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Bloemenwinkel Blossom bestaat in maart 25 jaar

Debbie de Weijer

Vroeger bestonden er heel veel winkeltjes in het oostelijk deel van onze wijk, denk
aan Slijterij Ockhuizen, Schoenmaker Kemmeren, Kousenwinkel Kieboom, diverse
slagers, bakkers, kappers, kaashandel van Dijk en kruidenierswinkels. Momenteel zit
er - naast de Aldi - nog maar 1 echte winkel, namelijk Blossom in de Armhoefstraat.
Tijd om eens in gesprek te gaan met eigenaresse Klaartje van Beerendonk.
Klaartje had eigenlijk geen idee wat ze na
de mavo wilde gaan doen. Na een beroepskeuzetest kon ze kiezen uit 3 richtingen van
groen en verzorging: medisch, agrarisch
en bloemschikken. Dat laatste leek haar
wel leuk en zo ging ze naar de Middelbare
Land en Tuinbouwschool in Breda. Toen ze
eenmaal begon met de lessen merkte ze
dat ze “op haar plekkie zat” daar. Hierna
koos ze de economische richting, omdat ze
graag een eigen zaak zou willen. Ze was
echter pas 20 jaar toen ze klaar was en
dat vond ze nog te jong. Daarom meldde
ze zich aan bij de Meesteropleiding; een
specialisatie-opleiding van 1 middag en
1 avond per week, naast je werk. Haar
motivatie was goed genoeg voor een plek
in de klas (er startte maar 1 klas per jaar!)
Gedurende deze 3 jaar heeft ze super veel
geleerd. Niet alleen over de bloemetjes
zelf, maar ze werd geschoold om verder
te kijken en eigenlijk met kunst bezig te
zijn. Het leuke aan deze opleiding was ook
dat iedereen daar een andere basis had,
de leeftijd varieerde van 20 tot 60 jaar en
mensen kwamen van ver.

is ze verhuisd. In de buurt zaten toen nog
Slagerij Dankers, Groenteboer Timmerman
en een bakker.
Blossom is ondertussen uitgegroeid tot een
echte buurtwinkel. “Onkruid vergaat niet”,
zegt Klaartje zelf. En daar voegt ze aan
toe: “Ik heb een sociale functie in de wijk,
dus voorlopig kan (en wil) ik ook niet stoppen.” Dit blijkt ook wel uit alle kaarten van
allerlei klanten die ze kreeg na het recente
overlijden van haar moeder. Dit deed haar
erg goed.

Terug de wijk in
Toen Klaartje terugkwam uit Schotland
(waar ze 5 jaar heeft gewerkt) vond ze
het tijd om haar winkel te starten. Op de
hoek van de JP Coenstraat/ Armhoefstraat
huurde ze het voorste deel en de kelder
van het pand, waar vroeger de oude bakker
van Dijk zat. Toen even daarna het pand
van Drogisterij de Leuw (alias Willy Wortel)
vrij kwam, was ze erg geïnteresseerd. Met
behulp van haar vader kon ze het voorlopig
koopcontract tekenen en kreeg ze op 14
mei 1996 de sleutel. Na de zomervakantie

Snoepwinkel
Vroeger waren bloemen iets wat je jezelf
gaf. Tijdens de recessie is het accent verschoven naar een luxe cadeauartikel. Maar
met de opkomst van o.a. Bloomon (een
online bloemen-bezorgservice met abonnement) zijn weer meer mensen echt bloemen voor zichzelf gaan kopen. Dat gaat
gemakkelijk, maar kun je niet zelf kiezen
welke bloemen je precies wil. Klaartje geeft
aan dat veel klanten Blossom een “snoepwinkel” vinden omdat ze zelf mogen kiezen
uit al het moois wat er staat.
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Scholing
Om up-to-date te blijven, leest Klaartje
vakbladen, bezoekt ze shows en spreekt ze
wekelijks collega’s uit Oosterhout, Dongen, Breda, Oirschot en Berkel-Enschot
bij de groothandel. En onderling helpen ze
elkaar als dat nodig is. Omdat Klaartje twee
goede opleidingen heeft gehad die heel
compleet waren, kan ze ook prima inspelen
op trends. Eigenlijk kan ze alles wel maken
wat ze ziet. In Schotland heeft ze bijvoorbeeld ook belangrijk bloemwerk voor het
Lagerhuis gemaakt.
En de lievelingsbloem van Klaartje? Daar
heeft ze geen echt antwoord op. Ze vindt
alle bloemen mooi en vooral de seizoensbloemen, “want het is leuk dat dit steeds
verandert gedurende het jaar.”

vanuit de groothandel klaar te maken voor
verkoop, de etalage aan te passen aan de
seizoenen, het maken van bestellingen en
eventueel rouwwerk. Sinds haar start heeft
ze gelukkig altijd wel iemand die haar kan
helpen als het nodig is. Op dit moment
helpt vriendin Judith bijvoorbeeld af en toe
mee en op drukkere dagen springt ze ook
in. Een ander vast gezicht is Huub Meijnckens, die vaak bloemen bezorgt voor Klaartje. Verder staat ze alleen in de winkel.
Op 11 maart 1995 opende Klaartje dus
haar deuren en na bijna 25 jaar is het tijd
voor een feestelijke week. Voorafgaand
aan de feestweek (10 t/m 14 maart 2020)
houdt Klaartje een actie. Iedereen die van 7
januari tot 7 maart iets in haar winkel koopt
voor tenminste 10 euro, mag zijn/ haar
gegevens invullen op een kaartje. Dit mag
elke keer als je iets koopt. Deze kaartjes
gaan in een grote bak en in de feestweek
wordt er elke dag een boeket verloot.
Wij wensen Klaartje en haar gezin alvast
een hele feestelijke week toe!

Werk in de winkel
Sinds de geboorte van hun oudste kind
Sjors (nu 15,5 jaar geleden) is de winkel
in de ochtenduren niet meer open. Dit
betekent echter niet dat Klaartje dan vrij
is. Deze tijd gebruikt ze om haar bloemen
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30 jaar Vereniging Behoud Moerenburg
Met de uitreiking van de Tilburg Trofee door locoburgemeester Mario Jacobs onderstreepte de gemeente op de Natuurwerkdag het belang van deze club, beter bekend
als Werkgroep Behoud Moerenburg.
De oprichting van deze vereniging was
eigenlijk een noodzaak. Het toenmalige
Samenwerkingsverband Midden-Brabant
(SMB) stelde in 1989 namelijk dat: “behoud
van Moerenburg in de huidige vorm een
illusie is.” Het SMB-bestuur wilde laten
onderzoeken wat op termijn de beste invulling zou zijn. Nog geen 3 jaar daarvoor was
deze bestemming nota bene al aangeduid
als: ‘Handhaving en versterking van de
landschappelijke, recreatieve en natuurwetenschappelijke waarde.’ Logisch dus dat
een aantal mensen in het geweer kwam.
Rechtspersoon
Onder andere Will van Sprang en Ed Vullings tekenden bij het SMB bezwaar aan en
de werkgroep tekende ook bezwaar aan bij
de gemeente tegen het voorgestelde tracé
van de Burg. Bechtweg en de ontwikkeling
van het knooppunt De Baars. Die zaken
werden uiteindelijk tot aan de Hoge Raad
uitgevochten. “Daarvoor was het noodzakelijk, dat wij een juridische status kregen”,
vertelt voorzitter Will van Sprang, “en zo is
de Vereniging Behoud Moerenburg ontstaan.”
Will is dus letterlijk een van de mannen van
het eerste uur die via het penningmeesterschap later ook voorzitter werd. Daar
laat hij zich niet op voorstaan: “Ik ben niet
meteen een boegbeeld, maar ik ben er
altijd wel in geslaagd de juiste mensen om
me heen te verzamelen.”

Will van Sprang
werk bij de gemeente altijd vroegtijdig op
de hoogte was van (bestemmings-)plannen. Het is mede dankzij hem, dat begin
2008 het onzalig plan om in een (bescheiden) deel van Moerenburg woningen te
gaan bouwen van tafel werd geveegd. “Dat
is wel de kracht van onze werkgroep.”,
vindt Will, “We richten ons op de bestemmingsplannen en bemoeien ons met de
inhoud als het gaat om Moerenburg. Door
vroegtijdig in gesprek te gaan, kun je
meestal nog wel wat invloed uitoefenen.
Dan moet je wel weten wat er gaat spelen.
Kijk naar de huidige ontwikkelingen bij de
Meierijbaan waar in het talud bij Jeruzalem
huizen gebouwd gaan worden. Daarbij
horen een aantal ontwikkelingen voor
het beter ontsluiten van de toegang tot
Moerenburg en een herinrichting van het
viaduct en een deel van de oude Rijksweg.
We richten ons dan niet op die huizenbouw,
maar wel op datgene wat er in het Moerenburggebied staat te gebeuren.”

Woningbouw
Een daarvan is Nol Knipscheer – initiatiefnemer van de vereniging - die door zijn

Een krantenknipsel uit 1974
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Kromhout en Sjef Lint hadden toentertijd
een ploegje dat de knotwilgen in Moerenburg snoeide. Deze activiteit bestaat nu
nog steeds met een heel enthousiaste
groep vrijwilligers!”
Belangen
Doordat de Werkgroep vaak betrokken is
bij inspraakprocedures is zij als vanzelfsprekend aanspreekpunt voor de gemeente. Hoe zit het dan met de belangen van
de bewoners in Moerenburg? Bijna 70%
van het gebied is immers in handen van
particulieren. Will: “Minstens twee keer per
jaar komen leden van de werkgroep bij de
meeste bewoners van Moerenburg ‘achterom’ om zaken te bespreken of bijvoorbeeld
het controleren of schoonmaken van de
uilenkasten; overleg over het knotten van
de wilgen of voor de zwerfvuilproblematiek. Door onze contacten hopen we hun
belangen zo goed mogelijk mee te nemen.
Ieder jaar zijn er wel nieuwe issues die we
kunnen bespreken. Zo zijn we al 9 jaar in
de weer met de bermen en jaarlijks worden
we weer onaangenaam verrast, omdat bijvoorbeeld bermen met bloemrijke planten
net voor de bloei gemaaid worden. Maar
we blijven ons actief inzetten met steun van
wethouder Mario Jacobs.”

