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Op 3 0ktober jl. organiseerde basisschool Armhoefse Akker een ‘Afrikaanderie’. 
De school werd omgetoverd in een gezellige marktplaats en de kinderen 

genoten van de workshops. De opbrengst gaat naar de partnerschool 
‘Mother Kevin’ in Same, Tanzania.

(foto: Nico van Huijkelom)
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Het is ongelooflijk wat de leden van Men-
vereniging De Postkoets onder aanvoering 
van Corin en Theo Sweegers in een paar 
dagen uit de grond stampen. Binnen drie 
dagen wordt een wedstrijdterrein van inter-
nationale allure opgebouwd, waarin ruimte 
is voor 3 dressuurringen, 2 vaardigheids-
proeven en een marathon met 6 imposante 
hindernissen. Compleet nieuw was de 
waterhindernis langs de Koebrugseweg 
die mooi in de natuur van Moerenburg is 
opgenomen.

Zaterdag
Op zaterdag reden de eerste deelnemers 
al om 08.30 uur de dressuurringen in om 
vervolgens door te rijden naar het hoofdter-
rein voor de vaardigheidsproef. Dit is een 
parcours met 18 of meer ‘doorgangen’ waar 
links en rechts een bal op een pion ligt. De 
breedte van zo’n ‘poort’ wordt aangepast 
aan de breedte van ieder rijtuig. Iedere 
bal eraf betekent 3 strafpunten en het is 
adembenemend om te zien met wat voor 
snelheid zo’n proef gereden wordt. Dankzij 
de fantastische medewerking van grondei-
genaren - de families Van Gorkum, Fonken, 
Van Dijken, Van Abeelen en Hooijen - lagen 
deze onderdelen op loopafstand van elkaar 
en dat gold ook voor de hindernissen van 
de marathon.

Marathon
Veel publiek was op zondag getuige van 
de spectaculaire marathon die voor iedere 
deelnemer voorafgegaan wordt door een 
wegtraject van ruim 8 km. Na een verplich-
te pauze van 10 minuten wordt gestart in 
de marathon. Bij iedere hindernis wordt de 
tijd gemeten die nodig is om de aanspan-
ning door de maximaal 6 ‘poorten’ die met 
veel wendingen genomen worden. Twee 
keer ging het mis in een hindernis, waar-
door zelfs een complete aanspanning - van 

Joop Gommers - omkieperde. Gelukkig 
geen echte schade voor mens en dier, 
zoals later ook bevestigd werd door de 3 
dierenartsen die de paarden na afloop aan 
een keuring onderwierpen. Veel paarden 
komen bezweet uit dit traject, maar zij kun-
nen vaak beter tegen de hitte dan de mens. 
De Nellie Hooijen wisselbokaal werd dit 
jaar gewonnen door Piet de Ronde met zijn 
tweespan.

Ook dit jaar kon de organisatie gelukkig 
weer een beroep doen op een heel legertje 
van vrijwilligers die eigenlijk continu in de 
weer zijn. Corin Sweegers: “Het is fan-
tastisch dat veel paardenliefhebbers ook 
bereid zijn de handen uit de mouwen te 
steken. Het is giga veel werk om in amper 
drie dagen tijd alles op te bouwen. Dan heb 
je twee lange wedstrijddagen en daarna 
moet ook alles weer zo snel als mogelijk 
afgebroken worden. Daar staan veel men-
sen nooit bij stil. We hebben echter dit jaar 
een fantastische wedstrijd gedraaid en daar 
mogen we heel trots op zijn. Op de volgen-
de pagina’s een foto-impressie met foto’s 
van Joyce van der Mee en Toine Kocx.

Top paardensport in Moerenburg

In het zonovergoten weekend van 21 en 22 september jl. vonden in Moerenburg de 
jaarlijkse menwedstrijden plaats. In totaal 84 enkel-, twee- en vierspannen gingen 
met elkaar de strijd aan in de klassen L, M en Z.

Cees Hooijen sr. reikte de Nellie Hooijen 
wisselbokaal uit aan Piet de Ronde
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“We weten dat de spits de buurt bezig-
houdt, de een meer dan de ander”, beaamt 
Lout Donders, voorzitter van de Buurtraad. 
“De Werkgroep Kerk en Klooster heeft 
zich jarenlang ingespannen om de kerk te 
behouden en een andere bestemming te 
geven. Dat lukte niet, alleen de toren bleef 
overeind, als een ‘landmark’ voor onze wijk. 
Toen ontstond het idee om een spits terug 
te brengen, een vraag die ook veel uit de 
wijk kwam. En wat is leuker dan creatieve 
mensen een idee te laten insturen en 
vervolgens wijk- en stadbewoners te laten 
kiezen. Dat is gebeurd. Er waren ruim 80 
inzendingen.”

Selectie
Uit die ruim 80 ontwerpen werd door een 
speciale jury een selectie gemaakt, waarbij 
de creatieve ideeën van ‘amateurs’ meteen 
ter zijde werden gelegd. Alleen profes-
sionele inzendingen maakten een kans en 
daaruit werden er vervolgens 3 geselec-
teerd: ‘De druppel’ van Pieke Bergmans, de 
glazen – ‘s avonds oplichtende - spits van 
wijkgenoot Jos ten Brink en een ‘transpa-
rante spits’ van Stek Architecten. 
Over de hele inspraakprocedure was een 
groep wijkbewoners ontevreden en zij von-
den het raar, dat er geen mogelijkheid meer 
was om te kiezen voor een reconstructie 
van de oorspronkelijke spits. Zij organiseer-
den in oktober 2017 een enquête in de wijk, 
waaruit bleek dat een flinke groep mensen 
het liefst de ‘oude’ spits terug wilde zien. 
Bij de informatieavond over de 3 ontwer-
pen benadrukte architect Thomas Bedaux 
echter dat een reconstructie van de oude 
spits nooit een optie is geweest. Abrupt 
einde verhaal dus. Er moest echt iets 
nieuws komen, waarbij uitgegaan werd van 
een kostenraming tussen de 150.000 en 

Komt er nog een spits op de toren? 
In het Wijkblad van juni stond al aangegeven dat de Buurtraad in samenwerking met 
de werkgroep ‘Kerk en Klooster’ de gemeente vraagt een bijdrage te garanderen voor 
een nieuwe spits op de toren van de voormalige Sacramentskerk. Het blijkt om een 
bedrag van maar liefst € 480.000 te gaan. De gemeente heeft het verzoek afgewezen.

300.000 euro voor één van de drie verko-
ren ontwerpen.

Stemming
Op 13 december 2017 konden buurtbewo-
ners hun stem uitbrengen in de Pelgrim-
hoeve. Lout: “Er hebben 577 mensen uit 
de wijk gestemd. En 429 daarvan kozen 
voor het ontwerp van de glazen spits. Een 
aantal direct omwonenden was niet blij met 

De glazen torenspits van Jos ten Brink



7

het gekozen ontwerp omdat zij overlast 
vrezen van het licht dat in de toren komt. 
Vanaf het begin is duidelijk gemaakt dat 
dit geen fel schijnend licht zal zijn, maar 
een oplichtende spits. Wat er ook gebeurt: 
de uitvoering zal aan alle regels moeten 
voldoen zodat het veilig is en geen overlast 
veroorzaakt. Tijdens een verkiezingsavond 
met alle Tilburgse partijen sprak de poli-
tiek zich unaniem met warmte uit voor een 
nieuwe spits. Bij de gemeente ligt nu een 
verzoek voor een garantie, zodat de spits 
gebouwd kan worden. Ja het gaat over een 
groot bedrag, dat ook aan iets anders be-
steed kan worden, maar dat geldt voor heel 
veel plannen en ideeën in de stad.”
Vandaar de brief van de Buurtraad en de 
Werkgroep ‘Kerk en Klooster’ van 23 mei jl. 
aan de gemeente voor een garantiestelling 
om het ontwerp van Jos ten Brink te kun-
nen realiseren. Deze brief is te vinden op 
de site van de Buurtraad:  www.armhoef-
seakkers.nl onder ‘dossiers’.
“De Buurtraad heeft daarin aangeven ook 
zelf een bescheiden bijdrage aan het on-
derhoud te willen leveren. Dat gaat nadruk-
kelijk niet ten koste van het budget voor de 
vele andere activiteiten die vanuit ‘Verrijk je 
wijk’ worden meebetaald. Tenslotte: wij zijn 

er niet tegen om te kijken of een andere 
plan ook kan, als het uitverkoren plan niet 
haalbaar is”, aldus de voorzitter van de 
Buurtraad
 
Haalbaar
Alles bij elkaar zijn we nu bijna 2 jaar 
verder sinds de keuze van het ontwerp 
gemaakt is en de geraamde kosten zijn (al) 
opgelopen tot € 480.000! Daarbij moeten 
alle toegezegde acties – zoals subsidies 
verwerven en een crowdfunding – nog in 
gang gezet worden, al ligt er al wel een 
eerste idee om het resterende koper van 
de oude toren om te smelten tot spitsjes die 
verkocht gaan worden. 
Gezien de huidige bouwprojecten mag er 
bovendien van uitgegaan worden dat de 
kosten nog weleens fors hoger uit kunnen 
vallen. Ook de aanvraag van de benodigde 
vergunningen is nog niet geëffectueerd, 
laat staan dat de discussie over wie straks 
eigenaar van deze torenspits wordt al is 
gevoerd ...

