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maandelijks blad voor buurtbewoners

Zaterdag 29 september jl. hield ook een deel van de Ringbaan Oost haar straatfeest. 
Een gezellige tent en springkussen stonden opgesteld vooraan in de Daendelsstraat 
waar volop gebruik van werd gemaakt. Tijd voor een break was er toen een heuse 

friteswagen de straat in reed. (foto: Toine Kocx)
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Op zaterdag 22 september jl. vertrokken de 
spelers al heel vroeg in de ochtend vanaf 
FC Tilburg om per bus en daarna per vlieg-
tuig af te reizen naar Spanje. 
Het toernooi bij FC Oranje in Albir (bij 
Benidorm) was op zondag en na het 
uitwisselen van de clubvaantjes (en een 
kruikenzeiker met Schrobbelèr!) konden 
de wedstrijden beginnen. Bij FC Tilburg 
waren er voldoende spelers om met twee 
teams deel te nemen. Natuurlijk speelden 
ze prima en gingen er uiteindelijk met de 
eerste en tweede prijs vandoor. En dat 
terwijl het 41 graden was!  Verkoeling werd 
dus regelmatig gezocht en een biertje op 
het terras smaakte dan ook heerlijk. De dag 
erna speelden de mannen onderling nog 
een potje. Zoals altijd zonder scheidrechter, 
wat soms leidde tot enkele verhitte reacties 
onderling. In de derde helft op het terras 
werd dat gelukkig -net zoals altijd- weer 
rechtgetrokken. 

Spaans genieten 
Natuurlijk was er meer te doen dan al-

Wandelvoetbal FC Tilburg gaat de grens over             Debbie de Weijer

Net zoals afgelopen jaar hebben de wandelvoetballers van FC Tilburg Nederland ook 
dit jaar weer vertegenwoordigd in een wandelvoetbaltoernooi in Alicante, Spanje. 
Vooral veel lol onderling en natuurlijk ook een paar potjes voetbal.

leen voetballen. Een van de leden van het 
team woont in Alicante en had een mooi 
programma samengesteld. Zo was er een 
fietstocht door Alicante, een flamingo-
show, een barbecue met FC Oranje, de 
bezichtiging van het kasteel van Santa 
Barbara en een aantal gezellige etentjes. 
Ook de ontbijtjes op het dakterras waren 
erg sfeervol. De spelers zijn zo een hechte 
club geworden. Want iedereen doet op zijn 
eigen manier mee, samen zijn ze een hecht 
team!

Kom meedoen!
De spelers van het wandelvoetbalteam 
zijn altijd op zoek naar nieuw talent. Op dit 
moment varieert de leeftijd van 55 tot in de 
zeventig en de spelers hebben op diverse 
niveaus gespeeld (van oud Willem II-ers 
tot super enthousiaste amateurs).  Dus 
wie eens mee wil spelen, is welkom. De 
wedstrijden zijn elke donderdag van 14.00-
15.00 uur op het terrein van FC Tilburg. 
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Het is iedere keer weer wonderbaarlijk hoe 
in een paar dagen tijd kale weiden worden 
omgebouwd tot een fantastisch wedstrijd-
terrein met ringen, hindernissen, horecatent 
en vele vlaggen, bloemen en spandoeken. 
In drie jaar tijd heeft deze menwedstrijd van 
Menvereniging De Postkoets 
(: www.mvdepostkoets.nl) zich duidelijk 
bewezen. De menners komen met hun 
paarden graag drie dagen naar dit evene-
ment. 

Dressuur en vaardigheidsproef
Op zaterdag werd de dressuur verreden 
in twee ringen van 80 x 40 m. Door drie 
juryleden per ring wordt beoordeeld op 
welke soepele manier paard(en) voor de 
koets een aantal verplichte figuren rijden. 
Daarna volgde de vaardigheidsproef. De 
aanspanningen rijden dan een parcours 
met 20 doorgangen, waarbij links en rechts 
een balletje ligt op een pion. Die balletjes 
moeten blijven liggen, want ieder balletje 
dat valt levert 3 strafpunten op. Om met 
hun paard(en) en wagen foutloos te kunnen 
rijden hebben ze in iedere doorgang links 
en rechts slechts 10-15 cm. speelruimte. 
Als dan ook nog eens de tijd scherp wordt 
gesteld, zoals zaterdag het geval was, 
dan moet er stevig doorgereden worden. 
Iedere seconde dat men te lang over de 
vaardigheid doet, levert immers een halve 
strafpunt op.

Marathon
Terwijl de hemelsluizen wagenwijd open 
stonden moesten de menners op zondag 
de marathon rijden. Dit onderdeel heeft 
een lengte van ± 15 km. en bestaat uit 
twee trajecten: een wegtraject door Moe-
renburg richting Oisterwijk en weer terug 
van 7,4 km. en na een verplichte rust van 
10 minuten en een veterinaire controle een 
traject met zes hindernissen van nog eens 

Heel nat, maar ze gaan ervoor                                     Jaap van Loon

Drijfnatte paardenlijven, opspattende modder, half verzopen menners, maar de mara-
thon van de Menwedstrijd in Moerenburg ging wél door! Petje af dus, zeker ook voor 
de vele vrijwilligers die 22 en 23 september jl. in touw waren.

7,4 km. Deze hindernissen zijn allemaal op 
en rond het hoofdterrein gebouwd, zodat 
het publiek ze gemakkelijk kan bereiken. 
Iedere hindernis kent zes ‘poorten’ die in 
een bepaalde volgorde moeten worden 
genomen. Dat alles liefst zo snel mogelijk, 
want ook bij dit onderdeel is de tijd van 
doorslaggevende betekenis. 
Nou, met dit hondenweer liet het publiek 
het zondag massaal afweten, maar de 
deelnemers niet! Praktisch alle 77 aan-
spanningen verschenen aan de start en 
dat leverde spectaculaire beelden op. En, 
zeker niet onvermeld mag blijven, dat de 
meeste koetsiers met volle teugen aan het 
genieten waren van de prestaties van hun 
paard(en). Zelfs de groet van een sporadi-
sche toeschouwer, zoals uw scribent, werd 
ook steeds vriendelijk beantwoord.
De vele vrijwilligers - ruim 80 in het veld 
- die deze dag nodig zijn, zoals ringmees-
ters, tijdwaarnemers, schrijvers, parkeer-
wachten probeerden in veewagens en 
onder paraplu’s te schuilen, maar nat wer-

Winnares Anouk Houterman met 
Kees Hooijen sr.
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den ze wel. Dat gold zeker voor Jeroen van 
Dongen uit Kaatsheuvel die in zijn rolstoel 
in regen en wind de tijden van hindernis 2 
bijhield. Niet te koud? “Nee hoor en het is 
gewoon prachtig om te doen. Maar ik ben 
ook blij, dat er een heel grote paraplu voor 
me geregeld is!..” 

Vrijwilligers
“Zonder vrijwilligers is het organiseren van 
zo’n wedstrijd onmogelijk”, vertelt Corin 
Sweegers de spin in ’t web van deze en 
vele andere menwedstrijden. “We heb-
ben vooraf en op de dagen zelf ruim 120 
mensen rondlopen, in de dagen daarvoor 
moeten de hindernissen worden gebouwd, 
de dressuurringen en de vaardigheidsproef 
worden aangelegd, maar ook de parkeer- 
en campinggelegenheid voor de deelne-
mers en de opbouw en aankleding van 
het hoofdterrein. Ondertussen moeten de 
inschrijvingen geregeld worden en de start-
lijsten gemaakt. Al met al een hele klus, 
maar als de wedstrijd zelf zoals nu dan vlot 
verloopt en de deelnemers tevreden zijn, 
dan kan voor mij de dag niet meer stuk.” 
Een absolute schakel in het geheel is 
haar man Theo, die als ‘technische’ man 
ongeveer alle gaten dichtloopt. Met zijn 
busje rijdt hij van hot naar her en is overal 
inzetbaar, of het nu gaat om een stroomsto-
ring, het regelen van geluid, of het ophalen 

Voor alle menners was er een mooie prijs beschikbaar

van vuil servies: hij is er.

Herstellen
Corin is dankbaar voor alle medewerking, 
maar vooral ook voor die van de bewoners 
van Moerenburg die hun terreinen en hulp 
beschikbaar stellen: “Zonder hen kan zo’n 
wedstrijd immers niet plaatsvinden. Dus 
wil ik zeker ook de families Van Gorkum, 
Fonken, Van Dijken, Van Abeelen en 
Hooijen bedanken. De terreinen hebben 
veel geleden van de marathon op zondag. 
Nu maar hopen dat we nog wat regen en 
goede temperatuur krijgen, zodat het gras 
zich nog kan herstellen voor de winter. 
Na de toch al bar droge zomer had het 
eigenlijk twee dagen langer droog moeten 
blijven.” In de fotocollage een terugblik op 
deze mooie maar natte dagen.

Niet te geloven: het is opgehouden met 
regenen als de prijsuitreiking plaatsvindt. 
Door de vele sponsors zijn zoveel prijzen 
ter beschikking gesteld, dat er voor ieder-
een naast de rozet een prijs is. Speciaal is 
altijd weer de uitreiking van de “Netty Hooij-
en Wisseltrofee” door Meneer Hooijen sr. 
Dit jaar gewonnen door Anouk Houterman, 
omdat zij van het gehele deelnemersveld 
de minste strafpunten had. Op de volgende 
pagina’s nog een foto-impressie.
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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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 Al die tijd hebben we gekozen voor het 
ruimen van het zwerfvuil. Want helaas blijft 
dit een punt van aandacht. Hoewel hier 
ook vermeld mag worden dat het sterk 
verbeterd is de laatste jaren, in die zin dat 
er minder zwerfvuil ligt als voorheen. Echter 
nog steeds te veel om achter te laten in 
de natuur. Ook dit jaar gaan we daar weer 
mee aan de slag, maar daarnaast worden 
nog andere natuurklussen gedaan in het 
gebied, zoals snoeiwerkzaamheden. 

