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Een deel van het carnavalswerkstuk van groep 8 van basisschool Armhoefse Akker,
waarmee de klas een prijs won: afgelopen week gratis naar de film
‘Jumanji’ in de Pathe-bioscoop.

www.armhoefseakkers.nl

Verkiezingsdebat gezapig
Open Buurttop Moerenburg
Doe mee met de Wijkkwis
Terugblikje op carnaval
Activiteiten voor senioren
armhoefseakkers@gmail.com

Muziek maken in Armhoefse Akkers > Doe mee!
Ja, het gaat echt gebeuren. In juni van dit jaar doet onze wijk mee met de Tilburgse
Muziekmarathon. Iedereen die een instrument bespeelt, of zingt, kan zich dan laten
horen en zien aan andere wijkbewoners. Rijp en groen, oud of jong, klassiek of
hiphop, iedereen is uitgenodigd. Dus doe mee!
Twee jaar geleden ontstond het idee om
in alle wijken van Tilburg, in de maand
juni, een aaneengesloten ketting van
muziek te maken. Dat zou betekenen 28
dagen en nachten non-stop muziek. Een
wereldrecord, maar… nogal ambitieus
bleek al snel. Enkele wijken deden mee en
probeerden 6 uur aaneengesloten muziek
te maken, zoals onze buurwijk Jeruzalem.
Het idee van dag en nacht muziek
maken is voorlopig losgelaten, maar de
basis van de Muziek Marathon staat nog
helemaal overeind. Alle wijken van Tilburg
doen mee, met de bedoeling muziek te
gebruiken als een middel om elkaar beter
te leren kennen. ‘Muziek verbindt’, is de
achterliggende gedachte.
In onze wijk
Wij organiseren in onze wijk 2 verschillende
activiteiten:
o een ‘open-huis-route’, waarbij
wijkbewoners die hun zang of
instrumentale muziek aan anderen
willen laten horen, hun huis open
stellen en op bepaalde tijden een
kleine voorstelling geven. Voor
kleinbehuisden of voor degenen die
‘aan huis’ bezwaarlijk vinden, zoeken
we een oplossing om elders hun geluid
te laten horen.
o een ‘gezamenlijk optreden’ in een
nog vast te stellen locatie. Bestaande
groepjes kunnen hier terecht, maar
zeker ook zangers en muzikanten
die het leuk vinden om samen met
anderen een nieuwe groep te vormen.
Alle niveaus en alle leeftijden zijn
welkom. Voor deze optredens wordt
een programma gemaakt en het zal in
een aantal gevallen vragen om enkele
repetities vooraf. Dat alles natuurlijk in
overleg.

In onze wijk vindt op zondag 17 juni de
‘Open Atelierroute Armhoefse Akkers’
plaats, waar zich reeds enkele zangers en
muzikanten voor hebben aangemeld. Alle
reden dus om beide evenementen zoveel
mogelijk in elkaar te schuiven.
Aanmelden vóór 1 april
Heb je zin om mee te doen met de
‘open-huis-route’ op 17 juni of met een
gezamenlijk optreden, meld je dan aan
via 7 openatelierarmhoef@gmail.com.
Maak bij je aanmelding duidelijk dat het
om muziek gaat en geef wat er bij jou te
horen is aan: soort instrument of muziek en
natuurlijk ook je naam en (email)adres. Heb
je twijfels…. Laat het even weten. Wie weet
kan een gesprekje je over de brug helpen.
Met een muzikale groet van ons
voorbereidingsgroepje,
Nannie Stoop, Ad Wayers, Matthijs Klerx en
Cees van Baardewijk
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Mobiliseer je wijk		

				

Jaap van Loon

Die boodschap klonk een beetje door bij het Verkiezingsdebat op 25 februari jl. In de
Pelgrimhoeve. 11 van de 14 partijen die meedoen met de Gemeenteraadverkiezingen
in Tilburg waren van de partij, maar nogal wat wijkbewoners lieten het afweten.
Van de partijen waren er aanwezig: 2 wethouders: Eric de Ridder (CDA) en Mario Jacobs (Groen Links); 2 wijkbewoners: Helma
Oostelbos (SP) en Beppie Smit (D66); nog
eens 3 lijsttrekkers: Oscar Dusschooten
(VVD), Frans van Aarle (Lokaal Tilburg) en
Hans Sweep (Burger Initiatief Tilburg) en
verder: Hans Rube (PvdA), Frans Vriends
(50 Plus) Kees van Dijk (LST Tilburg) en
Gert Brunink (links Offensief). Ze stonden
er niet alleen voor, want allemaal hadden
ze een clubje ‘aanhangers’ in de zaal, aangevuld met een 20-tal wijkbewoners.

allerlei debatjes tussen 2 of 3 en 5 of 6
deelnemers. Zo kwamen de onderwerpen:
Groen, Duurzaamheid, Veiligheid, Verkeer
& Parkeren, Voorzieningen, Waterzuivering
en de nieuwe Omgevingswet aan bod.
Voor de sprekers was het de kunst om
deze onderwerpen zo goed als mogelijk te
koppelen aan onze wijk en om niet (te veel)
te verzanden in algemeenheden. Daarvoor
moesten ze wel enige kennis van onze wijk
hebben en dus stapte bijvoorbeeld Frans
Vriends de week tevoren op de fiets om
hier een verkennend rondje door de wijk te
maken en te spreken met enkele bewoners.

Buurt centraal
Het programma leek op een militaire
oefening, want de verschillende spreek- en
debatvormen waren tot op de minuut ingepland. De beide gespreksleiders Tim van
der Avoird en Yvette Eshuis (Buurtraad)
hielden hun rol beperkt tot scherpe intro’s
en het concretiseren van de inbreng van de
deelnemers. Dat liep prima, al werd de zaal
met zo’n 80 aanwezigen wel echt in een
luisterhouding geduwd. Alle deelnemers
kregen 1½ minuut de tijd hun partij-idealen
te verwoorden en tussendoor waren er

Kansen
Werd het spannend? Werd er fel gedebatteerd? Waren er gigantische verschillen
in standpunten? Nou nee. Op een enkele
keer na, wachtte iedere spreker netjes

v.l.n.r. Beppie Smit, Eric de Ridder, Hans Ruhe, Kees van Dijk,
Hans Sweep en Frans van Aarle
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goed mogelijk door het verlagen van het
toegestane tonnage van de draaibrug,
of deze uitsluitend voor fietsverkeer te
bestemmen. Dan wordt onze wijk nog
groener dan groen, mits de bewoners met
initiatieven komen of wordt bijvoorbeeld het
parkeren aangepakt door een parkeerregeling.
Moerenburg
Natuurlijk vormden de voormalige Waterzuivering en Moerenburg een dankbaar
gespreksonderwerp. Alle partijen zijn het
er over eens dat we hier spreken over een
uniek landschapspark, maar de meningen
lopen wel uiteen over het (zogenaamde)
ecologisch beheer of de komst van een
recreatieve voorziening als een stadstrand.
Wel/geen horeca is eigenlijk geen issue
als je kijkt naar het bestemmingsplan, dat
de politiek een paar jaar geleden zelf heeft
vastgesteld. Dat biedt zoveel mogelijkheden, dat dit niet beperkt zal blijven tot
alleen dagrecreatie. Met de Omgevingswet
in het verschiet - die burgers “vanaf dag
1” gaat betrekken bij ontwikkelingen – ligt
er zeker een kans om de zeggenschap
van onze wijkbewoners nu al te vergroten.
Daarom durfde Beppie Smit ook te verkondigen: “Daar komt geen disco!”

Gespreksleider Tim van der Avoird
op zijn of haar beurt en werd hooguit een
poging gedaan elkaar vliegen af te vangen.
De enige opschudding werd veroorzaakt
door het onverwacht in elkaar klappen van
de 50 Plus-banner.
Duidelijk werd echter wel, dat er in de
komende periode van vier jaar kansen liggen voor wijken om zelf met initiatieven te
komen. De burger komt meer aan zet en de
wijk- of buurtraden wordt aangeraden hierin
het voortouw te nemen. Verschillende partijen zien wel iets in het beter positioneren
van de wijkwethouder en/of wijkregisseur
en het verhogen van het wijkbudget. Kijk
wat er nodig is en ontwikkel een visie, want
daar ontbreekt het nog wel eens aan.
Bepaalde concrete ideeën vanuit onze wijk
werden door de partijen zeker voorzichtig
omarmd en daar maakte Pieter Siebers
handig gebruik van om alvast financiën
voor de nieuwe torenspits te laten beloven.
Maar, als we de politieke vertegenwoordigers mogen geloven, dan is het terugdringen van het verkeer in de JP Coenstraat

Al met al had onze Buurtraad de primeur
van dit verkiezingsdebat. En of het iets oplevert voor de partijen? Volgens een van de
bezoekers niet, maar ze moeten er wel zijn.
Een les voor de ontbrekende OPA, Voor
Tilburg en VSP?

Aandachtig gehoor
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“Ik wilde dicht bij het origineel blijven.” 		

