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Als de redactie eind augustus bij de 
gemeente informeert naar de stand van 
zaken is de reactie uiterst summier: ‘In 
het voorjaar van 2018 is een bewoners-
avond georganiseerd in het wijkcentrum 
Jeruzalem. De avond verliep goed en het 
merendeel van de aanwezigen was positief 
over de komst van het pontje. Er is i.o.m. 
de wethouder besloten het pontje te laten 
aanlanden in het verlengde van de Velu-
westraat. De vergunningsprocedure loopt 
en in samenwerking met de wijkregisseur, 
bewoners en schippers worden er twee 
werkgroepjes opgezet voor het borgen van 
de veiligheid op het water (1) en het opzet-
ten van het beheer van het pontje (2). De 
bewoners die zich hebben opgeven voor 
de werkgroepjes zullen hier in week 36 een 
uitnodiging voor krijgen. In afwachting op 
de afronding van de vergunningsprocedure 
(binnen 2 weken), wordt de aanlanding 
verwacht in het najaar van 2018.’

Soepel
Toeval bestaat niet. Op hetzelfde moment 
komt via : Overheid.nl het bericht binnen, 
dat de aanvraag voor de omgevingsver-
gunning (Z-HZ_WABO-2018-02445) voor 
de aanleg van het pontje met zes weken 
verlengd is. Loopt het dan toch niet alle-
maal zo soepel?
Nee dus. Bewoners op de Werf die gaan 

Het pontje móet er komen                                                     Redactie

De gemeente heeft 18 juni jl. de buurt geïnformeerd over de komst van het pontje over 
de Piushaven. Het komt in het verlengde van de Veluwestraat en op de hoek van het 
‘parkje’ bij de Werf te liggen ter hoogte van de huisnummers 141 t/m 145.

uitkijken op het pontje reageren geprikkeld 
als het gaat om de gehele procedure en 
de wijze waarop met de – in hun ogen – 
gerede bezwaren is en wordt omgegaan. 
“Het lijkt erop dat het een prestigeobject 
van de gemeente is geworden wat koste 
wat het kost gerealiseerd moet worden. 
Over het nut en de noodzaak zijn er heel 
grote twijfels”, aldus een van de bewoners. 
Een andere bewoner steekt het, dat over 
aangedragen alternatieven, zoals een trap 
bij het viaduct aan de Ringbaan Oost, niet 
eens te praten viel. 
Directe omwonenden maken zich ook grote 
zorgen over mogelijke overlast en baldadig-
heid, want het is natuurlijk wel een span-
nend object. Logisch, dat de aangedragen 
oplossing van de gemeente – “We zetten 
er wel hekken om” – niet kan rekenen op 
enig begrip en bijval, omdat dan het open 
karakter van de groene oevers echt wordt 
verstoord.

Locatie 2 is gekozen voor het pontje



4

In de voormalige pastorie van de Sacra-
mentskerk huizen 14 studenten en daar-
naast zijn er op de bovenste verdieping nog 
eens vijf studio’s. De samenstelling van de 
studentengroep wisselt jaarlijks, maar het 
zijn wel uitsluitend mannen. Dat is ook wel 
te zien tijdens de rondleiding, wanneer we 
ons tussen stapels wasgoed manoeuvre-
ren.

Last minute
Het was de 1e keer, dat deze buurt-bbq 
georganiseerd werd, dus het liep nog niet 

Studenten als gastheer voor de buurt                                    Redactie

Studenten van het Olof-dispuut Odin organiseerden 8 juli jl. een buurt-bbq in het ka-
der van serve the burger 2018. Het werd een onverwacht gezellige kennismaking met 
studenten, maar ook met buurtbewoners.

Gezellige gesprekken bij de buurt-bbq

storm. Zelfs een last-minute-actie via Face-
book leverde (te) weinig respons op. De 
studenten hadden echter hun best gedaan 
en – heel verstandig – de nodige hulp 
ingeroepen van vrouwelijke studenten die 
het eten verzorgden. Terwijl de aanwezigen 
meededen aan een quiz met Tilburgse 
onderwerpen, sudderde het vlees al op de 
roosters en was er gespreksstof te over. De 
vier uurtjes vlogen dan ook voorbij. 

Hopelijk, dat dit initiatief volgend jaar een 
vervolg krijgt met wat meer buurtbewoners. 

Net als de voorgaande jaren bleef het 
recept ook ongewijzigd. Je opent je garage 
of zet een kraampje neer voor je huis en 

Jubileumeditie Armhoefse Akkers Garagesale         Stijn van den Broek
Zondag 26 augustus jl. vond de jaarlijkse garagesale voor de 5e maal plaats in 
onze wijk. Met ruim 100 deelnemers waren er vele garages, kraampjes en kleedjes 
omgetoverd tot winkeltje. De weergoden waren de marktkooplui goed gezind, want de 
zon scheen volop en dat gegeven trok vele bezoekers naar onze prachtige wijk. 

verkoopt de spullen die al maanden of 
jaren in de schuur, kelder of op zolder stof 
staan te happen. Fietsen, Lp’s, tassen en 
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Nick prijst zijn koopwaar aan

meubilair werden voor een prikkie aange-
boden en ook voor dvd-boxen, videoban-
den of nostalgische cassettebandjes was 
je in de Armhoef aan het goede adres. Ik 
kwam zelfs een levensgrote teddybeer 
tegen en een ijscokar. Al weet ik niet of die 
laatste, buiten de inhoud, ook echt te koop 
was. Zoals het dit type markten betaamt 
voerden (kinder)kleding, (kinder)boeken en 
(kinder)speelgoed de boventoon onder de 
verkoopwaar. 

Bij elkaar
In iedere straat kon je wel een of meerdere 
kraampjes vinden en aan de Hoevense 
Kanaaldijk liepen de mensen zelfs in een 
lange stoet, snuffelend, langs de vele 
(aaneengesloten) verkooppunten. Op meer 
plekken in de wijk hadden de deelnemers 
hun kramen bij elkaar gezet, om zo wat 
meer publiek te trekken. Een goed initiatief! 
“De organisatie zorgt ervoor dat alle 
inschrijvingen goed verwerkt worden. Op 
de plattegrond staat iedereen bij zijn/haar 
eigen huis aangegeven, maar natuurlijk 
mag men ook lekker bij elkaar gaan staan”, 
zegt Anne-Marie van Bragt-Smolders. Dit 
jaar organiseert zij, samen met 3 andere 
dames, voor de eerste keer de garagesale 
nadat hiervoor een oproep in het laatste 
wijkblaadje stond. Ze zijn in de vakantie 
hiervoor een paar keer bij elkaar gekomen. 
“Het is echt een evenement dat mensen 
met elkaar in contact brengt en dat vinden 
wij belangrijk in onze wijk. Meedoen is 
gratis en de enige voorwaarde is dat je in 
de Armhoefse Akkers woont.” 

Handje klappen
Voor veel deelnemers was deze garage-
sale niet de eerste keer. “Wij doen al 4 jaar 
mee”, vertelt Mariska, die aan de Oister-
wijksebaan woont. “Het is lekker voor je ei-
gen deur en vooral heel erg gezellig.” Haar 
2 zoontjes hebben het ‘handje klappen’ al 
goed onder de knie en zijn aardig bestand 
tegen de afdingmethodes van verschillende 
koopjesjagers.

Nick uit de Heile Schoorstraat heeft ook al 
vaker meegedaan: “Vorig jaar was het te 
warm, maar dit jaar is het weer perfect!” 
Met zijn authentieke bolhoed op verkoopt 
hij ouderwetse verrekijkers, dito kogelhul-
zen en uniek servicegoed. “En alles wat ik 
niet verkoop, dat gaat weer terug naar mijn 
museumpje achter mijn huis.”
Er waren daarentegen ook wijkbewoners 
die hun debuut maakten. “De zolder moet 
toch een keer leeg en dan is het des te 
leuker om dat in je eigen wijk aan de man 
(of vrouw) te brengen” zegt een stel in de 
van Heutszstraat, terwijl zoonlief en pas-
sant nog een kinderboek aan mij probeert 
te verkopen. 
Hoewel het overgrote deel van de deelne-
mers aan de oostkant van de Ringbaan 
stonden, waren er - gelukkig - ook een aan-
tal deelnemers aan de westkant te vinden

Volgend jaar is de organisatie weer van 
plan om de garagesale te organiseren. 
Wil je helpen? Stuur dan een mailtje naar 
7 garagesalearmhoef@gmail.com. 
Je bent van harte welkom. 
Zie ook de fotocollage op de volgende 
pagina’s.
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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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Kom mee Rikken 

 
 
Traditiegetrouw organiseert de Pelgrimhoeve in oktober weer een viertal rikavonden 
waarvan de revenuen geschonken worden aan de Stichting Gijsje Eigenwijsje. 
 
De avonden zijn op 2, 9, 16 en 23 oktober en beginnen om 19.30 uur. Entree is € 3,50 per 
avond, waarbij je een kopje koffie/thee en wat hapjes krijgt aangeboden. Dit jaar zijn er geen 
prijzen per avond te winnen. Er wordt nu een puntentelling bijgehouden en winnaar wordt 
degene die de meeste punten heeft vergaard op 3 avonden, zodat je eventueel een avond 
mag missen. Het streven is om die laatste avond iedereen met een prijs(je) naar huis te 
laten gaan. Op elke kaartavond wordt ook een loterij gehouden. 
 
Kom dus gezellig een kaartje leggen en steun daarmee het goede doel. 
 

 

 

 

De groep afgestudeerden van de FHK 
bestaat uit o.a. architecten, dansers, 
designers, toneelmakers, beeldend kun-
stenaars en educators. Hun doel is door 
co-creatie op een creatieve en kunstzin-
nige wijze de stad Tilburg te verbinden met 
het Vorstelijk Landschap van Moerenburg. 
Op vrijdag en zaterdag is het evenement 
geopend van 15.00 tot 18.00 uur en op 
zondag van 12.00 tot 17.00 uur.