Uit de oude doos:
wilgen knotten in Moerenburg
Eerbetoon
Onlangs bij de Natuurwerkdag werd Will
door de leden van de Werkgroep in het
zonnetje gezet, omdat hij al 30 jaar binnen
die werkgroep actief is. Hij ontving een
vergroot medaillon van wilgenhout, dat nu
een ereplaatsje in zijn tuin heeft. “Dat is
mooi”, beaamt Will, “maar ik ben toch echt
op zoek naar een opvolger. Ik hoop volgend jaar 80 te worden. We hebben nu een
actieve club mensen met Jos Parren, Hans
v.d. Berg, Ingrid Maas, Ralph Akkerman en
Michiel Dupuis die allemaal eigen aandachtsgebieden hebben en die vaak ook
weer mensen om zich heen verzamelen
voor bepaalde activiteiten. Zo organiseren
we sinds 2002 de Nationale Natuurwerkdag en dat doen grotendeels Ingrid en Jos
samen met José Couwenberg en Ad de
Beer.” (Zie ook de foto-collage).
“Eigenlijk is de club die actief is in en voor
Moerenburg overigens al veel ouder”, vindt
Will, “Tussen ’72 en ’74 was er al een knotwilgploeg. Cafébaas van Zomerlust Tejo

Dat de Werkgroep geen dwarsligger voor
de gemeente wil zijn, wordt op het gemeentehuis ook beseft. De uitreiking van de
Tilburg Trofee voor hun verdiensten voor
de stad Tilburg was daar op 5 november jl.
een mooi bewijs van.
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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

8

Sint brengt nieuwe eventmanager op stoom 		

France Ghijsen

De ‘Trots op onze leraren’-vlag versiert de kleine speelplaats van basisschool Armhoefse Akker. De werkdruk is er hoog en onlangs is wederom gestaakt. Voor de kinderen een extra dagje vrij. Zij lijken ervan te profiteren, maar dat is slechts een korte
termijn winst. Langere termijn oplossingen moeten er komen, dat zal wel weer pijnlijk
zichtbaar worden tijdens de aanstaande griepgolf en daarmee het lerarentekort. Er is
echter een lichtpuntje aan de horizon: de eventmanager.
Het grote voordeel van de eventmanager
op een basisschool is dat deze niet één,
maar alle leraren ontlast van een aantal
taken. Sheila Smulders mag zich de eerste
eventmanager van basisschool Armhoefse
Akker noemen. Tijdens het interview is
Sheila volop bezig met de voorbereidingen
voor het bezoek van de Sint aan school,
haar eerste event. Hoe pak je dit aan,
of eigenlijk, hoe pak je dit over van de
leerkrachten? De manier van werkdrukvermindering is eigenlijk maatwerk, want elke
leerkracht ervaart werkdruk op een andere
manier.
Samen doen
“Vooral luisteren wat er speelt”, zegt Sheila.
“Het eerste jaar ga ik de evenementen Sint,
Kerst, Carnaval, Pasen en het schoolreisje
oppakken. We zullen aan elkaar gaan wennen dit jaar en per evenement kijken hoe
we elkaar het beste kunnen helpen. Naast
de wens van de leerkrachten, is bij deze
festiviteiten ook het Oudercomité (OC)
betrokken. Schooldirecteur Koen heeft
natuurlijk een sturende en eindverantwoordelijke rol: “Om de evenementen te laten
slagen zijn hulpouders heel belangrijk en
hun inzet wordt altijd enorm gewaardeerd.”
Wanneer Koen even aanschuift tijdens
het interview, raken ze beiden al volop in
gesprek over het Sint- en Kerstevenement.
Koen lijkt te managen op basis van loslaten
en vertrouwen geven: alhoewel hij zelf al
wel de kerststal heeft geregeld!

Dynamiek
Het organiseren van evenementen zit Sheila klaarblijkelijk in het bloed. Ze is al heel
wat jaren werkzaam bij de Gemeente als
eventmanager voor het College. Daarnaast
heeft ze nog haar eigen bedrijf ‘Smash
Events’. Wat wil Sheila er zelf uithalen? “De
betrokkenheid bij de school. Mijn 2 zoontjes
zitten op deze school in groep 8 en groep
6.” De uitdaging voor haar ligt ook om te
werken met een totaal andere doelgroep en
dynamiek. Ze wil graag structuur en duidelijkheid gaan brengen in de organisatie van
de evenementen, in samenspraak met alle
betrokkenen. Het doel is om een rustpunt
voor de leerkracht te zijn. Een uitwerking
hiervan is bijvoorbeeld dat Sheila over de
evenementen op school de communicatie
naar de (klassen)ouders gaat verzorgen.
Voor de duidelijkheid vermeldt ze nog dat
de eventmanager geen onderwijsassistent
is, die normaliter in de klas ondersteunt en
voor ad hoc taken ingezet kan worden.
De zoemer gaat. Sheila staat op om alle
klassen langs te gaan om even te luisteren
9

wat er speelt en aan te voelen waar de behoefte ligt voor het aankomende Sint-event.
“En voordat je het weet zitten we alweer in

de Kerst, dus gaan we samen de plannen
maken!”

Waar komt de Moerenburcht? 				

Gerben van Eeuwijk

Er is een nieuw woonproject op komst vlakbij Moerenburg. Op een bijzondere locatie
vlakbij het voormalig dierenasiel verrijst een klein complex, de Moerenburcht genaamd.
Tijdens de presentatie op de Woonsalon in
de LocHal eind oktober 2019 prijst projectontwikkelaar Honk de 10 nieuwe woningen
aan in een druk bezocht kraampje. Vooral
veel senioren klonteren samen rondom de
betrokken dame en heer die uitleg verschaffen. Je komt er als bezoeker bijna niet
tussen, zoveel aanloop is er.

is die laatste quote trouwens, samen iets
collectiefs doen.
Collectief
Inmiddels heeft de dame van Honk even
een minuutje vrij, Paula Anguita is haar
naam. “Moerenburcht is een vorm van collectief wonen, geen woongroep of commune of zo! Mensen zijn gehecht aan privacy,
en sociaal contact is ook belangrijk voor de
meesten. In dit hofje deel je voorzieningen
met elkaar, zoals het erf met parkeerplaatsen en de binnentuin. Dat moet je weten
en wel willen uiteraard, dat co-wonen. In
België wordt dat ‘samenhuizen’ genoemd,
met een mooi Vlaams woord.”
Best een intrigerend concept, zeker
geschikt voor een grotere groep vrienden
van vroeger. Vandaar de drukke aanloop
van senioren, evt. kinderen de deur uit en
met de spreekwoordelijke schaapjes op
het droge. Prijzen v.o.n. zijn thans nog niet
bekend, ook niet indicatief. Maar goedkoop
wordt het zeker niet, aangezien Moerenburcht compleet energieneutraal wordt,
met zonnepanelen en geen stookkosten.

Flyer
In de flyer staat het volgende te lezen:
‘Moerenburcht wordt een bijzonder woonproject op een bijzondere locatie. Waar
het spoor zich splitst richting Eindhoven en
Den Bosch. (Tegenover het oude dierenasiel, zie kaartje). Er komen 10 huizen
die de bewoners in een planteam samen
met de architect gaan ontwerpen.’ Op de
website  www.moerenburcht.nl staat
een informatieavond aangekondigd in het
voorjaar van 2020, nog zonder datum erbij.
Een ander tipje van de sluier: ‘De bewoners
worden straks gezamenlijk eigenaar van
het erf waarop zij wonen. Met ieder een
eigen privé-terras en gezamenlijk een collectieve tuin.’ Wat een prachtige tautologie

Ergo geen instap klaar
startersproject, evenmin
geschikt voor doorstromers met kinderen zoals
wij zelf zijn.
Vragen kunt u stellen
tijdens werkdagen tussen
08.30 en 13.00 uur aan
Paula Anguita via
 06 128 211 11 of
 p.anquita@honk.nl.
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Heksen en zombies
Op donderdag 31 oktober jl. was het zover. De knakworsten en broodjes stonden
klaar. Werkende ouders hebben een strakke planning, maar voor onze carnaval-liefhebbende-kinderen hebben we iets over. De kinderen hebben wel zin in een verkleedfeestje.
‘Samenwerking’ als magisch sleutelwoord
voor de ouders; een geolied team. De kinderen zitten al klaar en waren al verzameld.
In een hoek een tasje met verkleedkleding.
Niks gehoord over kostuums maar iedereen
had iets. Een zelfgemaakt shirt met daarop:
‘give me candy!’Uiteraard Engelstalig zoals
dat past bij dit uit America overgewaaide
fenomeen.
Verder ook een skelet, een zombie met
een zeis, een heks met ketel en een aantal
clowns. Een ervan druk op zoek naar een
touwtje. Voor zijn rode ballon. Ken ik dat
niet ergens van?
Brrrr
Het is koud dus we doen de jassen onder
de kostuums. Er is wat commentaar want
nu zijn ze dikke zombies en clowns, maar
ze hebben het wel lekker warm dus het
wordt geaccepteerd. Nog snel allemaal
langs de wc. Iedereen krijgt van de gastheer een tas. De schmink is bijgewerkt. De
haren in vreemde kleuren gespoten. We
kunnen gaan!
Als ik vraag wat we eigenlijk gaan doen,
is het antwoord verdeeld. De een wil de
mensen laten schrikken. De ander snoep
ophalen. En weer een ander wil gewoon lol
trappen met vriendjes en vriendinnetjes.
We bellen aan bij heks nr. 2 en 3. Snel op
de foto en we vervolgen onze ronde. De
clowns, skelet en zombie zijn dan al op
pad. Op zoek naar nog meer skeletten. Na
3 deuren hebben we al drop en pepermunt.
“Een in de hand en een in de mond!”

mige schrikken toch een beetje. Maar de
meeste kinderen vinden het wel interessant. Ouders genieten en zoeken snel een
pot snoep op. Bij pubers is er ruzie over
wat er gegeven mag worden.
Bij een deur krijgen de heksen een heel
pak koek! Geweldig: de jackpot! De laatste
deur van een vriendinnetje uit de klas.
Het is kwart voor 7. En de moeder opent
de deur met de mededeling dat ze drie
huilende kinderen heeft. De timing blijkt
toch goed, want na een dikke knuffel van
de kleinste heks zien we drie stralende
kinderen.
Snel terug naar het schoolplein. Daar worden alle kinderen opgehaald.
We zingen: “De heksen zijn het beste! Wij
hebben al het snoep!” Gelukkig zitten er in
de bakjes en zakjes ook appeltjes, mandarijnen en peperkoek. En de rest bewaren
we gewoon, want nu gaan we eerst slapen.
Sweet dreams!