Henk Naaijkens

Een uitspraak van Jos ten Brink, de ontwerper van de nieuwe torenspits voor de
Sacramentskerk. Met 429 stemmen spraken de buurtbewoners in december jl. hun
voorkeur uit voor zijn ontwerp uit de shortlist van drie inzendingen.
De oud-wijkbewoner, die overigens ook
verschillende andere ontwerpen zeer
interessant vindt, is verheugd over deze
uitslag: “Ik heb er naar gestreefd dicht bij
het origineel te blijven, misschien is dat de
reden dat mijn project is uitgekozen.”
Betrokken
Bij binnenkomst van zijn appartement in
de Tivolistraat valt meteen de grote poster
op met een visualisatie van de toren en de
schetsen op zijn tafel. Jos ging al enige tijd
geleden met pensioen maar zijn creatieve
geest leidt hem nog steeds naar nieuwe
projecten. “Ik ben altijd betrokken geweest
bij de Armhoefse Akkers. Intussen alweer
een hele tijd geleden heb ik de Buurtraad
mee opgericht en ben daarvan ook voorzitter geweest. Van het begin af aan heb ik
me ingezet om de kerk te behouden. Toen
we het signaal kregen dat de kerk zou
worden afgebroken, kwam er een aantal
mensen in opstand. Daar hoorde ik ook
bij, want ik vond dat het als beeldbepalend
gebouw van de Armhoefse Akkers moest
blijven bestaan. Dus ik begon als lid van de
werkgroep Kerk en Klooster toen al plannen te maken om de kerk te behouden. Ik
tekende een ontwerp waarin appartementen waren opgenomen met in de plint een
aantal voorzieningen zoals een Medisch
Centrum zoals dat nu in Koningshoeven
gevestigd is. Maar bisschop Mutsaers
was daar een fel tegenstander van. Toen
kwam aan de orde dat de kerk zou worden
afgebroken, maar dat het voorste gedeelte
met de toren zou worden gehandhaafd.
Ik heb toen geopperd dat er in dat geval
ook een spits op moest komen. Iemand
uit de werkgroep kwam op het idee om er
een prijsvraag aan te koppelen en daarna
fondsen te gaan werven om de toren te
financieren.”

Jos ten Brink
Concept
Om belangenverstrengeling te voorkomen
stapte Ten Brink uit de werkgroep om na te
denken over een concept. “De oorspronkelijke functie van de kerk bestaat niet
meer, die is verdwenen”, bedacht hij. “Moet
je dan een decor laten staan van iets dat
verleden tijd is geworden? Wat overblijft
is een toren, maar dat is geen kerktoren
meer! De belangrijkste functie van de
huidige toren is de signaalwerking als
oriëntatiepunt, als ‘landmark’ in de as van
de Armhoefse Akkers. Wat de torenspits
betreft vond ik dat die in de oorspronkelijk
vorm moest worden gehandhaafd, maar ik
gaf hem een ‘twist naar nu’ door hem van
glas te maken. Dezelfde vorm dus, maar
met een eigentijds karakter. Een band
met het verleden en verwijzend naar de
toekomst, waarbij het glas functioneert als
een spiegeling hiervan. Dit wordt versterkt
door het inbrengen van verlichting. Daarbij
is zeker geen sprake van een lichtorgel dat
de hele omgeving in vuur en vlam zet. Je
moet je een aquarelachtig licht voorstellen
dat langzaam vervloeit en zich egaal over
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de torenspits verspreidt. Je ziet alleen een
vage verkleuring die als een zachte gloed
door het opalen glas (melkglas) schijnt. In
de toren zitten sensoren die het lichtprogramma sturen.”
Partners
Jos ontwikkelt altijd alles met anderen.
Zo is zijn dochter met haar zoon, beiden
grafisch vormgever, betrokken bij de
visualisatie van zijn idee. Een belangrijke
partij is Glasatelier Stef Hagemeijer die het
glasconcept heeft uitgedokterd en verder
het internationaal opererend bedrijf Smartlight voor het lichtconcept. Thomas Bedaux
is de architect die de huizen achter de kerk
bouwt en ook de drie appartementen in de
kerktoren. Allemaal bedrijven uit Tilburg.
En de torenspits? Die wordt in een vijftal
kant- en-klare segmenten voorbereid, inclusief de lichtvoorziening. Die segmenten
worden vervolgens op elkaar geplaatst en
op elkaar aangesloten. Op de basis van de
toren komt een rand met zonnecellen om
de elektriciteit te voeden. Het systeem is
helemaal selfsupporting.
Jos: “We zitten nu in de fase van de fondsenwerving, maar dat is een proces waar ik
niet bij betrokken ben. Het wordt uitgevoerd
door de commissie Spits, die is voortgekomen uit de werkgroep Kerk en Klooster.”

Het ontwerp van Jos ten Brink

Met de kinderen van
basisschool Armhoefse
Akker al in de carnavalsmodus werd op
vrijdag 9 februari jl. met enige moeite - de
nieuwe banner aan
de muur van de kleine
speelplaats onthuld.
Trotse ontwerpster is
leerling Mia Harlé.
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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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Cursus ‘Aan de slag als compostmeester’
De Brabantse Milieufederatie organiseert dit jaar in samenwerking met FoodUp! Brabant wederom een cursusreeks over duurzame landbouw, waarin je zelf aan de slag
gaat met het verduurzamen van (een onderdeel van) ons voedselsysteem. De reeks
bestaat uit meerdere cursussen die los van elkaar te volgen zijn.
Tijdens deze cursus leer je composteren en
hoe je dit samen met je buurt kan opzetten.
Deze cursus bestaat uit drie avonden en
een praktijkdag. Ook organiseren we in het
najaar nog een terugkomdag. De cursus
wordt verzorgd door Carolien de Vlaam die
verschillende cursussen buurt-composteren
gegeven heeft.
Aspecten die tijdens de cursus aan bod
komen zijn: hoe krijg je met compost een
gezonde bodem? Hoe maak je compost?

Hoe organiseer je wijkcompostering (toevoer GFT en afvoer van compost)? Hoe
verbinding te leggen naar landbouw? Wat
is de rol van een compostmeester? En, is
het mogelijk compostering te professionaliseren?
De bijeenkomsten vinden plaats op: Dinsdag 20 maart, 10 april en 17 april van
19.30 tot 21.30 uur. Locatie: Natuurmuseum Brabant. Praktijkdag op 12 mei.

Het Groene Woud en het terrein Waterzuivering			

Redactie

“Wat een ongelooflijk gekrakeel op de vierkante centimeter”, verbaast zich Guido van
den Oetelaer van de Stichting Streekhuis Het Groene Woud over de recente discussies over de exploitatie van het voormalige RIWB-terrein. “Het staat haaks op onze
ambities, dus dit moet echt anders!”
‘Het prachtige landschap van Het Groene
Woud ligt binnen de steden Eindhoven,
Tilburg en ‘s-Hertogenbosch. Hier, in deze
groene long, lopen stad en land naadloos
in elkaar over. Dankzij intensieve samenwerking tussen en grote betrokkenheid van
overheid, bedrijfsleven, organisaties en
burgers is Het Groene Woud van én voor
iedereen. Er valt volop te ontdekken, te
beleven, te bewonderen en te genieten van
een kleinschalig landschap, gevarieerde
natuur, waardevolle cultuurhistorie en authentieke dorpjes’, lezen we op de website
: www.hetgroenewoud.com.

dig laten floreren, het landschap blijvend
versterken en mensen graag in het gebied
laten vertoeven.” Hij ergert zich dan ook
aan “het gedoe” rond de komst van een
Stadsstrand, wat in zijn ogen een prima
startinitiatief is om het terrein van de
voormalige Waterzuivering te ontsluiten.
“Ja, inderdaad een startinitiatief, want er is
zoveel meer mogelijk! De afgelopen periode hebben we met behulp van een drone
het gebied van en rond de Waterzuivering
goed in kaart gebracht. Dat heeft ons heel
wat inzichten opgeleverd. Het is dan ook
vanzelfsprekend, dat we al onze partners in
Het Groene Woud moeten gaan betrekken
bij de exploitatie!”

Poort
Van den Oetelaer: “Moerenburg vormt als
het ware een poort naar dit gebied. Een
poort die wat ons betreft wijd open moet
worden gezet om samen te werken met
gemotiveerde inwoners, ondernemers,
verenigingen en organisaties. Het vraagt
wat van de inzet van ons allemaal, willen
we de economie hier toekomstbesten-

Mogelijkheden
En inderdaad, wie rondloopt op het terrein
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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

10

Guido vult aan: “Onze uitdaging is dan
ook om ondernemers te inspireren tot het
samen ontwikkelen van nieuwe arrangementen. Maar ook – en daar ben ik eerlijk
in - om inkomsten te genereren die tevens
ten goede komen aan de instandhouding
van de Waterzuivering met zijn rijke historie
en Het Groene Woud. We zoeken naar een
concept, waarmee we elke bezoeker, elke
toerist, elke (stad)bewoner in de regio op
dezelfde hartelijke, gastvrije manier kunnen
verwelkomen.”
Het idee van een stadsstrand past hierin,
mits dit zich richt op een lounge-achtige
sfeer. “Als je naar de kust gaat kun je ook
op heel wat plekken in alle rust recreëren.
Dat hoort ook in dit gebied van Het Groene
Woud”, vindt Erwin, “want de kwaliteiten
van Het Groene Woud – Rust, Ruimte,
Natuur en Cultuur – gelden ook zeer zeker
hier!”

komt tot de ontdekking dat er veel méér
mogelijk is. Zo wijst Erwin Jonckers, een
ervaren rot in de recreatie-industrie, ons
op de mogelijkheden van de betonnen
waterbakken: “Een aantal bakken kunnen
gemakkelijk overdekt worden en dienen
als parkeerplaats. De buffer voor het water
blijft zo behouden. Maar wat te denken van
bijvoorbeeld een klimparadijs met touwen en netten in zo’n bak? Doordat deze
verdiept liggen is er geen geluidsoverlast
van spelende kinderen. Ook de sloten met
riet (helofytenfilter) bieden diverse mogelijkheden.” Andere ideeën? “Ja natuurlijk. Zo
kan de rijke historie van de Waterzuivering
getoond worden in een of meerdere van
de bestaande gebouwen, of denk aan een
(boeren)markt rondom Huize Moerenburg,
of een bescheiden natuurcamping? Een
aantal voorzieningen hiervoor is reeds
voorhanden.”

Wordt dit de toegang tot allerlei activiteiten?