Paviljoen
Met o.a. toneel-, dansvoorstellingen, 
design, virtual reality willen zij ‘verborgen 
verhalen’ uit het Vorstelijk Landschap 
vertellen. Tijdens het evenement wordt ook 
gebouwd aan een 100% duurzaam pa-
viljoen van leem. Wijkbewoners en geïn-
teresseerden zijn van harte uitgenodigd 
hieraan mee te bouwen. Tevens zal er 
ook een marktje zijn met lokale producten 
uit de omgeving en worden diverse lezin-
gen en workshops gegeven voor jong en 
oud! Muzikanten, dichters en mensen met 

Beleef het Vorstelijk Landschap!
Op 12, 13 en 14 oktober vindt ’Beleef het Vorstelijk Landschap!’ in Moerenburg plaats. 
Deze culturele en artistieke beleving is een samenwerking tussen Fontys Hogeschool 
voor de Kunsten (FHK) en Gemeente Tilburg georganiseerd door alumni (FHK). 

een interessant verhaal kunnen zich nog 
melden!

Geïnteresseerd? Een idee of vragen? 
Neem contact op via 
7 info@Vorstelijklandschaptilburg.nl of op 
: www.vorstelijklandschaptilburg.nl
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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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De Oisterwijksebaan lootte vorig jaar de 
organisatie van dit toernooi. Len Rijnders, 
Dick Struyken, Antoine de Jong, Joost van 
Dijk en Sofie Dijks gaan langs de deuren 
van de Oisterwijksebaan om te vragen wie 
er mee doet. Zo brengen ze drie teams 
van de gaststraat bij elkaar. De straat is 
daarmee goed vertegenwoordigd in de 22 
straatteams. 

Omvangrijk
Met deze aantallen is het een behoorlijk 
groot event om te organiseren. Gerben van 
Dongen vindt dit een van de leuke kanten 
aan het toernooi: “Ik besef dat ik ergens 
onderdeel van uitmaak, dat groter is dan 
alleen de straat.” Hij vraagt zich af of dit 

Wijkvolleybaltoernooi Armhoef 2018                                   Marga Pruijt

Met 177 deelnemers, 93 kinderen en de hele dag goed weer is het volleybaltoernooi 
op 18 augustus jl. weer een succes gebleken. De locatie bij Were Di biedt voldoende 
ruimte en een strak grasveld, waardoor er weinig blessures zijn. Een bbq en een dj 
besluiten de dag om ongeveer 21.00 uur.

Het team van de Werf in actie. Zij organiseren het toernooi volgend jaar

toernooi zijn gelijke kent. 
Er wordt gespeeld op vijf velden. Het team 
uit de Jan van Beverwijk is het beste team 
van de dag. De Werf is tweede, de Anto-
nies pakken plaats drie. Op het zesde veld 
geeft Volley Tilburg clinics aan de kinderen.

Organisator Antoine de Jong verstuikt al na 
de eerste wedstrijd zijn enkel. Verder waren 
de EHBO-ers vooral bezig met verzorgen 
van de wespensteken. De kinderen worden 
verwend met een ijsje, maar moeten daar-
voor wel – lang - in de rij staan. Prijzen zijn 
gesponsord door Te Koop, Café Zomerlust 
en bakker Pastoor, het ijs door het Ketel-
huis.

 

AED-apparaat bij de Pelgrimhoeve 
 
Sinds 20 juli jl. is onze wijk weer 'hart-safe'. Dankzij de 
Buurtraad hangt er een AED-apparaat buiten rechts aan de 
Pelgrimhoeve. Het is aangesloten op het netwerk van  
: HartslagNu.nl, zodat na een melding via 112 de 
aangesloten vrijwilligers het apparaat kunnen ophalen en 
gebruiken. De Buurtraad betaalt de jaarlijkse kosten voor de 
AED, de Pelgrimhoeve heeft een plek op de gevel 
beschikbaar gesteld (er is zelfs een poort voor verplaatst) en 
de stroom komt via hen. Een mooie samenwerking! 
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Mantelzorgers in de wijk in  

het zonnetje! 
 

Op 10 november is het de Dag van de Mantelzorg. Vorig jaar heeft het Senioren 
Netwerk Armhoefse Akkers op deze dag bij een vijftal mantelzorgers in de wijk een 
bloemetje bezorgd. Gewoon om te laten weten dat er op deze dag even speciaal aan 
ze wordt gedacht. Een stukje erkenning en waardering voor deze bijzondere en soms 
ook zware taak die ze op zich genomen hebben. 
 
“Dat hoeft toch niet.” en “Natuurlijk zorg ik voor mijn man, dat is toch logisch.” Deze reacties 
zijn vaak te horen als een mantelzorger in de bloemetjes wordt gezet. Maar toch bleek het 
kleine beetje extra aandacht vorig jaar wél goed te doen. 
We zouden deze actie graag wat willen uitbreiden en vragen daarom: Bent u of kent u een 
mantelzorger in de buurt? Laat het ons dan weten. U hoeft niet bang te zijn dat het verhaal 
breed wordt uitgemeten. We houden het klein en privé, maar we willen ook graag de 
mensen bereiken die we niet zelf kennen. En er is ook niets mis mee als u uzelf aanmeldt. 
Laat het binnenkort weten, dan hebben we nog wat tijd voor de voorbereiding. 
 
Stuur een mailtje naar 7 seniorennetwerk@armhoefseakkers.nl of stop een briefje in de 
bus op J.P. Coenstraat 34a (Ineke van Kasteren). Wij nemen dan contact met u op. We 
hopen op reacties uit de buurt, want er zijn vast meer mensen actief als mantelzorger dan 
wij tot nu toe weten. 
 
Hartelijke groet van het Senioren Netwerk Armhoefse Akkers 
 

 
 

Hij had vooral aandacht voor de zoge-
naamde ‘superheldengenerator’ die op het 
podium stond. “Wat was dat dan?”, vroeg 
de HeKoS-man zich af. Na aanwijzingen 
en tips gegeven door de kinderen leek het 
de superheld een goed idee om door de 
superheldengenerator te gaan. Toen hij er-
uit kwam, was hij plots al zijn kleding kwijt! 
De HeKoS-man vroeg aan de onderbouw 
of zij hem konden helpen zijn kleding terug 
te vinden en aan de bovenbouw of ze mee 
op jacht gingen naar de slechterik die de 
kleding had gestolen.

Activiteiten
Na deze oproep voor hulp kon de week 
echt beginnen. Een programma volgde vol 
speurtochten, luchtkussens, zwemmen, 
klimmen, klauteren. Zo ging de onderbouw 

Kindervakantiewerk HeKoS                                        Niek Vermeer

Op maandagochtend 13 augustus jl. vloog een superheld, de HeKoS-man, langs ba-
sisschool de Armhoefse Akker waar KVW HeKoS 2018 nét van start was gegaan. 

met de bus richting de Splinter in Eindho-
ven en de bovenbouw op de fiets naar het 
Staalbergven en op de laatste dag gingen 
alle kinderen naar Hemelrijk in Volkel. 
’s Avonds vond het afsluitfeest plaats. Hoe-
wel dit, wegens organisatorische redenen, 
iets later begon dan voorgaande jaren, was 
het toch erg gezellig en druk!

Hulp nodig
Wij kijken opnieuw terug op een zeer 
geslaagde week. Voor het eerst hebben 
we na afloop van KVW onder alle ouders 
en/of verzorgers een enquête uitgezet om 
de meningen te peilen. Vooralsnog lijken 
de resultaten waardevolle informatie te 
bevatten en staan wij alweer te trappelen 
om te beginnen aan KVW 2019! Wil je dan 
meewerken? Kijk dan op onze website 
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: www.kvwhekos.nl hoe je je kunt aan-
melden als vrijwilliger! Ook zijn wij altijd op 
zoek naar sponsoren (in welke vorm dan 
ook)! Financieel of in natura; alles is moge-
lijk en wij zijn overal blij mee. Neem contact 
met ons op via7 info@kvwhekos.nl en dan 
gaan wij heel graag een keer een kop koffie 
met u drinken om eventuele mogelijkheden 
te bespreken.

KVW staat voor een week vol spelletjes, 
activiteiten, uitstapjes en plezier die tradi-
tiegetrouw plaatsvindt in de laatste week 
van de zomervakantie van de basisschool. 
Je mag al meedoen als je in groep 1 van 
de basisschool zit! KVW 2019 vindt plaats 
in week 33: maandag 12 t/m vrijdag 16 
augustus. Meer informatie over inschrijven? 
Check onze website en facebookpagina.

In Moerenburg zijn kunstnesten voor 
huiszwaluwen geplaatst om zo deze vogels 
te stimuleren weer te gaan broeden. Op 
verzoek van de subsidiegever – de ge-
meente Tilburg – wordt nu bijgehouden of 
het resultaat oplevert. Op een oproep in het 
wijkkrantje van april reageerden elf vogel-
liefhebbers. De een heeft meer ervaring in 
vogels kijken dan de ander, maar iedereen 
vindt het gezellig en leerzaam om een 
rondje te lopen. 

Rondje
Van de brug lopen ze naar de ingang van 
de waterzuivering, dan naar Huize Moeren-
burg, langs Were Di naar de plassen naast 
de Kommerstraat, dan daar tussendoor en 
langs de Lange Jan en het kanaal weer te-
rug naar de brug. In ruim een uur wordt er 
ook vaak even gezocht naar de steenuilen, 
kuifeendjes met jongen, een oeverloper 

Huiszwaluwen kijken                                                     Marga Pruijt

Wie op maandagavond om half 8 bij de draaibrug over het Wilhelminakanaal loopt, 
ziet een aantal wijkbewoners met verrekijkers. Zij wisselen uit waar zij die week waren 
en welke vogels zij hebben gezien. Zij gaan die avond ook op missie: huiszwaluwen 
tellen! 

en een zwarte roodstaart. Ook de dodaars 
laat zich zien (als hij niet ondergedoken is) 
en horen met zijn hinnikende roep. Petra 
Heck had half mei de primeur om de eerste 
huiszwaluwen te zien, wat ongeveer twee 
weken later was dan normaal. Het monitor-
groepje zag ze pas op 18 juni jl..

