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Het team ‘Van alle markten thuis’ won evenals het vorig jaar de Wijkkwis
(foto Toine Kocx)
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Het laatste wijkblad? ... 					

Redactie

Komt er met dit nummer een einde aan ruim 42 jaar wijkblad Armhoefse Akkers? Als
er geen versterking komt in de redactie dan is dat zeker het geval. Het huidige ploegje
vrijwilligers ziet geen kans meer om 10x per jaar dit blad te maken.
alles in een gezellige Brabantse ambiance.
Verwacht je dat je nog niet zo ‘goed’ kunt
schrijven? Geen nood, er is altijd hulp
aanwezig en alle teksten worden - zo nodig
- geredigeerd.

Laat het duidelijk zijn: het is een zwaar
gelag voor de redactie deze ingrijpende
beslissing. Met heel veel plezier hebben de
redactieleden de afgelopen jaren getracht
een zo gevarieerd mogelijk wijkblad te
maken, waarin niet alleen allerlei ontwikkelingen in en rond onze wijk, maar ook een
groot aantal wijkbewoners aan bod is gekomen. Maar nu een van de redactieleden na ruim 25 jaar (!) – zich genoodzaakt voelt
te stoppen, is uitbreiding van de redactie
een absolute ‘must’.

Buurtraad
“De Buurtraad zou het heel spijtig vinden
als de Buurtkrant zou verdwijnen”, geeft
voorzitter Lout Donders aan. “Uit onderzoek is gebleken dat onze buurtkrant goed
gelezen wordt, het heeft al vele jaren een
belangrijke functie. Het vormt een soort
ontmoetingsplek voor de buurt. Natuurlijk
kun je ook veel online doen en via social
media, daar bereik je ook veel mensen
mee. Maar de buurtkrant is vertrouwd, kan
meer de diepte in en creëert een wij-gevoel
in onze wijk. Natuurlijk heb je wel handjes
en hoofden nodig die de buurtkant maken.
Ik hoop dan ook heel erg dat zich nog
mensen gaan melden die stukjes willen
schrijven. Er moet toch genoeg talent in
onze buurt zijn?”

Vrijwilligers
Wijkblad Armhoefse Akkers is een van de
weinige wijkbladen in Tilburg dat volledig
gerealiseerd wordt door vrijwilligers. Nu
nog maar 3 redactieleden en 1 fotograaf
verzorgen de inhoud en die wordt verwerkt
door een wijkgenoot tot het wijkblad. Het
drukken is uitbesteed aan Elka, maar het
rondbrengen wordt weer gedaan door een
fiks groepje vrijwilligers onder leiding van
Joost Ketelaars.
Het gaat er echter om, dat er wat mensen
bij komen in de redactie. Mensen die bereid
zijn om voor het wijkblad per keer 1 of
meerdere stukjes te schrijven en die daarvoor 1 avond in de maand bij elkaar komen
om de nieuwste onderwerpen en ideeën
uit te wisselen en de taken te verdelen. Dat

Interesse om mee te gaan werken?
Wacht dan niet en neem contact op met
één van de redactieleden of via
7 armhoefseakkers@gmail.com
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Subtropische Wijkkwis 2018					

Redactie

Op de warmste avond van 26 mei jl. sinds het weer wordt gemeten, bogen ruim 300
deelnemers verdeeld over 18 teams zich over de Wijkkwis. Het was zweten geblazen
vanwege het aantal vragen en opdrachten en natuurlijk de temperatuur.
hadden, of schonken er zelfs een glaasje
bij.
De tweede uitdaging voor ieder team was
het maken van een act van 2,5 minuut uit
de tijd dat er nog geen televisie bestond.
De keuze was volledig vrij, maar natuurlijk
moest het optreden wel een duidelijke link
hebben naar de wijk Armhoefse Akkers. Het
podium in de Pelgrimhoeve was in gereedheid gebracht voor een heerlijke variëteit
aan kleinschalige performances.

Klaartje van Beerendonk van Blossom
nam het initiatief om van de Wijkkwis een
jaarlijks evenement te maken. En dus ging
een groepje in oktober van het vorig jaar al
aan de slag. Klaartje met Debbie en Pim de
Weijer, Inez Jacobs, Steintje Smits, Erwin
Jacobs, Britt de Looff, Adriënne Brocken,
Esther Naeye en Jaap van Loon zorgden
voor het vullen van het Wijkkwisboek met
125 vragen en opdrachten.
Koekie en act
Al ruim een week eerder waren de teamcaptains op de hoogte gebracht van twee
Meesterproeven. Zo kon er al gewerkt worden aan het bakken van een ‘eigen’ koekje,
waarin de identiteit van onze wijk – een
dorp in de stad – tot uiting moest komen.
Het leverde fraaie exemplaren op. Twee
teams hadden bijvoorbeeld de koekjes in
de vorm van een koeienkop gegoten. Weer
anderen hadden een ludieke beschrijving
waarom ze nu juist zo’n koekje gemaakt

Senioren
De jury voor beide onderdelen werd gevormd door een groep van 26 senioren uit
de wijk. Aanvankelijk was hiervoor weinig
belangstelling, want de term ‘jury’ schrok
toch wat af. De druk werd echter snel
weggenomen door de organisatie en de
senioren hadden werkelijk een topavond.
Dat bleek onder andere uit het kaartje van
de familie van Erve de volgende dag: ‘Heel
hartelijk dank voor de gezellige avond in de

De senioren krijgen uitleg over het jureren
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Pelgrimhoeve. We hebben ervan genoten!’
Ook de wens om het volgend jaar opnieuw
uitgenodigd te worden, was veelvuldig te
horen.
En inderdaad, het gros van de senioren
bleef na afloop nog gezellig even nakaarten
en wilde graag nog de Geheime Opdracht
meemaken. Van ieder team was 1 lid aanwezig om de levende ‘lopende band’ van
de legendarische Mies Bouman te bestuderen. Een aantal kinderen toonde in behoor-

verrassend uit de hoek kunnen komen. Een
fotocollage op de volgende pagina’s biedt
een terugblik op dit geslaagde evenement.
En de uitslag? Die bleek voor de eerste
drie een kopie van het vorig jaar.
Op : www.armhoefseakkkers.nl staan de
vragen en antwoorden van het kwisboek.

Uitslag Wijkkwis 2018

lijk tempo oud en nieuw speelgoed, waarna
de teamleden aan het eind de opdracht
kregen om zoveel mogelijk speelvoorwerpen die de revue waren gepasseerd, te
noteren.
Nakijkklus
Klokslag 23.00 uur was de Wijkkwis voorbij.
Op de valreep konden de teams hun volledig ingevuld Wijkkwisboek komen inleveren
in de Pelgrimhoeve. In de dagen daarna
stonden de organisatoren voor een gigantische nakijkklus. Gelukkig hadden ze tot zaterdagavond 16 juni jl. de tijd. Die gezellige
avond was in de Pelgrimhoeve ingeruimd
voor de uitslag, waarbij de dertienjarigen
Melle Veenstra en Joep Huijben voor gezellige muziek zorgden. Een aantal vragen
en tussenstanden werden getoond in een
PowerPoint en enkele groepen traden
opnieuw op met hun act, terwijl een filmpje
met een compilatie van al deze optredens
een waardevol bewijs was, dat heel wat
wijkbewoners super enthousiast en heel
5

1

Van alle markten thuis

3853

2

De Slabbers

3737

3

Witte Gij’t?

3671

4

Mix en Match

3597

5

De Holleboom

3489

6

Armhoefies

3487

7

Team 2018

3469

8

Kwisthetwel

3442

9

I Lov’it

3436

10

Veni, Vidni, Vici

3371

11

Moerenburg

3323

12

Kwiezzetwel

3301

13

De Coene Quizzers

3128

14

De Poedelclub

3118

15

De Takkenbende

3068

16

Leuke groep Jeugd

3043

17

Roerei

2996

18

Kwistutnie

2789
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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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Volop belangstelling Sacramentshof 		

Redactie

Ruim 600 mensen hebben bij Kin Makelaars informatie opgevraagd over het nieuwe
Sacramentshof, dat verreist op het terrein van de Sacramentskerk. Wonen in de toren,
in de beide zijbeuken, of in een van de 12 nieuwe woningen? Aantrekkelijk!
De ambiance van de tuin van Café Zomerlust en haast subtropische temperaturen
vormden het decor voor een eerste presentatie aan belangstellenden. Personeel van
de makelaar en aannemersbedrijf J.A. van
Gisbergen nam voor iedereen ruim de tijd
om antwoord te geven op de vele vragen.
De bouwvergunning is inmiddels afgegeven
en als binnen afzienbare tijd 70% van de
bouw verkocht is, wordt gestart en zouden
de nieuwe bewoners in het eerste kwartaal
van 2020 hun intrek kunnen nemen.
Herziening
Toen in september 2015 de plannen gepresenteerd werden door architect Thomas
Bedaux kreeg het voorlopige ontwerp
alle lof toegezwaaid. De meeste discussie ontstond toen over de toenemende
parkeerdruk en het feit, dat op het terrein
te weinig parkeerplekken werden gerealiseerd, kijkend naar de parkeernormen. Een
indicatie van de prijzen was toen tussen de
twee en drie ton - “Betaalbaar!”, beloofde
projectontwikkelaar Nico van Gisbergen
toen - maar inmiddels lijken deze haast verdubbeld. Volgens Janneke Visser van het
aannemersbedrijf is dat wel verklaarbaar:
“In feite is het oorspronkelijke plan herzien
en komen er nu grotere woningen. Ook de
parkeervoorziening is aangepast, waardoor
ieder huis een ‘eigen’ parkeerplek heeft. In
het plan is nu voorzien in 21 parkeerplekken, waardoor aan de parkeernorm wordt
voldaan.”

