervoort. Dit keer over het melden van overlast, de verbouwing 
en de groenvoorziening rond de locatie Jan Wierhof.

Voortgang verbouwing 
Zoals eerder gemeld verhuizen in decem-
ber een aantal van onze medewerkers van 
onze locatie in Rijen naar Jan Wierhof. Het 
betreft medewerkers uit de ondersteunende 
sectoren, dus geen zorgprofessionals. De 
verbouwing daarvoor van de Receptie en 
de gebouwen 6, 7 en 8 loopt volgens plan. 
Natuurlijk roept zo’n verhuizing praktische 
vragen op, bijvoorbeeld over de parkeer-
mogelijkheden. We zijn daar op dit moment 
volop mee bezig. U heeft, als buurtbewo-
ner, al jarenlange ervaring met de parkeer-
last in de buurt. We stellen het op prijs als 
u die ervaringen met ons wilt delen. Heeft 
u goede suggesties, deel die dan met ons, 
via Johan Manders. In een volgend num-
mer komen we nog terug op de parkeer-
situatie op en rond Jan Wierhof.
 
Groenvoorzieningen 
In de afgelopen periode kregen wij klachten 
dat de groenvoorziening op het terrein Jan 
Wierhof in een slechte staat verkeerde. Dat 
is intussen opgelost. De oorzaak van dit 
achterstallig onderhoud lag in het feit dat 
het onderhoudscontact overging naar een 
andere partij, waarbij enkele onvoorziene 
omstandigheden een vlekkeloze overgang 
in de weg stonden. Onze dank voor uw 
betrokkenheid. Wij gaan er van uit dat het 
onderhoud weer, zoals altijd, zorgvuldig 
gaat plaats vinden.

Wilt u kennis maken met het werk van GGz 
Breburg of met Johan Manders? 
Neem dan contact op 
met ons algemene 
nummer, 
( 088-0161616. 
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Na de traditionele gildemis in de kerk van 
‘t Heike, togen de gildebroeders naar de 
Pelgrimshoeve voor een gezamenlijke kof-
fietafel. 
Voordat het Koningschieten een aanvang 
kon nemen, werd eerst op het gildeterrein 
de schutsboom ‘bevrijd’ door er drie maal 
omheen te lopen. 
Nadat vervolgens de eerste schoten  
werden gelost door wethouder Marcelle 

Nieuwe koning St. Joris                                                       Reactie

Zondag 28 augustus vond op het gildeterrein van het Sint Jorisgilde aan de Oister-
wijksebaan 11, het driejaarlijks Koningschieten plaats.

Koning Jan van de Wouw (r) en Koningin Francien, die in het dagelijks leven 
leerkracht is op basisschool De Stappen in Tilburg. 

Je hoeft geen extra oplettend wijkbewoner 
te zijn om te zien dat op alle werkdagen de 
stroom auto’s groot is, waarvan de bestuur-
ders een (gratis) parkeerplek in onze wijk 
zoeken. Dat begint al vanaf 06.00 uur in 

Parkeren in de Armhoefse Akkers                                        Redactie

Al jaren heeft een groot deel van onze wijk problemen met parkeren. De plannen voor 
huizen op de plaats van de kerk en de Aldi, maar ook de komst van 150 extra GGz-
medewerkers zal de parkeerdruk alleen maar doen toenemen. Een delegatie van de 
Buurtraad sprak hierover met wethouder Mario Jacobs.

de ochtend! Even met de auto kinderen 
wegbrengen naar school of boodschappen 
doen? Je weet praktisch zeker, dat ‘jouw’ 
plek bezet is, als je terugkomt.

Hendrickx en deken Miltenburg, begon 
de strijd tussen de gildebroeders voor het 
Koningschap voor de komende drie jaar. 
De vogel werd door diverse gildebroeders 
goed geraakt, maar na ongeveer ander-
half uur werd het laatste stuk uiteindelijk 
naar beneden geschoten door Jan van de 
Wouw. 
Hij mag zich de komende drie jaar dus ko-
ning noemen van het Sint Jorisgilde Tilburg.
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Kerklocatie
In de gemeentelijke commissievergadering 
van 4 juli jl. heeft Jacques Moolhuijsen, 
bewoner van de Loudonstraat, het gebrek 
aan parkeerplaatsen voor de huizen die 
op de plek van de kerk gebouwd worden 
aangekaart. Er zijn minder parkeerplaatsen 
voorzien, dan dat er huizen komen. Hij 
vreest met de bewoners in zijn straat dat 
hierdoor de parkeerdruk dagelijks boven 
de 100% zal uitkomen. Afweging voor de 
gemeente is dat er nu een bouwplan ligt 
dat invulling geeft aan iets dat de gemeente 
én de buurt al lang willen: behoud 
van het straatbeeld aan de Ringbaan 
Oost. Eventueel hieruit voortkomende 
parkeerproblematiek zal in een later 
stadium in samenspraak met de buurt 
opgelost moeten worden. 
Voor wat betreft het Aldi-terrein is door de 
gemeente gesteld, dat het parkeren voor 
de nieuwbouw volledig op dit terrein moet 
worden ondergebracht. De Buurtraad heeft 
al de toezegging, dat zij betrokken wordt bij 
de planvorming.
Ook de parkeerdruk rond het Faxx-gebouw 
(Dunantstraat) is hoog. Uit tellingen blijkt 
dat er in de directe omgeving wél plaatsen 
zijn, maar dat zijn plaatsen waar bewoners 
liever niet parkeren. Om die reden heeft 
de gemeente als korte termijnmaatregel 7 
kortparkeerplaatsen na 18.00 uur vrijge-
geven voor vergunninghouders. Voor de 
langere termijn gaat onderzocht worden of 
in dit gebied hetzelfde parkeerregime als in 
de binnenstad kan gelden.

Jan Wierhof
Wat gaat de overplaatsing van GGz-
(kantoor)personeel van Rijen naar het 
Jan Wierhof betekenen? Daarover lopen 
de meningen tussen Buurtraad, GGz en 
gemeente nog uiteen. Dit komt o.a. door 
het ontbreken van feitelijke gegevens. De 
gemeente heeft met GGz afgesproken om 
op korte termijn te onderzoeken wat de 
behoefte van hun mensen is en hoe het on-

eigenlijk gebruik van het terrein voorkomen 
kan worden. Mede op basis hiervan zal de 
gemeente een factsheet opstellen om de 
problematiek in kaart te brengen. Als alle 
partijen het hierover eens zijn, kan - indien 
nodig - een verdere inhoudelijke discussie 
gevoerd worden. Belangrijk hierbij is ook 
om de komst van enkele onderdelen van 
Novadic-Kentron niet uit het oog te verlie-
zen.