In de aanvraag wordt nadrukkelijk de sug-
gestie gewekt dat het gros van de wijkbe-
woners reikhalzend uitkijkt naar de realisa-
tie van het ontwerp van Jos ten Brink, maar 
wie zijn oor te luister legt, hoort ook de 
nodige tegengeluiden.
Inmiddels is bekend dat het college van 
B&W het verzoek heeft afgewezen, maar 
dat zij graag in gesprek blijft met de Buurt-
raad om dit initiatief anderszins te facilite-
ren.

Een groep wijkbewoners zag het liefst een 
replica van de ‘oude’ torenspits
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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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Moerenburg kent een grote verscheiden-
heid aan bomen en voor veel bezoekers 
is het wellicht interessant om de namen 
en eigenschappen van deze bomen te 
leren kennen. In de loop van oktober zul-
len de bordjes door de werkgroep worden 
geplaatst en bij aanvang van de werk-
zaamheden in het kader van de Nationale 
Natuurwerkdag op zaterdag 2 november 
zal wethouder Mario Jacobs de bordjes 
symbolisch onthullen.

Kaukasische vleugelnoot

Een Kaukasische vleugelnoot of een schietwilg?
Dankzij een subsidie van de gemeente Tilburg kan de Werkgroep Behoud Moerenburg 
haar initiatief om zogenaamde bomenbordjes te plaatsen, waarmaken.

 Al die jaren hebben we gekozen voor het 
ruimen van het zwerfvuil, want helaas blijft 
dit een voortdurend punt van aandacht. 
Ook dit jaar gaan we daar weer mee 
aan de slag, maar daarnaast worden 
nog andere natuurklussen gedaan in het 
gebied, zoals snoeiwerkzaamheden. 

Uitleg
Er wordt gestart bij de ‘Waterzuivering 
Moerenburg’, Hoevense Kanaaldijk 40. 
Let op! De brug over het kanaal ter hoogte 
van de Oisterwijksebaan is gesloten i.v.m. 
werkzaamheden. Komend vanaf de JP 
Coenstraat moet je dus even een klein 
stukje omrijden wil je aan de overkant 

02/11 Nationale Natuurwerkdag in Moerenburg               José Couwenberg

Noteer in je agenda en trek je buitenschoenen aan! Op zaterdag 2 november a.s. is 
het weer Nationale Natuurwerkdag. Het is inmiddels een jarenlange traditie dat wij ook 
hier in Moerenburg op die dag natuurwerk aanbieden. 

komen. Via de brug bij de Bosscheweg 
kom je aan de overkant. Ga dan rechtsaf 
langs het kanaal en volg de weg richting 
waterzuivering naar het huisje vlakbij de 
nieuwe fitnessmaterialen langs het fietspad.
Vanaf 9.00 uur staat de koffie en thee 
klaar. Dit is echt een heel gezellig moment 
waarop flink wordt gebuurt en bijgepraat 
door de deelnemers. Je zult verrast zijn 
hoeveel straat- en wijkgenoten je aantreft. 
Maar ook van buiten de wijk Armhoef 
zijn vrijwilligers natuurlijk van harte 
welkom! Tijdens de koffie en thee is er 
een welkomstwoordje en een duidelijke 
uitleg betreffende de uit te voeren 
werkzaamheden. 
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Voor alle werkmaterialen wordt gezorgd. 
Veiligheid staat hierbij voorop. Er wordt 
gewerkt in kleine groepjes. Deze groepjes 
krijgen onderweg ook nog instructie van 
de vrijwilligers die het groepje mee op 
sleeptouw nemen. 

Voldoening
De pauze is tussen 12.30 en 13.30 uur bij 
Manege Hooijen in de Broekstraat. Daar 
wordt soep, thee en koffie aangeboden. 
Wel graag een eigen lunchpakketje 
meebrengen. Sommigen gaan daarna nog 
even door, maar dat is geheel vrijwillig.
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! Zelfs al ga 
je rotzooi en zwerfvuil ruimen. Zorg dat je 
erbij bent dus!
Het is verstandig om met de fiets te komen 
omdat het gebied uitgestrekt is en we ook 
op de verder afgelegen plekken willen gaan 
ruimen. 

Vooraf aanmelden is prettig, maar is niet 
noodzakelijk en kan via 
7 josparren65@home.nl of 
( 06 466 964 57. 
Het organiserend comité bestaat uit: Ad de 
Beer, Jose Couwenberg, Ingrid Maas, Jos 
Parren en Will van Sprang. 

Op vele culturele en kunstzinnige terreinen 
wordt uiting gegeven aan liefde en worste-

Open Dag Carré op zondag 3 november                        Fred van Esch

Het lijkt inmiddels een traditie te worden. De eerste zondag van november: een aantal 
van de ruim 80 huurders van Carré stelt publiek in staat de ateliers, werkruimtes en 
studio’s te bezoeken. 

ling en noodzaak om zich te uiten en brood 
op de plank te krijgen en het leven beteke-
nisvol te maken.
Op zondag 3 november van 12.00 tot 17.00 
uur kunt u door Carré dwalen en bij een 
25 tal huurders kennis nemen van wat zij 
feitelijk doen. De disciplines zijn zeer divers 
en in twee grote ruimtes op de begane 
grond wordt een expositie ingericht van wat 
de deelnemers in hun ateliers produceren. 
Daarnaast is er gelegenheid om in de cul-
turele ruimte van de Alevitische Vereniging 
wat te drinken of lekkere hapjes te proeven. 
U bent van harte welkom! 
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Contactmiddag 2019 voor senioren 
 

 
 
Dit najaar organiseren we als Senioren Netwerk Armhoefse Akkers weer een gezellige 
contactmiddag in de Pelgrimhoeve op vrijdagmiddag 1 november. We bieden op deze 
middag verschillende uitstapjes en activiteiten aan, waar u op in kunt schrijven.  
 
We geven tips en leuke info. En als u iemand wilt ontmoeten om samen mee te wandelen, 
te fietsen, spelletjes te doen of iets anders gezelligs: mis deze middag dan ook niet! 
We beginnen deze keer met een lekkere lunch. Intussen kunt u al gezellig kletsen met 
elkaar. 
 
Er is een korte demonstratie-les Qi Gong, waar we samen aan mee kunnen doen. Verder 
komt onze wijkagent kennismaken, hij vertelt over zijn werk in de wijk en u kunt hem vragen 
stellen die u altijd al wilde stellen. En daarnaast zijn er dus allerlei gezellige activiteiten 
waarover we gaan vertellen en waar u meteen op in kunt schrijven.  
Alle senioren uit de wijk zijn van harte uitgenodigd. We helpen graag om nieuwe contacten 
op te doen en oude contacten nieuw leven in te blazen. Kom kijken, we maken er een mooie 
middag van en wie weet wat het nog meer oplevert! 
 
Wanneer: Op vrijdagmiddag 1 november om 12.30 uur begint de lunch in de Pelgrimhoeve. 
Kom niet te vroeg, zodat we alles goed kunnen klaarzetten.  
De contactmiddag duurt waarschijnlijk tot max. 15.30 uur.  
We willen i.v.m. de lunch weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen, dus geef uzelf op 
met de strook hieronder. Misschien weet u nog iemand die ook graag mee wil?  
Als u inschrijft, rekenen we op uw komst. Meld anders op tijd af! 
 
Hoe het werkt: De lunch, verzorgd door de Pelgrimhoeve, wordt u aangeboden door het 
Senioren Netwerk. Later in de middag zijn de drankjes voor uw eigen rekening. 
  
Nog vragen? Bel dan ( (013) 544 67 83 (Ineke van Kasteren) of mail naar  
7 seniorennetwerk@armhoefseakkers.nl. U krijgt verder geen bericht meer.  
We zien u graag op 1 november in de Pelgrimhoeve. 
 