Programma
Om 09.30 uur wordt er gestart bij de 
Waterzuivering, Hoevense Kanaaldijk 
40. Vanaf 9.00 uur staan de koffie en 
thee klaar. Dit is echt een heel gezellig 
moment waarop flink wordt gebuurt bij 
een lekker bakske. Tijdens de koffie en 
thee is er een welkomstwoordje en een 
duidelijke uitleg betreffende de uit te voeren 
werkzaamheden. 
Voor alle werkmaterialen wordt gezorgd. 
Veiligheid staat hierbij voorop. Er wordt 
gewerkt in kleine groepjes. De groepjes 
krijgen onderweg ook nog instructie van 
de vrijwilligers die het groepje mee op 

Nationale Natuurwerkdag in Moerenburg                José Couwenberg

Op zaterdag 3 november is het weer Nationale Natuurwerkdag. Het is inmiddels een 
jarenlange traditie dat wij als Werkgroep Behoud Moerenburg ook hier in Moerenburg 
op die dag natuurwerk aanbieden. 

sleeptouw nemen. 
De pauze is tussen 12.00 en 13.00 uur bij 
Manege Hooijen in de Broekstraat. Daar 
worden soep, thee en koffie aangeboden. 
Wel graag een eigen lunchpakketje 
meebrengen. Voor diegene die willen kan 
daarna nog een klus verder afgemaakt 
worden.
Het is verstandig om met de fiets te 
komen omdat het gebied uitgestrekt is. 
Het organiserend comité bestaat uit: 
Ad de Beer, Ingrid Maas, Jos Parren, 
José Couwenberg en Will van Sprang, 
Vooraf aanmelden is prettig, maar niet 
noodzakelijk. Dat kan bij Will van Sprang 
via 7 willvansprang@gmail.com of 
( 06 537 174 52.
 
Deze activiteit wordt al heel veel jaren in dit 
gebied uitgevoerd tijdens de natuurwerkdag 
en alle jaren is er een heel grote opkomst 
van buurtgenoten en andere vrijwilligers. 
Het enthousiasme en de voldoening 
achteraf, laten zien dat samen de handen 
uit de mouwen steken gewoon leuk is! 
Zorg dat je er bij bent dus!
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Katy Bertens is een kind van Armhoefse 
Akkers, in 1966 geboren op de hoek 
Daendelsstraat-Armhoefstraat; zoals ze 
zelf zegt: ”boven de osteopaat.” Opa en 
oma Bertens hadden daar met hun ge-
zin van acht kinderen een winkeltje, een 
kruidenierszaak die later door twee tantes 
is voortgezet. Het gezin waartoe Katy 
behoorde, verhuisde naar plekken elders 
in Tilburg. Maar Tilburg bleef wel altijd 
haar thuis: “Ik ben een kind van de Ring-
banen”. Nu woont ze alweer wat jaartjes 
aan Ringbaan Oost. Herinneringen aan de 
kinderjaren in Armhoefse Akkers zijn talrijk: 
zoals de ‘Bertens-bank in de kerk of een 
slagroomwafel bij Jo van Gool: je kunt Katy 
wellicht wel uit de wijk halen, maar de wijk 
niet uit Katy.

Tijd over
Na een studie psychologie is ze aan de 
slag gegaan bij verschillende instellingen 
voor geestelijke gezondheidszorg. Thans 
heeft ze een eigen praktijk als klinisch 
psycholoog. En ze heeft naar haar gevoel 
wat tijd over, tijd die ze wil besteden aan de 
Buurtraad. Ze is daarin nu zo’n vier maan-
den actief. Aanvankelijk vanuit de gedachte 
om ‘achter op de fiets’ het werk in de wijk 
en haar mogelijkheden daarin te verken-
nen. Als snel bleek dat die ‘zit-achterop’ 
weliswaar comfortabel was, maar dat de 
Buurtraad een club mensen is die veel 
werk te verstouwen krijgt: aan de slag dus! 
Katy heeft binnen de Buurtraad de por-
tefeuilles ‘Groen’ en ‘Klankbordgroep 
Moerenburg’. Er zijn echter meer dossiers 
die haar aandacht vragen: veiligheid, al 
dan niet in relatie tot parkeerproblematiek, 
zwaar (vracht)verkeer in en rond de wijk, 
ontwikkelingen bij Jan Wier. Kortom, never 
a dull moment: iedere maand is de agenda 
overvol. 

Nieuw in de Buurtraad: Katy Bertens                               Toine Peerboom

Op een van de laatste zonnige dagen van de zomer van 2018 ontmoet ik Katy Bertens, 
nieuw lid van de Buurtraad van Armhoefse Akkers. Wie is zij en wat hoopt ze te gaan 
doen in de Buurtraad?

Drieslag
De buurt weet de Buurtraad goed te 
vinden, al rijst wel de vraag of de communi-
catie over wat de Buurtraad zo al doet wel 
in voldoende mate in de buurt landt. Wat 
dat betreft, heeft de Buurtraad er met de 
uitbreiding van de wijkgrens ten westen van 
Ringbaan-Oost een ‘nieuw’ aandachtsge-
bied bij gekregen: Armhoef en Tivoli zijn tot 
één wijk samengevoegd. 
Een ander kwestie die Katy bezighoudt, is 
het ontbreken van geschikte woningen voor 
oudere buurtbewoners: “Als je in onze wijk 
ouder wordt en op enig moment moet be-
sluiten om naar een meer aangepaste vorm 
van wonen uit te kijken, dan zul je de wijk 
moeten verlaten. Er zijn binnen Armhoefse 
Akkers - ook niet na samenvoeging met 
Tivoli - geen voorzieningen voor mensen 
die zelfstandig in eigen omgeving oud wil-
len worden.” 
Voorlopig concentreert Katy zich op haar 
portefeuilles en steekt ze veel energie in 
haar ‘groenambassadeurs’. Ze wil graag 
werken vanuit de drieslag: enthousiasme, 

Katy Bertens (foto Toine Peerboom)
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wenselijkheid en realiteitszin. In dat proces 
zijn goede contacten in de buurt van groot 
belang en is de gemeente een belangrijke, 
maar soms ook wel trage partner.

Als Katy niet aan het werk is in haar praktijk 
of voor de buurt, is ze met hond Flip onder-
weg in en rond Moerenburg. Volgens het 

aloude principe ‘een gezonde geest in een 
gezond lichaam’ geniet ze op Moerenburg 
ook van de bootcamps o.l.v. ‘fit by kwi’ 
(voor geïnteresseerden: 
: http://www.fitbykwi.nl/). Grote kans dat je 
Katy daar tegenkomt. Zonder Flip dan wel, 
want die is inmiddels te oud voor dit soort 
strapatsen.

Afgelopen twee jaar was het 
namelijk een groot succes: op 
verschillende plaatsen in de 
buurt stonden grote kerstbomen 
met lichtjes, en onder die bomen 
werden allerlei gezellige borrels en 
andere bijeenkomsten gehouden. 
Dit naar aanleiding van een op-
roep door de Buurtraad. Daarom 
doen we het dit jaar opnieuw. 

We gaan dus weer een aantal 
grote kerstbomen met lichtjes 
weggeven. Om buiten te plaatsen, 
op opvallende plekken in de buurt. 
De bomen en lampjes worden 
geregeld en betaald, de lampjes 
blijven eigendom van de Buurtraad 
om ze ook in de komende jaren 
weer te kunnen gebruiken. De rest 
is voor de buurtbewoners die zich 
melden: de boom planten, stroom 
regelen en de lichtjes in de boom 
hangen, versieren, ervoor zor-

Kerstbomen en lichtjes voor in de buurt!
Ook dit jaar alweer zo vroeg iets over kerstbomen...? Ja, en met een goede reden!

gen, verantwoording voor de lichtjes, weer 
opruimen en natuurlijk gezellige activiteiten 
onder de boom organiseren.

Ben je met een groepje in je straat en wil 
je dit regelen? Geef dan door waar je de 
boom wilt plaatsen, wat je rondom de boom 
gaat doen en wie de contactpersoon is. 
Mail naar 7 buurtraad@armhoefseakkers.nl. 
Alleen aanmelding per mail is geldig.
Graag reactie vóór 8 november a.s., dan 
hebben we tijd om de boel te regelen. 

Iedereen krijgt na 15 november bericht en 
bij te veel aanmeldingen beslist de Buurt-
raad welke plekken het meest geschikt zijn. 

We zoeken trouwens ook nog iemand met 
een grote aanhanger die begin december 
mee wil rijden om de bomen in de buurt 
rond te brengen. Aanmelden kan ook per 
mail!

Buurtraad Armhoefse Akkers
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Aan de overkant van het kanaal ligt het 
sportcomplex aan de Spoordijk. Mijn 
dochter (10) en zoon (14) bezoeken daar 
wekelijks de velden van FC Tilburg, voor 
trainingen en/of wedstrijden. Pal langs het 
fietspad lopen zij over deze spoorbrug, en 
dit minstens 3 maal per week. Een interes-
sante route dezer dagen.