Halloween
Het versje slaat aan. De heksen kennen
het inmiddels allemaal. We krijgen versterking van een 4e heks. Die blijkt goed in het
spotten van Halloween-versiering. Er word
aangebeld bij hele jonge kinderen. Som-

Spookachtige groetjes van mama A &
mama L.
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De gezelligste nieuwjaarsborrel van de wijk 		

Roel Collignol

Op vrijdag 24 januari a.s. wordt dé nieuwjaarsborrel van onze wijk weer georganiseerd in Café Zomerlust. Het is gezellig als je dit jaar ook (weer) komt!
Voor het zoveelste jaar, misschien wel een
jubileum (?) vindt de Armhoefse Akkers
nieuwjaarsborrel plaats in Café Zomerlust.
Ieder jaar zijn er vele bekende maar ook
nieuwe gezichten. Dit zijn mensen uit de
wijk maar ook mensen die zich verbonden
voelen met de Armhoefse Akkers, denk aan
oud-bewoners of mensen die activiteiten organiseren of kinderen op school in de wijk
hebben (en daarmee vrienden). Schroom
dus niet om iedereen uit te nodigen.
Net als de vorige jaren proosten we dit
jaar weer in het zaaltje van Café Zomerlust
waar Gijs een mooie selectie van zijn bieren klaar heeft staan. Naast de bieren die
je kunt bestellen aan de bar zal er dit jaar
ook een zelftapper staan waar je terecht
kunt. Een kaartje voor deze avond kost
€ 18,50, de duur van de borrel is 3,5 uur.
Voor de biertjes die je drinkt en hapjes die
geserveerd worden hoef je dan niet meer
te betalen.

Dit jaar starten we om 20.30 uur tot 0.00
uur. De kaarten zijn te koop aan de bar
van Zomerlust vanaf 21 december voor
de eerdergenoemde € 18,50. Je rekent dit
kaartje contant af aan de bar bij Zomerlust.
Er zijn 100 plaatsen dus kom op tijd om ze
te halen!

Op zaterdag 9 november bezorgde het
Senioren Netwerk Armhoefse Akkers een
bloemetje bij dertien mantelzorgers in de
wijk. Dit in het kader van de Dag van de
Mantelzorg. De mantelzorgers waren aangemeld door buurtbewoners, die op deze
manier iemand die het zeker verdient in
het zonnetje wilden zetten.
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AutoMaatje: dankbaar vrijwilligerswerk
Nederland telt ruim vier miljoen ouderen. Een kwart daarvan voelt zich weleens
eenzaam. Dat komt vooral omdat ze minder mobiel zijn. Ook in Tilburg raken steeds
meer mensen geïsoleerd van de buitenwereld. Met ANWB AutoMaatje kunnen zij weer
meedoen in de maatschappij. Contour de Twern organiseert dit in Tilburg.
Wijkbewoner Pim is vrijwilliger bij AutoMaatje (let op de klemtoon!). Hij vindt het
leuk dat mensen die anders niet makkelijk
ergens naar toe gaan nu toch ergens komen. Waarom rijdt hij voor dit project? Pim:
“Het is vrijblijvend en je ben niet gebonden
aan vaste afspraken. Ik geef op wanneer ik
beschikbaar ben en de planners van Contour de Twern nemen contact met me op
als zij een aanvraag binnen krijgen binnen
mijn regio. Zo kan ik met weinig tijd toch
iets bijdragen aan de maatschappij. Verder
krijg je de onkosten vergoed en krijg je er
een hoop dankbaarheid voor terug.”

Service
Hoe werkt deze service nu precies? Als je
vervoer nodig hebt, dan bel je twee dagen
van tevoren naar contour de Twern. De coördinator zoekt een vrijwilliger uit de groep
chauffeurs die jou, op het door jou gewenste tijdstip, kan rijden. Als er een chauffeur
beschikbaar is, belt de coördinator terug en
schat de vergoeding in aan de hand van
het aantal kilometers (€ 0,30 per kilometer
plus eventuele parkeerkosten). Op het afgesproken moment staat de vrijwilliger voor
de deur. Bij een kort uitje zal deze vaak bij
je blijven. Als er veel tijd zit tussen de heenen terugrit, spreek je met elkaar af wanneer
hij of zij weer klaarstaat voor de terugreis.
De vergoeding wordt rechtstreeks aan de
vrijwilliger betaald.

Diversiteit
Pim heeft ondertussen al diverse ritjes gehad. Zo heeft hij al minder mobiele mensen
naar de dokter en fysiotherapeut gereden.
Maar ook leuke ritjes zijn er voldoende,
zoals het bezoeken van een vriend(in), verjaardag, sportmiddag, lunchen in de stad of
een theaterbezoek. Mensen zo lang mogelijk mobiel houden en ze laten deelnemen
aan het sociaal maatschappelijk verkeer is
het belangrijkste doel van AutoMaatje en
daar staat Pim dan ook volledig achter.

Aanmelden
Wie zich wil aanmelden als chauffeur
voor dit project kan contact opnemen met
Contour de Twern. Je moet de beschikking
hebben over een APK-gekeurde auto met
WA-verzekering en inzittendendekking. Na
een intake en overleg van Verklaring Omtrent Gedrag ben je dan meteen inzetbaar.
ANWB AutoMaatje is altijd op zoek naar
vrijwilligers die stadsgenoten graag van A
naar B willen brengen.
Meer informatie en/of aanmelden:
 automaatje@contourdetwern.nl of
 (013) 762 06 40.
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Houdoe en bedankt

Stijn van den Broek

De donkere dagen voor kerst, die breken weer aan.
Een jaarlijks ritueel, als de Sint naar huis is gegaan.
December is de maand van familie en van vrienden.
Om iets extra’s te geven aan al wie dat verdienden.
Een maand om terug te kijken op het afgelopen jaar.
Van wie namen we afscheid en wie kwamen er bij elkaar.
Afscheid dat neem ik ook, en wel van de wijkkrant
Na deze uitgave geen artikel meer van mijn hand.
Dat is de consequentie wanneer je de wijk verlaat
en ervoor hebt gekozen dat je elders wonen gaat.
Met dit laatste schrijven, wil ik echter nog iets creëren.
Een aantal van jullie wijkbewoners wil ik enthousiasmeren.
De wijkkrant kan namelijk zonder redactie geen fluit
En als er geen aanwas komt, ziet het er best somber uit.
Redactielid in de wijkkrant is leuker dan je vermoedt.
Je bent overal van op de hoogte en weet van de rand en de hoed.
De wijkkrant wordt nog steeds door velen van ons gelezen.
Het heeft zijn toegevoegde waarde reeds frequent bewezen.
Ruim 2.400 stuks vallen maandelijks op de mat.
Hiervoor gaat een aantal wijkbewoners uit vrije wil op pad.
Hoe lang gaat dit nog lukken, dat blijft de grote vraag.
En jij kunt daarvoor zorgen. Niet morgen, maar vandaag.
Geef bij de redactie aan dat ze op jou kunnen gaan rekenen.
Het is toch geweldig om iets voor de wijk te betekenen.
2 a 3 uurtjes per maand ben je er maar mee zoet.
Geheel volgens het motto: Alles mag en niks moet
Diepgaande interviews of oppervlakkige verhalen.
Samen met de redactie zijn jullie het die bepalen.
Het is heus geen NRC, Brabants Dagblad of de Weekend.
Met nieuwsgierigheid en gezonde interesses kom je een heel end.
En talent! Daar hebben wij in onze wijk geen gebrek aan.
Of je nu rechts of links woonachtig bent van de Ringbaan.
Dus laat je interesse en enthousiasme daarom gelden
en gebruik het mailadres op de voorkant om jezelf aan te melden.
Houdoe en bedankt, Stijn.
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Moerenburgoverleg
In het voorjaar 2020 wordt een bijeenkomst georganiseerd voor alle bewoners van
Moerenburg met een aantal belanghebbenden die graag inspraak hebben in dit landschapspark.
verschralen, waardoor er meer ruimte komt
voor biodiversiteit, bloemen en kruiden.
Over nieuwe aanplant, het plaatsen van
paaltjes of het aanleggen van nieuwe wandelpaden is goed overleg met de grondeigenaren van wezenlijk belang. Dat loopt
momenteel nog niet vlekkeloos, waardoor
bijvoorbeeld het schoonhouden van sloten
gevaar loopt.
Het bestrijden van het giftige Jacobskruiskruid is een aandachtpunt voor iedereen.
Het lukt haast niet de plant ‘uit te roeien’,
maar bijvoorbeeld tijdig maaien is van
belang.