Tip: neem uw agenda of kalender mee, zodat u meteen afspraken kunt maken! 
 
Groetjes van het Senioren Netwerk Armhoefse Akkers 
 
" ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ja, ik kom / wij komen graag op de contactmiddag op vrijdag 1 nov. om 12.30 uur. 
 
Naam/namen: ................................................................       1 persoon / 2 personen 
 
Adres: ...................................................................................    Telnr.: ......................... 
 
Stop deze strook vóór 28 oktober a.s. in de brievenbus op J.P. Coenstraat 34a.  
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Slechts 10 omwonenden namen de moeite 
om naar de speciale voorlichtingsavond 
op 18 september jl. te komen. Zij werden 
ingewijd in de precieze aanpak van de brug 
die nota bene amper 4 jaar geleden ook al 
voor renovatie eruit gelicht werd!

Onbekend
Maar liefst 5 deskundigen waren aanwe-
zig om uitleg te geven, maar ze bleven 
allemaal het antwoord schuldig over de 
mogelijke oorzaken van deze opnieuw 
ingrijpende renovatie. Gebleken is tijdens 
de jaarlijkse inspectie dat de tand- en loop-
wielen bovenmatig aan slijtage onderhevig 
zijn. Een mogelijke oorzaak: toename van 
vrachtverkeer, werd meteen weggewim-
peld: “Dat had hier niets mee te maken.” 
Een verklaring voor deze slijtage werd 
echter niet gegeven. Ook op de vraag of 
het niet beter was om deze tweedehandse 
brug – die voor 1951 al elders in gebruik 
was – compleet te vervangen, bleef het 
kwintet het antwoord schuldig. De sugges-
tie om de brug straks de andere kant op 
laten draaien, zodat de doorvaart van de 
schepen sneller kan verlopen, werd als niet 
passend bij de opdracht afgedaan en ook 
over de kosten van de gehele operatie kon 
zelfs geen indicatie gegeven worden. Om-
dat er ook geen vertegenwoordigers van de 
gemeente aanwezig waren, kon eveneens 
geen afdoende antwoord gegeven worden 
op de vraag waarom er nu weer onlangs 
paaltjes op het wegdek voor de brug ge-
plaatst waren.

Goed nieuws
Toch was er ook goed nieuws te melden. 
Het planken-wegdek wordt compleet 
vervangen door een bepaald composiet, 
waardoor de geluidsoverlast beduidend 
zal worden teruggebracht. De basis wordt 

Draaibrug Oisterwijksebaan eruit
Op 19 oktober a.s. verdwijnt de draaibrug in de Oisterwijksebaan voor 5 weken. Dan 
ligt deze in Sliedrecht voor een grondige renovatie van de draaischijf, de ophanging 
de loopwielen en het wegdek. Omleidingsroutes geven aan hoe je aan de overkant 
van het Wilhelminakanaal kunt komen.

gevormd door matjes van glasvezel met 
rondom schuimblokken die geïnjecteerd 
worden met een soort epoxyhars. Dit 
ingenieus materiaal maakt de totale brug 
ook lichter, wat weer gunstig is voor het 
onderstel, dat bij deze renovatie eveneens 
compleet vervangen gaat worden. Het ma-
teriaal voor dit wegdek is al toegepast bij 
de sluisdeuren van Sluis 3 bij de Reeshof. 
De maker geeft er een garantie van tenmin-
ste 10 jaar op. Voor de renovatie van het 
draaisysteem, de loopwielen en de opleg-
ging worden eveneens nieuwere materialen 
gebruikt. Daarvan wordt ‘gehoopt’ dat deze 
een langere levensduur hebben, maar een 
uitspraak over hoe lang dan wel, was ook 
nu een brug te ver voor de presentatoren. 

Tot de ochtend van 25 november moet 
Armhoef het dus zonder draaibrug stellen. 
Gedurende de werkzaamheden kan men 
met vragen terecht bij Rijkswaterstaat op 
( 076 544 54 67. Het werkterrein zelf mag 
niet betreden worden, maar komen kijken 
kan natuurlijk wel. 
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Voor het eerst …       
 
Deze rubriek gaat over nieuwe levenstappen die gezet worden vanuit onze wijk met daarin aandacht 
voor achtergronden, drijfveren en verwachtingen. Wil je meedoen, of heb je tips? Laat het weten aan 
de redactie via 7 armhoefseakkers@gmail.com.  

 

We starten met een rondje 5 km. Dit is de 
‘groene’ route die met rechthoekige tegels 
in/langs de weg wordt aangegeven. Zodra 
we door het hek van Huis Moerenburg 

Hardlopen op de sportlanes                                      Debbie de Weijer

De Sportlanes zijn onderdeel van het Vorstelijk Landschap en de routes starten vanaf 
het sportparkje aan de Hoevense Kanaaldijk, naast de Takkenbende. Hier kun je een 
warming-up doen en dan starten richting Huize Moerenburg. Vol enthousiasme heb ik 
samen met mij hardloopmaatje de afgelopen weken beide routes getest.

zijn, is er meteen een probleem. We zien 
namelijk geen groene tegel. Moeten we nu 
rechtsaf of rechtdoor? Omdat mijn vrien-
din Huize Moerenburg niet kent, besluiten 
we ‘door de tuinen’ te lopen. Vervolgens 
pakken we de route weer op. Verder is de 
route duidelijk aangegeven, maar je moet 
wel goed blijven opletten. De stenen met 
routeaanduiding liggen steeds aan de 
rechterkant van de weg, soms zijn deze 
wat opgehoogd. De route is verder mooi 
en afwisselend. Net voor de A65 is er een 
omleiding en gaan we het nieuw aange-
legde pad op. Dit is niet fijn lopen met al die 
grote, ongelijke stenen en wij kiezen er dus 
voor om op het gras te gaan lopen. Aan het 
einde van dit pad slaan we rechtsaf en via 
een kleine omweg komen we bij het einde 
van de route. 

Door Moergestel en Oisterwijk
Een week later pakken we ons trainings-

Het sportveldje leent zich voor een goede 
warming up en cooling down
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schema op en gaan we voor de volle 10 
Miles; de ‘rode’ route. Bij het startpunt het 
sportparkje kijken we even goed op de 
kaart en starten dan met onze training. Via 
Moerenburg lopen we langs het kanaal 
naar de ophaalbrug Koningshoeve. De 
afstandsaanduiding ligt echter niet goed 
langs het kanaal: de stenen zijn aan de 
linker kant geplaatst en staan ‘op hun kop’. 
Hierdoor laten we ons echter niet van de 
wijs brengen en we vervolgen onze route 
via het nieuwe vrijliggende fietspad langs 
de Eindhovenseweg naar en voorbij de 
abdij, tot aan Moergestel. Dit loopt prima, 
vooral als het zonnetje ook schijnt! Als 
wandelaar kun je ook op het wandelpad lo-
pen. Normaal kiezen we ervoor om aan de 
‘verkeerde kant’ van de weg te lopen zodat 
we tegemoetkomend verkeer sneller zien. 
Nu hebben we aan de rechter kant van de 
weg gelopen, omdat we wilden kijken of de 
route goed was uitgezet. Daardoor liepen 
we vaak achter elkaar in plaats van naast 
elkaar.
Zodra we bij de rotonde van Moergestel 
aankomen, verdwijnen de tegels met 
afstandsaanduiding. Nu is de route niet 
erg moeilijk (rotonde links en dan weg 
vervolgen). Het is wel een mooie bosrijke 
omgeving, maar jammer dat de route niet is 
aangegeven. In Oisterwijk slaan we na de 
Voorste Stroom linksaf en zien daar ineens 

Om de 250 m. een duidelijke markering

weer een rode tegel van de 10Miles liggen. 
Deze vervolgen we via Heukelom en dan 
zien we toch kans om een klein stukje 
verkeerd te lopen. Lag er geen tegel, of 
hebben we die gemist? Gelukkig weten we 
de weg verder prima te vinden en zijn we 
na 16 km weer terug op ons startpunt. 

Onze tips
Kijk vooraf goed hoe je moet lopen en 
maak een foto van de route. Zo kun je altijd 
bij twijfel even checken hoe de route gaat. 
Elke 250 meter ligt er een afstandsaandui-
ding. Deze zijn soms iets lastiger te zien 
(laat de kinderen deze eventueel zoeken 
en maak er een speurtocht van). Maar je 
kunt deze ook goed gebruiken voor een in-
tervaltraining. Voor skeeleraars en fietsers 
is de lange route ook geschikt.

