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maandelijks blad voor buurtbewoners

-  Plannen RIWB-terrein
-  Terugblik Menwedstrijd
-  De keuze voor een torenspits
-  Uitjes voor senioren
-  Biljartvereniging Sacrament

Gezelligheid vind je in je straat! Dat geldt in ieder geval voor de bewoners van het stukje 
Ringbaan Oost tussen de JP Coenstraat en de kerk. Het straatfeest dat zij samen vierden 
op 9 september was een daverend succes. Een springkussen voor alle kinderen, knutselen 
voor de kleine en lasergames voor de grotere kids zorgden ervoor dat ouders volop kon-
den genieten. Aan het begin van de avond was de fiësta pan leeg en de volgende dag was 
de glasbak vol. De straatquiz maakte fanatisme los en zorgde voor hilariteit. Team 1 ging 
met een big smile en met de gigantische beker naar huis. Er werd tot diep in de nacht door 
gedanst op de lekkere muziek van Dick’s swingotheek. De 80 RBO-ers (bijna iedereen van 
‘ons’ stukje RBO!) kijken al uit naar een volgende editie. Misschien is er na 13 jaar zonder 
Ringbaan Oost straatfeest een traditie geboren… 
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Tot in december gaat de school aan de 
slag met het vernieuwen van de eerste 
verdieping van het gebouw aan de 
Spoorlaan, zodat het optimaal ruimte 
biedt voor een nieuwe manier van leren 
en werken. De Spoorzone en de centrale 
ligging in de stad vormen straks een ideale 
leeromgeving voor de leerlingen in de 
richting Stad en mens.

Opleidingen 
De mbo-opleidingen Lifestyle, Stad en 
wijk, Vrije tijd en Water en energie (niveau 
4) zijn in 2009 opgestart en richten zich 
op leefbaarheid in de stad. ‘’Mensen 
verblijven, eten, drinken, werken en 
recreëren in deze bruisende omgeving. 
Leerlingen leren energie uit de stad te 
halen, inwoners bij elkaar te brengen, een 
gezonde levensstijl te kunnen adviseren en 
de natuur in te zetten om van de stad een 
fijne plek te maken. Die mogelijkheden zijn 
er op de nieuwe locatie volop. Er is ruimte 
voor lessen, maar ook voor presentaties 
en ontmoetingen, met het bedrijfsleven 
bijvoorbeeld’’, voegt Leonie Heijkants, 
directeur Helicon MBO Tilburg toe. ‘’We 
werken nauw samen met organisaties 
als gemeentes, evenementenbureaus, 
bedrijven, woningcorporaties en 
waterschappen.’’ 

Groei
Heijkants: “De groei van de opleiding 
creëerde de behoefte aan een nieuw 
pand. De centraal gelegen nieuwe locatie 

Helicon MBO weg uit de wijk       Redactie

Per 1 januari a.s. verhuist de mbo-school die nu nog gevestigd is aan de Loudon-
straat, naar Spoorlaan 21, het pand dat bekend staat als ‘Het Oude Postkantoor’. 

is goed te bereiken met het openbaar 
vervoer en de Spoorzone is een bruisend 
ontwikkelgebied dat oud en nieuw 
combineert. Het groene profiel van Helicon 
MBO Tilburg sluit hierbij aan.” 
Ook wethouder Berend de Vries ziet de 
verhuizing wel zitten: “De Spoorzone is op 
zoek naar partijen als Helicon, die naadloos 
in het kennis- en onderwijsprofiel van het 
gebied passen. Bovendien zijn ze een 
welkome aanvulling op andere initiatieven 
zoals Mind Labs, waarin onderwijs, 
onderzoek en bedrijfsleven samen werken 
aan vernieuwing en innovaties”
 
We zullen de studenten gaan missen in 
onze wijk. In de afgelopen jaren waren zij 
betrokken bij allerlei (duurzame) initiatieven 
en menigeen zal zich nog hun presentaties 
van creatieve ideeën en semi-uitgewerkte 
plannen herinneren.

	

Wijkkwis ook in 2018 
De succesvolle 1e editie van de Wijkkwis krijgt een vervolg! 
Onlangs hebben de organisatoren na een gezellige evaluatie 
besloten om volgend jaar opnieuw aan de slag te gaan. 
Noteer nu dus al vast de data: 26 mei Wijkkwis en 3 weken 
later op 16 juni de feestelijke uitslagavond.  
Heb je interesse om mee te denken en te helpen? Laat het 
z.s.m. weten via 7 armhoefseakkers@gmail.com. Welkom! 
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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		
	

	
	

Twijfels	over	uw	juridische	positie	op	uw	werk?	Wijziging	arbeidsvoorwaarden?	Ziekte?	
Conflict?		Ontslag?		Pesten?		
	
Voorgenomen	reorganisatie?	Arbeidsovereenkomsten	nog	op	orde?	Medezeggenschap?	
Zieke	werknemer?	Disfunctioneren?		
	
Wat	moet	u	doen	óf	juist	niet	doen?	Bel	06	49	032	118	of	mail	serviovobis@gmail.com	
	
Gratis	telefonisch	spreekuur	op	maandag	(09.00	–	10.30),	woensdag	(09.00	–	10.30)	en	
donderdag	(19.00-20.00).		
	
mr.	Marian	Provó	Kluit,	jaren	ervaring	in	arbeidsrechtelijke	kwesties	aan	zowel	
werknemers-		als	werkgeverszijde	
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Het initiatief hiervoor kwam vanuit de Stich-
ting de Kerkhovense Molen, die dit jaar 25 
jaar bestaat. Hub is hiervan medeoprichter 
en bestuurslid. Zijn belangstelling voor 
molens gaat echter nog veel verder terug: 
zijn vrouw Jetty is namelijk kleindochter van 
een molenaar. Logisch dat ons gesprek 
vooral gaat over molens.

Molenaarsvak
Naast zijn taken voor de Stichting Kerk-
hovense Molen - molenaar, administratie, 
regelen van de technische klussen met 
o.a. monumentonderhoud en contact met 
rijksdienst - is hij ook bestuurslid van de 
Landelijke Vereniging de Hollandsche 
Molen, zit hij sinds 2008 in de Adviesraad 
Molenstichting Noord Brabant, runt hij 
sinds 2000 de webwinkel van het Gilde van 
Vrijwillige Molenaars (GVM) en verzorgt hij 
pakketten voor de nieuwe leerlingen: men-
sen die molenaar willen worden. Dit zijn er 
jaarlijks een dikke 100-150: “De trend is 
dat mensen dit vaak na hun pensioen gaan 
doen, maar er zijn ook enkele jongeren bij. 
Juist daar zit de kracht van de toekomstige 
molenaars.” Hub heeft de afgelopen 40 jaar 
heel veel ervaringen opgebouwd. Dit kan 
alleen als je al vroeg begint met het Mo-
lenaarsvak. “Als molenaar leer je hoe een 
molen werkt, maar door het te doen bouw 
je ervaring en leermomenten op.” Ouderen 
komen daar niet meer zo veel aan toe. 
Natuurlijk moet je het ook “in de vingers 
hebben”. Daarnaast is Hub voorzitter van 
de examencommissie: jaarlijks zijn er zo’n 
80-85 geslaagden van de 90 examenkan-
didaten. Dit is voldoende aanwas om het 
vrijwilligersbestand op peil te houden.

Kerkhovense Molen
Deze molen kent een uniek concept, omdat 
alles zich in de molen afspeelt en niet in 

“Hij staat altijd voor iedereen klaar”                            Debbie de Weijer

Zaterdag 1 juli jl. was een bijzondere dag voor buurtbewoner Hub van Erve (68). On-
verwachts stond de burgemeester van Oisterwijk, samen met een heleboel bekenden, 
bij de Kerkhovense Molen in Oisterwijk om hem een Koninklijke onderscheiding op te 
spelden. Hub is nu lid in de Orde van Oranje Nassau.

bijgebouwtjes, zoals op veel andere plek-
ken. Er zijn tal van vrijwilligers werkzaam. 
Zo zijn er technische mensen, wordt er ge-
werkt in de tuin en in de winkel. Er werken 
ook cliënten van Amarant die helpen in de 
winkel.
De Kerkhovense Molen draait en maalt (bij 
voldoende wind) elke zaterdagmiddag. Je 
bent dan vrij om eens een kijkje te komen 
nemen hoe de molen werkt en hoe het 
graan gemalen wordt. De molenwinkel is 
dagelijks (behalve zondag) geopend van 
10.00 tot 17.00 uur.
In onze omgeving zijn er verder nog molens 
in Sprang Capelle, Goirle, Hilvarenbeek, 
Moergestel en Best. Met de drie laatstge-
noemde is er meer uitwisseling en in Best 
is Hub ook nog molenaar.