Het informatiebord bij de Waterzuivering
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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 

	



15

De meeste zwaluwen zijn boerenzwaluwen 
in de buurt van het huis van Noud Horsten, 
waar ze in en uit de schuur vliegen om hun 
jongen te voeren. Daarnaast zijn er veel 
gierzwaluwen, die hoger in de lucht insec-
ten vangen en ook al vliegende slapen. In 
juli zijn er weinig zwaluwen (18 boerenzwa-
luwen en 1 gierzwaluw), maar in augustus 
weer heel veel: ruim honderd! Dan nemen 
ook de oeverzwaluwen deel aan de caprio-
len boven de plassen bij de Lange Jan. 
De kunstnesten voor de huiszwaluwen 
op het pomphuisje en de wateruitlaat van 
de blauwe ader zijn leeg gebleven. Mo-
gelijk bouwen ze liever hun eigen nesten 
van klei. Klei is in Moerenburg genoeg te 
vinden, maar de vogeltjes zijn kieskeurig. 

Uit tellingen van SOVON (vereniging van 
vogeltellers) blijkt dat er dit jaar ongeveer 
5% meer nesten bewoond zijn in Nederland 
ten opzichte van vorig jaar. Dat biedt in elk 
geval hoop op bewoonde nesten komend 
jaar. 

Voorlopig gaat het groepje door met de 
wekelijkse wandelingen. Ook de andere 
gevederde bewoners van Moerenburg blij-
ven leuk om te bekijken. Wil je je aansluiten 
dan ben je welkom. Vanaf september is 
het vertrek om 18.30 uur, omdat het eerder 
donker wordt. Bij de ingang van de water-
zuivering is een informatiebordje geplaatst 
over de huiszwaluwnesten.

De kinderen fietsten heerlijk rond in de af-
gezette straat en het feest barste helemaal 
los toen de kinderen een auto met kwast en 
verf mochten bewerken.

Met een heerlijk buffet vol met allerlei lek-
kere gerechten gemaakt door de bewoners 
zelf, een knutseltafel voor de kleintjes, 
chill-hoek voor de pubers en uiteraard 
een springkussen was het feest compleet. 

Straatfeest Armhoefstraat                                      Karin Pijnenburg
Na ruim 10 jaar was het weer eens hoog tijd voor een straatfeest in de Armhoefstraat. 
Van de JP Coenstraat tot aan de Spoordijk, iedereen was uitgenodigd.

Vanaf 16.00 uur kwam op zaterdag 2 juni 
jl. het feest op gang, we hebben heerlijk 
gezamenlijk gegeten, nieuwe straatgenoten 
leren kennen en de kinderen verrast met 
ballonnencreaties. Kortom een succes en 
voor herhaling vatbaar.

We gaan vast geen 10 jaar meer wachten 
tot het volgende straatfeest!
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Ga mee met de Tilburg Senioren Tour  
op 5 oktober! 

 
 
Het is alweer drie jaar geleden dat het Senioren Netwerk Armhoefse Akkers de vorige 
Tilburg Tour organiseerde. Dat was een groot succes, dus tijd voor een nieuwe tour met 
nieuwe verrassingen voor alle wijkbewoners van 60 jaar en ouder! 
 
We beginnen met een heerlijk kopje koffie of thee met gebak op een plek dicht bij huis en toch 
nieuw. Daarna duiken we in de geschiedenis van het roemruchte gebied De Rauwbraken en 
genieten aansluitend samen van een lekkere lunch in het groen, dicht bij de stad.  
's Middags worden we meegenomen op een tour door het sfeervolle Kermismuseum, een 
verrassende belevenis vol ouderwetse heerlijkheden en attracties zoals ballengooien, de 
schietsalon en de Kop van Jut, alles op ware grootte! Zeker een middag vol herinneringen aan 
vroeger. En wie gaat er met een leuke prijs van het Rad van Fortuin naar huis?! 
Het programma is voor iedereen toegankelijk, ook met een rollator kunt u overal aan meedoen. 
U hoeft bijna niets te lopen, alles is zittend of met de bus. Wilt u dit niet missen? Ga dan op 5 
oktober mee met de gezellige Tilburg Senioren Tour om weer 
nieuwe onbekende plekjes van onze stad en omgeving te bekijken! 
 
Vertrek: om 9.45 uur bij de Pelgrimhoeve, graag vanaf 9.30 uur 
daar verzamelen. We zullen rond 17.30 uur terug zijn bij de 
Pelgrimhoeve. 
Eigen bijdrage voor de hele dag: € 30,- per persoon. Dit is inclusief 
bus, koffie/thee, gebak, complete lunch, entree en drankjes plus 
heerlijke kermisverrassingen. Het Senioren Netwerk betaalt mee 
aan deze dag. U betaalt bij de inschrijving. 
 
Vol = vol, dus wees er snel bij. Er kunnen 50 mensen mee. Als de bus vol is en u niet meer 
mee kunt, krijgt u bericht. Hoort u niets, dan verwachten we u op 5 oktober. 
Bij verhindering graag tijdig (uiterlijk 3 dagen van tevoren) afmelden, zodat er evt. iemand 
anders mee kan. Bij niet tijdig afmelden, krijgt u geen geld terug. 
 
Heeft u net zo’n zin als wij? Dan vragen we u om vóór 27 september met onderstaande strook 
te laten weten als u meegaat. Voor evt. informatie kunt u contact opnemen met Ineke van 
Kasteren, 7 seniorennetwerk@armhoefseakkers.nl, ( (013) 544 67 83. 
 
Groeten van het Senioren Netwerk Armhoefse Akkers 
 
 
Ja, ik ga / wij gaan mee op vrijdag 5 oktober met de Tilburg Senioren Tour. 
 
Naam/Namen: ……………………………………………………………………………………………. 
 
Ik kom / wij komen met 1 persoon /2 personen (graag aangeven) 
Aantal personen vegetarisch, i.v.m. lunch: .............. 
 
Adres: ……………………………………………………………………… Telnr. …......................... 
 
Bezorg deze bon vóór 27 september a.s. op J.P. Coenstraat 34a, Ringbaan-Oost 240-43 of 
Jan van Beverwijckstraat 92, samen met het bedrag van 30 euro p.p. of maak het bedrag over. 
 
 
Deze strook inleveren met 30 euro per persoon vóór 27 september op J.P. Coenstraat 34a. 
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Het pand op de hoek van de Loudonstraat 
en de Van Imhoffstraat is een Rijksmonu-
ment en dat geeft beperkingen bij de trans-
formatie naar gestapelde wooneenheden. 
Aan de voor- en zijkant verandert er op het 
oog niets. Alleen aan de achterzijde worden 
de veranderingen goed zichtbaar door 
o.a. nieuwe raampartijen. Uiteraard wordt 
de binnenkant van het gebouw helemaal 
gestript en volledig gerenoveerd.

Hoogwaardig
Binnen worden 12 appartementen van 
verschillende grootte gesitueerd, waarvan 
een aantal gaat beschikken over een ruim 
balkon. De oorspronkelijke trappenpartij 
en het glas-in-lood aan de voorzijde blijven 
gehandhaafd. Ook de zolder blijft intact en 
zal ook niet in gebruik genomen (kunnen) 
worden. Alle appartementen krijgen een 
hoogwaardige afwerking en hebben geen 
gasaansluiting. Een indicatie van de huur 
wordt nu geschat tussen de € 800 en 1.000 
per maand.
De doelgroep is bewust gekozen. Voor 
seniorenwoningen is het pand ongeschikt, 
vanwege o.a. de vele opstapjes. Zie ook: : 
www.armhoefseakkers.nl/loudonstraat-2/.

Appartementen in de Loudonstraat

BBVastgoed heeft bij de gemeente plannen ingediend om in het pand, waarin Studio T 
was gevestigd, 12 appartementen voor Young Capitals / starters te realiseren. Op een 
informatieavond op 5 juli jl. werden de plannen door Ben Poelman op transparante 
wijze toegelicht.

Parkeren
Een heikel punt in onze wijk is het parke-
ren. Dat wordt opgelost door op het terrein 
16/17 parkeerplekken (huur) te realiseren 
+ een fietsenstalling. Dit terrein zal worden 
afgesloten door een elektrisch bedienbaar 
hek. De monumentale boom zal daarbij 
worden gespaard.
De ruimte daar is ook groot genoeg om 
straks de bouwwerkzaamheden volledig op 
eigen terrein te laten plaatsvinden, zodat 
geen overlast voor de buurt te verwachten 
is. Inmiddels is het plan al getoetst door de 
gemeente. Als de vergunningen verleend 
zijn, gaat de sloop en renovatie naar ver-
wachting ± 6 maanden duren.

BBVastgoed heeft beloofd dat geïnteres-
seerde buurtbewoners voorrang krijgen, als 
de appartementen in de verhuur worden 
aangeboden en dat geldt ook voor de 
enkele parkeerplaatsen die niet door de 
nieuwe bewoners worden benut. Meer info: 

Een impressie van de 
vernieuwde achtergevel
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§	Hoe word je voorzitter van een hoc-
keyvereniging?

“Eerst gepolst, daarna gevraagd. Mijn 
beide dochters zitten al jaren op hockey, 
dus ik kom er al lang en vaak. In novem-
ber zwaai ik af als secretaris van de lokale 
VVD, en ik had zin in iets nieuws. “Echt iets 
voor jou Fab”, zei mijn man Huib. En Bieke 
(17) en Pien (14) hadden geen bezwaar. 
Zoon Joep (16) is wielrenner overigens. Als 
coördinator bij Fontys Hogescholen ben 
ik wel gewend veel zaken te regelen en in 
de juiste banen te leiden om mensen aan 
te sturen. Vandaar mijn besluit om Ja te 
zeggen.” 

§	Wat houdt het werk als voorzitter voor 
jou in?