In natuurspeeltuin 
de Takkenbende is 
een nieuw speeltoe-
stel geplaatst: een 
houten trein voor 
kleinere kinderen. 
Geheel in stijl van 
de duurzame speel-
plek aan het kanaal. 
Komt dat zien en 
vooral uit proberen; 
het is weer eens iets 
anders dan de Ipad, 
lekker buiten.
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Henri: “Ik ben ongeveer een half jaar gele-
den in de Armhoefse Akkers komen wonen. 
Toen HKconcerten mij onlangs benaderde 
of ik bij mij thuis een try-out thuisconcert 
van één van hun artiesten zou willen, heb 
ik meteen ja gezegd. Het lijkt me een leuke 
manier om mijn buurtgenoten te leren ken-
nen, en ik doe meteen iets aan cultuur, wat 
één van mijn woordvoerderschappen is in 
de gemeenteraad van Tilburg. Adil vind ik 
daarbij een heel leuke jonge talentvolle ar-
tiest die ik graag bij mij thuis zie optreden!” 
(Zie  www.hkconcerten.nl/artiesten/adil/).

Zin om te komen luisteren? Welkom! Meld 
je dan wel even van tevoren aan per email 
via 7 henrimandemaker@raadtilburg.nl. 
Voor het concert wordt een vrijwillige bij-
drage gevraagd voor de reiskosten van Adil 
en zijn gitarist. Het concert vindt plaats in 

Thuisconcert met Adil en zijn gitarist
Op zaterdag 19 oktober organiseert SP-raadslid Henri Mandemaker in samenwerking 
met HKconcerten een thuisconcert bij hem thuis. Daar treedt zanger Adil op samen 
met zijn gitarist.  

de Simon van der Stelstraat 2. Inloop vanaf 
20.00 uur. Het concert begint om 20.30 uur. 

 
Kerstbomen en lichtjes  

voor in de buurt 
 

 

We gaan dus opnieuw een aantal grote 
kerstbomen met lichtjes weggeven. Om 
buiten te plaatsen, op centrale plekken in 
de buurt. De bomen en lampjes worden 
geregeld en betaald, de lampjes blijven ei-
gendom 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, versie-
ren, ervoor zorgen, verantwoording voor de 
lichtjes, weer opruimen en natuurlijk gezel-
lige activiteiten onder de boom organiseren.

Afgelopen jaren was het 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 oproep door 
de Buurtraad. Daarom doen we het dit jaar weer een keer. 

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 10 november a.s., dan 
hebben we tijd om de boel te regelen. 
Iedereen krijgt na 15 november bericht, bij 
te veel aanmeldingen beslist de Buurtraad 
welke plekken het meest geschikt zijn. 
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Punten uit de  
Buurtraadvergadering 
van 10 september 2019  

 
Er melden zich enkele wijkbewoonsters die veel overlast hebben van studentenhuizen in 
hun straat. Zij hebben al van alles ondernomen, niets heeft geholpen. Nu hebben ze een 
brief richting gemeente opgesteld. De Buurtraad wordt ook op de hoogte gehouden. 
 
De gemeente vraagt aan elke wijk om een 'Wijkagenda' op te stellen, met daarin wat voor 
de wijk van belang is. Goed om bijv. door een grotere bijeenkomst weer een keer de 
verschillende wensen op te halen.  
 
Volgens de gemeente zijn er voorlopig geen plannen om betaald parkeren aan de oostkant 
van de Ringbaan Oost in te voeren. 
 
Er is een groot verschil in de planten bij de bomen in de J.P. Coenstraat en Armhoefstraat. 
De gemeente zegt dat er aandacht voor is. Na overleg met de Diamantgroep blijkt: ‘Alle 
vakken worden aangeplant of herplant. Dat gebeurt vanaf heden in de stad. Een week van 
tevoren komt er een seintje zodat het bijv. via facebook aan de buurt doorgegeven kan 
worden.’ 
 
Andere bespreekpunten waren: deelauto's in de wijk; de renovatie van het ‘Parkje van 
Toen’ en de afsluiting van de draaibrug in de Oisterwijksebaan.  
 
 

Maandagavond: vanavond vogels kijken? Ja, in het voorjaar en zomer weer wel. Voor 14 
vogelliefhebbers om de week vaste prik. Dit jaar hebben zij al 63 soorten vogels gezien en 
geteld, van soms maar 1 tot ruim 100 op één avond. Bijzonder was de zeldzame tapuit, die 
daarom apart op de foto is gezet. Nu de dagen korter worden, verplaatst de wandeling naar 
de ochtend. Je kunt je altijd aansluiten, stuur een mail naar 7 b.a.r.akkermans@planet.nl.
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Samen de wereld zien, nieuwe avonturen 
opzoeken en echt tijd hebben voor elkaar. 
Bijna een jaar ontsnappen aan de dage-
lijkse hectiek en gewoonten. Voor ons was 
dit jaar perfect om onze droom te laten uit-
komen, dus na een lange voorbereiding zijn 
we dankbaar vertrokken naar ons avontuur.

Wiebelende bruggetjes
Inmiddels zijn we een maand onderweg 
en hebben we al veel mooie ervaringen 
opgedaan. We zijn inmiddels gewend aan 
onze nieuwe rol als leraar en we liggen 
keurig op schema. In Nepal waren we bij 
de apentempel Swayambunath; hebben 
we kloksgewijs aan de immense gebeds-
molens gedraaid bij de grootste Boeddhis-
tische stupa van Nepal en zagen we hoe 
een opa ritueel verbrand werd aan de Bag-
mati rivier. Een rondleiding door een lokaal 
ziekenhuis waar we aangekeken werden 
alsof we verdwaald waren. Vanuit Pokhara 
een trektocht gemaakt door het Annapurna 
gebergte. Ontelbaar veel trappen omhoog, 
zonder beklag en al zingend door het stille 
en onaangetaste oerwoud de top bereikt. 
Adembenemende uitzichten, wiebelende 
bruggetjes, watervallen en lastige bloedzui-
gers. Weer eens wat anders dan hardlopen 
door Moerenburg. Een groot contrast met 
de vervuiling van plastic en afval wat overal 
te zien is in Nepal. Ze moesten eens weten 
over de controle van afvalscheiding in 
Tilburg.

Douchen met olifanten
Na onze eerste hike-overwinning hebben 
we ons avontuur voortgezet naar Chitwan 
National Park. Van de simpele guesthouses 
naar een betoverend mooie Jungle Lodge 
waar onze kinderen, op de rug van een 
olifant in het water een douche kregen, 
nadat ze zelf de lunch voor hen mochten 
bereiden. Waar we tientallen neushoorns 

Kom we gaan...
“Waarom gaan jullie zo lang op wereldreis en hoe dan?” De vraag die ons het meest 
werd gesteld voordat we vertrokken. Er zijn talloze redenen om het niet te doen, maar 
de wens om samen met onze kinderen te reizen, is sterker... 

van dichtbij zagen en waar we elke avond 
elkaar voor het slapen even moesten 
knijpen of het allemaal wel echt is. Na een 
korte tussenstop in Singapore, waar we 
vooral hebben genoten van de veelzijdig-
heid, de verrassende mix van culturen, de 
Gardens of the Bay en een iconisch infinity 
pool, zijn we nu neergestreken in Vietnam 
voor 4 weken.
Het proeven van streetfood in Hanoi zoals 
het overheerlijke broodje banh mi smaakte 
naar meer. De cooking class die we met 
z’n vijfjes deden was dan ook een grote hit. 
De passie voor koken zet zich voort. Een 
cruise door Halong Bay langs de duizenden 
vreemd gevormde rotsen a la King Kong; 
kajakken langs de viskwekerijen; fietsen in 
de stromende regen door het regenwoud 
en per bamboeboot door grotten. Het besef 
dat we niet op vakantie zijn en niet terug 
hoeven naar ons werk, of aan het school-
plein hoeven te staan op vaste tijden, is 
eindelijk aangebroken.

Tam biet!
Fieke, Guus, Sjors, Patrick en Melissa Pel-
likaan.
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De kwestie is als volgt. Veel mensen zijn 
bewust met het milieu bezig en willen hun 
steentje bijdragen. Veel (2e) auto’s staan 
stil, ook in onze wijk, waardoor de open-
bare ruimte beperkt wordt. Elektrische 
auto’s zijn duur in de aanschaf en daardoor 
nog een hoge barrière voor de aanschaf 
ervan. Dan lijkt het dus beter om een auto, 
of een 2e auto, te delen en nog beter als dit 
een elektrische versie is. Dat scheelt voor 
het milieu en levert 4 tot 6 vrije parkeerple-
kken op in de wijk.