Oude akkergewassen 
Tenslotte vertelt Hub nog iets over de 
Toxandria-groep, waaraan hij als molenaar 
deelneemt: “Deze groep bestaat uit een 
aantal mensen die oude akkergewassen 
willen behouden en opnieuw willen op-
kweken. Dit nieuw leven inblazen is een 
heel proces. Op de golfbaan in Molenschot 
hebben we enkele kleine proefakkers waar 
diverse granen gekweekt worden. Afgelo-

Hub van Erve aan het werk 
op de Kerkhovense Molen
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pen jaar was dit onder andere Risweit. Na 
het kweken, malen, kwaliteitsonderzoek et 
cetera moeten er bakkers gevonden wor-
den die met dit meel willen gaan werken. 
Continuïteit is een groot probleem: niet elk 
jaar is er dezelfde hoeveelheid, dit duurt 
enkele jaren.”

Andere hobby’s
Wie denkt dat Hub naast dit alles niets te 
doen heeft, die heeft het mis. Sinds 1968 
zingt hij namelijk in het Tilburg Byzan-
tijns Koor, waarvan hij ook 30 jaar in het 
bestuur heeft gezeten. Nu is hij daar lector 
en koster. Ook zingt hij zo’n 15-20 jaar bij 
Dubbelkwartet Vocalise en is hij vendelier 

bij Gilde St. Dionysius. Daarnaast maakt 
hij geregeld tijd voor zijn kleinkinderen, die 
graag komen logeren. Eigenlijk is Hub dus 
de hele week bezig, elke dag heeft hij wel 
iets te doen. Hij probeert echter wel 1 dag 
in de week vrij te houden.

Hoe ziet Hub de toekomst? “Als molenaar 
ben je heel intensief bezig. Elke graankor-
rel heb je 9-10x in je handen voordat de 
bakker deze krijgt om te verwerken. Het is 
dus veel sjouwwerk.” Zolang Hub gezond 
blijft, wil hij molenaar blijven. We hopen dus 
dat we Hub nog lang op de molen mogen 
begroeten.

…ging het ineens los op – vooral - social 
media, maar ook op de informelere bijeen-
komsten van buurtbewoners (straatfeest-
jes, schoolplein etc.). Zes buurtgenoten 
proefden dat er weinig draagvlak was voor 
de gemaakte keuzes. Bovendien werd 
regelmatig opgemerkt dat het vreemd is dat 
er niet gekozen is voor het terugplaatsen 
van de originele spits. Reden voor deze 
bewoners om eens te informeren bij de 
Buurtraad.

Op woensdag 20 september jl. is er een ge-
sprek geweest tussen deze buurtbewoners 
en de Buurtraad vertegenwoordigd door 
Lout Donders en Esther Naeyé. Zij stonden 
de wijkbewoners zeer open te woord.
De eerste vragen betroffen vooral het 
proces, hoe is de besluitvorming tot stand 
gekomen? 
Kort samengevat is dit als volgt gegaan: de 
werkgroep Kerk en Klooster heeft na over-
leg met de projectontwikkelaar een wed-
strijd uitgeschreven. Een jury, waarin ook 
Lout Donders zitting had, heeft een selectie 
gemaakt uit deze inzendingen, verdeeld in 

Op de spits gedreven?
Er is veel over gesproken de afgelopen tijd, de nieuwe torenspits. Moet er iets terug-
komen nu de kerk wordt afgebroken en zo ja, wat zal dit zijn? De werkgroep Kerk en 
Klooster heeft er zijn handen vol aan gehad. Na een wedstijd met ruim 80 inzendingen 
zijn er drie ontwerpen geselecteerd waaruit gekozen kan worden. En toen....

3 categorieën: 1. Analoog naar de originele 
spits. 2. Constructies met een draaivorm. 
3. Vrije keuze. 
De winnaars van de drie ontwerpen hebben 
ieder 2.500 euro ter beschikking gekregen 
om hun ontwerp verder vorm te geven. Er 
volgt een stemming om de uiteindelijke win-
naar te bepalen. Hoe en wanneer, daarover 
volgt nog informatie. Daarna moet er geld 
ingezameld gaan worden via voornamelijk 
crowdfunding. Als dit gelukt is, moet het 
ontwerp nog technisch haalbaar zijn en 
door de Welstandcommissie goedgekeurd 
worden.

De wijkbewoners in gesprek met de Buurt-
raadleden kregen de kans om hun bezwa-
ren te uiten. 
Grootste bezwaar van de club van zes was, 
dat de wijk pas inspraak krijgt nadat de 
race al grotendeels gelopen is en er slechts 
3 ontwerpen zijn voorgeselecteerd.
Bovendien werd erop gewezen dat, toen in 
1992 de spits van de kerk verdween, er al 
een actie is geweest om een nieuwe spits 
te plaatsen, identiek aan de oude. Daar 
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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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schaarden zich destijds heel veel wijkbe-
woners achter die ook gesponsord hebben. 
Helaas is het toen niet doorgegaan, omdat 
het bisdom - toen nog eigenaar van de kerk 
- dit initiatief niet op prijs stelde. 

Om de meningen in de wijk te peilen wil-
len wij, na overleg met de Buurtraad, een 
enquête houden onder de buurtbewoners. 
Je kunt op een aantal manieren je mening 
laten horen:
1. Vul de online vragenlijst in die beschik-

baar is via : www.armhoefseakkers.
nl/op-de-spits/

2. Vul onderstaande vragenlijst in en geef 
deze af bij Armhoefstraat 50, Pelgrims-
weg 38, Loudonstraat 27, Ringbaan 
Oost 236.

3. Ben je niet in staat om gebruik te ma-
ken van bovenstaande opties maar wil 
je wel graag je mening laten horen? 
Bel dan na 18.00 uur naar ( 06 204 
710 09 (N.van Enckevort) of ( (013) 
536 94 29 (M. v.d. Wouw). We komen 
dan bij je langs om de het vragenfor-
mulier op te halen.

Wil je zelf meepraten of heb je een mening 
over de toekomstige spits, laat dit gerust 
weten via email: 7 opdespits@armhoef-
seakkers.nl

Jacques Moolhuijsen, Roel Collignon, 
Natascha van Enckevort, Marijke van de 
Wouw 

 

Welke spits op de Sacramentskerk? 
 

    
o o o o 

 
Naam…………………………………………………………………. 

Postcode en huisnummer …………………………………………. 
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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 
 



11

Begin 2015 werd in Amsterdam een Boks 
Gala georganiseerd: voor mensen die nog 
nooit een wedstrijd gebokst hebben. Via 
sponsoring moet er eerst een bepaald be-
drag bij elkaar worden gehaald. In 5 maan-
den werd Joost “wedstrijd-klaar” gemaakt. 
Dit hield wekelijks in: 3 keer een bokstrai-
ning, 1 keer hardlopen, 2 keer fitness en 
natuurlijk letten op het voedingspatroon. 
Vooraf stond nog niet vast of hij daadwer-
kelijk zou mogen boksen, dat werd pas een 
maand van te voren beslist. Maar op 24 
januari stond hij dan echt in de ring en won 
uiteindelijk zijn wedstrijd. Niet omdat hij een 
veel betere bokser was dan zijn tegenstan-
der, maar op fitheid!
Omdat Joost het boksen leuk bleef vinden, 
- hij noemt het zelf een verslaving - is hij 
blijven trainen. Zelf geeft hij aan dat als hij 

“Als je fysiek fit bent, kun je mentaal meer aan.”                Debbie de Weijer

Joost van Berkel is een echte sportman. Op zijn 5e begon hij met voetbal en is daar - 
in verband met diverse blessures - mee gestopt toen hij 40 was, met pijn in zijn hart. 
Toch wilde hij graag blijven sporten en ging via een oude vriend personal fitness 
doen, waar boksoefeningen een onderdeel van waren. Dit beviel hem heel erg goed. 
Vervolgens trainde hij 2 tot 3 keer per week voor het boksen: hij had er aanleg voor en 
natuurlijk ook een goed postuur. Dit smaakte naar meer.

jonger was begonnen met deze sport, hij 
waarschijnlijk amateurbokser was gewor-
den. Maar wat maakt dat boksen nu zo 
aantrekkelijk volgens Joost? “Dat is omdat 
het een fysieke sport is die heel erg snel 
gaat. Je moet continue blijven opletten.”

