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maandelijks blad voor buurtbewoners

-  Menwedstrijd in Moerenburg
-  Veel activiteiten voor senioren
-  Landschapspark Moerenburg-     
   Koningshoeve
-  Woonhuizen op plek Aldi
-  Dag juf Diet

“Wat een feestje maken jullie ervan daar in Armhoef. Ik was al half kapot, maar 
door jullie voelde ik me op handen gedragen!” Een reactie van een deelnemer 

aan de Tilburg Ten Miles die aan duidelijkheid niets te wensen over laat. 
(foto: Toine Kocx)
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Zo’n samengestelde menwedstrijd bestaat 
uit drie onderdelen. Op zaterdag 23 sep-
tember rijden alle deelnemers een dres-
suurproef en vaardigheid op de weilanden 
van Harrie van Gorkum en Kees Fonken 
aan de Broekstraat en de Koebrugseweg. 
Op zondag vindt de spectaculaire marathon 
plaats. Deze start met een wegtraject van 
ongeveer 8 km., via knooppunt De Baars 
richting Oisterwijk, gevolgd door zes hinder-
nissen die weer rond de Koebrugseweg en 
Broekstraat liggen. Allemaal op loopafstand 
van elkaar. De wedstrijd is gratis toeganke-
lijk. Op zondag zal echter de doorgaande 
weg in Moerenburg worden afgesloten voor 
gemotoriseerd verkeer. Bij voorbaat excu-
ses voor de overlast.

Veel kinderactiviteiten 
Op zondag zullen er allerlei activiteiten zijn 
voor kinderen t.b.v. het Ronald McDonald 
huis, zoals: schminken, paardrijden, loterij, 
springkussen, zandbak, kleurwedstrijd. 
stormbaan etc. Daarnaast hebben zich al 
enkele wijkbewoners aangemeld die hun 
zelfgemaakte producten willen verkopen. 
Zo zal Ut Rooi Bietje laten zien wat zij zoal 
telen en verkopen. Er is nog ruimte dus er 

Ook kinderplezier bij Menwedstrijd in Moerenburg          Corin Sweegers

Menvereniging de Postkoets organiseert in samenwerking met de bewoners van Moe-
renburg op 23 en 24 september a.s. voor de tweede keer een samengestelde menwed-
strijd aan de Broekstraat in Moerenburg. 

kunnen nog meer verkooppunten bijkomen. 
Géén rommelmarkt, maar wel een gezel-
lige struinmarkt waar van alles te koop is. 
Kortom een evenement voor het hele ge-
zin, lekker buiten in de vrije natuur. Gratis 
toegankelijk. Menvereniging de Postkoets 
wil heel graag wijkbewoners uitnodigen om 
zich te profileren, reclame te maken of die 
iets willen verkopen. Meld u zich wel snel 
aan: 7 corinsweegers@menwedstrijd.nl of 
( (013) 536 80 01. 
Vanaf vrijdagochtend 22 september zullen 
de deelnemers aankomen. Mocht u over-
last ondervinden van de aanspanningen, 
dan biedt de menvereniging bij voorbaat 
hiervoor haar excuses aan. Wij willen u 
vragen het in ieder geval te melden op het 
secretariaat of bij Corin Sweegers, zodat 
de organisatie er wat van kan leren.

Feestavond 
Op zaterdagavond zal er in de tent op het 
hoofdterrein een feestavond met prijsuitrei-
king plaatsvinden. De avond wordt ver-
zorgd door Manege Hooijen met livemuziek 
en u bent hier allen van harte voor uitgeno-
digd! Gratis toegang.
Op zondagmiddag zullen diverse mensen, 

Kom zeker een kijkje nemen
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Armhoefse 
Akkers 

Tilburg 

 

Professionele kleinschalige kinderopvang met één vast gezicht.  

 

ü Elk kind is uniek, puur en eigen. 
ü Kleinschalig, persoonlijk en betrokken. 
ü Veilige en geborgen sfeer. 
ü Plezier maken en zich thuis voelen. 
ü Veel individuele aandacht. 
ü Ruimte voor eigen inbreng. 
ü Stimuleren en motiveren. 
ü Rust, regelmaat en reinheid.  
ü Open van 07.00-19.00 uur 

                                                                                                                                                                                   

                                                                
Met trots mogen wij ons ROC 

leerbedrijf van het jaar 2017 noemen! 

 

Ontdek hier de voordelen van deze mooie vorm van kinderopvang.                                                                  

www.juffieenco.nl 

2007-2017  

10 jaar 
Wij kijken uit naar 

de volgende tien 
jaar! 
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zoals Technisch Afgevaardigde van de 
KNHS, de parcoursbouwers, ervaren men-
ners, aanwezig zijn om u meer te vertellen 
over de aangespannen sport, of om met u 
een wandeling over het terrein te maken 
om te vertellen wat de wedstrijdmenners 
zoal aan het doen zijn. 

Spectaculair: de marathon

Meldt u zich eventueel even van tevoren 
aan op het wedstrijdsecretariaat (de rode 
container van Gebr. Vermeer), zodat we 
u even de weg kunnen wijzen. Rond vijf 
uur zal de laatste deelnemer over de finish 
gaan.

“Hallo, ik ben Vittorio. Ga zitten, je bent 
mijn gast. Ik heb geen klanten, alleen 
gasten. Heb je zin in Perzisch ijs?” Mijn 
donkere gastheer springt op zijn fiets en 
verdwijnt over de draaibrug. Binnen de 
minuut is hij terug met een bak schepijs. 
“Waar ik zo snel heen ging? Naar de tuin 
van Villa Pastorie, daar staat mijn koeling. 
Goed voor de conditie dat ik hier geen elec-
tra heb. Ben altijd zo weer terug, ik hoef 
niet naar Perzië toch?”

Perzische tapijten
Vittorio is jaren geleden gevlucht uit Perzië, 
dat al 83 jaar Iran heet. “Sinds de Iraanse 
revolutie van 1979 was dat niet meer mijn 

Sprookje van 1001 nacht                                       Gerben van Eeuwijk

Er was eens een man uit Perzië, Vittorio geheten. Sinds Koningsdag 2017 verkoopt hij 
ijs bij de draaiburg in de Piushaven. Zijn verhaal leest als een sprookje.

land. Om vrij te zijn, moest ik vertrekken. 
Sinds 1991 woon ik in het mooie Neder-
land. Vittorio is niet mijn oorspronkelijk 
naam, maar wel mijn huidige officiële 
naam. Ik ben getrouwd en woon met mijn 
vrouw in de Reeshof. Zij komt mij altijd 
eten brengen als ik hier aan de haven weer 
een avond doorbreng. Zodra het weer het 
toelaat, kom ik hierheen. Dan leg ik mijn 
Perzische tapijten neer en zet mijn stoelen 
klaar. Veel mensen kennen mij al. Van de 
buurman Paul krijg ik via een slang water. 
Ik voel met hier thuis, dit is mijn plekje!”

Kruispunt van beschaving
Vittorio heeft heel wat vaste klanten – 
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pardon gasten – die hem enthousiast 
begroeten. Continu groet hij mensen in het 
voorbijgaan, schudt handen en geeft zelfs 
omhelzingen. In korte tijd is hij een bekend 
en vertrouwd gezicht geworden op dit druk-
ke verkeerspunt. “Eigenlijk sta ik hier niet 
aan de Havendijk, maar aan een kruispunt 
van beschaving. Mijn passie is om mensen 
te ontmoeten en om echt contact aan te 
gaan. Vandaar dit gastvrije tafereel, zodat 
je hier even kunt rusten en praten. Zelf heb 
ik nooit haast, behalve op de fiets. Ik ga 
het gesprek aan, en zorg dat alle mensen 
zich welkom voelen. Dit is zo belangrijk in 
deze tijd. Wie je ook bent, en wat je mening 
ook is, dat doet er niet toe. Ik krijg zo veel 
positieve reacties, daar ben ik zo trots op. 
Nog nooit iets vervelends meegemaakt hier 
zo. Behalve een aanval van hooikoorts dit 
voorjaar, maar na een regenbui was die 
weer voorbij.”

All-in gastheer
Vittorio is in het dagelijks leven niet alleen 
ijscoverkoper. “Bij het ROC Tilburg werk ik 

als instructeur. Ook daar ben ik de gast-
heer die scholieren ontvangt in het open 
leercentrum dat ik beheer. ICT heeft geen 
geheimen voor mij. Kijk daar komt mijn col-
lega toevallig net aan!” Wederom volgt een 
hartelijke begroeting, een kalm gesprek en 
pas daarna heerlijk ijs. ROC-docent Patrik 
smult ervan met zijn vrouw Kirsten en doch-
ter Emma, rustig hangend in de relaxstoe-
len. Na de traktatie volgt een korte maar 
krachtige recensie: “Heerlijk zeg, Intermez-
zo kan wel opdoeken!” Intussen is Vittorio 
al weer drie keer kort uit beeld verdwenen 
richting zijn koeling, en in no-time ook weer 
terug. “Ik ontvang trouwens ook gasten in 
de tuin van Villa Pastorie. Op 30 september 
ga ik daar weer koken. Er is plaats voor 80 
eters, wel op tijd aanmelden via Facebook. 
Tot eind november heb ik een vergunning 
van de gemeente Tilburg. Als het kouder 
wordt, schakel ik over op Perzische thee, 
en in 2018 keer ik zeker terug.”

Zijn ijs smaakte nog lang erg heerlijk.
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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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Op dat moment was Anke 32 weken in 
verwachting van haar eerste kindje. Omdat 
zij diezelfde dag ook jarig was, was er extra 
reden voor een feestje achteraf, de avond 
werd dus afgesloten met een feestelijke 
borrel. Er waren een kleine dertig genodig-
den op de opening afgekomen. Zo eindigde 
de avond in een gezellig buurtsamenzijn. 

Hoogtepunt
Het hoogtepunt vormde het openingscon-
cert van een gelegenheidstrio van Anke 
(zang), met Fons Toonen op contrabas/
drum/zang en Berrie Kolmans op piano/
accordeon/zang, ‘Muzikaal Gebroed’ ge-
naamd. Naast een aantal nummers van be-
kende Nederlandse artiesten zoals Wende 
Snijders, Bram Vermeulen en Huub van 
der Lubbe speelden zij ook stukken uit hun 
eigen theaterliedjesprogramma ‘Moeders 
Mooiste’. Dit optreden werd voorafgegaan 
door een drietal liedjes van Anke samen 
met haar oud-zangdocente en tegenwoor-
dig collega Erica van der Meer, met aan de 
piano buurtgenoot Hein van Berkel. Aan het 
eind zong Anke op speciaal verzoek van 
haar vriend Lukas zijn lievelingsnummer 
‘Uitvoegstrook’ (geschreven door Berrie 
Kolmans). Het geheel vormde een mooi 
boeket van luisterliedjes, waarin het Neder-
lands de boventoon voerde. 