Werking
Hoe werkt het nu eigenlijk? Net als veel 
zaken, is dit echt heel eenvoudig in het 
digitale tijdperk. De organisatie Buurauto 
zet voorlopig 2 elektrische auto’s - Nis-
san Leaf 30 KW en 40KW - in de wijk in 
de omgeving van de JP Coenstraat. Je 
meldt je aan via de app van Buurauto en 
sluit een abonnement af, afhankelijk van 
hoeveel je verwacht te gaan rijden (er is 
een kostenvoorbeeld uitgewerkt voor de 
diverse pakketten). Na het inloggen, kun je 
de beschikbaarheid van de auto bekijken 
en de auto reserveren op de dag en voor 
de tijd dat je gebruik wilt maken van de 
auto. Met dezelfde app ontgrendel je ook 

Eerlijk zullen we alles delen ...                                  France Ghijsen

Een sympathiek initiatief van de Buurtraad dat helemaal bij deze tijd past: het delen 
van een elektrische auto in onze wijk. Zaterdag 14 september jl. was een zonnepaneel 
vriendelijke dag en heel wat mensen kwamen naar de parkeerplaats van Rijkswater-
staat om meer te horen over het concept en om een proefritje te maken.

de auto en het ritje kan beginnen. De auto 
rijdt overigens erg fijn; een powerbak met 
automaat en minder handelingen (je hoeft 
niet te remmen) dan ik gewend ben in mijn 
schakelbak.

Praktisch
Maar wat als de gewenste rijtijd al bezet 
is? De bewezen oplossing hiervoor is de 
gebruikers-groepsapp waarin de wisselin-
gen besproken worden. Heel goed voor 
de sociale cohesie! Maar….wie rijdt hem 
nu regelmatig door wasstraat? Dat is een 
vraag die in de groepsapp kan gesteld 
worden en door de gebruikers samen 
uitgezocht kan worden wat het beste werkt. 
Overigens geeft de site van Buurauto 
( buurauto.nl) antwoorden op veel 
gestelde vragen.
Er zijn nu al 16 buurtbewoners die zich 
hebben aangemeld door de Buurauto 
App te installeren op hun mobiel en zich 
vrijblijvend aan te melden. Hierdoor is men 
op de helft van de benodigde 32 buurtbe-
woners, om gelijk 6 elektrische deelauto’s 
in onze wijk te krijgen. “Meld je aan en doe 
mee!” enthousiasmeert Hein Jacobs. Hij 
heeft inmiddels de nodige (achtergrond)
informatie op de website van de Buurtraad 
laten plaatsen:  www.armhoefseakkers.nl 
en met vragen kun je terecht op 
7 deelauto@armhoefseakkers.nl. Ook 
goed om te weten: de eerste rit is gratis, 
met een maximum van 10 uur en 50 km.

Al met al een heel mooi initiatief, laagdrem-
pelig en passend bij deze tijd. In de 
toekomst is het idee om de buurauto’s 
op te laden middels stroom opgewekt uit 
buurtzonnepanelen. Vooralsnog zijn de 
voordelen als je meedoet dat je ‘groen’ rijdt, 
de openbare ruimte minder belast en (nog 
meer) met buurtgenoten in contact komt. 
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1.  Workshop ‘Erfrecht en Levenstesta-
ment’ donderdag 31 oktober in Wijkcen-
trum Koningshaven, Kruisvaardersstraat 
32.
Heeft u er wel eens over nagedacht wat de 
financiële gevolgen zijn wanneer u of uw 
partner komt te overlijden? Uw erfrechtza-
ken goed organiseren is voor u, uw nabe-
staande en uw familie van groot belang. 
Met deze workshop wordt u geïnformeerd 
over de belangrijkste veranderingen in de 
wet- en regelgeving rondom het erfrecht. 
Bovendien krijgt u een aantal tips en trucs 
mee over Erfrecht en Levenstestamenten. 

2.  Workshop ‘Voor hetzelfde Geld’, 
woensdag 27 november bij de Bibliotheek 
LocHal, Burg. Brokxlaan 1000. 
Wilt u meer inzicht in uw inkomsten en 
uitgaven, wilt u een huishoudboekje gaan 
bijhouden of wilt u tips en trucs om meer 
geld over te houden? Volg dan deze work-
shop die u helpt bij het op orde brengen en 
houden van uw administratie. Een budget-
coach geeft advies.

Gratis workshops voor senioren 
De Bibliotheek LocHal, ContourdeTwern, het Rode Kruis, Wijkraad Koningshaven en 
KBO ‘t Heike organiseren een aantal workshops voor senioren die zelfstandig thuis 
willen (blijven) functioneren. De workshops zijn interactief en kunnen u handvaten 
bieden voor uw eigen situatie.

3.  Workshop ‘Schulden en Rechtwijzer’, 
woensdag 11 december in de Bibliotheek 
LocHal, Burg. Brokxlaan 1000.
Schulden. Velen hebben er mee te maken. 
Hoe kunt u bij schulden geholpen worden? 
Kunt u misschien zelf al een eerste begin 
maken om schuldhulp te starten? Wellicht 
biedt Rechtwijzer.nl wel een mogelijkheid. 
In deze workshop wordt de site van Recht-
wijzer.nl bekeken om te zien welke moge-
lijkheden er zijn om schulden het hoofd te 
bieden.

U bent van harte welkom om de workshops 
bij te wonen, aanmelden vooraf is hierbij 
niet nodig. De workshops zijn steeds van 
14.00-16.00 uur en natuurlijk staat er een 
kopje koffie/thee met iets lekkers erbij voor 
u klaar. 
Voor vragen of meer informatie kunt u con-
tact opnemen met Desiree van Beurden, 
via ( (013) 464 85 00 of 
 7desireevanbeurden@bibliotheekmb.nl.

Nu de zomervakantie ten einde is zijn alle 
sportclubs en jeugdverenigingen weer 
met hun seizoen begonnen. Zo ook Jong 
Nederland Loven-Besterd, een actieve 
afdeling met een eigen jeugdhonk aan de 
Leliestraat 49. Vijf avonden per week vanaf 
half zeven zijn er activiteiten voor de lokale 
jeugd in de speelruimtes binnen en buiten. 
Speurtochten, quizzen, grote gezelschaps-
spelen en teamsporten bijvoorbeeld. Vrijwil-
ligers maken de groepsavonden mogelijk 
en bieden een passend programma aan 

Wie zit er nog op scouting?                                  Gerben van Eeuwijk

In tijden van populaire bezigheden als Netflix, Musically en Spotify vraag je jezelf wel 
eens af: Wie zit er nog op scouting tegenwoordig?

voor diverse leeftijden. Kinderen uit de wijk 
Armhoef werden deze zomervakantie met 
een huis-aan-huis verspreide flyer opgeroe-
pen om eens een kijkje te komen nemen. 

Jong NL
Jong Nederland kent van oudsher een 
indeling op leeftijd, met benamingen als 
minioren (4-6 jaar), maxioren (voorheen 
rakkers, 7-9 jaar) en junioren (10-12 jaar). 
Komisch detail is dat 13+ al senioren 
worden genoemd, zo snel gaat de loop-
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baan van kinderen binnen Jong Neder-
land. Tilburg kent nog slechts twee andere 
afdelingen van Jong NL, in de Reeshof 
en het Gilde Albert Schweitzer in de wijk 
Goirke-Hasselt. De oudste afdeling Heuka 
is enkele jaren geleden opgeheven wegens 
een tekort aan begeleiders en het gemis 
van een eigen jeugdhonk. Voorzitter Johan 
Dikmans hield nog enige tijd een traditie 
in ere: het jaarlijkse HEUvel KAmp in de 
bossen in Weelde (B). De roots van Jong 
Nederland liggen overigens in het Rooms-
Katholieke Zuiden, in 1944 in Roermond. 
Als tegenhanger van de Scouting werd 
daar een jeugdbeweging voor de katholieke 
zuil opgericht. Anno 2019 zijn er nog ruim 
50 actieve Jong-NL-clubs aangesloten bij 
het landelijk bureau in Tilburg. 
Zie  www.jongnederland.nl. 