Verder is gesproken over het nieuwe par-
keerbeleid dat de gemeente wil invoeren. 
Blijft bijvoorbeeld de parkeerzone bestaan 
waarbij alleen tussen 09.00 uur en 15.00 
uur op werkdagen betaald parkeren is? 
Als die tijdsregeling wordt uitgebreid c.q. 
verlengd heeft dat meteen effect op de 
parkeerdruk in onze wijk. Een mogelijke 
‘verlichting’ van de parkeerdruk zou zijn 
om toe te staan dat voor de eigen garage 
geparkeerd mag worden. Dit blijkt een sle-
pende kwestie, maar wordt meegenomen 
in de nieuwe beleidsnotitie van de gemeen-
te, waarbij ook de Buurtraad betrokken zal 
worden. Eind van dit jaar zou de concept-
regeling gereed moeten zijn.

Geen leeg parkeerplekkie meer te vinden



16

 

Kom ook naar het diner voor senioren  
op 9 november 

 	

	
Heerlijk meegenieten van een diner, speciaal voor senioren uit de wijk? Op woensdag  
9 november is het zover: u kunt dan weer mee-eten. 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 
heerlijke 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 9 november, het aantal personen, 
plus uw naam. 
 
Als u zich met de bon inschrijft, stop dan ook meteen 
10 euro per persoon bij de opgavestrook. Pas dan is 
uw inschrijving geldig. 

Menu op 9 november 

÷ Tomatensoep en stokbrood met 
kruidenboter 

÷ Varkenshaaspuntjes in 
roomsaus met gebakken 
aardappelblokjes en broccoli 

÷ Vlaflip met slagroom	

 
Schrijf uzelf in vóór 2 november. U krijgt geen bevestiging meer, maar we verwachten u op  
9 november vanaf 17.30 uur in de Pelgrimhoeve.  
Kunt u wegens een voedselallergie iets niet eten, geef dat dan aan op de inschrijfbon. Er 
wordt dan rekening mee gehouden. 
 
Mail met evt. vragen naar 7 seniorennetwerk@armhoefseakkers.nl of bel naar  
( (013) 544 67 83 (Ineke van Kasteren). 
 

Vriendelijke groeten van KBO Sacrament en het Senioren Netwerk Armhoefse Akkers 
 
 
Ja, ik kom/wij komen op woensdag 9 november 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 2 november 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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De Stedenband is dertig jaar geleden 
opgericht om de banden tussen Tilburg en 
Same (een district in het Noordoosten van 
Tanzania) te versterken door, in samen-
werking met het district en het bisdom, 
projecten te ontwikkelen op het gebied 
van gezondheidszorg, onderwijs en veilig 
drinkwater.
Anja Verkuijl, leerkracht groep 3 is heel 
enthousiast over de reis die ze heeft 
gemaakt. Voor haar was het de eerste 
keer dat ze meeging, maar ze is samen 
met meneer Nico al erg lang betrokken bij 
het project vanwege de kerstmarkten op 
school. 

Projecten
De eerste dag in Tanzania stond in het 
teken van officiële bezoeken, bij de bis-
schop, de Districtscommissaris –vergelijk-
baar met hier de burgemeester- en bij een 
functionaris van de gemeente. De dagen 
daarna zijn er veel projecten bezocht, zoals 
het grote waterproject Bwambo hoog in 
de bergen. Hier zijn het dorp, de school, 
het ziekenhuis en een aantal omringende 
dorpen en scholen, voorzien van veilig 
drinkwater. Daar hebben ook de kinderen 
van Armhoefse Akker aan bijgedragen door 
de actie Wandelen voor Water.

Juf en meneer van Armhoefse Akker in Tanzania                Debbie de Weijer

In de zomervakantie zijn leerkrachten Nico en Anja van basisschool Armhoefse Akker, 
samen met andere collega’s van basisscholen De Alm en Bibit, met De Stedenband 
Tilburg Same Tanzania naar Tanzania afgereisd. 

Onder het samenwerkingsverband Tilburg-
Same vallen een aantal scholen in Tan-
zania: o.a. Mother Kevin English Primary 
School , Njoro PS, Ishinde PS, Lesirwai 
PS (een Massai-school) en sinds kort de 
nieuwe Winkelmolenschool, vernoemd 
naar de Nederlander Henri Winkelmolen, 
de oprichter van het bisdom Same. Daar 
zijn het afgelopen jaar leslokalen ingericht 
met nieuwe meubels, zijn er toiletten en 
een watertank gebouwd en heeft de Mother 
Kevin School 18 computers en een printer 
gekregen. Anja: “Het echt met eigen ogen 
zien waarvoor we steeds geld inzamelen 
was erg aangrijpend. Het geld wordt echt 
zinvol en nuttig besteed! Voorheen ging het 
geld wat onze school ophaalde naar onze 
partnerschool Mother Kevin. Nu is er een 
gezamenlijk Scholenfonds opgericht en 
wordt, samen met de directeuren van de 
partnerscholen, gekeken wat er nodig is. 
Deze manier van samenwerken maakt het 
ook mogelijk om projecten in te dienen bij 
Wilde Ganzen, waardoor het budget met 
40% wordt verhoogd. Materialen, zoals 
schoolbanken en lesmateriaal, worden in 
Tanzania gekocht. Zo wordt de economie 
ter plaatse ook gestimuleerd.” Voetbalshirtjes worden uitgereikt 

door Anja en Nico

Opening van het nieuwe waterproject 
‘Marga Genemans’ rechts naast 

het waterbassin
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Sportief
Voor vertrek waren de vrijwilligers in groe-
pen verdeeld en aan een school gekop-
peld. De groep waar Anja in zat, kreeg als 
opdracht een ‘sportdag’ te regelen voor de 
Massai-school. Hier kregen ze een warm 
onthaal met traditionele zang en dans Er 
werd een voetbalclinic gegeven, ouderwets 
geëlastiekt en diverse spelvormen met een 
grote spelparachute gedaan. De kinderen 
waren reuze blij toen ze allemaal een voet-
balshirt van Armhoefse Akker kregen en 
keepershirts van PSV. De elastieken, ballen 
en de spelparachutes werden gesponsord 
door de Fa. Reinders.

