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In de beleving van de Buurtraad en buurt-
bewoners is in het proces naar dit besluit 
het belang van de buurt op geen enkele 
manier meegewogen. Men heeft enkel op 
basis van een zorgrapport besloten tot 
opschalen van de zorg en daardoor het 
advies van de wijk niet in de besluitvorming 
meegenomen. Hierop hebben zij het over-
leg verlaten.  
Dimitri Boekelman, Marita van Thiel, Robert 
Govers en namens de buurtraad Hein 
Jacobs en Lout Donders hebben zitting in 
dit Beheeroverleg. Hieronder de reactie van 
hen.

Buiten spel
‘Wij hadden graag gezien dat voorafgaand 
aan het besluit de zorgen over de leefbaar-
heid en veiligheid voor de woonomgeving 
waren meegewogen, zodat op basis 
van alle feiten besluitvorming plaats kon 
vinden. Daarnaast vinden wij dat aan op-

Buurt stapt uit Beheeroverleg Jan Wier

Op 19 oktober jl. is in het beheeroverleg, door de burgemeester en wethouder Dols, 
het besluit meegedeeld dat de Crisisdienst en de SPOR (Spoedeisende Psychia-
trische Beoordelingsruimte) gevestigd worden bij GGz Breburg op het Jan Wierhof. 

schalen van de zorg voorwaarden gesteld 
moeten worden. 
Nu de buurt gewoonweg geconfronteerd 
wordt met het besluit is de vraag gerezen 
hoeveel waarde het heeft om verder te 
praten over het beheersbaar houden van 
de situatie rondom de instellingen op en 
rondom Jan Wier. 
Wij hebben begrip voor het goede werk 
van de GGz, de verslavingszorg en an-
dere opvang, daar kan geen misverstand 
over zijn. Ook is de samenwerking in het 
Beheeroverleg altijd constructief geweest. 
Echter nu we ons, als belanghebbenden bij 
dit besluit, buiten spel gezet voelen, heeft 
deelname voor ons op dit moment geen 
toegevoegde waarde. Aan tafel blijven zou 
het beeld kunnen geven dat wij ons kunnen 
vinden in de gang van zaken.  

Negatief advies
Bij het voorgenomen besluit over tijdelijke 
vestiging van de Crisisdienst hebben wij 
de professionele partijen gevraagd een 
voorlichtingsbijeenkomst te organiseren 
voor onze buurt. In die bijeenkomst gaf 
een aantal deelnemers aan dat eerdere 
afspraken met dit voorgenomen besluit 
terzijde werden gesteld en dat het niet van 
betrouwbaar bestuur getuigt als de voorge-
nomen plannen doorgang zouden vinden. 
De Buurtraad en de buurtbewoners hebben 
daarop een negatief advies geformuleerd. 
Ons is niet duidelijk geworden hoe dit ad-
vies op enigerlei wijze in acht is genomen 
bij de verdere besluitvorming. De gemeente 
verschuilt zich achter een onafhankelijk 
rapport dat puur op basis van de belangen 
van de professionele zorgpartijen tot stand 
is gekomen. Zoals de wethouder het onver-
bloemd te kennen heeft gegeven: ”De buurt 
is geen partij.”  Op Jan Wierhof 11 wordt 

de Crisisdienst gevestigd
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Hoe nu verder? 
Gegeven de nieuwe situatie is het eens 
te meer nodig dat er duidelijke afspraken 
gemaakt worden met de professionele 
zorgpartners, de gemeente, de politie en de 
buurt. De ervaring van de meeste van de 
huidige betrokken buurtbewoners heeft er-
voor gezorgd dat het geloof in het nakomen 
van afspraken en de houdbaarheid van de 
afspraken tanend is. 
Ook vragen we ons af of de meldingen 
uit de buurt conform afspraken worden 
verwerkt. Als de buurt een melding doet, 
zou deze altijd door de relatiebeheerder 
van de GGz van een opvolging moeten 
worden voorzien. De indruk is, op basis 
van een aantal niet doorgezette meldingen, 

dat dit zeker niet consequent gebeurt. De 
meldingsbereidheid staat daardoor onder 
druk. Wij vragen de buurt melding te blijven 
maken van overlastgevende of onveilige 
gebeurtenissen. Dat kan via 
( 088 016 16 16 of : meldingenjanwier-
hof@ggzbreburg.nl of ga naar de receptie 
van Jan Wierhof 7. Deze contactgegevens 
staan ook altijd achter in dit wijkblad ver-
meld onder Informatie.’ 