Repetitieruimte
Het ligt in de bedoeling dat de studio op de 
eerste plaats gebruikt gaat worden als re-
petitieruimte met onder andere haar eigen 

Anke van Esch opent haar theater-/muziekstudio         Toon van Gestel 

In de voormalige schoenherstelzaak van ex-buurtgenoot Leo van Hest in de Simon 
van der Stelstraat (1A) opende Anke van Esch op zaterdagavond 24 juni haar nieuwe 
theater-/ muziekstudio. 

theatergezelschap Mejuffrouw Leeft en mu-
zikale combo’s, maar zo nu en dan zullen 
er ook kleine theateroptredens en concer-
ten worden georganiseerd. Die zullen de 
omvang hebben en de sfeer oproepen van 
het in onze buurt welbekende fenomeen 
huiskamerconcert. 
Mocht je interesse hebben dan kun je 
haar website : www.ankevanesch.nl en 
eventuele posters aan de deur in de gaten 
houden.

Op haar website staat te lezen dat Anke 
theater en muziek maakt en werkzaam is 
als docent, regisseur, zangeres en actrice. 
In 2008 studeerde zij af als theaterdocent 
aan ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten. 
Tijdens deze opleiding ontdekte zij hoe mu-
ziek en theater elkaar kunnen beïnvloeden 
en versterken. Anke maakt muziektheater-
voorstellingen en begeleidt zanggroepen bij 
hun performance. Als zangeres maakt zij 
deel uit van verschillende formaties. 

Opening met Anke van Esch (r.)
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Klachten	van	slecht	slapen,	vermoeidheid,	
geen	 zin	 in	 dingen,	 lichamelijk	 ongemak,	
concentratiestoornissen,	 kort	 lontje?	
Druk,	 druk,	 druk?	 Problemen	 met	 het	
werk	 en/of	 privé?	 Niet	 verkeerd	 om	 één	
en	ander	eens	op	een	rijtje	te	zetten.	Lukt	
dat	 niet	 alleen,	 dan	 zouden	 we	 samen	
eens	kunnen	kijken	waar	de	schoen	wringt.	Zoeken	naar	mogelijkheden	om	
een	 BURN-OUT	 te	 voorkomen,	 want	 met	 díe	 diagnose	 wil	 je	 liever	 niet	
geconfronteerd	worden.	Dat	is	namelijk	geen	lolletje!	Maar	ook	dán	kan	ik	je	
helpen.			

Eerste	kennismakingsgesprek	is	gratis.	Misschien	wil	jouw	
werkgever	een	bijdrage	leveren,	we	zoeken	het	samen	uit.	

	
Bel	voor	een	afspraak:	06-51228347	

Gijs	Schraa,	arts	en	CSR-coach	
Nieuwe	Bosscheweg	19	

5017	JJ	Tilburg	
W:	www.afstandnemen.nl	of	www.csrcentrum.nl		

	

"SAMA vind gezondheid" 
is per 1 juli gevestigd in 

Minister Mutsaersstraat 24 - Tilburg	
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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 
 

Al ver voor het startsein van 10.00 uur 
waren heel wat buurtbewoners in de weer 
hun spulletjes uit te stallen. Velen zeulden 
de kratten van de zolder en waren nog 
maar nauwelijks begonnen hun ‘etalage’ in 
te richten of de eerste kopers stonden al op 
de stoep of reden met een auto langs. “Ik 
heb voor 09.00 uur al meer verkocht, dan 
vanaf 10.00 uur tot nu toe”, was een veel 
gehoorde opmerking rond de lunchpauze.

Gezellig druk
Op de meeste plaatsen was het de gehele 
dag door gezellig druk. Dat zeker op plek-
ken waar meerdere verkopers hun waren 
hadden uitgestald, zoals op de Oisterwijk-
sebaan en de Hoevense Kanaaldijk. “Dit 
is heel wat beter, dan de markt bij de grote 
Albert Heijn”, sprak een van de bezoekers. 
“Daar moet je 2,50 euro betalen en er ligt 
alleen maar troep. Hartstikke goed dat ik 
daar hoorde dat je beter naar de Armhoef 
kunt gaan.” En ja hoor, op een aantal 
plekken liepen mensen met volle tassen 
te sjouwen en werden de mooiste koopjes 
op de kop getikt. Wat in ieder geval overal 
goed liep was het sociale contact. Een 
praatje hier, een praatje daar en ondertus-
sen de spulletjes afspeuren. De sfeer was 
gezellig en gemoedelijk, en de koffie met 
appeltaart soms niet aan te slepen. 

Trends
Het tijdperk van de antiek lijkt echt voorbij 
en ook de kleding – met uitzondering van 
baby- en kleuterspul – bleef teveel in de 
rekken hangen. Gelukkig had Evelyne 
Klerx voor Tante Pollewop een oproepje op 
Facebook geplaatst, dat ze graag de reste-
rende kleding na afloop kwam ophalen. De 
opbrengst komt nu ten goede aan onder-
wijsprojecten in Kenia of minder bedeelde 
mensen in Tilburg. Super toch? Een echte 
trend was overigens niet te ontdekken al 
doet speelgoed het altijd wel goed. En 
het spannends? Een juiste prijs bepalen, 
want vraag je teveel dan is het “wel kijken, 
nie kopen” en ‘prèngele’ (afdingen) doe je 
alleen bij onbekenden. Maar, vraag je te 
weinig dan is het toch wel ‘sund’.

Het belangrijkste is toch wel, dat het vooral 
een mooi dagje was waar veel mensen 
plezier aan beleefd hebben (zie de fotocol-
lage). En voor de bewoners aan de west-
kant van de Ringbaan Oost: steek gewoon 
over; er zijn overal mooie plekjes waar je 
zelf ook met spulletjes kunt gaan staan en 
kunt profiteren van de drukte.  

Warme Garageverkoop                                                   Redactie

Hoe krijgt ze het iedere keer weer voor elkaar? Ook deze 4e editie van de jaarlijkse 
garageverkoop, soepeltjes georganiseerd door Corin Sweegers, vond 27 augustus 
plaats met weer zomerse temperaturen.
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Het was warm in de overvolle zijruimte 
van Café Zomerlust. Het had wethouder 
Mario Jacobs zoals hijzelf zei: “nog net niet 
verleid om in mijn zwembroek te komen.” 
Aanwezigen kregen uitleg over de stand 
van zaken van de plannen rondom het 
‘Vorstelijk Landschap van Allure’ die al in 
2013 met een stevige subsidie gehono-
reerd werden. Er komt nu druk op de ketel, 
want uiterlijk eind 2018 moeten deze plan-
nen gerealiseerd zijn, wil het geldpotje nog 
beschikbaar blijven.

Drie projecten
Programmamanager Kees Roelofsma was 
vergezeld van een aantal ambtenaren die 
ieder een ‘eigen’ stukje van de plannen 
zouden uitleggen. ”De gemeente streeft 
naar een meer integrale aanpak van 
drie bijzondere gebieden: Stadsbos 013, 
stadsregionaal park Noord en het gebied 
Moerenburg-Koningshoeven. Hiermee 
profileert Tilburg zich ook als ‘Green City. 
In Moerenburg is al heel veel ‘mooi ont-
wikkeld’ in samenspraak met belangheb-
benden en daar kunnen  we in de andere 
gebieden ons voordeel mee doen.” 
“Daar mogen jullie ook best trots op zijn”, 
beaamde voormalig gebiedsmanager Paul 

Landschapspark Moerenburg-Koningshoeven                    Jaap van Loon
29 augustus trotseerde een flinke groep belangstellenden de hitte om bijgepraat te 
worden over - vooral - de ontwikkelingen in het gebied richting het Trappistenkloos-
ter. Zo passeerden plannen voor een nieuw fietspad, sportlanes, een uitkijktoren en 
de reconstructie van het verkeersknooppunt De Baars.

van Hoessel die nog steeds bij de plannen 
betrokken is. 
Uitgebreid stil werd gestaan bij de drie 
projecten, waarvoor de (bestemmings)
plannen al in een vergevorderd stadium zijn 
uitgewerkt: het tracé van het fietspad Eind-
hovenseweg/Torentjeshoeve, de realisatie 
van twee sportlanes en de uitkijktoren bij 
knooppunt de Baars.

Fietspad
Al heel lang op het verlanglijstje staat een 
vrijliggend fietspad vanaf de ophaalbrug bij 
het Wilhelminakanaal, langs de Trappisten 
richting Moergestel. Het viel nog niet mee 
om de benodigde gronden te verwerven, 
want naast een fiets/wandelpad van 3.50 
m. breed moest er ook ruimte zijn voor 
o.a. bloemrijke bermen. Er zullen ook twee 
oversteekplaatsen komen - bij het Trap-
pistenklooster en het viaduct over de A58 - 
omdat het fietspad niet overal aan dezelfde 
zijde van de drukke  Eindhovenseweg 
kan komen te liggen. Uit de reacties van 
aanwezigen werd duidelijk, dat e.e.a. best 
gevoelig ligt vanwege o.a. de verkeersvei-
ligheid. De bestemmingsplanprocedure 
start eind september, waarbij direct be-
trokkenen opnieuw geïnformeerd worden 
over de uiteindelijke keuzes. De gemeente 
hoopt in april 2018 met de aanleg te kun-
nen beginnen.

Sportlanes
Dit nieuwe fietspad gaat onderdeel uitma-
ken van een zogenaamde ‘sportlane’ van 
16 km. waar ongebonden sporters gebruik 
van kunnen maken om te wandelen, skee-
leren of hard te lopen. Die 16 km. is bewust 
gekozen in samen spraak met Tilburg Ten 
Miles, omdat de route dus inderdaad 10 
Engelse mijlen lang wordt. Via markerin-
gen in het wegdek worden de route en Markering op de sportlanes
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afstanden aangegeven. Het traject loopt 
deels over grondgebieden van Oisterwijk. 
Hierover moeten beide gemeenten nog 
overeenstemming krijgen. In Moerenberg 
zelf komt de tweede route van 5 km. (twee 
keer 2,5 km.) over reeds bestaande paden 
en die wordt nog dit najaar gerealiseerd. 

Uitkijktoren
Op het terrein dat ingeklemd ligt tussen 
de autoweg Breda-Eindhoven v.v. moet 
een iconische uitkijktoren van max. 25 m. 
hoog de entree van Tilburg gaan markeren. 
Inmiddels zijn uit 36 inzendingen van be-
ginnende ontwerpers/architecten een vijftal 
visies en schetsontwerpen geselecteerd en 
ligt nu de keuze bij gemeente en bewoners 
van Tilburg. 
Al op 9 oktober wordt het winnende 
ontwerp gekozen. Er is een budget van 
€ 275.000 beschikbaar voor de bouw en 
het definitieve ontwerp moet eind decem-
ber gereed zijn. Dan beslist de gemeente 
over go/no go, waarbij bijvoorbeeld ook 
de ontwikkelingen rondom de A58 een rol 
gaan spelen. Natuurlijk barste een discus-
sie los over ‘hufterproof’ en veiligheid los, 
want diverse bewoners van het gebied 
vrezen het ergste gezien de vernielingen 
en ongure praktijken die bijna iedere nacht 
in het gebied plaatsvinden. En leuk, keuze 
uit 5 ontwerpen, maar waarom ook niet de 
optie, dat er géén uitkijktoren komt?...