Onderwijsproject 
De Tanziaanse teams hadden aange-
geven meer te willen gaan werken aan 
inhoudelijke verbetering van hun onderwijs. 
Hierover gaven de Tilburgse leerkrachten 
workshops aan de leraren van de Mother 
Kevin- en Winkelmolenschool. Voor vertrek 
naar Tanzania is er volop geknutseld, zodat 
er lesmateriaal in de koffer kond worden 
meegenomen. Met name voor het ‘realis-
tisch rekenen’, want dat vinden zowel 
kinderen als leerkrachten daar erg moei-
lijk. Gewoon sommen uitrekenen is geen 
probleem. Anja : “Kinderen daar in de klas 
doen exact wat de leerkracht zegt. Zij zijn 
gewend om op hun stoel te blijven zitten en 
toen ze dus gevraagd werden om met een 
houten cijfer in hun handen op de juiste 
volgorde te gaan staan, moest de leer-
kracht echt vertellen dat dit mocht.” 
Omdat de Stedenband dit jaar 30 jaar 
bestaat, was er een jubileumfeestdag 
georganiseerd met een mis, waarin enkele 

Meneer Nico voor de klas tijdens een work-
shop voor de leerkrachten in Same

Tilburgse deelnemers met het koor een 
4-stemmig Afrikaans lied zongen en teksten 
voorlazen in het Kiswahili. Hierna ging 
het in optocht door de stad en werden 
voordrachten gedaan door de kinderen. 
Ondanks dat de delegatie uit Tilburg er 
niets van kon verstaan, was het geweldig 
om te zien. Ook werd een nieuw waterpro-
ject geopend wat de naam kreeg van de 
Tilburgse coördinator van de Stedenband: 
Marga Genemans.

Voor Anja was dit een heel mooie, warme 
en dankbare reis die ze nog een keer hoopt 
mee te maken. In de tussentijd zet ze zich 
in voor activiteiten om geld in te zamelen. 
Of dit de kerstmarkt is of iets anders, is 
op dit moment nog niet duidelijk. Het is in 
ieder geval wel belangrijk dat er geld wordt 
opgehaald, want het wordt goed besteed 
in Tanzania; de lokale economie wordt ge-
stimuleerd en gezondheidszorg, onderwijs 
en veilig drinkwater worden stap voor stap 
verbeterd.
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Het is een van de tradities die eigenlijk niet 
verloren mogen gaan, want het zorgt voor 
heerlijke en spontane contacten tussen 

Geslaagd Wijkvolleybaltoernooi
Volop gezelligheid en hilarische sportmomenten, leverde ook dit jaar weer het jaar-
lijkse Wijkvolleybaltoernooi op. De teams, samengesteld uit bewoners van bepaalde 
straten en van alle leeftijden, leverden weer volop strijd.

Eerste prijs was voor de Van 
Heutszstraat, zij mogen met 

hun team gaan dineren bij Villa 
Pastorie

De tweede prijs was voor 
De Simon van de Stelstraat 
pakte de tweede prijs en zij 
kunnen met hun team gaan 

borrelen bij café Bakker

De derde prijs ging 
naar De Werf en dat 
leverde het team een 
paar kannen bier op

buurtgenoten. Daar kan de jaarlijkse en 
landelijk georganiseerde Burendag eigenlijk 
niet tegenop. 
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DONLOG

‘Nooit met lege handen terug’, zei mijn vader altijd. Hij had meer van dat soort wijze 
adviezen vooral voor anderen. Zelf was-ie niet zo efficiënt. Maar tot een bepaalde leeftijd 
accepteren zonen dat van vaders. Nooit met lege handen terug. 

Ik wandel elke dag minstens één keer in Moerenburg. Sinds Moerenburg meer van de hele 
stad is en niet meer alleen onze eigen exclusieve achtertuin, kan het er wel een bende 
zijn. Ik vind op elke wandeling wel iets op of langs de weg of het pad. Plastic flesjes zijn 
het minste. Een zee van sponsjes na de Tilburg Ten Miles, batterijen, bierblikjes, frietbakjes 
met de duidelijke sporen van een frietje-oorlog of frietje-joppie…
Als het niet te smerig is, neem ik het voortaan mee naar huis en plop het in de kliko met 
het oranje deksel. Kleine moeite graag gedaan. Dat ik de zooi van anderen aan het oprui-
men ben, ach het zal. 

En het levert wat op! Een opgestoken duim van de gemeente Tilburg. Van de mannen die 
af en toe voor dag en douw in de kliko’s kijken om te zien of we ons aan de regels houden. 
Wij hebben inmiddels al twee opgestoken duimen verdiend! Een groen labeltje, ze hangen 
aan de kliko. Ik vraag me af hoeveel je er moet hebben om in aanmerking te komen voor 
een mooie prijs. En wat de prijs dan wel niet is. Misschien in de zomer een extra ophaal-
beurt?

Laatst was er in ons rijtje ook een kliko die een waarschuwing kreeg. Het is wel een baan 
hoor: even woelen in het afval van een ander… Een van mijn buurtgenoten, op zich 
een aimabel en rustig mens, flipte helemaal toen ie dat ding aan zijn kliko zag hangen. 
Boosheid moet eruit, dus de controleurs waren het haasje. Ze zijn getraind. Prachtig om 
te zien hoe relaxed ze reageerden. ‘Meneer kijk eens, bij al deze andere kliko’s lukt het 
wel…’ Mijn buurtgenoot zei ‘s avonds dat ie best wel tekeer was gegaan: Die mannen doen 
ook gewoon hun werk. En zo is het. 

Net als die eenzame stratenmaker die plotseling de verkeersheuvel bij de draaibrug moest 
verlagen. Het ding ligt er net een paar maanden. Huh?! ‘Ja meneer, dat is voor de Ten 
Miles, dit is een obstakel voor de lopers’. Huh?! De Ten Miles? Die bestaan toch al een paar 
jaar? Daar had dus bij de aanleg van dat ding niemand aan gedacht. Hihi. 
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Tonpraten in De Pelgrimhoeve 
 
Zondag 16 oktober organiseren C.V. De Kaauw Errepels en de Pelgrimhoeve voor de 
achtste maal hun jaarlijkse tonpraatmiddag in de Pelgrimhoeve. 
Het belooft weer een oergezellige middag te worden m.m.v. Christel van den Dungen, Toon 
van Erp, Peter van der Maas, Paul Timmermans, René van Boxtel en Frans Bevers. 
De toegangsprijs is € 8 en de eerste tonprater stapt om 14.00 uur in de ton. De zaal is open 
vanaf 13.30 uur. Gelet op de te verwachten belangstelling is reserveren (€ 7) aan te bevelen 
via 7 pelgrimhoeve@home.nl. 
 
 
	

Hulp voor de Takkenbende 
Op zaterdag 19 november is hulp nodig bij het planten van een aantal hagen en fruitbomen 
op Speelterrein De Takkenbende. Het Brabants Landschap heeft een aanvraag goed ge-
keurd, waardoor het terrein nog verder aangekleed kan worden. Heb je zin en tijd? Neem dan 
contact op met Niels Hessels via 7 cah.hessels@avans.nl. Overigens zijn het hele jaar door 
wel mensen nodig die hun handen uit de mouwen willen steken om het terrein te beheren.