Wikken en wegen over een nieuwe woning
er ook veel af. Maar ook veel belangstellenden konden vandaag niet aanwezig zijn.
Die krijgen alle informatie digitaal toegestuurd.” Volgens hem zien nogal wat mensen het ook wel zitten om straks in de toren
(vraagprijs ± 7 ton), of in een van de beide
zijbeuken (± 4,5 ton) te komen wonen. En
net die dag stond er een kritisch stuk in de
regionale krant over het onderhoud van
de nieuwe spits. Draait daar de eigenaar
van de toren voor op? Maikel: “Welnee, dat
soort zaken wordt straks geregeld volgens
een erfdienstbaarheid.”
En hoe zit het, als meerdere mensen hun
oogje hebben laten vallen op dezelfde woning? “Nou, je kunt een bod uitbrengen. De
genoemde vraagprijzen zijn gepubliceerd
en het staat iedereen vrij om daar boven of
onder op in te tekenen”, legt Maikel uit. ‘In
het inschrijfformulier staat de hele procedure precies uitgelegd.”

Hogere segment
Het was gezellig druk in de tuin bij Café
Zomerlust, maar 600 belangstellenden?
“Klopt”, zegt Maikel van de Broek van
Kin Makelaars, “heel veel mensen waren
natuurlijk nieuwsgierig, maar nu de prijzen
in een wat hoger segment zitten, haken

Inmiddels zijn de 15 woningen al toegewezen en is gestart met de verkoopgesprekken. Vervolgens heeft een potentiële
koper 14 dagen om een definitief besluit te
nemen.
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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
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Viering van het Onbevlekt Hart van Maria

Zeus Hoenderop

Op verzoek van An Schilder organiseerde Zeus Hoenderop op 9 juni jl. de viering van
het tienjarig bestaan van het Mariakapelletje in de Van Heutszstraat. Het werd een
liefdevolle en intieme viering.
Bryan van de Mortel verzorgde als kersverse priester de viering: “Dit is een Mariaviering en het kapelletje is gesticht in de
meimaand. Jammer genoeg lukte het niet
om in de meimaand de viering te houden.
An Schilder ging naar Lourdes en ik werd
gewijd als priester en daarvoor moest ik
een week in een klooster de stilte in. Juni
is de Heilig Hart maand, het Heilig Hart
staat centraal, Jezus Christus zelf. Toevallig

vieren we vandaag het Onbevlekt Hart van
Maria.”
Na de viering gaf Bryan van de Mortel de
aanwezigen een Neomistenzegen, een
speciale zegen van een pasgewijde priester waar bijzondere kracht en steun aan
wordt toegeschreven. Vervolgens werd in
de tuin van Ad Brenders aan de Pelgrimsweg nagepraat.

An Schilder (m) bij ‘haar’ kapelleke (foto Zeus Hoenderop)
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Open Atelierroute muziek en theater in onze wijk

Debbie de Weijer

Op zondag 17 juni jl. werd een open Atelierroute muziek en theater georganiseerd in
de Armhoefse Akkers. Je kon langs 25 locaties om iets van muziek, cultuur en creativiteit te zien en te horen.
Riette Sommerdijk liet in de Simon van der
Stelstraat textielportretten zien. Wit linnen
onder de naald, een folie met tekening
erop en dan met zwart draad over de lijnen
gaan. Dit geeft een erg mooi effect! Ook
waren er leren tassen te zien en was er
theater en muziek.

Lout Donders opende om 12.00 uur dit
evenement in de Pelgrimhoeve en vanuit
daar kon je zelf kiezen welke route je verder wilde volgen. In de huiskamer en of tuin
was het gezellig gemaakt -soms met koffie,
appeltaart, nootjes etc.- en er waren natuurlijk ook mooie kleine exposites opgezet.
Qua drukte is het natuurlijk altijd lastig om
te zeggen of deze open atelierroute goed
bezocht is. Maar op bijna alle plekken was
wel iemand aanwezig als toeschouwer en
op sommige plekken was het drukker dan
elders. De sfeer was goed en gezellig.

Overschot
Aangekomen in de Hoevense Kanaaldijk
waren er bij Gerard van Dijk fotoportretten
te zien. Eén heel mooi zelfportret, gefotoshopt uit diverse andere foto’s en andere
portretten van momentopnames uit onder
anderen Cuba en Vietnam. Mooi als je
deze momenten zo kunt vastleggen. Op
nummer 21 was een bijzonder zangensemble te horen. Zij werden begeleid op
piano en maakten er eigen muziekgeluiden/
klanken bij.
In de JP Coenstraat liet Jasmijn Vugts kledingontwerpen zien van fietsbanden. Hettie
van den Broek maakt ontwerpen van/met
overgebleven spullen uit de kringloopwinkels. Tegenwoordig hebben we namelijk erg
veel kringloopwinkels in Tilburg en eigenlijk
een overschot. Zo was er onder anderen
een krukje te zien van afvalhout met een
opgerolde fietsband (als een dropveter)
als zitting. En een tafel met een hernieuwd
blad: bloemblaadjes die netjes gerangschikt
zijn en overgoten met een soort kunsthars.

Greep uit het aanbod
Zo was er in de Oisterwijksebaan onder
anderen een ‘hergeboorte-ervaring’ (Carla
v.d. Ven) die erg rustgevend was, mooie
aquarelachtige schilderijen (Hanny v.d.
Ven), experimenten van textiel met stukjes klei (Ivonne Schuurmans) en kleine
voorwerpen/doosjes van fijn kleiwerk die
Marie-Louise Opstelten boven op haar
zolder afbakt in haar eigen oven.
Op de Pelgrimsweg was het druk. Daar liet
Ineke Mandos zien wat ze had gemaakt
met krijt/ wasco (kleine vierkantjes die
uitgekrast waren in diverse motiefjes en
kleuren en dit in een grote lijst). Ook was
hier gombatik te zien van Hans Zegveld en
keramiek in de vorm van een wervelidee
van Janneke Zegveld. Zij verzorgden later
in de middag ook nog een muzikaal stuk.
Een creatieve groep van Anneke Kruijssen liet schilderijen en quiltwerk zien in de
Pelgrimhoeve. En in het atelier van Lieske
Stieger waren naast de schilderijen van
haarzelf ook sjaals die gemaakt waren van
viltachtige stoffen (Kitty Bollen), creatieve
en heel nauwkeurige boekbindkunsten gepresenteerd in een mooie glazen kast (Els
Rollé) en onder andere 2 mooie foto’s van
de binnenkant van het vervallen interieur
van de kerk (Anne-Marie Smulders) te zien.

Grappig om te zien hoe je eigenlijk je
wijkbewoners niet goed kent: de man die je
altijd voorbij ziet komen wandelen blijkt in
zijn achtertuin een klein atelier te hebben
om stenen te bewerken en een vrouw die
je vaak groet blijkt ineens over een groot
muzikaal talent te beschikken. Tevens is
het natuurlijk ook gewoon leuk om eens
binnen te kijken bij iedereen. Kortom: een
geslaagde dag!
12
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Geef
je plannen
vleugels!

Een traject in de Krachtcentrale 013
brengt beweging in loopbaan en leven:
Je leert nieuwe mensen kennen en
werkt gestructureerd aan het vinden
van een vrijwillige of betaalde baan.
Meer informatie over het traject en de
verhalen van oud-deelnemers vind je
op: www.dekrachtcentrale013.nl

Meld je aan via de site of bel ons direct
voor meer informatie of een vrijblijvend
kennismakingsgesprek: 06 - 19077041
De krachtcentrale 013 biedt trajecten
aan mensen met óf zonder uitkering
www.dekrachtcentrale013.nl
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Een bakkerijtje in Moerenburg
In Moerenburg ligt de langgevelboerderij ‘t Hooge Huys met ook een Vlaamse schuur,
een bakhuis en een waterput. Onlangs heeft de eigenaar van dit gemeentelijk monument het bakhuis gerestaureerd.
In oorsprong gaat het complex aan de
Kommerstraat 2 wellicht terug tot de 18e
eeuw. Een aantal onderdelen is in de loop
van de tijd aangepast. De boerderijfunctie
is vervallen en het hoofdgebouw is na een
zorgvuldige renovatie al een aantal jaren in
gebruik als woonhuis.
Door de restauratie is het complex weer
verder opgeknapt én is het bakhuis opnieuw in gebruik en kan er weer brood en
tegenwoordig ook pizza gebakken worden.
Eigenaar De Jonge, is bereid dit te laten
zien. Interesse? Stuur een bericht naar
7 kommerstraatbakhuis@gmail.com.