Open Buurttop
Om iedereen de kans te geven rond te kijken en/of met plannen en ideeën te komen,
wordt 1e Paasdag het terrein van de afvalwaterzuivering in Moerenburg opengesteld van
11.00 tot 16.00 uur. Vanuit Het Groene Woud en Waterschap De Dommel zal een aantal
personen toelichting geven en zo hopen zij in contact te komen met initiatiefnemers en
(toekomstige) bezoekers. Guido van den Oetelaer: “Inspiratie krijgen, ervaringen delen,
meningen uitwisselen: daar draait het om tijdens deze eerste buurttop van Moerenburg.
Die uitdaging gaan we graag aan!”
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Collecte voor de buurtkrant AA in 2019

Corin Sweegers

Vorig jaar hebben we in verband met de financiële problemen van de buurtkrant een aantal
oproepen geplaatst in onze buurtkrant en wat acties ondernomen. Spontaan zijn er diverse
bedragen binnengekomen, waardoor onze eerste nood al snel was opgelost en ook de
collecte in juni/juli in het grootste gedeelte van de wijk heeft voor een kleine buffer gezorgd.
De economie is aangetrokken, waardoor we ook nieuwe adverteerders hebben. Al met al
is er dus nu sprake van een financieel gezonde buurtkrant. Als redactie hebben we daarom
besloten om dit jaar geen collecte te houden, maar deze voor volgend jaar weer op het
programma te zetten. Mocht u, zoals collectant Toine gevraagd heeft, maandelijks
gespaard hebben dan kunt u dit bedrag natuurlijk aan ons overmaken. U kunt uw vrijwillige
bijdrage storten op rekening NL74 RABO 0157 781 542 t.n.v. Buurtkrant Armhoefse
Akkers. Wij zijn er blij mee en hoeven dan niet te bezuinigen op het aantal pagina’s.

De 2e editie van de Wijkkwis komt er aan
Na het succes van het vorig jaar vindt op zaterdag 26 mei de tweede editie van de
Wijkkwis plaats in onze wijk Armhoefse Akkers. Doe je weer mee met een eigen team,
waarmee je de Wijkkwis gaat spelen? Gezellig met elkaar allerlei vragen beantwoorden en opdrachten uitvoeren die je van de organisatie hebt gekregen.
Het team mag uit ± 10 - 15 personen
bestaan met een gezonde mix van kennis
en kunde. Aan leeftijd zijn geen grenzen
gesteld en ook mensen van buiten de wijk
Armhoefse Akkers mogen gewoon meedoen, mits minimaal de helft van het team
in onze wijk woont. Houd er bij de samenstelling van je team rekening mee dat
het mogelijk is dat meerdere opdrachten
gelijktijdig moeten worden uitgevoerd en
dat je ook naar bepaalde (buiten)locaties
zult moeten gaan.
Aanmelden
Meldt je team zo snel mogelijk aan. Bij de
aanmelding dien je op te geven: de teamnaam, de namen van de teamleden, het
adres waar de wijkkwis gespeeld wordt,
een contactpersoon, mailadres en telefoonnummer. Verdere communicatie verloopt
via de contactpersoon. Deelname aan de
Wijkkwis kost € 25,00 per team. Dit bedrag
dien je gelijktijdig met het inschrijfformulier
te bezorgen in de Armhoefstraat op nummer 24. Aanmelden is mogelijk tot en met
30 april. Vragen hierover kun je stellen via
7 wijkkwis@armhoefseakkers.nl.

Hoe werkt het?
Op zaterdag 26 mei kan het kwisboekje
met de vragen en opdrachten om 18.30 uur
opgehaald worden bij de Pelgrimhoeve. Die
avond geef je ook de definitieve namen van
je teamleden door. Het is de bedoeling dat
je vanuit één adres aan de slag gaat om
de kwis te maken. Dit kan bijvoorbeeld bij
iemand thuis zijn, of een sportvereniging, in
een café, gemeenschappelijke ruimte, etc.
Voorwaarde is wel, dat het adres binnen
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onze wijkgrenzen ligt. Tijdens de Wijkkwis
mag je gebruik maken van alle soorten
hulpmiddelen die je maar kunt bedenken,
zoals computers, laptops, rekenmachines,
telefoons, buren, familie, vrienden, bekenden, goeie zin, boeken, tijdschriften etc.

ongeveer 22.30 uur de tijd om de Wijkkwis
te maken. Tussen 22.30 en 23.00 uur dien
je het kwisboekje met antwoorden weer
in te leveren bij de Pelgrimhoeve. Zorg er
wel voor dat het kwisboekje in dit half uur
wordt ingeleverd. Ben je te vroeg of te laat
dan wordt je team uitgesloten van verdere
deelname!

De Wijkkwis
Deze bestaat uit ongeveer 100 vragen en
opdrachten welke zijn verdeeld over 10
rubrieken. Een aantal van de vragen en
opdrachten kunnen gaan over de wijk Armhoefse Akkers. Het kwisboekje staat vol
met theorievragen, praktijkvragen en doeopdrachten. Daarnaast bevat de Wijkkwis
een of meerdere geheime opdrachten. Elk
team moet voor een geheime opdracht één
teamlid afvaardigen, dat op een bepaald
tijdstip naar een bepaalde locatie komt, om
daar een opdracht uit te voeren. Meer informatie hierover vind je in het kwisboekje.
Op die zaterdag heb je met je team tot

En dan…? Dan wordt het wachten geblazen tot zaterdag 17 juni. Op deze avond
wordt vanaf 20.00 uur op een spannende,
maar vooral gezellige manier het slimste
team van de Armhoefse Akkers bekend
gemaakt. Tijdens deze avond onthult de
organisatie ook een aantal antwoorden. Het
gehele kwisboekje met alle antwoorden zal
na deze avond op de website : www.armhoefseakkers.nl worden geplaatst tezamen
met een impressie van de teams en de
geleverde inspanningen.

Welk team verslaat de winnaars van het vorig jaar: ‘Van alle markten thuis’?
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Carnaval 2018 – uitslag wijkoptocht
Bij de eenlingen:
1 Guus Moolhuysen
Bij de duo’s:
1 Fenne en Robin
2 De Boevenbende
3 Frank Maas
3 Luuk en Pol
Bij de kleine groepen:
1 Van Zundert
2 Marianne Verstappen
3 Paul Timmermans
Bij de grote groepen:
1 De Antonies
2 Zot ze Meuge
3 Leechin Kok
3 Armhoefse (h)akkers

Haalt alles uit de kast
M&M’s
Honderd banken bereuven
zal da meugen
Armhoefsde hacker
Kar Na Val
Wij slaan dit jaar over
K3
Betoverend schoon
Armhoef aan de muur
Zot ze Meuge
Sorry voor de troep
Wij zijn de harmonie want
die hadden we nog niet

Oude Rijks-HBS als onderwijsnest		

Jaap van Loon

Na het Servicebureau Kinderopvang neemt half maart ook een aantal onderwijsorganisaties hun intrek in de voormalige Rijks-HBS aan de Ringbaan Oost.
Daar ontstaat zo een onderwijsbolwerk van waaruit de onderwijsvoorzieningen in
Tilburg e.o. aangestuurd gaan worden.
Het gebouw is inmiddels gekocht door
Kinderstad en biedt volop ruimte voor de
Stichting Opmaat als hoofdhuurder met
de Jan Ligthartgroep, de Stichting Katholiek Onderwijs Tilburg Zuid-Oost (waartoe
basisschool Armhoefse Akker behoort) en
de samenwerkingsorganisaties Plein 013,
T-primair en Portvolio die er hun kantoren
en vergaderruimten hebben.
Historie
De nieuwkomers zaten al bij elkaar in het
pand Piushaven 6 en toen een nieuwe locatie gezocht moest worden, wilden zij opnieuw het liefst in één gebouw gehuisvest
worden. Onderwijs maak je samen en dan
is het fijn, dat de lijntjes tussen de diverse
organisaties kort zijn. Projectleider Wim van
der Ven van Opmaat: “We zijn ruim 1½ jaar
op zoek geweest, naar een plek ergens in

Projectleider Wim van der Ven
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een wijk, want onze scholen hebben immers allemaal een integrale wijkfunctie. Zij
zijn veelal nauw betrokken bij hetgeen er
in een wijk gebeurt. Het is dan ook prachtig dat we nu in een gebouw komen met
een rijke onderwijshistorie en-beleving.
De karakteristieke uitstraling blijft dan ook
behouden en aan de gevels en raampartijen verandert er niets; hooguit een stevige
schoonmaakbeurt. Aan de binnenkant van
het gebouw proberen we tegen minimale
kosten, maximale lichtopbrengsten te genereren met hier en daar wat doorkijkjes en
natuurlijk glas in de schooldeuren, vanwege
de nieuwe eisen. We beseffen goed, dat we
werken met onderwijsgeld dus enorme investeringen gaan we niet doen. De duurste
posten zijn dan ook de ICT-voorzieningen
en de verlichting.”
Momenteel wordt het dak voor de tweede
keer in korte tijd aangepakt en worden de
ruimten geverfd en ingericht. De ingang
van het gebouw komt te liggen aan de
JP Coenstraat en is bereikbaar via de
parkeerplaats. Bezoekers komen in een
ontvangsthal die gemarkeerd wordt door de
hoge glas-in-lood-partij die ’s avonds van
binnenuit verlicht is. In principe wordt geen
gebruik gemaakt van de ingang via de
Ringbaan Oost.

traffic zijn. We hebben een aantal vergaderlocaties die benut gaan worden, dus dat
veroorzaakt meer verkeer en ook zullen
er bezoekers zijn voor Plein 013 dat zich
richt op passend onderwijs. Op het terrein zelf hebben we een behoorlijk aantal
parkeerplekken en een fietsenstalling, en
daarnaast wordt in de tuin een parkeerbuffer aangelegd. We hebben een tuinarchitect
ingeschakeld om e.e.a. zo in te passen, dat
natuurlijk de machtige bomen behouden
blijven en ook de jeu-de-boulers hun ballen
kunnen blijven gooien. In feite kan de tuin
zo een mooie multifunctionele ruimte worden. Er komt op sommige dagen dus wat
meer verkeer, maar we zetten daar ook wat
tegenover: in feite stellen we het gebouw
en de tuin open voor andere activiteiten,
een tuinfeest, barbecue of bijvoorbeeld een
expositie. Kunst, cultuur en onderwijs gaan
immers goed samen. We hebben dadelijk
gastvrouw Pascal in huis die open staat
voor ideeën en wensen vanuit de buurt en
daarmee doen we ook recht aan een van
de kernwaarden van het onderwijs: verbinden.”
Zo gauw de partijen een beetje gesetteld
zijn, wordt dan ook een kennismaking met
de buurt georganiseerd in de vorm van een
open dag, of iets dergelijks.
Meer informatie volgt.