Senioren verhuisd?
Bent of kent u een die verhuisd is buiten de wijk? Of gaat u binnenkort verhuizen? Het Seni-
oren Netwerk Armhoefse Akkers wil graag inventariseren of ex-bewoners van de Armhoefse 
Akkers op de hoogte willen blijven van de activiteiten in hun oude wijk. Mail in dat geval naar 
7 seniorennetwerk@armhoefseakkers.nl.

Organisatie lichtjestocht
Afgelopen jaren is er een aantal keren in december een lichtjestocht door de wijk gehouden. 
Soms georganiseerd door school, soms door de buurtraad. Welke ouders vinden het leuk om 
dit jaar hun schouders eronder te zetten om zo een sfeervolle lichtjestocht te organiseren? 
Meld je dan bij de buurtraad, wij brengen de geïnteresseerden bij elkaar. En de buurtraad 
ondersteunt. Mail naar 7 buurtraad@armhoefseakkers.nl.

Kerstbomen in de wijk
Al een groot aantal jaren staat er in december een grote kerstboom op de kruising JP. Coen-
straat/Armhoefstraat. Deze wordt financieel ondersteund door de buurtraad. Wij bedachten 
dat het leuk zou zijn als er op meerdere plaatsen in de wijk zo’n mooie grote boom zou staan. 
Een gezellige plek om bijv. met buurtbewoners bij elkaar te komen. Wie wil er in zijn buurt 
de kar trekken om hiervoor straks in december te zorgen? Het lijkt nog ver weg, maar het is 
goed om hier op tijd afspraken over te maken. Meld je als je mee wilt denken over een mooie 
boom in jouw directe omgeving. We zijn dus op zoek naar meerdere buurtbewoners. Dan kij-
ken we wat de buurtraad kan betekenen om het mogelijk te maken. Mail naar 7 buurtraad@
armhoefseakkers.nl.

Collectanten gezocht 
Van 21 t/m 26 november organiseert het Nationaal MS Fonds de landelijke huis-aan-huis-
collecte. Ieder jaar gaan er weer duizenden collectanten langs de deur om geld in te zamelen 
voor mensen met Multiple Sclerose (MS). Wil je helpen met collecteren? Kijk op de website  
: www.mscollecte.nl voor meer informatie en meld je snel aan. Samen maken we ons sterk 
tegen MS.

Oproepen  
 



23

Mondjesmaat komen ideeën binnen voor 
het realiseren van een nieuw ontwerp 
voor de torenspits op de Sacramentskerk. 
Als straks de kerk gedeeltelijk gesloopt 
is en de voorzijde aan de Ringbaan Oost 
gerenoveerd en ingericht is met drie 
woonappartementen is het tijd om ook de 
torenspits in ere te herstellen. Daarmee 
zou een lang gekoesterde wens van menig 
Tilburger in vervulling gaan. De werkgroep 
Kerk en Klooster, de buurtraad, architect 
Thomas Bedaux en aannemer Van Gisber-
gen werken samen om ideeën en geld te 
verzamelen voor een nieuwe bekroning van 
deze toren. Creatieve impressies en ideeën 
zijn zeer welkom! Deze kunnen vooralsnog 
gestuurd worden aan 7  armhoefseak-
kers@gmail.com.
Dat deden ook Riekje en Joost Oostelbos 
uit de JP Coenstraat  die op hun fietstocht 
langs de Moezel in een dorpje voor een 
prikkie deze torenspits op de kop konden 
tikken. Een beetje opknappen en we heb-
ben er weer een blikvanger van allure bij…

Torenspits

Sjoerd van Loon van de Tilburgse Open 
Roeivereniging heeft begin juli op de Bos-
baan in Amsterdam de beker gekregen voor 
het winnen van het juniorenklassement 
jongens 16 roeien! Op de foto staat hij 
links naast Peter de Wijs van het bestuur 
van TOR

 
 
 

 

Marcelle van Wees - Verkerk 

Ze had nog zo graag verder willen kunnen gaan, met haar gezin, 
haar werk, haar leven. Het was haar niet meer gegund. Op zondag 
11 september overleed juf Marcelle onverwachts; het einde van een 
slopende ziekte. Heel veel kinderen uit onze wijk, maar ook vele 
ouders hebben bij Marcelle in de kleuterklas gezeten. Ze was een 
vaste, humorvolle waarde voor basisschool Armhoefse Akkers en 
dat gedurende maar liefst 33 jaar…  
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Er bleek half juli nog een extra besprek-
ing nodig met de afgevaardigden van de 
bewoners. De meesten daarvan opteren 
duidelijk voor een vrijliggend fietspad, 
terwijl de Omgevingscommissie van de ge-
meente juist wil kiezen voor een fietsstraat. 
Dat botst en dat bleek ook wel uit het 
mailverkeer dat op gang kwam tussen de 
bewoners. Hoe serieus neemt de gemeente 
immers het advies van de meedenkgroep?

Advies
Voor projectleider Frans van Bokhoven alle 
reden om die groep nogmaals bij elkaar te 
roepen. Ook wethouder Mario Jacobs gaf 
acte de présence. Hij geeft aan dat hij de 
mening van de meedenkgroep hard nodig 
heeft om een juiste onderbouwing en ar-
gumentatie te kunnen geven bij zijn advies 
aan de gemeenteraad. 
De meedenkgroep wordt die avond echter 
meteen uitgedaagd als landschapsarchi-
tect Gijs Breeman van de gemeente een 
onderbouwing geeft voor de keuze van 
een fietsstraat aan de hand van een aantal 
vuistregels voor een goed straatontwerp. 
Hij verwacht dat de Omgevingscommissie 
ook vanuit deze vakinhoudelijke principes 
haar keuze voor een fietsstraat heeft hard 
gemaakt.  
Het is vervolgens aan de meedenkgroep 
om  hun pleidooi voor een vrijliggend 
fietspad aan te scherpen. Daarin zijn nog 
keuzes mogelijk wat betreft: de plekken 
voor de parkeerplaatsen, de stoepbreedte 
en de hoeveelheid en vorm van de groen-
voorzieningen.

