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Wist je dat Tilburg een kinderpersbureau heeft? Deze onlinenieuwssite is een platform met 
nieuws, interviews, tips en nog veel meer. De site  www.tilburgjunior.nl - wordt gemaakt 
met hulp van een kinderredactie en is een initiatief van Ester van Zundert, journalist en 

schrijfcoach voor kinderen. Neem er eens een kijkje, dan zie je o.a. een bijdrage die 
v.l.n.r. Tjip, Mia en Lucie uit onze wijk hebben gemaakt over het nut van een moestuin
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“Het is een kwestie van geven en nemen”, 
opent Ellen het gesprek, als gevraagd 
wordt naar het ‘geheim’ van een goed 
huwelijk. “En, ook echt belangrijk: blijven 
praten! Wij zijn het in al die jaren ook wel 
eens niet met elkaar eens geweest hoor, 
maar daar kom je wel doorheen als je het 
bespreekbaar maakt.” Een tweede tip: 
“Probeer altijd samen te eten” vindt Ad. En 
er is nog iets: “Het is belangrijk, dat je al-
lebei iets om handen hebt, zodat je niet 24 
uur op elkaars lip zit.”

Melkboer
Ellen en Ad hebben een heerlijke woon-
plek aan de Simon v.d. Stelstraat met een 
riante tuin met vijver en al 12 jaar een 
trouwe metgezel: de Duitse Staander Floor. 
Ellen is bekend bij menig buurtbewoner, 
vanwege haar kapsalon in de garage 
die jarenlang in gebruik was. Daar kwam 
ruimte voor, toen Ad besloot om te stoppen 
als melkboer. Op de plek van de koelin-
stallatie bouwde hij met zoon Joep eigen-
handig een fraaie kapsalon. “Ik had twee 
garages in gebruik als magazijn voor m’n 
melkhandel. Op mijn 52e ben ik daarmee 
gestopt. Kijk, vroeger had de melkboer het 
alleenrecht om melk te verkopen. Toen dat 

“Je moet elkaar vrijlaten”
Ellen en Ad de Beer zijn het daar hartgrondig met elkaar over eens, als ze terugkijken 
op de vijftig jaren die voorafgingen aan hun gouden bruiloft. Die werd woensdag 25 
augustus jl. in familiekring gezellig gevierd met een champagneontbijt, fotosessie, 
een rit in de koets en een hapje en drankje bij Klein Speik in Oisterwijk.

werd losgelaten en melk voortaan ook bij 
de kruidenier en in supermarkten te koop 
was, zag ik de bui wel hangen. Vroeger had 
een melkboer genoeg aan het bedienen 
van één wijk, maar later moest je er al twee 
hebben en had ik de Armhoef en de Bos-
scheweg. De consequentie daarvan was, 
dat je niet meer iedere dag bij de mensen 
op de stoep stond. Toen moesten we ook 
al bijproducten gaan verkopen en maakte 
ik werkweken van 70 tot 80 uur. Dat blijf je 
niet volhouden!” 
In de 12 jaar daarna is Ad sociaal huis-
meester geweest bij een bouwvereniging. 
Daar kon hij doen wat hij het liefste deed: 
met mensen omgaan. 

Zoete inval
“We hebben allebei vele jaren best hard 
gewerkt en daar is niks verkeerd aan”, vindt 
Ellen. “Voor ons was het avondeten heilig. 
We hebben er altijd voor gezorgd, dat we 
met elkaar aan tafel zaten en dat was ook 
een mooi moment om dingen te bespreken. 
Zo was voor ons ook de zondag ‘heilig’ en 
dan niet, omdat we altijd braaf naar de kerk 
gingen. We hebben onze kinderen Joep (in-
middels 46) en Debby (43) netjes katholiek 
opgevoed en ze hebben ook hun plechtige 

In 1971 stapten Ellen en Ad de Beer 
in het huwelijksbootje

Koetsier Jan van Alphen kwam na vijftig 
jaar opnieuw het echtpaar De Beer 

ophalen voor een feestelijke rit
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communie gedaan, maar daar bleef het wel 
bij.” Ad weet nog dat Pastoor Witlox hem 
benaderde als collectant: “Dat was iets 
voor de ‘gegoeden’ van de wijk en ik kende 
natuurlijk veel mensen. Nou, daar heb ik 
toen maar vriendelijk voor bedankt!” 
“Bij ons was het op zondag altijd een zoete 
inval. We hebben hier natuurlijk de ruimte” 
lacht Ellen. “Na ons trouwen woonden we 
eerst in de Boerhaavestraat op nummer 
33. Na twee jaar kregen we de kans dit 
huis te kopen. Het was toen nog een oude 
kruidenierswinkel van de familie Van de 
Maat, een moeder met twee ongetrouwde 
dochters. Ad is eerst een half jaar bezig 
geweest om het te verbouwen. Vervolgens 
hadden we maar twee dagen de tijd om 
te verhuizen, want we hadden allebei een 
vaste baan!”

Kinderdag
Ellen en Ad zijn trots op hun vijf kleinkin-
deren: Lot (10), Tijn (8), de tweeling Pip en 
Guus (7) en Sam (6). Die zijn iedere dins-
dag bij hun opa en oma. “Wel een gesjouw 
tussen de middag”, vindt Ellen. “Terwijl 

Ellen en Ad de Beer te midden van hun kleinkinderen met 
v.l.n.r. Sam, Guus, Lot, Pip & Tijn

Ad ze van school haalt, zet ik alles klaar 
en smeer de boterhammen. Snel handen 
wassen en eten, want ze hebben maar een 
uurtje middagpauze. Dat komt, omdat de 
kinderen nu voortaan om 15.00 uur uit zijn. 
Het is wel heel gezellig zo met z’n allen.” 
En hoe vullen ze nu hun andere dagen? El-
len: “We tennissen, sporten, fietsen, vissen 
en wandelen graag. Ad gaat wekelijks met 
vier broers rijden met de koets en ik ga dan 
vaak bij mijn zus langs of ze komt bij mij 
om koffie te drinken.” Ad is blij, dat hij zijn 
hobby met paarden nog steeds kan doen: 
“Ik rij zelf niet meer, maar mennen vind ik 
ook fantastisch. Wist je trouwens, dat er bij 
ons huwelijk vijftig jaar geleden met drie 
koetsen werd gereden en dat die vooraf-
gegaan werden door een escorte met 12 
paarden? Dat was echt onvergetelijk!”

En nu, vijftig jaar later werd dat nog eens 
dunnetjes overgedaan. Een van de escorte-
rijders van toen – Frans van Alphen – reed 
samen met zijn vriend Paul van Abeelen 
het gouden paar met zijn koets helemaal 
naar Oisterwijk.
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Vooral vanwege de corona zijn er in de 
afgelopen 1½ jaar heel wat wedstrijden van 
de kalender geschrapt, vandaar dat veel 
menners popelen om met hun paard(en) 
weer eens een echte wedstrijd te kunnen 
rijden. Daarbij: de wedstrijd in Moerenburg 
is al jaren puik georganiseerd. “Ieder jaar 
moet ik een behoorlijk aantal menners 
teleurstellen, omdat ze op een wachtlijst 
geplaatst worden”, vertelt Corin Sweegers 
die o.a. het wedstrijdsecretariaat runt. “We 
doen al een maximaal beroep op juryleden, 
andere officials en een heel legertje vrijwil-
ligers dus vol = vol.”

Paardensport in Moerenburg 
In het weekend van 2 en 3 oktober organiseert Menvereniging De Postkoets een Men-
wedstrijd op en door terreinen in Moerenburg. De belangstelling is enorm: meer dan 
100 aanspanningen hopen van start te mogen gaan.

Dressuur en vaardigheid
Op zaterdag starten de menners eerst met 
een dressuurproef, waarin niet alleen het 
correct rijden van allerlei figuren, maar 
ook de verzorging van paard en pony, de 
tuigage en de wagen beoordeeld worden. 
Voor deze dressuurproef zijn drie ringen 
beschikbaar, waarin verschillende dres-
suurproeven worden verreden. Vervolgens 
door naar de tweede opgave: de vaardig-
heid. Een parcours tussen pionnen/kegels 
door, waarop balletjes zijn gelegd. Deze 
zijn zo geplaatst, dat de wagen of koets 

er met maar een paar centimeters ruimte 
links en rechts van de wielen door kan. 
Het parcours moet binnen een bepaalde 
tijd worden afgelegd en dat levert span-
nende ritten op. Eén of meer balletjes eraf 
gereden, of te lang over het parcours doen, 
betekent strafpunten.

Marathon
Op zondag wordt de marathon verreden. 
Daarvoor zijn in de afgelopen weken zeven 
hindernissen van natuurlijke materialen 
gebouwd. Spectaculair om te zien is hoe 
de enkelspannen (wagens met 1 paard 
of pony), tweespannen (wagens met 2 
paarden/pony’s naast elkaar), of vierspan-
nen (met 4 paarden/pony’s) zich door deze 
verschillende hindernissen heen draaien 
en wenden, en dit alles op volle snelheid, 
Ook hier liggen weer balletjes op sommige 
doorgangen die moeten blijven liggen. De 
zeven hindernissen zijn vanaf het hoofdter-
rein, de weilanden van Harrie van Gorkum, 
goed te zien, maar van dichtbij zie je de 
kracht en souplesse van de paarden en 
pony’s toch het beste. 