Heerlijke hangplek
Tijdens de mooie nazomer van september 
is het op die loopbrug goed toeven voor 
volk van allerlei pluimage. Een heerlijke 
hangplek in de namiddag-/avondzon, met 
uitzicht op het water en de wolken. Een 
groepje Polen hangt er frequent rond, om 

Spitsroeden lopen op spoorbrug                          Gerben van Eeuwijk
Onze perfect aangeharkte wijk heeft toch een enkel rafelrandje. Verslag van een 
weekje spitsroeden lopen over de spoorbrug over het Wilhelminakanaal als kinderen 
naar een training of wedstrijd moeten.

na hun ploegendienst stoom af te blazen 
met collega’s en landgenoten. Ze groeten 
altijd vriendelijk en stappen immer opzij 
om sportieve kinderen door te laten. Alleen 
laten ze voor het gemak hun halve liter 
blikken bier standaard op de brug achter. 
Er ligt een hele collectie te schitteren en 
de prullenbak onder aan de trap is leeg. 
Tevens heeft de klantenkring van de lokale 
coffeeshops de spoorbrug ook ontdekt. De 
wiet-walm van de rokende Nederlandse 
jongeren komt je wekelijks tegemoet. Ze 
hangen er wat wazig bij en mijn dochter 
knijpt in mijn hand bij het passeren. De get-
toblaster dient ter verhoging van het vertier 
en fleurt de hogere sferen op. Tenslotte 

Vanaf de spoorbrug kun je ver kijken …
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bivakkeert er een clochard onder aan de 
trap aan de Armhoefse kant. Over hem 
moet je heen stappen, een andere route is 
er niet. Zijn sporen bestaan uit een flinke 
vlek aan kapotte bierflesjes op de traptre-
den met een bijpassend aroma. Vriendelijk 
zeggen we goedendag en vervolgen onze 
weg richting de voetbalclub. Hij bromt iets 
onverstaanbaars terug.

Sociale controle
Als volwassene verblik of verbloos ik niet 
bij het passeren van deze boeiende para-
dijsvogels. Maar mijn kids gaan beter niet 
alleen op pad, zelfs die stoere puberjongen 
niet. Hij klimt liever over de balustrade, 
volgt het fietspad en doorkruist de bosjes. 
Zijn niet-pluis gevoel fluistert hem dat soms 
in. Ik leg geduldig uit wat een hangplek is 
en dat die mensen ook ergens hun vrije tijd 
mogen doorbrengen. De openbare ruimte is 
immers ieders domein en we leven in een 
vrij land. Voor ‘aparte’ mensen zoals zij, en 
voor ‘normale’ mensen zoals wij. Echt bang 
hoef je niet van ze te zijn, maar let wel op 

wat je doet en wat je zegt. Binnenkort slaat 
het weer om en verdwijnen ze ongetwijfeld 
weer uit ons blikveld. Tot die tijd is het zaak 
om alert en tolerant te zijn als ouder, of om 
een blokje om te fietsen via de kanaalbrug-
gen. Bij navraag blijkt dat de mensen van 
de Buurtpreventie nooit over die Spoorbrug 
lopen. Hun vaste rondje houdt op om de 
hoek en volgt het stratenpatroon van de 
wijk. ‘Attentie Buurtpreventie’ is bedoeld om 
inbrekers te ontmoedigen, niet om sociale 
controle over een hangplek uit te oefenen. 

Na een telefonische melding bij de politie 
kreeg ik een reactie van de wijkagenten. 
Zij nemen de spoorbrug op in hun avond-
surveillance. En, geven ze aan: “Bij overlast 
mag je altijd de lokale politie bellen via 
( 0900 8844; dat geldt óók voor kinde-
ren. Bij nood geldt altijd: bel 112! Hopelijk 
blijkt dat nooit nodig te zijn. Een melding 
bij het BAT heb ik nog in overweging, of 
moet ik zelf aan de slag met veger en blik? 
Waarom zou je als wijkbewoner andermans 
troep opruimen? Waarom niet? 

Open Atelier Dag Carré 
 
Ook dit jaar organiseren de kunstenaars in 
Carré weer een Open Atelier Dag. Op zondag 
4 november is iedereen welkom tussen 12.00 
en 17.00 uur. 
 
Ongeveer 25 kunstenaars zullen hun atelier 
openzetten. Dit jaar doen er verhoudingsgewijs 
veel schilders mee. Daarnaast een vilster, 
grafici, een beeldhouwer en huurders die 
cursussen geven op uiteenlopende terreinen. 
Tevens kan er een bezoek worden gebracht aan 
de Turkse Alevitische Culturele Vereniging die 
sinds kort in Carré huurt. 
 
Expositie 
In de binnenstad van Tilburg zal gelijktijdig in de 
voormalige galerie van Kokon in de 
stationsstraat een expositie worden gehouden 
van kunstenaars uit Carré. Deze expositie wordt 
op vrijdag 2 november geopend om 20.00 uur 
waarbij iedereen welkom is. De expositie zal 
daarna nog twee weekenden te bezichtigen zijn. 
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Natuurlijk is het voordeel van zo’n ‘tuin’ 
dat er maar weinig onderhoud nodig is. 
Wat onkruid tussen de tegels weghalen (of 
spuiten met een onkruidverdelger) en klaar 
is Kees. Maar deze Tegeltuinen zorgen 
ervoor dat de stad steeds verder opwarmt. 
Deze zomer was dit natuurlijk heel goed 
merkbaar. Tilburg bleek de warmste stad 
van Europa! Ook de kans op wateroverlast 
neemt toe omdat het water niet meer in de 
bodem kan wegzakken. 

Groene tuin
Initiatiefnemer Tom Overgaauw wil dat 
Tilburgers hiervan op de hoogte zijn en aan 
het denken zet. Hij streeft naar minder ‘te-
gellovers’ en meer mensen die kiezen voor 
een groene tuin. Daarom zijn naast deze 
actie zijn bij veel kroegen, cafés en res-
taurants bierviltjes verspreid, met daarop 
dezelfde boodschap. Ook de instagram-
pagina waarop de meest versteende tuinen 
van Tilburg te zien zijn krijgt steeds meer 
volgers. 

Winactie
Tuincentrum GroenRijk ziet aan hun con-
sumentengedrag dat steeds vaker wordt 

#Tegellover ook in onze wijk
En ineens doken ze ook op in onze wijk: stoeptegels beklad met tegelteksten. Een ac-
tie om bewoners bewust te maken, dat een tuin vol (stoep)tegels een slechte keuze is.

gekozen voor een stenen inrichting. Zij heb-
ben een aantal jaar geleden veel schade 
gehad door wateroverlast en weten dus 
als geen ander het belang van veel groen. 
Daarom steunen zij de actie door tuinbon-
nen te verloten. Via de website 
: www.blauwetuinen.nl kun je in een paar 
minuten berekenen hoe klimaatbestendig 
jouw tuin is. Door je score te delen maak 
je direct kans op een tuinbon van €25 voor 
buitenplanten. 

Het klinkt wellicht nogal zwaar ‘ziekenhuis’, 
maar kijkend naar de inrichting met drie 
complete operatiekamers, CT-scan en 
röntgenapparatuur ligt de vergelijking met 
een echt ziekenhuis voor de hand. Grootste 
verschil echter is, dat iedereen er gewoon 
terecht kan met zijn/haar huisdier voor een 
complete medische zorg zonder verwijs-
briefje o.i.d.

Welkom in AniCura Dierenziekenhuis Tilburg                    Jaap van Loon

Zaterdag 29 september jl. stonden de deuren van deze dierenkliniek wagenwijd open 
voor bezoekers. Een enthousiast team nam alle tijd voor het deskundig beantwoorden 
van vragen en voor kinderen van bezoekers was er een leerzame speurtocht.

Rashof  
Veel mensen uit onze wijk kennen nog 
Dierenkliniek de Rashof aan de Bossche-
weg. Deze kliniek verhuisde 5 jaar geleden 
naar het pand aan de Koningsoordlaan 2 
in Berkel-Enschot, recht tegenover zwem-
bad Rauwbaken. Dat gebeurde op initiatief 
van Wilco Rasenberg die –min of meer 
tegen wil en dank – het stokje van zijn 
vader overnam: “Van jongs af aan wilde 
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ik architect worden en zag ik mezelf als 
een internationaal befaamd ontwerper van 
heel grote gebouwen. Maar in de tijd dat ik 
ging studeren hadden architectenbureaus 
het zwaar te halen en vielen er overal 
ontslagen. Dus pushte mijn vader me om 
de dierengeneeskunde in te gaan. Hij had 
tenslotte niet voor niets een prachtige prak-
tijk opgebouwd. Nou werd ik ook nog eens 
direct ingeloot in Utrecht en het vervolg is 
bekend. Ik specialiseerde me in orthopedie, 
werkte kort samen met mijn vader en nam 
zijn praktijk over.”

Praktijk
In deze praktijk werken nu 5 dierenartsen 
samen, waarvan 2 orthopeden en 1 gekwa-
lificeerde tandarts. Met 6 assistenten en 
vaak ook stagiairs runnen zij een continue 
bedrijf, want de verschillende operatie-
kamers zijn dagelijks volop in gebruik. 
Het AniCura Dierenziekenhuis Tilburg 
(: https://dierenziekenhuistilburg.nl) is 
gespecialiseerd in gezelschapsdieren en 
op werkdagen geopend van 08.30 tot 19.00 
uur en op zaterdagochtend. Met een 24 
uurs - ook in het weekend – is de bereik-
baarheid via ( (013) 540 02 15 optimaal. 