Trainer
Inmiddels is Joost ook trainer, eerst bij Axis 
en nu bij Smidboxing op dinsdagavond. 
Joost beschrijft de lessen als volgt: “er is 
een goede sfeer, het is gemengd, de leuke 
kanten van het boksen worden belicht en 
je gaat met een voldaan gevoel naar huis, 
omdat het een totale work-out is. De les-
sen die ik geef zijn meer gericht op fitheid: 
boksfit. Andere trainers helpen tijdens de 
training en nemen kleine groepjes apart 
waarbij de nadruk meer ligt op de techniek.“ 

Joost (vlak voor de boksbal) met een aantal wijkgenoten
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Een van die trainers is Richard, “35 Jaar 
met 50 jaar ervaring!”, aldus Richard zelf. 
Wie ook eens wil ervaren wat boksen nu is, 
kan altijd een proefles volgen op dinsdag 
of donderdag. De minimum leeftijd is 16 
jaar, een bovengrens is er niet. En pas als 
het echt bevalt, dan moet je investeren in 
handschoenen en dergelijke. Zelf heb ik 
inmiddels ook een proefles achter de rug. 
En inderdaad: het is echt een totale work-
out, waarbij ik veel bekenden uit de wijk 
tegenkwam. Mail voor meer informatie, of 
het aanmelden voor een proefles naar: 
7 jeltesmid78@live.nl.

Zuinig op je lijf
“Je hebt maar 1 lijf en daar moet je wel 
zuinig op zijn. Dit begint al bij de jeugd”, 
vindt Joost. Hij is van mening dat sport en 
bewegen bij een gezonde levensstijl horen, 
net zoals een bewust voedingspatroon. 
Zijn kinderen geeft hij het goede voorbeeld. 
Er wordt bespreekbaar gemaakt waarom 
bepaalde voeding (on)gezond is, in plaats 
van te spreken over dik en dun. Van diëten 

is hij geen voorstander: voeding moet 
gebalanceerd zijn en het moet iets zijn wat 
je structureel in je leven kunt invoegen. Een 
keer een bord friet is niet erg en daar moet 
je dan ook van kunnen genieten. Daarnaast 
is ook voor kinderen bewegen belangrijk: 
“lekker buitenspelen en een teamsport, 
juist voor de sociale aspecten. Zo kun je 
voor kinderen een balans zoeken”, aldus 
Joost. Ook is hij van mening dat scholen 
een rol hierin spelen: denk aan traktaties, 
voorlichting over voeding in combinatie met 
bewegen en stimuleren van sport. “Door 
op een juiste manier gebruik te maken van 
deze kanalen, zouden bijvoorbeeld gymles-
sen erg verrijkt kunnen worden.”

Als laatste geeft Joost aan dat “in beweging 
zijn”, niet perse hoeft te betekenen dat 
je je dagelijks 2 uur in het zweet werkt in 
een sportschool. Wandelen met de hond, 
fietsend naar het werk en meevoetballen 
op het schoolpleintje zijn ook vormen van 
bewegen!

Blicon Beveiligingen is 
gedurende twee jaar hoofd-
sponsor van FC Tilburg. 
Inmiddels prijkt de spon-
sornaam op de shirtjes. 
Femke de Leeuw, direc-
teur van Blicon, is er van 
overtuigd dat bewegen en 
sporten positief is voor jong 
en oud en uit maatschap-
pelijke betrokkenheid wil zij 
graag de nieuwe vereniging 
helpen een bloeiende club 
te worden.  
Op de foto Niels Hessel-
berth (l.), interim-voorzitter 
FC Tilburg en Robbert 
van Beurden, directielid 
bij Blicon, met het nieuwe 
shirt.
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Om 9.30 uur wordt er gestart bij de ‘Wa-
terzuivering Moerenburg’, Hoevense 
Kanaaldijk 40, 5018 TE Tilburg. Vanaf 9.00 
uur staat de koffie en thee klaar. 
Voor alle werkmaterialen wordt gezorgd. Er 
wordt gewerkt in kleine groepjes en er is 
een duidelijke instructie aanwezig. De pau-
ze is tussen 12.30 en 13.30 uur bij Manege 
Hooijen in de Broekstraat. Daar krijgen we 
soep,thee en koffie aangeboden. Wel graag 
een eigen lunchpakketje meebrengen.
We doen dit nu voor het zestiende 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 

Nationale Natuurwerkdag in Moerenburg op 4 november 
Op zaterdag 4 november is het weer Nationale Natuurwerkdag. Kom je ook om op 
deze dag samen het zwerfvuil te gaan ruimen in Moerenburg? Eventueel willen we 
ook met belangstellenden natuurklussen doen in het gebied. 

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 erbij 
bent dus!

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 via 
7 willvansprang@gmail.com of 
( 06 537 174 52.

Werkgroep Behoud Moerenburg

De biljartvereniging heeft altijd in het 
klooster gespeeld aan de Pelgrimsweg 
40, ingang via de Van Heutszstraat. Hier 
in dit klooster hebben wij de oude kapel 
omgebouwd naar onze biljartruimte waarin 
twee biljarts staan. Wij kunnen hier dan ook 
7 dagen in de week en 24 uur per dag te-
recht, en we hopen hier nog lang te blijven 
biljarten.

Biljartvereniging Sacrament
Even voorstellen: Biljartvereniging Sacrament is ontstaan in de parochie Armhoefse 
Akkers ergens in het jaar 1975. De precieze datum is niet bekend maar in 2015 hebben 
wij op 27 mei het 40 jarig bestaan gevierd.

Momenteel hebben we 23 leden variërend 
in de leeftijd van 65 tot 85 jaar. De biljart-
vereniging speelt bij de KBO Kring Tilburg 
in de competitie. Dit jaar hebben we vier 
teams in deze competitie te weten, twee 
teams in de 1e klasse, een team in zowel 
de 2e klasse als de 3e klasse.

Aangezien we ons dit jaar in een biljart-
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tenue hebben gestoken willen we ons mid-
dels dit blad profileren in de parochie.
Mocht u interesse hebben om eens te 
komen kijken en wellicht om mee te gaan 
spelen dan bent u van harte welkom. U 
dient dan wel lid te zijn van de KBO of lid te 
worden.
Heren kunnen mee gaan doen vanaf 55 
jaar en dames vanaf 50 jaar zijn uiteraard 

De leden van Biljartvereniging Sacrament nodigen u uit te komen meespelen

ook van harte welkom. Bewoners van de 
Armhoefse Akkers hebben voorrang op 
leden van buiten de parochie.

Namens biljartvereniging Sacrament Ton 
van Gestel, secretaris.
Bij interesse kunt u met mij contact opne-
men ( 06 249 391 91 of 
7 tvgestel@home.nl.  
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Gelijktijdig werd in Nijkerkerveen het 
Nederlands Kampioenschap Mennen ver-
reden. Deze Hippiade was al een week 
uitgesteld vanwege de drassige terreinen in 
Ermelo, maar ook nu was het er een waar 
modderbad. “Nee, dan toch liever maar 
naar Moerenburg”, dachten veel deelne-
mers. Een goede gok, want de hele wed-
strijdaccommodatie lag er schitterend bij.

Dressuur en vaardigheid
Op zaterdag startten de menners eerst 
met een dressuurproef, waarin niet alleen 
het correct rijden van allerlei figuren, maar 
ook de verzorging van paard en pony, de 
tuigage en de wagen beoordeeld worden. 
“Vergis je niet in het onderhoud van het 
tuig”, legde een van de deelnemers me uit. 
“We staan heel wat uurtjes al het leer en 
chroom te poetsen. Met al die nattigheid 
van de afgelopen weken, moet je er ook 
voor zorgen dat de gespen bijvoorbeeld 
niet gaan roesten en het leer niet hard en 
stug wordt.”
Vervolgens door naar de tweede proef: de 
vaardigheid. Een parcours tussen pion-
nen door, waarop balletjes zijn gelegd. De 
pionnen/kegels zijn zo geplaatst, dat de 
wagen of koets er precies door kan. Na 
iedere rit wordt de breedte precies afgepast 
op de volgende aanspanning. Balletje eraf 
gereden, of te lang over het parcours doen, 
betekent strafpunten.