Corona
De organisatie rekent erop dat deelne-
mers en bezoekers de geldende corona-
maatregelen in acht zullen nemen. “De 
terreinen zijn vrij toegankelijk en er is volop 
ruimte om gepast afstand van elkaar te 
houden. We zullen iedereen regelmatig 
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hierop attenderen en doen een beroep op 
ieders gezonde verstand. We hebben als 
Menvereniging al onze handen vol aan een 
goede organisatie van de drie onderdelen 
van deze wedstrijd!”

Mocht je zin hebben om te komen helpen 
op een van deze dagen als verkeersre-
gelaar, koerier, in de hindernissen, met 
klokken (stopwatches indrukken), bij de 
dierenarts, of iets dergelijks, meld je dan 
vlug aan. De organisatie kan nog wel wat 
hulp gebruiken. En, je bent niet alleen: in 

dit weekend zijn ruim 100 vrijwilligers actief. 
Meld je aan via 
 secretariaat@menwedstrijd.nl

Al meer dan tien jaar is het Senioren 
Netwerk Armhoefse Akkers in onze wijk 
actief. We komen op voor de belangen van 
senioren, we verzorgen informatiebijeen-
komsten en we organiseren gezellige ac-
tiviteiten (bijv. diners in de wijk samen met 
de KBO, kleinere uitstapjes naar bijv. een 
museum of een stadje, een high tea, een 
lunch en contactmiddagen). Door corona 
hebben wij de afgelopen anderhalf jaar 
ook bijna niets kunnen organiseren. Enkele 
senioren hebben het netwerk verlaten en er 
kwam gelukkig ook nieuwe aanwas. Toch 
kunnen we nog nieuwe leden gebruiken. 
Iets voor u? Heeft u administratieve of 
bestuurlijk ervaring, dan zijn we extra blij. 
We zoeken nl. ook een notulist en voorzitter 
voor onze vergaderingen.

Wilt u meedenken in het Senioren Netwerk?

Het Senioren Netwerk vergadert zes keer 
per jaar en bestaat op het moment uit 
zeven personen. Voor het organiseren van 
activiteiten komen er dan wat afspraken 
bij. Het is een gezellige groep die graag 
bij elkaar komt. Heeft u interesse om mee 
te denken en mee te doen: laat het ons 
weten, dan plannen we vrijblijvend een 
kennismakingsgesprek. 
Interesse? Mail naar 
seniorennetwerk@armhoefseakkers.nl of 
bel naar Ineke van Kasteren, (013) 544 67 
83 of stop een briefje in de brievenbus op 
J.P. Coenstraat 34a.
We horen graag van u!

Groeten van het Senioren Netwerk Arm-
hoefse Akkers

Bent u tussen de 60-plus en 90-plus? En vindt u het leuk om weer eens wat 
nieuwe mensen te leren kennen en u in te zetten voor de senioren in de 
wijk? Dan zijn we misschien op zoek naar u!

Wijkgenoot Pieter Kristensen ‘spotte’ in de 
buurt van zijn woning aan de Van Heutsz-
straat 44 een bijzondere nieuwkomer: de 
Brede Wespenorchis. Voor onze buurt een 
bijzondere plant die het overigens goed 
doet op een zanderige ondergrond. Dit forse 
exemplaar toont aan twee stengels mooie 
aarvormige bloemen. De bloeitijd van deze 
wilde plant is van juni t/m augustus en de 
kleur van de bloemen kan variëren van 
groengeel tot rood.

Brede Wespenorchis
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Karin tilde het aspergezeil op en toen zag 
ze een egelnest! Het nest was rond en was 
gemaakt van dood gras. En toen zag Karin 
dat er drie kleine egeltjes in het nest lagen! 

  Waarom zijn ze hier komen wonen?
Karin denkt dat ze misschien in de tuin 
kwamen wonen, omdat er veel slakken en 
regenwormen zijn en egels houden van 
slakken en regenwormen!
En ze zegt: “Egels houden van donkere 
plekken, en onder het aspergezeil is het 
donker.”

  Ga je voor de egels zorgen, en zo ja, 
hoe?
Karin zegt: “Ik ga het stukje tuin bij het nest 
niet opruimen zodat de egels beschutting 

Egels in de volkstuin!
De 7-jarige Fabian was blij verrast toen zijn mama Karin een egelnest vond in de tuin. 
Als een echte verslaggever maakte hij onderstaand verslag.

Verslaggever Fabian bij 
het nestje met egels

Weetjes over de egel 
 
• Egels kunnen goed ruiken. 
• Egels zijn gek op kattenvoer. 
• Egels kunnen niet tegen melk. 
• Ze worden kaal, doof en blind geboren. 
• De stekels komen binnen een uur door de huid heen. 
 
 
IN KADER plaatsen 

hebben. Als ik een slak zie leg ik hem bij de 
egels. En ik zet een bakje water neer als 
het warm is.”  

Het goede doel steunen           
 
“Geef om elkaar” 
 
is een stichting voor minder bedeelde gezinnen in Tilburg en omstreken. Nu hebben wij 
nieuwe kinderboeken van Lemniscaat gekregen, die gaan we verkopen voor 5,00 euro 
per boek. Deze zijn van verschillende schrijvers o.a. Julia Donaldsen met kleuren - tellen 
- en boeken van Gruffalo, Jan Terlouw met Koning van Katoren, en nog veel meer.  
Interesse? Kom gerust langs om de voorraadlijst kinderboeken op te halen op 
Maetsuyckerstraat 15, na 18.00 uur.  
Kijk eens wat er allemaal is. Zit er iets bij streep dat aan, zet graag je naam, adres en 
telefoonnummer op de lijst en betaal later bij levering. 
 
Hélène Mols  
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Piet is deze loopbaan ruim 20 jaar gele-
den begonnen samen met BW (voluit Bart 
Willem, nu werkzaam bij Rijkswaterstaat). 
Hij valt nog incidenteel in voor Piet en de 
twee zijn nog altijd goede vrienden. Samen 
met beroepsmuzikant Pascal vormt Piet 
de vertrouwde bezetting van de haven, dit 
allemaal onder de bezielende leiding van 
havenmeester Saskia Janssen.

Verhalen
Het was mij ter ore gekomen, dat deze 
vriendelijke reus een scala aan verhalen in 
zijn repertoire heeft en deze smeuïg weet 
te vertellen. Waarom dan geen feuilleton 
voor de buurtkrant maken, waarin Piet 
maandelijks aan het woord komt? Met dat 
voornemen willen we deze maand starten 
en maken we eerst kennis met de persoon 
Piet. 
Hij is 65 jaar geleden geboren in Rotterdam 
en dat kun je nog altijd horen, ook al woont 
hij al vele jaren in Tilburg. Hij is getrouwd 
met Nicole en heeft 2 studerende zonen 
plus een dochter van 14. Toen hij onlangs 
zijn aantal banen (inclusief vrijwilligerswerk) 
op een rijtje zette kwam hij tot 136! Te veel 
om die hier de revue te laten passeren. 

Muziek
Piet is in verschillende hoedanigheden 
(o.a. maatschappelijk werker, nachtwaker, 
kok) werkzaam geweest bij (Pater) Poels, 
vaak in dubbele diensten (‘s morgens en 
’s avonds). Hij heeft veel met daklozen 
gewerkt, runde een eigen café, maar heeft 
ook diverse andere functies in de horeca 
bekleed.
Muziek is het grootste deel van zijn leven 
niet alleen zijn belangrijkste uitlaatklep, 
het maakt ook deel uit van zijn levenson-
derhoud. Al 40 jaar speelt hij contrabas, 
basgitaar en heeft hij duizenden optredens 
gedaan. Hij heeft 5 keer in Afrika gespeeld 

Onze goedlachse brugwachter                               Rian van der Schoof

Wanneer we voor de gesloten draaibrug aan de Havendijk staan, zien we hem vaak de 
brug bedienen: Piet, boom van een kerel. Het vak brugwachter/havenmeester spitst 
zich toe tot het voorjaars- en zomerseizoen. 

en vele jaren voor Mundial gewerkt in de 
Leypark-periode. Dat het muziekleven nu 
al anderhalf jaar stilligt, doet hem veel pijn: 
“Ook op sociaal gebied is het een arme tijd, 
waarin je je niet met vrienden kunt uitleven 
in je muziek.”

Ratten
Piet is lid van de Tilburgse Schietclub en 
mikt met de luchtbuks op ratten. Jazeker, 
ratten! Dit onderdeel van de schietsport 
is in Engeland ontstaan, waar het Pest 
Control wordt genoemd. Naast overlast van 
duiven en konijnen, vormen ratten een ge-
vaar voor de gezondheid van mens en dier. 
Echter, het afschieten van ratten is nog niet 
gelegaliseerd. De ‘prooi’ bestaat dan ook 
uit een metalen rattenvorm die op verschil-
lende afstanden tussen 7 tot 50 meter 
beschoten wordt. Piet is kampioen van een 
club in België in een discipline en record-

Piet op zijn vertrouwde stek bij 
het brugwachtershuisje
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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          
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

  

 

Prinsenhoeven 36                      013-5420685             info@vdbraakenmaas.nl   

Overige Specialismen: fysiotherapie, geriatrietherapie, manuele therapie, 
kinderfysiotherapie, sportblessures, revalidatie na een operatie of beroerte, Parkinson, 

hyperventilatieklachten, COPD, tape, dry needling, begeleid fitness. 