Scouting
Traditionele tegenhanger van Jong Ne-
derland is de scouting, die zijn oorsprong 
vindt in Engeland. Opgericht door kolonel 

Lord Baden-Powell in 1907, na zijn militaire 
loopbaan in kolonie Zuid-Afrika. Doel van 
de ex-militair was om voor jongeren een 
opleiding tot verkenners in het leger te 
stichten. Zijn scouting-beweging is sinds-
dien een wereldwijd succes geworden, met 
de grootschalige ontmoeting van scouts uit 
vele landen tijdens de Wereld Jamboree als 
bewijs. Dichter bij huis kent Tilburg thans 9 
scoutingclubs w.o. 1 in Oisterwijk. De club 
in Tilburg-Zuid is zelfs naar de oprichter 
vernoemd: Scouting Baden-Powell. Tijdens 
de laatste KVW HeKoS waren kinderen 
uit Armhoef een middag daar te gast. Een 
handvol kids uit Armhoef is daar lid en en-
kele jonge wijkbewoners wijken uit naar het 
nabij gelegen Oisterwijk. Van oudsher kent 
de scouting meer rangorde dan Jong NL, 
wat blijkt uit de tenues en de vaste rituelen 
tijdens groepsactiviteiten. De groepsnamen 
zijn net zo herkenbaar gegrift in het collec-
tieve geheugen: Bevers (voorheen Kabou-
ters) voor de jonkies, via Welpen en Scouts 
tot het moderne Explorers. De oude term 
Padvinders is al jaren geleden afgeschaft. 
Volgens de landelijke website, die pronkt 
met beschermvrouwe Koningin Maxima, 
zijn er nog circa 1000 scouting clubs in 
Nederland actief. Zie  www.scouting.nl.

Ze bestaan dus nog in de 21e eeuw, die 
jeugdclubs met kloeke nostalgische namen. 
Hoog tijd voor een comeback, al is het 
maar als retro-trend.

Terwijl de gemeente zich druk maakt in 
de binnenstad over (reclame)obstakels 
op het trottoir wordt in de Gerard de 
Bondtstraat de doorgang dagelijks ver-
sperd door fietsen van studenten
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Een echt groene speelplaats geeft immers 
veel meer speelmogelijkheden: op hete da-
gen is het minder warm en in een stad als 
Tilburg is het belangrijk dat er meer groen 
wordt aangelegd. Dat bevordert het sociale 
klimaat. 

Mini TTM
Via het kleuterschoolplein linksaf, Spoor-
dijk, Hoevense Kanaaldijk, Pelgrimsweg 
en weer terug naar het kleuterschoolplein: 
dat was de route die de kinderen zo vaak 
mogelijk moesten lopen in 30 minuten.
Van 13.15-13.45 was de onderbouw aan 
de beurt. De allerkleinsten uit groep 1-2 
kregen elk ondersteuning van een ‘groot 
kind’ uit groep 7-8, zodat zij ook zelfstandig 
konden lopen. Wat was dat een leuk ge-
zicht langs de kant: sommige hand in hand, 
anderen naast elkaar en elkaar motiveren 
en natuurlijk werd er ook geholpen met het 
strikken van een losse veter.
De route was afgezet met rood/wit lint, 
onderweg stonden een paar EHBO-posten, 
een waterpost en omwonende hadden ook 
vlaggen en slingers opgehangen. Ook was 
er onderweg voor muziek gezorgd, zodat 
de kinderen in een lekker tempo door kon-
den stappen. Dit werd gewaardeerd, want 
tijdens de eerste ‘run’ kwam er zelfs een 
verzoeknummer en vele kinderen liepen 
al zachtjes meezingend verder. Langs de 

Sponsorloop Armhoefse Akker: warm en gezellig         Debbie de Weijer

Vrijdag 20 september renden er ruim 300 kinderen door de wijk tussen 13.15 en 14.30 
uur. Waarom? Om geld bij elkaar te lopen om de nieuwe speelplaats van Basisschool 
Armhoefse Akker om te toveren tot een echte groene speelplaats. 

route stonden ook voldoende toeschouwers 
om iedereen aan te moedigen, het leek wel 
een mini TTM!

Hulp
Na even rust (want groep 7 en 8 moest 
2x een half uur rennen) klonk het start-
sein voor de bovenbouw. Hier waren erg 
fanatieke lopers bij (onder anderen een 
leerkracht) die we echt heel vaak voorbij 
hebben zien komen. Verder was het vooral 
gezellig onderling en ook warm. Maar goed 
dat de waterpost er was en daar kon je ook 
lekker nat gespetterd worden door meneer 
Nico.
De leerkrachten van de school geven aan 
dat zij erg blij zijn geweest met de hulp 
van verschillende ouders om de sponsor-
loop mogelijk te maken. Groep 6-7 heeft 
uiteindelijk de meeste sponsoren binnen 
gehaald. Hiervoor mogen zij een dagdeel 
naar het Ontdekstation. Vera Grevink uit 
groep 6 heeft individueel de meeste spon-
soren binnengehaald en zij kreeg een mooi 
leesboek van school. 

En uiteindelijk heeft deze actie € 6060 
opgeleverd voor het nieuwe schoolplein, 
waarvoor iedereen super goed zijn best 
heeft gedaan! In de fotocollage hiernaast 
blikken we nog even terug.

Enkele bewoners van 
de Willem II State, 
leden van het Senioren 
Netwerk, de aannemer 
en medewerkers van de 
gemeente bepaalden 
eind september de plek 
van de nieuwe jeu-
de-boules-baan in het 
‘Parkje van Toen’ 
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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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Info gezocht over boom in Van Heutszstraat 
 
Wij hebben een project in de klas over de prachtige boom op 
het schoolplein in de van Heutszstraat. We gaan van alles 
onderzoeken m.b.t. deze boom, zoals: soort boom, leeftijd, de 
dieren die er in leven etc.  
Heeft u informatie over deze boom, dan zou het hartstikke leuk 
zijn als u dat wilt delen met ons. Misschien zijn er mensen die 
ons er meer over kunnen vertellen of die nog foto´s van 
vroeger hebben en deze met ons willen delen. 
 
U mag mailen naar Annemiek Mentink,  
leerkracht van groep 5a van de Armhoefse Akker 
7 annemiek.mentink@skotzo.info 
 

 
 
 

Op deze dag worden op meerdere plaatsen 
activiteiten georganiseerd. Het is dus niet 
te vergelijken met Roze Maandag of de 
Gay Pride, waar er op een bepaalde plek 
een grote viering plaatsvindt. Coming Out 
Day vond in 1988 voor het eerst plaats. 
Sinds 2009 wordt Coming Out Day ook in 
Nederland georganiseerd. 

Regenboog
In Nederland worden diverse activitei-
ten georganiseerd door onder andere 
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap en door homojongerenorga-
nisatie COC. In steeds meer gemeentes 
wordt de Regenboogvlag gehesen en op 
deze dag worden er ook veel regenboog 
zebrapaden geopend. Een regenboogvlag 
staat namelijk niet alleen symbool voor de 
homobeweging. De Regenboogvlag is door 
de eeuwen heen door zeer uiteenlopende 
groepen gebruikt over de gehele wereld. 
Van Indianen uit het Andes gebergte tot de 
Amerikaanse dominee James William van 
Kirk, die hem als een teken van interna-
tionale vrede gebruikte. Sinds eind jaren 
zeventig fungeert de regenboogvlag, in 

Coming Out Day                                           Stijn van den Broek

Ieder jaar vindt op 11 oktober Coming Out Day plaats. Op deze dag wordt aandacht 
besteed aan het moment wanneer een lesbienne, homo, biseksueel of transgender 
(LHBT) openlijk voor zijn/haar seksuele voorkeur uitkomt. Oftewel, ‘uit de kast’ komt. 

zijn/haar huidige vorm, als symbool van de 
homobeweging. 

Tot 2014 werd er een thema aan deze dag 
gekoppeld, maar dat is tegenwoordig niet 
meer het geval. Iedereen moet die dag 
zichzelf kunnen zijn is het devies. 
Gemeente Tilburg zal ongetwijfeld ook aan-
dacht besteden aan deze dag. Houdt de 
social media in de gaten om te weten welke 
activiteiten er waar georganiseerd worden. 
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Kom ook naar het diner voor senioren  
op 6 november 

  
 
Begin oktober vierden we het vijfjarig jubileum van de seniorendiners. Op woensdag  
6 november kunt u opnieuw meegenieten van een diner speciaal voor senioren uit de 
wijk. Dit diner is georganiseerd door het Senioren Netwerk Armhoefse Akkers en de 
KBO Sacrament. 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 6 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 6 november: 

÷ Pasteitje met kip 
 

÷ Rode kool met Hachee 
Aardappelpuree 
 

÷ Apfelstrudel met slagroom 

Schrijf uzelf in vóór 30 oktober. U krijgt geen bevestiging meer, maar we verwachten u op  
6 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 6 november 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 30 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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K i n d e r p a g i n a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

Vandaag moet het gebeuren. Alles wat mee gaat moet ingepakt worden. Maar ja, hoe weet je nou 
wat er mee moet. En hoe weet je nou wat er achter kan blijven. Driem kijkt rond in de kabou-
terslaapkamer. Haar moeder Fajnd heeft op haar bed en op het bed van haar broertje Riskie een 
keurig stapeltje gemaakt van de kleren, puntmutsen, sloffen, klompjes en andere dingen die mee 
moeten naar de Holle Boom. Ze heeft gezegd dat ze ieder een paar spulletjes mogen uitkiezen 
om ook nog mee te nemen. Haar vader Waddif heeft waarschuwend gezegd dat het echt niet te 
veel mag zijn: ze moeten alles zelf dragen. Moeilijk hoor om te kiezen. Driem pakt tenslotte haar 
knuffelbeest, een heel mooi vogelveertje en een boekje met tekeningen. Zo. Klaar.
Ze kruipt op de vensterbank en kijkt naar buiten, naar alles wat
 niet mee kan. De grote  zandberg waar de kleinmensen zo graag 
in spelen. De rubberen banden waar Riskie en zij ondergekropen
 waren die keer dat ze bijna ontdekt waren door de kleinmensen. 
De boomstronken, het gat in het hek waardoor ze naar de groente-
tuintjes konden klimmen, het muizenholletje… Het muizenholletje!