A58
Het knooppunt De Baars is een dagelijks 
knelpunt voor passerende automobilisten. 
Plannen zijn er voor een uitbreiding naar 3 
rijstroken en een tijdige scheiding van ver-

keer richting Eindhoven en richting ’s-Her-
togenbosch. Een van de consequenties zal 
zijn het ‘opschuiven’ van de weg. Onder de 
naam Innova58 zou in 2020 gestart kunnen 
worden met de verbreding, zodat in 2023 
de reconstructie voltooid is. Maar zover is 
het nog lang niet, want alle benodigde plan-
nen moeten nog uitgewerkt worden en daar 
worden direct omwonenden zeker bij be-
trokken. Dat moet onaangename verrassin-
gen  voorkomen, zoals bij de familie die in 
de brugwachterswoning bij de ophaalbrug 
woont. Die kreeg onlangs een onbekende 
op bezoek die ze vast voorbereide op de 
keuze: “of de helft van je tuin afstaan of we 
bouwen het viaduct over je woning heen.”
Zo zal het wat Rijkswaterstaat betreft die 
met Innova58 bezig is niet gaan lopen. 
Marco Bakermans beloofde zo mogelijk 
binnen een maand een vervolgbijeenkomst 
te organiseren.

Na afloop van de bijeenkomst was er ruim 
de tijd om met betreffende ambtenaren 
door te praten over de plannen en kon 
iedereen een stem uitbrengen op een ont-
werp van de uitkijktoren.
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Kom ook naar het diner voor senioren  
op  4 oktober 

 	

	
Heerlijk meegenieten van een diner, speciaal voor senioren uit de wijk? Nu de 
vakantietijd is afgelopen, kunt u op woensdag 4 oktober weer aanschuiven voor een 
heerlijke maaltijd. 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 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 4 oktober, 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 4 oktober: 

÷ Pasteitje met kip 
Stokbrood met kruidenboter 

÷ Vleesspies met stroganoff-saus 
Duchesse-aardappeltjes 
Witte koolsalade 

÷ Coupe Dame Blanche	
 
Schrijf uzelf in vóór 28 september. U krijgt geen bevestiging meer, maar we verwachten u op  
4 oktober 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 4 oktober 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 28 september a.s. in de bus op J.P. Coenstraat 34a, Ringbaan-Oost  
240-43 of Jan van Beverwijckstraat 92, in een gesloten envelop samen met het bedrag van 
10 euro per persoon, of maak het bedrag over.	
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Ga op 6 oktober mee naar de Spoorzone! 

 
 
Het is zo dichtbij, maar toch zijn veel mensen er nog (bijna) nooit geweest: de 
Spoorzone in onze eigen stad! Daarom heeft het Senioren Netwerk Armhoefse Akkers 
op vrijdag 6 oktober a.s. een gezellig uitstapje geregeld naar dit gebied, waar zoveel te 
zien en te beleven is. We nodigen u uit om mee te gaan en alles mee te ontdekken! 
 
Na ontvangst met koffie of thee en iets lekkers is het tijd voor een rondleiding (ook voor wie 
met een rollator loopt) waarin u hoort en ziet wat er allemaal te beleven is in de Spoorzone. 
Later in de middag geniet u van de show 'Als de Dag van Toen', verzorgd door Gerard 
Korthout van Theater De Boemel. Een onvergetelijke show over het Tilburg van toen en nu! 
 
Ontvangst: om 13.30 uur bij Theater de Boemel,  
Burg. Brokxlaan 8-76.  
U komt hier per fiets of te voet het handigste via de nieuwe fietstunnel 
tegenover de Willem II-straat. U ziet dan eerst restaurant RAW. Vlak 
daarachter ligt De Boemel.  
Aan de Burg. Brokxlaan kunt u uw auto betaald parkeren. Kunt u er zelf 
niet komen, geef dit dan aan op de bon. Dan zorgen wij voor vervoer. We 
nemen daarvoor dan contact met u op. 
 
Het programma van deze middag zal rond 17.00 uur afgelopen zijn.  
Deze middag is inclusief koffie/thee met lekkers, meerdere consumpties, rondleiding én show. 
Het Senioren Netwerk betaalt mee aan deze dag. Eigen bijdrage: € 10,00, dit betaalt u bij 
aanmelding. Vol = vol, dus wees er snel bij. Het wordt zeker een gezellige middag! 
 
Laat vóór 1 oktober met onderstaande strook weten als u meegaat en stop er gepast geld 
bij. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ineke van Kasteren:     
7 seniorennetwerk@armhoefseakkers.nl, ( (013) 544 67 83. 
 
We hopen u te zien op 6 oktober! 
Met vriendelijke groeten, 
 
Senioren Netwerk Armhoefse Akkers 
 
 
Ja, ik ga/wij gaan mee op vrijdag 6 oktober met het uitstapje in de Spoorzone 
 
Naam/Namen: …………………………………………….…………………………………………….  
 
Ik kom/Wij komen met 1 persoon/2 personen (graag aangeven) 
 
Adres:…………………………………………………………………………………………………..  
 
Telnr.: ….................................. 
 
o  Ik kan er niet zelf komen, neem contact met me op voor vervoer (dit alleen aankruisen 
     indien van toepassing) 
 
Deze strook inleveren met € 10,00 per persoon vóór 1 oktober op J.P. Coenstraat 34a. 
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Chinees  -  Hollands 

“ C H O P I N ” 
Maandmenu voor 2 personen € 23,80 

Gebakken banaan 

Twister garnalen 

Babi Pangang 

Kipfilet met kerriesaus 

Tjap Tjoy met varkenshaas 

Met nasi, bami of rijst 

J.P. Coenstraat 44  5018 CT  Tilburg  -  Tel. 013-5360918 
 

Dagelijks	geopend	van	12.00	uur	t/m	22.00	uur		
Maandag	van	16.00	uur	t/m	21.00	uur	

- - - - - - - - 
Chinese	keuken	open	van	dinsdag	t/m	zondag	vanaf	16.00	uur	t/m	21.30	uur	

Zon-	en	feestdagen		vanaf	13.00	uur	t/m	22.00	uur	
 

Op de laatste zaterdag van augustus werd weer een stralend straatvolleybaltoernooi ge-
organiseerd door Marte van de Wouw en Gijs Abrahams. In de finale: Anton(ies) aus Tirol 
tegen Simon van der Stel All Stars. Laatst genoemde (foto) werd winnaar van het toernooi 
na 2 gewonnen sets: 13-25 en 9-25. Loting heeft bepaald dat de organisatie van volgend 
jaar in handen ligt van Oisterwijksebaan 1
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Renate werkte hiervoor in Gilze Rijen op 
een grote peuterspeelzaal. Ze vond de 
groepen veel te groot. Ze wilde graag dich-
ter bij huis werken en vond dat de opvang 
van haar 10 maanden oude zoon Bart in 
Berkel-Enschot bij een gastouder veel 
prettiger was dan waar zij zelf werkte. In de 
wijk Armhoefse Akkers was er geen klein-
schalige opvang. Zo kwam zij op het idee 
om zelf te starten met Gastouderopvang 
Juffie & Co voor kinderen van 0 – 4 jaar bij 
haar thuis in de Daendelsstraat.

Na haar opleiding op de Hotelschool in 
Apeldoorn is ze naar Schotland gegaan om 
daar te gaan werken. Daar heeft ze13 jaar 
geleden haar man Sander Krook, geboren 
aan de Hoevense Kanaaldijk in Tilburg, 
leren kennen. Twee jaar later is ze met 
Sander  getrouwd en in de Daendelsstraat 
gaan wonen. Ze heeft vervolgens een 
studie SPW-3 afgerond, heeft zich aange-
sloten bij een gastouderbureau en ging vier 
dagen in de week open. Sinds 2010 heeft 
ze dat teruggebracht naar drie dagen in de 

Gastouderopvang Juffie & Co bestaat 10 jaar                     Corin Sweegers

Op 1 oktober 2007 begon Renate Krook officieel met haar gastouderopvang in de 
Daendelsstraat. Inmiddels weten veel ouders Juffie & Co te vinden.

week, maar de hele benedenverdieping is 
ingericht voor de opvang en daardoor is 
Renate de hele week wel bezig met haar 
bedrijf, want zo ziet zij Juffie & Co. Renate 
is voor de drie ‘R-en’: rust, regelmaal en 
reinheid. Zij denkt ook dat daarom haar 
gastouderopvang voor veel kinderen veel 
idealer is dan de grote groepen bij veel 
peuterspeelzalen. Bij haar zien de kinderen 
altijd hetzelfde gezicht. 

Beste leerbedrijf 
Op 19 juli jl. mocht Renate een prijs in ont-
vangst nemen van het ROC voor het beste 
leerbedrijf 2017. Daar is ze terecht heel 
erg trots op. De stagiaires blijven dan ook 
allemaal minimaal 400 uur werken, om echt 
wat te leren. Stagiaires van Fontys HBO 
Pedagogiek en ROC MBO Helpende Zorg 
en Welzijn komen graag bij Renate.
In de tien jaar dat Juffie & Co bestaat heeft 
de opvang nog altijd vol gezeten. Een 
planning loopt circa 9 maanden vooruit. 
Soms moeten ouders één of twee maan-
den wachten voor er een plaatje vrijkomt 

Het jubileum wordt met de kinderen gevierd 
bij de Klassenboer Fonken

doordat een kindje 4 
jaar is geworden en 
doorstroomt naar de 
basisschool, maar dat 
geeft eigenlijk nooit 
problemen. Last van de 
crisis heeft Renate dus 
niet gehad.

Op 30 september wordt 
het 10-jarig jubileum 
gevierd bij Klassenboer 
Fonken aan de Broek-
straat in Moerenburg. 
Hier gaat ze elk jaar wel 
een keer naar toe met 
alle kinderen, maar dit 
keer mogen de ouders, 
broertjes en zusjes ook 
mee. 
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DONLOG SEPT 2017 

Spits

Hij heeft de honderd jaar niet kunnen volmaken, ‘onze’ Sacramentskerk. Als deze Donlog ver-
schijnt heeft de slopershamer zijn werk al grotendeels gedaan. Onze Lieve Heer heeft waarschijnlijk 
brommend van boven toegekeken. Toen ik onlangs even in de kerk was vlamde door een gat in 
het glas-in-lood een grote felle lichtstraal naar binnen, alsof iemand van boven nog even een 
teken wilde geven. Met de sloop gaat ook veel menselijks verloren: hoeveel mensen zijn er wel niet 
gedoopt in de kerk, hoeveel hebben er hun eerste communie gedaan, hoeveel zijn er getrouwd en 
hoeveel zouden er na een mis vanuit de kerk naar hun laatste rustplaats zijn gebracht? De sloop 
is de afsluiting van een periode van ruim zeventig jaar waarin de kerk lange tijd een middelpunt 
was. In de Tweede Wereldoorlog werd de kerk vlak voor de bevrijding nog zwaar beschadigd, maar 
hij overleefde het. In 1992 ging de spits eraf omdat die gevaarlijk zou zijn. Er werd actie gevoerd 
tegen de sluiting van de kerk, maar in 2005 gingen de deuren op slot. De tijd en vandalen wisten 
vervolgens wel raad met het interieur. Dat moet veel mensen die dat gezien hebben pijn gedaan 
hebben. Opmerkelijk trouwens dat bij mijn laatste bezoek een van de ingemetselde wijwaterbakken 
vol water stond, het zal toch niet zo zijn dat….. 