Marathon
Spectaculair om te zien is altijd hoe de en-
kelspannen (wagens met 1 paard of pony), 
twee spannen (wagens met 2 paarden of 
pony’s naast elkaar), tandems (wagen met 
2 paarden/pony’s achter elkaar) of vier-
spannen (met 4 paarden/pony’s) zich door 
de verschillende hindernissen heen draaien 
en wenden. Ook hier liggen weer balletjes 
op de doorgangen die moeten blijven lig-

Menwedstrijd verdient meer publiek                                Jaap van Loon

Voor het tweede achtereenvolgend jaar verzorgde Menvereniging De Postkoets weer 
een soepel verlopen menwedstrijd op de terreinen in Moerenburg. De menners geno-
ten van de goede organisatie en natuurlijk het prachtige weer.

gen en telt de snelste tijd.  
“Afschuwelijk”, riep een oudere dame ont-
zet, toen ze een paard wit van het schuim 
langs zag draven. De menner hoorde het 
niet eens, want zo erg was het absoluut 
niet! Door de plotse nazomer gaan paar-
den sneller zweten, als ze een inspanning 
moeten doen. Dan zie je op delen van het 
paard wit schuim ontstaan en zeker bij 
donkere paarden valt dat meteen op.
De zes hindernissen waren vanaf het 
hoofdterrein, de weilanden van Harrie van 
Gorkum, goed te zien, maar van dichtbij zie 
je de kracht en souplesse van de paarden 
en pony’s toch het beste. Heerlijk is het 
dan om het commentaar van het publiek te 
horen, als men elkaar probeert uit te leggen 
hoe het allemaal in zijn werk gaat. “Oh, dus 
ze kunnen alleen maar strafpunten krijgen. 
Nou dat lijkt me helemaal niet leuk..” 

De deelnemers dachten daar wel anders 
over. Zelfs toen de prijsuitreiking wat 
later werd dan half zes, zat men rustig en 
heerlijk in het zonnetje te wachten. “Mooie, 
sportieve sfeer en een echte happening. 
Ik kom zeker volgend jaar terug”, vertelde 
een deelnemer, terwijl die toch door een 
gemist poortje moest worden gediskwali-
ficeerd. Corin en Theo Sweegers kunnen 
met gepaste trots terugkijken op beide 
wedstrijddagen, al hadden ze wel wat meer 
publiek verwacht. Op de fotocollage op de 
volgende pagina’s een terugblik.
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Paal

Als je meerkoet bent op de draaibrug die Armhoef en Moerenburg met elkaar verbindt 
dan maak je wat mee. Nadat ook het koetennest aan de linkerkant van de brug –vanuit 
Armhoef gezien dan- een trappetje kreeg ben ik mij wat gaan verdiepen in die buurtge-
noten. Ik beveel van harte aan ‘De meerkoet’ van Remco Daalder: ‘Meerkoeten zijn overal 
waar water is. Het zijn alledaagse dieren die een alledaags bestaan lijken te leiden, maar 
schijn bedriegt. Sommige blijven hun hele leven trouw aan hun nestplek en hun partner. 
Andere zijn ongebonden avonturiers, die de Middellandse Zee oversteken om op de Nijl 
te overwinteren of de Sahara oversteken om neer te strijken in Liberia.’ Ze redden zich 
volgens Daalder overal, bijten fel van zich af, tot bloedens toe en maken zelf wel uit wat 
ze met hun leven doen, concludeert Daalder. 
Onze twee families hebben het goed. Niks Sahara of Nijl. Gewoon Armhoef. Beide een 
veilige strategische plek zoals eeuwen geleden verdedigingswerken werden gebouwd. Je 
ziet de vijand van alle kanten aankomen. En –kijk maar eens goed- je kunt je overbuur-
man de loef afsteken door een nog hoger en groter nest te bouwen. 
Het zijn geen wereldreizigers, die meerkoeten van ons, maar ze maken ook best wel wat 
mee: meermalen per dag gaat de brug open en dicht. Altijd wat te doen, net zoals het 
stoplicht van Almelo. Ze zitten er ook met hun neus bovenop als weer ‘ns iemand de 
supersonische zwart-witte verkeerspaal voor de brug met geweld de grond uit rijdt. Ik 
heb het empirisch vastgesteld: als die paal er staat vloeit het verkeer rustiger over de 
brug, iedereen heeft ruimte en kan soepel door, er wordt keurig gewacht op de ander. 
Maar soms, gaat het goed mis, vraag het de koetenfamilies. Dan heeft iemand haast of 
een aanval van ongeduld, neemt het eerste recht en knalt daarmee de paal uit de grond. 
Al een keer of vijf, zes de afgelopen tijd. Benieuwd wat zo’n ding kost, inclusief plaatsen. 
Benieuwd ook of de gemeente dan daadkrachtig op zoek gaat naar de lompe hufters die 
dat doen. Moeilijk kan het niet zijn: er staan een stuk of vier camera’s rond de brug. Dan 
ben ik wel rechttoe rechtaan van het pakken: aanbellen en vangen, boete plus alle kosten. 
En voor straf voortaan levenslang omrijden. 
Ik zou er iets van beton neerzetten, lomp, zwaar, massief. Zodat mensen wel drie keer 
nadenken om ‘nog ff gas te geven’. En als ze het dan toch doen: auto in de prak. Eigen 
schuld. Zo blijft het ook leuk voor de meerkoeten. 
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Héél Armhoef zingt! 
Op 18 november a.s. is het zover; Armhoef 
gaat samen zingen in De Pelgrimhoeve. 

Jong (vanaf 18 jaar) en oud zijn van  
harte welkom om, onder het genot van een 
drankje, de keeltjes te smeren en  
uit volle borst mee te zingen.

De zaal gaat al om 20.00 u open, zodat we 
om 20.30 u kunnen beginnen.  
Hein van Berkel zal het een en ander in 
goede banen leiden, dus ook dat is in  
vertrouwde handen!

Wie zingt er mee?
De toegang is gratis!
 

Sponsoren: Verrijk je wijk • Pelgrimhoeve • Kavavlam  •  Blossom Bloembinders •  Moonen Kwekerijen Udenhout •  
APK Station Tilburg •  De Fietssleutel •  Chopin  •  Van Dijk Tandtechniek  •  Sancha  •  ZZIE vorm & beeld •

Héél Armhoef zingt! was voorheen “Liedjescafé”
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Chinees  -  Hollands 

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

Mini Loempia’s 

Kerry Kok 

Garnalen met salade en speciale saus 

Kipfilet met Jiao Jan 

Babi Pangang 

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	
 

Nog een keer kerstbomen en lichtjes voor in de buurt! 
 
Nu al iets over kerstbomen? Ja, met een goede reden! 
Vorig jaar was het namelijk een groot succes: op vijf plaatsen in de buurt stonden grote 
kerstbomen met lichtjes, en onder die bomen werden allerlei gezellige borrels en andere 
bijeenkomsten gehouden. Dit naar aanleiding van een oproep door de Buurtraad. Daarom 
doen we het dit jaar nog een keer.  
 
We gaan dus weer een aantal grote kerstbomen met lichtjes 
weggeven. Om buiten te plaatsen, op opvallende plekken in de 
buurt. De bomen en lampjes worden geregeld en betaald, de 
lampjes blijven eigendom van de Buurtraad om ze ook in de 
komende jaren weer te kunnen gebruiken. 
De rest is voor de buurtbewoners die zich melden: de boom 
planten, stroom regelen en de lichtjes in de boom hangen, 
versieren, ervoor zorgen, verantwoording voor de lichtjes, weer 
opruimen en natuurlijk gezellige activiteiten onder de boom 
organiseren. 
 
Ben je met een groepje in je straat en wil je dit regelen? Geef dan door waar je de boom wilt 
plaatsen en wie de contactpersoon is. Mail naar 7 buurtraad@armhoefseakkers.nl. 
Graag reactie vóór 13 november a.s., dan hebben we tijd om de boel te regelen. Iedereen 
krijgt bericht, maar bij te veel aanmeldingen beslist de Buurtraad welke plekken het meest 
geschikt zijn.  
 
Buurtraad Armhoefse Akkers 
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Kom ook naar het diner voor senioren  
op 8 november 

 	

	
Heerlijk meegenieten van een diner, speciaal voor senioren uit de wijk? Dat kan!  
Op woensdag 8 november bent u weer welkom voor een heerlijke maaltijd. Iedereen uit 
onze wijk van 55+ mag komen: 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 8 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 8 november: 

÷ Kervelsoep 
Stokbrood met kruidenboter 

÷ Rollade met champignon-
roomsaus 
Aardappelkroketjes en 
Haricots verts 

÷ Tiramisu	

 
Schrijf uzelf in vóór 1 november. U krijgt geen bevestiging meer, maar we verwachten u op  
8 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 8 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 1 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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Deze avond was door de Buurtraad geïni-
tieerd, omdat er veel zorgen zijn onder de 
bewoners van de Armhoefse Akkers over 
de mogelijke komst van het Stadsstrand 
naar dit terrein. Voorzitter Lout Donders 
van de Buurtraad wilde de avond benutten 
om deze zorgen te inventariseren.  
Paul de Kanter, uitbater van het Stads-
strand tot 2016, heeft een mooi plan 
gemaakt voor de waterzuivering. Daar is 
Waterschap de Dommel – eigenaar van de 
terreinen - enthousiast over. Het plan past 
ook binnen het bestemmingsplan van de 
Gemeente, maar bracht in april veel onrust 
onder de omwonenden toen Paul zijn 
ideeën voor de eerste keer ontvouwde.