“Ik ben met een schone lei begonnen als 
een soort headhunter. Inmiddels heb ik 6 
nieuwe bestuursleden gevonden, allemaal 
via netwerken. Allemaal mensen met een 
hart voor hockey en met verstand van 
zaken. Allerlei expertise komt er bij, van 
marketing, horeca tot sportvisie. Ik hoop 
met dit nieuwe bestuur een slag richting 
professionalisering te maken; dat is nodig. 
Dit vrijwilligerswerk kost me gemiddeld 
twee avonden per week en op mijn vrije 
woensdag ben ik ook vaak voor Were Di 
bezig. Gelukkig krijg ik er energie van, het 
is leuk om te doen!”

§	Hoe kijk jij aan tegen het financiële te-
kort van Were Di?

“Dat bedrag van € 950.000 is ontstaan 
na de bouw van het nieuwe paviljoen en 
drukt op de begroting van de omnivereni-
ging Were Di. We hebben enkele jaren 
op te grote voet geleefd, en de balans 
kosten-baten moet op de schop. Vooral het 
omnibestuur van Were Di is hier druk mee 

Enthousiaste wijkbewoonster als hockey-voorzitter  Gerben van Eeuwijk 

Eind mei is buurtgenote Fabiënne van Engelen benoemd tot nieuwe voorzitter van 
hockeyclub Were Di. Een interview met een netwerker en regelaar.

bezig. Op de website van Were Di Tilburg 
staat een open brief met tekst en uitleg aan 
de leden. Op de ALV in september staat 
het plan Were Di 2030 op de agenda. We 
geloven in oplossingen en zijn optimistisch 
voor de toekomst. Een fusie met HC Tilburg 
is zeker geen optie. Were Di blijft zelfstan-
dig wat ons betreft.”

§	Aan welke concrete oplossingen wordt 
dan gedacht?

“Er komt een plan met tal van maatregelen, 
met hulp van experts en hopelijk de ge-
meente. Die gesprekken lopen nu allemaal 
nog achter de schermen. Om alvast een 
tipje van de sluier op te lichten, we denken 
aan allerlei acties: meer evenementen en 
zo meer horeca-opbrengst; meer sponso-
ring en crowdfunding met als voorbeeld 

Fabiënne van Engelen voorzitter 
omnivereniging Were Di
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“Houd Were Di gezond, koop een stukje 
grond”. De contributies fors verhogen kun-
nen we onze 1350 hockey-leden niet aan 
doen. Schaven aan kosten en opbrengsten 
verhogen, die kant gaat het zeker op. Ho-
pelijk is dat voldoende.”

§	Wanneer ben jij als voorzitter tevreden 
over 4 jaar?

“Als de vereniging weer financieel gezond 
is en floreert, zowel sociaal als sportief. 
De ouderwetse hockey-vibe wil ik terug 
zien, met betrokken leden die wekelijks 
genieten van hockey op hun club. Vrijwil-
ligers, ouders, jeugd, iedereen moet het 
bij Were Di gezellig hebben. Vrijmibo voor 
ouders, feesten voor jongeren, events voor 
sponsors. Oude en nieuwe tradities mogen 
volop bloeien. Daar ga ik me zeker vol voor 
in zetten.”

Alle nieuwe Nederlanders moeten inburge-
ren, maar hoe ervaren ze de inburgering 
zelf? Wat helpt om je weg te vinden in 
Nederland? Wat voor eigenschappen heb-
ben Nederlanders? Was het een gevecht 
om Nederlander te worden of voelde je 
je welkom? Dit en andere vragen staan 
centraal tijdens het programma “(…) in my 
backyard”. 
Bij Zomerlust zijn drie ‘nieuwe’ Nederlan-
ders te gast: Ivo Barac, Ayhan Eren en 
Eyad Shawi. Barac vluchtte in 1994 vanuit 
Bosnië naar Nederland en woont nu in 
Tilburg waar hij eigenaar is van restaurant 
Kolektivo. Eren kwam op zijn achttiende 
vanuit Turkije naar Nederland, woont in 
Eindhoven en is thans directeur van Hogiaf, 
een cross-culturele ondernemersvereniging 
in Amsterdam. Shawi ontvluchtte in 2013 
de oorlog in Syrië. In zijn geboorteland 
was hij muziekleraar en vanavond speelt 
hij een aantal intermezzi op zijn luit. De 
gespreksleiding was in handen van Sjoukje 
Rietbroek, freelance journalist en Marokko-
specialist.

Moeite
Wat viel deze nieuwe Nederlanders als 
eerste op in hun aankomstland? Eenstem-

In my backyard bij Café Zomerlust                                       Toine Peerboom

Op woensdag 29 augustus organiseerde Wereldpodium Tilburg de derde lezing in 
zijn programmareeks “(…) in my backyard”. Door de overvloedige regenval die avond 
geen achtertuin, maar het zaaltje bij Café Zomerlust. 

mig: Nederlanders leven binnen! Komend 
vanuit een mediterrane omgeving, waar het 
buitenleven een belangrijke rol speelt, was 
dit wat hen frappeerde. Dat was wennen, 
want leven in een nieuwe omgeving wordt 
vooral bepaald door mensen die je kunt 
ontmoeten. Hier moest je moeite doen om 
met Nederlanders in contact te komen. 
Was dat contact eenmaal gelegd, dan 
bleken Nederlanders al even sociaal als die 
meer-in-de-buitenwereld-levende mensen 
in hun landen van oorsprong. Restaurant 
Kolektivo - allemaal samen! - is daarom 
ook geïnspireerd op de behoefte aan 
ontmoeting. En Ayhan Eren heeft zijn werk 
gemaakt van het leggen van verbindingen.
Herkomst blijft belangrijk voor de nieuwe 
Nederlander. Waar je wel voor moet waken, 
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is het importeren van problemen uit het 
land waar je wieg of die van je (voor)ouders 
gestaan heeft. Zo denkt Ayhan Eren dat 
niemand zit te wachten op Turkse polarisa-
tie in het Nederlandse publieke debat. Trots 
haal je uit het streven om een goed mens 
te zijn, niet uit het overtuigen van politieke 
tegenstanders. Desgevraagd geeft Ivo Ba-
rac aan dat hij resoluut gekozen heeft voor 
leven in Nederland. Hij stemt ook alleen 
hier, want: ”Je hebt alleen stemrecht daar 
waar je woont.” 
 
Keuze
Integratie betekent ook keuzes maken. Ivo 
Barac legde uit waarom het volgens hem 
voor ‘klassieke gastarbeiders’ misschien 
moeilijker is om te integreren in hun land 
van aankomst dan voor hem en andere 
oorlogsvluchtelingen. Veel gastarbeiders 
zijn immers hier gekomen vanuit de per-
ceptie om snel en goed geld te verdienen 
om daarna weer terug te keren naar hun 
land van herkomst. Dat belemmert wortelen 

in het land van aankomst, wat zijn door-
werking heeft op de generaties erna. Zijn 
keuze is resoluut: “Ik leef, woon en werk 
hier.” 
Voor immigranten uit het Middellandse 
Zeegebied is dat niet zo evident, temeer 
daar zij ook via een tweede paspoort 
gebonden zijn aan hun land van herkomst 
en daar bijvoorbeeld dienstplicht moeten 
vervullen. Die is weliswaar afkoopbaar, 
maar toch. Ayhan Eren is daar helder over: 
die dienstplicht voor ‘buitenlandse’ Turken 
is een manier om 1) deviezen het land in te 
krijgen en 2) een manier om een dominante 
ideologie aan zoveel mogelijk jongeren 
te slijten. Zijn remedie: “Leid liever men-
sen goed op! Dat is ook economisch veel 
profijtelijker.”

Het was avond waarin de nuance gezocht 
werd. Geïnteresseerd geraakt in de activi-
teiten van Wereldpodium? Kijk op 
: www.wereldpodium.nu voor informatie 
en een actuele agenda.  

Een intieme sfeer in het zaaltje bij Café Zomerlust
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Veroordeeld

En zo kon stond ik dus als verdachte terecht voor de kantonrechter in Breda. Samen met 
een wildplasser, een snelheidsovertreder, een eigenares van een niet aangelijnde hond en 
iemand die hetzelfde vergrijp had gepleegd als ik: met ‘hoge’ snelheid door de tunnel/
stationshal van Tilburg CS fietsen. En zo kon het gebeuren dat een geldboete van €104,- 
werd teruggebracht tot een voorwaardelijke boete van € 50,-. “Dat betekent dat u wel 
veroordeeld wordt omdat u iets gedaan heeft wat niet mag, maar nu niets hoeft te betalen.”

Inderdaad: wij fietsten van het nieuwe restaurant EVE in de polygonale hal naar het sta-
tion en vergaten min of meer af te stappen. Een in lichtgevend geel gehuld regiment van de 
spoorwegpolitie hield ons beiden aan: alle twee een bon van € 95,-. En nee: aan familiekor-
ting of twee voor de prijs van een deden ze niet. En lachen om dat voorstel ook niet. En het 
bij een waarschuwing laten zat er ook niet in. Dat deden ze al weken. “Maar wij zijn nog 
nooit gewaarschuwd”, had ook geen effect. Later plofte voor mij een bekeuring op de mat, 
mijn lief kreeg er geen. Rechtsongelijkheid dus. Twee dagen na ons avontuur schreef de krant 
dat er borden ‘verboden te fietsen’ waren geplaatst omdat het een onduidelijke situatie was. 