Gelukkig zijn wat mooie elementen zoals de beelden van Charles Eijck en een aantal glas-in-lood 
ramen bewaard gebleven door de inzet van de Werkgroep Kerk en Klooster. Die krijgen elders een 
mooie plek. En de toren blijft fier overeind als baken van onze wijk. De wedstrijd voor een bekro-
ning van de toren met een nieuwe spits was een enorm succes. Volgende maand kunnen wij als 
buurtbewoners kiezen welke het wordt. Democratie in de werkelijke zin van het woord. Ik mocht 
in de jury zitten en ben onder de indruk van de fantasie en de creativiteit van de inzenders en niet 
te vergeten het aantal: ruim tachtig inzendingen! Benieuwd welke het gaat worden, als tenminste 
ook het geld daarvoor bij elkaar komt. Wel blij dat de plannen om op die plek een Eastpoint te 
bouwen als tegenhanger van Westpoint nooit zijn doorgegaan. Stel je voor zo’n toren aan de rand 
van Armhoef, het dorp in de stad.

Op de plek van de kerk komen huizen en in de toren een appartement dat uit meerdere verdiepin-
gen bestaat. Dat moet wel heel bijzonder worden zeker als er straks een nieuwe ‘spits’ op staat. 
En de architect is van plan om elementen uit de kerk in de nieuwe huizen te verwerken, zodat het 
verleden niet helemaal verloren gaat. Ons buurtbaken blijft dus tot in lengte van jaren overeind. 
En dat allemaal omdat een groep buurtbewoners vele jaren lang is blijven strijden. Chapeau, pet af.
Ik moet wel mijn tekst aanpassen als mensen straks vragen waar ik woon. Ik kan dan niet meer 
zeggen: weet je die kerktoren zonder spits? 
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Omdat wij alleen even snel contact hebben 
gehad met Erwin, stellen we hem nu kort 
aan u voor. In een volgende editie staan we 
uitgebreider stil bij de rol die beide agenten 
samen in de wijk (gaan) vervullen.

Tilburger
Erwin is 53 jaar, geboren en getogen in 
Tilburg en sinds 1984 bij de politie. Zijn 
politieloopbaan is begonnen in Friesland, 
Harlingen. Via Dordrecht, Barendrecht, 
Den Haag, ’s-Gravenzande, Den Bosch 
en Vlijmen is hij in oktober 1993 weer in 
Tilburg beland.  
Als wijkagent is Erwin begonnen in Tilburg 
Noord en in 2005 overgestapt naar Tilburg 
Centrum. En nu wordt hij dus, samen met 
Elco, wijkagent van de wijken Broekho-
ven (1), Fatima, Jeruzalem, Hoogvenne 
en Armhoef. Omdat hun gebied groter is 
geworden, zullen zij hun aandacht moeten 
gaan verdelen. 

Bereikbaarheid 
Telefonisch zijn Erwin en Elco te bereiken 
via ( 0900 88 44, het algemene nummer 
van de politie. Verder kan men contact 

Nieuwe vaste wijkagent                                         Debbie de Weijer

Per 10 september jl. heeft onze wijk weer een nieuwe vaste wijkagent. Zijn naam is 
Erwin van Erve en hij gaat deze rol samen met Elco Tissen vervullen. 

Erwin van Erve

opnemen via internet : www.politie.nl en 
daar het contactformulier invullen. Verder 
kunt u gewoon het politiebureau binnen-
lopen en naar hen vragen, ze volgen op 
Instagram: wijkagenttilburgcentrumzuid of 
hen natuurlijk bij het zien in de wijk aan-
spreken.

“We praten dan toch gauw over drie tot vijf 
jaar, alvorens dit gerealiseerd is”, waar-
schuwt Hans Smeets in het kantoor van 
BMW-garage Renova aan de Ringbaan 
Oost. “We zijn hier natuurlijk al enige 
tijd mee bezig, maar hoe het definitieve 
ontwerp wordt, is ook afhankelijk van de 
markt.”

Drie-traps-raket
Hans behartigt de onroerend-goed-por-
tefeuille van oud-wijkbewoner Jan Hein 

Woonhuizen op plek Aldi                                            Jaap van Loon
Het gaat nog wel even duren, maar dat de Aldi uit onze wijk gaat verdwijnen staat 
vast. Ervoor in de plaats komen - volgens een eerste opzet – circa 15 woonhuizen met 
de benodigde parkeerplekken.

Alkemade, eigenaar van Renova. Die is bij 
hem in goede handen, want hij is en was 
o.a. betrokken bij de supermarkten van 
de Laurens-groep en de ontmanteling van 
ketens als Edah en Konmar. “De oorsprong 
van de plannen voor het Aldi-terrein liggen 
in feite bij het autobedrijf, dat naarstig op 
zoek was naar een nieuwe locatie o.a. van-
wege parkeerproblemen aan de Ringbaan 
Oost. Zoals inmiddels bekend gaat Renova 
op termijn verhuizen naar een nieuw te 
bouwen zichtlocatie aan de Kempenbaan 
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vlakbij De Leijhoeve. Als dat gebeurd is, 
wordt de huidige garage afgebroken en 
komt er een nieuw te bouwen Aldi met o.a. 
een parkeervoorziening met 60 plaatsen 
voor in de plaats. Als ook dat is gereali-
seerd, gaat de Aldi aan de Spoordijk plat en 
komen er woonhuizen voor in de plaats. Je 
kunt het zien als een soort drie-traps-raket, 
want alle plannen hangen nauwgezet met 
elkaar samen.”
Voor deze operatie moeten drie bestem-
mingsplannen gewijzigd worden, maar 
doordat alle gronden (al) eigendom zijn van 
Alkemade en o.a. ook is vastgelegd dat er 
geen andere supermarkt aan de Spoordijk 
terugkomt, wil de gemeente hieraan zeker 
meewerken.

Een eerste ontwerp van de woningbouw 
op het Aldi-terrein

Wat komt er?
De eerste ontwerptekeningen voor 15 
woonhuizen liggen er, maar hoe het er 
straks in werkelijkheid uit komt te zien is 
nog de vraag. Hans: “Het blijft in ieder ge-
val laagbouw, waarbij de huizen zeker niet 
hoger worden dan het naastgelegen woon-
huis aan de Spoordijk. Jan Hein Alkemade 
heeft zelf in de wijk gewoond en wil dan 
ook huizenbouw die passend is voor de 
wijk. Hij blijft ook eigenaar, dus de huizen 
zullen straks verhuurd worden. Als je dan 
toch enig idee wilt hebben van de vorm: we 
denken aan huizen zoals recent gebouwd 
aan het Lourdesplein. Maar nogmaals, 
dat zijn de gedachten van dit moment! We 
willen te zijner tijd graag inspelen op de 
wensen die dan leven. Daarom houden we 
ook een kort lijntje met de Buurtraad die 
behoorlijk op de hoogte is van wat bewo-
ners in de wijk willen.”

De gepubliceerde concepttekening is dus 
echt een concept, want wellicht worden 
bijvoorbeeld de beide huizenblokken nog 
anders gegroepeerd. We houden je op de 
hoogte.

We bedanken graag de gulle gevers, maar 
zeker ook onze collectanten: Jetty van 
Erve, Hanneke Lemmers, Renate Krook, 
Eefje de Munnik, Erik Ketelaars, Klaartje 
van Beerendonk, Debbie de Weijer, Ingrid 
Sweegers en speciaal Toine Smulders die 
werkelijk gigantisch zijn best heeft gedaan. 
Samen heeft deze groep mensen bijna de 
hele wijk gehad op een enkele straat na.

Enthousiaste gevers
Bijna iedereen deed wel iets in de collec-
tebus. De collectanten kregen nagenoeg 
overal positieve reacties op de buurtkrant 
die volgens de lezers toch vooral moet 
blijven bestaan. Sommigen deden een biljet 
en velen muntgeld in de provisorische col-

Buurtkrant voorlopig gered                                              Corin Sweegers

Eind juni/begin juli is door een groep enthousiaste mensen gecollecteerd voor “het 
behoud van de buurtkrant Armhoefse Akkers”. En met succes. 

lectebussen, totaal 15,6 kg! Een aantal van 
onze lezers heeft geld overgemaakt en een 
aantal heeft nog een envelop in de brieven-
bus gedaan. We hebben zo ruim € 2.000 
bij elkaar gesprokkeld. Met de donaties die 
we in het begin van het jaar al ontvangen 
hadden, kunnen we nu zeggen dat er weer 
sprake is van een gezonde financiële situ-
atie rondom de buurtkrant en het voorbe-
staan is gered. We hebben nu weer wat 
reserve, zodat we indien nodig pagina’s 
extra kunnen maken als we erg veel kopij 
hebben in plaats van artikelen schrappen 
vanwege de financiën. 

Kosten buurtkrant
Wat kost zo’n buurtkrant nu eigenlijk? Werd 
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Gymles voor 
vrouwen 

 
Al jaren geef ik enthousiast gymles aan vrouwen op de Spoorlaan 102 (praktijk 
voor fysiotherapie Ausems).  De lessen zijn vooral gericht op verbeteren en 
behouden van mobiliteit, stabiliteit en spierkracht. Dit gebeurt in een gymzaal 
met aangrenzende kleedruimte en op aangepaste muziek (geen “house”). 
De groepen bestaan uit maximaal 12 personen, waardoor er veel individuele 
aandacht kan worden gegeven daar waar het nodig is. Er zijn nog enkele 
plaatsen vrij bij een aantal lessen. 
Kom vrijblijvend een proefles doen. 
 