De buurtbewoners die deelnamen aan het 
Beheeroverleg gaan zich beraden over hoe 
het verder moet. 

 

 

 

Nieuw Buurtraadslid in 
Tivoli gezocht 

 
 
Nu er weer een plekje vrij komt in de Buurtraad Armhoefse Akkers willen we een 
oproep doen aan de bewoners van onze wijk die aan de westkant van de Ringbaan-
Oost (Tivoli) wonen.  
 
Om zeker te weten dat we ook alle signalen uit dit deel van de wijk meepikken, vinden we 
het belangrijk om er een extra Buurtraadslid uit deze straten bij te hebben.  
En tegenwoordig loopt onze wijk volgens de gemeente door tot aan de Korte Heuvel en 
de Tivolistraat! Al deze mensen krijgen deze mooie buurtkrant Armhoefse Akkers in de 
brievenbus. 
 
Lees je dit ook en wil je je inzetten voor wat speelt in de wijk, van duurzaam vervoer tot 
nieuwe bouwprojecten? En van meer groen tot de ontwikkelingen rond Jan Wier?  
Dit zijn maar enkele van de onderwerpen die momenteel spelen. 
Hoeveel tijd het kost, is afhankelijk van waar je je allemaal actief voor gaat maken, maar 
ga uit van een paar avonden per maand. 
Heb je interesse, laat het weten en mail naar 7 buurtraad@armhoefseakkers.nl.  

 
 
 
 
 
 
 
  

Heroes 
 
Zo heet de verrassende muziekvoorstelling van het Orkest 
L’ Aventure Musicale, waarin ook wijkgenoot Marian 
Elsinga meespeelt, op 27 november vanaf 20.30 uur in de 
Concertzaal. In een wervelende show staat de muziek van 
David Bowie en de componist Philip Glass centraal. 
Kaarten à € 17.50 via Marian: m.elsinga@home.nl of  
: aventuremusicale.nl 
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We maken kennis met Angelique Venrooy 
namens Kinderstad en van Basisschool 
Armhoefse Akker is directeur Gérard Mas-
sar aangeschoven. Voordat we met hun 
verhaal van start gaan, eerst een introduc-
tie van de organisaties waarvan zij deel 
uitmaken. 
Servicebureau Kinderopvang, onderdeel 
van Stichting Kinderopvang heeft in Tilburg 
60 locaties, zoals in onze buurt Kinderstad, 
Kindercrèche en Sterre Kinderopvang.
Basisschool Armhoefse Akker is aange-
sloten bij Xpect Primair. Deze stichting 
bestaat uit zesentwintig nauw samenwer-
kende authentieke, autonome scholen voor 
primair onderwijs. in Tilburg. ‘De kracht van 
verbinding’ is het leidende principe.  

Soepel overgang
Kinderstad locatie Armhoefse Akker aan de 
van Heutszstraat  is toegerust met een kin-
derdagverblijf (0-4 jaar), peuteropvang (2-4 
jaar), buitenschoolse opvang BSO (4-13 
jaar) en sinds november 2020 ook met de 
kleuters van de basisschool. Bij Kinderstad 
zijn ze erg blij met deze verhuizing. Zodra 
de kinderen van de opvang naar de basis-
school gaan kunnen ze rechtstreeks door 
naar de bovenverdieping. De pedagogische 
professionals van Kinderstad gaan met 
de 3-jarigen een maand voor de overgang 
‘naar boven’ en geven ze al uitleg en een 
gerust gevoel. Dit gaat buiten de normale 
‘wendagen’ om en creëert een soepele 
overgang. 
Wie herinnert zich niet het huilende kroost 
bij hun eerste schooldag vroeger? Het 
nieuwe systeem zal zeker minder traan-

 

 

Van baby tot brugklasser in één 
vertrouwde omgeving       

        Rian van der Schoof 

 
 

 In de nabije toekomst kunnen kinderen uit de wijk terecht op het Kindcentrum Arm-
hoefse Akker: een nauwe samenwerking tussen de basisschool en Kinderstad. 

tjes laten vloeien door de laagdrempelige 
aanpak in een vertrouwde omgeving. Een 
warme overdracht van juf Denise naar de 
nieuwe leerkracht is het gevolg. En de kin-
deren blijven zo hun oude juf ook nog vaak 
zien. Dubbele winst dus!