Traffic
Gaat de buurt last ondervinden? Wim:
“Laat ik daar eerlijk in zijn, er zal wat meer

In de majestueuze
ontvangsthal stonden voorheen drie
witte bustes. Deze
zijn spoorloos verdwenen. De nieuwe
gebruikers van het
pand roepen dan
ook kunstenaars
op met ideeën te
komen voor een
nieuwe beeldengroep
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Kom ook naar de info-middag
over babbeltrucs op 5 april
De KBO in onze wijk en het Senioren Netwerk Armhoefse Akkers organiseren samen
een voorlichtingsmiddag over oplichting en babbeltrucs. Bij een babbeltruc wordt
iemand op straat of aan de huisdeur opgelicht door een persoon met een vlotte babbel.
Voordat het slachtoffer het in de gaten heeft, is hij of zij geld, sieraden of spullen kwijt.
De gemeente Tilburg biedt samen met de Politie een voorlichtingsmiddag aan. Zo wordt u
zich bewuster van hoe deze zaken werken en kunt u
Oplichting voorkomen. Er wordt een aantal acts opgevoerd
waarbij duidelijk te zien is hoe een babbeltruc in z'n werk
gaat. Natuurlijk wordt er nog meer informatie gegeven over
andere manieren van oplichting en kunt u ook vragen
stellen.
De middag is in principe voor senioren, maar bent u jonger
en vindt u het een interessant onderwerp, dan bent u ook
welkom. Vul dan wel ook de bon in!
Deze middag vindt plaats op donderdag 5 april a.s. in de
Pelgrimhoeve. Start om 14.30 uur, de bijeenkomst zal max.
2 uur duren, inclusief pauze. Behalve een informatieve
middag is het ook een gezellige bijeenkomst waarop u van
de KBO en het Senioren Netwerk enkele drankjes krijgt
aangeboden. De middag is gratis. We vragen u wel om
i.v.m. de organisatie onderstaande bon in te leveren, zodat
we weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen.
We zien u dan graag op donderdag 5 april!
Vriendelijke groeten van KBO Sacrament en Senioren Netwerk Armhoefse Akkers
Ja, ik kom / wij komen op donderdag 5 april naar de info-middag over babbeltrucs in de
Pelgrimhoeve
Naam/namen: ……………………………………………………………………………………………
Ik kom/wij komen met 1 persoon / 2 personen (graag omcirkelen)
Adres: ……………………………………………………………… Telnr.……………………………..
Mailadres: ..............................................................................
Stop deze bon vóór 31 maart in de bus op J.P. Coenstraat 34a of Ringbaan-Oost 240-43.
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Ontwikkelingen bij FC Tilburg 		

Gerben van Eeuwijk

Het bruist aan de Hoevense Kanaaldijk op de terreinen van FC Tilburg. Het bruist niet
alleen van heerlijk voetbal, maar ook van geruchten en halve waarheden. Vandaar dat
we het bestuur drie onderwerpen voorlegden.
n Hoe zit het nu met Willem II? Waar is de
jeugdopleiding heen? Tijdelijk of permanent?
Interim-voorzitter Niels Hesselberth: “Willem II is voor het restant van dit seizoen
met de voltallige jeugdopleiding naar
OVC’26 (Ringbaan Zuid) verhuist. Met de
gestage groei van de jeugd bij FC Tilburg
vond Willem II dat de ruimteverdeling op
dit complex lastiger was dan bij OVC.Ook
loopt het proces voor wat betreft de aanvraag van Willem II om het oude RKTVV
terrein te mogen betrekken nog steeds. De
politiek moet hierin een beslissing gaan
nemen, maar lijkt vooralsnog geen haast te
hebben.”

n Hoe is de werkwijze en doel van de
nieuwe jeugdcie. Sportiviteit & Respect
precies?
Rob Waaijers, voorzitter van deze commissie, legt uit: “De Jeugdafdeling van FC
Tilburg omvat 33 jeugdteams, waaronder
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hun eigen teamafspraken,
het liefst samen met de
ouders, op te stellen. Zo
willen we de teams zelf
verantwoordelijk maken
voor de sfeer in de vereniging.
De commissie S&R wil dit
proces bewaken en erop
toezien dat de gemaakte
afspraken ook nagekomen worden. We willen
verbindingen leggen waar
samenwerking stroef loopt. We willen door
gerichte acties en/of cursussen, workshops
de vrijwilligers ondersteunen in hun mooie,
maar soms ook zware taak.
Tot slot willen we ook de club verbinden
met de wijk. Wij willen nadrukkelijk geen
enclave zijn, waar eigen wetten heersen.
Wij willen ons gedragen als een goede
buur, die met open vizier wil bijdragen aan
diezelfde mooie wijk. Wij hopen dan ook
van harte dat u met ons blijft communiceren over eventuele overlast. Wij van onze
kant zullen ons blijven inspannen ons als
goede buur te gedragen.”

De gevaarlijke in- en uitgang
5 meisjesteams. Om al deze kinderen elke
week weer te laten voetballen zijn een
kleine 100 vrijwilligers, zowel vrouwen als
mannen actief als trainer, leider, leeftijdscoördinator, wedstrijdsecretaris en/of lid van
de jeugdcommissie.
Zij samen zorgen ervoor dat de kinderen
wekelijks aantrekkelijke trainingen voorgeschoteld krijgen, waardoor ze vooral met
veel plezier, opgeleid worden tot een betere
voetballer; dat er wekelijks een goed overzichtelijk programma van alle wedstrijden,
zowel uit als thuis klaarligt en dat alle zaken rondom wedstrijden - verdeling velden,
kleedkamers, aanstellen van scheidsrechters en spelbegeleiders - geregeld is.
Al deze mensen zijn het GOUD van de
vereniging!
Naast de jeugdcommissie functioneert er
ook een commissie Sportiviteit en Respect
(S&R). We zijn een nieuwe club aan het
vormgeven: zo hechten we veel waarde
aan een respectvolle omgang met elkaar, waarbij geen plaats is voor laakbaar
gedrag. Iedereen moet zich welkom en
geaccepteerd voelen. We zijn een vereniging brede gedragscode aan het ontwikkelen, waarin helder omschreven staat wat
wij willen verstaan onder wenselijk gedrag.
We willen dit door alle leden laten bekrachtigen. Met deze code als onderlegger, gaan
de afzonderlijke teams aan de slag om

n Is er nog meer nieuws te melden over FC
Tilburg, met name over nieuwbouwplannen?
Niels: “De nieuwbouwplannen staan op dit
moment inofficieel stil. De gemeente en
daarmee de architect hebben eerst duidelijkheid nodig van Willem II. Dit beïnvloedt
natuurlijk het aantal kleedkamers, velden
en de vierkante meters van de kantine,
bestuursruimten etc.
En ik heb met de Buurtraad over de veiligheid - m.n. de in- en uitgang - van het
complex besproken en alles incl. foto’s
opgestuurd naar de gemeente, maar hierop
komt taal noch teken vanaf de kant van de
gemeente... Helaas moet er blijkbaar eerst
een ernstig ongeluk gebeuren.”
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SM
Er zijn mensen die er niks van moeten hebben en er zijn er die denken dat ze niet zonder kunnen:
SM, Social Media, Facebook en zo. Sinds een dame op leeftijd -met een vrolijke profielfoto: lachend
zij aan zij met Frans Bauer- mij via een ‘post’ van harte toewenste dat ik allebei mijn benen zou
breken vanwege een beslissing die ik genomen heb, worstel ik wel een beetje met dat ‘social’.
Bij ons in de wijk is dat anders. Armhoef heeft inmiddels vier Facebook-groepen, een van de
Buurtraad (1153 volgers), gewoon Armhoefse Akkers (1888), Buurtkrant Armhoefse Akkers (462)
en Armhoef verkoopt en biedt aan (381). Wie ze een beetje volgt krijgt een mooi beeld van onze
kleurrijke wijk.
Een greep: Heeft iemand mijn gestolen fiets gezien? Ons huis komt te koop. Wijkbewoonster Tosca
komt tot de ontdekking dat ze voor volgende week Murat Idrissi en De belofte van Pisa moet
lezen. Ze is niet de enige, want bij de bieb zijn ze uitgeleend! Binnen een paar uur is het geregeld.
Iemand denkt: in plaats van zelf naar de stort te rijden….en biedt haar ‘doorleefde zitbank’ aan
tegen een goede fles wijn. Gevonden een (ook best wel doorleefd) knuffelkonijn. Het verdriet kon
snel gesust want het konijn was binnen een paar uur weer thuis. Ouders bieden massaal spullen
aan waar de kleintjes uitgegroeid zijn. Zo doet een kinderbikini maat 92 vijf euro. Zou er nog iets
vanaf te dingen zijn? De hartstichting vraag collectanten voor de buurt, iemand heeft lentekriebels en zoekt een stalling voor zijn motor. Oproepen om op kunstenaars uit de wijk te stemmen
voor de Brabantse Cultuurprijs. Er wordt ouderwets ‘brocante’ aangeboden, ouwe meuk waar
mensen zelf al lang op uitgekeken zijn. Stel je voor dat je er nog wat voor krijgt ;-) . Een week lang
geen bloemen omdat onze Blossom Klaartje geveld is door de griep. Het zag er ook wat minder
fleurig uit in de wijk die week. Bijna elke dag wel een bericht van iemand die op jacht is naar een
pakketje dat ‘ergens in de straat’ bij iemand anders is afgegeven. Pakketjescrisis heet dat. Floor
Smit gaat bijna op reis naar Nepal, maar zoekt nog wel even een wasmachinereparateur.
De Buurtraad Facebook is van de zakelijke en informatieve kant: wie wil er een groenere straat
of een geveltuintje? Wie de afgelopen maanden terugbladert ziet daar veel torenspitsen. Hoe dat
nou toch komt? Je ziet dat veel vragen beantwoord en problemen opgelost worden, dat mensen
elkaar helpen. Ik twijfel nog of ik de dame die mij twee gebroken benen toewenste, zal melden dat
dat tot op heden nog niet gebeurd is. Waarschijnlijk wenst ze me er dan ook nog twee gebroken
armen bij.
Tenslotte deze: Onze dochter, zonder Facebook, is op zoek naar oppasadresjes. Ja, zonder Facebook. Gelukkig bestaat dat nog.
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ADVOCATENKANTOOR HOLLANTS
Marilet Hollants
advocaat en mediator
Gespecialiseerd op de rechtsterreinen:
Arbeidsrecht: ontslag en arbeidsvoorwaarden.
Familierecht: echtscheiding, einde samenleving / geregistreerd partnerschap,
alimentatie, gezag en omgangsregelingen.
Gematigde tarieven voor particulieren.
Afhankelijk van het inkomen is gefinancierde rechtsbijstand (pro deo) mogelijk.
Zie voor meer informatie www.advocatenkantoorhollants.nl
Bel of stuur een email voor een oriënterend gesprek op mijn kantoor in het centrum
van Tilburg aan de St. Josephstraat 126 d (Lancierskazerne)met gratis
parkeergelegenheid.
Telefoon: 013 – 5352006