Het bakhuisje in Moerenburg
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Kamperen op de middenstip van De Buurtcamping

Karin Laureijssen

Eén keer per jaar opent Stadscamping Tilburg de poorten voor stadsgenoten die in
eigen stad willen kamperen. Van 29 juni tot 1 juli is er van alles te beleven op de
Tilburgse Buurtcamping die dit jaar ligt op het voormalig sportcomplex van
voetbalvereniging NOAD aan de Melis Stokestraat.
Drie dagen lang zijn de groene voetbalvelden een gemoedelijke camping, waar
stadsgenoten elkaar beter leren kennen.
Van rasechte Tilburgers tot studenten, van
muurbloempjes tot druktemakers en van
peuters tot senioren. Op De Buurtcamping
ben je de hele dag heerlijk samen buiten en
is iedereen gelijk. Het motto van De Buurtcamping luidt dan ook “Met een pleerol onder de arm zien we er per slot van rekening
allemaal even knullig uit.”
Spelletjes, kampvuur en bingo
Op De Buurtcamping is van alles te doen
voor jong en oud, zoals creatieve workshops, natuuractiviteiten en oud Hollandse
spelen. Kinderen kunnen speelgoed lenen
bij Tante Leen of meedoen aan één van de
meer dan 100 gezelschapspellen van De
Spelcarrousel.
In de ochtend wordt de dag rustig opgestart met een ontbijtje, yoga of pilates. De
‘diehards’ gaan natuurlijk voor de bootcamp. Alle activiteiten op De Buurtcamping
zijn gratis. Niets is echter verplicht, rustig
een kopje koffiedrinken in de dug-out, een
gezellig praatje maken met de buurman of
genieten van het kampvuur kan natuurlijk
ook.Op de Buurtcamping kan samen worden gedineerd en gebarbecued met gevarieerde gerechten uit internationale keukens,
maar zelf koken mag ook. Op zondag
eindigt De Buurtcamping traditioneel met

Op De Buurtcamping
(foto Wiliam van der Voort)
de bingo waarvoor diverse Tilburgse ondernemers prijzen beschikbaar stellen.
Kom ook
Vorig jaar kampeerden ruim 350 Tilburgers
in eigen stad, dit jaar verwacht de organisatie 500 gasten te verwelkomen. Campingtickets zijn verkrijgbaar via de website van
De Buurtcamping. Volwassenen betalen
€ 20 voor het hele weekend en kinderen tot
12 jaar kamperen voor € 10. Voor meer info
en tickets: : tilburg.debuurtcamping.nl of
op facebook.com/debuurtcampingtilburg.

Autoreparaties leveren taart op
Sinds half februari wijkgenoot Jasper de Leeuw (32) Autobedrijf Zuid-Oost heeft overgenomen, gaat er geen week voorbij of een dankbare klant komt nog gauw even iets
lekkers brengen…
“Een mooiere waardering kun je eigenlijk
niet krijgen”, vindt Jasper. “Voor niemand
is het leuk als er onverwachts iets met zijn
auto is, maar wij proberen wel om mee te

kijken met een klant en een eerlijk advies te
geven.” En dat wordt dus op prijs gesteld,
want de klandizie neemt toe.
16

Klap
Dat was ook hard nodig, want de ooit grootste SAAB-dealer van Nederland was de
laatste jaren behoorlijk in de versukkeling
geraakt. “De klap kwam natuurlijk, toen er
geen nieuwe SAAB’s meer geproduceerd
werden”, vertelt Jasper die al ruim 13 jaar
in de garage werkt. “We waren ooit met 16
man personeel, waarvan de meesten toen
ontslagen werden.”
Een paar doorstarts, waarbij o.a. in 2014
een gloednieuw pand aan de Ringbaan
Zuid 301b betrokken werd, mislukten en de
laatste eigenaar had er ook geen fidu-

cie meer in. Einde verhaal dus, ook voor
Jasper die eind vorig jaar zijn ontslag kreeg
aangezegd.
“Eeuwig zonde als deze garage zou verdwijnen”, vond Jasper en hij waagde de
gok om het bedrijf over te nemen. “Eigenlijk
hebben we dat met ons drieën gedaan”,
vindt Jasper. “Jan van Zanten (al 43 jaar
automonteur) en Sebastiaan (al 4 jaar
bij het bedrijf) hebben samen met mij de
schouders eronder gezet en we hebben
echt enorm positieve reacties gehad.”
Werkplanning
“We kennen ons bedrijf van binnen en van
buiten, maar kennen ook onze klanten”
gaat Jasper verder. “Dat zijn niet alleen
de SAAB-rijders die trouw aan hun merk
gebleven zijn, maar ook Volvo-rijders en
klanten met andere merken, waarvoor we
ook alle testapparatuur hebben. We zijn
met ons drieën en dat betekent, dat we een
planning voor 200% maken. Dan is er altijd
één van ons – meestal Jan – die klanten te
woord kan staan of kleine reparaties direct
kan doen. Klanten vinden het bij ons ook
echt gezellig, want ze doen graag een bakkie mee, of hebben boven een ruimte om
met hun laptop wat te werken. Dat is ook
een van de redenen, dat we klanten uit half
Nederland hebben.”
Nu na zo’n 4 maanden heeft Jasper de
zaken op orde en geniet hij ervan als zijn
klanten tevreden zijn. Tijd wellicht dus voor
buurtgenoten om er eens te gaan kijken en
(wie weet) een stukkie taart mee te eten.

Jasper de Leeuw

Voor deelname aan evenement Vorstelijk landschap
Fontys Hogeschool voor de Kunsten organiseert onder de noemer Vorstelijk landschap
in samenwerking met de gemeente Tilburg een evenement op 12, 13 en 14 oktober in
Moerenburg.
Vanuit verschillende kunstdisciplines (dans, theater, beeldend, architectuur, experience design)
wordt hier inhoud aan gegeven. Naast kunststudenten die op zullen treden zijn we op zoek
naar buurtbewoners die hieraan hun medewerking willen verlenen, bijvoorbeeld door
akoestische muzikale optredens, of nog ideeën hebben die we mee kunnen nemen in de
plannen, alle inbreng is welkom. Reacties mailen naar 7 info@vorstelijklandschaptilburg.nl
of kijk op : https://www.facebook.com/VorstelijkLandschap/
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Kampioenen bij Were Di voetbal
In de afgelopen weken hebben we een aantal kampioenen te melden, veel bijna-kampioenen en een bekerwinnaar.
De kampioenen
waren dit voorjaar
bij de senioren te
bewonderen. De
heren van Were
Di 6 werden op
zondag 13 mei jl.
kampioen door in
een rechtstreeks
duel de nummer
twee DESK 7 te
verslaan. Hiermee
was het beslist
en het bleef lang
gezellig.
De heren van
Were Di 4 werden
een week later
kampioen door ook
in een rechtstreeks
duel de nummer twee FC Tilburg 7 te verslaan. Ook hier groot feest en ook nu bleef
het lang gezellig.

Historische bekerwinst voor JO13-1
Allemaal werden ze net tweede of derde.
De grootste surprise aan het einde van het
seizoen was weggelegd voor het team van
JO13-1. Helaas net geen kampioen maar
wel de bekerwinst en dat is iets wat in de
afgelopen 10 jaar niet gebeurd is. In de bekerfinale werd op zaterdag 2 juni jl. Groen
Wit JO13-1 met maar liefst 4-0 verslagen.
Groot feest bij de mannen. De huldiging
was een week later op de eigen club tijdens
de altijd gezellige seizoensafsluiting.

Bekerwinst
De heren van Were Di 3 en 5 werden net
geen kampioen. Hier werd een keurige
tweede plaats bemachtigd. De heren van
Were Di 2 en 3 hebben nog geprobeerd via
de nacompetitie te promoveren. In beide
gevallen is dit helaas niet gelukt.
Bij de jeugd veel bijna kampioenen. Dit gold
voor JO19-1, JO13-1, JO13-5 en JO10-2.

Vrijwilliger bij de Marathon van Tilburg

		

Debbie de Weijer

Zondag 13 mei jl. werd voor de tweede keer de Marathon van Tilburg gehouden. Debbie de Weijer liep dit keer zelf niet mee, maar was actief als vrijwilliger. Een mooie
ervaring rijker, roept ze ook anderen op om eens mee te komen helpen.
mensen er op de been zijn, zodat de renners hun afstand kunnen lopen.”

Een evenement als de Marathon van Tilburg kan niet doorgaan zonder vrijwilligers
en de lopers, zoals Debbie, vinden het dan
ook heel fijn als er anderen zorgen voor
water, EHBO, wegafzetting en dergelijke.
“Nooit heb ik me eigenlijk beseft hoeveel

Evenementenverkeersregelaar
“Mijn taak op 13 mei was de weg vrij houden van verkeer op het kruispunt Oister18

Parcours
De lopers van de hele marathon waren
zo voorbij en toen was het wachten op de
halve marathon. Daar waren meer deelnemers en lag het tempo veel verder uit
elkaar. Tijdens mijn taak heb ik natuurlijk
ook met een half oog gekeken naar deze
stoet, want er kwamen weinig auto’s aan.
Wat leuk om te zien hoe iedereen loopt,
wat ze aan hebben en of er bekenden tussen zitten. En natuurlijk ondertussen ook
klappen om aan te moedigen.
Vrijwilligers zijn nodig
Nadat alle lopers voorbij waren, heb ik het
kruispunt weer vrijgegeven en de borden
aan de kant gezet. Mijn taak zat er weer
op. Wat een leuke ervaring was dit, vooral
omdat ik een wedstrijd meestal vanaf het
parcours meemaak! Dit is zeker ook een
aanrader voor andere wijkgenoten. Ik had
wel bewust gevraagd of ik bij ons in de wijk
ingezet kon worden en daar kon rekening
mee gehouden worden. Dus: als er een
evenement in de buurt is, kijk eens of ze
vrijwilligers zoeken.”

Evenementenverkeersregelaar
wijksebaan/ JP Coenstraat voor de deelnemers van de hele en halve marathon.
Om dit te mogen doen, moest ik eerst een
E-learning volgen voor evenementenverkeersregelaar. Dat was zo gedaan en met
logisch nadenken kwam ik eigenlijk geen
verrassende dingen tegen. Het afzetten
was nog wel even problematisch, omdat
sommige weggebruikers nu eenmaal menen dat afzetborden gewoon aan de kant
geschoven mogen worden. Vooral langs
het kanaal was dit het geval. Vooraf had
ook vanuit de gemeente beter gecommuniceerd kunnen worden met wijkbewoners.
Velen wisten niets van het evenement af!
Maar gelukkig waren er enkele toeschouwers die een handje hielpen. Nogmaals
dank daarvoor!