 

Danique van de Zanden is sinds januari 2021 werkzaam 
bij fysiotherapie van de Braak en Maas. Hier heeft ze 
vooraf ook eerst haar eindstage gelopen. Ze werkt hier 
nu 4 dagen in de week waarbij haar interesses vooral 
liggen bij kinderen, knieklachten, lage rugklachten en 
klachten bij sporters (waaronder veel tapen). Danique 
doet zelf aan fitness en voetbal, dus vindt ze het erg leuk 
om sporters in de praktijk te kunnen helpen. Wie weet 
ziet ze een van jullie binnenkort in de praktijk! 
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houder in Tilburg. Hij heeft meegedaan met 
WK’s in Polen en Tsjechië. 
Piet is ook lid van de Volkstuinen vereni-
ging Leypark: “Ook daar ondervinden we 
last van plaagdieren, die zitten aan de rand 
van de wei in het park. Ik ben van plan bin-
nenkort met de nachtkijker de ernst van het 
probleem daar te gaan inventariseren.”

Model
Onze goedlachse beer kan nu zelfs het vak 
‘model’ op zijn C.V. bijschrijven. Hij is ge-
vraagd om te poseren op een billboard van 
het dansevenement ‘Dansjacht’ op 17 ok-
tober rond de Piushaven. Er komen totaal 
8 billboards met zijn beeltenis. Wanneer je 
daarvan de QR-code scant, zegt Piet iets 
en doet zowaar een dansje op zijn favoriete 
muziek. Dat dansje bestaat uit bewegingen 
die hij doet, wanneer hij de brug draait. 
Opletten dus allemaal de komende tijd! 
Hij is ook organisator van het ‘Knoflook-
feest’, dat tot nu toe 5 keer heeft plaatsge-
vonden aan het Theresiaplein. De naam 
heeft Piet gekozen, omdat hij knoflook nu 
eenmaal erg lekker en gezond vindt. 
Praten met mensen is zijn lust en zijn 

Ook op vakantie is muziek maken 
niet weg te denken

leven, maar onze ruwe bolster, blanke 
pit heeft het land aan bureaucratie en de 
praatcultuur. Dus bij alle werkzaamheden 
zal je hem niet treffen op vergaderingen. 
Dat laat hij graag aan anderen over: “Het is 
nu allemaal veel meer overleggen en daar-
door veel gecompliceerder dan vroeger.”

Nu hij de 65 jaar heeft aangetikt begint Piet 
sentimenteler te worden, zegt ook een van 
zijn zonen. “Het wordt steeds meer de tijd 
van terugkijken, en dat brengt steeds weer 
nieuwe verhalen voort.” Waarover? 
Dat lees je de volgende keer. 

 

Bloembakkenproject krijgt 
géén vervolg 

 
 
De zeer succesvolle bloembakken-actie dit jaar heeft voor de organisatie en de vrijwilligers 
geleid tot een overmatig aantal werkuren om de klus op tijd te kunnen klaren. Een aantal 
essentiële klussers heeft om die reden aangegeven geen medewerking te kunnen verlenen 
aan een vervolg van het project. Erg jammer natuurlijk. Maar zeker zo belangrijk was het 
aantal reacties dat we ontvingen op onze oproep in de juli-uitgave van de wijkkrant voor een 
vervolg in 2022. Van de straten waar onze focus in feite op is gericht - dus de straten zonder 
bomen en geen mogelijkheid voor geveltuintjes - kwamen slechts enkele reacties. 
 
Dit heeft de organisatie moeten doen besluiten om het project geen vervolg te geven in 
2022. De mensen die gereageerd hebben, zijn inmiddels geïnformeerd. Helaas, het is niet 
anders. Maar u kunt ervan verzekerd zijn, dat we in de komende maanden weer met een 
aantal acties zullen komen, die onze wijk groener en nóg fraaier zullen maken. Onze Groen- 
in-de-Wijk-commissie zal zeker niet stilzitten! Meer nieuws hierover volgt snel! 
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En met dit jaar een maximale opkomst van 
48 bewoners, maar dat kon na de Corona-
versie van vorig jaar natuurlijk alleen maar 
meevallen. We konden dit jaar ook weer 
enkele nieuwe bewoners verwelkomen, wat 
de keerzijde is van het verdrietige overlij-
den van oude bewoners.

Goede keuze
Zoals gewoonlijk ging er nogal wat tijd zit-
ten in het vaststellen van een datum, die 
zodanig moest zijn dat er zo min mogelijk 
bewoners op vakantie waren. En in deze 
minder zonnige, maar regenrijke zomer 
is het altijd maar afwachten of die datum 
‘weer-technisch’ goed uitpakt. Niet alleen 
de dag zelf, maar ook voor het opbouwen 
en afbreken van tenten, tafels, zitjes en 
stoelen, en het versieren met lampjes, 
ballonnen en slingers, bidden we tot de 
weergoden. De uiteindelijke datum bleek 
een gelukkige keuze in een periode met 
veel regenweekends.

Verrijking van onze wijk                                                     Nico Meurders

Voor de 3e keer in (een jaarlijkse) successie werden op 28 augustus jl. de kelken 
gevuld en de spiesen geroosterd in de gemeenschappelijke tuin van appartementen-
complex De Lindenhaage in de Tivolistraat, een beetje een uithoek van de Armhoefse 
Akkers.

Bbq
Vanaf drie uur kwamen de gasten in een 
gestage stroom naar onze prachtige bin-
nentuin, de meeste met hun eigen stoel, 
die hoeven we dan niet te huren. Na een 
welkomstwoord vanuit de organisatie 
werden de glazen geheven en werden er 
aan de tafels veel nieuwtjes uitgewisseld, 
plannen toegelicht, diepzinnige gesprekken 
gevoerd en vakantieverhalen verteld.
Tegen half vijf betrad de barbecuemeester 
en zijn trouwe assistente zijn werkterrein 
(2 barbecues, en een aantal lange tafels 
in een aparte partytent) en na een goed 
halfuur kwamen de eerste biefstukjes en 
satéstokjes van het vuur. 
Tegen zevenen was het verzadigingspunt 
wel bereikt en kon het natafelen beginnen. 
Om een uur of tien werd de muziek en het 
licht gedempt en besloten ook de laatste 
gasten hun bed op te zoeken. 

Al met al weer een geslaagd buurtfeest, 
met dank aan de Buurtraad Armhoefse 
Akkers, voor de verkregen bijdrage uit het 
subsidiebudget, Verrijk Je Wijk.
En of het een Verrijking van de Wijk was!
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Een aantal omwonenden heeft zich verza-
meld in een bewonerscollectief, nadat de 
plannen voor deze grootschalige bouw als 
een duveltje uit een doosje tevoorschijn 
kwamen.  Hoewel er op dit moment nog 
sprake is van een verkenning (volume-
schets) zijn omwonenden evenals onderne-
mers die o.a. gevestigd zijn in het Duvel-
hok, ongerust over de mogelijke ontwikke-
lingen in hun directe leefomgeving.

Duveldorp
Vorig jaar kocht Dokvast het Rijksmonu-
ment Duvelhok en het terrein erachter van 
cabaretière Karin Bruers. De voormalige 
Wollenstoffenfabriek zou volgens de eerste 
planvorming de basis moeten vormen voor 
de ontwikkeling van het ‘Duveldorp’: een 
woon- en werkbuurt, waarin het sociale en 
creatieve karakter bewaard zouden blijven. 
In de voormalige fabriek 
komen nieuwe werkruimten 
voor creatieve ruimten, een 
kunstroute en commerciële 
voorzieningen, zo meldt Zecc 
Architecten die de verbouwing 
gaat begeleiden.
De nieuwbouw, waaronder de 
woontoren, is voornamelijk 
gepland aan de achterkant op 
het braakliggende parkeerter-
rein. In de planvorming wordt 
ruimte voorzien voor onder 
meer horeca, een kleinscha-
lig hotel en atelierwonin-
gen. Volgens Zecc Architec-
ten ‘krijgt het Duveldorp een 
monumentaal voorplein, een 
binnenhof en een achterge-
bied met een informeel dorps 
karakter. Er zal tevens een 
verbinding ontstaan met het 
groen van het Tivolipark.’ 

Duvelhok doet zijn naam eer aan
In de afgelopen weken is er steeds meer reuring ontstaan over de plannen van pro-
jectontwikkelaar Dokvast rondom het ‘Duvelhok’ aan de St. Josephstraat. Die plannen 
omvatten de bouw van mogelijk 175 appartementen en stadswoningen inclusief een 
70 meter hoge woontoren.  