Watereducatie
Martin Bouwman van Waterschap de Dom-
mel zette kort uiteen wat zij, als eigenaar, 
graag zouden willen met dit terrein: “Voor 
ons is het een industriegebied waarvan het 
onderhoud behoorlijk wat geld kost. 
De opvangbakken zijn de komende 50 jaar 
zeker nog in functie als waterberging voor 
grote hoosbuien. De helofytenfilters zitten 
vol met vuil, smerig water. Niet geschikt 
om iets mee te doen. Het waterschap 
heeft de plicht de gebouwen - industrieel 
erfgoed - te behouden. In principe staan 
wij overal voor open, maar we hebben wel 
wat randvoorwaarden gesteld als: het moet 

Er is nog veel onduidelijk                                               Corin Sweegers
Op maandag 25 september jl. werd er in het Duvelhok een informatieavond gehouden 
over een mogelijke invulling van de RWZI-Oost, het terrein van de voormalige rioolwa-
terzuivering in Moerenburg. 

openbaar zijn, veilig zijn, verantwoord zijn 
en passen bij het terrein. Daarnaast heeft 
de Dommel wat wensen: graag educatie, 
liefst watereducatie en de uitbater moet in 
gesprek met de omgeving blijven.”

Monument
Na Martin Bouwman kwam omgevingsma-
nager Mark van Akkeren van de Gemeente 
Tilburg, aan het woord. Mark is duidelijk: 
“Het is een plek met een geweldig verhaal 
over de geschiedenis van Tilburg. Het is 
een monument van duurzaamheid in een 
uitloopgebied van de stad. Er zit van alles 
in Moerenburg, wonen, bedrijven, ecologie, 
biodiversiteit en men kan er recreëren. 
Daarnaast heeft de Gemeente de opdracht 
om voor een nieuwe plek te zorgen voor 
het Stadsstrand dat erg gewaardeerd werd. 
Het bestemmingsplan is in 2010 vastge-
steld en laat toe wat Paul de Kanter voor 
ogen heeft: bestemming recreatie met 150 
m2 bebouwd oppervlak, maatschappelijke 
functies, culturele instellingen. Kort gezegd: 
een publiekstrekker mag het worden.” 
Daar zitten dan ook meteen de grote zor-
gen van de mensen in de zaal. Waar blijft 
dat verkeer, hoe gaat zich dat bewegen in 
onze wijk? En toch vooral: hoeveel ge-
luidsoverlast gaat dit geven? Het bestem-
mingsplan omvat horeca klasse 1, dat 
betekent dat in principe er dan elke dag tot 
02.00 uur muziek gedraaid mag worden 
en in het weekend zelfs tot 04.00 uur. Een 
terrasvergunning is niet nodig als er geen 
versterkte muziek wordt gedraaid. Voor een 
evenement moet wel een aparte vergun-
ning worden aangevraagd.

Horecazaak
Paul de Kanter, initiatiefnemer van het 
Stadsstrand, heeft veel ideeën, maar is ook 
ondernemer. Er is veel weerstand ontstaan 
door zijn presentatie van het Stadsstrand in 

Straks recreëren op het terrein 
van de waterzuivering?
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april jl. en dat wil hij nu graag voorkomen: 
“Het plan moet haalbaar, betaalbaar, veilig 
zijn en waar de buurt mee kan leven.” De 
ideeën van Paul betreffen het neerzetten 
van een horecazaak die andere plannen 
zal moeten financieren, bv. een viskwekerij, 
stadstuin, educatieve route. De horeca is 
het verdienplan. Ten opzichte van april is er 
niet veel veranderd aan de plannen, omdat 
de huurprijs bepalend zal zijn voor wat er 
nodig is. “Er zijn echt geen concretere plan-
nen, dan wij u nu vertellen.” 
Afhankelijk van de invulling zal de huurprijs 
worden vastgesteld. Die staat nu tussen 
de € 0,00 en € 175.000. Daar kan een 
ondernemer dus nog niets mee om verdere 
plannen te concretiseren. Hoe lager de 

Ideeën kun je voorleggen aan 
Paul de Kanter

huurprijs wordt, hoe minder verdienhoreca 
er nog zal zijn.

Ideeën
Paul de Kanter is nu de enige gespreks-
partner voor De Dommel voor de huur van 
het terrein. Hij staat open voor alle plannen 
die andere mensen hebben en wil bekijken 
of die aansluiten, iets toevoegen bij zijn 
plannen. Het Waterschap zou ook een 
slechte zakenpartner zijn, als ze Paul nu 
ineens aan de kant schuiven en met een 
andere partner aan tafel gaan. Wel is deze 
avond duidelijk afgesproken dat iedereen 
die een leuk idee heeft dit bij Paul de Kan-
ter moet indienen en via hem zal i.s.m. de 
Gemeente en De Dommel, de haalbaarheid 
worden bekeken. Paul moet om allerlei 
educatieve dingen te kunnen uitvoeren 
wel een verdiencapaciteit creëren op de 
zuivering middels een horeca. Wat dat dan 
ook zal worden. 

Frans van Aarle van Lokaal Tilburg maakte 
aan het einde van de avond duidelijk dat 
de Gemeenteraad hier ook nog wel degelijk 
een stem in heeft ook al voldoet e.e.a. 
aan het bestemmingsplan dat er ligt. Het 
is nooit de bedoeling geweest dat op deze 
bijzondere plek in Moerenburg intensieve 
horeca zal plaatsvinden. Hij deed een 
dringend verzoek aan Martin Bouwman van 
het Waterschap om het huiswerk opnieuw 
te doen en duidelijke kaders te stellen: “wat 
willen we wel en wat zeker niet.” Conclusie: 
Er is dus nog veel te veel onduidelijkheid. 

Op deze foto eind jaren ‘70 heeft dokter Niek Wouden-
berg zijn opvolger al op schoot. Per 1 oktober draagt 
hij na 36 jaar (1981-2017) zijn praktijk met 2400 
patiënten over aan zijn zoon Niek. Met een druk be-
zochte receptie in het Klasse Theater nam Niek senior 
afscheid van zijn trouwe cliënten. Vele senioren onder 
hen haalden herinneringen op aan opa Niek Wouden-
berg, de eerste generatie. Zij gaan dus nu over via de 
zoon naar de kleinzoon. De derde generatie huisarts, 
allen Niek Woudenberg geheten. De bloeiende praktijk 
blijft in de familie, waarmee de traditie van een waar 
doktersgeslacht in ere blijft.
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Wat was de aanleiding voor uw afscheid?
“Onderwijzer zijn is een pracht vak, maar 
ook topsport. Ik heb echt een passie voor 
het basisonderwijs, altijd gehad en nog 
steeds. Er komt echter zo veel bij kijken, 
aan overwerk, extra taken, uren maken. Je 
wordt een dagje ouder, en gaat nadenken. 
Er is nog zo veel te doen, en ik wil van het 
leven blijven genieten. Ik ben echtgenoot, 
vader, opa, mantelzorger, vrijwilliger. Van al 
die rollen leg ik die van meester nu neer, en 
daar krijg ik geen spijt van.”

Hoe kijkt u terug op uw loopbaan als leer-
kracht?
“Als een heel mooie tijd vol met waardering 
en prachtige ervaringen. Je wordt niet rijk 
in het onderwijs, dus daar moet je het niet 

Meneer Corné stopt ermee                                    Gerben van Eeuwijk

Er is een tijd van komen en een tijd van gaan. Na 42 jaar voor de klas op basisschool 
de Armhoefse Akker is Corné Mutsaers (64) deze zomer met pensioen gegaan. Tijd 
voor een afscheidsinterview.

Corné Mutsaers
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voor doen. Heel terecht ook, die landelijke 
staking op 5 oktober. Het salaris mag in-
derdaad omhoog, en de werkdruk omlaag. 
Ik zou daar meteen aan mee doen, zeker 
als actief vakbondslid. Het systeem van 
toetsen en administreren is echt doorge-
schoten, dat mag een stuk minder wat mij 
betreft. Leraren zijn eigenlijk veel te braaf 
en voeren alle eisen klakkeloos uit, maar 
waarom eigenlijk? Wij zijn te onzeker in 
plaats van recalcitrant. Ook al ben je maar 
een kleine pion, dan nog kan je samen het 
verschil maken. Ik klink wel als een oude 
idealist niet?”