Zo wordt er op 22 en 23 september 2018
een menwedstrijd gehouden in Moerenburg. Daarvoor zijn er ook nog verkeersregelaars nodig. Voor meer informatie kun
je contact opnemen met Corin Sweegers
via 7 corinsweegers@menwedstrijd.nl. En
natuurlijk zijn er ook verkeersregelaars en
andere vrijwilligers nodig tijdens de Tilburg
Ten Miles op 1 en 2 september a.s.
Wie komt Debbie dan meehelpen?
De Samengestelde Menwedstrijd in Moerenburg op
22 en 23 september heeft ook
vrijwilligers nodig.Meld je aan
via:
corinsweegers@menwedstrijd.nl
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Crea-T-uur
De jaarlijkse Crea-T-uur middagen van Basisschool Armhoefse Akker waren weer een
succes, dankzij de bereidwillige hulp van een flink aantal vrijwilligers.
Ik ben de 2e creatuurmiddag naar de dansschool van Opstal geweest. Met auto’s werden we opgehaald. Toen we er waren, werden we al verwacht door de danslerares. We gingen meteen naar
de zaal. We moesten nog even wachten, dus we gingen even rondrennen. Daarna deden we eerst
nog een namenrondje en toen begonnen we met het dansje op het liedje ‘Lullaby’. We oefenden en
tussendoor hadden we nog een leuk spelletje gedaan. Daarna hadden we een dansbattle gedaan.
Helaas hebben wij toen verloren. We hadden daarna nog een dansje gedaan op een ander liedje en
toen gingen we weer naar huis. Ik heb een heel leuke middag gehad.
Groetjes, Babette Engelkes
Bloemschikken.
Vrijdag 1 juni: ik ging met een groepje van 9
kinderen bloemschikken bij Theo thuis, Theo is
een man die een grote tuin heeft met veel planten, bloemen en ander spulletjes.
We werden eerst opgehaald met een busje en toe
gingen we naar een ENORME schuur bij hun
thuis vol met andere mensen. Overal stonde
leuke spulletjes voor in je bloemstuk en er waren
super veel mooie plantje en bloementjes het was
heel gezellig en we hadden veel lol er waren niet
alleen mensen maar ook dieren namelijk slakken (ook leuk.) We hebben eerst met wat plantjes
de inhoud bedekt en daarna mochten we met wat

bloementjes het versieren en als afsluiting
mochten we er een flamingo in prikken en
nog wat versieren met wat leuke knutsel
spulletjes. Kort om het was heel er leuk en
het eind resultaat was beter als dat ik had
gedacht.

Op 1 juni ging ik bloemschikken het was super leuk. Ik ging naar een soort bedrijfje want er waren
ook anderen mensen die niet bij ons hoorden. Ik was er vorig jaar ook en het is nog steeds leuk ik
hoop dat ik er volgend jaar ook kom te zitten.
Cathelijne Grevink
Werken met klei
Ik heb gewerkt met klei en ik vond het fantastisch, als je een vraag hebt helpen ze je altijd, en
je zit er met 10 kinderen samen te werken. ik zal
jullie nog even uit leggen hoe je het maakt: als
eerst krijg je uitleg (wat ik jullie nu ga vertellen)
Je begint met uitkiezen of je klei wil of mozaïek
als je dat gedaan hebt dan kan je beginnen. Het
is fantastisch
Imme Vissers
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Bij werken met klei heb ik een mozaïek gemaakt, je hebt dan allemaal verschillende kleuren
steentjes, die je mag opplakken met lijm op een houten plankje. In het midden kan je iets
met klei maken, ik heb daar een paard gemaakt. Dus dan heb je allemaal vormen en kleuren
steentjes en in het midden iets met klei. Daarna mag je met een soort gips, de gaten vullen
tussen de steentjes, dat droogt dan op, en dan is je mozaïek af. Verder kon je ook gewoon
iets met klei maken of alleen iets met mozaïek steentjes. Ik vond het heel leuk om te doen,
en het eindresultaat is heel mooi en ik ben er heel blij mee.
Door: Bente Savelkoul.

Buurtbijeenkomst op/over Jan Wierhof
Op 19 juni jl. had de buurt de kans geïnformeerd te worden over de meest recente ontwikkelingen in en om de gebouwen aan de Jan Wierhof. Slechts 6 buurtbewoners en
de leden van het Beheeroverleg toonden belangstelling.
gerenoveerd en wordt er wellicht wat meer
kleur in de beplanting aangebracht en de
lantaarns voorzien van ledverlichting.
Ingezoomd werd door Tom van den Brule
(Novadic Kentron) en Carlijn Reijntjens op
de komst van Dubbele-diagnose, waarvoor
iedereen de kans heeft gehad om op 24
juni jl. de open avond te bezoeken. Doordat een aantal behandeltrajecten van de
Edisonlaan worden overgeheveld naar de
jan Wierhof komen er zo’n 34 medewerkers
bij die een beperkt aantal cliënten per dag
zullen gaan behandelen. In het recente
verleden is daarbij nauwelijks sprake
geweest van overlast voor de buurt. En ook
voor extra parkeerlast hoeft niet gevreesd
te worden. De afspraken hierover blijven
leidend.

Het had dan ook meer de vorm van een
informele bijpraatsessie, waarbij vooral de
Stichting Philadelphia (zie pag. 29) een
kans voor open doel miste om zich te presenteren. Misschien maar goed ook, want
twee wijkbewoners waarschuwden de aanwezigen nadrukkelijk voor de extra zorg die
wellicht op de Jan Wierhof gaat afkomen.
Komst
Johan Manders (GGz Breburg) blikte kort
terug op het verleden, waarbij o.a. het
‘Beheeroverleg Jan Wier’ in het leven werd
geroepen, waarin de buurt, gemeente,
politie en gebruikers van Jan Wierhof vertegenwoordigd zijn. Hij schetste een aantal
ontwikkelingen op het terrein. Inmiddels zijn
alle gebouwen m.u.v. gebouw 11 volledig

Huizen op Aldi-terrein
Afgelopen 29 mei was er een inloopavond over het ontwerpbestemmingsplan op de
locatie Spoordijk/ Doornbossestraat. Dit plan maakt onder ander de bouw van zo’n 15
grondgebonden woningen mogelijk op de plek waar nu de Aldi staat.
Een aantal omwonenden - vooral veel vanuit de Pelgrimsweg - kwam informeren. De
bedoeling is dat er ongeveer 15 woningen
komen aan de Doornbossestraat en aan
de Spoordijk en dat er op het binnenplein
geparkeerd gaat worden. Dit parkeerterrein
wordt bereikbaar via het Pelgrimspad, wat
dan dus tot veel meer verkeer in dit straatje
zou leiden. Hierover kwamen dan ook veel
vragen. Een van de oplossingen zou zijn

om van het Pelgrimspad een eenrichtingsstraat te maken, maar of dat concreet wordt
is nu nog niet te zeggen. Het gaat nog wel
even duren voordat er met de bouw begonnen kan worden. Eerst moet de Renovagarage aan de Ringbaan Oost verplaatst
worden naar het terrein naast Verzorgingshuis De Leijhoeve. Dan wordt op de p[lek
van de garage een nieuwe Aldi gebouwd
en pas daarna kan de schop in de grond
voor dit nieuwe huizenblokje.
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Gezond en gelukkig in de Armhoef