Lestijden:   Maandag   09.15- 10.15 uur      Donderdag   09.00 uur – 10.00 uur 
   20.00- 21.00 uur               10.15 uur -  11.15 uur 
   21.00- 22.00uur               19.15 uur -  20.15 uur 
    
De contributie bedraagt: 90 euro per half jaar 
 
Voor verdere informatie : 
Monique Damen          Tel. 06-28816255          M.damen10@kpnplanet.nl 
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vaak gevraagd. Op jaarbasis ongeveer 
€ 10.000 aan drukkosten. Al het andere 
werk, zoals het schrijven van artikelen, 
lay-out, werven van advertenties, bezor-
gen etc. wordt door vrijwilligers gedaan. Er 
komen 10 nummers per jaar uit, dus dat is 
per nummer van 36 pagina’s € 1.000. De 
oplage is 2.400 stuks, dus het krantje in uw 
brievenbus kost ongeveer 41,7 cent. Wordt 
het nummer dikker, dan zijn de drukkosten 
hoger. Een groot deel van de kosten (ca. 70 
%) wordt gedragen door de adverteerders, 
maar niet alles, want we willen niet alleen 
een advertentieblaadje zijn. Tot nu toe heeft 
de Buurtraad Armhoefse Akkers altijd haar 
steentje bijgedragen, maar dat wordt in de 
komende jaren minder weten we. We heb-
ben overwogen om minder vaak per jaar 
uit te komen, maar dan krijg je ook minder 
advertentie-inkomsten, dus dat levert niets 
op. We zijn veranderd van drukker, dat 
heeft wel wat opgeleverd. Al met al hebben 
we in 2017 voldoende maatregelen geno-
men om te voorkomen dat het wijkblad zou 
gaan verdwijnen, omdat het geld op is.
Dat betekent niet dat we nooit meer een 
beroep op u zullen doen, maar voor dit jaar 
zeggen we: DANKUWEL voor alle steun en 

gaan wij door om kwalitatief goede buurt-
kranten te blijven maken.

Pechvogel
Tijdens het collecteren kunnen we niet ach-
ter de deuren kijken. De collectant belt in 
de Gerard van Swietenstraat aan en hoort 
achter de deur iemand vallen en roepen. 
Kijkt door de brievenbus en ziet daar een 
oudere dame gestrekt in de hal liggen. Ze 
kan niet overeind komen en hij kan niet bin-
nenkomen. Aanbellen bij de buren, andere 
buren, nog andere buren. Niemand heeft 
de sleutel. Uiteindelijk komt de politie en 
een ambulance. Mevrouw Hofland wordt 
met onbekend letsel afgevoerd. Wat een 
schrik voor de collectant. Nu is mevrouw 
Hofland de 90 jaar gepasseerd, loopt met 
een rollator en die was weggeschoven. Ze 
is zo ongelukkig gevallen dat ze haar pols 
gebroken had en de andere arm gekneusd. 
Hierdoor heeft ze een tijd in het ziekenhuis 
gelegen. Maar nog erger: ze kan niet meer 
terug naar haar huis doordat ze tijdens de 
revalidatie nogmaals gevallen is en daar-
bij haar heup zwaar heeft beschadigd. In 
Tilburg en omgeving was geen plaats in 
een verzorgingshuis, waardoor ze nu ver 
weg aan het herstellen is. Om haar een 
hart onder de riem te steken doen we toch 
weer een beroep op onze lezers. Als u 
kunt, wilt u haar dan een kaartje sturen als 
oppepper? 
Mevrouw Hofland, p/a. Marente Revalida-
tie, Monseigneur Aengenentlaan 1, 2361 
GB Warmond.

CP-voetbal is voetbal voor spelers die als 
gevolg van een hersenbeschadiging een 
motorisch probleem hebben. De meeste 
van deze voetballers hebben een geboor-
tetrauma - Cerebrale Parese (CP) bijvoor-
beeld vroeggeboorte - gehad of op een 

CP-voetbalteam op trainingsstage in Moerenburg              Corin Sweegers

Max Raeven (40) is sinds begin dit jaar de nieuwe bondscoach van het Nederlandse 
CP-team. Max is een aantal jaren trainer geweest bij RKSV Were Di en benaderde de 
club of hij eind juli gebruik zou mogen maken van de accommodatie om een paar 
dagen te trainen met het nieuw te vormen KNVB CP-selectieteam. 

latere leeftijd een hersenbloeding, hersen-
infarct of hersentumor gekregen. Daarnaast 
komen ook spelers die door een coma 
een licht motorisch probleem hebben, in 
aanmerking (Niet Aangeboren Hersenlet-
sel). CP-voetbal hanteert de FIFA-regels, 



28

Wat je nog niet wist  
over de mondhygiënist...
Wist je dat?

   Een slechte adem de grootste afknapper is bij 

een eerste date en dat de mondhygiënist je er 

graag vanaf helpt?

   De mondhygiënist een vierjarig hbo-

opgeleide professional is?

   Een bezoek aan de mond hygiënist helemaal 

gratis is voor kinderen tot 18 jaar?

   Je voor een bezoek aan de mondhygiënist geen 

verwijsbrief van de tandarts nodig hebt?

De mondhygiënist coacht je naar een leven lang een gezonde, frisse en stralende mond. 

Benieuwd wat de mondhygiënist jou te bieden heeft?  

Maak in de Week van de Mondhygiënist op afspraak kennis met:

Mondhygiënepraktijk Tilburg

Rosmolenplein 60, 5014 ET  Tilburg

Tel: 013-5356529

www.mhp-tilburg.nl, info@mhp-tilburg.nl

www.weekvandemondhygienist.nl
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al kent het een aantal aanpassingen om 
de deelnemers tegemoet te komen. CP-
voetbal bestaat in Nederland al 33 jaar. 
Toch spelen de meeste jongens van het 
selectieteam in hun eigen woonplaats bij de 
gewone teams, omdat het bestaan van het 
CP voetbal niet algemeen bekend is. 

Paralympish
CP-voetbal was tot en met 2016 een pa-
ralympische sport, waardoor het ook werd 
ondersteund door het NOC-NSF. Helaas is 
deze tak van sport van de Paralympische 
kalender gehaald. Dat heeft nogal wat ge-
volgen voor de mogelijkheden die het team 

Trainer Max Raeven

De CP-spelers met de kleine Tobi Maas

heeft, met name financieel. Hierdoor was 
het geweldig dat zij bij Were Di terecht kon-
den en hun tentjes in Moerenburg konden 
neerzetten zonder extra kosten. Dit selec-
tiekamp was vooral bedoeld om elkaar te 
leren kennen en de (on-)mogelijkheden te 
bekijken van de verschillende jongens. Een 
bijeenkomst dus waarbij een aantal helaas 
nog moesten afvallen, om het definitieve 
team vast te stellen voor het IFCPF CP 
Football World Championships San Luis – 
Argentinië van 4 t/m 24 september 2017. 
Op het moment dat u dit leest zijn ze nog 
aanwezig op dit WK.

EK in 2018 in Nederland
Van 22 juli t/m 5 augustus 2018 vindt het 
EK voor CP-voetbal in Nederland plaats. 
Bondscoach Max Raeven is vanzelfspre-
kend verheugd dat hij volgend jaar met 
zijn ploeg voor eigen publiek in actie komt. 
“Dit kan een extra impuls geven aan het 
CP-voetbal in algemene zin. Zeker gezien 
de situatie waarin de sport zich nu bevindt. 
Door het EK in eigen land te spelen, kun-
nen we laten zien dat we er nog zijn en 
volop meedoen, ondanks het verlies van 
de A-status en het beperkte programma 
dat we noodgedwongen moeten draaien.” 
Max wil er dan ook graag zijn steentje aan 
bijdrage om meer aandacht te krijgen voor 
het CP-voetbal.
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Vlak voor de zomervakantie maakte juf Diet 
haar vertrek bekend. Een spontane ere-
haag van kinderen zwaaide haar de laatste 
schooldag uit. Zes weken later blikt ze terug 
op haar mooie loopbaan.

Solliciteren per fiets
“In 1978 kwam ik van de kleuteropleiding af 
(de Klos) en ging als 19-jarige voor de klas, 
op allerlei scholen in Tilburg. In 1984 werd 
onze zoon Bart jr. geboren en toen ben ik 
tijdelijk gestopt met werken. Ik kon het toch 
niet missen en ben snel weer gaan inval-
len her en der in de stad. Op de fiets ging 
ik scholen af om mijn telefoonnummer af 
te geven, zo ging dat toen nog, zo gemak-
kelijk! Sinds 1987 is basisschool Armhoefse 
Akker als een rode draad door ons leven 
gaan lopen. Alle drie onze eigen kinderen 
hebben hier op school gezeten, ook doch-
ters Sophie en Jasmine. In de zomer van 
2000 ben ik hier zelf komen werken, na een 
tip van juf Joop. 17 jaar lang, dat waren 
gouden jaren, zeker in het begin!”

Gouden jaren
“Vanaf dag 1 kwam ik in een warm bad 
terecht. We vormden een hecht team met 
vijf kleuterjuffen: Han, Marcelle, Anita, Joop 

en ik. We konden lezen en schrijven met 
elkaar, met een geweldige teamspirit. Sa-
men wisten we bergen te verzetten. Uitjes 
naar Sparrehof, Avond4daagse, feest- & 
verjaardagen, niets was ons te gek. Ik kon 
mijn creativiteit in van alles kwijt, met name 
de weeksluitingen, sinterklaas- & kerst-
vieringen. Met mijn kids naar zoiets moois 
toeleven en vieren, dat was echt genieten. 
Mijn echte ‘crea-Thea-moment’ was altijd 
de kroon voor de jarige, hoe mooier hoe 
beter. Kleuters zijn echt mijn passie, altijd 
geweest.”

Verzakelijking
Want Diet (58) heeft er zelf voor gekozen 
om te stoppen en gaat dus niet met pensi-
oen. “Ja, waarom? Een kort antwoord: van-
wege de verzakelijking. Er zijn tegenwoordig 
zoveel prestatienormen ingevoerd, ook voor 
kleuters, en daar sta ik niet meer achter. De 
balans werkdruk en werkplezier was voor 
mij niet meer in evenwicht. Iedere avond 
thuis urenlang op de computer registreren, 
daar ben ik geen kleuterleidster voor gewor-
den. Daarbij ben ik perfectionist, een Dietje 
Precies, dus het werk is nooit af en zelden 
goed genoeg. Mijn afscheid heeft niets met 
de kinderen of met ouders te maken, die zie 

De kinderen van juf Diet                                    Gerben van Eeuwijk

Een kleuterjuf zwaait af na bijna 40 jaar voor de klas. Wat gaat ze haar kleintjes van 
basisschool Armhoefse Akker missen, juf Diet. Meneer Corné nam gelijker tijd af-
scheid. Hij komt in het volgende nummer aan het woord.
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ik nog steeds even graag als in het begin 
van mijn tijd. De laatste anderhalf jaar een 
duobaan met Hanneke was geweldig. Toen 
zij met pensioen ging ben ik gaan naden-
ken. Zo ben ik langzaam tot de conclusie 
gekomen dat het huidige onderwijs en ik 
niet meer bij elkaar passen.”

Toekomstplannen
“Binnenkort word ik voor de tweede keer 
oma, daar ga ik intens van genieten. En 
mogelijk ga ik toch weer ergens werken, 

betaald of vrijwillig. Dat mag iets creatiefs 
zijn, bijvoorbeeld stemacteur of zorgclown. 
Ik ga kijken wat er op mijn pad komt. Mijn 
man Bart werkt voorlopig nog bij Shell. We 
zien het wel.” 