Dat is de voornaamste uitkomst van het
overleg van 30 oktober jl. tussen een
afvaardiging van de bewoners, Buurtraad,
Duurzaamheidsvallei, Werkgroep Behoud
Moerenburg, horeca en de gemeente. In
feite is ruim tweederde van Moerenburg in
particulier bezit. Logisch dus dat grondeigenaren het vreemd vinden, dat er zoveel
mensen iets over te zeggen moeten hebben.
Groenbeheer
Het Moerenburgoverleg is zo’n twee keer
per jaar en bedoeld om informatie uit te
wisselen en (heikele) zaken in het gebied
te bespreken. Ook wordt het gebruikt om
bepaalde evenementen te evalueren zoals
de Roadburn-camping, de menwedstrijd of
de helikoptervluchten tijdens de kermis.
Zo is medegedeeld, dat Brouwers Groenaannemers de komende twee jaar opnieuw
zorgdragen voor het groenbeheer. Onder
andere over het bermbeheer zijn nieuwe afspraken gemaakt. De nadruk zal meer komen te liggen op maaien, ruimen en laten

En verder werd iedereen bijgepraat over
de stand van zaken m.b.t. de invulling
van het terrein van de Waterzuivering,
de driehoekige uitkijktoren en de al dan
niet gedwongen verplaatsing van Were Di
voetbal. Tenslotte wordt de bebouwde kom
van Tilburg iets vergroot, namelijk vanaf het
kruispunt Oisterwijksebaan/Moerenburgseweg richting stad.

Betaald parkeren aan de oostkant van Ringbaan Oost?
Regelmatig komt de vraag voorbij, aan leden van de Buurtraad en ook op social
media zoals de Facebookgroep van de buurt: worden de parkeerproblemen opgelost
door aan de oostkant van de Ringbaan Oost betaald parkeren in te voeren?
De gemeente Tilburg geeft aan hier
voorlopig geen plannen voor te hebben.
Dit heeft voor het grootste deel te maken
met de onderzoeken die in 2016 in de wijk
zijn gedaan. De tellingen over parkeerdruk
staan op  www.armhoefseakkers.nl in het
dossier ‘Parkeren in de wijk’.
De conclusie van dat onderzoek is:
‘Opvallend is dat de parkeerdruk midden in de
wijk (bijv. Armhoefstraat, Van Heutszstraat,
Cornelis Speelmanstraat) het hoogst is (dus
niet aan de kant van de Ringbaan Oost). En
de grootste pieken in de parkeerdruk lijken

te liggen op tijden dat vooral wijkbewoners
(en hun bezoek) in de wijk parkeren, zoals
de avonduren en zaterdagochtend.’
Hieruit mag je concluderen dat een parkeervergunning tussen 9.00 en 15.00 uur, zoals
gangbaar is, géén oplossing is voor het parkeerprobleem. Zodra er andere signalen zijn,
kan hier weer naar gekeken worden.
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Kom we gaan … (deel 3)
Touch-down Australië, het land waar we zo ontzettend naar uitkijken. Vanaf het moment dat we voet aan wal zetten, bestijgt ons het gevoel van thuiskomen.
Vriendelijke en gastvrije mensen die tot nu
toe allemaal zien dat we kaaskoppen uit
Holland zijn. De uitgestrekte stranden, de
nieuwe geluiden in de bomen van kaketoes
en kookaburra’s, een kangoeroe in je achtertuin in plaats van een konijn en dan die
heerlijke tropische temperatuur; dit wordt
weer een feestje! En wat willen onze kinderen graag voor Sinterklaas? Een kangoeroe
natuurlijk.
Gefrituurde mus
Na Kobe reisden we met de trein door naar
de voormalige keizerlijke hoofdstad van
Japan: Kyoto. Een paar dagen verkennen
we hier de boel met de fiets wat volgens
ons sowieso de allerleukste manier is om
een stad te verkennen. We proeven weer
diverse lekkernijen en laten de octopus en
gefrituurde mus voor wat het is. Wandelen
door een bamboebos met prachtige herfstkleuren en vuurrode Japanse esdoorns
daar worden we ook blij van. Eindelijk smullen aan een echte sushi band en ook weer
Hollandse kost op eigen tafel: gehaktballen
met broccoli en aardappelpuree.

Van hier tot Tokio
En dan Tokio. Je kunt je er van alles bij
voorstellen totdat je er zelf rondloopt. Het
spreekwoord ‘Van hier tot Tokio’ begrijp ik
nu pas echt. De georganiseerde drukte,
uitgesproken subculturen van schattig
geklede schoolmeisjes tot punk tieners en
het ondergrondse gekrioel van mensen
uit werkelijk alle landen van de wereld.
Als sardientjes in een blik in een terechte
verwijzing als we zien hoe mensen zich in
de trein wringen met hun neus tegen de
deur gedrukt.
37 miljoen inwoners, 3 keer Parijs… overweldigend is nog zacht uitgedrukt.
Een vroege vismarkt waar het echte viswerk te zien is, een uilen- en kattencafé,
electric city in de wijk Akihabara met de
meest bizarre gadgets stores ever en waar
alles te koop is wat een stekker heeft. Chillen in een van de mooie parken of ouderwets op stap met onze Tilburgse vrienden
en belanden in een shoarmatent met André
Hazes; het is maar een kleine greep uit
onze doos van reisverhalen…

Hamerhaaien
Met de iconische Shinkansen hogesnelheidstrein (Bullet Train) gaan we via Tokio
even de frisse berglucht opzoeken in Fujiyoshida bij Mount Fuji. Lake Kawaguchiko
verrast en trakteert ons op een verbluffend
uitzicht van Mount Fuji met zijn mooie
witte bergtoppen. Nooit gedacht dat dit
ook Japan kan zijn. Net als de kustplaats
Shimoda trouwens waar Patrick een hele
groep hamerhaaien mag begroeten tijdens
een van zijn duiken en onze kids heerlijk
kunnen strandjutten, terwijl wij de skills
van de surfers alvast bestuderen voor in
Australië.

Fieke, Guus, Sjors, Patrick en Melissa
Pellikaan
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Nieuwe rubriek: Om te zoenen
Er wordt soms wat af gemopperd, ook in onze wijk.... Maar vergeet niet
dat er ook veel mooie, positieve dingen gebeuren. Dingen waarvan je denkt:
dat maakt je dag weer goed. We zijn op zoek naar zulke verhalen. Ze hoeven
niet lang te zijn, als ze maar voor een (glim)lach zorgen. Stuur uw positieve
bericht naar de redactie: 7 armhoefseakkers@gmail.com of geef een
seintje, dan komen we langs om het op te schrijven

Addy van den Hauwe vertelt vaak positieve belevenissen. Daarom bijt ze nu het spits af:
“Een paar weken geleden had het licht gevroren. Ik ga altijd 's morgens met mijn hond
Knoet naar Moerenburg, dus ik was zoals altijd vroeg. Knoet zat al in de auto en ik moest
mijn ruiten nog krabben. Ik ben niet meer zo jong, dus dat ging niet zo soepel. Ik wilde
net beginnen toen er ineens een vuilniswagen met twee mannen erin stopte. De ene man
sprong uit de wagen, pakte de krabber uit mijn hand en zei: “Ik doe 't wel even”. En hij
maakte mijn autoruiten schoon, zonder er verder woorden aan vuil te maken. Ik was
overdonderd, bedankte hem wel twintig keer en noemde hem een 'engel'. Daarna
verdwenen ze weer net zo snel als dat ze gekomen waren. Fantastisch toch, een beter
begin van de dag kun je je niet wensen...!”
Dit najaar volgen 11
kinderen van basisschool
Armhoefse Akker een
naschoolse cursus Junior
Mad Science. In een serie
lessen geleid door een
'professor' maken ze kennis
met chemie, techniek en
wetenschap. Ze doen allerlei proefjes in de aula en
opdrachten op het schoolplein. Hoogtepunt moet een
heuse raketlancering worden, een soort vuurwerk.
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Wijkwethouder bezoekt onze wijk 			

Yvette Eshuis

Woensdag 30 oktober jl. was onze wijkwethouder, Mario Jacobs, op bezoek in onze
wijk. Enkele leden van de Buurtraad - die dit bezoek hadden voorbereid - en Mario
gingen die middag op bezoek bij twee actuele projecten/situaties: bij bewoners van de
Heile Schoorstraat en bij de nieuwe eigenaar van het klooster: Ben Poelman.
Enkele bewoners van de Heile Schoorstraat ervaren al geruime tijd en in toenemende mate overlast van bewoners
van enkele panden in dezelfde straat.
Vier woningen in de straat (het gedeelte
tussen de Daendelsstraat en de Pelgrimsweg) worden verhuurd (kamerbewoning).
Daarnaast worden twee woningen niet
bewoond maar gebruikt als opslagruimte.
De bewoners deden hun verhaal al eerder
in de buurtraadvergadering van afgelopen
september. Ook stuurden bewoners van de
Heile Schoorstraat in diezelfde maand een
brandbrief naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente
Tilburg. In de brief wordt de verhuurder van
studentenwoningen aansprakelijk gesteld
voor de aangetaste leefbaarheid in de
straat. De bewoners vragen met 42 handtekeningen de hulp van de gemeente voor
de aanpak van verwaarlozing en overlast.

Eigenaar Ben Poelman (l.) van het voormalige klooster aan de Pelgrimsweg in
gesprek met wijkwethouder Mario Jacobs.
sonen binnen de gemeente Tilburg. De
bewoners spraken hun waardering uit voor
de aandacht en de oprechte zorg vanuit
de gemeente, en zij hopen dat er op korte
termijn iets verandert.