Het Duits heeft woorden die bijna niet te vertalen zijn. Wethouder Mario Jacobs keek als
een Honigkuchenpferd bij de presentatie van het nieuwe college en de plannen voor en
met de stad voor de komende vier jaar. Het draait om het thema ‘Gezond en gelukkig in
Tilburg’. Om formateur (nog een beetje buurtbewoner) Hans Dieteren te citeren: ‘Ja dùh,
dat wil iedereen wel.’
Een nieuwe wethouder erbij, Esmah Lahlah, omdat er veel werk ligt. Een van haar terreinen: armoedebestrijding. Extra wethouder? Extra kosten? Nee, ze gaan zich niet in
de stad laten rondrijden in dienstauto’s of taxi’s, maar pakken de fiets. En Erik de Ridder
crost rond op zijn elektrische scooter. Wel even wennen: een VVD-wethouder, Oscar
Dusschooten, die het over ‘groen-rechts’ heeft.
Het woord ‘wijken’ komt veel langs in het bestuursakkoord 2018 – 2022. Op zich niet
raar, want daar wonen alle Tilburgers.
Waarom Mario Jacobs zo opgetogen keek? Omdat hij de gladheidsbestrijding in zijn
portefeuille mag houden. Het zou zo maar eens kunnen dat dat door klimaatverandering
over een paar jaar een overbodig fenomeen is. Maar hij heeft nog andere klussen: mobiliteit, parkeren, groen, asielbeleid. Maar de aap komt uit de mouw bij het lezen van het
akkoord: hij blijft wijkwethouder voor de Armhoefse Akkers. Daarom keek hij zo blij. Wie
zou dat nou niet willen? Het verhaal gaat dat ze daar bij de onderhandelingen zwaar over
geknokt hebben, dat het nog even breekpunt leek en dat daarom de formatie wat langer
duurde dan gehoopt. Het kan ook zijn dat dat allemaal verzonnen is.
Benieuwd hoe hij dat verder gaat vormgeven. Suggestie? Een keer in de maand een borrel
bij Café Zomerlust met de wethouder. Iedereen die iets heeft of wil is welkom. Luisteren
in twee richtingen. Consumpties voor eigen rekening.
Gezond en gelukkig in Tilburg, dus ook gezond en gelukkig in de Armhoef. Over ‘gezond’
kan ik niet oordelen. Maar ‘gelukkig’ zijn de bewoners van ons dorp in de stad over het
algemeen wel, zo blijkt uit onderzoeken. Wensen voor de wijkwethouder? Zeker: meer
groen en doe iets aan de treurige nieuwe perken in de JP Coenstraat, bedenk samen met
de buurt hoe een vooroorlogse wijk duurzamer kan worden. Doe iets aan de denderende
vrachtwagens die wel door de wijk rijden, maar er niet horen en aan de geparkeerde
auto’s waarvoor hetzelfde geldt. Ben zuinig op Moerenburg, de tuin van Armhoef en zet
een spits op de kerktoren. Tenslotte: doe mee aan de eerstvolgende wijkkwis, samen met
de rest van de wethouders en de burgemeester, of eventueel een nog slimmer team. Voor
zover dat mogelijk is.
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Samenwerkingsafspraken over Jan Wierhof
Onlangs is in het Beheeroverleg van GGz Breburg / Novadic Kentron een samenwerkingsovereenkomst gesloten met betrekking tot de zorg, het terrein en de omgeving.
inzichtelijk is hoe het proces loopt en wat
de gevolgen zijn voor de omgeving.
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen
het terrein en de omgeving. Het terrein is
het gebied omsloten door Ringbaan-Oost,
Gerard van Swietenstraat, Boerhavestraat
en Jan van Beverwijkstraat. De omgeving
is in principe een ruime cirkel daaromheen,
tenzij er sprake is van een ontwikkeling met
een impact die veel verder reikt.

In deze overeenkomst staan de afspraken
beschreven hoe omwonenden en professionele partijen met elkaar omgaan indien
er zaken veranderen met betrekking tot het
zorgaanbod, het terrein, of in de omgeving.
De afspraken tussen de professionele partijen onderling waren al vastgelegd in het
Beheerprotocol.
1 x in de 2 maanden komen omwonenden
en professionele partijen bij elkaar, om met
elkaar in gesprek te gaan. Dit ‘Beheeroverleg Jan Wier’, is een klankbordgroep, waarbij zo nodig het bestuur van de professionele instellingen kan worden ingeschakeld.

In de samenwerkingsovereenkomst wordt
precies omschreven hoe partijen met
elkaar omgaan, wat de stappen zijn bij een
verschil van inzicht en wat als er sprake is
van een calamiteit. De eventuele komst van
de Stichting Philadelphia (zie pag. 29) zal
dan ook volgens deze regels beoordeeld
gaan worden.

Uitwerking
In de samenwerkingsafspraken zijn twee
lijnen van veranderingen gedefinieerd en
wordt beschreven welke stappen worden
doorlopen ,zodat het voor alle partijen goed

Voel je vrij én verbonden in Nepal!
Buurtgenoot Floor Smit (34) organiseert reizen naar Nepal. Haar missie is om mensen
in een kleine groep Nepal te laten beléven in plaats van het afvinken van toeristische
hoogtepunten. Op donderdag 2 augustus a.s. tussen 19.00 en 20.30 uur wil ze er je
graag meer over vertellen.
we wonen!’ Ze hebben in een flink tempo
door veel verschillende landen gereisd
en veel van de wereld gezien. Toen ze in
Nepal aankwamen, werden hun paspoorten
gestolen. Het duurde drie maanden voordat
hun nieuwe paspoorten in Kathmandu, de
hoofdstad van Nepal, arriveerden. In die tijd
hebben ze Nepal echt belééfd. Als kind heb
ik er veel verhalen over gehoord.”

Floor woont in de Daendelsstraat en studeerde aan de Hoge Hotelschool, behaalde
de Master Marketing en een Mediation Teachers course. Floor: “Ik heb in de televisiebranche gewerkt en bij het Rijksmuseum,
Vacansoleil en De Efteling. Tijdens en
tussen studies en banen heb ik veel landen
belééfd; Mexico, Indonesië, Guatemala,
Thailand, Cambodja, Laos, Maleisië, Nepal,
Sri Lanka, Viëtnam en Costa Rica.”

Reis

Inspiratie
Waarom Nepal? Floor: “Twee jaar voordat
ik geboren werd, gingen mijn ouders Ab
Smit en Nanny Stoop op wereldreis. Een
jaar lang zette ze consequent één inkomen opzij. Ze verkochten alles met het
idee ‘waar we het leuk vinden, daar gaan

“Momenteel organiseer ik reizen naar
Nepal. Ik kan mijn studie-, werk- en reiservaring hier goed bij inzetten. In de reis zit
een fijne balans tussen groepsactiviteiten
en me-time, natuur en cultuur, actie en rust
en er zitten een aantal meditatiemomenten
in. De slogan is dan ook: ‘Voel je vrij én
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Namasté, Floor in Nepal
verbonden in Nepal’.
Wil je ook mee? De volgende reizen zijn
van 9 t/m 20 oktober en van 24 oktober t/m
4 november. Oktober is de beste maand
om Nepal te bezoeken. De temperatuur is
aangenaam en de lucht is helder, waardoor
de met wit bedekte bergtoppen mooi afsteken tegen de blauwe lucht.”

Voor belangstellenden organiseert Floor
een presentatie bij haar thuis. Je kunt je
aanmelden via: 7 floor_smit@hotmail.com.
Op haar facebookpagina genaamd ‘Nepal
reizen’, kun je meer informatie over het
programma vinden en foto’s en filmpjes
bekijken.

Bertine Moesker, mondhygiëniste in hart en nieren

Corin Sweegers

Bertine (58) woont al sinds 1987 in onze wijk, samen met haar man Herman en later
kwamen daar ook nog twee dochters bij. Eerst in de Pelgrimsweg, toen verhuisd naar
de Nieuwe Bosscheweg en sinds 2013 wonen zij op De Werf. In het mooiste appartement, met het mooiste uitzicht op de 11e etage van de flat op de hoek van de Piushaven.
Tijd voor hobby’s heeft Bertine nooit
gemaakt, niet gehad of eigenlijk is het er
nooit van gekomen. Ze heeft eerst 3 jaar
de Sportacademie gevolgd, maar daar was
begin ‘80 geen werk in te vinden en daarom
heeft ze toen een 4 –jarige Hbo-opleiding
Mondzorgkunde in Nijmegen gevolgd om
34 jaar geleden vervolgens als mondhygiëniste aan het werk te gaan bij een tandarts
in Tilburg.
Eigen praktijk
Er was weinig vrije tijd met twee kleine kinderen en zeker sinds ze in 1993 haar eigen
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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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praktijk begon als vrijgevestigd mondhygiëniste. Iets nieuws voor die tijd. Meestal was
een mondhygiëniste in loondienst bij een
tandarts en werkzaam in zijn praktijk. Al
25 jaar is Bertine zelfstandig aan het werk
en dat is in mei gevierd met haar team en
cliënten. Inmiddels werkt ze met een team
van 5 mondhygiënisten, een praktijkmanager en een administratief medewerker op
het Rosmolenplein 60, 5014 ET Tilburg,
( (013) 535 65 29, : www.mhp-tilburg.nl.
Gedrevenheid voor het vak staat in het hele
team voorop.
Frutten
Bertine maakt zich wat boos als ze het
over de vele zogenaamde mondverzorgers
heeft. “Tegenwoordig mag iedereen maar
aan je lijf frutten. Het is belangrijk dat je
weet wie er aan je mond komt. Vaak zijn
bij tandartsen preventieassistentes aanwezig en dat is duidelijk iets anders dan een
afgestudeerde mondhygiëniste. Zeker is
de preventieassistente niet meer weg te
denken in het teamconcept, maar Iedereen
heeft recht op de juiste behandelaar. Je
mond is een essentieel onderdeel van je lijf.
Je gezondheid gaat immers via je mond!
Belangrijk is ook te weten dat iedereen

rechtstreeks, dus zonder verwijzing, naar
de mondhygiënist kan/mag gaan. Vooral
richten wij ons op de jeugd. Preventie is de
corebusiness! Plus tot 18 jaar is de zorg
aan kinderen ‘gratis’. Voor ouderen verricht
ik ook zorg aan huis.” Mochten mensen
hier meer van willen weten neem contact
met haar op
Het vak is nog altijd hartstikke leuk en
voorlopig wil Bertine dan ook nog doorgaan. Daarnaast is het ook moeilijk om
een opvolger te vinden die de zelfstandige
praktijk over zou willen of durven nemen.
De dochters hebben in ieder geval geen
interesse in “deze vieze monden”. Die zijn
iets heel anders gaan studeren.
Het leukste van haar manier van werken
vindt Bertine dat je op een eigen manier
een behandelplanning kunt maken in overleg met de cliënt, zonder afhankelijk te zijn
van een tandarts. Natuurlijk is er wel overleg met de tandarts. Immers je kunt niet
zonder elkaar. Je werkt met elkaar aanvullend. Sommige klanten komen al vanaf het
eerste begin, dus al 34 jaar bij Bertine. “Je
geeft om mensen en krijgt er ook veel van
terug”, vindt ze zelf.
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Avond4daagse Armhoef nieuwe stijl, groot succes!
Dankzij o.a. het enthousiasme van Leechin Kok: “Wandelen in de natuur is zo heerlijk.
De routes door Moerenburg zijn prachtig en onze kinderen hebben zo genoten van de
eerdere edities”, werd een jarenlange traditie in ere gehouden.
Even terug naar het moment dat de inschrijving voor de avondvierdaagse online
kwam. Toen we ons opgaven als hulpouder
had volgens mij niemand van ons het idee
wat dat dit inhield. We wilden allemaal
wel iets doen en we hadden allemaal een
eigen deelgebied. PR, inschrijvingen, route,
veiligheid, contact hulp ouders, contact
deelnemers, inhaal, sponsoring, briefing,
startbureau. Daarmee hebben we in een
paar weken tijd een heel geslaagde avond4daagse georganiseerd.
Enthousiasme
Met het inschrijfformulier als leidraad (een
groot Excelsheet met allerlei info) hebben
we dit vertaald naar een heerlijke wandelweek. Ongelofelijk dat we dit is zo’n korte
tijd neer hebben gezet en fijn dat we de traditie kunnen voortzetten, want we hebben