Reden genoeg dus om naar de rechtbank in Breda te gaan om recht te laten spreken. “Nee 
meneer de rechter, ik pleit er niet voor dat mijn lief alsnog een bekeuring krijgt, zodat 
de rechtsongelijkheid is weggenomen”, haastte ik mij te zeggen. Hij voelde met mij mee 
en bracht de straf terug nadat hij, de officier van justitie en ik ook mijn situatietekening 
hadden bestudeerd en nadat we samen google streetview bekeken hadden. Kortom: een 
voorwaardelijke boete. Waarbij ik wel met klem bezwaar maakte dat ‘met hoge snelheid’ 
toch echt niet klopte, probeer dat maar ‘ns in die drukke ondergang. Ik ga het niet meer 
proberen want voorwaardelijk betekent een volgende keer “twee voor de prijs van een”, 
aldus de rechter. Wat trouwens ook mee woog in zijn oordeel: “U draait al even mee in het 
leven en u hebt geen dingen gedaan die niet mogen, althans voor zover ik dat weet. Dat 
telt ook mee.” De officier van justitie kon zich daarin ook vinden. De anderen kregen ook 
mildere straffen. De wildplasser die meteen toegaf dat hij dat ook echt had gedaan omdat hij 
heel nodig moest, werd gespaard wegens armlastigheid. Hij is muzikant. De rechter wilde na 
afloop weten waar hij zijn muziek kon horen en beloofde dat hij die avond op Youtube zou 
kijken en luisteren.
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Tilburg op vleugels 
 
Rondom de vijfenzestigste verjaardag van onze buurtgenoot, 
pianist en componist Jo Sporck vindt er in Tilburg van 29 
september tot en met 14 oktober een pianistenfestival plaats: 
Tilburg op Vleugels.  
 
Er zijn diverse evenementen waaronder een marathonconcert 
waaraan vier pianisten van internationale naam. Zij spelen op 5 
oktober zelden te beluisteren spectaculaire pianomuziek van 20.00 
uur tot middernacht in de Concertzaal.  
 
In diezelfde zaal vindt op zondagmiddag 14 oktober de 
wereldpremière plaats van ‘Zindering’, Sporck’s nieuwste 
pianoconcert met als solist Antal Sporck en het Vlaamse Casco 
Phil Orkest onder leiding van de Russische dirigent Alexei 
Kornienko. 
In datzelfde concert klinkt ook een van Mozarts mooiste concerten: 
KV 482. 
 
Voor meer info en kaarten: zie : www.sporck.nl.  
	

	
Vraag het de gemeente … 
 
Een nieuwe rubriek met antwoorden op vragen die je graag aan de gemeente Tilburg 
zou willen stellen. Dat kan/mag over van alles gaan. Bijvoorbeeld over het waarom 
van een parkeerregeling, de hondenbelasting, ecologisch beheer, of het nemen van 
verkeer-remmende maatregelen... 
 
Zo’n rubriek kunnen we alleen starten, als er ook vragen binnenkomen. Dus heb je een 
vraag, stuur deze dan naar 7 armhoefseakkers@gmail.com. Uit de ingezonden vragen 
maakt de redactie een selectie en omgevingsmanager Marc van Akkeren zorgt ervoor dat 
de gemeente met concrete antwoorden komt. 

  
 
Japanse Duizendknoop                                                           Marga Pruijt 
 
In de wijk groeit op verschillende plaatsen Japanse Duizendknoop. Dit is een exoot, 
die snel groeit en moeilijk te bestrijden is.  
 

 

De wortels kunnen stoepen, muren en het talud kapot maken. Deze 
plant met holle stengels staat o.a. bij de Piushaven, aan de 
Spoordijk bij de Aldi en aan het begin van de Spoorlaan.  
Na een melding bij de gemeente wordt de plant bij de Piushaven 
kleingehouden. De gemeente laat weten dat de Japanse Duizend-
knoop niet bestreden wordt, tenzij er een verkeerssituatie in het 
geding is. Dan wordt er gemaaid. Tip: zorg er zelf voor dat de plant 
zich niet verspreid. Knip de plant weg en gooi het afval in de grijze 
container. De plantenresten kunnen namelijk zelf weer nieuwe 
planten vormen. 
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Kom ook naar het diner voor senioren  
op  10 oktober 

  

 
Heerlijk meegenieten van een diner, speciaal voor senioren? Tientallen wijkbewoners 
weten intussen hoe gezellig dat is. Nu de vakantietijd is afgelopen, kunt u op woensdag 
10 oktober weer aanschuiven voor een heerlijke maaltijd. Iedereen uit onze wijk van 55+ 
is welkom: alleen, met z'n tweeën of met meerdere personen. Dus schrijf u snel in! 
 
Ontvangst vanaf 17.30 uur. We beginnen wat later met het diner, maar u kunt van tevoren al 
lekker een glaasje drinken. Eindtijd: meestal rond 19.30 uur. De kosten voor dit heerlijke 
driegangen-diner zijn 10 euro per persoon. De drankjes zijn daar niet bij inbegrepen, deze kunt 
u rechtstreeks bij de Pelgrimhoeve afrekenen. 
 
Wilt u ook lekker mee komen eten? Geef u dan op met 
onderstaande bon of maak het bedrag maal het aantal 
deelnemers over op reknr. NL 84 INGB 0003673935 
van de KBO Sacrament en zet er duidelijk bij: diner 10 
oktober, het aantal personen, plus uw naam. 
 
Als u zich met de bon inschrijft, stop dan ook meteen 
10 euro per persoon bij de opgavestrook. Pas dan is 
uw inschrijving geldig. 

Menu op 10 oktober: 

÷ Pasteitje met kip 

÷ Vleesspies met stroganoff-saus 
Duchesse-aardappeltjes 
Witte koolsalade 

÷ Coupe Dame Blanche 
 
Schrijf uzelf in vóór 3 oktober. U krijgt geen bevestiging meer, maar we verwachten u op  
10 oktober vanaf 17.30 uur in de Pelgrimhoeve.  
Kunt u wegens een voedselallergie iets niet eten, geef dat dan aan op de inschrijfbon.  
Er wordt dan rekening mee gehouden. 
Mail met evt. vragen naar 7 seniorennetwerk@armhoefseakkers.nl of bel naar  
( (013) 544 67 83 (Ineke van Kasteren). 
 

Vriendelijke groeten van KBO Sacrament en het Senioren Netwerk Armhoefse Akkers 
 
 
Ja, ik kom / wij komen op woensdag 10 oktober naar het diner in de Pelgrimhoeve  
 
 
Naam/namen:……………………………………………………………………………………….  
 
Ik kom/wij komen met 1 persoon / 2 personen (graag omcirkelen) 
 
 
Adres:…………………………………………………………. Telnr.…………………………….. 
 
 
Stop deze bon vóór 3 oktober a.s. in de bus op J.P. Coenstraat 34a, Ringbaan-Oost 240-43 of 
Jan van Beverwijckstraat 92, in een gesloten envelop samen met het bedrag van 10 euro per 
persoon, of maak het bedrag over. 
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Willem II straat 29 - 5038 BA Tilburg Tel: 085-9022996 Email: info@cinecitta.nl

Bij arthousebioscoop Cinecitta kunt u terecht voor 
de betere films en de lekkerste gerechten. Naast ons 
reguliere filmprogramma organiseren wij met regel-
maat 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!
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Op de Armhoefse Akkers facebook kom ik 
o.a. berichten tegen over onze katachtige 
wijkbewoners. Gelukkig wonen er nog vele 
andere (huis)dieren in onze wijk, maar de 
‘miauwende’ viervoeter is wat vaker het on-
derwerp van gesprek. Helaas niet altijd po-
sitief, want er wordt zo nu en dan weleens 
een verdwaalde kattendrol gevonden. Een 
vriendelijk doch dringend verzoek om daar 
als katteneigenaar een beetje op te letten. 
Voor de hondenbezitter is het namelijk 
wat gemakkelijker om het gedeponeerde 
goedje op te ruimen en weg te gooien. 

Om onze snorharende vrienden eens in 
een positief daglicht te stellen, hebben wij 
van de wijkkrantredactie iets bedacht. Wij 
zijn namelijk benieuwd naar alle kleine 
tijgers die zich in de Armhoefse Akkers 
bevinden. Of het nou een poes is uit het 
Salkplantsoen, of een stoere straatkater uit 
de Daendelsstraat. Wij willen het weten! 
Van zowel een naaktkat uit de Werf, tot een 
grijze pluizenbol uit de Tivolistraat. Stuur 

Wat maak je Miauw?!?                                       Stijn van den Broek

De zomervakantie van 2018 gaat de boeken in als een van de zonnigste aller tijden. 
Voor mens en dier reden genoeg om lekker buiten te vertoeven. We deelden het mas-
saal op facebook.

daarom een foto op en laat ons zien wat 
voor leuke exemplaren er in onze wijk ver-
blijven. Je kunt je foto vóór 1 oktober sturen 
naar 7 armhoefseakkers@gmail.com (for-
maat op ware grootte) en wij zorgen ervoor 
dat er een leuke collage van gemaakt wordt 
in het volgende wijkkrantje. 

Met het oog op dierendag krijgen alle 
gefotografeerde katten van ons een kleine 
attentie op 4 oktober. Vergeet er dus niet 
je adres bij te zetten. Je mag uiteraard ook 
stiekem een foto maken van een andere 
kat, die niet van jou is. Er zit immers een 
beetje kattenkwaad in ons allemaal. 
#Mensendiermaakplezier!

Het heeft al met al heel wat voeten in aarde 
gehad, voordat het nu zover is. Inmiddels 
heeft de oorspronkelijke eigenaar afstand 
gedaan en zijn nieuwe investeerders ge-
vonden. Voor de direct omwonenden kan 
de sloop niet snel genoeg beginnen. De 
gribus is volledig uitgewoond, maar bood 
regelmatig nog illegaal onderdak aan on-
verlaten en was een paradijs voor muizen 
en ratten.

Consequenties
In opdracht van Peters Projectontwikkeling 

Startersappartementen aan de Spoorlaan 4 – 6                   Redactie

Het heeft ruim 7 jaar geduurd, maar nu is de sloop van het voormalige Melissant-ter-
rein aan de Spoorlaan een feit. Ervoor in de plaats komt een appartementencomplex 
van bijna 16 m. hoog met daarachter een flinke parkeervoorziening.