Gezelschapsdieren in de ruimste zin van 
het woord, dus katten en honden, maar ook 
knaagdieren. 
Bekend in de regio, maar ook ver daarbui-
ten, is hun orthopedie en wervelkomchirur-
gie. Daar worden echte wondertjes verricht: 
“Soms komen er honden binnen die hele-
maal niet meer kunnen lopen, bijvoorbeeld 
vanwege een hernia”, vertelt paraveterinair 
Ingrid Cranenburg heel gedreven. “We zijn 
dan echt trots als het dier na een opera-
tie weer op vier poten lopend de praktijk 
verlaat. Door het gebruik van de CT-scan 
– en zo nodig het advies van een radioloog 
in Gent – kan precies gelokaliseerd worden 
wat het probleem is en de operatie door 
onze orthopedische chirurgen nauwgezet 
uitgevoerd worden.”

Sinds vorig jaar is Dierenziekenhuis Tilburg 
onderdeel van AniCura, een internationale 
‘familie’ van kwalitatieve dierenklinieken en 
dierenziekenhuizen. Hun visie is om samen 
de toekomst van de diergeneeskunde vorm 
te geven door middel van de nieuwste we-
tenschappelijke technieken met eersteklas 
kwaliteit en service. 
Zie ook : www.anicura.nl. 

Gezellige drukte op de open dag
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V a n  d e  K o o K  

 
Recepten met een verhaaltje  

 
Houtjestouwtjeskoek      Lucy Reijnen 
 
“Hah!”, zegt Riekje Oostelbos, “dat is misschien niet overal zo in het onderwijs, maar op de 
school waar ik nu werk is het de gewoonte dat nieuwelingen voor een traktatie zorgen.” Ze 
haalt voorzichtig brooddeeg uit een mengkom en legt het op bakpapier. “Dus ik maak een van 
mijn succesrecepten, al zeg ik het zelf: plaatkoek. Ik zette de koek met bakplaat en al in de 
docentenkamer toen ik ’s morgens binnenkwam. Ik was verbaasd dat later bij de koffiepauze 
iedereen om een heel klein stukje vroeg. Ze waren aan de lijn of hadden net gegeten of niet 
zo’n trek.” Riekje snuift. “Blijkbaar had iemand gezegd: ‘nou het gebak van die nieuwe is een 
houtjestouwtjeskoek.’ Maar toen ze geproefd hadden wilden ze allemaal meer!” Ze schuift het 
broodje de oven in. “Op het laatst werd het bakpapier afgelikt! Houtjestouwtjeskoek: Puh!” 
 

Nodig:  
- 500 gram boter 
- 500 gram zelfrijzend  
  bakmeel 
- 1½ kilo appels 
- 500 gram donkerbruine  
  basterdsuiker 
- halve liter appelmoes 
- kaneel 
- 3 ons studentenhaver met 
  rozijnen 
- 3 ons havervlokken 
- snufje zout 

Bereiden: 
Smelt de boter in een schaal en roer er daarna de suiker en het meel doorheen. 
Meng er wat zout doorheen en ongeveer de helft van de havervlokken. 
Leg op de bakplaat bakpapier . 
Verdeel ongeveer 2/3 van het beslag plat op de plaat. 
Strooi de studentenhaver er overheen, bedekt met de appelmoes. 
Schil de appels in smalle partjes en verdeel die over de plaat, je kunt ze er een 
beetje insteken. 
Strooi een lekkere laag kaneel over het geheel. 
Meng het restant van de havervlokken door het overgebleven deeg. 
Verkruimel dit over de hele taart 
Alles kan nu een uurtje in de oven op 175 graden, middenin geplaatst 
(voorverwarmen is handig) 

 
 
 
 
  

New Years Experience

Wijkgenote Floor Smit wil graag op een bijzondere wijze de jaarwisseling gaan vieren. 
Zij zoekt een groep van 30 ‘gelijkgestemden’ om in de bossen van Oisterwijk het 
nieuwe jaar te begroeten. 

YOU-Experience nodigt je van harte uit om deel te nemen aan de New Years Experience! 
Dat betekent o.a. twee overnachtingen in Morgenrood in de bossen van Oisterwijk, in 
natuurgebied de Kampina met meanderende beekjes, uitgestrekte heide, dennenbossen en 
vele vennen. En daarnaast gezond vegetarisch eten, creatieve workshops, yoga, meditatie, 
wandelingen, kampvuur, marshmallows en natuurlijk een gezellig feestje op de 31ste.

Het programma duurt van 30 december rond 13.00 uur t/m 1 januari 13.00 uur en de kosten 
bedragen ± € 285 exclusief tussendoortjes en drankjes. Voor meer informatie: 
: www.you-experience.com. Hier vind je ook informatie over de Nepal reizen die Floor 
organiseert. Je kunt haar ook mailen: 7 floor_smit@hotmail.com.
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Voor het eerst …      France Ghijsen 
 
We starten een rubriek over nieuwe levenstappen die gezet worden vanuit onze wijk 
met daarin achtergronden, drijfveren en verwachtingen. Wil je meedoen, of heb je 
tips? Laat het weten aan de redactie via 7 armhoefseakkers@gmail.com.  
 
Na de grote vakantie is een turbulente tijd voor degenen die nieuwe stappen gaan zetten in 
hun leven. Ingrijpende veranderingen die bepalend zijn voor de verdere ontwikkeling en 
altijd weer fris op te roepen zijn in het geheugen. En wat is het dan leuk om deze nieuwe 
stappen te zetten vanuit onze wijk. 
Benieuwd naar deze eerste ervaringen en verhalen zijn wij op zoek naar wijkgenoten die 
hun verhaal willen delen met anderen. Het roept wellicht weer eigen herinneringen op. 
Waarschijnlijk weet je zelf nog waar je was, hoe je woonde en wat spannend en leuk was. 
 

 

Hoe ze het vindt? “Ik zit in brugklas mavo-
havo en ik vind het leuk, maar wel erg druk. 
Het voordeel aan deze school is dat je 
plusvakken kunt doen. Ik heb gekozen voor 
het plus-profiel ‘atelier’, omdat ik dan op 
school kan doen wat ik het liefste doe, dat 
is namelijk tekenen en schilderen. Laatst 
zijn we naar de Kunsthal in Rotterdam ge-
weest, naar de expositie van 2 ontwerpers, 
Victor & Rolf. Zij hebben hele mooie jurken 
ontworpen.” 
“De eerste weken waren erg spannend”, 
vertelt Livia, “er is zoveel nieuw, eigenlijk is 
alles nieuw: het vak, ‘natuur’ is biologie en 
aardrijkskunde geworden, de klasgenoten, 
het gebouw, de (strenge) leerkrachten en 
het telkens van lokaal wisselen. Ook moet 
je veel meer gaan plannen, zoals bijvoor-
beeld hoeveel tijd heb ik nog om iets in mijn 
kluisje te leggen of eruit te halen?” 

Vriendinnen
Vanuit de wijk fietst ze samen met haar 
vriendinnen uit groep 8. Omdat de roosters 
van de verschillende brugklassen allemaal 
anders zijn, was het in de eerste weken 
wel even uitzoeken met wie ze heen en 
terug kon fietsen. ‘’Het is toch gezelliger 
om samen te fietsen. Ik heb leuke nieuwe 
klasgenoten, maar de vriendinnen van mijn 
basisschool uit de wijk, blijven gewoon mijn 

De brugklas
Livia Hultermans (12 jaar) heeft inmiddels haar eerste stappen gezet in de brugklas op 
het Koning Willem II College. 

vriendinnen! Mijn beste vriendin, die nog op 
de basisschool zit, zie ik bijna elk weekend, 
omdat spelen door de week nu lastiger is 
met al dat huiswerk.’’ 
Het leren vindt ze leuk en Engels is haar 
favoriete taal op dit moment en het leukste 
vak vindt ze Beeldende Vorming. 
Veel succes Livia!

Livia
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We spreken met Marie Lardinois, 19 jaar 
uit Noorbeek (ZL) en met Arno de Wit, 20 
jaar uit Middelharnis (ZH). Marie studeert 
Bedrijfseconomie aan de Universiteit van 
Tilburg en Arno volgt de minor Offshore En-
gineering bij Avans in Den Bosch. Beiden 
hadden volgens eigen zeggen “mazzel”’ om 
hier terecht te komen, omdat het al op de 2e 
kijkavond ‘raak’ was. Een kijkavond afgaan 
is niet de favoriete bezigheid van Arno en 
Marie. “Je moet je maar zien te onderschei-
den tussen de - soms wel 20 - studenten 
die tegelijkertijd op een kijkavond komen. 
Als je dan niet een druk type bent, val je 
niet op.” Op de Daendelsstraat hadden ze 
het anders aangepakt en kregen ze per 
persoon een half uur. “Toen kon ik gewoon 
mijzelf zijn”, vertelt Marie. Er is onderling 
een goede klik in Huize Daendelsstraat, 
waar nu 3 jongens en 1 meisje wonen. 