achter de schermen ook nog een compleet
andere organisatie structuur opgezet. Vanaf
nu lopen we ook weer via de Koninklijke
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Nederlandse Wandelbond.
Maar met enthousiasme alleen kom je er
niet. We hebben het echt getroffen met
het team. De een heeft een enorm sterk
organisatie vermogen. De ander draait haar
hand niet om voor het in elkaar zetten van
een rooster. Weer een ander blijkt een natuur talent in het benaderen van sponsoren.
En zonder onze bovenbouw-ouders waren
we ook nergens. Dankzij hen kwam het
hulpouder-schema voor begeleiding bij de
10 km. rond en konden we daadwerkelijk
starten.
Kaartjes
Nieuw dit jaar was het kaartjes knippen
voor, tijdens en na het wandelen. Dat is
even wennen en ook best een gedoe, maar
hierdoor hadden we wel een veel beter
overzicht van de deelnemers. Na een paar
dagen was iedereen er wel aangewend:
“Op de vrijdag kwamen kinderen zelfs nog
vragen om dat laatste knipje! Ze gingen
daarna hun welverdiende medaille ophalen
bij hun leerkracht.”
We hopen dat iedereen heeft genoten van
de wandelweek. Dank aan onze sponsoren
en ook aan routemaker Joost! We kregen
vele complimenten over de route en die
zijn eigenlijk voor jou! Aan alle hulpouders,
super dat we konden rekenen op jullie hulp!
Wij gaan nu eerst goed evalueren en
daarna kijken we uit naar volgend jaar. We
hebben leuke ideeën. We gaan onderzoe-

ken of het mogelijk is om het wandelen aan
een breder publiek aan te bieden, zodat
sportieve opa’s en oma’s, kindjes van een
andere school maar wel woonachtig in de
wijk en andere buurtbewoners ook zouden
kunnen aansluiten.
Mocht u naar aanleiding van dit bericht nog
vragen hebben, of voor de editie van het
volgend jaar alvast willen aanmelden? Mail
maar: 7 Avonda4dtilburg.armhoefseakker@gmail.com.
Commissie Avond4daagse Armhoefse
Akker
Marc, Janneke, Tooske, Hermieke, Veerle,
Floor en Leechin.

Stichting Philadelphia mogelijk naar Jan Wierhof		

Redactie

In de afgelopen maanden heeft de GGz Breburg gesproken met de Stichting Philadelphia over de mogelijke huur van gebouw 8.1 voor de periode van 2 jaar. Op 19 juni
jl. zijn de plannen gepresenteerd aan de buurt, maar een definitieve beslissing over de
komst is nog niet genomen.
GGz Breburg vindt transparante communicatie van belang. In het Beheerdersoverleg
– met vertegenwoordigers van de stichting
en buurtgenoten – is afgesproken dat de
opzet van de activiteiten van Stichting
Philadelphia geplaatst worden in deze wijkkrant.
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Trainingshuis
Sinds de zomer van 2017 is de Stichting
Philadelphia in Tilburg bezig met het
ontwikkelen van een trainingshuis voor
jongeren met licht verstandelijke beperking.
Deze jongeren doorlopen de training in
verschillende fases. In de praktijk blijkt,
dat de stichting een goede wachtlijst heeft,
maar deze jongeren (vanaf 17 jaar) nog niet
klaar zijn voor het trainingshuis. Ze moeten
eerst weerbaarder worden en omschakelen
van een groepswoning of thuissituatie naar
een appartementencomplex. Hiervoor is het
oog nu gevallen op een bovenverdieping
op het Jan Wierhof waar een terrein
gebonden veiligheid kan worden geboden
met afgeschermde eigen tuin en een
overzichtelijke verdieping die toegang biedt
tot alle studio’s.

zijn voor kort verblijf. Hier kunnen cliënten
terecht voor logeren of kort verblijf wegens
diverse redenen. Op de locatie is er sprake
van 24-uurs zorg.

Cliëntprofiel
Het gaat om cliënten waar momenteel geen
ondersteuning aan gegeven kan worden.
Dit zijn over het algemeen jongvolwassenen
in de leeftijd van 18+ met een licht
verstandelijke beperking of zwakbegaafd
niveau die nabijheid, hulp en begeleiding
nodig hebben op het gebied van wonen,
werk, netwerk en vrije tijd. Er is geen
sprake van een verslavingsproblematiek
of lichamelijke beperking en de cliënten
worden actief begeleid naar scholing, werk
of dagbesteding.
Naast de 11 reguliere plaatsen zouden er
op de Jan Wierhof 4 plaatsen beschikbaar

Plaatsing
Op de belangstellendenlijst staan 25
cliënten, in de leeftijd van 17-39 jaar.
Deze hebben probeerruimte nodig: ‘een
opstapje’. Dit houdt in dat ze een veilige,
beschermde omgeving nodig hebben die
gelijkenissen heeft met een behandelsetting
of gezinshuis, maar waar mogelijkheden zijn
om te leren om op eigen benen te staan.
Het doel is het trainen en ontwikkelen van
competenties richting zelfstandigheid. Dit
wordt gedaan door middel van modules
op het gebied van wonen, werk, netwerk
en vrije tijd. De locatie is een opstap naar
een passende vervolgplek; er is dus geen
sprake van permanent verblijf.
De Opstap is volgens Philadelphia een
mooie voorbereiding voor het wonen in een
meer zelfstandige omgeving. Hier wordt
groepswonen aangeboden om jongeren de
kans te geven zich meer te ontwikkelen. Als
ze er klaar voor zijn, is doorstroom mogelijk
naar een andere locatie van Philadelphia of
kunnen de jongeren ambulant gaan wonen,
al dan niet met begeleiding.
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Overlast van vrachtverkeer in de wijk
De laatste maanden is verschillende keren aan de Buurtraad gevraagd of er iets gedaan kan worden aan overlast van vrachtverkeer in de wijk. Vooral de J.P. Coenstraat
heeft hier als doorgaande weg mee te maken, maar ook andere straten merken de
effecten van vrachtwagens die hier ongewenst terechtkomen.
Soms zijn ze hier verdwaald, verkeerde
afslag genomen en hoe kom je er dan weer
uit...? Maar vaak rijden ze ook bewust de
wijk in om de stoplichten en de drukte op
de Ringbaan en de Bosscheweg te mijden.
Er zijn al veel foto’s gemaakt door buurtbewoners, van schade aan hun auto tot
gevaarlijke situaties die ontstaan doordat
enorme vrachtwagens de bocht niet kunnen
maken of om een andere reden vast komen
te staan.

Deze vrachtwagen haalde de bocht niet.
Hup weer een paaltje vernield.

Smileys
De smileys die door de gemeente in de J.P.
Coenstraat zijn geplaatst, leverden helaas
geen specifieke informatie over het vrachtverkeer op. En als we aan de bel trokken
bij de gemeente, leverde dat tot nu toe niet
veel op. Immers: iedereen mag door de
buurt rijden en hier moeten ook vrachtwagens komen voor bijv. een verhuizing of om
spullen te leveren. Maar het zijn heel vaak
vrachtwagens die hier duidelijk niet hoeven
te zijn of die van bijv. een bedrijf aan het
kanaal zijn en bewust de sluiproute nemen.
Intussen heeft D66 vragen hierover gesteld
in de gemeenteraad en heeft de Buurtraad
een brandbrief naar het college van Burgemeester en Wethouders gestuurd, cc naar
de gemeenteraad. Als gevolg daarvan is er

toch weer overleg geweest met de gemeente. We willen kijken of er behalve het uitdiepen van het spoorviaduct over de Ringbaan
(wat o.a. door de hoge kosten steeds wordt
uitgesteld) er nog andere maatregelen mogelijk zijn. Zodra er meer bekend is, zullen
we dit laten weten.
Melden
Wat ook kan helpen, is om bij bedrijven
waarvan de vrachtwagens hier als sluipverkeer door de wijk komen, een melding te
doen. In het verleden is dat nuttig gebleken.
De Buurtraad heeft hier een begin mee
gemaakt door een brief te sturen aan PontMeyer, met het verzoek hun chauffeurs te
vragen niet meer doelbewust door onze wijk
te rijden maar de ‘grote weg’ te nemen.
We vragen buurtbewoners om ook zulke
meldingen te doen, alles kan helpen! Wie
‘bewijsmateriaal’ zoals foto’s wil opsturen,
kan dat doen naar
7 buurtraad@armhoefseakkers.nl.
Het hele dossier, met de brieven, foto’s van
schade en andere info over dit onderwerp
staan op de site : www.armhoefseakkers.nl
onder Dossiers.
Buurtraad Armhoefse Akkers
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Sportief seizoen ten einde 					