Wat zijn uw herinneringen aan die ruim 40 
jaar?
“Recht van de Kweekschool in 1975 
begonnen met stage lopen op de Don 
Bosco-jongensschool, later gefuseerd met 
de Liduïna-meisjesschool tot de Armhoefse 
Akker. Alle groepen heb ik gedaan, zelfs de 
kleuters samen met juf Joop. Mijn record is 
45 leerlingen in een klas, echt veel toch? 
Mijn jarenlange stokpaardjes waren ICT en 
de MR (Medezeggenschapsraad), waar ik 
lang voorzitter van was. Met computers en 
met mensen werken lag me allebei goed. 
Ik houd van omdenken, van een probleem 
een oplossing maken, samen met anderen. 
Zelden of nooit had ik ruzie of een conflict, 
want je hoeft geen gelijk te halen. Ouders 
of collega’s mogen best hoge eisen stellen, 
maar blijf wel reëel.”

Wat heeft u zien veranderen tijdens uw 

loopbaan?
“De kinderen zijn eigenlijk niet veranderd, 
die blijven gewoon heerlijk zichzelf. Grap-
pig, flapuit, bedeesd, bedachtzaam. Ze 
moeten alleen zoveel tegenwoordig. Zo 
jong al prestatiedruk ervaren, waar zijn we 
mee bezig? Waarom is alleen een voetbal-
club niet genoeg? Die kids hebben al zo-
veel aan hun hoofd, vooral aan hun hoofd, 
niet aan hun lijf. Sociale media niet in de 
laatste plaats, er is zoveel media-domheid 
in plaats van -wijsheid. Digitaal pesten of 
uitsluiten, wat erg is dat. Gelukkig is er 
al jaren aandacht voor, niet in de laatste 
plaats via het prachtige Marietje Kessels 
project in de bovenbouw. Dat project heb ik 
30 jaar geleden al omarmd, en daar ben ik 
trots op.”

Wat zijn uw toekomstplannen als pensio-
nado?
“Naast mijn zorgtaken – die privé zijn – 
hoop ik te gaan reizen, als eerste naar 
Spanje met mijn vrouw. Ik hoop nog lang 
gezond te blijven en te genieten van mijn 
familie van drie kinderen en drie klein-
kinderen. Ze wonen allemaal in de buurt 
gelukkig. Ik zal nog wel eens terugkomen 
op school, op de koffie. Dan kijk ik met 
voldoening naar de oude boom op het 
schoolplein van het hoofdgebouw. De enige 
van de drie, destijds geplant door mij en 
twee oud-collega’s, die er nog staat. De 
meneer Corné-boom noemen ze die, mooi 
toch? Doe je de groeten aan jouw dochter, 
niet vergeten!”                

Vacature: nieuwe Buurtraadleden gezocht 
 
Moerenburg, de Waterzuivering, de nieuwe torenspits, seniorenhuisvesting, groen in de 
buurt... Zomaar wat onderwerpen waar de Buurtraad Armhoefse Akkers de laatste tijd druk 
mee is. Heb je ook zin om je in te zetten voor de buurt? Vind je het leuk om mee te praten en 
te denken over dingen die hier spelen? Hoeveel tijd het kost, is afhankelijk van waar je je 
allemaal voor wilt inzetten, maar ga uit van een paar avonden per maand. 
De Buurtraad is op zoek naar 'nieuw bloed', dus heb je interesse, laat het weten en mail naar 
7 buurtraad@armhoefseakkers.nl. Misschien kun je dan een keertje bij één van de 
volgende buurtraadvergaderingen aansluiten. 
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Graag willen we alle ideeën verzamelen 
om deze te bundelen in een soort boekje. 
Vervolgens willen we met de gemeente, de 
eigenaar van de openbare ruimte, in ge-
sprek gaan om de mogelijkheden te verken-
nen. Samen met de buurt willen we dan de 
ideeën verder uitwerken om vervolgens te 
gaan realiseren.

Aan wat voor soort ideeën kunt u denken? 
Hierbij enkele voorbeelden:
- Er staan op diverse hoeken van straten 

paaltjes. Deze kunnen vervangen wor-
den door groene perkjes. 

- Een kale boomspiegel kan eenvoudig 
meer kleur gegeven worden.  

- Samen met je buurtgenoten het groen-
onderhoud van de gemeente over-
nemen en het mooier en kleurrijker 
maken.

Meer ideeën en informatie kun je vinden op 
: www.armhoefseakkers.nl

De gemeente heeft al een aantal spelregels 
opgesteld, bijvoorbeeld over mogelijkheden 
om de boomspiegels te gebruiken en om 
geveltuintjes aan te leggen. Meer hierover 
kun je lezen op : https://tilburgers.nl/colle-
ge-moedigt-aanleg-van-geveltuintjes-aan/ 
en : https://www.huisjeboompjebeter.nl/

Heb jij ideeën om onze wijk groener te maken?               Hein Jacobs

Vanuit de buurtraad willen we meer groen in onze wijk stimuleren. Met name ook meer 
groen in de openbare ruimte. Daarvoor hebben we jouw hulp nodig.

Natuurlijk kun je ook zelf in en om jouw 
eigen huis gaan ‘vergroenen’. Voorbeelden 
hiervan zijn: tegel eruit, plantje erin; regen-
pijp afkoppelen; regenton; groene erfaf-
scheiding; groene daken en grindstroken. 
Ook deze initiatieven kun je doorgeven. Als 
er voldoende animo is kunnen we dit als 
buurt gezamenlijk oppakken, als je hierbij 
geholpen wilt worden.
Met de toenemende hevige hoosbuien, als 
gevolg van de klimaatverandering, hebben 
deze maatregelen ook als voordeel dat we 
het riool ontlasten. Of willen we hiermee 
wachten totdat onze straten overstromen?

Stuur al uw ideeën naar: 
7 buurtraad@armhoefseakkers.nl  

Met wat plantjes rond de boom 
wordt het gezelliger

Wijkgenootjes Floor en Juliette (10 jaar) zijn 
nagels gaan lakken en verkochten ranja en 
water met verse munt tijdens de garagever-
koop in de Armhoefse Akkers voor een goed 
doel: het Ronald Mc Donald-huis in Tilburg. 
De oma’s van Floor - Ine en José - zijn daar 
al jarenlang vrijwilliger. Het leverde een be-
drag op van maar liefst € 40.71, wat ze eind 
augustus zijn komen overhandigen. Op de 
foto met de cheque Floor (r) en Juliette met 
achter hen vrijwilligers José (l) en Dieny.



31

 
Contactmiddag 2017 voor senioren 

 
 
Samen wandelen, fietsen, uit eten of naar een museum... daar wilden we een jaar 
geleden graag mensen uit onze wijk voor bij elkaar brengen. Daarom organiseerden we 
als Senioren Netwerk Armhoefse Akkers al twee keer eerder een contactmiddag.  
 
We hebben op die middagen mensen met elkaar in contact gebracht en er zijn groepjes 
gevormd om samen gezellige dingen te doen.  
 
Maar het zou nog veel meer kunnen... 
Daarom komen we ook dit najaar weer bij elkaar voor de 
Contactmiddag 2017!  
Een gezellige middag die hopelijk weer tot een heleboel 
nieuwe activiteiten en contacten leidt. We zorgen voor een 
paar concrete plannen waar u op in kunt schrijven, dus mis 
dat niet! Alle senioren uit de wijk zijn van harte uitgenodigd 
om (weer) aanwezig te zijn. Ook als u een tijdje niets heeft 
gehoord van andere mensen die u toen sprak: kom en blaas 
de contacten weer nieuw leven in. We helpen u daar graag bij! 
 
Wanneer: Kom op vrijdagmiddag 17 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.  
Verder gaan we gezellige dingen doen en regelen we dat er ook na deze middag genoeg te 
beleven is. 
  
Nog vragen? Bel dan ( (013) 544 67 83 (Ineke van Kasteren) of mail naar  
7 seniorennetwerk@armhoefseakkers.nl. 
 
Tip: neem uw agenda of kalender mee, zodat u meteen afspraken kunt maken! 
 
Groetjes van het Senioren Netwerk Armhoefse Akkers 
 
 
Ja, ik kom / wij komen graag op de Contactmiddag op vrijdag 17 november om 13.30 uur. 
 
Naam/namen:................................................................              1 persoon / 2 personen 
 
Adres:...................................................................................       Telnr.:......................... 
 
Mailadres:................................................................................................... 
 
Stop deze strook vóór 10 november in de brievenbus op J.P. Coenstraat 34a. 
U krijgt verder geen bericht meer, we zien u graag op 17 november in de Pelgrimhoeve! 
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De bijeenkomsten beginnen met het 
bekijken van kunstwerken om inspiratie 
op te doen. Daarna gaan de kinderen zelf 
iets bedenken en maken. Tussendoor is er 
limonade met wat lekkers erbij. En na afloop 
mogen de kinderen natuurlijk het gemaakte 
werkstuk mee naar huis nemen. 
De Kunstclub is gericht op kinderen van 
4 tot 10 jaar. Iedere maand is er een 
nieuwe bijeenkomst en een nieuw thema. 
De bijeenkomsten duren steeds 1 uur. De 
kinderen werken zowel ruimtelijk als plat. 
Op schilderdoek, met gips en klei, maar 
ze maken ook eigen materialen. Zoals een 
echte onderzoeker dat doet. 