Overvallen
Door dit plan zijn de buurtbewoners vol-
ledig overvallen.  Dat tonen de protestaffi-
ches achter veel ramen in de buurt - ‘Geen 
hoogbouw, geen horeca, geen detailhandel’ 
- en een handtekeningenactie. Vooral de 
grootschaligheid van het plan en daarbij 
o.a. de onvermijdelijke parkeerproblematiek 
en de aantasting van het groen worden ge-
vreesd. Er wordt liefkozend gesproken over 
een ‘dorp’, maar omwonenden verwachten 
dat de leefbaarheid en het woongenot er 
bepaald niet op vooruit gaan.

Inmiddels zijn ook in de politiek de nodige 
vragen gesteld en zou Dokvast op een 
speciale bewonersavond op 16 september 
jl. de voorlopige plannen uitgebreid hebben 
toegelicht.
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Door de wet WMO (Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning) vervoeren deze taxibusjes 
o.a. ‘mensen met mogelijkheden’, zoals 
ik ze noem in plaats van mensen met ’n 
beperking. Hieronder vallen allerlei soorten 
groepen die deze taxibusjes hard nodig 
hebben. En dat kan variëren van leerlin-
genvervoer, ziekenhuisbezoek, dialyse-
afspraken of gewoon heel sociaal de aan 
iemand toegewezen kilometers per jaar die 
je mag verbruiken om je sociale leven te 
kunnen onderhouden.
Het is een hele andere, ook hardwerkende 
wereld: als chauffeur proberen op tijd te rij-
den, bijna overal de weg weten, flitsbusjes 
herkennen, soms heel even dubbel parke-
ren, maar dat duurt altijd maar heel kort, en 
weer door.

Volle dag
Zo maar een dag in het leven van zo’n 
taxichauffeur. 
Om 06.00 uur opstaan, douchen ontbijten 
snel de koppen in de krant snellen en rijden 
maar. Om 07.05 uur vertrek voor de eerste 
route naar Waspik met 3 verschillenden 
adressen (jonge kinderen die naar het 
speciaal onderwijs gaan). Vervolgens door 
naar Tilburg Noord om de bus met 8 zit-

Busje komt zo                                                                     Ben Nooijen

We zien ze steeds vaker ook in onze wijk: de taxibusjes die met hun blauwe kenteken-
platen net zo hard lijken te groeien als de groene scootertjes. Die laatste mag je bijna 
overal neerzetten en achterlaten, maar die taxibusjes rijden, in tegenstelling tot die 
scooters, juist heel gericht.

plaatsen helemaal vol te hebben, om uitein-
delijk aan te komen op de Karel Boddeweg, 
vlakbij het Crematorium en politiebureau. 
Terug naar huis?  Ik dacht het niet, gewoon 
verder met de dagelijkse routes. Mensen 
ophalen die gedialyseerd moeten worden 
in het ziekenhuis, vandaag zijn het er maar 
2 die dus na zo’n 5 uur weer terug moeten 
worden gebracht. Maar, zoals gezegd, ge-
woon weer door met deze keer 4 ouderen 
die naar hun dagbesteding gaan. 
Terug thuis tijd om fatsoenlijk te ontbijten 
met lekkere verse koffie en een krantje. 
Na ’n uurtje weer door naar de Armhoefse 
Akkers; twee ouderen ophalen die naar hun 
dochter in Oss op de koffie gaan vanwege 
’n verjaardag, feestelijk dus! Leeg terug-
rijden? Ik dacht het niet: in Den Bosch 2 
carrièretijgers meenemen die naar de Uni-
versiteit in Tilburg moeten, maar die nog zo 
‘kachel zijn’ dat ze het veiliger achten om 
maar ‘n taxi te nemen. Ook met studenten 
kun je enorm lachen…

Liedjes
Via mijn boordcomputer komt de volgende 
route alweer door. Dit keer moet ik naar 
Vught 5 passagiers ophalen die naar Vlis-
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Wil je weten wat de 
 gemeente besluit 

over je buurt? 

Volg het met de 
Over uw buurt-app

Wil je iets melden 
over je buurt? 

Meld het met de 
Fixi-app

ANDERE VRAGEN AAN DE GEMEENTE? 
KIJK OP WWW.TILBURG.NL OF BEL 14 013.
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singen willen. Ik kom aan in Vught in ’n 
soort retraitecentrum waar ik hartelijk word 
ontvangen: “Dag chauffeur, we hebben 
nog tijd. Wilt u ’n kopje koffie?” Natuurlijk, 
graag! Dan alle bagage inladen en op weg 
naar Vlissingen. 
Alle 8 passagiers zijn dames, keurig ge-
kleed in stemmige grijstinten. “Chauffeur 
vindt u het leuk als we wat liedjes voor u 
gaan zingen?” Mijn antwoord was: “Nou dat 
lijkt me nou echt gezellig, ik houd wel van 
samenzang!” Beginnen ze religieuze liede-
ren te zingen die je vroeger alleen maar in 
de kerk hoorde. Bleken het allemaal non-
nen te zijn… 

Lachen
Maar ook in het leerlingenvervoer kun je 
lachen hoor!

’s Middags rond 15.00 uur kinderen opha-
len op het BSO (bijzonder speciaal onder-
wijs) en die moeten naar de buitenschoolse 
opvang tot hun ouders ze op komen halen. 
Enfin, ik heb ’n hele bus vol met super-
drukke kindjes. Zitten er twee naast me 
en ik vraag: “wat doen jullie allemaal op 
de BSO?” Reactie: “Oh wat Computeren 
’n beetje buitenspelen en veel lol maken.” 
Nou dat lijkt me wel leuk toch. Op mijn 
vraag: “En dan komt papa of mama jullie 
straks weer ophalen?” Het antwoord luidde: 
“Ja hoor een van mijn twee mamma’s.” Ik 
slikte heel even en zei: “Oh, heb jij twee 
mamma’s?” Achter in m’n bus het nuchtere 
antwoord: “Ja, de papa’s waren op …”
Dan gaat mijn busje, heel even ’n beetje 
licht slingerend, weer verder.

 

“Oooow, jij bent die man die altijd op dat 
bankje zit.” Nee, dat heet selectieve per-
ceptie. Ik zit er vaker niet dan wel. Zo krijg 
je praat de wereld in. D’r was zelfs iemand 
die dacht dat ik piloot was, en vanwege 
onregelmatige diensten veel tijd heb om op 
het bankje te zitten. Die vond ik wel grappig 
trouwens.

Meemaken 
Maar goed, je maakt heel wat mee op zo’n 
bankje. Verdwaalde chauffeurs met een 
TomTom uit 1992, Japanners die om 23 uur 

Als het bankje nou eens zou kunnen praten …                  Hein de Brouwer

Maaike, Merlijn, Boris en ik (Hein) wonen sinds 2003 “daar op de hoek”, en kochten 
het huis in een periode dat huizen in onze wijk nog spotgoedkoop waren. Ahum…  
In die tijd was het nog “not done” om voor het huis op straat te zitten. Mijn schoonzus 
in de Armhoefstraat was toen een van de eersten met een bankje. Toen wij er een 
kochten, waren de opmerkingen niet van de lucht. “Nog een kratje bier erbij en een 
papegaaienkooi en dan is het hier net Broekhoven.” Boeien, lieve mensen. Nu zie je 
ze overal. 

’s avonds de weg vragen naar “Metlopol” 
(wat 1,5 uur en 8 koppen hete thee later, 
die ze door hun loden pijp naar binnen 
goten, “Maitre Paul” bleek te zijn), bijna-
ongelukken, auto’s zonder benzine die nog 
net de hoek om kunnen en stilvallen op 
een EV-plek, een korte what’s-up met de 
jongens van UPS, of een kletspraatje met 
Cees van nummer 76. Wielrenners die niet 
op tijd uit hun kliksysteem raken voor het 
stoplicht zijn goed filmmateriaal. Helaas 
ben ik altijd te laat mijn telli. 
Ik geniet ook van de momenten dat er fes-
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Bloemenbezorgers gezocht 
o Voor het – tegen een kleine vergoeding - bezorgen 

van bloemen/bloemstukken 
o In het bezit van eigen auto voor het vervoer 
o Bezorgen van dinsdag t/m zaterdag, veelal ’s middags 
o Minder dagen bezorgen - bv. 2 - ook mogelijk 

Interesse? Neem contact op met Klaartje ( (013) 544 17 31 
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tivals in de stad zijn er een karavaan aan 
buitenlanders voorbijtrekt, naar hun tent in 
Moerenburg. Heerlijk al die nationaliteiten 
in onze stad. Er wordt verder veel gezwaaid 
en (onverstaanbaar) gegild vanuit auto’s 
die voorbijrijden. Ik zwaai en roep maar 
(wat) terug naar iedereen die langskomt, 
om niemand tekort te doen.