Gerben van Eeuwijk

Zo vlak voor de zomervakantie maken enkele sportclubs uit de buurt de balans op.
Hoe zit het met de sport voor kinderen uit de wijk Armhoef? Een kleine selectie.
Krav Maga
Deze zelfverdediging komt oorspronkelijk uit
Israël en is met name geschikt voor jongeren. Jongere kinderen (8-12 jaar) leren er
op maandag- en dinsdagavond technieken
om van zich af te bijten indien nodig. Mijn
jongste dochter (9) was bekaf na een gratis
proefles laatst. Speels maar intensief leren
kinderen wat te doen als er pesters in de
buurt zijn. In groep 7 volgt na de zomer de
weerbaarheidstraining van Marietje Kessels.
Krav Maga werd tot voor kort gegeven in de
gymzaal van de Eerste Jan Ligthartschool
aan de Ringbaan-Oost. Met een open dag
op zaterdag 16 juni werd de nieuwe sportzaal Taus Gym aan de Professor Romeinstraat 11a iets verderop in gebruik genomen.
Deze ligt net om de hoek bij het vernieuwde
bowlingcentrum Dolfijn. Behalve Krav
Maga – ‘to protect your family’ – is er ook
FIT(ness) te volgen, inclusief een Women
Only (16+).
Kijk op : www.tausgym.nl.

vanuit de voetbalbond is dat bij kinderen onder 9 jaar geen uitslagen en standen meer
worden bijgehouden. Ouders vinden dat
massaal jammer, want wie staat nu bovenaan en wordt er kampioen? Kinderen hoor
je er niet over, want die zij alleen bezig met
hun spelplezier. En dat is het doel. Recent
zijn er nieuwe besprekingen tussen Were Di
en FC Tilburg geweest over samenwerking
tussen meidenteams.”Het gaat er gelukkig
toch van komen.” aldus Han Broers, betrokken als trainer en jeugdcoördinator bij de
fusieclub.
Meer info op:
: www.fc-tilburg.nl.

Hockeyfeest
Naar goed gebruik werd het hockeyseizoen
bij Were Di weer feestelijk afgesloten. Op
zaterdag 9 juni jl. zijn alle kampioenen uit
de jeugd tijdens een clubfeest gehuldigd.
Bij hockey worden in tegenstelling tot bij het
pupillenvoetbal blijkbaar nog wel rangen
en standen gemeten. Queens ‘We are
the Champions’ en flessen kinderbubbels
konden weer van stal gehaald worden.
Een week later volgde op zaterdag 17 juni
de BarbeQuiz met BBQ, na afloop van de
Nederlandse kampioenschappen Lacrosse.
Laatste nieuws vanachter het Bastion
Hotel.: er treden binnenkort twee nieuwe
voorzitters aan. Voormalig wethouder Joost
Möller gaat de omnivereniging leiden en
buurtgenote Fabiënne van Engelen wordt
voorzitter van de hockeyclub.
Zie ook: : www.wereditilburg.nl.

Voetbalfront
De meidentak van FC Tilburg blijft groeien
en bloeien. Na de zomer zijn er naar
verwachting al acht teams op de been,
tegenover zes dit seizoen, zo verwacht het
jeugdbestuur. Nieuwste aanwinsten worden een tweede team van Meiden Onder
11 jaar (MO11-2) plus MO17. Die nieuwe
benamingen zijn nog even wennen, hoewel
al begin dit seizoen door de KNVB definitief
ingevoerd. Een andere grotere verandering
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Wijkbewoners Caroline Docters van Leeuwen en John La Haye hebben zondag 27 mei jl. de
Zilveren Legpenning van de gemeente Tilburg ontvangen, vanwege hun rol in de succesvolle
ontwikkeling van de Piushaven.
Inmiddels heeft een deel van onze wijk nieuwe parkeerautomaten gekregen. Deze werken
met kenteken-parkeren. Bij alle parkeerautomaten moet voortaan een kenteken ingevoerd
worden. Parkeerders hoeven niet meer terug naar de auto om een bonnetje achter de
voorruit te leggen.
Op 21 juni heeft Commissaris van de Koning, Wim van de Donk, het officiële startsein
gegeven voor de voorbereidingen van de Landschapstriënnale 2020. Stichting
Landschapstriënnale en Stichting Nationaal Landschap Het Groene Woud/Van Gogh
Nationaal Park i.o. gaan deze samen organiseren.
Stichting Op Groene Voet zou graag zien, dat in Tilburg meer regenwater ín de tuin wordt
opgevangen. Daarom startte zij in samenwerking met enkele partners een actie voor gratis
regentonnen die aan huis worden bezorgd. Kijk op : www.opgroenevoet.nl.
Hoe toepasselijk. FC Tilburg bestaat uit een smeltkroes van verenigingen en laat nu dan
juist op hun terrein een aantal smeltkroesjes gevonden zijn die daar al bijna 2500 jaar in de
grond verstopt lagen.
De aandacht in de pers over de Giro in Italië ging vooral naar Tom Dumoulin, maar onze
wijkgenoot en wielrenner Sam Oomen leverde daar ook een puike prestatie door uiteindelijk
als 9e te eindigen. Voorwaar een echte meesterknecht voor ploeggenoot Tom.
Gaat het er nu eindelijk van komen? De afgelopen weken mocht de politie weer een aantal
keren komen opdraven, omdat het voormalige pand van Melissant aan de Spoorlaan weer
ongenode bezoekers had. Nu lijkt het echter niet lang meer te duren of de sloop begint,
zodat er een appartementenflat kan gaan verschijnen.
De Seniorendiners in de Pelgrimhoeve liggen even stil in verband met de zomervakantie.
Maar in het najaar gaan we natuurlijk weer verder. Schrijf de data alvast op de kalender: 10
oktober, 14 november en 19 december (feestdiner). Allemaal woensdagavonden waarop u kunt
komen mee-eten. In de buurtkrant van september vindt u de eerste uitnodiging weer. Tot dan!
Het buurkrachtteam Armhoefse Akkers heeft het initiatief genomen om met basisschool
Armhoefse Akker te verkennen of het mogelijk is om een postcoderoos project op te
zetten met zonnecollectoren op het dak van de school om zo de eerste coöperatieve
zonnekrachtcentrale in onze buurt te realiseren.
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Garageverkoop
De oproep voor het organiseren van de grote garageverkoop op 26 augustus a.s. heeft
tot nu toe slechts één enthousiaste buurtbewoonster opgeleverd. Maar in haar eentje is
niet leuk, dus wil je helpen? Mail dan naar 7 armhoefseakker@gmail.com.

Were Di hockey huldigt kampioenen
Hockeyvereniging Were Di aan de IJsclubweg zette ook dit jaar weer het zonnetje buiten voor alle jeugdleden met een groots eindfeest van het hockeyseizoen 2017/2018.
Alle jeugdleden waren uitgenodigd met
ouders, vrienden en vriendinnen en dat
leverde zo’n 500 inschrijvingen op. Daarvoor
werd speciaal de keuken omgebouwd tot
een heuse frietkot, die werd gerund door
vrijwilligers. Vrijwilligers die zich overigens
ook de rest van het seizoen inzetten om het
de jeugdleden naar de zin te maken. Om
het feest compleet te maken hebben spelers
en begeleiders van Dames 1 en Heren 1
zich spontaan aangemeld om te helpen als
barpersoneel.

Kortom een groot familiefeest, waarbij de
teams die dit hockeyseizoen kampioen zijn
geworden ook nog werden gehuldigd. Dat
waren de teams: MA1 - MB1 - MB2 - MB3
- MB5 - MB6 - MC2 - MC3 - MC5 - MC6
- MD1 - MD4 - MD5 - JB1 - JC2 - JD1 en
JD2.
Allemaal van harte gefeliciteerd, namens
Jeugdcommissie Were Di.
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Maak je eigen Good Food menu en win!
Aan alle kinderen in het 013 gebied is deze maand gevraagd wat zíj graag voor lekkers
én gezonds zouden zien op de menukaarten in eetcafés en restaurants. Tot 15 juli
kunnen zij hun idee insturen voor een gezond en lekker kindermenu.
Deze ‘smakelijke boodschap’ wordt vervolgens aangeboden aan lokale chefs en op
verschillende menukaarten gezet. Ook kinderen in de Armhoefse Akkers hebben het
Naar buiten! Magazine ontvangen en daarin
staat de winactie en een lege menukaart
voor een eigen Good Food menu.
Een foto van het zelf samengestelde,
gezonde menu kan tot 15 juli a.s. worden
geappt of gemaild naar de uitgever. Nog
makkelijker is om een menu te versturen via
het online formulier op de website : www.
naarbuiten013.nl/goodfood-kindermenuactie.