Leechin geeft al jaren les aan kinderen. 
Waaronder in museum De Pont. Daar zette 
ze een atelier op waar kinderen en school-
groepen zelf met materialen aan de slag 
kunnen, gekoppeld aan een bezoek in het 
museum. Daarnaast verzorgde ze verschil-
lende workshops voor bedrijven. Leechin is 
gespecialiseerd in animatiefilm en character 
design: “Dus dat komt ook aan bod. Het is 
heerlijk om bezig te zijn met je passie en dat 
over te brengen. Kunst en cultuur verdiept. 
Ik vind het van belang om mijn kennis in te 
zetten en door te geven. Cultuur draagt im-
mers bij aan een dynamische en vruchtbare 
samenleving waarin het fijn is om te leven, 
te wonen en te werken.” 

Nieuw in de wijk: Kunstclub Armhoef                                    Redactie
Afgelopen september is een nieuw initiatief van start gegaan onder de noemer: 
‘Kunstclub’. Daar kunnen kinderen uit de wijk op woensdag middag hun talenten 
ontwikkelen. Ze gaan in de Pelgrimhoeve aan de slag onder begeleiding van Leechin 
Kok, een ervaren kunstenaar. 

De volgende kunstclub bijeenkomsten staan 
gepland op: 25 oktober Halloween (lichtob-
jecten), 29 november Sint (stof en textiel), 
13 december Kerst (handlettering). Op 
verzoek kan er ook op een ander moment of 
aan een andere leeftijdsgroep een work-
shop gegeven worden. Leechin: “Het lijkt 
me bijvoorbeeld leuk met een groep kinde-
ren ontwerpen te maken en uit te voeren 
voor carnaval. Voor de optocht in de wijk. 
Of om bijeenkomsten op te zetten voor een 
muziekgroep of een jonge-schrijversgroep 
in de wijk. Op dit moment zijn de bijeenkom-
sten vooral gericht op het ontwikkelen van 
de beeldende creativiteit: het aanbieden 
van technieken en het in de praktijk leren 
over beeldende begrippen zoals kleur, vorm, 
ritme en structuur. Wie weet hebben we 
straks genoeg interessante werken om een 
tentoonstelling mee in te richten.” 

Wil je meer informatie of meedoen? Stuur 
een mail naar: 
7 kunstclubarmhoef@gmail.com. 
Leechin is nog op zoek naar oude over-
hemden om te gebruiken als schort. Ander 
schildermateriaal of gereedschap is ook van 
harte welkom.

Leechin aan het werk met enkele kinderen 
(foto Gerdien Wolthuis Pauw)

	

OPROEP	

Heb	jij	zin	om	mee	te	werken	aan	dit	wijkblad?	
Wijknieuwtjes	opsporen,	
mensen	interviewen,	of	…	
De	redactie	is	op	zoek	naar	
mensen	die	regelmatig	een	
bijdrage	willen	leveren.		
Neem	contact	op	met	een	van	de	redactieleden	
of	via	7	armhoefseakkers@gmail.com	
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Oproep kandidaten Gemeenteraadsverkiezingen 2018 
 
Op 21 maart 2018 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen, ook in Tilburg. Er gaan weer 
heel erg veel politieke partijen meedoen, die allemaal het beste voorhebben met onze stad. 
Ook in onze wijk gebeuren er dingen waar de politiek invloed op heeft: veiligheid, groen, 
bijdrage Buurtraad, onderhoud wegen enz. enz.  
In onze wijk zijn vast weer mensen die voor een partij op de kandidatenlijst staan. Wij willen 
u vragen om u voor te stellen aan uw wijkgenoten. Een korte introductie van u zelf. Voor 
welke partij, op welke plaats gaat u meedoen. Waar staat u voor en dan vooral betrekking 
hebbend op onze wijk. Wat is uw doel of streven? En dat dan liefst nog in maximaal 150 
woorden. Een foto erbij maakt het nog wat persoonlijker. We gaan dan proberen om in 
januari of februari een overzicht te maken van onze ‘wijkkandidaten’.  
Graag uiterlijk insturen 1 december a.s. aan 7 armhoefseakkers@gmail.com.  
 
 
 

Tiny van Bilsen heeft enorm veel fijne, hartelijk, warme reacties en kaarten mogen ontvan-
gen van wijkbewoners na het overlijden van haar man Bart. Via deze weg wil ze heel graag 
iedereen bedanken voor alle steun en blijken van medeleven.

FC Tilburg startte aan het begin van dit voetbalseizoen meteen met acties omtrent 
Sportiviteit en Respect. Sport is immers een hobby, een plezierige wijze van in- en 
ontspanning en daarbij hoort een sportieve, respectvolle instelling naar elkaar toe. 
Wethouder van sport Hans Kokke verrichtte 22 september jl. de aftrap 

Café Zomerlust gaat dit jaar haar openingstijden niet aanpassen aan de winter. Alle 
dagen – behalve op dinsdag – kun je er al vanaf 11.00 uur terecht. Er blijken steeds 
meer bezoekers de tijd te nemen voor een lekkere lunch en de afgelopen 7 jaar was 
dat niet mogelijk, doordat de deur pas halverwege de middag open ging.

Nationaal Landschap Het Groene Woud wordt gastregio van de Landschapstriën-
nale 2020. Dit is een driejaarlijkse manifestatie die het Nederlandse landschap en de 
toekomst ervan nationaal en internationaal in de schijnwerpers zet voor burgers en 
professionals. In 2018 en 2019 worden al diverse activiteiten ontwikkeld. 

Het IVN organiseert op 26 november een wandeling om nog meer van Moerenburg 
te ontdekken: leer meer en verwonder je over de cultuurhistorie en in het bijzonder 
de waterzuivering en Huize Moerenburg. Start bij Café Zomerlust om 10.00 uur en de 
gratis wandeling duurt ongeveer 2 uur.

Het leegstaande pand van de oude Rijks HBS aan de Ringbaan Oost krijgt nieuwe 
bewoners. Een aantal Tilburgse schoolbesturen en samenwerkingsverbanden zoals T-
Primair en Plein 013 verhuizen samen met Kinderstad uiterlijk 1 april van het komend 
jaar nadat het gebouw grondig gerenoveerd is.
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Alles over het Senioren Netwerk Armhoefse Akkers 
	
Het Senioren Netwerk Armhoefse Akkers bestaat uit een aantal enthousiaste actieve 
wijkbewoners. Zij worden ondersteund door de Buurtraad Armhoefse Akkers en door 
het sociaal werk van ContourdeTwern.  
 
Het netwerk komt op voor belangen van senioren in de wijk. Zij voorzien de ouderen in de 
wijk van informatie over diverse onderwerpen die voor hen van belang kunnen zijn.  
Én zij organiseren en ondersteunen gezellige activiteiten in de wijk. 
 
Belangenbehartiging 
Hierbij speelt het Senioren Netwerk zoveel mogelijk in op de wensen 
van oudere wijkbewoners.  
Zo hebben zij bijvoorbeeld gezorgd voor: 
- een bloedprikpost in de wijk 
- een extra bankje in Moerenburg 
- het beter afstellen van de stoplichten aan de Ringbaan Oost 
Daarnaast onderzoekt het Senioren Netwerk samen met de 
Buurtraad mogelijkheden voor het realiseren van een 
woon/zorgvoorziening voor ouderen in de wijk. 
 
Informatie 
Het Senioren Netwerk organiseert informatiebijeenkomsten over diverse onderwerpen. 
Onderwerpen die onder andere aan bod zijn gekomen: 
- Veranderingen in de zorg (met info-kaart over zorg en welzijn in de wijk) 
- Goed horen 
- Telefooncirkel 
Uit een inventarisatie van het netwerk bleek behoefte te zijn aan ondersteuning op de 
computer. Het netwerk heeft daar in samenwerking met een vrijwilliger op ingespeeld met het 
opzetten van een Tablet-inloop en met een Cursus basisvaardigheden op de computer 

 
Gezellige activiteiten 
Het Senioren Netwerk biedt allerlei gezellige activiteiten voor alle senioren in de Armhoefse 
Akkers. Bijvoorbeeld: 
- Tilburg Tour (eens in de twee jaar): met de bus gaan de deelnemers naar diverse 

interessante en leuke plekken in Tilburg waar je normaal gesproken niet zo snel komt. 
- Diner in de wijk: samen met de KBO organiseert het netwerk eens in de zes weken een 

gezellig, lekker en betaalbaar driegangendiner (€10 p.p.) in de Pelgrimhoeve. 
- Contactmiddagen: gezellige middagen waarbij mensen met dezelfde interesse aan 

elkaar gekoppeld kunnen worden, om samen wat leuks te ondernemen (fietsen, 
wandelen, uit eten, uitstapjes, sport, etc.). Dit kunnen tweetallen of grotere groepjes zijn. 