Leefbaar
Tijdens het bezoek van de wethouder
hebben de bewoners hun zorgen kunnen
uitspreken. De bewoners zijn niet zozeer
tegen studentenhuizen, maar vier studentenhuizen binnen een straal van 50 meter
is veel (volgens de huidige regelgeving van
de gemeente Tilburg wordt bepaald dat er
geen twee studentenhuizen binnen een
straal van 50 meter mogen zijn). Daarnaast
is de situatie niet leefbaar meer, onder
meer vanwege achterstallig onderhoud,
geluidsoverlast, en ongedierte vanwege
losliggende vuilniszakken.
Uit het verhaal bleek dat het een prangende kwestie is die zich niet zomaar laat
oplossen, maar waar op korte termijn toch
enkele acties op kunnen worden ingezet.
Die acties worden binnenkort opgepakt of
zijn al opgepakt. Inmiddels is er een directe
lijn met de bewoners en de contactper-

Seniorenwoningen
Het tweede deel van het bezoek van Mario
Jacobs was van een heel andere orde:
het realiseren van appartementen in het
voormalige klooster aan de Pelgrimsweg.
Ben Poelman is de nieuwe eigenaar van
het pand en wil daar zo’n 40 tot 50 appartementen realiseren: van starterswoningen
tot seniorenhuisvesting. Met name die laatste woningen zijn een uitdrukkelijke wens
van de Buurtraad. Ben Poelman realiseerde eerder appartementen in de voormalige
school aan de Loudonstraat.
Heel concreet zijn de plannen nog niet. Het
huidige huurcontract voor de huisvesting
van de arbeidsmigranten loopt tot 2022. En
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Ben Poelman wil bij de ontwikkeling graag
rekening houden met wat er mogelijk is en
wat er kan. Het gesprek met de wijkwethouder richtte zich voornamelijk op het proces: welke instanties heeft Ben Poelman
nodig en met welke medewerker(s) van de
gemeente kan hij alvast in gesprek om te
bekijken wat de mogelijkheden zijn?

De wijkwethouder en de aanwezige leden
van de buurtraad kregen gelijktijdig een
rondleiding door het immense gebouw,
waarbij meteen de talloze mogelijkheden
duidelijk werden. De contacten zijn gelegd
en waarschijnlijk is een eerste stap nu om
een principevergunning aan te vragen bij
de gemeente. We blijven als Buurtraad op
de hoogte van de ontwikkelingen.

“Verbinding zoeken en vinden met je medemens op kerstavond”
24 december is het weer zover! ‘s Avonds zullen honderden mensen met een fakkel
door het centrum van Tilburg lopen. Met de verkoop van fakkels en warme dranken
op het plein wordt geld ingezameld voor een goed doel. Dit goede doel wordt op de
avond zelf bekend gemaakt.
Er wordt om 18.00 uur verzameld op het
Pieter Vreedeplein. Daar zal onder andere
een optreden zijn van de band C-acoustic.
Kinderen kunnen geschminkt worden, er
zijn warme dranken en je kunt achteraf na
borrelen bij Lokaal 7.
Voor meer informatie kijk op
 www.facebook.nl/fakkelsvrede.

Deze 24ste editie van de fakkeltocht
door het centrum van Tilburg wordt
georganiseerd door vrijwilligers. Fakkels
voor Vrede wil bezoekers een bijzondere
avond laten ervaren, waarbij ze even
stil kunnen staan bij vrede, in stilte of in
gezelschap, voor vrede of tegen onrecht.
Iedereen is welkom en loopt samen tijdens
de tocht.

Op Facebook verschenen weer blije foto’s van de winterkampioenen bij Were Di Hockey,
zoals het team MD4. Maar ook MC2, MD6 en MD 2 konden gehuldigd worden.
21

22

Lieve buurt									
Op mijn wandeling door de buurt op weg naar Landschapspark Moerenburg passeer ik
twee jonge vaders, met om hen heen hun kroost van peuters en kleuters. Ze hebben het
over hun kinderen. Of ze al kunnen lopen, zindelijk worden, wel of niet moeilijk eten, al
naar de basisschool gaan.
Ik hoor mijn moeders stem, in gesprek met de vrouwen van de buurt, over hun kinderen: of ze al zindelijk waren, of ze de mazelen al hadden gehad; toen was mazelen net
als geluk nog heel gewoon. Maar het geluk noch de mazelen waren niet altijd wat het
leek, zoals later bleek. Mazelen is meer dan een onschuldige kinderziekte, waar nu tegen
gevaccineerd wordt en geluk was soms bedrieglijk door uiterlijke schijn.
De mannen - vroeger nog enkel vader of pa genoemd en niet pappa of Bram - waren uit
werken. Vaderdag was toen nog maar één dag in het jaar, nu één of twee dagen in de
week. Maar die heet tegenwoordig pappadag en is eigenlijk een heel ander soort vaderdag. Vroeger was zondag de pappadag, in de zin dat vader toen de hele dag thuis was.
Punt.
De Tilburgse politie noemt de Armhoefse Akkers de Jip en Janneke-wijk, omdat er vergeleken met de volksbuurten verhoudingsgewijs weinig tot geen trammelant, amok en
burengerucht is. Wel zijn er de inbraken, maar die worden gepleegd door lieden van
buiten, en dan nog steeds relatief minder vergeleken bij de andere buurten. Kortom, we
wonen in een lieve buurt. De mannen zijn er net als hun vrouwelijke evenknieën meestal
goed of zelfs hoog opgeleid. De heersende waarden en normen zijn overwegend wat
feminien en niet zo masculien, laat staan macho. Dat zie je bijvoorbeeld aan de auto’s die
geparkeerd staan: degelijke middenklassers voor het hele gezin, of kleintjes voor de snelle
boodschap [m/v]. Je ziet het ook aan de honden. Zie je in en rondom de volkswijken dat
er rottweilers, pitbulls, staffordshire bull terriërs, Mechelse herders worden uitgelaten,
in de Armhoefse Akkers en Moerenburg val je over de poedeltjes, golden retrievers en
labradors. Laten we voortaan onze wijk in navolging van ‘lief ziekenhuis Elisabeth’ lieve
buurt noemen.
PS: In reactie op de column Poepgans kregen we van Karin van Tongeren een recept
doorgestuurd uit de NRC-rubriek Janneke kookt voor gebraden tamme gans voor 4 à 6
personen. Te bekomen bij de buurtkrantredactie.
23

Punten uit de
Buurtraadvergadering
van 12 november 2019
Helaas is er een verandering in het gebruik van vergaderruimte bij GGz. Dit mag alleen
nog maar in het geval van grote groepen en tegen betaling. De Buurtraad gaat nogmaals in
gesprek met GGz om te proberen de mogelijkheid om met kleinere groepen daar te
vergaderen open te houden.
Tijdens het bezoek van wijkwethouder Mario Jacobs aan onze buurt op 30 oktober jl. is
stilgestaan bij de grote hoeveelheid studentenhuizen op een klein oppervlak in de Heile
Schoorstraat én bij de toekomst van het klooster. Zie pagina 19 in deze buurtkrant voor de
afspraken die zijn gemaakt.
Het is niet gelukt om voldoende buurtbewoners te vinden die mee willen helpen aan de
social sofa voor in het Parkje van Toen. Er hebben zich wel mensen gemeld die een keer
willen helpen, maar niemand die 'kartrekker' wil zijn. Helaas heeft de basisschool ook geen
plek op school om het daar te realiseren. We wachten nu af hoe het parkje eruit gaat zien, of
een social sofa daar een goede aanvulling is en zo niet, wat er dan evt. kan komen.
In het voorjaar wordt er weer een doorstart gemaakt om meer groen in de wijk te krijgen.
De bestaande 'groengroep' heeft genoeg ideeën. We gaan proberen om er een aantal van
uit te voeren komend jaar.
Het bord van de bebouwde kom in Moerenburg wordt verplaatst en komt meer richting
Moerenburgseweg.
De Herenboeren-coöperatie van initiatiefnemers uit onze wijk is opgericht. De boerderij
komt te staan in Alphen. Op het moment wordt aan mensen die interesse hebben getoond,
gevraagd of ze echt gaan meedoen en meebetalen.
Er zijn tien kerstbomen en tien aanmeldingen voor zo'n boom. Iedereen heeft intussen
bericht gehad. Op 7 december worden de bomen en de lichtjes in de wijk verspreid en
kunnen de verschillende groepjes bewoners de bomen neerzetten en versieren. Hopelijk
vinden er veel gezellige borrels plaats bij deze kerstbomen.
Andere bespreekpunten waren o.a.: deelauto's, eventueel wijkfeest, bijeenkomst over
zonnepanelen en beheerprotocol van Jan Wierhof.

Collectes
Dit jaar vermelden wij in uw wijkblad het gemeenterooster van
Tilburg met betrekking tot de collecteweken. In de maand
december en begin januari zijn er géén vergunningen afgegeven
door de gemeente voor collectes en
donateurswervingsactiviteiten.
Geen rammelende bussen dus bij de voordeur!

24

Educatieve ‘kroegentocht’ over veilig uitgaan

Debbie de Weijer

Onlangs bezocht ik het project ‘Happy Hours voor Happy Ouders’ in het uitgaanscentrum van Tilburg. Dit project startte in 2010 en is voor ouders van pubers in de leeftijd
van 16-18 jaar om hen inzicht te geven in hoe er binnen de horeca wordt omgegaan
met NIX18. Ook drugsgebruik wordt hierbij besproken.
Novadic-Kentron, Politie, Horeca, Gemeente en Helder Theater werkten samen tijdens
de 4 interactieve workshops deze avond.
We kregen vooral informatie over wat
alcohol en drugs doen met het puberbrein
(en waarom het dus niet gewenst is onder
de 18), wat zijn de trends op dit moment
en hoe zit het nu wettelijk. Theater Helder
hield ons een spiegel voor: welke voorbeeld
geven we eigenlijk en wat is normaal? Als
je kind naar een alcoholvrij feestje gaat,
hoe komen ze dan heel makkelijk toch aan
alcohol? Via de politie en bureau Halt hoorden we onder anderen dat het uitlenen van
je ID (als 18+) je een aantekening op de
strafblad oplevert, wat later problemen zou
kunnen geven bij een nieuwe baan en het
kan consequenties hebben voor de uitgifte
van een nieuw ID.