Anekdotes
Je hebt heel snel een leuk gesprek met 
iedereen die ff komt zitten voor een bakkie. 
Met mannen praat ik meestal over voetbal, 
want over andere dingen laten wij mannen 
meestal niet veel los. Anders is dat bij vrou-
wen. Ik heb standaard rosé koud liggen, 
want dan weet ik zeker dat er spannende 

anekdotes verteld worden. Gezins- en hu-
welijksintriges worden al na enkele slokken 
gedeeld en zijn soms smeuïg tot op de bo-
dem. Met veel ‘gevoel’ luister ik aandachtig 
en stel ik ‘gevoelige’ vragen. Dat werkt, 
heb ik gemerkt. Ratel, ratel, ratel. Goed om 
te horen dat we allemaal onze besognes 
hebben, en dat ik de rol van wijkpsycholoog 
mag vervullen. Ik schenk nog wat bij….
Nu is iedereen natuurlijk heel erg benieuwd 
naar wat die verhalen allemaal inhouden. 
Maar dat ga ik zeker en vast niet vertellen. 
What happens on the… Vul maar in. Maar, 
kom gerust een keer langs en dan schenk 
ik wat in voor je; ben 1 en al oor.

Toch weet ik dat een paar keer per jaar, bij 
volle maan, tussen 3 en 6 uur in de och-
tend, het bankje iets van haar geheimen 
prijsgeeft. Welke dat zijn weet ik ook niet, 
dat hangt weer af van de windrichting. Je 
moet dus heel vroeg opstaan, goed luiste-
ren en niet in slaap vallen. 

Ik geef de pen door aan Richard Benschop 
met de vraag ‘’Een nieuwe job beginnen 
tijdens de lockdown, hoe was dat voor je?”

QR-code: wat is dat?                                                              Luc Houben 
 
Een ‘Quick Response’ code is een vierkant vlak met zwarte en witte blokjes. Een 
geavanceerde versie van de alom bekende streepjescode die steeds vaker gebruikt 
wordt. 
 
Bij de meeste mobiele telefoons is het een kwestie van je 
camera aanzetten en op de code richten, waardoor er 
automatisch een link geopend wordt. Handig om snel een 
website te openen, corona sneltest te bestellen of een 
betaling te doen. Of om een Go Sharing groene 
elektrische scooter te huren als die om de hoek staat. 
Voorbeeld: bijgaande code brengt je snel naar de 
Buurtkrant van 10 jaar geleden. Er zijn diverse sites waar 
je deze code zelf kunt genereren voor eigen gebruik.   
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De eerste editie van het internationale Video Art And Experimental Film Event (VAEFE) is een 

feit. Op drie achtereenvolgende avonden vertonen we een twintigtal korte inspirerende, 

vermakelijke en kritische videowerken en films van internationale kunstenaars en filmmakers 

die het idee ‘Commons en Commining’ belichten. Iedere dag zijn er 6 tot 10 films in een blok 

van 1 uur te zien. Elk blok wordt per dag vier keer herhaald. Je kan daarom op elk moment in 

het programma instappen.

Met:

millonaliu (Klodiana Millona & Yuan Chun Liu) en Endi Tupja (NL/AL), Eva Joy Lawrence (VK), 

Georgie Brinkman (VK), Ananda Serné (NL), Shreya de Souza & Mylou Oord (PT/IN), Scott 

Wiese (DE/CA), Alisi Telengut (CA), Xaviera Hardjopawiro (NL), Madyha Leghari (PK), Jack 

Tomson (VK), Márcio Cruz (BR), Mohamed Abdelkarim (EG), Jean-Michel Rolland (FR), 

George Finlay Ramsey (SC), Dave Lim (SG), Laura Denning (VK), Salvador Miranda (CA), 

Alyona Larionova (VK/RU), Darice Polo (US / PR), Sethembile Msezane (ZA), Bokyung Jun (KR) 

en GWENBA (VK).

SEA Foundation

Tivolistraat 22 5017 HP Tilburg

Meer informatie is beschikbaar op

www seafoundation.eu

DONDERDAG 23 SEP (59:24) 

EARTHMOVERS/05:32

millonaliu & Endi Tupja

VENTING IN RYEBANK/01:30

Eva Joy Lawrence

ALL WAS OCEAN! ALL WAS 

JOY!(OR, HOW THE HUMANS 

BROKE THE OCEAN’S 

HEART)/17:57

Georgie Brinkman

ECHOISTS OF THE 

TAKASE RIVER/03:16

Ananda Serné

QC–20/15:00

Shreya de Souza & 

Mylou Oord

MONUMENTS OF 

DECADENCE AND 

DEPRAVITY/08:55

Scott Wiese

THE FOURFOLD/07:14

Alisi Telengut

VRIJDAG 24 SEP (01:00:21)

SOSLAND/04:55

Xaviera Hardjopawiro

CHOOSE YOUR OWN 

FATHER/11:31

Madyha Leghari

WE ARE READY NOW/01:39

Jack Thomson

O TAMBOR ME CHAMOU 

(THE CALL OF 

THE DRUMS)/15:39

Márcio Cruz

GAZING...UNSEEING/06:22

Mohamed Abdelkarim

AFFORDANCE/05:46

Jean-Michel Rolland

CASTOROCENE/11:17

George Finlay Ramsay

MY WATERS/02:00

Dave Lim    

AEROCENE AS 

COMMONS/01:12

Laura Denning

ZATERDAG 25 SEP (58:44)

THIS IS MY LAND.../07:54

Salvador Miranda

STAYING WITH THE 

TROUBLE/14:05

Alyona Larionova

PLAYUELA/03:00

Darice Polo

ISIMO/16:19

Sethembile Msezane

ZEROS: OPERATION 

ERROR/13:18

Bokyung Jun

MYCELIUM SYSTEMS/04:08

GWENBA

Ondersteund 

door

Gemeente 

Tilburg
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Het diner voor senioren begint weer  
op 6 oktober! 

  

 
Helaas was het heel lang niet mogelijk om ons diner voor senioren te organiseren. 
Maar nu gaan we op woensdag 6 oktober weer beginnen. In de Pelgrimhoeve kunnen 
we coronaproof terecht. Er zullen waarschijnlijk wel wat minder zitplaatsen zijn, dus 
schrijf op tijd in als u wilt komen.  
 
Komen we toch over het maximale aantal, dan krijgt u bericht. Daarom vragen we u om de 
gegevens compleet in te vullen, ook als u digitaal overmaakt. Hoort u niets, dan verwachten 
we u vanaf 17.30 uur in de Pelgrimhoeve.  
De kosten voor dit heerlijke driegangen-diner zijn € 12,50 per persoon. De cateraar heeft 
door stijgende kosten de prijs helaas verhoogd. 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 
oktober, het aantal personen, plus uw naam, adres en 
telefoonnummer. 
 
Als u zich met de bon inschrijft, stop dan ook meteen  
€ 12,50 per persoon bij de opgavestrook. Pas dan is 
uw inschrijving geldig. 

Menu op 6 oktober: 
o Uiensoep met kaascrouton 

 

o Schnitzel + Frites + Witte 
koolsalade 
 

o Peer met chocoladesaus en 
slagroom 

 
Schrijf uzelf in vóór 28 september. Kunt u door gezondheidsklachten toch niet komen, meld 
dan uiterlijk 4 dagen van tevoren af op onderstaand telefoonnummer. Daarna kunnen we 
geen geld meer teruggeven. 
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 oktober naar het diner in de Pelgrimhoeve  
 
Naam/namen: ……………………………………………………………………………………….  
 
Ik kom/wij komen met 1 persoon / 2 personen (graag omcirkelen) 
 
We houden rekening met de zitplaats van echtparen en mensen die alleen komen. 
 
Adres: …………………………………………………………. Telnr.…………………………….. 
 
Stop deze bon vóór 28 september a.s. in de bus op J.P. Coenstraat 34a of Ringbaan-Oost 
240-43 in een gesloten envelop samen met € 12,50 per persoon, of maak het bedrag over. 
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Men kan één of maximaal vier dagen fiet-
sen. Elke dag is er keuze uit afwisselende 
routes van 40 of 65 km. Met zijn ervaring 
staat TCT’93 garant voor een perfecte or-
ganisatie van start tot finish. Heerlijk fietsen 
door de natuur, langs bezienswaardighe-
den, door pittoreske dorpen in het Hart van 
Brabant, over onbekende en verrassende 
paden. Alle routes zijn digitaal over te zet-
ten op jouw gps-toestel, maar ze zijn ook 
met pijlen aangegeven.  Bij het startpunt 
zijn daarnaast routekaarten en routebe-
schrijvingen beschikbaar. 

Organisatie
Alle dagen kan er vanaf 09.00 uur gestart 
worden voor de 40 en 65 km. Het start-
bureau sluit om 17.00 uur voor de laatste 
stempels bij terugkomst. De start- en 
finishlocatie is bij Restaurant Boerke Mut-
saers, Vijverlaan 2 in Tilburg, waar ook een 
oplaadmogelijkheid voor E-bikes aanwezig 
is. Heb je drie van de vier dagen meegere-
den en genoten van hetgeen het Hart van 
Brabant te bieden heeft, dan ontvang je 
een mooie herinnering.
De kosten voor een 4-dagenkaart: € 12,00 
p.p. Kinderen tot 18 jaar mogen gratis 
meerijden. Wil je maar 1 dag meefietsen, 
dan betaal je € 4,00 p.p. Op vertoon van 
je NTFU-lidmaatschap, krijg je € 1,00 pp 
korting per dag. 