Vrijliggend fietspad
Stap voor stap nemen de aanwezigen hun 
eerdere aanbevelingen nog eens door 

Hoe wordt de Tivolistraat?                                            Jaap van Loon

Een fietsstraat of toch een straat met vrijliggend fietspad? Of wellicht een combina-
tie? En hoe worden dan de bomen gecompenseerd die de afgelopen jaren verdwenen 
zijn? Op 3 oktober wordt het voorlopig ontwerp gepresenteerd.

en vullen deze aan. Met als resultaat dat 
tenslotte unaniem gekozen wordt voor een 
vrijliggend fietspad met parkeren aan de 
zuidzijde (bij de huizen). De stoep wordt 
daar ± 1,80 breed en aan kant van het 
Tivolipark ongeveer even breed als nu. De 
ruimte voor groen die dan overblijft zo goed 
mogelijk benutten met bomen van de 2e 
categorie (iets minder robuust) in een lint-
structuur, waarbij goed gekeken moet wor-
den naar de beschikbare ruimte bij de grote 
bomen in het Tivolipark. Over de keuze 
van materialen vertrouwen ze op de ideeën 
van de Omgevingscommissie evenals de 
afdeling Beheer van de gemeente die o.a. 
ook kijken naar de directe omgeving, zoals 
de recent opgeleverde St. Josephstraat en 
de bestrating van de Korte Heuvel. Aan-
wezigen spreken wel een voorkeur uit om 
de rijbaan voor de auto’s niet te asfalteren, 
maar in klinkers uit te voeren. Gewapend 
met deze meningen kan de wethouder 
vervolgens advies gaan uitbrengen aan de 
gemeenteraad.

En wat blijkt? De argumentatie van de 
meedenkgroep legde alle gewicht in de 
schaal, waardoor de gemeenteraad ook 
haar keuze uitsprak voor een Tivolistraat 
met een vrijliggend fietspad. De vorm dus, 
die de straat nu ook heeft. 
Inmiddels is dit uitgewerkt in een voorlopig 
ontwerp. Alle bewoners/ondernemers van 
de Tivolistraat zijn uitgenodigd en welkom 
op maandag 3 oktober in het V39-gebouw 
aan de Veemarktstraat tussen 20.00 en 
21.30 uur voor een presentatie hiervan. 
Wanneer alles meezit wordt in maart 2017 
gestart met de uitvoering.
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KinderBouwSpeelPlaats Piushaven 
is een jaarlijks terugkerende activiteit 
voor kinderen van 6 tot 12 jaar uit de 
wijken om de Piushaven. De tijdelijke 
bouwspeelplaats heeft als doel kinderen 
op een actieve manier te betrekken bij 
de nieuwbouw en de veranderingen 
in het gebied. Het thema dit jaar is 
RecycleStad. Kinderen bouwen mee aan 
een stad waarbij hergebruiken het nieuwe 
weggooien is. oude spullen, een berg 
afgedankt hout, wat gereedschap en een 
stel spijkers. Dat is het materiaal waarmee 
de kinderen deze week de stad bouwen. 
Ze gaan zelf aan de slag en er zijn allerlei 
ateliers waar ze kunnen ontdekken wat 
ze allemaal kunnen maken van gebruikte 
spullen. Een spijkerbroek wordt een tas, 
gehaakte gordijnen van plastic tasjes voor 
het raam, maar ook afvalmonsters gemaakt 
van oude elektronica.  

Vrijwilligers gezocht
De inschrijfavond is alweer geweest en 
er hebben zich ontzettend veel kinderen 
aangemeld. Elke dag doen er 100 kinderen 

Draag een steentje bij aan een leuke week voor kids!     Redactie

In de herfstvakantie, 24 t/m 28 oktober,  is het weer zo ver: de KinderBouwSpeel-
Plaats! Dit jaar voor het eerst in de Fatimastraat, ter hoogte van de parkeerplaats van 
de AaBe-Fabriek. 

mee en om het veilig en overzichtelijk te 
houden zijn we nog steeds op zoek naar 
vrijwilligers voor allerlei taken:
·	 Ongeveer 10 sterke mannen die 

in de week ervoor mee helpen met 
opbouwen en/of de week erna mee 
helpen met afbreken;

·	 Minimaal 10 groepsleiders per dag;
·	 Cateringploeg van 2 personen per dag;
·	 Creatieve mensen die een workshop 

willen geven of willen ondersteunen 
daarbij (ongeveer 2 per dag)

·	 Mensen die hand- en spandiensten 
willen verrichten tijdens de week, 
bijvoorbeeld voor het materiaal zorgen, 
meehelpen met bouwen etc. (ongeveer 
3 per dag).

Kun je niet elke dag meehelpen? Geen 
probleem! Ook als je maar 1 dag mee kunt 
helpen ben je van harte welkom! 
Heb je interesse, wil je je aanmelden of heb 
je vragen? Loop dan binnen bij Buurthuis 
Jeruzalem en vraag naar Jacoline of mail 
naar 7 jacolinepijl@contourdetwern.nl.  

Op zaterdag 1 oktober starten de nieuwe kinderworkshops van het Kunstlab. De work-
shops zijn voor kinderen van 6 t/m 12 jaar en vinden plaats bij museum De Pont op 1 en 15 
oktober, 19 november en 17 december. Graag vooraf aanmelden via 7 kunstlab@taborsky.nl  
of ( 06 576 772 04. Voor meer informatie kijk op: www.facebook.com/kunstlabT.

“Nog heel hartelijk bedankt voor de mooie woorden, de bloemen, het boek en het stukje 
in de Buurtkrant en vooral voor de fijne samenwerking”, was het bedankje van scheidend 
wijkregisseur Marjo van Velthoven die haar taken heeft overgedragen aan Chris Liebregts.

Op woensdag 5 oktober organiseert Tilburg University weer het festival Night University, 
dit jaar met het thema ‘Face your Fears’. Bezoekers worden uitgedaagd om angsten onder 
ogen te zien in een wervelende mix van bekende sprekers en artiesten. De avond eindigt 
met een groot slotfeest. Iedereen is van harte welkom. 
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Kaartclubje in wijkcentrum Koningshaven zoekt nog deelnemers om te rikken, heb je 
interesse? Neem dan contact op met Ben Vissers ( (013) 535 19 21 7 ben-ria@home.nl. 
Ze starten weer in oktober, elke dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.30 uur.

In het kader van de Tilburgse dansmaand is er op 9 oktober een optreden bij Podium 111, 
St. Josephstraat 111. Marie Goeminne, Guilherme Miotto e.a. dansen er de voorstelling ‘On 
the move #6’.Voor meer informatie mail naar Betty Millenaar: 7 betty.millenaar@gmail.com. 

Na het succes in omliggende dorpen en wijken kan de Armhoefse Akkers niet achterblijven!
De straten en huiskamers vormen het decor voor spannend speurwerk, zenuwslopende 
hersenkrakers en zelfs geheime opdrachten tijdens een Buurtquiz! Vorm jouw droomteam 
en ga de strijd samen met je buren en familie aan om deze quiz te winnen! Wordt vervolgd!