 
Mocht u interesse hebben in de activiteiten van het Senioren Netwerk houd dan in ieder geval 
de buurtkrant in de gaten. Alle activiteiten en diensten worden altijd via de buurtkrant en via : 
www.armhoefseakkers.nl bekendgemaakt. 
 
Wilt u juist meedenken en eventueel mee vergaderen met het Senioren Netwerk Armhoefse 
Akkers, of heeft u vragen of ideeën voor onderwerpen die het Senioren Netwerk kan 
oppikken? Neem dan contact op met Ineke van Kasteren, ( (013) 544 67 83 of mail naar : 
seniorennetwerk@armhoefseakkers.nl. 
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Maddy (inmiddels 15 jaar) is zo’n 5 jaar 
geleden begonnen met basketball en houdt 
erg veel van het spel. In Nederland speelde 
ze bij de Tilburgse club High Five, waar ze 
bijzonder leuke herinneringen aan heeft. 
Vooral aan de toernooien in Luxemburg, 
waar ze met haar team een paar keer aan 
meedeed. Maar er kwam een moment 
dat ze op zoek was naar meer uitdaging. 
Daarom speelt ze nu sinds een jaar bij BBC 
Campinia in een dorpje nabij Arendonk, 
België. 4 Keer in de week trainen en 1 of 2 
wedstrijden in het weekend: dat kost veel 
(reis)tijd zowel voor Maddy als haar moeder. 
Zolang school niet lijdt onder het vele spor-
ten en moeder een goed gevoel heeft bij het 
basketballen, rijden ze steeds op en neer. 
Maar natuurlijk proberen ze dit reizen ook te 
combineren met stedentrips.
 
Nederland vs. België
Bij haar huidige club ligt het niveau hoger 
en ze leert er dan ook veel bij, zowel van de 
trainers als van haar teamgenoten. Als grote 
verschil met Nederland geeft Maddy aan 
dat er in de Belgische competitie doorgaans 
sneller en fysieker gespeeld wordt en veel 
aandacht uitgaat naar een goede defensie. 
Daarnaast heeft ze de indruk dat basketbal 
bij onze Zuiderburen meer leeft (zo tref je er 
zelfs in de kleinste dorpen heel bloeiende 
basketbalclubs aan) en dat het er ook an-
ders wordt beleefd. Dat heeft misschien ook 
te maken met het feit dat de clubs in Ne-
derland veelal op ouders en goedwillende 
vrijwilligers draaien en in België de meeste 
coaches dan juist weer betaald worden en 
een gerichte sportopleiding hebben.
 
3x3 basketball
Op het reguliere 5 tegen 5 basketball zijn 
er diverse varianten ontstaan. Zo is er ook 
de 3x3 variant, wat we in Nederland ook 
wel streetball noemen. Dit is ontstaan op 

Basketball-skills, moves en doorzettingsvermogen       Debbie de Weijer
Basketbal en dan met name de streetball-variant is een sport die in Nederland steeds 
populairder wordt. Daar kan Maddy Kessels over meepraten. Zij werd in juli Neder-
lands Kampioen in de categorie meisjes onder 15 jaar. 

de pleintjes in de VS: het is dynamisch, 
spectaculair, urban en innovatief. Inmiddels 
is dit dé grootste urban teamsport ter wereld 
met wereldwijd meer dan 250 miljoen beoe-
fenaars! Het is dan ook niet verassend dat 
3x3 basketball vanaf 2020 een Olympische 
sport is.
Het spel verschilt iets van het gewone 
basketball. Ten eerste het aantal spelers en 
je hoeft 3x3 niet in clubverband te spelen. 
Je mag namelijk zelf een team samenstel-
len. Daarnaast speel je op een half veld en 
is er maar 1 goal wat het spel aanzienlijk 
sneller maakt. Ook is de speeltijd korter (10 
minuten). Bij 3x3 wordt er buiten of (in de 
winter) op bijzondere locaties gespeeld en 
tijdens de wedstrijden zijn er vaak een dj, 
kledingkraampjes en een speaker. Dit maakt 
alles laagdrempeliger en verklaart de toene-
mende populariteit van deze urbansport.
 
Nederlands Kampioen
In Nederland werden dit jaar in mei/juni 
weer de voorrondes gehouden voor de 
Nederlandse Kampioenschappen 3x3 
streetball. Maddy schreef zich ook in met 
een paar Belgische teamgenoten (een team 
bestaat uit 3 tot 4 spelers). Al snel won-
nen ze de eerste voorronde en kwamen ze 
steeds verder richting finale. Die finale vond 
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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

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.

plaats in juli in Amsterdam op een mooie 
locatie vlakbij de Arena. En na een reeks 
spannende matches en een beslissende 
finaleronde mochten de ‘Streetcats’, zoals 
ze hun team genoemd hadden, zich Ne-
derlands Kampioen in de categorie Meisjes 
onder 15 jaar noemen. De hoofdprijs was 
een geldbedrag en deelname aan een 3x3 
wedstrijd in Antwerpen. 

Maddy wil heel graag na het behalen van 
haar vwo-diploma gaan spelen in een col-
legeteam in Amerika. De trainers die Maddy 
heeft in België, hebben internationale 
contacten en ze hoopt dat ze zo in de VS 
terecht kan komen. Voorlopig heeft ze dus 
dromen genoeg en werkt ze hard om deze 
waar te maken. Wordt vervolgd?

 

Ook interesse in 3x3 streetball? 
Iedereen kan zich inschrijven voor de volgende voorrondes van de Streetball Master Tour 
2017/2018. Ga hiervoor naar : www.basketball.nl/3x3-basketball. Ook is er de mogelijkheid 
om op diverse veldjes in Tilburg 3x3 te spelen, onder leiding van trainers van High Five. 
 
 
 
 

Alweer enige tijd is het mogelijk om via een wandelpad om de velden van FC Tilburg te 
lopen. Via de Spoordijk loop je naar de Oisterwijksebaan en kom je ook langs het terrein van 
het St. Jorisgilde en de B&B MoerEnBurg.
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BUURTAGENDA 

15 okt. Vanaf 13.30 uur Pelgrimhoeve 
Leut met zes tonpraters 

17 + 24 
okt. 

Aanvang 19.30 uur Pelgrimhoeve 
Rikken ten bate van Gijsje Eigenwijsje 

25 okt. 13.30 – 14.30 uur Pelgrimhoeve 
Kunstclub Armhoef, thema Halloween 

2 nov. 19.30 – 21.00 uur GGz Restaurant 
Buurtborrel over duurzame wensen: Armhoef Bespaart 

2 nov. 19.30 – 21.30 uur La Poubelle 
Repair Café voor reparatie van nog bruikbare spullen 

4 nov. Vanaf 09.00 uur Nationale Natuurwerkdag in Moerenburg 
Samen Moerenburg weer van vuil ontdoen 

6 nov. Vanaf 20.00 uur Café Zomerlust 
Kom gezellig een gezelschapsspel spelen [Ludens 013] 

8 nov. Vanaf 17.30 uur Pelgrimhoeve 
Seniorendiner (aanmelden vóór 1 nov.) 

8 nov. Vanaf 20.30 uur Pelgrimhoeve 
Informatieavond over de spits op de Sacramentskerk 

18 nov. Vanaf 20.00 uur Pelgrimhoeve 
Heel Armhoef Zingt 

26 nov. 10.00 – 12.00 uur Café Zomerlust 
Gratis IVN-wandeling: ontdek Moerenburg 

 
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:  

   28 oktober 
   10 november 

  
Klachten over bezorging van uw buurtkrant, of storende fouten?  
Meld het via 7 armhoefseakkers@gmail.com  
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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), Yvette Eshuis ( 06 474 931 
61 (communicatie, omgevingswet), Erwin Jacobs ( 590 40 00 (penning-
meester), Hein Jacobs ( 542 61 10 (DAAD, Jan Wier), Esther Naeyé 
( 06 531 914 11 (groen, feest & ontspanning), Remco Westhoek ( 
535 70 08 (Kerk & Klooster, Moerenburg). 

     Vergadering Eerstvolgende vergadering: 14 november. 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 wijkagenten maken liever een 
persoonlijke afspraak. Bel: ( 0900 8844, of mail naar:  
: 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 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.  
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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. 

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  