Jubileumeditie Tilburgse Fiets4daagse
Toerclub Tilburg 93 (TCT’93) organiseert voor de tiende keer haar vierdaagse Fietsfes-
tijn. Dit wordt gehouden van 3 t/m 6 oktober en is bedoeld voor vooral 55-plussers en 
ouder wel of niet met een E-bike en verder voor allen die sportiviteit en gezelligheid 
willen combineren. 

Laatste dag
Deelnemers hebben op woensdag 6 okto-
ber een traditionele pauzestop bij het Ro-
nald McDonald Huis MiddenWest-Brabant. 
Als je daar je consumpties koopt, maak je 
het mede mogelijk om ouders van ernstig 
zieke kinderen een warm thuis te blijven 
bieden, want de volledige opbrengst gaat 
naar het huis. 
Na afloop van de vierdaagse is er de gele-
genheid (afhankelijk van de corona-maat-
regelen) nog even gezellig na te kletsen bij 
Boerke Mutsaers en eventueel voor een 
bedrag van € 16,00 p.p. deel te nemen aan 
een warm en koud buffet. 

Tot 30 september kun je je voorinschrijven 
via  www.tct93.nl/Evenementen/Tilburg-
se_Fiets4daagse.  Het voordeel hiervan is 
dat jouw deelnamekaart al klaarligt bij de 
inschrijfbalie. Inschrijven kan ook dagelijks 
voorafgaand aan het vertrek op de startlo-
catie. Informatie over de omgeving van de 
routes? Op de website van TCT’93 staan 
internetlinks van de prachtige natuurgebie-
den in de omgeving van Tilburg. 
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Pak jij je camera 
Komt hier een foto van jou? Dat kan, als je jouw opname 
stuurt aan de redactie via 77 armhoefseakkers@gmail.com. 
Peter Frericks maakte vanuit zijn huis aan de Van Heutszstraat 
de foto van de Vleugelnootboom die hieronder staat.  
“In feite zijn het 6 foto’s aan elkaar geplakt op de computer, 
omdat ik geen lens heb met zo’n wijd zicht. Deze boom is 
prachtig om te zien, in ieder jaargetijde”, zegt hij. 
En dat klopte, totdat in het voorjaar een stevige snoeibeurt 
volgens de Gemeente noodzakelijk bleek. Veel bewoners zijn erg 
geschrokken van het uiteindelijke resultaat … 

 
 
 
 
 
 
 

‘Kindervakantieweek’

In de laatste week van de zomervakantie 
vindt traditioneel een kindervakantieweek 
plaats met als uitvalbasis basisschool 
Armhoefse Akker. Dit jaar werd het een 
aangepaste editie.
Mede vanwege corona en een gebrek aan 
vrijwilligers werden alle kinderen verdeeld 
over 3 dagen met dezelfde programmaon-
derdelen. Het enthousiasme was er niet 
minder om. Voor de foto had deze groep 
fietsers eigenlijk geen tijd.
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Culturele alzheimer 

Men werd er gedoopt, men deed er de eerste communie en het vormsel, men trouwde 
er, men nam er afscheid van mensen die dierbaar waren. De tijden van olim, van oude 
mensen en de dingen die voorbijgaan. Van de kerk Het Allerheiligst Sacrament is alleen de 
voorgevel nog gespaard gebleven van de sloopkogel. Intussen wacht de nog niet eens fier 
overeind gebleven toren op zijn spits. In wat eens het priesterkoor, het middenschip en 
de zijbeuken waren, staan nu eigentijdse eengezinswoningen en de pastorietuin is nu een 
bestrate binnenplaats met parkeervoorziening.  De bouw van de sacramentskerk werd in 
de jaren dertig van de vorige eeuw uit eigen zak betaald door de parochianen, dubbeltje 
voor dubbeltje, kwartje voor kwartje. Kennelijk was het kerkgebouw de buurtbewoners 
van destijds veel waard. 

Nu interesseert de kerk noch haar gebouwen maar weinigen meer. En iedereen, op die 
alsmaar slinkende groep kerkgangers na, vindt dat heel normaal, want die kerken dat was 
vroeger en vroeger is niet nu. We lijden met zijn allen aan culturele alzheimer, want ons 
collectieve geheugen werkt kennelijk nogal selectief. Wel vinden we industriële archeo-
logie op zijn plaats en vandaaruit historisch gefundeerde herbestemming van onze oude 
textielfabrieken, maar kerkelijke archeologie en vanuit het verleden een nieuwe bestem-
ming voor onze kerken? Hoeft niet zo, al zijn er mooie tegenvoorbeelden te vinden in 
Tilburg, zoals De Poorten in de Goirkestraat en de Petrus Donderskerk in de Enschot-
sestraat. In de Armhoefse Akkers hebben we voor de gemakkelijkste oplossing gekozen.

Onze gezamenlijke geschiedenis maakt elk kerkgebouw, of wat daar nog van rest, tot 
lieu-de-mémoire, tot een monument van herinnering. In de paar kerken die we nog over 
hebben, ligt zowel collectieve als persoonlijke geschiedenis voor het oprapen. Een niet te 
onderschatten functie van het kerkgebouw is die van heteropie, het is letterlijk een ande-
re plek, die weinig met het gewone dagelijkse leven te maken heeft. Terwijl een utopie een 
gedroomd land verbeeldt, komt in het kerkgebouw als ándere plek die echt bestaat, in 
het hoofd van de bezoeker die even neerzit of een kaarsje opsteekt, de weerbarstige en 
gebroken realiteit samen met zijn of haar hoop en verbeelding dat het anders zou kunnen 
zijn. 

Deze vluchtheuvel in de buurt zijn we voorgoed kwijtgeraakt. 
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Adopteer een 
boomspiegel, meld je aan! 

 
 
We weten dat er veel mensen in de wijk zijn die al liefdevol zorgen voor het stukje groen 
voor hun deur. Daarom gaan we nog verder met dit inventariseren om met een soort 
contracten vanuit de gemeente te regelen dat de boomspiegels geadopteerd kunnen 
worden. De gemeente gaat er dan niet meer voor zorgen. Dit voorkomt o.a. ook het weg 
schoffelen van pas gezaaide plantjes.  
 
Zorg je al voor een boomspiegel of plantvak en wil je dat dit meer officieel wordt geregeld? 
Mail dan naar: 7 buurtraad@armhoefseakkers.nl. Vermeld je adres en om welk vak het 
gaat. De vakken worden zo allemaal in kaart gebracht. Wie zich al heeft gemeld: nog even 
geduld, we zijn bezig met het regelen. Daarna hoor je er meer van! 
 
Buurtraad Armhoefse Akkers 
 
 
 
[@ foto boomspiegel bij plaatsen] 
 
We weten dat er veel mensen in de wijk 
zijn die al liefdevol zorgen voor het stukje 
groen voor hun deur. Daarom gaan we nog 

verder met dit inventariseren om met een 
soort contracten vanuit de gemeente te 
regelen dat de boomspiegels geadopteerd 
kunnen worden. De gemeente gaat er dan 
niet meer voor zorgen. Dit voorkomt o.a. 
ook het weg schoffelen van pas gezaaide 
plantjes. 

Zorg je al voor een boomspiegel of plant-
vak en wil je dat dit meer officieel wordt 
geregeld? Mail dan naar: 
buurtraad@armhoefseakkers.nl. 
Vermeld je adres en om welk vak het gaat. 
De vakken worden zo allemaal in kaart 
gebracht. Wie zich al heeft gemeld: nog 
even geduld, we zijn bezig met het regelen. 
Daarna hoor je er meer van!

Buurtraad Armhoefse Akkers
 

 

De hoogste 
zonnebloemen! 

 
 
Kleur de buurt geel met zonnebloemen, dat was de bedoeling. En dat is gelukt! Door 
het niet zo zonnige voorjaar duurde het wat langer voor de zonnebloemen goed 
gingen groeien.  
 
Het duurde dus even voor de bloemen op de verschillende plekken in de buurt te zien 
waren. En het was geen soort die drie meter of hoger werd. Maar er waren her en der toch 
zeker flink hoge zonnebloemen te zien. 
 
Winnaars 
Na een oproep kreeg de buurtraad een aantal mooie bloemenfoto’s, zoals op de collage te 
zien is. En er waren ook winnaars! Fabian (8 jaar) uit de Daendelsstraat, Tijn (5 jaar) uit de 
Loudonstraat, Connie uit de Oisterwijksebaan en Vanja uit de Heile Schoorstraat zijn de 
winnaars met hun zonnebloemen. Ze kregen als prijs een cadeaubon. De hoogste bloemen 
waren zelfs twee meter hoog! 
 
De mooiste prijs was voor de hele buurt: straten met veel bloemen. Volgend jaar doen we 
het weer als het aan de Buurtraad ligt. Doen jullie dan ook weer mee?  
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‘Renaissance’ betekent letterlijk weder-
geboorte. Een wedergeboorte geeft altijd 
extra energie. Het Tilburgs Mannenkoor 
La Renaissance heeft na de vrijheidsbe-
perkende maatregelen van de Corona-
pandemie ook het gevoel dat het voor de 
derde keer toe is aan een wedergeboorte. 
Natuurlijk is het zo dat ook bij het koor het 
aantal leden is verminderd, maar dan nog 
kent het koor een veertigtal actieve leden 
die invulling willen geven aan hun doelstel-
ling: het geven van mooie concerten voor 
de Tilburgse gemeenschap. 