Aangeboden: gratis beamers, laptops, computers, drukwerk, meubilair, trainingen, trans-
port, verwenarrangementen etc. Dit alles is mogelijk tijdens de ruildiensten op Beursvloer 
Tilburg op 17 oktober a.s. Meer informatie: : www.beursvloertilburg.nl.   

De Buurtraad heeft positief beslist over een subsidie voor de aanleg van een airco-installatie 
in de Pelgrimhoeve. Zij is van mening, dat de Pelgrimhoeve een verbindende plek inneemt 
in de wijk en er door veel organisaties gebruik wordt gemaakt van de faciliteiten.

Tilburgse tennisverenigingen hebben de handen ineengeslagen om van 3 t/m 6 november 
een uniek sportevenement te initiëren: de Joris Sport Tilburgse Tenniskampioenschappen 
(TTK). Je bent van harte welkom om te komen kijken of wellicht wat te sponseren. 
Voor meer informatie: : www.tilburgsetenniskampioenschappen.nl.

De voornaamste reden voor deze actie 
was, dat het huidige bomenbestand er 
troosteloos uitziet en eerdere toezeggingen 
over de omvang door de gemeente niet 
zijn nagekomen. Door o.a. fouten bij het 
plaatsen hebben nogal wat bomen het niet 
‘gehaald’.

Esdoorn
Er is gekozen voor de Acer freemanii ‘Cel-
zam’, een opgaand groeiende boom tot een 
hoogte van circa 15 m. met een opvallend 
goed gevormde, compacte kroon in pirami-
devorm, die de eerste jaren snel groeit. In 
zijn jeugdstadium groeit de boom opvallend 
sneller. ‘s Zomers is het blad heldergroen, 
in de herfst verkleurt het in gele en rode 
tinten. Het is een straatboom bij uitstek die 

Vervanging bomen in het najaar                                       Redactie

De actie vanuit de Buurtraad om de vorig jaar aangeplante bomen in de JP Coenstraat 
en de Armhoefstraat te laten vervangen, heeft succes gehad. In november worden de 
bestaande bomen verwijderd en nieuwe geplaatst.

ook geen zaden produceert. 
Advies hierover heeft hovenier Corné van 
Beerendonk gegeven die zelf in de Arm-
hoefstraat woont (BLossom) en die ook 
de gemeente geadviseerd heeft over de 
keuze van de kweker. Ook houdt hij straks 
het proces van het plaatsen van de bomen 
namens de Buurtraad mee in de gaten. De 
Esdoorns hebben allemaal 
een dikte van tussen de 20 
en 25 cm.
Aan de gemeente is even-
eens verzocht om vijf of zes 
extra bomen te plaatsen 
in het gedeelte van de JP 
Coenstraat tussen de Arm-
hoefstraat en de splitsing 
met de Oisterwijksebaan. 
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Tevens wordt gekeken naar extra groen 
op de hoeken van de JP Coenstraat. Het 
maakt de straat (visueel) groener en het 
past naadloos in het beleid van de ge-
meente: minder stenen, meer groen. 

Via deze weg bedankt de Buurtraad alle 
betrokken bewoners voor het ophangen 
van de posters en de bijval op straat tijdens 
de rondgang. Met z’n allen is deze klus 
toch maar mooi geklaard! 

 

Vervolg op de contactmiddag 
voor senioren 

  
 
In april was er een contactmiddag, georganiseerd door het Senioren Netwerk 
Armhoefse Akkers. We hebben op die middag mensen met elkaar in contact gebracht 
en er zijn groepjes gemaakt om samen gezellige dingen te doen: wandelen, fietsen, uit 
eten, Qigong... 
 
Er zijn al gezellige contacten geweest, maar nog niet alle groepjes zijn bij elkaar gekomen om 
er samen op uit te gaan. Daarom is er binnenkort een vervolg op deze contactmiddag. Wij 
nodigen iedereen die de eerste keer aanwezig was van harte uit om weer aanwezig te zijn. 
Ook als het groepje waarvoor u heeft ingeschreven nog geen actie heeft ondernomen. Juist 
dan: kom, want we gaan alles bespreken en zo goed mogelijk regelen. 
Bent u vorige keer niet geweest en wilt u wel graag iets met anderen samen doen: kom dan 
zeker ook! Het wordt in ieder geval een gezellige middag! 
 
Wanneer 
Kom op donderdagmiddag 3 november om 13.30 uur naar de Pelgrimhoeve. De middag duurt 
tot max. 16.00 uur. We willen graag weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen, dus geef 
uzelf op met de strook hieronder. 
 
Hoe het werkt 
De middag is gratis, u krijgt koffie/thee, een drankje en iets lekkers. De bedoeling is dat de 
verschillende groepjes die op 14 april zijn ontstaan weer contact met elkaar hebben en dat er 
nieuwe afspraken worden gemaakt. Ook kunnen er nieuwe mensen aansluiten.  
 
Nog vragen? Bel dan 013 5446783 (Ineke van Kasteren) of mail naar 7 
seniorennetwerk@armhoefseakkers.nl. 
 
Tip: neem uw agenda of kalender mee, zodat u meteen een afspraak kunt maken! 
 
Groetjes van het Senioren Netwerk Armhoefse Akkers 
 
 
Ja, ik kom/wij komen graag op het vervolg van de contactmiddag op donderdag 3 november 
om 13.30 uur. 
 
Naam/namen:................................................................       1 persoon/2 personen 
 
Adres:...................................................................................    Telnr.:......................... 
 
Mailadres:................................................................................................... 
 
Stop deze strook vóór 26 oktober in de brievenbus op J.P. Coenstraat 34a of Jan van 
Beverwijckstraat 92. U krijgt verder geen bericht meer, we zien u graag op 3 november in de 
Pelgrimhoeve! 
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Nu de zomervakantie ten einde is, zijn 
alle sportclubs en jeugdverenigingen weer 
met hun seizoen begonnen. Zo ook Jong 
Nederland Loven-Besterd, een actieve 
afdeling met een eigen jeugdhonk aan de 
Leliestraat 49. Vijf avonden per week vanaf 
half zeven zijn er activiteiten voor de lokale 
jeugd in de speelruimtes binnen en buiten. 
Speurtochten, quizzen, grote gezelschaps-
spelen en teamsporten bijvoorbeeld. Vrijwil-
ligers maken de groepsavonden mogelijk 
en bieden een passend programma aan 
voor diverse leeftijden. 