E-mail: advocatenkantoorhollants@home.nl
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Try Out cultuur: van proberen kun je leren

Debbie de Weijer

Dit jaar wordt in Tilburg Try Out Cultuur alweer voor het derde jaar georganiseerd
voor alle basisschoolkinderen. Heel veel culturele aanbieders doen hieraan mee en
het aanbod is erg divers: koken, muziek, dans, schilderen. In onze wijk wonen ook
mensen die meedoen. Ageeth Buschgens van ‘Atelier Groeten uit Tilburg’ is er een
van.
Via de school van haar kinderen kwam
Ageeth in aanraking met de Try Out Cultuur, toen zij thuiskwamen met het boekje.
En inmiddels biedt ze al een paar jaar
activiteiten aan vanuit Atelier Groeten uit
Tilburg. “Ik heb de opleiding tekenen, textiel
en handvaardigheid gedaan en heb door
de jaren heen onder andere creatieve
workshops voor volwassenen verzorgd.
Mijn jongste dochter vroeg me of ik een
workshop voor haar en haar vriendinnen
wilde geven. Van het een kwam het ander…”, aldus Ageeth over het ontstaan van
haar bedrijf. Ze begon creatieve workshops
bij haar thuis te geven, maar ook op locatie,
zoals in wijkcentra en op festivals. Nu het
is nu zelfs zo dat het atelier bij haar thuis
te klein wordt en ze op zoek is naar een
grotere ruimte. Dus ze houdt zich aanbevolen! “Het is fijn dat ik zo nu en dan terecht
kan in de ruimte van Kinderstad aan Van
Heutszstraat in onze wijk.”

Ageeth Buschgens
Laagdrempelig
Waarom heeft Ageeth juist voor deze activiteiten gekozen? “Ik heb in de afgelopen
jaren gemerkt dat er bij kinderen steeds
meer vraag is naar tekenles en ook naailes
(met of zonder naaimachine). Deze vakken
worden bijna niet meer gegeven op school,
wat ik heel jammer vind. Op deze manier
kan ik kinderen er op een laagdrempelige
manier mee kennis laten maken. Ik hoop
dat ik ze iets meegeef waar ze de rest van
hun leven plezier van hebben.” Het schilderen met lichtjes is wat spectaculairder dan
gewoon schilderen en zal ongetwijfeld weer
een heel andere groep kinderen aanspreken.

Diversiteit
Ageeth vind het erg leuk om mee te doen
met Try Out Cultuur, ook omdat het heel
goed georganiseerd is. Er doen kinderen
uit de wijk mee, maar ook uit andere delen
van Tilburg. “Het is heel leuk om kinderen
hun eigen creativiteit te laten ontdekken.
Iedereen kan immers meer dan hij denkt.”
Elke keer heeft ze andere activiteiten, dit
jaar naailes, schilderen met lichtjes en
tekenen. Dit zijn activiteiten voor kinderen
uit groep 5 t/m 8, maar workshops voor
jongere kinderen en ook kinderfeestjes
worden georganiseerd. Deze staan op haar
site : www.groetenuittilburg.com en op
Facebook. Er valt voor alle leeftijdsgroepen
volop te knutselen dus bij Ageeth, dit kan
zowel in het atelier, bij mensen thuis als op
locatie!

Op het moment van schrijven zijn er nog
enkele plaatsen vrij. En zo niet, dan is er
een wachtlijst. De ervaring van Ageeth is
dat meestal alle kinderen die zich inschrijven kunnen deelnemen. In de volgende
wijkkrant komen ook andere aanbieders
van Try Out Cultuur in onze wijk aan het
woord.
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Bij arthousebioscoop Cinecitta kunt u terecht voor
de betere films en de lekkerste gerechten. Naast ons
reguliere filmprogramma organiseren wij met regelmaat filmspecials en events. In onze Ristobar kunt
u à la carte dineren of genieten van een van onze
arrangementen: Eat & Sneak, Film & Food, Film &
Lunch of een 3-gangenarrangement. En wordt u lid
van onze filmclub dan ziet u de beste films als eerste!

Willem II straat 29 - 5038 BA Tilburg

Tel: 085-9022996 Email: info@cinecitta.nl
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Hondenpoepstruik
Heerlijk in Moerenburg. Lekker je hond rond
laten jakkeren en keurig de poep opruimen.
Maar om dan vervolgens het zakje met
inhoud in een struik te hangen?...
Goed voorbeeld doet volgen, maar dit kan
toch echt niet! In deze struik hangen zeker
5 van die plastic builtjes. Te smerig voor
woorden!
Vergeet niet dat je te gast bent en dat de
weilanden ook géén losloopgebied voor uw
hond zijn. De eigenaren beginnen er echt
moedeloos van te worden….

Attila the Run 						

Gerben van Eeuwijk

Atletiek Vereniging Attila organiseert een Urban Run op zondag 11 maart. Het parcours van 4,7 km. loopt dwars door gebouwen op Stappegoor, zoals het Willem II-stadion, Zwembad Stappegoor, de Ireen Wüst Baan, Sporthal T-kwadraat en Euroscoop.
Verder zijn er afstanden van 10, 20 en 30 kilometer, plus een jeugdloop gepland.
Buurtgenoten
Diverse jongeren en ouders uit de wijk
Armhoef sporten wekelijks bij Attila. Drie
meiden uit groep 8 bijvoorbeeld trainen
er iedere maandag- en woensdagavond.
De hardloopnummers zijn favoriet bij de
dames Pien, Sophie en Madelief, met
name het sprinten. Tot 12 jaar staan naast
hardlopen ook hoog- en ver-springen en
hordelopen op het menu. Later komen daar
nog klassiekers bij als kogelstoten, discuswerpen en speerwerpen. Attila biedt dus
een volledige Olympische opleiding, net
als de oude Grieken vroeger. Ook Topsport
is er mogelijk voor pubers, mits ze op het
nabijgelegen Willem 2-college zitten in de
topsportklas.

Attila, de atletiekclub van Tilburg lijkt vernoemd naar de legendarische veldheer uit
Mongolië, die een heel wereldrijk veroverde
met een leger vol snelle strijders. De
vereniging zit achter het Willem II-stadion
verborgen, en wordt de laatste tijd steeds
meer ingesloten door nieuwbouwwijk Willemsbuiten. Het bestuur van de vereniging
zou het liefst verhuizen naar Tilburg-West,
in de buurt van het Wandelbos. Rondom
de huidige locatie aan de Goirleseweg is
amper nog ruimte voor de atleten om te
oefenen buiten de eigen sintelbaan. Het
is echter zeer de vraag of de gemeente
Tilburg aan een kostbare verhuizing mee
wil werken. Mogelijk pas na de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 21 maart?

Carpoolapps
Op doordeweekse avonden is het druk
met auto’s langs het terrein. De trainingen
gaan heel het jaar door, want er is nauwelijks sprake van een winter- of zomerstop.
Desnoods wordt er getraind in de fitnesszaal naast de atletiekbaan, maar dat is echt
zelden. Tientallen jongeren in geel-blauwe
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Drie Attila-atletes uit de wijk: Pien, Sophie en Madelief
outfits bereiden zich voor op diverse
competities in het weekend. In de hele
regio zijn vaak wedstrijden en toernooien,
waar teams van Attila aan mee doen. De
groepsapps worden frequent ingezet om
carpool te regelen richting Waalwijk, Dongen en verder het land in, zoals Dordrecht
waar de tieners van de basisschool in 2017
een toernooi hadden. De jaarlijkse eigen
Warandeloop is gelukkig een stuk dichterbij, in eigen stad.

junioren tot nordic walking voor senioren.
Er is ook een G-team present en je kunt
er een cursus tot scheidsrechter volgen.
Engelse vaktermen buitelen er over elkaar
heen: clinics, crossen, outdoor en indoor.
De splinternieuwe Urban Run ofwel Fun
Run past er goed bij. Een nieuwe traditie
is in de maak, een half jaar voor het lokale
atletische hoogtepunt Tilburg Ten Miles.
Dan valt het oog op een opmerkelijk weetje:
Attila is een afkorting, afkomstig van een
fusie in 1974, toen 2 clubs samengingen
in ATletiek TILburg Aaneen. Jammer, de
associatie met Attila de Hun blijkt toch iets
minder heroïsch te zijn.