Maak altijd -VOORAF!- duidelijke afspraken
met je kind en zit daarbij als ouders op één
lijn. Deze afspraken kunnen natuurlijk per
gezin verschillen. En stel ook meteen een
consequentie in voor als er regels overtreden worden. Dan kun je je kind terugverwijzen naar de gemaakte afspraken.
Geef altijd nogmaals duidelijk voor vertrek aan bij je kind wat de afspraken zijn,
gewoon even een reminder. Kinderen slaan
dit toch ergens op. Pubers hebben eigenlijk
geen rem als het gaat om alcoholgebruik.
Wij voelen het als we moeten stoppen,
maar het puberbrein geeft dit helaas nog
niet aan.
Zelf het goede voorbeeld geven: geen of
niet teveel alcohol, sigaretten en drugs
gebruiken en zet dit ook niet duidelijk in het
zicht van je kind(eren). Want dan geeft je
aan dat dit eigenlijk heel normaal is. Alcohol en cannabis zijn de nummer 1 en 2 van
de (verslavings)problemen, daarna komen
pas de drugs.

Voor mij persoonlijk waren er een paar
slotconclusies deze avond. Iedereen heeft
natuurlijk zijn eigen tips meegenomen naar
huis, maar deze wil ik toch even met jullie
delen.

Waarschijnlijk wordt dit project volgend
jaar weer georganiseerd. Ik kan iedereen
aanraden om hier heen te gaan, want het is
echt interessant. Ook als je denkt dat je al
hele duidelijke afspraken hebt gemaakt met
je puber en dit niet voor jou van toepassing
is….
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Bij arthousebioscoop Cinecitta kunt u terecht voor
de betere films en de lekkerste gerechten. Naast ons
reguliere filmprogramma organiseren wij met regelmaat filmspecials en events. In onze Ristobar kunt
u à la carte dineren of genieten van een van onze
arrangementen: Eat & Sneak, Film & Food, Film &
Lunch of een 3-gangenarrangement. En wordt u lid
van onze filmclub dan ziet u de beste films als eerste!

Willem II straat 29 - 5038 BA Tilburg

Tel: 085-9022996 Email: info@cinecitta.nl
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Interessante Open Dag Carré
Op de eerste zondag van november zette een aantal kunstenaars in Carré hun deuren
weer open. Ruim 350 bezoekers dwaalden rond of gingen meteen op zoek naar een
voor hen bekende kunstenaar.
Leerpunten
Een van de organisatoren, Fred van Esch,
blikt terug: ”Vrienden en bekenden in je
atelier kunnen ook wel drempelverhogend
werken voor andere belangstellenden die
een gezellig clubje keuvelende mensen
waarnemen als zij hun hoofd om de deur
steken. Dat schrikt soms af, eigenlijk een
compleet leeg atelier ook.
De bereikbaarheid en de inzichtelijkheid van het gebouw levert elk jaar weer
puzzels op, plattegronden die niet meer
kloppen, interne verbouwinkjes en recente
verhuizingen gaan gewoon door, men raakt
de weg wel eens kwijt. De impulsiviteit van
een aantal kunstenaars is soms ook verrassend: ‘Ik doe mee, oh nee, toch niet; oh ja
toch maar wel.’ Dat zie je terug in de boekjes, de expositie en de soms wel of niet
geopende deur van de studio of het atelier.
Natuurlijk is Carré inmiddels een verzamelplaats van allerlei disciplines, die niet alle
terug te zien zijn op de Open Dag. Soms
is men zelfs huiverig een ruimte open te
zetten vanwege ongewenste blikken, er is
recent sprake geweest van inbraken.”

Als trouwe bezoeker zie ik ook dit jaar weer
een flink aantal gezichten uit de wijk. We
treffen elkaar in de wandelgangen volgehangen met (kunst)producten of bij de
kunstenaar die interessant kan vertellen
over het ontstaan van een bepaald werk of
het gebruik van speciale technieken, aangevuld met heerlijke anekdotes. Dat maakt
een open dag als deze zo bijzonder.
Worsteling
Wat opvalt is de ‘worsteling’ van bijna iedere kunstenaar of ontwerper om te komen
tot een uiteindelijk product. Het is zeker
geen kwestie van alleen: ‘er even goed
voor gaan zitten’. Sommige producties verdwijnen voor lange tijd in een hoek, voordat
ze uiteindelijk de ‘final touch’ ondergaan,
of juist definitief als ‘minder geslaagd’ een
oormerk krijgen.
“Het is vaak het creëren van ideeën; veel
uitproberen en soms maar iets kleins weghalen of juist toevoegen.”, hoorde ik van
diverse kunstenaars. “Het is een proces
van ‘vallen en opstaan’ van minuten en
dagen tot jaren.”
Ben je ooit wel eens echt tevreden, of is
een werk eigenlijk nooit ‘af’. Daarover zijn
de meningen verschillend: “Soms blijft een
werk je achtervolgen; blijf je er mee bezig.”
Terwijl een ander zijn verlies neemt en
resoluut zijn onafgemaakte werk in de kliko
deponeert.

De expositie in de Salon geeft een mooi
overzicht van wat er zoal te zien en te
beleven valt. Fred: “Waarschijnlijk gaan
we volgend jaar daar ook de hoofdingang
maken om meteen de aandacht te vestigen
op wat er in huis te zien is. Let wel, het
gaat nog steeds om maar een stuk of 25-26
deelnemers op een bestand van zo´n 80
huurders.” Jammer was wel, dat de Alevitische Gemeenschap dit jaar beduidend
minder werk van het horeca-gedeelte had
gemaakt. Een gemiste kans! In de fotocollage op de volgende pagina een impressie
van deze open dag.
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75 Zonnedelers gezocht
21 november jl. vond weer een bijeenkomst over zonnedelen plaats. Een informatieve
bijeenkomst voor mensen die graag zelf zonnepanelen willen, maar niet beschikken
over een geschikt dak.
Momenteel ontwikkelt het buurkrachtteam
Armhoefse Akkers samen met Energiefabriek 013 een zonne-energieproject in de
wijk. Geschat wordt dat er zo’n 600 zonnepanelen geplaatst kunnen worden op de
daken van basisschool Armhoefse Akkers
en GGz Breburg bij Jan Wier. Particulieren
kunnen hiervan één of meerdere panelen
via aandelen aanschaffen. Door teruggave
van energiebelasting wordt de aanschaf op
termijn rendabel.
Deze bijeenkomst stond vooral in het
teken van het beantwoorden van een heel
scala aan concrete vragen en er werd de
business-case uitgelegd die ten grondslag
ligt aan dit project. De organisatie hoopt
op korte termijn ± 75 bewoners in ons en
direct omliggende postcodegebieden te vinden die bereid zijn om gemiddeld in zo’n 8
panelen te investeren. Hoe sneller dit rond
is en er een coöperatie van deelnemers gevormd kan worden, hoe eerder de plannen
ook uitgevoerd kunnen worden. Interesse?

Zo’n 25 belangstellenden trok de
infoavond over zonnepanelen
Download de buurkracht app via App/Playstore of stuur een mail naar
 heinjac@telfort.nl.

Dag van de Vrachtwagenchauffeur		

Stijn van den Broek

Hoewel het in onze wijk al jaren een hot topic is, is het misschien ook weleens goed
om de vrachtwagen(chauffeur) in een ander daglicht te zetten. Op donderdag 12 december wordt de eerste dag van de Vrachtwagenchauffeur georganiseerd.
De bedoeling van de Dag is om aandacht
te vragen voor de vaak ondergewaardeerde rol van vrachtwagenchauffeurs in
de huidige samenleving, want ondanks
hun essentiële werk worden ze nog vaak
beschimpt. Dat de sector ook onder grote
druk staat door automatisering speelt op
dagen als deze ook mee.
Logistieke Hotspot
In april van dit jaar werd de regio TilburgWaalwijk verkozen tot Logistieke Hotspot
29

van Nederland. De nodige vrachtwagens
rijden af en aan over onze (midden) Brabantse wegen. De sector telt inmiddels bijna
153.000 werknemers, van wie er 87.050 als
vrachtwagenchauffeur werken. Met de vele
logistieke dienstverleners, distributiecentra
en warehouses in onze omgeving kom je
dus geregeld een 30-tonner diesel of een
trekker tegen.

aan te danken. Niet alleen hij heeft een
hit geschreven over de truck. Mocht je de
volgende keer in de Efteling bij Monsieur
Cannibale in de rij staan, luister dan maar
eens goed naar de tekst.
De Dag begint op het Truckstar Festival in
Assen en verschillende bedrijven zoals supermarkten of autoleveranciers en winkels
hebben aangegeven chauffeurs op de een
of andere manier in het zonnetje te zetten.
De Dag van de Vrachtwagenchauffeur wordt
mogelijk gemaakt door werkgevers- en
werknemersorganisaties en de uitvoering is
in handen van Sectorinstituut Transport en
Logistiek en Truckstar.