Kamp
Jong Nederland kent van oudsher een 
indeling op leeftijd, met benamingen als 
minioren (4-6 jaar), maxioren (voorheen 
rakkers, 7-9 jaar) en junioren (10-12 jaar). 
Komisch detail is dat 13+ al senioren wor-
den genoemd, zo snel gaat de loopbaan 
van kinderen binnen Jong Nederland. 
Tilburg kent nog slechts twee andere 
afdelingen van Jong NL, in de Reeshof 

Festival Jong Nederland op komst                          Gerben van Eeuwijk

Op zondag 2 oktober organiseert Jong Nederland het jaarlijkse landelijke festival voor 
jeugdleden: een dag vertier vol sport en spel op een zeer toepasselijke locatie, Speel-
land Beekse Bergen.

en het Gilde Albert Schweitzer in de wijk 
Goirke-Hasselt. De oudste afdeling Heuka 
is enkele jaren geleden opgeheven we-
gens een tekort aan begeleiders en het 
gemis van een eigen jeugdhonk. Oud-
voorzitter Johan Dikmans houdt echter 
een traditie in ere: het jaarlijkse HEUvel 
KAmp in de bossen in Weelde (B): “Zo 
blijft de oorsprong van Heuka in tact, op 
bivak ofwel kamp met kinderen heerlijk in 
de buitenlucht. Ze zitten al zoveel binnen 
tegenwoordig. Wij leren ze spoorzoeken en 
kaartlezen. Prima ouderwets toch?” 
De roots van Jong Nederland liggen overi-
gens in het Rooms-Katholieke Zuiden, in 
1944 in Roermond. Als tegenhanger van 
de Scouting werd daar een jeugdbeweg-
ing voor de katholieke zuil opgericht. Anno 
2016 zijn er nog bijna 60 actieve Jong NL 
clubs aangesloten bij het landelijk bureau 
in Tilburg. Aanmelding voor het festival 
op 2 oktober is helaas al gesloten en was 
mogelijk tot 18 september via 
: www.jongnederland.nl. 

Een groepje van Jong NL met tweede van rechts Johan Dikmans



29

Scouting
Traditionele tegenhanger van Jong Ne-
derland is de scouting, die zijn oorsprong 
vindt in Engeland. Opgericht door kolonel 
Lord Baden-Powell in 1907, na zijn militaire 
loopbaan in kolonie Zuid-Afrika. Doel van 
de ex-militair was om voor jongeren een 
opleiding tot verkenners in het leger te 
stichten. Zijn scouting-beweging is sinds-
dien een wereldwijd succes geworden, met 
de grootschalige ontmoeting van scouts 
uit vele landen tijdens de Wereld Jambo-
ree als bewijs. Dichter bij huis kent Tilburg 
thans 9 scoutingclubs, 3 keer zoveel als 
Jong Nederland. De club in Tilburg-Zuid is 

zelfs naar de oprichter vernoemd: Scouting 
Baden-Powell. Van oudsher kent de scout-
ing meer rangorde dan Jong NL, wat blijkt 
uit de tenues en de vaste rituelen tijdens 
groepsactiviteiten. De groepsnamen zijn 
net zo herkenbaar gegrift in het collectieve 
geheugen: Bevers (voorheen Kabouters) 
voor de jonkies, via Welpen en Scouts tot 
het moderne Explorers. De oude term Pad-
vinders is al jaren geleden afgeschaft. Vol-
gens de landelijke website, die pronkt met 
beschermvrouwe Koningin Maxima, zijn er 
nog circa 1000 scouting clubs in Nederland 
actief, aanzienlijk meer dan het jongere 
broertje. Meer info: : www.scouting.nl.

		
De	Pelgrimhoeve	organiseert	weer	haar	jaarlijkse		
	
Rikavonden	op	4,	11,	18	en	25	oktober	
	 	
De	opbrengst	gaat	weer	naar:	
	
We	beginnen	om	19.30	uur	en	de	
entree	bedraagt	€	2,50	waarvoor	u	
een	lekker	kopje	koffie	krijgt.	
	
We	zien	u	graag	op	Pelgrimsweg	25	
(	(013)	536	21	16	
	

	

	

	
	
	

5 jaar dol-op-vilt

Atelier dollopvilt bestaat 5 jaar, daarom is er een open dag op zaterdag 5 november 
van 10.00 tot 17.00 uur in de Billitonstraat 15 in Tilburg. 

Naast de verkoop van zelf-maak-pakketjes en materialen voor het maken van seizoentafels 
en popjes van vilt, kunt u meedoen aan een workshop. (Kosten € 2,50). Voor iedere bezoe-
ker is er een cadeautje en bij aankoop van € 35,- of meer ons schatkistpakketje Kristalila 
(foto) gratis. U kunt zich dan ook inschrijven voor workshops die in de wintermaanden gege-
ven worden. Beperkt rolstoeltoegankelijk. Geen pin aanwezig. Entree gratis! 
: www.dollopvilt.nl. 
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Hier zou 
uw advertentie
kunnen staan!

“Wat een ambiance; wat een stimulans!” De duizenden deelnemers aan de Tilburg Ten 
Miles worden jaarlijks weer op een fantastische wijze onthaald in onze wijk. Daar zijn ze het 
allemaal over eens! De vele al gelopen kilometers beginnen immers te tellen, als de lopers 
onze wijk binnenkomen. Het laatste stuk van de route, voordat er gefinisht wordt bij de Koe-
pelhal. Voor de 10 EM-deelnemers hoort daar ook nog een lus door Moerenburg bij. Vanuit 
een wijk met honderden enthousiaste toeschouwers vervolgens het vermaledijde fietspad 
over de Ringbaan Oost op. Een heuveltje, maar ook voor sommigen de nekslag...  
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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! 

Woonruimte gezocht
Rustige jonge man 33 jaar, elektricien van beroep, zoekt woonruimte in deze buurt. Maxi-
male huur € 330.- Bel met ( 06 812 665 69. 

Hulp in de huishouding gezocht
Wie wil en kan mij eenmaal in de 14 dagen helpen met huishoudelijk werk.
Als je interesse hebt, bel dan naar ( 06 270 668 95.