Rustig
Ze omschrijven zichzelf als rustige stu-
denten die echt voor hun studie gaan 
en dat blijkt ook uit het feit dat de eerste 
gezamenlijke stapavond nog gepland moet 
worden. Waarom hebben ze gekozen voor 
deze wijk? Aan de ene kant lijkt het toeval, 
maar als we wat langer in gesprek zijn, valt 
op dat ze beiden houden van een rustige 
buurt, een plek om zichzelf weer op te 
kunnen laden, want de studie is druk en 
moet snel worden afgerond. Marie komt 
zelf uit een dorp en vindt het heerlijk als ze 
kinderen buiten hoort spelen en dat ze haar 
fiets zonder zorgen buiten kan laten staan. 
Arno ziet de wijk als een dorp in een grote 
stad: “Vanaf het drukke station, fiets ik deze 
rustige wijk in. Het valt mij ook op dat in 
Brabant de mensen op een prettige manier 
met elkaar omgaan.“ 
Wat zijn de verwachtingen? Arno vertelt 
dat hij bewust hier is komen wonen om te 
ervaren hoe het is om “op mezelf te staan.” 

Hij is nieuwsgierig hoe hij omgaat met dit 
nieuwe begin in zijn leven. Deze ervaring 
kan hij goed gebruiken in het kabellegbe-
drijf waar hij straks aan de slag gaat na 
zijn studie. Marie denkt dat ze naast haar 
studie niet echt actief zal worden in de wijk, 
maar een praatje maken en mensen leren 
kennen, dat vindt ze wel interessant. ‘’Wat 
zou het leuk zijn om andere studenten uit 
deze wijk te leren kennen!’’ 

Dromen voor de toekomst zijn er voldoen-
de, en nu hebben ze beiden een goede 
nieuwe thuisbasis gevonden om deze waar 
te gaan maken!

Studenten van Huize Daendelsstraat 20: 
v.l.n.r. Arno, Nino, Marie en Wilco

Studeren en samenleven 
In de Daendelsstraat op nummer 20 wonen vier studenten. Twee daarvan zijn pas 
onlangs ‘aangenomen’ tijdens een kijkavond. 
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Het handbediende pontje wordt ‘s avonds 
en ‘s nachts vastgelegd, zodat het niet 
gebruikt kan worden. De gebruiksuren zijn: 
van 09.00 uur ‘s morgen tot 22.00 uur ‘s 
avonds. Er komen borden met die tijden.

Vrijwilligers gezocht
Aan beide kanten worden een stuk of vijf 
vrijwilligers gevraagd die het pontje ‘s 
avonds vastleggen en ‘s morgen weer de 
ruimte geven. Mensen aan de Armhoefkant 
die dat graag willen doen, kunnen zich 
melden bij Wilfred Scholtens: 
7 info@breedveld.nl of Wil van Gool: 
7 wilvgool@home.nl.

Het pontje heeft nog geen naam. De Buurt-
raad Armhoefse Akkers heeft voorgesteld 
om daar in beide wijken een wedstrijd voor 
uit te schrijven. 
Wie heeft er een goed idee? Stuur dat naar 
7 buurtraad@armhoefseakkers.nl vóór 1 
november a.s.
Wordt vervolgd...

Wie verzint een naam voor het pontje?                                                 Buurtraad
Eind dit jaar of begin 2019 gaat het veelbesproken pontje tussen Armhoef en Jeruza-
lem te water. Onlangs werden op een bijeenkomst de eerste afspraken vastgelegd.

In de maquette van de Werf en Aan de 
Waterkant is het pontje al te water gelaten

In de laatste week van september was een 
aannemer in opdracht van de gemeente 
bezig om de dode planten weg te halen. 
Beter dan dat trieste dorre spul. 
Er bleef op sommige plaatsen niet veel 
over. Op de lege plekken komt nieuw 
groen, maar wanneer... daar kregen we 
nog geen uitsluitsel over. Ook niet over 
welke planten er gaan komen. Hopelijk 
duurt het plantseizoen niet meer zo lang en 
ziet het er binnenkort weer wat groener uit 
in de straten. De Buurtraad houdt hierover 
in ieder geval de vinger aan de pols bij de 
gemeente.

Dode planten opgeruimd                                          Buurtraad

Ook de planten in de Armhoefstraat en J.P. Coenstraat hebben flink geleden onder de 
droogte van afgelopen zomer. Tijd voor opruimen en vervangen.

Dor groen in de J.P. Coenstraat wordt weg-
gehaald (foto: gemeente Tilburg)
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Oktober 2018

Boeren en zo

En zo zaten we ineens aan een lange tafel met allemaal onbekende mensen in een verborgen 
pareltje hartje stad met lekker eten en een drankje. Uitgenodigd door de Herenboeren die nog 
eens wilden vertellen wat voor plannen ze hebben. De verborgen parel is de ‘Hortus Halewijn’ 
in een voormalige drukkerij, waar buurtgenoot Jan Halewijn zijn bedrijf heeft. Een soort van 
kruising tussen creatief ontwikkelen en mensen kansen geven. De Herenboeren -met kartrek-
kers uit onze wijk- grijpen alle kansen aan om zichzelf op de kaart te zetten. En Jan bood 
gastvrijheid aan. 

Het is heel simpel: wie zich aansluit bij de Herenboeren wordt mede-eigenaar van een boerde-
rij die gezond en verantwoord boert en je kunt dan profiteren van de producten. In Boxtel is 
het al een groot succes. Mooi zulke initiatieven. Daar waar we kunnen doen wij ook mee. Deze 
zomer hebben we twee groendaken genomen, goed voor het milieu, de vogels, de insecten en 
het isoleert. De gemeente betaalde ook nog eens voor de helft mee. De vrienden van Diamant 
hebben twee extra geveltuintjes aangelegd, bij een hoekhuis heb je veel muur vandaar. En 
we hebben ook zonnecollectoren die je niet ziet. Ze liggen op een stal van de Walhoeve en 
volgens een ingenieuze techniek dragen die bij aan onze stroomvoorziening. Zo ook hebben 
we een aandeel genomen in een nieuwe windmolen op de Spinder. Kleine stapjes, kleine acties, 
maar alle beetjes helpen en spaargeld op de bank kost tegenwoordig alleen maar geld. 

We zouden nog meer kunnen doen: als we alle perken in de wijk nou ‘ns gewoon vol zaaien 
met veldbloemen in plaats van plantjes die het niet of nauwelijks doen? Gewoon: een paar 
kilo gemengd zaad, de bruine rommel eruit en laat de natuur haar werk maar doen. Het ziet 
er mooi uit en de bijen en andere insecten worden er blij van. En verder proberen we geen 
sperziebonen uit Marokko en aardbeien uit Israël te eten. Niet dat we iets tegen die landen 
hebben, maar transport, milieu en zo. En trouwens: aardbeien eet je in de aardbeientijd en 
sperziebonen….juist. Hm, we hebben wel twee auto’s. Dat wordt nog wel een ding ooit. En 
we worden dus misschien wel Herenboer. Aan de lange tafel bij Jan waren de vrouwen in de 
meerderheid. Dus ontstond terecht de discussie: Waarom Herenboeren? Mogen vrouwen geen 
lid worden? Heren- en Vrouwenboeren bijvoorbeeld. Of ‘Herenboeren en vrouwen mogen ook 
meedoen’. ‘Samenboeren’ was wellicht beter geweest, maar dat kan dubbel opgevat worden: 
gezellig samen een beetje aan tafel gaan zitten boeren. Wie het hardste kan. 
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Wat meehielp waren de kleedkamer units 
en de verlichting op veld 3, zodat er genoeg 
ruimte voor alle teams was om te doen 
waarvoor ze lid zijn: te voetballen. 
Achter de schermen werkten de commis-
sies Sportiviteit en Respect aan een plan 
voor dit seizoen. Teams maken teamaf-
spraken - conform de 10 gouden regels van 
de club - en kunnen daaraan gehouden 
worden. Het vrijwilligersbeleid is opgepakt 
door een commissie en dit jaar krijgen 
alle teams een aantal taken die samen 
volbracht moeten worden zoals: materiaal 
klaarzetten, wedstrijden fluiten, trainingen 
assisteren, bardiensten (senioren) e.d. 
Dankzij de vertrouwenspersoon en een 
veiligheidsplan is FC Tilburg samen met 
Hockeyclub Tilburg de enige die de stempel 
‘veilige vereniging’ mogen dragen.

Nieuw tenue
Begin september is op de algemene leden-
vergadering (ALV) alles in en rondom de 
vereniging ter sprake gebracht. Geconclu-
deerd kan worden dat financieel een goed 
jaar is gedraaid. Ondanks het vertrek van 
Willem II en de stevige uitgave om heel de 
vereniging in een gloednieuw tenue te ste-
ken is er een positief resultaat behaald. Met 
de start van het nieuwe seizoen is ook het 
ledenaantal gegroeid naar 872 spelende 
en 183 niet-spelende leden. Vooral bij de 
‘meiden’ is er een flinke aanwas geweest. 
Het aantal vrouwen kromp licht en daarom 
is er gekozen voor een samenwerking 
met de vrouwen van Were Di, waardoor 2 
teams gevormd kunnen worden. Het doel 
is altijd al geweest: een grote duurzame 
vereniging nieuwe stijl voor Tilburg Oost te 
creëren waar iedereen zich thuis en gezien 
voelt. Het centreren van het vrouwen- en 
meidenvoetbal bij FC Tilburg is daarbij een 
speerpunt.

FC Tilburg ontwikkelt zich verder                                  Redactie

Het eerste seizoen van FC Tilburg is goed verlopen. Natuurlijk moest er nog heel wat 
uitgevogeld worden, maar alle 3 de fusiepartners - NOAD, LONGA en RKTVV - zetten 
er hun schouders onder. Stap voor stap is de organisatie beter op de rails gezet. 