Afkorting
Een blik op de website
:www.av-atilla.nl laat de veelzijdigheid
van de club zien: van duintraining voor
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Baby geboren? Boek cadeau!
Woon je in de Armhoefse Akkers en krijg je een baby...
dan verwelkomt de Buurtraad je kindje met het boek
‘Armhoefse Akkers – tussen binnenstad en buitengebied’.
Dit boek is al enkele jaren geleden verschenen, maar het
blijft een mooi beeld geven van de wijk waarin we wonen.
Wil je dit welkomstcadeautje ontvangen, stuur dan het
geboortekaartje digitaal naar
7 buurtraad@armhoefseakkers.nl. Wij bezorgen het
boek dan bij je thuis. Dit blijft heel 2018 geldig. En we
zijn niet flauw: ook voor kinderen die in 2017 in de wijk
zijn geboren, geldt dit nog. Alleen als het gemeld wordt.
Dus stuur gerust nog een mailtje met geboortekaartje,
dan komt het goed.
Heb je niet pasgeleden een baby gekregen en wil je het boek toch graag hebben: het is voor
€ 7,50 (afgeprijsd van € 17,50) te koop bij Blossom in de Armhoefstraat.
Buurtraad Armhoefse Akkers

Voortgang renovatie gebouwen 1, 2 en 3 Jan Wierhof

Ruben Meulman

Er wordt hard gewerkt aan de gebouwen 1, 2 en 3 op het terrein Jan Wierhof. Eind december is de sloper geweest, daarna is de aannemer gestart met de opbouw van deze
gebouwen. Op dit moment zijn de stukadoor, de elektricien, de luchtbehandelingsconstructeur en de tegelzetter actief.
De renovatie loopt volgens planning.
Dat betekent dat eind mei, begin juni, de
renovatie klaar is. Er wordt nu nagedacht
wanneer de verhuizing zal plaatsvinden en
er een open dag gehouden kan worden.
Tijdens deze open dag kunt u als buurtbewoner met eigen ogen zien wat er allemaal
is veranderd en aangepast.
SMS-alert Jan Wierhof
Begin vorig jaar zijn we gestart met het
sms-alert Jan Wierhof. Op dit moment
maken 34 buurtbewoners gebruik van het
sms-alert. Het sms-alert is bedoeld om
(mogelijke) overlast voor de omgeving met
behulp van het sms-alert aan te geven.
Mocht u hieraan deel willen nemen, dan
kunt u uw 06-nummer doorgeven via
7meldingenjanwierhof@ggzbreburg.nl.
U ontvangt dan van ons een test-sms en
bent vanaf dat moment opgenomen in het
alert-bestand.

De meeste gebouwen zijn inmiddels
volledig gestript
Vragen?
Heeft u vragen? Of wilt u een melding of
klacht doorgeven in verband met dit onderwerp, dat kan via het e-mailadres
7 meldingenjanwierhof@ggzbreburg.nl of
neem telefonisch contact op via
( 088 016 16 16.
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Kom ook naar het diner voor senioren
op 11 april
Heerlijk meegenieten van een diner, speciaal voor senioren uit de wijk? Dat kan weer
op 11 april a.s.! We hebben ook deze keer een heerlijke maaltijd voor u samengesteld.
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 11
april, 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 11 april:
÷
÷
÷
÷
÷

Uiensoep met kaascrouton
Fricandeau met pepersaus
Gekruide krieltjes
Witte koolsalade
Vlaflip met slagroom

Schrijf uzelf in vóór 4 april. U krijgt geen bevestiging meer, maar we verwachten u op
11 april 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 11 april naar het diner in de Pelgrimhoeve
Naam/namen:……………………………………………………………………………………….
Ik kom/wij komen met 1 persoon / 2 personen (graag omcirkelen)
Adres:…………………………………………………………. Telnr.……………………………..
Mailadres:.............................................................................................................................
Lever deze bon vóór 4 april a.s. in bij 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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Natuurplezier in eigen tuin 					

Anneke Scholte

De winter loopt ten einde, het prille voorjaar is voelbaar. Vogels laten zich horen en
gaan op zoek naar nestgelegenheid. Op een warme zonnige dag zijn er zelfs al bijtjes
en binnenkort vliegen de eerste dikke hommels weer. De bloeiende winterjasmijn,
toverhazelaar, helleborussen en sneeuwklokjes fleuren de tuin op.
Tuineigenaars popelen om na de winter de
eerste klussen weer te kunnen doen. Maar
zelfs als je buiten nog weinig kunt doen,
is dit juist een mooie tijd om eens stil te
staan bij de natuurwaarde van je tuin. In
elke tuin, groot of klein, kun je de seizoenen
beleven en zijn er op elk moment mooie
natuurwaarnemingen te doen. Hoe maak je
je tuin natuurrijker?
Soortenrijkdom
Het belangrijkste is een grotere biodiversiteit
oftewel soortenrijkdom. Als er een grote
verscheidenheid is aan planten dan zullen
de dieren volgen. Allereerst is het goed
op een rijtje te zetten hoe het klimaat en
de bodem in de tuin op de verschillende
plekken is. Waar is het warm en veel zon,
waar vochtig en donker, hoe is de bodem er
aan toe? Elke plant heeft zo z’n voorkeuren.
Als een plant goed staat is er vrij weinig
verzorging nodig en gedijt de plant zelfs
bij extreme weersomstandigheden. Zorg
voor een diversiteit aan sferen in de tuin
want ook dieren zoeken de voor hen beste
plek. Misschien is er zelfs ruimte voor een
vijver(tje). Denk vervolgens aan groeilagen
zodat de bodem altijd bedekt is met planten

die je wel wilt in plaats van onkruid wat
minder gewenst is. In een border kunnen
bodembedekkers, kruidachtige planten en
struiken of bomen samen groeien. Eronder
kan een strooisellaag gelegd worden.
Bijenvriendelijk
Tegenwoordig kun je via internet heel
makkelijk de bloeiperioden achterhalen.
Voor bijen en vlinders is het belangrijk
dat in elk seizoen op elk moment er
bijenvriendelijke planten bloeien. Dat
betekent dat de bloem niet gevuld maar
enkelvoudig moet zijn zodat de insecten
goed kunnen landen. Er moet veel nectar
te halen zijn zodat bijen niet veel bloemen
hoeven te bezoeken om voldoende te
kunnen verzamelen. Vroege bloemen zijn
bijvoorbeeld de krokussen en boswilg, laat
in het jaar zijn er de herfstasters en de
bloeiende klimop. Als er veel insecten zijn,
komen er ook meer vogels maar zijn er juist
minder luizen en plaagbeesten. Zo creëer je
een voedselkringloop in eigen tuin.
Een andere kringloop is die van de
voeding uit plantenafval. Zorg voor eigen
compost door het tuinafval te verwerken
en vergroot daar mee het bodemleven en

Atlanta op rudbeckia in de Naturentuin
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in zijn geheel de stabiliteit van de tuin. Een
berg snoeihout trekt weer ander leven aan
zoals paddenstoelen. De tuin wat minder
opruimen zorgt voor veel natuurlijk leven.

gaat. Zaad van eigen bloemen is te koop
en in de stekkenkwekerij een diversiteit aan
bijenplanten. Alles gekweekt zonder gif en
kunstmest en zodoende veilig voor insecten.
Voor wie wil is er tuinadvies op maat met als
doel een natuurrijke tuin. Dit kan variëren
van 2 uur meedenken tot het maken van
een beplantingsplan. Op de site staat een
tuinkalender voor het onderhoud van een
natuurlijke tuin. Kijk verder op
: www.naturentuingoirle.nl.

Ecologische tuinplanten en advies
De Naturentuin - Nieuwkerk 2, 5051 PN
Goirle - staat bekend om zijn vele bloemen
en rijke insectenleven. Vanaf 2 maart is de
tuin weer elke vrijdagmiddag open, later in
het jaar op meer dagen. Er is te zien hoe
samenwerken met de natuur in de praktijk

Tafeltennisvereniging Irene: 75 jaar
Op 14-08-1943 werd tafeltennisvereniging Irene opgericht als T.T.V. Tilburgia. Daarom
zijn er in 2018 verschillende evenementen gepland om het 75 jarig bestaan te vieren.
In het weekend 6/7 januari vond de aftrap
plaats met een spellen- en sportmarathon.
Gedurende 24 uren zijn er in het tafeltenniscentrum 75 (vanwege het 75-jarig jubileum)
verschillende spellen en sporten gedaan.
Aan deze activiteiten hebben maar liefst 375
personen deelgenomen.
Festiviteiten
Op 12 mei wil de vereniging een receptie
houden voor de leden, oud-leden, de relaties zoals huurders en sponsoren, bevriende
verenigingen uit de tafeltenniswereld en alle
anderen die Irene een warm hart toe dragen
en dat via persoonlijke felicitaties willen
laten blijken.
Een week later volgt dan een feestavond
op 19 mei voor de eigen leden, hun familieleden en de vele vrijwilligers die binnen de
vereniging actief zijn.
Tot slot zal het jubileumjaar groots worden
afgesloten met een oud-leden-toernooi. De
jubileumcommissie is daarom op zoek naar
personen die in een ver verleden maar ook
gedurende recentere jaren lid van de club
zijn geweest of op een andere wijze actief
betrokken zijn geweest. Bent u dus oud-lid
of kent u iemand die dat is, dan kunt u contact op nemen met de heer Wim Smeekens
( (013) 533 90 30 of
7 irene75jaar@hotmail.com. U wordt dan
geïnformeerd over de verschillende jubileum

-evenementen en u bent er in november bij
als de club een reünie organiseert. Dan kunt
u met vele andere (oud)leden herinneringen
ophalen, een balletje te slaan en het Irenegevoel van weleer onder het genot van een
hapje en drankje opnieuw herbeleven!
T.T.V. Irene heeft samen met stadsgenoot
T.T.V. Luto het ambitieuze plan opgepakt
om tot de realisatie van een nieuwe hal te
komen en wellicht op termijn als één vereniging verder de toekomst in te gaan. Dat
zou het einde betekenen van een periode
die ongeveer de helft beslaat van het gehele
bestaan van de vereniging waarin het tafeltenniscentrum Irene het home is geweest
van de club, bekend bij heel tafeltennissend
Nederland.
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Herenboeren ‘Hart van Brabant’
Sinds 6 februari jl. is onze buurt weer een werkgroep rijker. Buurtgenoten Nol en Aukje zochten naar mogelijkheden om zelf op een duurzame manier voedsel te verbouwen en informeerden via de buurtkrant een aantal maanden geleden of er mensen in
de buurt waren die belangstelling hadden voor de oprichting van een herenboerderij.
Interesse?
Geef je op als je het initiatief van Herenboeren ‘Hart van Brabant’ een warm hart
toedraagt. Dit kan door het sturen van een
mailtje aan Nol van den Berg
7 herenboerenhvb@gmail.com. Zet er wel
even bij wat je wensen zijn t.a.v. de volgende punten:
- Wil je meedenken in de werkgroep als
één van de kartrekkers?