B.V. uit Schaik is Hazenberg Bouw B.V. 
uit Vught al aan de slag gegaan om op het 
terrein 34 huurappartementen met parkeer-
gelegenheid te bouwen. Verwachte opleve-
ring: november 2019. De doelgroep waarop 
gemikt wordt zijn zogenaamde ‘starters’, 
personen tot een jaar of 35. 
In het volledig verpauperde pand bevindt 
zich nogal wat asbest, dat in de vorige 
eeuw o.a. bescherming bood voor de ketels 
van een koffiebranderij. Een gespeciali-
seerd bedrijf heeft ruim twee weken nodig 
om dat allemaal te verwijderen. Daarna 
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wordt het pand gesloopt. Vervolgens vindt 
er ook nog een bodemsanering plaats, 
waarbij vervuilde grond zal worden weg 
gegraven.
De sloop en de bouw hebben nogal wat 
consequenties voor de directe buren links 
en rechts van het terrein. Om te kunnen 
bouwen is bijvoorbeeld extra ruimte nodig 
voor het plaatsen van steigers. Aan de 
Spoorlaan, zal een deel van de stoep daar-
voor afgezet worden. Er zal niet worden ge-
heid, maar gewerkt worden met een grote 
grondboor, waarna de gaten met beton 
worden volgestort. Aan- en afvoer van ma-
terialen zal zoveel als mogelijk verlopen via 
het Pelgrimspad, aangezien het verkeer op 
de Spoorlaan niet gehinderd mag worden. 

Afspraken
In de aanloop naar de bouw van dit ap-

Dit vertrouwde beeld is bijna verdwenen

partementencomplex heeft een aantal 
bezwaarmakers de krachten gebundeld 
en zijn met de vorige eigenaar dwingende 
afspraken op papier gezet. Volgens Harold 
Bouwmans van Peters Projectontwikkeling 
zijn deze voorwaarden bekend en zijn die 
ook in de plannen geïntegreerd. Met de 
directe buren heeft hij gesprekken gevoerd 
om de overlast en de voor hen nadelige 
bouwkundige ingrepen in kaart te brengen 
en om met aanvaardbare oplossingen te 
komen. 

Voor vragen en/of klachten tijdens de 
bouwwerkzaamheden kan contact worden 
opgenomen met uitvoerder Jan van Laer 
(( 073 658 05 80) of projectleider Arno 
van den Broek (( 06 825 086 41) van 
Hazenberg Bouw B.V.

 

 

Tonpraten in de Pelgrimhoeve 
Op 14 oktober a.s. organiseren CV De Kaauw Errepels en de 
Pelgrimhoeve weer een gezellige tonpraatmiddag. 
 
Ook dit jaar hebben ze weer een aantal ‘goeie’ tonpraters kunnen 
verleiden om hun buut te houden. Het gaat om: Frans Bevers, Ton 
Brekelmans, Iveke van Gerven, Jorlan Manders, Erik Mulder en 
Hans Verbaarschot. De zaal gaat open om 13.30 uur en een half 
uurtje later stapt de eerste in de ton. Kaarten van € 8 p.p. zijn te 
bestellen via 7 info@pelgrimhoeve.nl. Op dag zelf ben je 1 euro 
meer kwijt voor deze ontspannen middag. 
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Op zaterdag wordt de dressuur en de 
vaardigheid verreden en op zondag de 
spectaculaire marathon, met zes hindernis-
sen op loopafstand van elkaar. Met name 
op zondag is er altijd veel reuring op het 
hoofdterrein. Heeft u geen kennis van de 
sport dan is het toch leuk om te komen 
kijken. Elke aanspanning ziet er anders uit. 
Enkel-, twee- en vierspannen met pony’s 
of paarden zullen de hele dag te zien zijn 
in de hindernissen. Op het hoofdterrein zijn 
diverse kramen en voor de kinderen zijn er 
allerlei activiteiten. 

Theo en Corin Sweegers zijn volop be-

Menwedstrijd in Moerenburg 
In het weekend van 22 en 23 september is weer van prachtige paardensport te genie-
ten in Moerenburg. Daar organiseert Menvereniging De Postkoets een samengestelde 
menwedstrijd waaraan een groot aantal aanspanningen deelnemen.

trokken bij de organisatie en ook heel wat 
vrijwilligers uit onze wijk steken een handje 
toe. Natuurlijk hopen zij op een vlekkeloos 
verloop, maar enige overlast zal helaas 
niet te vermijden zijn. De organisatie vraagt 
daarvoor uw begrip en mocht er iets zijn, 
meldt het dan even op het secretariaat op 
het wedstrijdterrein dan kan er meteen naar 
een oplossing gezocht worden. Zo zal de 
doorgaande weg richting manege Hooijen 
op zondag afgesloten worden voor alle 
verkeer, omdat de aanspanningen ook een 
wegparcours door de directe omgeving van 
Moerenburg moeten afleggen. De velden 
van Were Di voetbal blijven bereikbaar.

De beide gebouwdelen hebben een echte 
metamorfose ondergaan. Alle ruimten zien 
er transparant en licht uit met prima voor-
zieningen. Je zou bijna vergeten dat hier 

Heropening Dubbele Diagnose op Jan Wierhof
Na een renovatieperiode van slechts negen maanden werden op 26 juni jl. de gebou-
wen 2 en 3 op de Jan Wierhof van VOF Dubbele Diagnose heropend. Buurtgenoten 
waren uitgenodigd om een kijkje te komen nemen.

intensieve zorg moet worden gepleegd en 
dat de tijdelijke bewoners cliënten zijn die 
veel extra en specifieke aandacht nodig 
hebben. Hier worden mensen behandeld 
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die naast een psychiatrische aandoening 
ook een verslaving hebben. VOF Dubbele 
Diagnose is een samenwerking van Novadic 
Kentron en GGz Breburg waarin gespeciali-
seerde kennis van verslaving én psychiatrie 
gebundeld is.

Helend
Ton Beijersbergen van Henegouwen is een 
van de leidinggevende begeleiders: “Ja 
het ziet er allemaal prachtig uit en veel van 
onze wensen zijn gerealiseerd, maar we wil-
len het wel graag zo houden. Dat betekent 
dat we strikte regels gaan hanteren voor 
al onze cliënten. We beschikken nu over 
een geheel zelfstandige unit met o.a. eigen 
receptie, onderzoekkamers, gezamenlijke 
ruimten, keuken en voor iedere patiënt een 
eigen slaapkamer met douche / toilet. We 
kunnen nu optimale zorg bieden.” 
Josephine Colijn, bestuurder van Dubbele 
Diagnose, beaamde dat bij de opening: “De 
VOF gaat een mooie toekomst tegemoet; 
een nieuwe kliniek met een echt helende 
omgeving, sterke teams - waarvan het ACT 
Team Tilburg onlangs nog gecertificeerd is - 
en bevlogen en zeer betrokken collega’s.” 

Inzicht
Bij de uitgebreide rondleiding door Ton 
Beijersbergen van Henegouwen was er ge-
legenheid tot het stellen van allerlei vragen, 
waardoor je ook inzicht krijgt in hetgeen zich 
tussen deze muren afspeelt. Zo werd er 
gewezen op allerlei (preventieve) voorzie-
ningen en waarom deze zijn aangebracht. 
Als je een rondje loopt, zijn ze niet direct te 
zien en dat roept dan ook geen onrust bij de 
cliënten op. Dat alles maakt de renovatie tot 
een prettige omgeving die bijdraagt aan het 
herstel van de cliënten.

Johan Manders, projectleider en manager 
rondom de renovatie en inmiddels afge-
zwaaid bij GGz, is dan ook trots: “Vanaf de 
start had ik een mooi schilderij voor ogen. 
Vandaag is dat schilderij onthuld en een 
wens uitgekomen. Ik ben erg tevreden.”

Eind augustus is ook de zorg - geboden 
vanuit de Edisonlaan in Tilburg - overge-
bracht naar het Jan Wierhof. In en vanuit 
gebouw 14 gaat Novadic-Kentron ambu-
lante hulpverlening en verslavingsreclas-
sering verzorgen. Over de eventuele komst 
van Philadelphia, een voorziening voor 12 
jongeren met een beperking, wordt momen-
teel gesproken in het Beheeroverleg.

De confetti zorgde voor een feestelijk tintje 
bij de opening

De ruimte voor de ontvangst van 
cliënten en bezoekers
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De zeven kunstenaars zijn edelsmid 
Josemieke Segers, beeldend kunstenaar 
Ro-Nalt Schrauwen, musicus Rob Rieter, 
dichter Carel Burghout, schilderes Arma van 
Rijsbergen, collagist Clemens van Meurs en 
fotograaf Dyami Serna. Zij exposeren vanuit 
hun eigen perspectief zeven maal zeven 
(her)interpretaties van de zeven hoofdzon-
den, t.w. trots, hebzucht, jaloezie, woede, 
luiheid, lust en vraatzucht. Thema’s die aan 
actualiteit nauwelijks hebben ingeboet.

Programma
Op zondag 16/09 en 23/09 presenteert 
Adam van Sloun zijn film over de Zondeval. 
Op zondag 30/09 vindt vanaf 15.00 uur de 
Absolutie plaats, de vergeving. Zij die hun 
zonden hebben opgebiecht en symbolisch 
hebben ingeleverd in het offerblok, ontvan-
gen - na de rituele verbranding van de inge-
leverde zonden - de Absolutie in samenwer-
king met Broeder Bernardus. Muziek door 
Rob Rieter rond het thema Zondeval zal 
deze vergevingsplechtigheid begeleiden.

Hel en Hemel
De activiteiten vinden plaats in ruimtes van 
Abdij Koningshoeven. In de voorhal (de 
Narthex), het oratorium, het trappenhuis en 
de oude bezoekruimte-boven houden de 
Zondaars?! hun afsluitende expositie. De 
voorhal is het overgangsgebied tussen het 
wereldse en het gewijde, de plaats voor de 
Zeven Hoofdzonden. De bezoeker beweegt 
zich dus als het ware van de Hel naar de 
Hemel.
De Zeven Hoofdzonden zijn een uitwerking 
van wat gezien kan worden als het ultieme 
moment van zondigheid van de mens, de 

Zondaars?! in september                                          Toine Peerboom

September staat in het teken van ‘zondaars’: zeven Tilburgse kunstenaars uit ver-
schillende disciplines stellen op alle zondagmiddagen in die maand hun werken 
tentoon in Abdij Koningshoeven. 