“Risk! De muizen! We moeten nog dag-zeggen tegen de muizen.” Driem springt van de venster-
bank. Riskie is nog net te zien achter de hoge stapel spullen op zijn bed. “Ik zie mijn gelukssteen 
niet.” zegt hij. “Die móet mee.” Driem lacht. Riskie heeft van alles al gezegd dat het mee móet. 
Hij kan helemaal niet kiezen. Straks zal opa hem wel helpen. “Daar ligt nog een touwtje”, wijst 
Driem. “O, ja”, zegt Riskie, “dat is zo’n handig touwtje, dat móet mee.” Hij kruipt onder het bed.
“Rihiskie,” zegt Driem, “We moeten echt naar de muizen. Morgen vertrekken we heel vroeg.” 
“Goed”, zegt Riskie terwijl hij een eikeldopje van onder zijn bed bovenop de stapel legt: “Die dop, 
die móet mee.”
Samen stormen ze de trap af, kijken bij de boomholte goed of er geen kleinmensen zijn en ren-
nen naar het muizenholletje. 
“Joehoe! Piep! Waar zit je?”, roepen ze naar beneden. “Loop maar door“, horen ze, “maar zacht-
jes want de baby’s slapen.” Alle muizen heten Piep. Dat is makkelijk want dan hoef je niet alle 
namen te onthouden en de muizenfamilie is heel groot. Soms is het niet handig want hoe weet je 
nu wie, wie is? “Hoezo wie, wie is? Dat is toch helemaal niet nodig. Als ik Piep roep komt er altijd 
wel iemand.” 
De muizen snappen het probleem niet. “Bij de Holle Boom hebben wij ook familie”, vertelt Piep, 
“doe ze maar de groeten.” De andere muizen knikken: “Wij hebben overal familie.”

Voor de honderdste keer legt Waddif uit dat ze bij elkaar moeten blijven en steeds zoveel 
mogelijk dekking moeten zoeken. Vooral wanneer er kleinmensen zijn. Grootmensen zien veel 
minder, die letten niet zo goed op. Bovendien geloven grootmensen al sowieso niet dat kabou-
ters bestaan, iets wat niet bestaat kun je niet zien. “Maar kleinmensen zijn slim en zien meer dan 
grootmensen dus; let op!”, waarschuwt Waddif, “vooral jij Riskie. Niet zomaar ineens iets gaan 
doen.” “Altijd ik”, zucht Riskie. Maar ja, het klopt wel: hij krijgt altijd heel veel goede ideeën en 
het liefst gaat hij dan meteen iets doen. “En Driem“, vult Fajnd aan, “niet achterblijven, oplet-
ten en niet ergens blijven hangen.” Ook dat klopt. Driem kan zo wegdromen en vergeten wat ze 
eigenlijk aan het doen was. 

Op reis (deel 2)                                                                              Lucy Reijnen
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Opa Nowit timmert de ingang van het kabouterboomhuis stevig dicht. “Hebben we alles?”, 
vraagt hij. “Jep!”, roept Riskie want hij heeft net zijn gelukssteentje teruggevonden. Die zit veilig 
in zijn broekzak, een van de weinige dingen die wél mee konden. En zo vertrekt de kleine groep 
uit de Takkenbende. Ze lopen in het gras naast het roze, stenen pad richting de brug. Opa Nowit 
loopt voorop met een kruiwagen vol spullen. Daarna komt Fajnd, ach-
ter haar komen de twee kabouterkinderen en Waddif sluit de rij met 
ook een volle kar met van alles en nog wat. Het is een klein halfuurtje 
lopen naar de brug. Het kanaal oversteken is het spannendste stuk. 
Ze kunnen zich op de brug nergens verstoppen. Waddif hoopt maar dat 
het goed gaat daar op die brug. Riskie en Driem hebben grote herfst-
bladeren gezocht waar ze zich onder kunnen verschuilen. 
Als ze er bijna zijn zet Opa zijn kruiwagen neer en krabt achter zijn oor. Fajnd stopt ook en kijkt 
heel verbaasd. Wat is er aan de hand? Riskie en Driem zien het na een paar passen ook. Ze kijken 
naar de brug en… nee hé….Wat nu? 

Muizenbedje Knutsel                    Lucy Reijnen 
 

  

 

Neem een walnoot en kraak hem voorzichtig.  
Haal de noot eruit 

Knip een klein lapje stof en vouw er een dekentje van 
 

Neem een plukje schapenwol of watten 
 en maak er een bolletje van  

 

 
Knip twee oortjes uit stevig roze papier en steek ze in het 
wattenbolletje. 
 
Teken voorzichtig twee oogjes en een neusje op het bolletje 

 

Leg het muizekopje in de 
halve walnoot en stop het 

dekentje in.   

 

Welterusten Piep. 
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Bed and Breakfast 013 van Tijn & Agnes van der Avoird aan de St. Josephstraat 91 is on-
langs officieel ingedeeld in de klasse van 5 tulpen. Dit is de hoogste klasse van het Neder-
landse classificatiesysteem voor Bed and Breakfasts. De accommodatie is sinds juni van dit 
jaar geopend.

Sill, Cato, Noah, Ivar, Meis, Boris en Wouther, leerlingen van groep 5 van Bs. Armhoefse Ak-
ker, hebben op eigen initiatief € 50 opgehaald voor het bestrijden van de bosbranden in het 
Amazonegebied. Het geld is gestort op de rekening van het Wereld Natuurfonds.

Op 1 oktober jl. is gestart met de renovatie van het Parkje van Toen op de hoek van de 
Ringbaan Oost en de Gerard van Swietenstraat. Het oorspronkelijke ontwerp is op een 
aantal plekken gewijzigd na bezwaren van direct omwonenden. Zo worden o.a. minder 
bestaande bomen gekapt en is de plek van de jeu-de-boules-baan verplaatst.

Op 5 oktober is het nieuwe boek ‘Dom geluk, vette pech’ van wijkgenoten Marja Schaap-
veld en Harrie Keusters verschenen. De bekende langeafstand zwemmer Maarten van der 
Weijden heeft het eerste exemplaar in ontvangst genomen. De netto-opbrengst komt ten 
goede aan zijn Foundation. 

Elke tweede zondag van de maand organiseert Stichting Muziek Evenementen Tilburg 
een bijzonder kamermuziek concert in de voormalige kloosterkapel van het Cenakel. Op 
zondag 13 oktober treedt het Helix Trio op. Entree is € 15. Meer informatie en het volledige 
programma 2019/2020 op  www.cenakel.nl. Reserveren via 7 info@cenakel.nl. 

Na het succes van vorig jaar wordt op 24 oktober Station88, hét Huis voor Ondernemer-
schap en Innovatie, opnieuw omgetoverd tot de Ondernemers Boulevard by Jost. Een 
event voor de ondernemer in spé, de starter, maar ook voor de gevestigde ondernemer die 
de next step wil maken. Meer info op  www.ondernemersboulevard.nl.

Het appartementencomplex aan de Spoorlaan 4-6 is op hoogte. Er wordt nu hard gewerkt 
aan de verdere afwerking van de 35 appartementen met parkeerplaatsen en fietsenstalling. 
De verhuur hiervan is gestart. Voor meer info of inschrijving: 7 verhuur@ppo.nl of 
( 0486 463 78. Oplevering wordt in december verwacht.