Were Di
Wie weet wat de samenwerking bij de 
vrouwen bewerkstelligt nu de politiek zich 
wederom beraad over een vertrek uit Moe-
renburg van Were Di. In de ALV zijn de 
leden van FC Tilburg akkoord gegaan met 
een verkenning om een mogelijke fusie met 
Were Di te bekijken. Waar 3 clubs fuseren 
kunnen dat er immers ook 4 zijn. Dit zou 
het uiteindelijke doel van FC Tilburg ten 
goede komen en de jeugd van de Arm-
hoefse Akkers verenigen op een mooi en 
nieuw complex. 

Het bestuur werkt dit jaar verder aan het 
verduidelijken en verstevigen van de 
organisatiestructuur en het monitoren en 
bijsturen van meerdere in gang gezette 
processen. Daar hoort ook het punt veilig-
heid bij. Zo heeft de gemeente toegezegd 
de gevaarlijke situatie bij de uitgang van 
het complex op zeer korte termijn aan te 
pakken. 
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Deze drie kinderen hadden geweldig uitge-
pakt. Zo hadden ze verschillende spelletjes 
klaar staan voor de andere kinderen toen 
zij om 15:00 uur ‘s middags arriveerden. 
Eerst een lekker spelletje kat en muis om 
de sfeer erin te krijgen en toen in verschil-
lende teams balletjes gooien, ringwerpen 
en dropveters eten. 

Quiz
Tegen die tijd waren ook alle activiteiten 
naar het plaatselijke fietsenhok verplaatst 
vanwege de regen, maar dit zorgde niet 
voor een vervelende sfeer. Integendeel, 
het werd juist steeds gezelliger en knusser 
onder de verschillende partytenten die snel 
waren opgezet.
Tegen een uur of zes kregen de eerste 
kinderen pannenkoeken op hun bordjes en 
werd de barbecue aangestoken. Ook waren 
er een aantal heerlijke salades gemaakt die 
met smaak werden opgeschept. Met op de 
achtergrond heerlijke Disneymuziek werd 
er gezellig gegeten, gekletst en zelfs al een 
beetje gedanst.
Toen iedereen zijn maag had gevuld na-
men de drie organisatoren het woord, want 
ze hadden nog een verrassing in petto. 
Een leuke Quiz! Niet zomaar een quiz maar 
eentje met een heleboel lastige vragen 
over Disney. Alle volwassenen waren in 
teams onderverdeeld en probeerden zoveel 

Een stukje Disneyland in de Armhoefse Akkers             Femke Wielage

22 September jl. was het weer groot feest in de Jan Maurits van Nassaustraat en de 
Antonie van Diemenstraat. Het thema van dit jaar: Disney, dat werd georganiseerd 
door drie kinderen uit de straat. 

mogelijk vragen goed te beantwoorden. 
Na veel gegok en een beetje gespiek had 
Team Geel gewonnen. Ze kregen een leuk 
feesthoedje op en mochten met de
eer naar huis.

Hierna bleven de meeste mensen nog 
een beetje hangen voor een drankje en 
een hapje. Na nog een paar leuke Michael 
Jackson en Danny Vera nummers te heb-
ben geluisterd was het om twaalf uur toch 
echt tijd om naar bed te gaan. En ook dit 
jaar is er weer een leukstraatfeest afgeslo-
ten.

Gezellig samen een hapje eten

Soms hoef je voor 
prachtige natuur niet 
alleen de bossen in. 
Aan de Spoorlaan 
was deze zwam te 
bewonderen die 

boven de stenen van 
een inrit uit toornde 
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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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Helaas gooien de Hollandse natuurele-
menten roet in het eten. Harde wind, regen 
die is voorspeld maar uiteindelijk niet zal 
vallen, zorgen ervoor dat het diner wordt 
verplaatst naar een binnentuin bij Hortus 
Halewijn. Bij binnenkomst wordt meteen 
duidelijk dat dit een bijzondere gelegenheid 
is. Bijzonder omdat het diner wordt georga-
niseerd door de Herenboeren van Brabant 
uit Boxtel in samenwerking met Te Gekke 
Etentjes Tilburg en Wasted Chef Lucas. 

Duurzaam
Een duurzaam diner, want Herenboeren is 
een coöperatie van burgers die een boe-
renbedrijf hebben opgericht en een boer 
in dienst hebben genomen om voedsel 
voor hen te verbouwen. Hoe dat precies 
in zijn werk gaat, wordt duidelijk door een 
presentatie die tussen het voor- en hoofd-
gerecht wordt gegeven door Nol van den 
Berg en zijn vrouw Aukje. Twee bevlogen 
bewoners van onze wijk en momenteel 
nog geen Herenboeren. Maar zij hopen 
200 mensen te enthousiasmeren om een 
Herenboerderij op te richten in de omge-

Dineren in Moerenburg                                              Maaike Hanssen

Aan een mooi gedekte tafel dineren tussen de koeienvlaaien en grazende koeien. 
Romantischer kan het niet. In een weiland in de Moerenburg in de ondergaande zon. 

ving van Tilburg. Blije varkens, tevreden 
runderen, prachtige wortels, bieten, uien en 
een goed verhaal dragen ertoe bij dat het 
hoofd- en nagerecht nog lekkerder smaken. 
Wasted Chef Lucas is allesbehalve wasted; 
het eten smaakt prima en in de vorm van 
een shared dinner doen wij ons tegoed 
aan mosselen (met uien van de boerderij), 
Marokkaanse stoofschotel en Italiaanse 
gehaktballen in pasta vergezeld van di-
verse groenten. Met als toetje hangop met 
druiven en aardbeien. En zonder waste 
want Lucas gebruikt alles van de producten 
en zelfs het afval krijgt een bestemming. 

Toekomstige Herenboeren Nol en Aukje 
kunnen terugkijken op een geslaagd diner. 
Wij zullen vast en zeker nog vaker van hen 
horen. 

§	Wat zijn jouw inspiratiebronnen voor de 
muziek die jij zelf maakt?

Die vraag krijg ik vaker. Ik vind heel veel 
mensen inspirerend, ook buiten de mu-
ziek. De albumtitel ‘Lil Verse’ zegt het al 
een beetje, maar ik heb veel zaken uit het 
verleden geprobeerd te relativeren en op te 
schrijven. Qua muziek zit ik ergens tussen 
Spinvis en Ronnie Flex in. Heel verschil-
lend dus. 

Tweede album van Jelle Verse                           Gerben van Eeuwijk

Oud-buurtgenoot Jelle Verse (21) hield 5 oktober jl. zijn tweede album ‘Lil Verse’ ten 
doop. Een muzikale terugblik op het verleden met een frisse Hip Hop-sound, waar 
elektronische en analoge invloeden elkaar vinden.
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§	Tot welk genre reken jij jouw muziek en 
teksten en waarom?

Ik ben heel erg opgegroeid met meer old 
school hiphop, terwijl er nu heel andere 
hiphopmuziek gemaakt wordt. Van beide 
werelden proberen ik wat samen te voegen 
en dat weer te combineren met persoonlij-
ke teksten en catchy refreintjes. Uiteindelijk 
is het een combinatie van hiphop en pop 
denk ik. 

§	Wat is je hoogtepunt in jouw jonge mu-
ziekloopbaan tot nu toe? 

Dit nieuwe album is het beste wat ik tot nu 
toe gemaakt heb en muzikaal dus zeker 
een hoogtepunt. Optredens op Bevrijdings-
festivals, Festival Mundial en Breda Barst 
zijn dat zeker ook. Verder krijg ik de laatste 
maanden steeds meer erkenning van grote 
artiesten uit de industrie. Dat ziet de buiten-
wereld niet altijd, maar dat zijn zeker ook 
heel motiverende hoogtepunten.  

§	Welke toekomstplannen heb je op korte 
termijn, in het najaar 2018? 

Met het nieuwe album ga ik tot de kerst een 
paar shows doen in verschillende steden 
in Nederland en langs heel veel podia. Su-
pertoffe en drukke tijd dus. Verder hoop ik 
op Spotify en YouTube een breder publiek 
te bereiken, onder andere door optredens 
bij radio- en tv-programma’s die we gaan 
doen. Mijn agenda staat nu al bomvol met 
toffe dingen in ieder geval.  

§	Wat zijn jouw ambities op langere ter-
mijn, qua opleiding/carrière?

Muzikaal gaat het steeds beter. Ik werk hier 
nu zo’n 3,5 jaar heel serieus aan en elke 
maand gaat tot nu toe beter dan de maand 
ervoor. In de eerste single van album, 
Reservaat, zing ik letterlijk ‘wat ik vorig jaar 
heb meegemaakt’. Die lijn probeer ik dus 
door te trekken en door de goede mensen 
om mij heen weet ik dat dat gaat lukken. 
Daarnaast heb ik heel veel mensen leren 

kennen in de muziekindustrie en daardoor 
een mooi netwerk opgebouwd. Sowieso 
iets in de muziekindustrie dus. Kan het niet 
op de voorgrond, dan met evenveel plezier 
achter de schermen. 

§	Hoe is je band met de stad Tilburg en 
met jouw roots wijk Armhoef? 

In Tilburg heb ik op heel veel podia ge-
speeld en ook mijn beide albums gere-
leaset. Ik heb zelf in de Armhoef op de 
basisschool gezeten en jarenlang gevoet-
bald bij Were Di. Afgelopen jaar kwam mijn 
single ‘Soms Kijk Ik Naar Boven’ op num-
mer 3 in de Tilburg Top 100, dat vond ik wel 
echt een heel tof stukje erkenning. Ik woon 
inmiddels niet meer in de wijk, maar kom er 
nog steeds vaak en kan met recht zeggend 
dat ik van Tilly hou.