Monsieur Cannibale
Hoewel er nu pas een officiële dag komt
voor de vrachtwagenchauffeur, wordt de
vrachtwagen en zijn berijder in menig lied
reeds bezongen. Onze good old Henk
Wijngaard heeft er zelfs zijn hele repertoire
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Op reis (deel 4)							

Lucy Reijnen

“Echt waar juf, ik moest mijn voetbalschoen zoeken.” Jan heeft een knalrood hoofd en frunnikt
zenuwachtig met zijn vingers. “En daarom ben je te laat?”, vraagt de juf vriendelijk. Jan schudt
nee maar zegt ja. “Vertel het nu maar eerlijk”, zegt de juf.
Jan zucht: “Ik ben kabouters tegengekomen. Échte. Een hele familie. Maar dat mag niemand
weten.”
“Dat mag niemand weten.”, herhaalt de juf. “Nee”, zegt Jan, “Ik heb ze geholpen want ze waren op
de vlucht voor de rupsen en omdat de brug weg is moeten ze over het kanaal dus…”
De juf lacht: “Wat heb je toch een fantasie, Jan. Die kabouters waar zijn die nu. Laat me raden:
die hebben zich verstopt, hier ergens op school.” Ze schuift hem het lokaal in. “Geen rare fratsen
vandaag Jan, we hebben het druk en jij helemaal. Hoe is het met je laatje?” Jan krijgt weer een
rood hoofd. Hij had gisteren al beloofd om zijn laatje op te ruimen. Het is een rommeltje, alles
ligt door elkaar. Vaak kan hij iets niet vinden en omdat hij dan toch snel, snel iets wil pakken
wordt de rommel alleen maar erger.
“Gelukkig”, zegt Opa Nowit, “ze geloofde het niet.” De kabouterfamilie is de kelder in geglipt.
Daar hebben ze een oud poppenhuis ontdekt. Ze besluiten voorlopig hier te blijven. Het is hier
droog en warm terwijl het buiten erg koud is geworden en er af en toe een flinke regenbui tegen
de ruiten slaat. Bovendien zijn er veel verstopplaatsen in dit oude gebouw.
“Wel voorzichtig zijn.” Kaboutervader Waddif kijkt speciaal naar Riskie en Driem want de kabouterkinderen zijn nieuwsgieriger dan goed voor hen is. “Je weet: grootmensen zien ons niet
want die geloven niet dat we bestaan. Maar kleinmensen zijn slim. Jan zag ons direct.”
“Jan is mijn vriend.”, zegt Riskie trots. “Ja, dat klopt.”, zegt Waddif, “Het is fijn dat kleinmens Jan
ons hier naar toe heeft gebracht. Maar: jullie moeten beloven voorzichtig te zijn, zorg dat je niet
gezien wordt!” Riskie en Driem knikken braaf. Kaboutermoeder Fajnd vult aan: “We zijn op een
school, daar zijn heel veel kleinmensen.”
“Wat is dat? School?”, vraagt Driem. Opa Nowit weet het niet precies, hij krabt achter zijn oor.
“Kleinmensen gaan iedere dag naar school om aan tafeltjes te zitten. Ze luisteren dan naar de
juf.”
“Huh?”, roept Riskie, “Waarom? Waarom blijven kleinmensen aan tafeltjes zitten? Dat is toch
saai?” “Tja”, zegt opa, “klopt. Ze zitten en tekenen heel veel. Geen plaatjes maar allemaal rare
tekens. Netjes op een rijtje.”
“Riskie, we hebben het beloofd!” Driem trekt aan zijn jasje. “Ik ben toch voorzichtig!” Ze sluipen
rond in de klas van Jan. Alle kleinmensen zijn buiten want het is even droog. Leuk is het hier, ze
snuffelen rond. “Dit is het tafeltje van Jan.” Riskie weet het zeker: dat fluitje op die tafel is van
Jan.

brug

boom
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bal

Driem blijft maar kijken naar alles wat aan de muur hangt. Veel plaatjes met allemaal tekens
eronder. Ook veel tekeningen van een brug met ook tekens eronder. Die tekens heeft ze vaker
gezien, de eerste dag dat ze op reis gingen. Op een groot geel bord bij het kanaal.
“O, o,”, zegt Riskie verschrikt. Hij hoort dat kleinmensen met veel kabaal terugkomen. Hij trekt
Driem mee naar achter in het lokaal waar een kast op een kiertje openstaat.

“Wat is dat nu voor herrie! Als we binnenkomen gaan we rustig aan ons tafeltje zitten. Zonder
lawaai!” De juf klinkt een beetje boos. “Jan! Wat doe jij onder je tafel?”
“Sorry, juf,”, zegt Jan ongelukkig, “ik wilde kijken of mijn voetbalfluitje onder de tafel was gevallen, want ik zie het niet.”
“Jan toch,”, moppert de juf, “kijk eerst maar eens in je laatje als je nog iets tussen die rommel
kunt vinden!” Jan schuift zijn laatje open en zijn mond valt open. “En?” vraagt de juf een beetje
ongeduldig. “Ik, eh, ik, eh…”stamelt Jan. De juf loopt naar hem toe. Jan zijn laatje ziet er perfect
uit. Alles ligt keurig geordend en op nette stapeltjes. Ook het fluitje ligt netjes in een hoekje.
“Nou jongens, als jullie willen weten hoe een laatje opgeruimd moet worden, mogen jullie
voortaan aan Jan vragen hoe dat moet. Goed gedaan Jan. Keurig. Ik ben trots op je! Of hebben de
kaboutertjes het gedaan?” De klas lacht. “Oké, pak allemaal jullie rekenboek op bladzijde…”
“Goed van mij, hè.”, fluistert Riskie. Driem kijkt door het spleetje van de deur naar de tekeningen. “Het betekent iets.”, zegt ze, “Die tekens. Kijk naar het eerste teken dat onder die tekening
van die brug staat, dat is hetzelfde als het tekentje onder dat plaatje van de bal en van de
boom….”. Driem kijkt hem met wijd open ogen aan. “Op dat gele bord stond ‘brug’, ik weet het
zeker.”
Riskie weet ook iets zeker Driem, zijn bloedeigen zus, is knettergek geworden.

Hoe u een echte bloedprikker herkent

De ‘bloedprikbende’ is de afgelopen weken volop in het nieuws geweest. Bloedprikkende nepverpleegkundigen bellen aan om thuis te komen prikken en bestelen
ondertussen patiënten.
Wij, Diagnostiek Brabant, betreuren deze
criminele praktijken ten zeerste en helpen
u graag bij het herkennen van een echte
bloedprikker. Op de foto ziet u hoe u de
medewerkers van Diagnostiek Brabant kunt
herkennen: aan een witte jas met accenten
van onze huiskleuren blauw en groen. Op
de jas is altijd een naambordje met ons logo
bevestigd.
Onze medewerkers treft u altijd overdag aan
de deur en nooit onaangekondigd. U weet
altijd via uw huisarts, de trombosedienst of
een andere verwijzer dat en wanneer iemand komt bloedprikken bij u thuis. Bovendien geven onze medewerkers nooit meteen
de uitslag van het bloedprikken; die krijgt u
via uw verwijzer. En tot slot: onze medewer-

kers hebben GEEN pinautomaat bij zich,
dus u hoeft nooit te pinnen.
Twijfelt u? Bel dan gerust naar uw verwijzer
of naar ons klantcontact centrum:
 (013) 539 36 36. Voor meer informatie
kunt u onze website raadplegen:
 www.diagnostiekbrabant.nl.
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Op reis zoekplaatje
Kleur alle plaatjes die met de letter b beginnen.

Zoek dezelfde letters hieronder.

Spelen met licht langs de Piushaven 		

Robert Dölle

Een gure woensdagavond in oktober. Niet het moment dat je denkt een groep kritische buurtbewoners enthousiast te kunnen krijgen over zoiets als een lichtplan voor
de Piushaven. Lichtplan? Daar was toch iets mee misgegaan?
Toch waren die avond groepjes bewoners
langs het water in de weer met kabels en
lampen, lichtbalken en gekleurde spots. En
zowaar: met het dalen van de temperatuur
steeg het vertrouwen dat dít lichtplan wel
eens iets heel bruikbaars kan opleveren.

schikbaar voor nieuwe verlichting langs het
water. Deze keer niet iets kunstzinnigs. Het
moet natuurlijk wel mooi zijn, maar nu vooral ook functioneel; de veiligheid versterken
en verbinding scheppen tussen de verschillende delen van het lange Piushavenlint.
Na een brainstormavond in buurthuis Jeruzalem eerder dit jaar, was de scepsis in
de buurt al wat gezakt. Deze keer hebben

Scepsis
Via Piushaven Levend Podium is geld be33

van de toren voelde er op dit moment nog
niet voor.
Uitproberen
Allerlei kleuren en opstellingen worden uitgeprobeerd. Wat al direct opvalt is hoe prettig meer verlichting is in het Vendelierspark.
Van een ‘achteraf’-plek verandert het park
aan de Vendelierstraat in een uitnodigende,
sfeervolle locatie. Ook het viaduct onder
de Ringbaan ondergaat met verlichting een
gedaantewisseling. De pilaren krijgen kleur,
het fietspad wordt een ‘warme’ plek. Vraag
is wat de ganzen ervan vinden. Het uitlichten van de gevel van de IJzergieterij leidt tot
de vraag waarom dit al niet eerder bedacht
is. En dat geldt eigenlijk ook voor het in het
licht zetten van d’n Ophef. Zo logisch
om dit icoon van de Piushaven ook ‘s
nachts tot blikvanger te maken.
Dat dit lichtplan zich vooral richt op de

bewoners werkelijk wat in te brengen, zoals
blijkt uit de workshops deze koude avond
eind oktober.
Atelier Lek, een bureau voor lichtontwerp,
heeft op vier plekken langs de haven een
vrachtwagen vol verlichtingsmateriaal uitgeladen. Bedoeling: met elkaar spelen met
licht. Wat werkt wel en niet, welke kleur en
sfeer past hier, wat geeft een prettig gevoel.
De vier locaties zijn samen met bewoners
uitgekozen. Het gaat om het park aan de
Vendeliersstraat met pergola en vlonder, d’n
Ophef, de IJzergieterij met nabije vlonders
en het viaduct onder de Ringbaan Oost.
Eigenlijk zou ook de Lourdestoren in de
workshop meedraaien, maar de eigenaar
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Een paar foto’s uit de collage van Ans Beerens
uitprobeersels van de workshop komen in
een verslag terecht dat eind november met
de bewonersgroep besproken is. Dat moet
leiden tot een plan en technische uitwerking.
Begin 2020 staat de uitvoering gepland.
Voor meer informatie over het lichtplan kun
je terecht bij  pien@pienrosmalen.nl.