Zondeval: het Oudtestamentische verhaal 
van de slang die Eva verleidt tot het eten 
van de appel van de verboden boom. Deze 
‘oerzonde’ maakte de schepper zo toornig 
dat hij de mensheid voorgoed uit het aardse 
paradijs verjoeg en dwong tot een leven in 
zondigheid.
De Zondaars?! geven een eigen interpre-
tatie aan dit thema door de presentatie 
van nieuw werk. Deze werken vindt u in de 
bovenruimte samen met de film van Adam 
van Sloun.

De organisatie vraagt aan de bezoekers 
om rekening te houden met de stilte die de 
broeders in acht houden, ook buiten het 
gebouw. Bent u geïnteresseerd geraakt en 
wil u meer weten, dan kunt u die informatie 
vinden via : www.zondaars.com. 
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Vlak voor de grote vakantie hing het voortbestaan van dit wijkblad aan een zijden draadje. 
Gebrek aan correspondenten maakte het noodzakelijk om de alarmbellen te laten af gaan. 
Het heeft gewerkt! Er is een nieuw ploegje mensen, dat enthousiast mee aan de slag is 
gegaan.

De Werkgroep Behoud Moerenburg beheert nestkasten voor uilen in Moerenburg. Het is 
een goed jaar voor de steenuilen met 9 jongen. In een kast zijn 6 jongen grootgebracht, in 
de andere 3. Helaas zijn er geen jonge kerkuilen uitgevlogen.

Op zondag 16 september viert de Sociëteit Nieuwe Koninklijke Harmonie haar 175-jarig 
jubileum met een bijzondere muzikale beleving! Dan brengt deze harmonie samen met het 
Seniorenorkest Tilburg - met daarin een aantal buurtbewoners - het beroemde Peer Gynt 
ten gehore in de Concertzaal. Kaarten en info via www.theaterstilburg.nl. 

Heb je ze al geïnstalleerd op je WhatsApp? De ‘Braboticons’? Dan geef je een heerlijk 
Brabants tintje aan je berichten met afbeeldingen van Roy Donders, Bossche Bol, Roze 
Maandag-suikerspin, Pardoes, worstenbroodje, Schrobbelèr, de Kruikenzeiker of Guus 
Meeuwis. 

Op 13 oktober vind de allereerste Stadsquiz Tilburg plaats. Teams tot 20 personen dienen 
zich in te schrijven vóór 1 oktober via : www.stadsquiztilburg.nl. Deelname per team kost  
€ 250 en dit bedrag gaat naar een speciaal project van de Johan Stekelenburg Stichting, 
genaamd ‘Kansarme Kinderen ook Online’. 

Er is een begin gemaakt met de aanleg van de zogenaamde Sportlanes vanaf de ophaal-
brug richting de Abdij Koningshoeve. Er komt een vrijliggend fietspad met daarnaast een 
wandel- en sportpad met een bedekking van gemalen schelpen.

Na een succesvolle eerste editie keert De Microclub, een dansavond voor 25+, op vrijdag 
28 september terug naar de Club Smederij in de Spoorzone. Vanaf 20.00 uur kan er vier uur 
lang gedanst worden met de Utrechtse formatie Relativ (Buurman & Buurman) achter de 
draaitafels.

Lekker wandelen in ons gebied? Dat kan via de route van de Duurzaamheidsvallei die 
onlangs een update heeft gekregen. De nieuwe kaarten zijn te verkrijgen bij de VVV’s in 
Tilburg en Oisterwijk, maar ook bij Café Zomerlust en Mie Pieters. 

Het project ‘1000 Blauwe Tuinen’ van stichting OpGroeneVoet krijgt steeds meer bekend-
heid. Het klimaat verandert en het is van belang dat tuinen minder bestraat worden. Wat je 
allemaal zelf kunt doen zie je op : www.blauwetuinen.nl. Meld je aan, want tot 14 oktober 
krijgt elke 25e aanmelder een tuinbon t.w.v. € 25 te besteden bij GroenRijk Tilburg.
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Floor Smit - bekend van haar groepsreizen naar Nepal - heeft onlangs haar nieuwe website 
gelanceerd: : www.you-experience.com. Verder is ze druk bezig met het organiseren van 
een nieuwjaarsevenement op 30 en 31 december en 1 januari.

De eikenprocessierupsen waren op veel plaatsen in Tilburg te vinden. Zo ook bij FC Til-
burg. De gemeente heeft ze niet weggehaald, ondanks veel telefoontjes van de club. Ze zijn 
uiteindelijk vanzelf weer verdwenen.

Datzelfde geldt voor rupsen bij de Takkenbende. De groene stippen op de bomen hielden 
verband met het snoeien, waarbij de slagboom kapot is gegaan. Half augustus heeft de be-
heergroep zelf geconstateerd dat de rupsen weg waren en de bordjes en linten weggehaald.

Voor de Vereniging Behoud Moerenburg, 
die sinds jaar en dag zorgt voor de blijvende 
instandhouding van dit landschapspark, 
vormde dit gedicht de bron van inspiratie 
om natuur en cultuur in de openbare ruimte 
op een unieke wijze samen te brengen, 
zonder het bestaande natuurlijk evenwicht 
te verstoren.  

Brug
De vereniging en de dichteres hebben 
de handen ineengeslagen om een nieuw 
gedicht in het park een tastbare plek te 
geven. Het project bestaat uit een speciaal 
voor deze plek geschreven dichtregel van 
tien meter, aangebracht aan één zijde van 

Bruggedicht in landschapspark Moerenburg                Toon van Gestel  

Het gedicht ‘Landschapspark’ uit de bundel ‘Porseleinen fort’ (2014) van de Tilburgse 
dichteres Karla Witjens is een evocatieve verwijzing naar het natuur- en cultuurgebied 
Moerenburg. Een nieuw gedicht verdient een plaatsje in dit landschapspark.

de brug over de Voorste Stroom, tussen de 
Buunder en de Paardenwei. De woorden 
krijgen volgens Karla Witjens hun betekenis 
en worden een gedicht door interactie van 
tekst, lezer en de natuurlijke omgeving. 
De achterliggende idee van het project is 
om stadsmens, of toevallige wandelaar 
van buiten, te prikkelen of te verrassen: om 
deze even te verlossen van de dagelijkse 
stroom van digitale en technologische prik-
kels, die ervoor zorgen dat hij of zij verder 
vervreemdt van natuur en landschap. Terwijl 
deze in al zijn of haar haastige digitale 
bezigheden juist die ruimte, stilte en energie 
van de natuur harder nodig heeft dan ooit, 
om te onthaasten of zich weer op te laden. 

Voor de financiering van dit belangwekken-
de cultuurnatuurproject wordt in het najaar 
een crowd-funding-actie opgestart, onder 
andere door middel van een ‘bedelbrief’ aan 
potentiële subsidiënten en aan mensen van 
wie wordt verondersteld dat zij belangstel-
ling hebben voor het project. Daarnaast zal 
onder andere in deze buurtkrant de nodige 
publiciteit verzorgd worden, gekoppeld aan 
het geheel vrijblijvende verzoek om te done-
ren. Er is geen limiet aan het donatiebedrag 
gebonden: alle beetjes kunnen helpen. De 
verwachting is dat het bruggedicht in het 
volgende voorjaar zal zijn gerealiseerd. 

Spiegelgedicht van
Karla witjens
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De voorpret is groot, maar het moet gezegd: 
het is een succes! De stormbaan van 21 
meter die is gehuurd voor het straatfeest op 
de Oisterwijksebaan op 23 juni jl. Jong, niet 
meer zo jong en oud klimmen omhoog en 
glijden weer naar beneden. In combinatie 
met spelletjes, schminken en glittertattoo ’s 
zijn de kinderen de hele middag zoet. De 
buiken worden gevuld met de bbq. Wan-
neer de kleintjes op bed zijn gelegd,  begint 

Straatfeest Oisterwijksebaan                                           Marga Pruijt

het feest voor de ouders. Hun kennis wordt 
getest in de pubquiz, de Ad van de Zande-
bokaal wordt doorgegeven. De organisato-
ren weten echter niet meer aan wie! Koos 
en Els Verwer playbacken het nummer ‘Met 
Romana op de scooter’, tot grote hilariteit 
van iedereen. Tot in de late uurtjes bleef 
het gezellig. Vrijwilligers voor de organisatie 
volgend jaar hebben zich al gemeld.

Even bijkomen met een lekker ijsje

De Buurtraad heeft een initiërende rol 
gespeeld om de buurt te betrekken bij 
de planvorming. Daarover zijn afspraken 
gemaakt met het Waterschap De Dommel, 
eigenaar van het terrein. Besloten is, om 
een klankbordgroep in te richten, waarin 
diverse belanghebbende ‘partijen’ een afge-
vaardigde hebben.

Klankbordgroep Waterzuivering aan de slag                        Redactie

De komst van een mogelijk Stadsstrand bij de monumentale gebouwen op het terrein 
van de voormalige Waterzuivering in Moerenburg was het startsein voor heel veel 
onrust en verdachtmakingen. Hoe is het nu?

Plannen
Op dit moment is er nog geen sprake van 
concrete plannen. Zo heeft de ondernemer 
van het Stadsstrand zich voorlopig deels 
teruggetrokken. Wel is afgebakend met het 
Waterschap dat de klankbordgroep een 
duidelijke stem heeft en dat hun voorstel-
len, bezwaren, reacties e.d. niet zomaar 
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terzijde (kunnen) worden gelegd. Zo wordt 
de klankbordgroep nadrukkelijk betrokken 
bij de overeenkomst tussen de ondernemer 
die een deel van het terrein gaat huren 
en exploiteren en het Waterschap. In de 
‘oprichtingsvergadering’ van 5 juli jl. is de 
klankbordgroep bijgepraat over het proces 
tot nu toe, is er gebrainstormd over de te 
stellen eisen aan de eerder genoemde 
overeenkomst en heeft zij een voorzitter 
gekozen.