Bij een herenboerderij wordt de boerderij
geëxploiteerd door een grote groep eigenaren, die allen profiteren van de opbrengsten.
Het werk op de boerderij wordt (grotendeels) uitgevoerd door een boer die in
dienst is van de herenboerderij.
500 monden
Na de oproep in de buurtkrant meldden
zich al snel tientallen mensen, waarvan een
vijftiental op de startbijeenkomst afkwam.
Daarvan hebben zich zeven personen
aangemeld als kartrekker. Hiermee kan het
initiatief van Nol en Aukje ook echt van start.
Het belangrijkste dat er de komende tijd
gaat gebeuren, is inventariseren hoe één
en ander gerealiseerd kan worden en het
mobiliseren van mensen Er zijn niet alleen
‘kartrekkers’ nodig maar ook ‘potentiële
deelnemers’. De ervaring van Boxtel - waar
sinds enkele jaren een dergelijke herenboerderij functioneert - leert dat het pas
rendabel wordt als er ‘500 monden’ gevoed
worden, dit zijn zo’n 200 huishoudens.
Wil je meer informatie hoe het concept van
een herenboerderij werkt? Kijk dan even op
de site van de Herenboerderij in Boxtel
: https://wilhelminapark.herenboeren.nl/ of
bezoek één van hun open dagen.

-

Wil je meehelpen als er activiteiten georganiseerd worden (extra handjes)?

-

Heb je belangstelling om in de toekomst
evt. deel te nemen in de herenboerderij?

-

Wil je alleen regelmatig geïnformeerd
worden over de stand van zaken (bijvoorbeeld door een nieuwsbrief)?

De werkgroep gaat nu met veel enthousiasme aan de slag om dit initiatief verder van
de grond te krijgen. We zullen de komende
tijd regelmatig verslag doen van de stand
van zaken via de buurtkrant en informatiebijeenkomsten.
Namens de initiatiefgroep Herenboeren
‘Hart van Brabant’, Remco Westhoek
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Het pontje terug bij af
Eind 2017 is er met een groep bewoners gesproken over het nieuwe pontje tussen de Werf
en Jeruzalem. Tijdens deze avonden is er discussie ontstaan over de locatie van het pontje.
Er is daarna besloten om de voorbereidingen stil te leggen. De Buurtraad heeft wethouder
Berend de Vries gevraagd om een gesprek, omdat in de procedure de bewoners aan beide
zijden van het water niet voldoende betrokken zijn en er niet genoeg gecommuniceerd is.
Naar aanleiding van deze vraag is er een gesprek geweest van wethouder De Vries met
zowel de Buurtraad Armhoefse Akkers als de belangengroepering Jeruzalem. De buurtraad
heeft aangestuurd op een informatieavond voor bewoners van de Armhoefse Akkers én
Jeruzalem samen. Deze avond zal in het het voorjaar van 2018 door de gemeente georganiseerd worden en daarna wordt het proces opnieuw doorlopen. Nadere informatie hierover
volgt nog.
Buurtraad Armhoefse Akkers

Zonnestroom door zon-op-andermans-dak
Het blijkt nu eindelijk mogelijk om zelf zonnestroom in de buurt op te (laten) wekken
via de Postcoderoos. Wijkbewoner Hans Habers legt uit wat het inhoudt.
het dak van een ander in de buurt!

“Ik woon in een fraai huis in de Prof Dondersstraat, dat in 1927 gebouwd is. Met een
dak, dat niet echt geschikt is om daar flink
wat zonnepanelen op kwijt te kunnen. Toch
zou ik die graag willen hebben, want we
hebben een fors stroomverbruik. Weliswaar
heb ik nu groene stroom, maar ik zou graag
zelf mijn stroom met zonnepanelen opwekken en daadwerkelijk bijdragen aan een
groei van de productie van groene energie.
Bovendien gaat mijn stroomverbruik nog
toenemen, want ik ga een warmtepomp
installeren. Die moet mijn gasverbruik aanzienlijk gaan verminderen, maar ook CO2
uitstoot natuurlijk. Al sinds de oprichting
ben ik lid van de Tilburgse energiecoöperatie ‘Energiefabriek013’. Daar kon ik mijn
belangstelling aangeven voor het project
‘Zon-op-andermans-dak. Dat leek me wel
wat: mijn zonnepanelen kunnen plaatsen op

Postcoderoos
Nu is het zover. Het bestuur van de Energiefabriek013 heeft het initiatief genomen om
een project te starten via de zgn. ‘Postcoderoos regeling’, ofwel formeel de ‘Regeling
verlaagd tarief’ van de Overheid. De eigenaar van ‘de Walhoeve’ heeft een nieuwe
stal neergezet op de grens met Goirle en er
kunnen zonnepanelen op gelegd worden.
Om dat praktisch goed te regelen, dient
een aparte coöperatie te worden opgericht.
Die kan dan – als een soort ‘Vereniging van
Eigenaren’ – die zonne-installatie opstellen en beheren. Inmiddels is de coöperatie ‘Energiefabriek Oude Leij’ opgericht,
genoemd naar het gebied waar de stal ligt
en waar doorheen De Oude Leije stroomt.
De coöperatie is nu zover, dat deelnemers
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Op de stal van de Walhoeve komen 730 zonnepanelen
Rijk de garantie dat hij de energiebelasting
over de opgewekte stroom gedurende 15
jaar mag aftrekken. Dat is momenteel bijna
twee-derde van de energieprijs. Met de
huidige energiebelasting is het rendement
op de inleg dan ongeveer 6%.

kunnen intekenen voor een bepaald aantal
aandelen (zonnepanelen) van € 325 per
stuk. Ik heb meteen voor een behoorlijk
aantal panelen ingetekend.
Rendement
Ik zit inmiddels in het bestuur van deze
coöperatie samen met Hein Jacobs en John
Kwaks. Hein heeft echte inhoudskennis op
gebied van de technische aspecten van
zonne-installaties. John is vanuit de Energiefabriek013 goed ingevoerd in alles dat
bij het opzetten van zo’n coöperatie komt
kijken en dat is behoorlijk wat. Met de eigenaar van de stal is een formele overeenkomst gesloten, waardoor dat de coöperatie
de panelen tegen vergoeding gedurende 15
jaar neer mag leggen.
De postcoderegeling is momenteel aantrekkelijk, want wie deelneemt krijgt van het

We merken dat veel mensen in de wijk nog
met vragen zitten. Die kunnen terecht op
onze website: : www.energiefabriekoudeleij.nl mailen naar 7 info@energiefabriekoudeleij.nl of via Facebook @energiefabriekoudeleij. Als je dit stukje nu leest zijn
een groot aantal aandelen al verkocht, dus
als je nog mee wilt profiteren moet je er snel
bij zijn. We organiseren nog een extra informatieavond op woensdag 14 maart in de
grote zaal van Wijkcentrum MFA De Nieuwe
Stede, Capucijnenstraat 156 in Tilburg van
20.00-21.30 uur.”
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Reparatiekosten voorkomen
Deze keer geeft Hans-jo Dankers weer tips over het plaatsen van batterijen en een niet
naaiende naaimachine. Het zijn voorvallen die hij tegenkomt tijdens het Repair Café
iedere eerste donderdagavond van de maand bij La Poubelle.
ook duurder.
					
Naaimachine
Men komt nogal eens met een naaimachine
die men pas heeft naar het Repair Café,
omdat het apparaat het niet doet, maar vermoedelijk ook niet defect is. Meestal zit de
oorzaak bij de naald. Let er goed op hoe de
naald in de houder vastgezet moet worden.
Kijk in de handleiding. Als die er niet meer
bij zit, let dan op de platte kant aan dikke
zijde van de naald. De platte kant is de
zijde waar de bevestigingsschroef tegenaan
gedraaid wordt, zodat de naald vastgeklemd
wordt.
Gebruik een schroevendraaier, waarvan de
breedte even groot is als de schroef en die
in de sleuf past. Als de schroevendraaier
te klein is, kan men de schroef zodanig
beschadigen, dat die nadien niet meer los te
maken is. Gebruik dus bijgeleverde schroevendraaier.