Johan Manders neemt afscheid bij GGz Breburg
De ‘linking pin’ tussen GGz Breburg en de “Beheergroep Jan Wierhof’ gaat vervroegd
met pensioen. Hij draagt zijn taken over aan Eelco Romijn die als relatiebeheerder
werkzaam is bij GGz Breburg.
Johan (60) heeft ruim 40 jaar in de zorg
gewerkt en veel meegemaakt. “Ik heb me
veelal bezig gehouden met mensen aan de
onderkant van de samenleving. Heel dankbaar werk! Als locatiedirecteur van GGz
Breburg heb ik het Beheeroverleg opgezet
en ben trots dat er nu de Samenwerkingsafspraken (zie pag. 24) liggen. De sfeer is
nu heel positief en er is wederzijds vertrouwen, maar dat heeft van alle betrokkenen
wel de nodige inzet gevraagd. Zo waren de
branden op Jan Wierhof nr. 5 en nr. 3 heel
heftige momenten. Ik heb toen ook een
SMS-alert ingesteld.”
Per 1 september met pensioen, maar
daarna niet stilzitten: “Ik werk nog bij een
opleiding binnen de transportsector, kruip
wekelijks achter het stuur van een vrachtwagen en vindt het heerlijk om te overwinteren
in het warme zuiden. Daarnaast heb ik nog
een oude sportwagen (Lexus) waarvan er

maar 3 in Nederland rijden. Ik rijd daarmee
veel voor goede doelen en neem o.a. zeer
zieke kinderen mee een dagje uit. Wellicht
wel hun laatste. Als ik ervan kan genieten
en anderen ook, dan is mijn doel geslaagd!”
Het gaat je goed Johan.
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Alweer een jaar voorbij en bijna iedereen op vakantie

Corin Sweegers

Ook de buurtkrant gaat minimaal twee maanden op vakantie zoals u van ons gewend
bent. Of we er in september opnieuw zullen zijn, hangt af van onze oproep voor meer
redactieleden (zie pag. 3).
De wijk Armhoefse Akkers zal weer leegstromen en er zal in tegenstelling tot de rest van het
jaar parkeerruimte voldoende zijn, want echt veel wijkbewoners gaan weg. Naar campings
met caravans die voor vertrek in het straatbeeld verschijnen, dakkoffers (schoonmoederkisten) worden op de auto’s geplaatst, auto’s worden volgepakt. Alles om zo praktisch mogelijk te worden ingepakt om zoveel mogelijk vertrouwde spullen mee te kunnen nemen op
vakantie. De een blijft in Nederland de ander gaat voor een verre bestemming en sommigen
blijven thuis. Er zijn zelfs wat wijkbewoners die in ‘onze” vakantie gewoon moeten werken.
Het maakt niet ‘uit, maar een vakantiegevoel krijg je sowieso onze wijk bezoekend, omdat
het er gewoon heel anders uitziet dan de rest van het jaar.
Uitdaging
Dit laatste nummer voor de vakantie komt wat later uit dan normaal en dat heeft zo zijn redenen. Als kritische lezer zult u dat wel opmerken. We wilden een aantal artikelen nog graag
meenemen in de dit nummer, zoals de uitslag van de wijkkwis en de Atelierroute. Verslagen
van activiteiten die eigenlijk nog na de redactiesluiting zouden plaatsvinden, maar na de
vakantie oud nieuws zijn.
Maar ook een wijziging in de redactiesamenstelling vraagt aandacht. Elders in dit nummer
leest u dan ook een dringende oproep voor redactieleden die uw wijkkrant in leven moeten
houden. Na een heerlijke vakantie raad ik u aan, neem contact op en meld u aan. Het kost
niet zo heel veel tijd, want hoeveel tijd het kost bepaalt u zelf. Uitgerust van uw vakantie
bent u vast op zoek naar een nieuwe uitdaging, dus mijn advies: wordt lid van de gezellige
redactie van de buurtkrant. Ik heb dit 27 jaar met veel plezier gedaan.
Inbrekersgilde actief
Aan de mensen die thuis blijven wil ik vragen om steeds goed op te letten of er geen verdachte figuren door de wijk lopen of andere vreemde dingen gebeuren. Meld vreemde dingen bij de wijkagent als u iets niet vertrouwt en hij bepaalt wel hoe en wat er met de melding
gedaan zal kunnen worden.
Voor nu wil ik iedereen een heel fijne vakantietijd toewensen.
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Me and my dog						

Debbie de Weijer

Hier volgt deel II van mijn hondenavontuur. Nee, dit is niet negatief bedoeld. Afgelopen maand schreef ik een stukje over onze nieuwe hond Momtz en mijn vragen over
de hondenpoep. Natuurlijk heb ik als nieuwe hondeneigenaar nog veel meer vragen.
Wat ben ik stiekem jaloers op al die baasjes die hun hond los laten lopen. Voor ons
is dat voorlopig nog ‘not done’. Tijdens de
hondencursus moesten we de afgelopen
keren de honden los laten en zo trainen. Dat
vond ik al heel spannend en dat terwijl we in
een omheind gebied waren. Maar ik kan dus
genieten van mensen die langs het kanaal
lopen, hun hond lekker vooruit laten lopen
en dat die dan gewoon terugkomt als de
baasjes dat willen!
Losloopzones
Honden mogen in onze gemeente loslopen
in de zogenaamde losloopzones. Dit is een
(omheind) gebied waar honden vrij mogen
rondlopen. Eigenlijk moet je hond dus altijd
aangelijnd zijn, zo niet dan riskeer je een
flinke boete. Dat wist ik dus niet! In het
buitengebied zijn er andere regels, maar
het lijkt me duidelijk dat je je hond niet in de
weilanden van een ander laat lopen. Ik wil
toch ook geen andere honden in mijn tuin
en al zeker niet hun poep of plas. Bijna alle
grasvelden in Moerenburg zijn van particulieren, hoewel er niet altijd een groot hek
omheen zit. Maar Moerenburg heeft ook
gewoon hele leuke wandelpaden, zoals we
de afgelopen weken al hebben ontdekt!

Momtz aan de Piushaven
extra geld uitgeven voor bovengenoemde
voorzieningen?
Wederom heb ik deze informatie gegoogled,
ik ben geen wandelende allesweter. Maar
mocht ik iets verkeerd doen, dan sta ik altijd
open voor een gesprekje. Ondertussen accepteert Momtz ook soms andere honden
om zich heen, dus dat praat iets makkelijker.
Verkeer
Heel graag wil ik een extra stukje toevoegen
aan dit artikel. Namelijk dat iedereen te
allen tijde goed moet uitkijken in het verkeer.
Huisdieren kunnen altijd onvoorspelbaar
zijn. En als jouw viervoeter en jij je wel aan
de regels houden, dan kan het nog zo zijn
dat de ander dat niet doet of jou niet ziet.
Blijf dus altijd alert op het verkeer om je
heen, een ongeluk - hoeft niet jouw schuld
te zijn - zit soms in een klein hoekje.
Ik hoop dat iedereen veel plezier beleeft aan
zijn hond (of ander huisdier natuurlijk).
Een dier is meer dan een dier alleen. Het
zorgt namelijk voor lichaamsbeweging,
buiten zijn, sociale contacten, verantwoordelijkheidsgevoel bij kinderen en …
geeft gezelligheid in huis.

Gemeente
Natuurlijk hebben we onze Momtz ook
aangemeld bij de gemeente en mogen we
meebetalen met de hondenbelasting. De
opbrengst van de hondenbelasting in de
gemeente Tilburg wordt zoal gebruikt voor
de aanleg van losloopzones, uitlaatstroken,
hondentoiletten, afvalemmers en controles
door de reinigingspolitie. Deze verdwijnt dus
niet zomaar in de gemeentekas, hoewel ik
moet zeggen dat ik nog nooit een controleur
heb gezien de afgelopen jaren. Volgens mij
telt onze wijk best veel hondenbezitters. Zou
de gemeente dan ook juist in deze wijken
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Were Di weg uit Moerenburg?
Terwijl het bestuur van RKSV Were Di allerlei moeite moest doen om van de gemeente
heldere uitspraken over de nabije toekomst te krijgen, werd er achter hun rug om al
een pact gesloten tussen de coalitiepartners.
Als we het Bestuursakkoord 2018 – 2022 van de gemeente lezen, dan is een vertrek van
deze voetbalclub uit Moerenburg binnen nu en vier jaar een feit. Letterlijk staat in het
Bestuursakkoord 2018 – 2022: ‘We vinden het belangrijk om de ontwikkeling van Moerenburg af te maken. Dit zou ook betekenen dat voetbalclub Were Di moet verhuizen. We
onderzoeken de mogelijkheden om dit te realiseren.’

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.

Iets te melden
over je buurt?

Weten wat de gemeente
besluit over je buurt?

Doe het met de
BuitenBeter-app

Volg het met de
Over uw buurt-app

ANDERE VRAGEN AAN DE GEMEENTE? KIJK OP WWW.TILBURG.NL OF BEL 14 013.
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BUURTAGENDA
27 juni

Vanaf 17.30 uur

18 aug.

n.n.b.

26 aug.

10.00 – 15.00 uur

1-2 sept.

Diverse doorkomsttijden

22-23
sept.

Diverse tijden

Pelgrimhoeve
Zomerbarbecue voor senioren (opgeven vóór 20 juni)
Wijkvolleybaltoernooi
Locatie, tijden, e.d. worden nog bekend gemaakt
Heel de wijk
Garageverkoop, route ligt bij de deelnemers (o.v.b)
Tilburg Ten Miles
Een sportieve prestatie van jewelste
Moerenburg
Samengestelde Menwedstrijd

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
(o.v.b) Verschijningsdatum rond:

medewerkers

Buurtkrant

1 september
14 september

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: 11 september. 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 aedtiloburg@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 sociaal werker 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.

Ø Buurtpreventie

Voor klachten en meldingen betreffende overlast in onze wijk
7 bptpiushaven@gmail.com of een sms naar (

Wier / Meldpunt
GGz

Waterpaviljoen
Moerenburg
Moerenburg

Team Piushaven
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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
Dit kan bij Were Di! U kunt hier terecht voor hockey, tennis, jeu de boules en
	
  buurt?
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.wereditilburg.nl
Contact:
013-5432286
info@wereditilburg.nl
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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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