Ambities
Dit doen ze onder de inspirerende leiding 
van Carl van Kuijck en vaste begeleider 
Ben Martin Wijand. De ambities van het 
koor zijn wederom hoog gespannen om 
het oude niveau weer te kunnen bereiken. 
Voor 2022 is een jubileumconcert gepland 
op 12 november 2022 in de Concertzaal en 
tussentijds geeft het koor acte de pré-
sence op diverse podia in het Tilburgse en 
daarbuiten. Om dit te realiseren, blijft het 
koor geïnteresseerd in mannen die in een 

Mannen, kom je meezingen? 
Het Tilburgs Mannenkoor La Renaissance kan wel weer wat versterking gebruiken. In 
oktober start er een ‘opleiding’, zelfs voor mannen die alleen onder de douche zingen.

fijne en gezellige sfeer optimale prestaties 
willen neerzetten. Dus als u interesse heeft, 
aarzel niet om een van de repetities bij te 
wonen in wijkcentrum Het Kruispunt aan 
de Sinopelstraat op de maandagavond van 
20.00 tot 22.15 uur. Begin oktober start er 
ook een gratis opleidingsprogramma van 
6 maandagen van 19.00 - 19.50 uur in 
hetzelfde wijkcentrum. 

Neem bij interesse contact op met het 
secretariaat: dhr. Peter van Schilt, 
 06 427 341 49 of stuur een mailtje naar 
 petervanschilt@hotmail.com Informatie 
is ook te vinden op 
 www.mannenkoor-la-renaissance.nl  

De dag van ons hart…                                            Debbie de Weijer

Iedereen weet hoe belangrijk ons hart is. Dit orgaan is een pomp die 4 tot 5 liter bloed 
per minuut rondpompt. Het bloed bevat zuurstof en voedingsstoffen voor alle spieren 
en organen. Helaas zijn hart- en vaatziekten een grote doodsoorzaak in de wereld. Om 
mensen en overheden in te lichten over de gevaren van hartziekten heeft de World 
Heart Foundation de Internationale Dag van het Hart opgericht, jaarlijks op 29 septem-
ber. 

De afgelopen jaren heeft de Hartstichting 
op deze dag extra aandacht gevraagd voor 
hart- en vaatziekten bij vrouwen. Hierdoor 
is de bewustwording rondom hartinfarcten 
bij vrouwen enorm toegenomen. Vanaf dit 
jaar speelt de Hartstichting geen actieve
rol meer op Dress Red Day. Haar focus 
ligt nu op belangrijk onderzoek naar het 
opsporen en behandelen van hart- en 

vaatziekten. Maar dat betekent niet dat we 
geen rood meer mogen dragen op deze 
dag. Wat mij betreft juist wel! Ook omdat 
we blijkbaar wel weten dat er verschil-
lende symptomen zijn voor een hartaanval 
tussen mannen en vrouwen, maar deze 
niet kunnen benoemen. Geregeld geven 
vrouwen aan dat ze met de symptomen die 
een voorbode kunnen zijn voor hartfalen, 



29

eigenlijk gewoon naar bed zouden gaan om 
‘het uit te zieken’. 

Hartinfarct
Bij een hartinfarct is snel handelen van 
levensbelang. Maar dan is het wel belang-
rijk om de juiste symptomen te herkennen. 
Waar bij mannen pijn op de borst en steken 
in de bovenarm vaak het teken zijn dat er 
iets mis is, treden bij vrouwen deze signa-
len vaak niet eens op. Vrouwen hebben 
bijvoorbeeld last van pijn in de bovenbuik/ 
kaak/rug, extreme moeheid, kortademig-
heid bij het sporten, duizelig, een onrustig 
gevoel of pijn in de schouderbladen.
Bij een hartstilstand stopt het hart met pom-
pen, waardoor er geen bloed en dus geen 
zuurstof meer door het lichaam circuleert. 
Het gevolg is dat iemand binnen enige 
seconden bewusteloos raakt en de kans op 
hersenbeschadiging en overlijden aanzien-
lijk is. Het slachtoffer ademt niet meer en 
reageert niet wanneer hij of zij wordt aan-
gesproken en voorzichtig aan de schouders 
wordt geschud. De normale huidskleur ver-
dwijnt. Je kunt de ademhaling controleren 
door het hoofd een beetje naar achteren te 
duwen en de kin omhoog. Je voelt met je 
wang en luistert aan de mond. Als je na tien 
seconden geen adem constateert, handel 
dan direct en bel 112.

Burgerhulpverlener
Mensen die een reanimatiecursus heb-
ben gedaan, kunnen zich aanmelden als 

burgerhulpverlener bij HartslagNu.nl. Als 
er iemand belt met 112 met het vermoeden 
van een hartstilstand, dan roept HartslagNu 
automatisch burgerhulpverleners op in 
de buurt van het slachtoffer. Zij krijgen de 
opdracht om te gaan reanimeren of om 
een AED te gaan halen. Dit is een draag-
baar apparaat dat het hartritme weer kan 
herstellen bij een hartstilstand door het 
geven van een elektrische schok. In onze 
wijk hangen die ook een paar. Zo krijgt het 
slachtoffer snel de juiste hulp terwijl de 
ambulance onderweg is.

Natuurlijk is voorkomen altijd beter dan 
genezen. En statistisch gezien hebben 
bepaalde mensen meer kans op hart- en 
vaatziekten dan anderen. Maar iedereen 
kan een hartstilstand krijgen. Ik hoop in 
ieder geval dat als er iemand onwel wordt 
op straat, anderen hulp zullen bieden. Niet 
iedereen zal in staat zijn om ‘medisch te 
helpen’, maar een hand vasthouden of hulp 
halen kan in principe iedereen.

Stenen bieb

Naast de bekende keienkrat hangt er nu ook 
een stenenbieb in de Heile Schoorstraat 23. 
Al heel veel kinderen komen regelmatig gratis 
steentjes uit het kratje halen om te versieren. 
Nu kan je ook jouw versierde steen ruilen in de 
stenenbieb! Je mag er eentje pakken voor jezelf, 
om weg te geven of om verder te laten zwer-
ven. Ruilen is erg leuk! Een foto delen op de 
Facebookpagina Kei013 van Yvonne wordt zeer 
gewaardeerd! 
We zijn benieuwd naar jullie Kei-mooie creaties.
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En daar zit ik dan: relaxed op vakantie, de 
sleur van het dagelijks leven even achter 
me latend. We hadden dit jaar nog bewust 
voor Nederland gekozen, omdat we het 
i.v.m. Corona niet aandurfden om verder 
weg te gaan. En achteraf zijn we daar wel 
blij om: geen gedoe met testen vooraf of bij 
terugkomst. Wat fijn is het om eventjes niet 
aan het werk en andere nevenactiviteiten te 
denken, maar dat je gewoon kunt doen wat 
je wilt.

Wij zitten op het moment van schrijven 
(laatste week augustus) in Friesland, aan 
het water, met zicht op het IJsselmeer. We 
relaxen wat op ons terras, varen af en toe 
met het bootje wat bij het huisje ligt, verken-
nen soms plekken die we niet kennen en 
horen buitenlandse talen aan, met name 
Duits. Eigenlijk lijkt het of we gewoon in 
de Armhoefse Akkers zijn. Daar wonen we 
ook aan het water, komen er heel vaak 
bootjes voorbij, vinden we het heerlijk om 
in onze tuin te zitten en van de zon en de 

Mijmeringen                                                         Debbie de Weijer

natuur te genieten. Soms struinen we door 
de straatjes van onze wijk en ontdekken 
we weer nieuwe plekjes of dingen. Wat die 
taal betreft: bijna dagelijks hoor ik Pools of 
Engels.

Dus waarom ben ik eigenlijk op vakantie 
gegaan vraag ik me nu af? Qua weer is het 
volgens mij in Brabant nu ook beter. Maar 
als je thuis bent, verval je vaak in je ‘vaste 
patronen’. Deze zijn nu weg en kunnen we 
echt ook de rust vinden om bijvoorbeeld een 
boek te lezen. Dat is inderdaad ook fijn. En 
zo kunnen we weer opladen voor een nieuw 
jaar. Niemand weet wat dat ons gaat bren-
gen en dat is misschien ook maar beter zo. 

Wij zijn in ieder geval weer klaar voor de 
komende maanden, hopelijk jullie ook al-
lemaal en maken we er samen (want een 
beetje meer activiteiten en sociaal contact 
in de wijk zou wel fijn zijn!) een mooi nieuw 
(school)jaar van.