Zo sluit juf Diet haar verhaal af. Van de 
oorspronkelijke Big Five zijn er nog twee 
kleuterleidsters op basisschool Armhoefse 
Akker werkzaam. Op de groepsfoto van 
links naar rechts: Hanneke, Marcelle, Anita, 
Joop en Diet, wie kent haar niet? 

Ingezonden verzoek van een collectant 
 Waarschuwing Lees dit artikel aandachtig door.  

 
Ik behoorde tot de gelukkigen die het voorrecht hadden te mogen collecteren voor het 
behoud van onze buurtkrant Armhoefse Akkers. Was dit een straf? Ja en nee. Nee, het was 
namelijk zo dat je bij bijna niemand nul op het rekest kreeg. Negenennegentig komma acht-
tiende procent was toch happy om elke maand het blad op de deurmat te zien vallen en gaf 
met gulle hand. De reden voor deze collecte was dat de subsidie in de toekomst wegvalt en 
de kosten voor het maken van het blad steeds hoger uitvielen. Velen stelden mij dan ook 
de vraag, wat het maken van het blad jaarlijks kost. Daarop moest ik het antwoord schuldig 
blijven en heb hier navraag naar gedaan en volgens goed ingelichte bronnen komen de 
kosten op ca. 10.000 euro op jaarbasis uit, dus om het blad te behouden is deze collecte 
(schooiactie) nodig.  
Dan nu over het ja, daar iedereen enthousiast de portemonnee trok en vol overgave hun 
bijdragen in mijn emmertje stortte, werd mijn emmertje met de avond zwaarder en bij inle-
vering woog dit ongeveer 6,5 kg, wat voor een bejaarde man na de vijfde avond behoorlijk 
begon door te wegen.  
Dus mijn voorstel is het volgende: dat iedereen vanaf nu op een bepaalde plaats in huis ie-
dere maand vijftig eurocent weglegt en dat volgend jaar na tien maanden inwisselt voor een 
briefje van vijf. Als wij dan volgend jaar juni weer een beroep op jullie mogen doen, hebben 
jullie tien maanden kunnen sparen en wordt ons emmertje een stuk minder zwaar. Dus voor 
iedereen een win-win situatie! 
Allemaal hartelijk dank voor jullie gulle gaven. Het was me een waar genoegen dit te hebben 
mogen doen.

Toine Smulders

De laatste maanden is het gelukt om voor 
de gebrandschilderde ramen van Jan 
Dijker en de beelden in het priesterkoor 
van Charles Eijck een andere bestemming 
te vinden. Met uitzondering van de toren 

Buurt aan zet bij keuze torenspits Sacramentskerk              Pieter Siebers
Na bijna 12 jaar leegstand valt het grootste deel van de Sacramentskerk ten prooi aan 
de sloophamer. 11 september jl. is de sloop van de kerk begonnen.

en de flankerende zijkapellen gaat de kerk 
tegen de grond, om plaats te maken voor 
woningen, ontworpen door Thomas Bedaux. 
Die zullen naar verwachting in het begin van 
2019 opgeleverd gaan worden. De toren en 
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de twee zijkapellen worden verbouwd tot 
appartementen.

Spits
Voor de toren wordt gezocht naar een 
nieuwe spits. Voor de zomer is een breed 
verspreide oproep verschenen, waarin 
werd gevraagd om een ontwerp voor een 
nieuwe bekroning. Daarop hebben meer 
dan 80 mensen gereageerd, waaronder veel 
architecten, kunstenaars, vormgevers en 
ook een aantal buurtbewoners. De inzen-
dingen waren buitengewoon uiteenlopend: 
een hoorn met ijs, draaiende schotels, 
Jacobsladders maar vooral veel varianten 
op de koperen spits die er tot begin jaren 
’90 stond. Alle ingediende ontwerpen zijn te 
zien op www.armhoefseakkers.nl/torenspits/
inzendingen.

Jury
Een jury van vijf personen heeft in de zomer 
de inzendingen beoordeeld, waarbij op 
diverse aspecten werd gelet. De kwaliteit en 
originaliteit maakte het buitengewoon lastig 
om – zoals de bedoeling was - tot een se-
lectie van drie te komen. Aan drie inzenders 
is gevraagd om hun voorstel uit te werken 
tot een schetsontwerp: Pieke Bergmans, 
Jos ten Brink en Frank van Winden. Berg-
mans leverde een druppelvormig ontwerp 
in, dat ook doet denken aan een kaarsvlam. 
De ontwerpen van Ten Brink en Van Winden 

refereren aan de oorspronkelijke spits: in 
het eerste geval met glas bekleed, in het 
tweede een opengewerkte constructie. In 
beide gevallen wordt ook een vorm van 
verlichting voorgesteld. 

Spitskeuze
De drie schetsontwerpen worden de 
komende maanden uitgewerkt, en zullen 
door de makers op 8 november vanaf 20.30 
gepresenteerd worden in de Pelgrimhoeve. 
Die bijeenkomst wordt georganiseerd in 
samenwerking tussen de buurtraad en 
de werkgroep Kerk en Klooster. Het is die 
avond aan de buurtbewoners om te bepa-
len welk van de drie ontwerpen uiteindelijk 
uitgevoerd zal gaan worden. 
De manier waarop die avond de buurt de 
voorkeur gaat uitspreken wordt nog be-
paald, maar vast staat dat de stemming 
tevens het startschot zal zijn voor de crowd-
funding. Het wordt een van de manieren 
waarop de werkgroep Kerk en Klooster geld 
gaat inzamelen om het ontwerp daadwer-
kelijk te realiseren. Daar zal veel geld voor 
nodig zijn, reden waarom ook fondsen, 
overheden aangesproken zullen gaan wor-
den. Hopelijk lukt het op deze manier de to-
ren opnieuw tot een beeldbepalend element 
voor de stad te maken. Hoe de avond op 8 
november precies wordt aangepakt leest u 
in de volgende editie van de buurtkrant.
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Computerles voor senioren 

 
 
Afgelopen voorjaar is het Senioren Netwerk Armhoefse Akkers gestart met laptop-les 
en een tablet-inloop voor senioren. Dit was bedoeld voor mensen die niet goed 
overweg kunnen met hun laptop of tablet. Een aantal weken konden zij terecht voor les 
en advies. Dit alles werd verzorgd door Sjef van den Bemt, een wijkbewoner met 
ervaring in het geven van computerles aan senioren. 
 
Door de enthousiaste reacties willen we dit najaar doorgaan met deze lessen en inloop. Dus 
ziet u ook op tegen het gebruik van uw laptop of tablet en wilt u daar wat aan doen? Dan kan 
computerles een goed idee zijn. Of u kunt aangeven dat u interesse heeft in de tablet-inloop, 
waar u met uw vragen terecht kunt. In beide gevallen gaat het om hulp bij de 
basisvaardigheden in het gebruik van uw apparaat.  
 
Het vindt plaats op donderdagmiddagen in de buurtraadruimte: Van 
Heutszstraat 1a. 
Laptop-les: van 13.00 tot 14.00 uur. 
Tablet-inloop: van 14.00 tot 15.00 uur. 
De kosten zijn € 5,00 per keer, contant te betalen. U betaalt alleen per 
keer dat u komt. Als u meerdere keren komt, ontvangt u documentatie 
over het gebruik van de laptop of tablet. 
 
Heeft u belangstelling of wilt u er meer over weten, dan vragen we u om de onderstaande bon 
in te vullen en in te leveren op J.P. Coenstraat 34a. Doe dit liefst vóór 1 oktober a.s., dan 
kunt u dit najaar nog terecht. Als u de bon heeft ingeleverd, krijgt u verdere informatie. We 
nemen dan contact met u op om eventuele vragen te beantwoorden en/of een afspraak te 
maken wanneer u voor het eerst langs kunt komen.  
 
Groeten van het Senioren Netwerk Armhoefse Akkers 
 
 
Ja, ik heb interesse in deze laptop-les of ik wil langskomen op de tablet-inloop.                                                                
 
Kruis aan wat van toepassing is: 
 
o  Ik wil graag meedoen met de laptop-les. 
     Vul het merk van uw laptop in:.............................................................................................. 
o  Ik wil graag met mijn vragen op de tablet-inloop komen. 
     Vul het merk van uw tablet in:.................................................................................................    
o Ik wil graag eerst meer hierover weten of ik heb nog andere vragen. 
 
Naam:........................................................................................................................................... 
 
Adres:........................................................................................................................................... 
 
Telnr.:............................................................ 
 
Mailadres, indien u dit heeft :......................................................................... 
 
Stop deze bon vóór 1 oktober a.s. in de brievenbus op J.P. Coenstraat 34a. Dan nemen we 
z.s.m. contact met u op. 
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Kinderen van 6 t/m 12 jaar kunnen in de Herfstvakantie – 16/10 t/m 20/10 - weer naar har-
tenlust bouwen op de  Kinderbouwspeelplaats aan de Fatimastraat. Aanmelden hiervoor is 
zaterdagavond 20 september in Buurthuis Jeruzalem, Caspar Houbenstraat 109.

Al eerder deden we in de buurtkrant een oproep voor vrijwilligers voor activiteiten met 
bewoners van het RIBW aan de Werf. Daar kwam een aantal leuke reacties op, maar nog 
onvoldoende. Misschien heeft u nog wat tijd over? Zij zoeken nog mensen voor begeleiding 
met boodschappen op vrijdagochtend op de DUO-fiets. Mensen voor kookondersteuning om 
16.00 uur op maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag en/of zaterdag en een vrijwilliger die 
met een man éénmaal per week wil gaan zwemmen. Heeft u interesse, wilt u meer informa-
tie, neem dan contact op met Bart van Ierland 7 bvanierland@ribwbrabant.nl. 

Wijkgenoot Jordy van Loon en studiemaatje Tim Vissers (Alphen) wonnen 28 augustus jl. de 
Denk Groter prijs van Fontys. Met hun innovatieve onderwijsconcept Drone-Cup versloe-
gen ze in potentie ruim 40.000 studenten die een project voor deze prijs konden indienen.

Streekfonds Het Groene Woud zoekt ‘out-of-the-box’-projecten voor meer biodiversiteit in 
bijvoorbeeld Moerenburg en stelt hiervoor geld beschikbaar. Heb je een vernieuwend idee? 
Doe een aanvraag via 7 lnmh.projecthgw@gmail.com vóór 30 september of informeer bij 
Tiny Vermeer (Helvoirt) ( 06 221 239 17. 

Op vier dinsdagavonden in oktober kun je weer rikken bij de Pelgrimhoeve, Pelgrimsweg 
25. De avonden zijn op 3, 10, 17 en 24 oktober en beginnen om 19.30 uur. Intree is € 2,50 
en de opbrengst gaat weer naar de Stichting Gijsje Eigenwijsje.