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

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

Muzieklessen 
Basgitaar, contrabas, gitaar piano en tuba. Kees van de Ven Muziek, Carré 37, 
( 06 156 214 70, 7 keesvandevenmuziek@hotmail.com
 
Ik zoek een werkhuisje 
Heb op maandagochtend/middag of dinsdag/donderdagochtend tijd om u te helpen in de 
huishouding. Geen huisdieren, daar ben ik allergisch voor. Voor meer info mail me:  
7 ferida_r@hotmail.com.
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BUURTAGENDA 
4, 11, 18 

25 okt. 
Aanvang 19.30 uur Pelgrimhoeve 

Rikavonden voor Gijsje Eigenwijsje 
16 okt. Vanaf 13.30 uur Pelgrimhoeve  

8e editie van het Tonpraten 
3 nov. Aanvang 13.30 uur Pelgrimhoeve (opgeven vóór 26 oktober) 

Vervolg contactmiddag voor senioren 
6 nov.  Buitenom, Broekstraat 4 in Moerenburg  

Inspiratie Café 
9 nov. Vanaf 17.30 uur Pelgrimhoeve (opgeven vóór 2 november) 

Seniorendiner 
 
INFORMATIE 

Ø Buurtkrant E-mail: armhoefseakkers@gmail.com 

     Eindredactie Jaap van Loon Spoorlaan 2      ( 536 09 65 
     Advertenties Anneke v.d. Avoird Bosscheweg 192 ( 542 30 65 
  
Ø Buurtkrant 

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

   

Ø Reacties 
Buurtkrant 

Deadline kopij volgend nummer: 
Verschijningsdatum rond:  

   22 oktober 
   4 november 

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

Ø Buurtraad E-mail: 7 buurtraad@armhoefseakkers.nl 
Postadres:                   J.P. Coenstraat 34a,     5018 CT Tilburg 

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

  
Ø Buurtraad 

leden 
Gijs Bakkers ( 06 185 136 14, Yvette Eshuis ( 06 474 931 61, 
Erwin Jacobs ( 590 40 00, Hein Jacobs ( 542 61 10, Ineke van 
Kasteren ( 544 67 83, Mascha Meulenbroek ( 06 133 703 94, 
Esther Naeyé (  06 531 914 11, Remco Westhoek ( 535 70 08. 

  
Eerstvolgende vergadering 11 oktober. Aanvang 20.00 uur in de 
Buurtraadruimte Van Heutszstraat 1a. Aanbellen bij Buurtraad/ 
prikpost. Je bent welkom. 
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Ø Wijkagent 
Lieve v.d. Berg 

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

  
Ø Bloedafname Diagnostiek Brabant, iedere donderdag van 09.30 -10.00 uur (met 

alle formulieren) in de ruimte van de Buurtraad,1e verdieping. Van 
Heutszstraat 1a. Aanbellen bij de Buurtraad/prikpost. Meer info: 
: www.diagnostiekbrabant.nl of ( 539 36 36.  
SHL-groep: iedere ochtend op werkdagen van 08.00 -10.30 uur in 
het Gezondheidscentrum Piushaven, Prinsenhoeven 22. 

  
Ø Wijkzuster Ilse Oldenkotte is de wijkzuster van Surplus in onze wijk. Zij is 

bereikbaar via ( 06 238 420 94 of via de Wijkzustertelefoon van 
de Kruisvereniging Midden-Brabant ( (013) 455 06 02. 
 

Ø Thebe wijkzorg Het buurtteam Prinsenhoeven met wijkverpleegkundigen en 
verzorgenden van Thebe Thuiszorg verleent zorg aan huis in 
onze wijk. Adres: Prinsenhoeven 24. ( 088 11 76 804 (24 uur). 
 

Ø AED-apparaat Loudonstraat 2, terrein Jan Wier en Hogendriesstraat.  
Leren omgaan met AED? Mail naar 7 p.van.erp@ziggo.nl.  

  
Ø Ouderenzorg 

 
Spreekuur in Gezondheidscentrum Piushaven op dinsdag en 
donderdag van 08.30-10.30 uur. Prinsenhoeven 24, ( 544 65 44. 

  
Ø Senioren Netwerk 

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

  
Ø Centraal Meldpunt 

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

Ø Overlast rond Jan 
Wier / Meldpunt 
GGz 

Voor vragen, klachten of meldingen betreffende overlast 
rondom Jan Wier: : http://janwierhof.ggzbreburg.nl, ( 088 
016 16 16 7 meldingenjanwierhof@ggzbreburg.nl of ga 
naar de receptie van het Jan Wierhof.  
 

Ø Meldpunt 
Waterpaviljoen 
Moerenburg 

 

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

Ø Misstanden in 
Moerenburg 

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

 
	
	
	

1-meting Jan Wierhof 
 
In het raadsvoorstel over de ‘Voorgenomen verhuizing Novadic-Kentron naar Jan Wierhof’ is 
toegezegd dat het college van B&W periodiek de ontwikkeling van de objectieve en 
subjectieve veiligheid in de woonomgeving onderzoekt en die bespreekt in de beheergroep. 
Nadat in 2013 een 0-meting in de buurt van het Jan Wierhof is uitgevoerd, is dit voorjaar een 
1-meting gehouden. Hieruit blijkt dat de (ervaren) leefbaarheid en veiligheid beter is dan in 
2013. Alle informatie hierover vind je op : www.armhoefseakkers.nl.  
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Schildersbedrijf Michel van Gemert 

 
Voor al uw binnen- en buitenschilderwerk 

Tevens ook kleine stukadoorwerken 
 

30 jaar ervaring in onderhoudswerken en nieuwbouw 
 

Vrijblijvende offerte 

Eikenbosch 43 
5056 GB  Berkel-Enschot 

Tel: 013 - 5367336 
Mob.: 06 – 22790145   

 
Winterschilder: 

van oktober t/m februari 10% korting          
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		Erik van Poppel, uw WitteWoning Makelaar Tilburg Armhoef					 De	Werf	97	

• Verkoop	vanaf	0,5%	van	de	verkoopprijs	 	 					5018	CX		Tilburg	
• Aankoop	10%	van	het	verschil	 	 	 																			T:	013	57	15	888	
• Hypotheken	 	 	 	 																														M:	06	28	78	53	67	
• Taxaties		 																								E:	erikvanpoppel@wittewoningmakelaars.nl	

				 																I:	www.wittewoningmakelaars.nl									 	 								
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DE FIJNSTE ELEKTRISCHE FIETS
KOOPT U BIJ RAP

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

2016

Test
winnaar

Test
winnaar

20162016

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

schilderwerk
wandafwerking
restauratieschilderwerk
hout- en marmerimitatie 
decoratieve technieken

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

OERLEMANS

schi ldersbedr i j f
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SPORTEN BIJ WERE DI TILBURG

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

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

	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Hairfashion Sylvia 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Dames	  en	  Heren	  Kapsalon	  

St.Josephstraat 85A                                                                                                                                                                                                   
5017GD Tilburg                                                                                                                                                                                                                        
013 5435109                                                                                                                           

 

Ook kunt u hier                                                                                                                                                                          
uw schoenen                                                                                                                                                        
afgeven voor  reparatie. 

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  