Meestal ziet men op de batterij en oplaadbare batterij (= accu ) in welke vorm dan
ook, een + (plus) en aan de andere kant een
– (min) staan. Veel apparaten geven duidelijkheid bij de batterijhouder hoe de batterij
er in moet. Dat kan zijn door een afbeelding
van de batterij te laten zien, of waar de +
en – moeten komen. Als je veertjes ziet dan
moet daar het gladde deel van de batterij
tegen en dat is de – (min). De andere kant
van de batterij heeft een versmalde verhoging, + (plus). Bij knoopbatterijen is dat
moeilijker te zien en staat op het grootste
vlak de + (plus).
Horloge
Bij horloges is het nogal eens moeilijk om
een batterijtje er uit te halen en te plaatsen.
Koopt u bij een juwelier een batterij, laat
die er daar dan er ook in zetten (meestal
voor de prijs waar men de dure batterij voor
verkoopt).
Helaas mag men de reclames geloven dat
een batterij van bepaald merk langer mee
gaat dan een ander merk, bij oplaadbare
batterijen (accu’s) staat dat er op. Hoe
hoger het getal voor ‘mAh’, des te langer die
iets laat werken. Meestal zijn die baterijen

En nog een advies: koop naainaalden die bij
het merk en type horen. Naalden die niet de
goede lengte hebben of waarvan de platte
kant aan de verkeerde zijde zit, veroorzaken
problemen.
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Ontmoeting met Leendert Spijkers
Op 23 februari jl. was pastoor en deken Leendert Spijkers eregast in de Pelgrimhoeve.
Het leverde een warm weerzien op met zo’n 30 (oud-)buurtgenoten waarbij liefdevolle
en grappige herinneringen gedeeld werden.
Leendert was tussen 1971 en 1985 kapelaan van de Sacramentskerk, ten tijde
van pastoor Witlox. Leendert vertelde: “Ik
logeerde als het ware in het huis van de
pastoor. Nel was toen de dienstmeid van
de pastoor en zij moest ook voor de kapelaans zorgen, dat deed ze heel goed. Eén
keer per jaar, met de verjaardag van de
pastoor ,kwam de burgemeester langs en
dan moest Nel gekleed in het uniform van
de gedienstige rondlopen. Daar had ze een
hekel aan.
Bad
Henk de Bont, voorzitter van het kerkbestuur tussen 1969 en 1974, vertelde dat
toen het Groot-Seminarie werd gesloten
pastoor Witlox de pastorie van de Sacramentskerk beschikbaar stelde voor priesterstudenten. Om genoeg kamers te hebben
werden de grote kamers in de pastorie
verdeeld met houten schotten. Pastoor
Witlox kon toen niet meer slapen omdat
hij achter een van deze houtenschoten lag
waar achter de priesterstudenten tot diep in
de nacht plaatjes zaten te draaien en een
borreltje dronken. Toen besliste de pastoor:
“Ik kan niet meer slapen, ik zet mijn bed in
de badkamer.” Door deze ingreep konden
studenten en kapelaans de hele week niet
meer douchen. Op zaterdagmiddag ging

Leendert Spijkers
zijn bed uit de badkamer en dan mocht er
gedoucht worden.
Leendert vertelde in een interview met Zeus
Hoenderop dat de Sacramentskerk zijn eerste liefde was. An Schilder – die het initiatief
nam voor het kapelletje in onze wijk - reageerde hierop: “Leendert had liefde voor de
Sacrament-parochie, maar die liefde is echt
wederzijds geweest. De liefde die wij hadden voor onze kapelaan Leendert die is niet
weg te cijferen.” Meer informatie:
: www.zeushoenderop.com.

Trekpaarden helpen StadsTuinderij
Het 4e teeltseizoen op de StadsTuinderij Piushaven staat alweer voor de deur. Tijdens de
NLdoet-dag op zaterdag 10 maart geven ze het startschot. Een ideale gelegenheid om de
Stadstuinderij Piushaven te helpen om een fijne start te maken met de teelt en het aankleden van de tuin. Om de gelegenheid een nog feestelijker karakter te geven komen
er weer Zeeuwse trekpaarden die het land op ouderwetse wijze omploegen.
Tussendoor kunnen bezoekers en vrijwilligers zelf een rondje op de paarden rijden.
Iedereen is van harte welkom om eens sfeer te proeven of de handjes uit de mouwen te
steken.
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Muzieklessen

Basgitaar, contrabas en tuba. 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.

Hulp in de huishouding gezocht

Voor 1 x per 2 weken op vrijdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur.
Je kunt mij bellen op (06-511 218 70 of 013-463 43 78. Hanneke Bollen

Brabantse Cultuurprijs voor 3 wijkgenoten
Dertig kunstenaars waren genomineerd voor in de publieksverkiezing voor de Brabantse Cultuurprijs, maar de echte toppers kwamen uit onze wijk! De prijs is bedoeld
om talenten in Brabant een steuntje in de rug te geven.
Het zijn: Frank Adams is oprichter en dirigent van het Tilburgse kamerorkest Kamerata; beeldend kunstenares Marieke Vromans die het kunstwerk De Rits ontwierp dat in het Tilburgse
Spoorpark moet komen en Jacqueline Hamelink is performer en celliste. Deze 3 toppers
krijgen elk een geldbedrag van € 2500 euro en ze worden het gezicht van een publiekscampagne die hen meer bekendheid moet geven. Jacqueline geeft aan dat ze heel blij is met de
prijs: “Alleen de nominatie was al geweldig.” Ook Marieke vindt deze gewonnen prijs fantastisch: “Al kan ik het nog niet helemaal bevatten.” In ieder geval onze hartelijke gelukwensen!
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BUURTAGENDA
Wijkcentrum MFA De Nieuwe Stede
Extra infoavond Postcoderoos Zonnestroom

14 mrt.

20.00 – 21.30 uur

22 mrt.

09.00, 11.00, 14.00

1 apr.

11.00 – 16.00 uur

2 apr.

Vanaf 20.00 uur

5 apr.

14.30 – 16.30 uur

Pelgrimhoeve
Info-middag over babbeltrucs

5 apr.

19.30 – 21.30 uur

La Poubelle
Repair Café voor reparatie van nog bruikbare spullen

11 apr.

Vanaf 17.30 uur

Basisschool Armhoefse Akker
Open dag met rondleidingen op genoemde tijden
Terrein Waterzuivering
Open Buurttop over recreatie in Moerenburg
Café Zomerlust
kom gezellig een gezelschapsspel spelen [Ludens 013]

Pelgrimhoeve
Seniorendiner (aanmelden vóór 4 april)

INFORMATIE

Ø Buurtkrant
Eindredactie
Advertenties

E-mail: armhoefseakkers@gmail.com
Jaap van Loon
Anneke v.d. Avoird

Spoorlaan 2
Bosscheweg 192

( 06 502 421 15
( 542 30 65

Ø Buurtkrant

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

Deadline kopij volgend nummer:
Verschijningsdatum rond:

medewerkers

Buurtkrant

31 maart
13 april

Heeft u tips over actualiteiten? Geef ze door via 7 armhoefseakkers@gmail.com
Reacties op artikelen: 200-250 woorden om geplaatst te worden.
Klachten over bezorging van uw buurtkrant, of storende fouten?
Meld het via 7 armhoefseakkers@gmail.com

Ø Buurtraad
Leden

E-mail: 7 buurtraad@armhoefseakkers.nl
Secretariaat:
J.P. Coenstraat 34a, 5018 CT Tilburg
Lout Donders ( 543 88 68 (voorzitter), Ineke van Kasteren ( 544
67 83 (secretaris, communicatie, senioren), Katy Bertens ( 06 303 677
99 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).
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Vergadering

Eerstvolgende vergadering: 13 mrt. Aanvang 20.00 uur in de
Buurtraadruimte Van Heutszstraat 1a. Welkom! De agenda staat
tegen die tijd op : www.armhoefseakkers.nl en een week na de
vergadering vindt u daar ook de besluitenlijst.

Ø Wijkagenten

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

Ø Bloedafname

Diagnostiek Brabant, iedere donderdag van 09.30 -10.00 uur (met
alle formulieren) in de ruimte van de Buurtraad,1e verdieping. Van
Heutszstraat 1a. Aanbellen bij de Buurtraad/prikpost. Meer info:
: www.diagnostiekbrabant.nl of ( 539 36 36.
SHL-groep: iedere ochtend op werkdagen van 08.00 -10.30 uur in
het Gezondheidscentrum Piushaven, Prinsenhoeven 22.

Ø Wijkzuster

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

Terrein Jan Wier en Hogendriesstraat.
Leren omgaan met AED? Mail naar 7 p.van.erp@ziggo.nl.

Ø Ouderenzorg

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

Ø Senioren Netwerk

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

Erwin van Erve
Elco Tissen

Armhoefse Akkers

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

(14 013 of e-mail via de site : www.tilburg.nl.

Ø Overlast rond Jan

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

Ø Meldpunt

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

Ø Misstanden in

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

Wier / Meldpunt
GGz

Waterpaviljoen
Moerenburg
Moerenburg
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schilderwerk
wandafwerking
restauratieschilderwerk
hout- en marmerimitatie
decoratieve technieken

Frank Oerlemans

OERLEMANS
schildersbedrijf

Frans Erensstraat 44 5044 PM Tilburg
T 013 - 463 53 54 M 06 - 489 37 502
E info@oerlemansschildersbedrijf.nl
I www.oerlemansschildersbedrijf.nl
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Dames	
  en	
  Heren	
  Kapsalon	
  
St.Josephstraat 85A
5017GD Tilburg
013 5435109

Ook kunt u hier
uw schoenen
afgeven voor reparatie.
	
  

Kom sporten bij Were Di Tilburg!

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

Lekker sporten bij de gezelligste vereniging van Tilburg? En dat ook nog eens bij u in de
buurt?
Dit kan bij Were Di! U kunt hier terecht voor hockey, tennis, jeu de boules en
	
  
lacrosse.
Were Di heeft vier hockeyvelden, zes tennisbanen en zes jeu de boules banen. Aan de
IJsclubweg (achter het Bastionhotel) beschikken wij sinds 2016 over een prachtig nieuw
paviljoen, met een volwaardige horecavoorziening. Hier zijn wij als club erg trots op. Er
zijn regelmatig feesten, toernooien en
andere evenementen, zodat er voor jong en
oud wat te doen is!
Were Di staat open voor sporters van alle
leeftijden. Meer weten? Kom gerust eens
een kijkje nemen.
Meer informatie:
www.weredi-tilburg.nl

Contact:
013-5432286
info@weredi-tilburg.nl
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