Wat mag er volgens u niet ontbreken in de Tilburgse plannen voor 2018?  De gemeente-
raad roept iedereen op plannen, voorstellen of ideeën in te dienen via het openbaar platform 
:www.methetoogop2018.nl. Dat kan tot 30 oktober. De Buurtraad zou het prettig vinden als 
u hen ook informeert via 7 buurtraad@armhoefseakkers.nl.

Het buurtpreventieteam in onze wijk is op zoek naar extra vrijwilligers. Het team loopt of 
fietst dagelijks door de wijk, maar als vrijwilliger word je gemiddeld 1x per week ingepland. 
Je bent alert op bijzonderheden, attendeert wijkbewoners op onveilige situaties. Doordat het 
team zichtbaar op straat aanwezig is en extra oren en ogen vormt voor politie en gemeente 
kunnen inbrekers en vandalen minder makkelijk hun slag slaan. Neem voor meer informatie 
contact op met: 7 bptpiushaven@gmail.com, of spreek een van de leden aan tijdens hun 
ronde.

Zondag 15 oktober komen er vanaf 13.30 uur in de Pelgrimhoeve weer zes tonpraters op-
treden. Toegangskaarten zijn € 7,50 en te bestellen via 7 info@pelgrimhoeve.nl. Op de dag 
zelf zijn de kaartjes 1 euro duurder.
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De oorspronkelijke bebouwing waar jaren-
lang Mellissant haar auto’s verhuurde is in 
een deplorabele staat en op het parkeerter-
rein is langzaam maar zeker een bos ont-
staan. Hoogste tijd dus, dat aan die lelijke 
vlek iets gedaan wordt. Maar het plan voor 
een flat is dan meteen wel weer het andere 
uiterste.

Kruimelwet
Er komt niet zomaar een flatje. Er komen 
vijf bouwlagen met een hoogte van in totaal 
16,2 meter. Op basis van een ‘binnenplanse 
wijziging’ heeft de gemeente ingestemd en 
zij wijkt daarbij af van het vigerend bestem-
mingsplan. Het bouwplan dateert al van 
2012 en is inmiddels wat bijgesteld. In de 
oorspronkelijke versie zouden er aan de 
Spoorlaan ook winkels komen en aan het 
Pelgrimspad een parkeervoorziening met 
twee lagen. Dat is gewijzigd . Medio 2016  

Nieuwe flat Spoorlaan in zicht                                          Redactie

Het ziet er naar uit dat de gribus aan de Spoorlaan 4-6 binnenkort een metamorfose 
zal ondergaan. Projectleider Balt van der Made (AFB Onroerend Goed) is van plan er 
een flat met 34 appartementen te bouwen.

heeft B&W op basis van de ‘Kruimelwet’ be-
sloten dat er van de bedrijfsruimte woningen 
gemaakt mogen worden. Daarnaast wor-
den er 34 parkeerplaatsen op eigen terrein 
gerealiseerd. 

Infoavond
Op de informatieavond van 19 juli jl. maak-
ten omwonenden zich vooral zorgen over 
de enorme toename van het verkeer op 
het anders zo rustige Pelgrimspad en het 
verlies van privacy voor bewoners aan de 
noordzijde van de Nieuwe Bosscheweg. De 
appartementen met daarvoor een vrij brede 
galerij, waarop tuinmeubilair geplaatst kan 
worden, kijken uit op hun tuinen. Inmiddels 
is een buurtcomité ‘Behoud woongenot 
Spoorlaan – Nieuwe Bosscheweg’ opge-
richt, waarin Chris Nieuwenhoven als con-
tactpersoon en woordvoerder optreedt. Bij 
haar liggen ook de nieuwe tekeningen. Zij is 
bereikbaar via ( 06 490 169 87 of 
7 chrisnieuwenhoven@tiscali.nl. 

Dhr. vd. Made is in overleg met een bouwer/
ontwikkelaar/verhuurder en wil zo moge-
lijk al in oktober van dit jaar gaan slopen. 
Daarna zou de bouw ongeveer 10 maanden 
in beslag nemen. De oplevering zou najaar 
2018 zijn. Dit betreft de ideale situatie, als 
er bv. bezwaar wordt ingediend, gaat dat de 
boel ophouden.

Het verpauperde gebouw waar ooit 
Melissant Autoverhuur zat

Om de verbouwing te kunnen starten in 
gebouw 2 en 3, waarin momenteel het 
zorgprogramma Dubbele Diagnose is ge-

Activiteiten rondom Jan Wierhof                             Jessica Maarleveld
Zoals bekend zullen de gebouwen 1, 2 en 3 van Jan Wierhof worden verbouwd. Aan-
gezien gebouw 1 leeg staat, zal de verbouwing ervan binnenkort gaan starten. U zult 
dan ook zien dat er vrachtwagens komen om spullen op te halen en spullen te bren-
gen. 

huisvest, zullen de gebruikers van dit pand 
verhuizen. Op 2 oktober gaat het ambulante 
team verhuizen naar gebouw 8.1 op het 
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terrein van Jan Wierhof. De kliniek zal in zijn 
geheel verhuizen naar de Muiderslotstraat 
150 in Breda. Na de verhuizing zal ook dit 
gebouw leeg worden gemaakt en zal er 
worden gestart met de verbouwing.
De voorlopige planning is dat de gebouwen 
in de maanden mei/juni zullen worden opge-
leverd. We houden u op de hoogte over de 
voortgang hiervan.

Heeft u suggesties?
Naast deze renovatie bestaat het voor-
nemen om gebouw 11 te gaan verkopen. 
Gezien de betrokkenheid van de buurt bij 
onze activiteiten hebben we ditmaal het 
initiatief genomen om met enkele bewoners 
uit de buurt en vertegenwoordiging van de 
buurtraad in gesprek te gaan. In deze ge-
sprekken hebben we geluisterd naar de mo-
gelijke ideeën en wensen die er leven voor 
een toekomstig gebruik van dit pand als dit 
gebouw verkocht zou gaan worden. In deze 
gesprekken hebben wij ook besproken dat 
we meerdere bewoners uit de omgeving de 

kans willen geven om hun ideeën met ons 
te delen. Dus via deze weg roep ik u op om, 
als u ideeën heeft, deze kenbaar te maken 
via 7 communicatie@ggzbreburg.nl met de 
titel ‘Gebouw 11 Jan Wierhof’.

Wij zeggen u toe dat we uw ideeën mee-
nemen in onze besluitvorming. U moet wel 
rekening houden met het gegeven dat wij 
als GGz Breburg verplicht zijn ons vastgoed 
via een openbare procedure te verkopen. 
Wij zijn benieuwd naar uw reacties.

Nieuwe bestemming voor 
Jan Wierhof 11 gezocht

Na de informatieavond van 24 april jl., 
waarin Paul de Kanter zijn plannen voor een 
Stadsstrand toelichtte, heeft de Buurtraad 
niet stil gezeten. Zij hebben gesprekken 
gevoerd met o.a. wethouder Mario Jacobs, 
Martien Bouwmans van Waterschap De 
Dommel, Marc van Akkeren en Paul de 
Kanter en anderen opgeroepen om met 
plannen te komen.

Infoavond
De Buurtraad heeft het initiatief genomen 
voor een infoavond om met geïnteres-
seerden te praten over wat er mogelijk en 
wenselijk is op het terrein van de Waterzui-
vering. Want dat daar op korte termijn een 
nieuwe bestemming aan gegeven gaat wor-
den, is duidelijk. Dan is het ook wenselijk 
dat goed nagedacht wordt over de invulling, 

Informatieavond over terrein Waterzuivering                           Redactie

Gaan de plannen voor een Stadsstrand op het gebied van de Waterzuivering door, of 
zijn er wellicht ook nog andere ideeën of initiatieven? Maandag 25 september kun je 
erover komen meepraten.

waarbij het inpassen in de omgeving met 
respect voor natuur en de rust uitermate 
belangrijk is en daar past horeca tot in de 
nachtelijke uren niet in. 
Op de infoavond worden de stand van 
zaken toegelicht, nieuwe initiatieven ge-
presenteerd en bekeken hoe een vervolg 
kan worden gegeven aan de betrokkenheid 
van de buurt bij de toekomstige plannen 
rondom de waterzuivering. De avond wordt 
gehouden op 25 september vanaf 19.30 
uur in de zolderruimte van het Duvelhok, St. 
Josephstraat 133.

Kom je? Dan graag vooraf aanmelden via 
7 buurtraad@armhoefseakkers.nl. 
Meer informatie is ook te vinden op de web-
site : www.armhoefseakkers.nl. 
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Zo dragen zij bij aan de spreiding van de 
collecteweken. Mocht u het vervelend 
vinden dat er mensen aan de deur komen, 
dan kunt u bij de voordeur een zogenaamde 
“niet-aan-de-deur-sticker” plakken. Deze 
zijn via internet te bestellen via diverse 
websites. Er bestaan diverse varianten. Tip: 
bestel eventueel meteen een NEE/NEE of 
NEE/ JA -sticker mee voor op de brievenbus 
tegen ongeadresseerde reclame.

Veiligheid voor alles
Een collectant moet kunnen laten zien dat 
hij of zij verbonden is aan de organisatie 
waarvoor gecollecteerd wordt. Dit kan 
bijvoorbeeld door middel van een speciaal 
identificatiebewijs. Let er daarnaast op dat 
de collectebus gesloten en verzegeld is. 
Twijfelt u? Geef dan geen geld, maar maak 
eventueel een bijdrage over. Dan weet u 
zeker dat uw geld op de juiste plaats terecht 
komt. Het laatste advies is om de deur even 
dicht te doen als u binnen geld gaat pakken. 
Collectanten hebben er alle begrip voor dat 
u dit doet. Mensen met onjuiste bedoelingen 
hebben namelijk maar een paar seconden 
nodig om binnen te komen. Of zorg ervoor 
dat u wat kleingeld bij de voordeur heeft 
liggen.

Collecteweken                                                        Debbie de Weijer

Steeds vaker komen er mensen langs de deur om geld in te zamelen voor een goed 
doel. In Nederland is het CBF de toezichthouder van de goede-doelen-sector. Zij stel-
len jaarlijks een collecterooster op waarin grote landelijke collecterende fondsen een 
collecteweek toegewezen krijgen. 

Overzicht collectes
In de gemeente Tilburg mag in de komende 
maanden voor de volgende doelen gecollec-
teerd worden. 17-23 september: Nierstich-
ting Nederland, 24-30 september: Fonds 
verstandelijk gehandicapten, 1-7 oktober: 
Dierenbescherming, 8-14 oktober: Neder-
landse Brandwonden Stichting, 29 oktober-
4 november: Stichting Diabetes Fonds, 5-11 
november: Stichting Alzheimer Nederland, 
12-18 november: NSGK (Nederlandse 
Stichting voor het Gehandicapte Kind), 19-
25 november: Stichting Nationaal MS Fonds 
en tenslotte 26 november-2 december: 
Stichting Leger des Heils Fondsenwerving.