Samenstelling
De klankbordgroep bestaat uit: voorzitter 

Frans Lemmens (Bewonersbelang Jeruza-
lem) - Gijs van Esch (Ondernemers Moeren-
burg) - Bertine van Roy (De Werf) – Niels 
Hessels (Takkenbende) – Daniel de Jonge 
(Omwonenden Moerenburg) –Aad Reeuwijk 
(Volkstuinvereniging Moerenburg) – Will van 
Sprang (Vereniging Behoud Moerenburg) –
Nell Toemen (te bouwen toren in Jeruzalem) 
– Gert Brunink (Mee naar buiten) en Katy 
Bertens (Buurtraad).

Op 10 oktober a.s. vergadert de klankbord-
groep vanaf 20.00 uur bij Café Zomerlust.

Net zoals elk jaar hebben de wijkbewoners 
van de Oisterwijksebaan, JP Coenstraat en 
Armhoefstraat goed hun best gedaan. De 
straten waren kleurrijk versierd, op de weg 
stonden diverse teksten om lopers aan te 
moedigen en hele bankstellen werden bui-
ten gezet om maar niets te hoeven missen 
van deze gezellige dag. Het weer was super 
en het was heerlijk vertoeven de hele dag 
buiten. Voor de lopers was het wat aan de 
warme kant. Gelukkig was er ook weer een 
sponzenpost in de Oisterwijksebaan waar 
superveel sponzen zijn uitgereikt. 
Dit jaar werd er een nieuwe route gelo-
pen en was de lus door Moerenburg eruit 
gehaald. Vele lopers waren enthousiast over 
het vernieuwde parcours.

Afstanden 
Drie afstanden kwamen door onze wijk, 
namelijk de ladiesrun 10 km, gewonnen 
door de Keniaanse Agnes Tirop in een tijd 
van 30 minuten en 50 seconden (beste 
wereldjaarprestatie), de trimloop 10 km 
gewonnen door Ilias Osman in 35:26 en 
tenslotte de Ten Miles 16 km, gewonnen 
door Rodgers Kwemoi in een razendsnelle 

TTM: groot buurtfeest                                                Debbie de Weijer

De lopers hebben het er over bij het omkleden als ze net de 10 km. of de 10 EM heb-
ben gelopen: “Wat fantastisch dat stuk door die wijk op zo’n 2½ km. van de finish. 
Daar voelde ik ineens niet meer hoe moe ik was (…)”

tijd van 45:23, waarmee het record net niet 
gebroken werd. 
Natuurlijk waren er ook kortere afstanden. 
Deze kwamen echter niet door onze wijk, 
maar werden in het centrum gelopen. En op 
zaterdag was er de TTM wandeltocht met 
1.200 deelnemers die afstanden liepen van 
3,5, 5, 10 of 15 mijl.

Al met al hebben we ons als wijk Armhoefse 
Akker weer goed laten zien. De sfeer was 
super, vele wijkbewoners hebben meegelo-
pen met de diverse onderdelen en er waren 
ook diverse wijkbewoners als vrijwilliger aan 
het werk.
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Zij stellen jaarlijks een collecterooster op 
waarin grote landelijke collecterende fond-
sen een collecteweek toegewezen krijgen. 
Zo dragen zij bij aan de spreiding van de 
collecteweken. Mocht u het vervelend 
vinden dat er mensen aan de deur komen, 
dan kunt u bij de voordeur een zogenaamde 
‘niet-aan-de-deur-sticker’ plakken. Deze 
zijn via internet te bestellen via diverse 
websites. Er bestaan diverse varianten. Tip: 
bestel eventueel meteen een NEE/NEE of 
NEE/ JA -sticker mee voor op de brievenbus 
tegen ongeadresseerde reclame.

Veiligheid voor alles
Een collectant moet kunnen laten zien dat 
hij of zij verbonden is aan de organisatie 
waarvoor gecollecteerd wordt. Dit kan 
bijvoorbeeld door middel van een speciaal 
identificatiebewijs. Let er daarnaast op dat 
de collectebus gesloten en verzegeld is. 

Tijd voor collectes                                                        Debbie de Weijer

Steeds vaker komen er mensen langs de deur om geld in te zamelen voor een goed 
doel. In Nederland is het CBF de toezichthouder van de goede-doelen-sector. 

Twijfelt u? Geef dan geen geld, maar maak 
eventueel een bijdrage over. Dan weet u 
zeker dat uw geld op de juiste plaats terecht 
komt. Het laatste advies is om de deur even 
dicht te doen als u binnen geld gaat pakken. 
Collectanten hebben er alle begrip voor dat 
u dit doet. Mensen met onjuiste bedoelingen 
hebben namelijk maar een paar seconden 
nodig om binnen te komen. Of zorg ervoor 
dat u wat kleingeld bij de voordeur heeft 
liggen.
Een tip voor wijkbewoners die zelf gaan 
collecteren: zodra het donker wordt, of na 
het avondeten doen mensen vaak niet meer 
open.  Houdt hier rekening mee en kom bij 
voorkeur als het licht is.

Overzicht collectes
In de gemeente Tilburg mag in de komende 
maanden voor de volgende doelen gecol-
lecteerd worden:
9 - 15 september: Stichting Prinses Beatrix 
Spierfonds
16 - 22 september: Nierstichting Nederland
23 - 29 september: HandicapNL
30 september - 6 oktober: Dierenbescher-
ming
7 - 13 oktober: Nederlandse Brandwonden 
Stichting
28 oktober - 3 november: Stichting Diabetes 
Fonds
4 - 10 november: Stichting Alzheimer Ne-
derland
11 - 17 november: NSGK (Nederlandse 
Stichting voor het Gehandicapte Kind)
18 - 24 november: Stichting Nationaal MS 
Fonds
25 november - 1 december: Stichting Leger 
des Heils Fondsenwerving.
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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.

Podium 111 Expositie 
Op 22 en 23 september exposeren drie gerenommeerde kunstenaars uit Cuenca (Ecuador) 
hun werk op St. Josephstraat 111. Het gaat om Boris Ordonez (schilder/beeld-houwer), 
Nicolas Herera (kunstschilder) en Eduardo Segovia (keramist/schilder). Op vrijdagmiddag 
om 15.00 uur verricht de consul van Ecuador, de heer Fernando Bucheli Vargas de officiële 
opening. Op zaterdag en zondag bent u welkom tussen 13.00 en 17.00 uur. 
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BUURTAGENDA 

22 - 23 
sept. 

Diverse tijden Moerenburg 
Samengestelde Menwedstrijd 

19 sept. 
t/m 14 okt 

Diverse tijden en 
plaatsen 

Tilburg op vleugels 
Eerbetoon aan Jo Sporck’s 65e verjaardag 

2, 9, 16, 
23 okt. 

Aanvang 19.30 uur Pelgrimhoeve 
Rikken t.b.v. Gijsje Eigenwijsje 

5 okt. Vanaf 09.30 uur Vertrek bij Pelgrimhoeve 
Tilburg Senioren Tour (opgeven vóór 27 september) 

10 okt. Vanaf 17.30 uur Pelgrimhoeve 
Seniorendiner (opgeven vóór 3 oktober) 

12, 13, 
14 okt. 

Diverse tijden Moerenburg 
Beleef het vorstelijk landschap 

14 okt. Aanvang 14.00 uur Pelgrimhoeve 
Tonpraters met hun buut 

 
INFORMATIE 
Ø Buurtkrant E-mail: armhoefseakkers@gmail.com 
     Eindredactie Jaap van Loon Spoorlaan 2      ( 06 502 421 15 
     Advertenties Anneke v.d. Avoird Bosscheweg 192   ( 542 30 65 
  
Ø Buurtkrant 

medewerkers 
Stijn van den Broek - Lout Donders (Donlog) - Gerben van Eeuwijk 
- Joost Ketelaars (bezorging) - Toine Kocx (foto’s) - Toine Peerboom 
- Marga Pruijt - Debbie de Weijer- Anne-Marie Smulders (In the 
picture) - Rob Ysebaert (lay-out).  

   
Ø Reacties 

Buurtkrant 
Deadline kopij volgend nummer  
Verschijningsdatum rond:  

    29 september  
    12 oktober 

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

     Leden Lout Donders ( 543 88 68 (voorzitter), Ineke van Kasteren ( 544 
67 83 (secretaris, communicatie, senioren), Katy Bertens ( 06 303 677 
99, Yvette Eshuis ( 06 474 931 61 (communicatie, omgevingswet), 
Erwin Jacobs ( 590 40 00 (penningmeester), 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: 9 oktober. 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 

Erwin van Erve 
Elco Tissen 

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 Pelgrimhoeve, Terrein Jan Wier en Hogendriesstraat.  
Leren omgaan met AED? Mail naar 7 aedtilburg@ziggo.nl.  

  
Ø Ouderenzorg 

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

  
Ø Senioren Netwerk 

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

  
Ø Centraal Meldpunt 

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

Ø Overlast rond Jan 
Wier / Meldpunt 
GGz 

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

Ø Meldpunt 
Waterpaviljoen 
Moerenburg 

 

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

Ø Misstanden in 
Moerenburg 

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

Ø Buurtpreventie 
Team Piushaven 

Voor klachten en meldingen betreffende overlast in onze wijk 
7 bptpiushaven@gmail.com of een sms naar ( 
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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.wereditilburg.nl  
Contact: 
013-5432286 
info@wereditilburg.nl 
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Frans Erensstraat 44  5044 PM Tilburg
T  013 - 463 53 54   M  06 - 489 37 502
E  info@oerlemansschildersbedrijf.nl
I  www.oerlemansschildersbedrijf.nl

schilderwerk
wandafwerking
restauratieschilderwerk
hout- en marmerimitatie 
decoratieve technieken

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

OERLEMANS

schi ldersbedr i j f
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