Gele stukje Dit is misschien wel het meeste gele stukje 
van onze wijk: het begin van de Hoevense 
Kanaaldijk bij de spoorbrug. In een paar 
tuintjes en geveltuin naast elkaar zijn er 
zonnebloemen gezaaid en we kunnen nu 
met zijn allen genieten van de mooie hoge 
gele bloemen. Vele wandelaars en/ of 
fietsers merken dit ook op. Ze wijzen, stop-
pen om een foto te maken of maken een 
opmerking hierover. Helaas komen soms 
ook mensen ‘spontaan plukken’ en denken 
dat ‘als ze maar 2 bloemen pakken’, dit best 
mag. Lieve mensen: dit zijn bloemen van 
de bewoners en als iedereen er ‘slechts 2 
pakt’, hebben we over een week niets meer 
om van te genieten.
Hopelijk blijven de zonnebloemen nog lang 
staan. Van een paar bewoners hebben we 
gehoord dat ze (weer) blijven staan tot in de 
herfst. Nu genieten de insecten en wij volop 
van de bloemen, straks mogen de vogels de 
zaadjes uit de bloemen komen pikken. Zo 
hebben we er allemaal veel plezier van.
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Uitvaar tbegele id ing

Harriet van der Vleuten

www.harrietvandervleuten.nl   

T 013 592 00 48

Iedere uitvaart bijzonder
Harriet van der Vleuten    Francy Derix
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Op 9 juli jl. zijn Stichting Landschapsfonds Het Groene Woud en de Stichting Nationaal 
Landschap Het Groene Woud gefuseerd. Vanaf nu is er één ‘Stichting Landschap Het 
Groene Woud’ die met hernieuwde energie allerlei projecten in het toekomstige Van Gogh 
Nationaal Park - waaronder Moerenburg - ondersteunt.

In Natuurmuseum Brabant is een expositie te zien over de taxidermie. Dat is de kunst en 
techniek van het prepareren en opzetten van dieren. Onder de titel ‘Mispoezen en pechvo-
gels’ krijgen bezoekers een mooi inkijkje van wat er hierbij goed en fout kan gaan. Info:  
www.natuurmuseumbrabant.nl.

Op donderdag 21 oktober organiseert Robbie’s Records een platen- en cd-beurs op het 
Pieter Vreedeplein. Deelnemers uit binnen- en buitenland zullen een divers aanbod aan 
vinyl en cd’s uitstallen, maar ook aanverwante artikelen als dvd’s en muziekboeken zijn er te 
vinden. De entree is gratis. Tijdstip van 11.00 tot 21.00 uur

Zoals al te verwachten was, is de gemeente voornemens de twee bomen aan de Ringbaan-
Oost voor de voormalige Sacramentskerk te gaan kappen. Beide bomen staan nu midden 
op het trottoir, waardoor voetgangers via het fietspad moeten lopen. Protesteren tegen de 
kap is nog mogelijk bij de gemeente.

In onze wijk wordt het aantal oplaadpunten voor elektrische voertuigen binnenkort met 12 
uitgebreid. Aan de Pelgrimsweg, de Tivolistraat en de Werf worden elk 4 parkeerplaatsen 
hiervoor aangepast. Alle oplaadpunten zijn voor openbaar gebruik.

‘Onkruid’ Piushaven

Jan Willemen uit de Hogendriesstraat is het 
een doorn in het oog, dat de gemeente in 
het voorjaar stukken gras langs de Pius-
haven heeft vervangen door ‘onkruid’. “Het 
voormalige grasveldje leverde dan wellicht 
wat overlast voor aanwonenden op maar we 
konden in ieder geval genieten van de Pius-
haven met zijn boten. Het uitzicht (althans 
in de zomer) is nu totaal verdwenen en de 
groei is er nog niet uit.” Volgens hem is het 
prima dat de Gemeente wat aan de overlast 
van jongeren wilde doen, maar “Het kan 
heel wat mooier en beter.”
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De verkoop van je woning, 
van start tot eind geregeld.

Via Paul Makelaardij
Kempenaarplaats 8
5017 DX Tilburg

T   013 30 33 195
E   paul@viapaulmakelaardij.nl
W  www.viapaulmakelaardij.nl

Wij doen de verkoop jij kan je bezighouden 
met de dingen die er toe doen.

Via Wie? Via Paul Makelaardij natuurlijk! 
Via Wie anders?
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          JAARCURSUS    KINDERATELIER  2021-2022 
 
               SCHILDEREN       TEKENENEN     3 D-OBJECTEN MAKEN 
 

door Professioneel Beeldend Kunstenares, Academie St.Joost Breda en 
Kunstacademie Arnhem. 

Start 30 september, voorafgaand met een proefles. 
 Cursus vindt plaats in een leuk vrijstaand gebouw, omringd door een tuin. 

Info, mijn werk en opgave; www.antonetta-magie-galerie.nl 
 

Je bent van harte welkom! 
 

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.

Ons koor: Gemengd koor Scampolo  
ontvangt met plezier zangers en zangeressen, bijv. van koren die onlangs zijn opgehouden 
te bestaan. Bij belangstelling: bezoek onze website:  www.scampolo.nl         
Informatie via  (013) 456 23 32 of  secretaris@scampolo.nl

Nieuwe cursussen Spaans in Armhoef 
Starten in september. Kleine groepen tot 6 personen of individueel. 
Ervaren gediplomeerde docente en native speaker Ana Maria Quiros Romero.  
Informatie:  anamaria@hablemos.nl of  06 113 534 94 of  www.hablemos.nl 

Glas in speeltuin

Eind juni kregen we een foto doorgestuurd 
van Ingrid van Oosterhout. In de speeltuin 
van ‘De Holle Boom’ had zij glas aangetrof-
fen. Dat blijft een risico. Op zwoele zomer-
avonden trekken de oevers van de Piusha-
ven veel publiek en helaas neemt een deel 
daarvan niet of nauwelijks de moeite om 
afval te deponeren in de vuilnisbakken. Het 
blijft dus opletten geblazen.
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BUURTAGENDA 

18 sept. Vanaf 10.00 uur Wijk Armhoef 
Garagesale: straatverkoop gebruikte spullen  

2-3 okt. Hele dag Moerenburg 
Samengestelde Menwedstrijd 

6 okt Vanaf 17.30 uur Pelgrimhoeve 
Seniorendiner; opgeven vóór 28 september 

 
INFORMATIE 
Ø Buurtkrant E-mail: armhoefseakkers@gmail.com 
     Advertenties Anneke v.d. Avoird Bosscheweg 192   ( 542 30 65 
  
Ø Buurtkrant 

medewerkers 
Toon van Gestel (column) - France Ghijsen – Luc Houben - Joost 
Ketelaars (bezorging) – Jaap van Loon - Toine Kocx (foto’s) – Ben 
Nooyen - Lucy Reijnen – Rian v.d. Schoof - Debbie de Weijer- 
Rob Ysebaert (lay-out).  

   
Ø Reacties 

Buurtkrant 
Deadline kopij volgend nummer  
Verschijningsdatum rond:  

     30 september  
     15 oktober 

Heeft u tips over actualiteiten? Geef ze door via 77 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 77 armhoefseakkers@gmail.com  
 

Ø Buurtraad E-mail: 77 buurtraad@armhoefseakkers.nl 
Secretariaat:                J.P. Coenstraat 34a,     5018 CT Tilburg 

     Leden Lout Donders ( (013) 543 88 68 (voorzitter), Ineke van Kasteren ( 
(013) 544 67 83 (secretaris, communicatie, senioren), Yvette Eshuis ( 
06 474 931 61 (communicatie, omgevingswet), Mart Hoppenbrouwers 
( 06 110 648 62 (Moerenburg, verkeer) Erwin Jacobs ( (013) 590 
40 00 (penningmeester, klankbordgroep Waterproef Moerenburg), Hein 
Jacobs ( (013) 542 61 10 (DAAD, Jan Wier), Rian van der Schoof 
( 06 413 303 11 (groen in de wijk), Remco Westhoek ( (013) 535 
70 08 (groen in de wijk, verkeer). 

     Vergadering Eerstvolgende vergadering: 12 oktober. 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 & 
Birgit Coppens 
 
Ramon Stoops 
 

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 & Birgit Coppens en 7 cluster-2.groene-
beemden@politie.nl voor Ramon Stoops als het Moerenburg 
betreft. 

  
Ø Bloedafname Diagnovum: iedere ochtend op werkdagen van 08.00 -10.30 uur in 

het Gezondheidscentrum Piushaven, Prinsenhoeven 22. Er is een 
vrije inloop, dus zonder reservering. 

  
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, Hogendriesstraat en Tivolistraat 
60. Leren omgaan met AED? Mail naar 7 aedtilburg@ziggo.nl  

  
Ø Senioren Netwerk 

Armhoefse Akkers 
Informatie bij Ineke van Kasteren ( (013) 544 67 83 of e-mail 
7 seniorennetwerk@armhoefseakkers.nl 

  
Ø KBO-Sacrament Contact en informatie over de activiteiten:  

7 kbo.sacrament@gmail.com of ( 06 822 452 88. 
 

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, of via 7 cluster-
2.groene-beemden@politie.nl 
 

Ø Buurtpreventie 
Team Piushaven 

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

Creatief met groen . Het realiseren van uw wensen op het gebied van tuinen 
 

Tuinonderhoud |  Tuinbeplanting | Tuinontwerp 
Gerrit Jan Rietveld | info@gj-rietveld.nl | www.gj-rietveld.nl | 06 16457040 
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