Plannen zijn er genoeg. Denk aan een col-
lectief zonnedak of het gezamenlijk inkopen 
van isolatie. Maar de initiatiefnemers zijn 
eerst benieuwd waar hun buurtgenoten 
interesse in hebben. Op hun website 
: www.buurkracht.nl/armhoefse-akkers 
kunnen buurtbewoners dit laten weten door 

Armhoefse Akkers inventariseert duurzame wensen buurtgenoten
Samen op een leuke manier energie besparen. Dat is waar Armhoef Bespaart, be-
staande uit buurtgenoten uit de Armhoefse Akkers, volop mee bezig is.

het invullen van een vragenlijst. Daarnaast 
wordt de vragenlijst ook via andere kanalen 
beschikbaar gesteld.

Discussie
Een aantal buurtbewoners komt al regel-
matig bij elkaar om in een gezellige sfeer 
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te discussiëren over een concreet ener-
giethema. “We leren van elkaar en helpen 
elkaar op een leuke manier aan tips. Het 
werkt goed. We kijken nu hoe we dat kun-
nen vergroten zonder het huiskamergevoel 
kwijt te raken,” aldus Nell Toemen, één van 
de initiatiefnemers. “We zouden per straat 
of deelgebied zo’n clubje op kunnen zetten, 
maar er leven vast ook nog heel veel an-
dere ideeën die we graag horen.” Ze roept 
dan ook zoveel mogelijk buurtgenoten op de 
vragenlijst in te vullen.

Buurtborrel 2 november 
Het team organiseert op 2 november een 
buurtborrel. Daar geeft het buurtteam een 
terugkoppeling van de resultaten van de 
vragenlijst. Een energieadviseur doet de 
komende tijd een onderzoek in de buurt en 
vertelt die avond waar in Armhoefse Akkers 
de beste besparingskansen liggen. Inwo-
ners die geïnteresseerd zijn, kunnen zich 
(vrijblijvend) aanmelden op bovenstaand 
mailadres, of mailen naar buurtcoördinator 
Hein Jacobs:7 heinjac@telfort.nl. Al 96 
buurtbewoners zijn je dit jaar voorgegaan.

“6 mei is de laatste familiebijeenkomst 
voordat we op 19 mei vertrekken. Tijdens 
de bespreking is er een verassing. Jos, de 
jongste, kan geen koffer van 23 kilo meer 
meenemen. Het blijkt dat hij zelf een koffer 
heeft gemaakt met daarin de oude grafsteen 
van opa en oma van der Wielen. Hij heeft 
een stuk van de steen moeten afhalen om 
aan het juiste gewicht te komen en Harrie, 
de oudste, heeft de tekst opnieuw geschil-
derd. De grafsteen is overgebleven nadat 
onze ouders, in een nieuw graf, samen met 
de ouders van mijn vader, in Breugel zijn 
begraven. De steen gaan we als cadeau 

There are no bears on the road 
Wijkgenoot Gerard van der wielen is eind mei met 4 broers in een camper door Oost-
Canada getrokken op zoek naar familie. Destijds zijn 3 ooms en 2 tantes geëmigreerd. 
Een vervolg op The Dutch Canadian Family Tour in het maartnummer van dit jaar. 

aanbieden aan Edina, een nicht in Canada 
die sinds jaren de familiestamboom bijhoudt 
en alle foto’s van de familie verzamelt. De 
stamboom gaat terug tot 1600. 

Roots
Via IJsland vliegen we naar Toronto waar 
we de 7 mans, 3.5 km per liter slurpende, 
Camper van 9.60 m. lang ophalen. We gaan 
op weg naar de eerste familiebijeenkomst in 
Ontario in de buurt van Sarnia. We hebben 
allemaal een T-shirt aan, met onze naam 
op de voorkant en het ‘familiewapen’ op de 
achterkant. Voor de oudste neven en nich-
ten hebben we als cadeau hetzelfde 
T-shirt met al onze namen onder elkaar 
erop. Verder hebben we de Nederlandse 
vlag bij met daarin, in het witte gedeelte, 
de Canadese vlag verwerkt (CaNeda). 
We bezoeken veel neven en nichten en 
de ontvangst is overal allerhartelijkst. De 
onthulling van de grafsteen geeft de nodige 
emoties. Nu komt er immersook een stek in 
Canada waar opa en oma - de ouders van 
de 5 kinderen die naar Canada zijn geëmi-
greerd - rusten en waar de familie de ‘roots’ 
kunnen bezoeken.

Spotten
We trekken na de eerste reünie verder 
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naar een natuurpark en van daaruit naar de 
hoofdstad Ottawa met een prachtig Engels 
stadscentrum en naar Montréal waar het te 
hard regent, om de stad te verkennen. In 
de steden blijven we maar heel kort waar-
van Quebec, met zijn autovrije centrum en 
gelegen aan de Saint Lawrence River, het 
mooiste is. 
De wegen zijn goed tot zeer slecht, waar-
schijnlijk vanwege de strenge winters en 
het inslaan van te kleine weggetjes. Alles 
is groot en ver. Onze camper is niets bij de 
grotere broers die overal om ons heen staan 
op de camping grounds. Van een kampvuur 
komt het maar een paar keer vanwege de 
regen en de vele muggen. We spotten een 
beer en een moederbeer met 2 jongen, 1 
marter, 3 zeearenden, elanden en allerlei 
soorten vogels. 
In Nova Scotia 
gaan we naar 
Cape Breton 
Highlands 
National Park 
op een 300 km 
lange trail. 
Samen met ons 
reist nicht Erdine 
mee voor de komende 
dagen. Het contact met thuis vindt plaats 

met een groepsapp, skypen of app bellen. 
We zijn afhankelijk van WIFI op de cam-
ping plaatsen en moeten rekening houden 
met een tijdsverschil van 6 uur. Als onze 
partners gaan slapen kunnen wij contact 
opnemen.

Sfeer
De sfeer blijft boven verwachting goed 
ondanks dat we met 5 mannen op ongeveer 
20 vierkante meter leven met een volledig 
gebrek aan privacy. Ieder heeft vanaf het 
begin een vaste taak zonder dat we dat 
hebben afgesproken en dat voorkomt veel 
onnodige discussies. Harrie is de chauffeur, 
Wim de kok en de ‘sweeper’, Toine zorgt 
voor het technische gedeelte, ik fotografeer 
en beheer de foto’s, de films en het geld en 
Jos onderhoudt het contact met de familie 
en is de ‘navigator’. 

Na 4200 km reizen hebben we onze laatste 
familiebarbecue in Halifax en vandaar 
vliegen we via IJsland weer terug naar 
Amsterdam. Zonder grafsteen, met 100 gb 
aan foto’s en films en de nodige verhalen 
die ik jullie door gebrek aan ruimte moet 
besparen.”

Gerard van der Wielen  
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Nette zelfstandige huishoudelijke hulp.
Bied zich aan voor 3 á 4 uur wekelijks/ 2 wekelijks (maandag).Omgeving Tilburg-Centrum
( 06 220 260 78. 

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

Muzieklessen 
Basgitaar, contrabas, gitarron en tuba/sousafoon. Kees van de Ven Muziek, Carré 37, 
( 06 156 214 70, 7 keesvandevenmuziek@hotmail.com
 
Spaanse les op maat! 
Keuze uit privé-  en duo les, maar ook minigroep en kleine groep (overdag of  ‘s avonds). 
Groepen zijn klein = veel persoonlijke aandacht. Korte cursussen (vakantie)Spaans, maar 
ook langere cursussen en leuke activiteiten.  Spaanstalige lerares, ervaren en bevoegd. 
Meer info? 7 spaanseles@ziggo.nl of ( 06 303 446 55.

De metamorfose van een oude schuur in Moerenburg. (foto: Toine Kocx)



41

 
BUURTAGENDA 
23 en 24 

sept. 
Gehele dag Menwedstrijd in Moerenburg 

met allerlei activiteiten en gratis toegang 
2 okt. Vanaf 20.00 uur Café Zomerlust 

Kom gezellig een gezelschapsspel spelen [Ludens 013] 
4 okt. Vanaf 17.30 uur Pelgrimhoeve 

Seniorendiner (opgeven vóór 28 september) 
3,10.17, 

24 okt. 
Aanvang 19.30 uur Pelgrimhoeve 

Rikken ten bate van Gijsje Eigenwijsje 
5 okt. 19.30 – 21.30 uur La Poubelle 

Repair Café voor reparatie van nog bruikbare spullen 
6 okt. Vanaf 13.30 uur Spoorzone 

Seniorenuitstapje (opgeven vóór 1 oktober) 
15 okt. Vanaf 13.30 uur Pelgrimhoeve 

Leut met zes tonpraters 
 
INFORMATIE 

Ø Buurtkrant E-mail: armhoefseakkers@gmail.com 
     Eindredactie Jaap van Loon Spoorlaan 2      ( 06 502 421 15 
     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:  

   30 september 
   13 oktober 

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

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

     Leden Lout Donders ( 543 88 68 (voorzitter), Ineke van Kasteren ( 544 
67 83 (secretaris, communicatie, senioren), Gijs Bakkers ( 06 185 136 
14 (omgevingswet), Yvette Eshuis ( 06 474 931 61 (communicatie, 
omgevingswet), Erwin Jacobs ( 590 40 00 (penningmeester), Hein 
Jacobs ( 542 61 10 (DAAD, Jan Wier), Mascha Meulenbroek ( 06 
133 703 94 (feest & ontspanning), Esther Naeyé ( 06 531 914 11 
(groen, feest & ontspanning), Remco Westhoek ( 535 70 08 (Kerk & 
Klooster, Moerenburg). 
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     Vergadering Eerstvolgende vergadering: 10 oktober. Aanvang 20.00 uur in de 
Buurtraadruimte Van Heutszstraat 1a. Welkom! Enkele dagen 
hiervoor staat de agenda op : www.armhoefseakkers.nl en een 
week na de vergadering vindt u daar ook de besluitenlijst. 

               
Ø Wijkagenten 

Erwin van Erve 
Elco Tissen 

Er is geen vast spreekuur meer. De wijkagent maakt liever een 
persoonlijke afspraak. Bel: ( 0900 8844, of gebruik het contact-
formulier op internet: : www.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 Brennie Maas is de wijkzuster van De Wever Thuis in onze wijk. 

Zij is bereikbaar via ( 06 830 716 43 of via de Wijkzustertelefoon 
van de Kruisvereniging Midden-Brabant ( (013) 455 06 02. 
 

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

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

  
Ø Ouderenzorg 

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

  
Ø Senioren Netwerk 

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

  
Ø Centraal Meldpunt 

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

Ø Overlast rond Jan 
Wier / Meldpunt 
GGz 

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

Ø Meldpunt 
Waterpaviljoen 
Moerenburg 

 

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

Ø Misstanden in 
Moerenburg 

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

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  