zuidkant van de haven is niet toevallig. De
noordkant is het levendige speelveld van
horeca en ondernemers, de zuidkant bleef
een beetje, jawel: onderbelicht. Het lichtplan
brengt nu de verbinding tot stand.
Hoe gaat het nu verder? Alle ideeën en

Het bereiken van de hoogste punt van de nieuwbouw Sacramentshof werd 19 november
jl. met de toekomstige bewoners feestelijk gevierd. Inmiddels is het project met in totaal 15
woningen inclusief toren en zijbeuken volledig uitverkocht.
Elke van Drunen, psycholoog GGz Breburg spreekt dinsdag 10 december over het thema:
‘Wat is dementie?’ Dat gebeurt in het Alzheimer Café, Korvelplein 60. Aanvang 20.00 uur,
toegang gratis. Voor informatie  (013) 544 94 66
Op 12 december wordt de film ‘Everyday Rebellion’ vertoond in Club Smederij. Een avond
in het teken van creatieve en vreedzame manieren van protest. Na afloop van de film wordt
nagepraat met Extinction Rebellion, een beweging die met vreedzame acties protesteert
tegen klimaatverandering. Kaartjes:  https://eventix.shop/abn3fgu6
Voor het vijfde jaar op rij organiseert Parochie de Goede Herder en RIBW Brabant op 17
december. een Kerstviering voor buurtbewoners en mensen met een psychische kwetsbaarheid. Locatie: Broekhovense kerk, aanvang 19.00 uur met na afloop napraten met wat
lekkers.
De snippers gaan verder op pagina 39
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Zaterdag 18 januari 2020

BackToTheCountry
Part Nine

Het geheel vernieuwde Theaterconcert

m.m.v. Dick

van Altena & Savannah

Klasse Theater, Carré 16, 5017 JE Tilburg
Aanvang 20.15 uur, entree € 17,50 incl. consumptie

Voorverkoop is gestart, kaarten reserveren via
marcel@marcelsmulders.com of bel naar 06-16109556
Ook te verkrijgen tijdens onze optredens en aan de theaterkassa op de avond zelf
Het Klasse Theater is de kapel van het voormalige St. Elisabeth Ziekenhuis,
prachtig verbouwd tot een volwaardig theater! Kijk maar eens op www.klassetheater.nl !
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Part Nine
Voor het zevende jaar op rij komt theatervoorstelling “Back To The Country” naar
het fantastisch mooie Klasse Theater in Tilburg, en wel op zaterdag 18 januari
2020. Zoals ieder jaar betreft het een nieuw programma en staat de nostalgie
centraal. Eén van de trekpleisters van de show is Savannah uit Tilburg, de meest
populaire countryband van de Benelux.
Naast Savannah wordt “Back To The Country” gedragen door Singer-songwriter
en voormalig voorman van de fameuze Major Dundee (Band) Dick van Altena. Hij
vierde onlangs zijn 40-jarig muziekjubileum en schreef ruim 1.200 liedjes, o.a.
voor Toni Willé (Pussycat), Henk Wijngaard en Saskia & Serge. In Back to the
country neemt hij al jaren met verve de rol van vertolker van menig evergreen op
zich. De zeven artiesten nemen u mee terug naar de jaren ’50, ’60 en ’70, toen de
hitparades nog werden gedomineerd door Country en Rock & Roll. U ziet ze
uitblinken op vocaal en instrumentaal gebied, waarbij spetterende solo´s worden
afgewisseld met mooie intieme liedjes.
“Back To The Country” is een nostalgische mix van tientallen klassiekers uit de
Amerikaanse muziekgeschiedenis. Op het nieuwe programma staan onder
andere nummers van Johnny Cash, Buck Owens, Marty Robbins, The Nitty Gritty
Dirt Band, John Denver, Don Williams, Freddy Fender, CSN&Y, Willie Nelson en
The Mavericks. De titelsong “Back To The Country” is van Neil Young.
Na de reguliere show in de theaterzaal is er als bonus nog 30 minuten een extra
optreden in de foyer van 't theater en dat is altijd een groot feest vanwege het
hoge 'zing-maar-mee' gehalte. Vorige keer ging het feest door tot in de late
uurtjes en de verwachting is dit keer niet anders!
De kaartverkoop is reeds gestart. De entree bedraagt € 17,50 (incl. pauzedrankje).
Reserveren kan via marcel@marcelsmulders.com of via tel. 06-16109556.
Kijk voor de promo-video op www.backtothecountry.nl
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In natuurspeeltuin de Takkenbende worden binnenkort nestkastjes voor koolmeesjes,
pimpelmeesjes en vleermuizen opgehangen. Hiermee wordt gehoopt dat deze dieren extra
gaan smullen van de processierupsen die het spelen in de zomer onmogelijk maken.
Op zondag 29 december wordt het eerste No Jump Volleybaltoernooi georganiseerd in
sporthal T-Kwadraat van 10.00 – 17.00 uur. Naast Walking Football, Walking Hockey en
Walking Korfbal is er nu speciaal voor senioren een nieuwe vorm van volleybal. Kijk op
 www.volleytilburg.nl/nojumpvolleybal of mail naar  prcommunicatie@volleytilburg.nl.
Aan het appartementencomplex aan de Spoorlaan 4-6 wordt momenteel de laatste hand
gelegd. Het is de bedoeling dat eind december de sleutels overhandigd worden aan de 36
nieuwe bewoners.
Bij het ter perse gaan van dit wijkblad was het nog niet duidelijk of het driekoningen zingen
op maandag 6 januari door zal gaan. Vorig jaar nam een groepje wijkbewoners het initiatief
en was het gezellig bij de kerstboom bij de Pelgrimhoeve.

Zang- of pianolessen in alle stijlen
Zoek contact via  wilvanleijsen@home.nl of bel of app naar  06 105 127 98.
Muzieklessen
Basgitaar, contrabas en tuba. Kees van de Ven Muziek, Carré 37,  06 156 214
70,  keesvandevenmuziek@hotmail.com.
Pianoles in alle stijlen
Bel met Arno Aerts  (013) 544 54 55 of kijk op  www.arnoaertsjazz.nl.
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BUURTAGENDA
18 dec.

Vanaf 17.30 uur

Pelgrimhoeve
Feestelijk diner voor Senioren [opgeven vóór 11 dec.]

1 jan.

Vanaf 00.00 uur

Heel de wijk
wenst elkaar een heel voorspoedig 2020

2 jan.

19.30 – 21.00 uur

5 jan.

Vanaf 20.00 uur

24 jan.

20.30 – 00.00 uur

La Poubelle
Repair Café voor reparatie van nog bruikbare spullen
Café Zomerlust
Kom gezellig een gezelschapsspel spelen [Ludens 013]
Café Zomerlust
De gezelligste Nieuwjaarsborrel
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Ø Buurtkrant
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E-mail: armhoefseakkers@gmail.com
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( 542 30 65

Ø Buurtkrant
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Rob Ysebaert (lay-out).
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Meld het via 7 armhoefseakkers@gmail.com

Ø pBuurtraad
Leden

Vergadering

E-mail: 7 buurtraad@armhoefseakkers.nl
Secretariaat:
J.P. Coenstraat 34a, 5018 CT Tilburg
Lout Donders ( 543 88 68 (voorzitter), Ineke van Kasteren ( 544
67 83 (secretaris, communicatie, senioren), Yvette Eshuis ( 06 474 931
61 (communicatie, omgevingswet), Erwin Jacobs ( 590 40 00 (penningmeester), Hein Jacobs ( 542 61 10 (DAAD, Jan Wier), Remco
Westhoek ( 535 70 08 (Kerk & Klooster, Moerenburg).
Eerstvolgende vergadering: 10 december. 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.
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Ø Wijkagenten
Elco Tissen

(Armhoefse Akkers)

Ramon Stoops
(Moerenburg)

Er is geen vast spreekuur. De wijkagenten maken graag een
persoonlijke afspraak. Bel: ( 0900 8844, of mail naar:
7 wijkagenten-armhoef-hoogvenne.tilburg-centrum@politie.nl
voor Elco Tissen en 7 cluster-2.groene-beemden@politie.nl als
het Moerenburg betreft

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

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

Informatie bij sociaal werker Kitty Lumens, ( 542 57 29 of e-mail
7 kittylumens@contourdetwern.nl

Thuis(zorg)

Armhoefse Akkers

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

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

Ø Overlast rond Jan

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

Ø Meldpunt

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

Ø Misstanden in

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

Ø Buurtpreventie

Voor klachten en meldingen betreffende overlast in onze wijk
7 bptpiushaven@gmail.com.

Wier / Meldpunt
GGz

Waterpaviljoen
Moerenburg
Moerenburg

Team Piushaven
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  Kapsalon	
  
St.Josephstraat 85A
5017GD Tilburg
013 5435109

Ook kunt u hier
uw schoenen
afgeven voor reparatie.
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schilderwerk
wandafwerking
restauratieschilderwerk
hout- en marmerimitatie
decoratieve technieken

Frank Oerlemans

OERLEMANS
schildersbedrijf

Frans Erensstraat 44 5044 PM Tilburg
T 013 - 463 53 54 M 06 - 489 37 502
E info@oerlemansschildersbedrijf.nl
I www.oerlemansschildersbedrijf.nl
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