Jelle Verse
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Nogal wat aanwezigen op de informatie-
avond van 5 september jl. reageerden 
onaangenaam verrast op de plannen van 
woningcorporatie Tiwos om in het talud aan 
de kant van Jeruzalem appartementen te 
gaan bouwen. Een uitwijkmanouvre, omdat 
huizenbouw op het terrein van de voorma-
lige school in Jeruzalem vlakbij de Ringbaan 
Oost niet wordt toegestaan. Het gaat hierbij 
nog om een landschaps- en stedebouwkun-
dige visie, maar de realisatie moet wel in 
2020 starten.

Impact
De kritiek kwam niet alleen van de bewo-
ners aan de IJsclubweg die een flink stuk 
privacy moeten gaan inleveren door de 
inkijk in hun tuinen, maar ook vanuit de 
oude kern van Jeruzalem zelf. De enorme 
concentratie woningbouw in het project ‘Aan 
de waterkant’ - waarbij ook nog een flat van 
60 m. hoogte vlakbij het viaduct over het 
Wilhelminakanaal wordt gebouwd - heeft 
nogal wat impact. Enkele bewoners hadden 
dan ook weinig boodschap aan het verhaal 
van landschapsarchitect Paul Achterberg 
die het o.a. had over de flat als ‘landmark’ 
in de omgeving. “Die komen er wel een 
bietje veul, want vlak bij ons staan ook al 
die zwarte madonna’s”, was een van de op-

Entree Moerenburg via Meierijbaan                                    Jaap van Loon

De gemeente maakt haast met de plannen voor een vernieuwde entree van Moeren-
burg via de Meierijbaan. Nieuwbouwappartementen langs het fietspad en wellicht een 
horeca-voorziening op de brug over het Wilhelminakanaal. 

merkingen. Ook stedenbouwkundige Ludo 
Hermans die het had over de symbiose 
tussen het oude deel van Jeruzalem en de 
waterkant, en het ‘naar voren halen’van de 
toegang tot Moerenburg kreeg de handen 
niet op elkaar.

Flits
Met foto’s werd de verpauperde situatie van 
de Meierijbaan toegelicht en ingezoomd 
op de verbeteringen op de Meierijbaan. Zo 
komt er een voetpad naast het fietspad, 
een verlaagde parkeervoorziening, een 
paviljoen op de brug en nieuwe trappen en 
een rolstoel-opgang om de toegang naar 
Moerenburg te verbeteren. De dia met de 
doorsnede van het plan én de hoogte van 
de nieuwe appartementen was echter maar 
in een flits te zien. En juist daarover ging de 
levendige discussie.

Enfin, in aller haast is een planteam ge-
vormd uit belanghebbenden met een 
achterban dat eind september al bij elkaar 
is geroepen. Ze hebben precies één maand 
om een definitief advies aan de gemeente 
uit te brengen. Dat wordt meegenomen in 
de behandeling van de visie die in novem-
ber in het college en in december in de 
gemeenteraad besproken wordt.

Een impressie van de veranderingen bezien vanaf het viaduct
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Vraag het de gemeente 

 
 
“Sinds kort ontvangen wij in de hoek Tivolistraat / St. Josephstraat het wijkblad 
Armhoefse Akkers. Dat blijkt te maken te hebben met een nieuwe wijkindeling van de 
gemeente. Als bewoners voelen wij ons geen Armhoefse Akkers! Dat is voor ons het 
deel ten oosten van de Ringbaan Oost. Wij horen bij Tivoli en/of Hoogvenne. Je kunt 
toch niet ongevraagd bewoners overhevelen?” 
 
Omgevingsmanager Marc van Akkeren legt uit: 
 
De gemeente probeert op veel manieren gegevens te verzamelen, om goed te weten wat er speelt in 
de stad. Dat helpt om zoveel mogelijk effect te bereiken met de dingen die de gemeente doet. Veel 
van die gegevens zijn openbaar in te zien. Zoek via Google naar ‘stadsmonitor Tilburg’ en je komt op 
de juiste site. 
Er worden ook gegevens uitgewisseld met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De oude 
wijk- en buurtindeling in Tilburg voldeed niet aan de richtlijnen van het CBS. Daardoor kon de 
gemeente bepaalde informatie niet van het CBS krijgen. Bovendien waren de buurten nogal groot en 
heel verschillend van grootte, wat vergelijken moeilijk maakte. Om die reden is in 2016 besloten om 
de wijk- en buurtindeling te veranderen. Als bewoner merk je daar normaal gesproken niets van 
natuurlijk. 
 
Nu is het zo dat de Tilburgse wijk- buurt- en dorpsraden een subsidie van de gemeente krijgen die is 
gebaseerd op het aantal inwoners van ‘hun’ gebied. Voor die gebiedsindeling worden (om niet elk jaar 
een aparte berekening van het aantal inwoners per wijk te hoeven maken) de CBS buurten 
aangehouden. Er zijn dus (delen van) straten aan de grenzen van gebieden van de ene naar de andere 
wijkraad gegaan. Dat maakt in de praktijk nog steeds niet zoveel uit.  
 
Mensen kunnen zich nog steeds Sacramentsparochiaan, Hoogvennees, Tivolitaan of gewoon 
Tilburger blijven voelen. Enige verschil: omdat de buurtkrant Armhoefse Akkers het blad verspreidt 
in het werkgebied van de Buurtraad Armhoefse Akkers ontvangt u voortaan wél de leukste 
buurtkrant van Tilburg.’ 
  
Heb je ook een algemene vraag aan de gemeente? Wil je weten hoe dingen geregeld 
zijn? Stel hem aan de buurtkrant via 7 armhoefseakkers@gmail.com.  
 
Geen Lus in het Landschap

Het blijkt technisch niet haalbaar om het gekozen ontwerp ‘Lus in het Landschap’ voor de 
uitkijktoren in Landschapspark Moerenburg-Koningshoeven te realiseren. Vandaar dat de 
gemeente in de komende maanden gaat onderzoeken of het ontwerp, dat nipt op de 2e 
plaats eindigde wel haalbaar is. Het gaat om het ontwerp De Nieuwe Herdgang.
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Kom ook naar het diner voor senioren  
op 14 november 

  
 
Heerlijk meegenieten van een diner, speciaal voor senioren uit de wijk? Dat kan weer 
op 14 november a.s.! We hebben deze keer een lekkere najaarsmaaltijd voor u 
samengesteld. Iedereen uit onze wijk van 55+ mag komen: alleen, met z'n tweeën of 
met meerdere personen. Dus schrijf u snel in! 
 
Ontvangst vanaf 17.30 uur. We beginnen wat later met het diner, maar u kunt van tevoren al 
lekker een glaasje drinken. Eindtijd: meestal rond 19.30 uur. De kosten voor dit heerlijke 
driegangen-diner zijn 10 euro per persoon. De drankjes zijn daar niet bij inbegrepen, deze 
kunt u rechtstreeks bij de Pelgrimhoeve afrekenen. 
 
Wilt u ook lekker mee komen eten? Geef u dan op met 
onderstaande bon of maak het bedrag maal het aantal 
deelnemers over op reknr. NL 84 INGB 0003673935 
van de KBO Sacrament en zet er duidelijk bij: diner 14 
november, het aantal personen, plus uw naam. 
 
Als u zich met de bon inschrijft, stop dan ook meteen 
10 euro per persoon bij de opgavestrook. Pas dan is 
uw inschrijving geldig. 
 

Menu op 14 november: 

÷ Kervelsoep en stokbrood met 
kruidenboter 

÷ Rode kool met hachee en 
aardappelpuree 

÷ Warme kersen met slagroom 

Schrijf uzelf in vóór 7 november. U krijgt geen bevestiging meer, maar we verwachten u op  
14 november vanaf 17.30 uur in de Pelgrimhoeve.  
Kunt u wegens een voedselallergie iets niet eten, geef dat dan aan op de inschrijfbon.  
Er wordt dan rekening mee gehouden. 
Mail met evt. vragen naar 7 seniorennetwerk@armhoefseakkers.nl of bel naar  
( (013) 544 67 83 (Ineke van Kasteren). 
 
Vriendelijke groeten van KBO Sacrament en het Senioren Netwerk Armhoefse Akkers 
 
 
Ja, ik kom/wij komen op woensdag 14 november naar het diner in de Pelgrimhoeve  
 
Naam/namen:……………………………………………………………………………………….  
 
Ik kom/wij komen met 1 persoon / 2 personen (graag omcirkelen) 
 
Adres:…………………………………………………………. Telnr.…………………………….. 
 
Mailadres:............................................................................................................................. 
 