Op zaterdagavond 26 oktober om 20.00 uur vindt in Factorium de Tilburgse Taolbèttel 
plaats, georganiseerd door Stichting Tilburgse Taol. Het is een gezellige taalwedstrijd waar-
bij teams om de titel ‘Et Biste Bèttel Tiem’ strijden. Een belangrijk onderdeel van de avond 
is het Grôot Dikteej van de Tilburgse Taol. Meer info via 7 secretaris@tilburgsetaol.nl of 
( 06 272 917 00. 

Kiwanis Tilburg organiseert op zaterdag 2 november opnieuw de Tilburgse StadsQuiz. 
Teams kunnen zich al voor € 75 euro inschrijven. De opbrengst gaat naar het goede doel: 
een van de projecten van de Quiet Community. Meer info op  www.stadsquiztilburg.nl. 
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VluchtelingenWerk zoekt nieuwe vrijwilligers. Zij helpen vluchtelingen bij het vinden van 
hun weg in de samenleving en regelen allerlei praktische zaken. Zij bijten zich vast in een 
asielprocedure of helpen bij inburgering, onderwijs, het vinden van werk, geven taallessen 
of voorlichting. Interesse? Meer info op  www.vluchtelingenwerk.nl/zuidnederland.

Het Taalnetwerk Midden-Brabant (TNW MB) is eveneens op zoek naar vrijwilligers. Zij zet 
zich in voor de bestrijding van laaggeletterdheid in arbeidsmarktregio Midden-Brabant. 
Interesse? Neem dan contact op met Mirjam Lambert (06 269 528 02 of 
7 mirjamlambert@contourdetwern.nl.

Dit jaar wordt voor het eerst in lange tijd geen grote kinderbouwspeelplaats georganiseerd 
in de herfstvakantie. Er wordt getracht in de Pinkstervakantie toch weer een editie op te zet-
ten. Dat kan niet zonder hulp. Wie wil meedenken: 7 willemvandevoort@contourdetwern.nl.
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Lieske is ruim 15 jaar kunstenares en 
iedereen kent haar atelier ‘Stylyske’ wel aan 
de Pelgrimsweg. Ik had altijd al de wens om 
hier een kijkje te nemen en nu blijkt dat de 
drempel veel lager is dan dat ik vermoedde. 
Het atelier hangt vol met haar kleurrijke 
werken en hebben allen een verhaal. 

Doel
Lieske vertelt over haar ontwikkeling als 
kunstenares en haar levenservaring die ze 
terug laat komen in haar werken. Op haar 
50e stelde Lieske zichzelf een doel, eigenlijk 
een opdracht aan haarzelf: maak een boek 
met 50 verbeeldingen, 50 poëtische teksten 
en toelichting hierop. De verbeeldingen, 
haar kunstwerken, komen uit haar ‘color-it-
nude- periode’. 
Van de werken in haar atelier, komen er 
een aantal terug in het boek, zoals de grote 
witte engel. Als ik goed kijk, zie ik dat er 
onder deze witte engel een andere kleur-
rijk schilderij verborgen zit. De witte engel 
symboliseert een nieuwe start: kijken met 
een andere blik, vanaf een afstand opnieuw 
zien en opnieuw beginnen. Voor Lieske 
is het helder dat het ‘zeer’ er mag zijn en 
dat het gesprek helend is. Het boek is een 
prachtige uitingsvorm hiervan geworden, 
met mooie verbeeldingen en teksten voor 
een beetje warmte in huis. Ideaal voor de 
aankomende donkere maanden.

Achtergrond
Maar wat is nu de achtergrond van deze op-
dracht? ‘Kwetsbaarheid’ is het sleutelwoord. 
Volgens Lieske mag kwetsbaarheid een 

‘Nude - naakt zijn, zien en voelen’                                       France Ghijsen

Een interview met Lieske Stieger-Brouwers; een energieke en warme vrouw die wel 
iets te vertellen heeft over het leven. Binnenkort verschijnt haar 6e boek: ‘Nude – 
naakt zijn, zien en voelen’.

prominentere rol krijgen in het leven. Het is 
overal, in elke leeftijdsfase, maar vaak niet 
bespreekbaar en zichtbaar. Met het boek 
hoopt Lieske op verwondering en reikt ze 
handvaten aan om in gesprek te gaan.
Het is geen autobiografisch boek, maar 
geeft vooral weer dat een persoon denkt en 
handelt vanuit meerdere invalshoeken.
Lieske houdt open atelier dagen op: 20 ok-
tober, 10 en 17 november en 15 december 
van 14.00 – 18.00 uur en zal dan bevlogen 
meer vertellen over het boek, het verhaal 
achter haar werken en haar kijk op het 
leven. De moeite waard!

Het boek is binnenkort te koop via 
 Bol.com en  boekenfabriek.nl. 
Kijk voor meer informatie op 
 www.lieske.nu en op 
Instagram gallery.lieske.

Over de helikoptervluchten vanuit Moerenburg tijdens de kermis is gesproken met de 
gemeente. Nogal wat bewoners uit onze en omliggende wijken hebben deze als overlast 
ervaren. Voor een eventuele volgende keer, wordt gezocht naar een geschiktere locatie en 
de gemeente heeft beloofd hierover tijdig en beter te communiceren
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Collectes 
De gemeente heeft voor onderstaande goede doelen een 
vergunning verleend voor collectes en werving van donateurs.  
o  Diabetes Fonds (27 oktober-2 november) 
o  Alzheimer Nederland (2-9 november)  
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Zang- of pianolessen in alle stijlen
wilvanleijsen@home.nl  bel  of  app  0610512798   www.wilvanleijsen.nl
 
Muzieklessen
Basgitaar, contrabas en tuba. Kees van de Ven, Carré 37, 
tel. 06-15621470. E-mail: keesvandevenmuziek@hotmail.com

Pianoles in alle stijlen. 
Tel. 013-5445455  of website  www.arnoaertsjazz.nl
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BUURTAGENDA 

19 okt. Aanvang 20.30 uur Simon v.d. Stelstraat 2 
Thuisconcert met Adil en zijn gitarist 

20 okt. Vanaf 13.30 uur Pelgrimhoeve 
Tonpraten; kom luisteren naar de buut van 6 personen 

2 nov. Vanaf 09.00 uur Moerenburg 
Nationale Natuurwerkdag met opruimwerkzaamheden 

3 nov. 12.00 – 17.00 uur Carré 
Open dag en kennismaking met 25 kunstenaars 

6 nov. Vanaf 17.30 uur Pelgrimhoeve 
Diner voor senioren (inschrijven voor 30 oktober) 

7 nov. 19.00 – 21.00 uur La Poubelle 
Repair Café voor reparatie van nog bruikbare spullen 

 
INFORMATIE 
Ø Buurtkrant E-mail: armhoefseakkers@gmail.com 
     Redactie-adres Spoorlaan 2    5017 JS Tilburg     
     Advertenties Anneke v.d. Avoird Bosscheweg 192   ( 542 30 65 
  
Ø Buurtkrant 

medewerkers 
Stijn van den Broek - Gerben van Eeuwijk – France Ghijsen - 
Joost Ketelaars (bezorging) - Toine Kocx (foto’s) –  Lucy Reijnen - 
Debbie de Weijer- Anne-Marie Smulders (In the picture) –  
Rob Ysebaert (lay-out).  

   
Ø Reacties 

Buurtkrant 
Deadline kopij volgend nummer  
Verschijningsdatum rond:  

     24 oktober  
      8 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 (penning-
meester), Hein Jacobs ( 542 61 10 (DAAD, Jan Wier), Remco 
Westhoek ( 535 70 08 (Kerk & Klooster, Moerenburg). 
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     Vergadering Eerstvolgende vergadering: 8 oktober en daarna 12 november. 
Aanvang 20.00 uur in de Buurtraadruimte Van Heutszstraat 1a. 
Welkom! De agenda staat op : www.armhoefseakkers.nl en een 
week na de vergadering vindt u daar ook de besluitenlijst. 

               
Ø Wijkagent 

Elco Tissen  
Er is geen vast spreekuur. De wijkagent maakt graag 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 De Wever 

Thuis(zorg) 
Thuiszorg van De Wever in deze wijk is te bereiken via Bureau 
Zorgadvies ( 0800 339 38 37. 
 

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.  
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Hairfashion Sylvia 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Dames	  en	  Heren	  Kapsalon	  

St.Josephstraat 85A                                                                                                                                                                                                   
5017GD Tilburg                                                                                                                                                                                                                        
013 5435109                                                                                                                           

 

Ook kunt u hier                                                                                                                                                                          
uw schoenen                                                                                                                                                        
afgeven voor  reparatie. 
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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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