Stop deze bon vóór 7 november a.s. in de bus op J.P. Coenstraat 34a, Ringbaan-Oost  
240-43 of Jan van Beverwijckstraat 92, in een envelop samen met het bedrag van € 10 per  
persoon of maak het bedrag over. 
Per persoon of maak het bedrag over.     . 
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Het gaat hier om enorme landbouwvoertui-
gen en vrachtwagens met zware belading 
die vaak met een noodvaart door de J.P. 
Coenstraat rijden. Of grote opleggers die 
vastlopen in de Pelgrimsweg omdat ze 
de bocht niet kunnen nemen. Ook zijn er 
verschillende foto’s binnengekomen van 
schade die door vrachtwagens is ontstaan. 
Alles bij elkaar levert het steeds meer erger-
nis in de buurt op. De foto’s spreken voor 
zich. 
Intussen heeft alle aandacht op facebook en 
in de buurtkrant al het een en ander opgele-
verd: er is een telling van het vrachtverkeer 
geweest. De uitslagen hiervan worden bin-
nenkort aan ons bekendgemaakt en volgen 

Vrachtwagens in de wijk... het vervolg                               Buurtraad

De afgelopen tijd stuurden veel buurtbewoners foto’s van vrachtverkeer naar de 
Buurtraad, of ze werden op facebook gedeeld. En dan niet van de Aldi-vrachtwagen 
die hier duidelijk in de wijk moet zijn of van bestelbusjes die pakjes komen bezorgen.

in een later stadium. Ook heeft het Brabants 
Dagblad interesse getoond naar aanleiding 
van alle foto’s die online verschenen. En er 
is in de komende weken weer een gesprek 
met de gemeente, over de telling en wat 
voor maatregelen er genomen kunnen wor-
den. Blijft dus: wordt vervolgd!

Foto’s en ervaringen ook over andere delen 
van onze wijk kunnen nog steeds gestuurd 
worden naar 
7 buurtraad@armhoefseakkers.nl. 
Het hele dossier, met de laatste informatie, 
foto’s, brieven en andere info hierover staan 
op : www.armhoefseakkers.nl onder Dos-
siers.
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Op zondagmiddag 14 oktober om 14.00 uur spreekt arabiste en publiciste Petra Stienen de 
zevende Peerke Donderslezing uit in theater De Nieuwe Vorst. Toegangskaarten zijn € 9 
en verkrijgbaar via : https://denieuwevorst.nl/bezoekinfo/ticketinfo. 

RKSV Were Di is nog dringend op zoek naar vrijwilligers die een handje willen toesteken. 
Zo zoeken ze o.a. scheidsrechters en terreinbeheerders, maar ook mensen voor het secre-
tariaat en de bar. Mail naar 7 voorzitter@rksvweredi.nl of 7 jeugdvoorzitter@rksvweredi.nl.

Ook Natuurspeeltuin De Takkenbende is hard op zoek naar vrijwilligers die het leuk vinden 
om een paar keer per jaar de handen uit de mouwen te steken om de speeltuin netjes te 
houden. Snoeien, maaien, opruimen enzovoort. Groene vingers zijn niet nodig, die krijg je 
vanzelf wel. Interesse? Laat het Roel Collignon weten via 7 roel@talkback.nl.  

Van 15 t/m 19 oktober is de Kinderbouwspeelplaats aan de Fatimastraat weer geopend. 
De inschrijving hiervoor is al gesloten, maar de organisatie kan nog wel wat hulp gebruiken 
bij de op- en afbouw en tijdens het evenement. Meld je bij Jacqueline Pijl van Contourde-
Twern via 7 jacolinepijl@contourdetwern.nl of ( 06 129 368 59.

Kluun schrijft dit jaar het 25ste Grôot Dikteej van de Tilburgse Taol. Meedoen als team aan 
de Taolbèttel of meeschrijven aan het Dikteej kan, door vóór 15 oktober in te schrijven via de 
website van de Stichting Tilburgse Taol: : www.tilburgsetaol.nl/taolbettel.

Na de succesvolle regentonnenactie in het voorjaar, waarbij 120 tonnen zijn geleverd en 
geïnstalleerd, start de tweede actie in oktober. Bewoners van de gemeente Tilburg kunnen 
kiezen uit een selectie van 5 verschillende tonnen die met korting worden aangeboden. De 
levering en advies zijn gratis. Kijk op: : huisjeboompjebeter.nl/Tilburg/nieuws. 

Op 4 november wordt voor de 5e keer een druk bezochte Kinderkleding en Speelgoed-
markt georganiseerd in Hilvarenbeek. Dit jaar is de locatie Gildegebouw Sint Sebastiaan, 
Roodloop 3. Er staan 55 kramen die je voor € 1,50 kunt bezoeken tussen 10.00 en 17.00 
uur. De opbrengst gaat naar het project ‘hand in hand in Ghana’.
 
Theaterkoor Muzemento zoekt bassen en tenoren om de balans in het 45-koppige koor te 
komen aanvullen. Ze zingen aangepast werk uit operette, musical of opera met een vrolijke 
kwinkslag en repeteren elke dinsdagavond om 20.00 uur op Het Kruispunt, Sinopelstraat 1 
in Tilburg. Voor meer info: : www.muzemento.nl. 

De redactie van Tilburgers.nl organiseert de 3e Tilburgse ‘Politicus van het Jaar’ ver-
kiezing. Er kan een keuze gemaakt worden uit 45 raadsleden, 16 burgerraadsleden en 6 
wethouders,  waaronder enige wijkbewoners. Stemmen kan op : www.tilburgers.nl. 
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Het 4e Naar buiten! magazine wordt nog voor de herfstvakantie verspreid naar basisscho-
len in Tilburg. Dit kindermagazine brengt buitenactiviteiten en ‘andere gezonde zaken’ uit de 
regio Tilburg onder de aandacht van kinderen en ouders. Hieronder vallen de thema’s Leren 
& Doen, Natuur en het hoofdthema van deze editie ‘(H)eerlijk Eten’.

Op maar liefst twintig locaties in Nationaal Landschap Het Groene Woud kunnen bijen, 
vlinders en andere bestuivende insecten zich te goed doen aan nieuwe beplanting, boorde-
vol stuifmeel en nectar. Deze zogenoemde pleisterplaatsen zijn het resultaat van het project 
‘Bloemen voor bijen’ dat in augustus 2018 werd afgerond.
 

 
KBO Sacrament                                                          Debbie de Weijer 

In onze wijk bestaat de afdeling KBO Sacrament al bijna 60 jaar. Deze club mensen 
ondernemen graag activiteiten met elkaar. De nadruk ligt dan ook op het gezellig samen 
zijn. Tevens is het een belangenvereniging op zowel lokaal als landelijk niveau.  
 
Maandelijks ontvangen de leden het maandblad ONS. Dit blad wordt uitgegeven door KBO-
Brabant en bevat interessante algemene artikelen voor senioren. Tevens ontvangen de leden 
maandelijks een informatiebulletin met info over de activiteiten die de afdeling Sacrament 
(mede) organiseert of die voor de leden van belang kunnen zijn. 
 
Het bulletin van oktober 2018 bevat de informatie over de volgende activiteiten: 
 

Jeu de Boules  Elke maandagmiddag vanaf 14.00 uur. (t/m 22 oktober) 
Koersbal Elke maandagmiddag vanaf 14.00 uur. (vanaf 29 oktober) 
Fietstochten Vrijdagmiddag (van elke even week) om 13.30 uur. 
Wandeltochten Elke woensdagochtend om 9.30 uur. 
Bewegen door Senioren Elke woensdagochtend vanaf 10.00uur 
Biljarten Dagelijks 
Bridgekampioenschap KBO Zaterdag 6 oktober tot en met 23 oktober (voorrondes) 
Infobijeenkomst over oogproblemen 
bij diabetes (suikerziekte).  

Zaterdag 13 oktober vanaf 13.00 uur 

 
Meer informatie? Vraag het bulletin op via: 7 kbo.sacrament@gmail.com. Ook als u zelf een 
activiteit onder de aandacht wilt brengen of iets mee wilt organiseren voor senioren, bent u van 
harte welkom. KBO Sacrament kan u daarbij ondersteunen met het ter beschikking stellen van 
(beperkte) financiële middelen, huisvesting of het verzorgen van de publiciteit. 
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Zang- of pianolessen in alle stijlen
Zoek contact via 7 wilvanleijsen@home.nl ( (013) 544 54 55 : www.wilvanleijsen.nl

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.

Pianoles in alle stijlen. 
Bel met Arno Aerts ( (013) 544 54 55 of kijk op : www.arnoaertsjazz.nl

Volgende uitgave

Helaas moesten er dit keer wat bijdragen voor het wijkblad geschrapt of doorgeschoven 
worden. Dat is altijd jammer, maar de baten moeten wel tegen de kosten opwegen. 
Daarom maakt u in het volgende nummer pas kennis met de Schattenvanger van Arm-
hoef: Eric Frerics en de infoavond over energiebesparing op 22 november. 
Toch iets om naar uit te zien.
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BUURTAGENDA 
t/m 14 okt Diverse tijden en 

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

16 en 23 
okt. 

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

12, 13, 
14 okt. 

Diverse tijden Moerenburg 
Beleef het vorstelijk landschap 

14 okt. Aanvang 14.00 uur Pelgrimhoeve 
Tonpraters met hun buut 

3 nov. Aanvang 09.00 uur Moerenburg 
Natuurwerkdag met het opruimen van zwerfafval e.d. 

4 nov. 12.00 – 17.00 uur Carré 
Open Atelier Dag 

8 nov. 19.30 – 21.00 uur La Poubelle 
Repair Café voor reparatie van nog bruikbare spullen 

 
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 de Broek - Lout Donders (Donlog) - Gerben van Eeuwijk – 
France Ghijsen - Maaike Hanssen - Joost Ketelaars (bezorging) - 
Toine Kocx (foto’s) - Toine Peerboom – Lucy Reijnen - Debbie de 
Weijer- Anne-Marie Smulders (In the picture) - Rob Ysebaert (lay-out).  

   
Ø Reacties 

Buurtkrant 
Deadline kopij volgend nummer  
(o.v.b) Verschijningsdatum rond:  

     25 oktober  
      9 november 

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 (groen, klankbordgroep Moerenburg), 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: 13 november. 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 of 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 Jan Wierhof 7.  
 

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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