Verhuizing
Om de integratie meer gestalte te geven 
treft men voorbereidingen om de BSO in de 
tweede helft van dit schooljaar van Kinder-

Gérard Massar en Angelique Venrooy 
illustreren de groeiende samenwerking 

tussen Kinderstad en basisschool 
Armhoefse Akker



7

stad naar het hoofdgebouw te verhuizen. 
De voormalige kleuterruimte en de aula op 
de basisschool worden flink verbouwd zo-
dat na schooltijd de kinderen ‘thuis’ komen 
op de nieuwe BSO. In het onderwijsgedeel-
te gaat men de verbouwing doortrekken 
naar de rest van de gangen. Dit resulteert 
dan in een omgeving van modern onderwijs 
op de gehele benedenverdieping. De plan-
nen hiervoor zijn goedgekeurd en klaar om 
uitgevoerd te worden. 
Belangrijkste redenen om de BSO naar 
school te halen zijn enerzijds de betere 
uitstraling door de doorstroming van op-
vang naar basisschool. Tevens kunnen de 
financieringsmiddelen van beide organi-
saties gekoppeld worden en de begrotin-
gen daarop aangepast. Hierdoor kan de 
huisvesting eindelijk aangepakt worden. 
Genoemde aanpassingen leiden nu al tot 
meer aanmeldingen en rondleidingen. 

Babyboom
De verplaatsing van de BSO biedt het 
kinderdagverblijf weer de mogelijkheid om 
voor de ruimte die vrijkomt een extra groep 
kinderopvang te creëren. Er is veel vraag 
naar nu er weer sprake lijkt te zijn van een 
babyboom. Twee win-win situaties dus! 
Naast vaste issues als Sinterklaas en Kerst 
kan men veel meer thema’s samen organi-
seren zoals een thema Herfst en voorlees-
sessies in de Kinderboekenweek. Daarmee 
integreer je meer disciplines van beide 
organisaties. 

Kindcentrum
Uiteindelijk doel van de samenwerking 

tussen de basisschool en Kinderstad is 
de vorming van het Kindcentrum Arm-
hoefse Akker. Zowel gemeente als Xpect 
Primair staan achter een brede vorming 
van Kindcentra. ‘Van 0 tot 13 op 1 loca-
tie’ is het motto. Diverse basisscholen en 
kinderopvanglocaties in Tilburg hebben al 
een Kindcentrum. Bij de vorige school van 
Gérard (basisschool Christoffel) zijn de 
ervaringen over het samenwerken met de 
kinderopvang erg positief. 
Het kleinschalige, intiemere karakter van 
school en kinderopvang in de Armhoefse 
Akkers en de besloten gemeenschap van 
de wijk bieden belangrijke voordelen. Het 
blijft daarom de ambitie om alle kinderen 
uit onze wijk toegang te geven tot opvang 
en basisonderwijs. Op onderwijsniveau 
worden aldoor stappen gemaakt en de 
kwaliteit van het onderwijs verbetert verder. 
De algemene communicatie intern en naar 
ouders krijgt veel aandacht.  
Op lange termijn zullen de twee entiteiten 
versmelten tot één. Het frontoffice zal tot 
dan weliswaar voor de ouders de uitstraling 
hebben van één gezicht voor het kind van 
0 – 13 jaar, organisatorisch zullen basis-
school en Kinderstad hun autonome status 
blijven behouden. Op korte termijn gaat 
het om zaken als: hoe kunnen we optimaal 
samenwerken en elkaar weten te vinden op 
de werkvloer? 

De welbekende ‘klik’ moet er zijn! Het hele 
proces gaat in stappen, maar iedere stap 
is er een naar het grote doel: de totstand-
koming van het Kindcentrum Armhoefse 
Akker! 

Pompoen

Deze pompoen kwam France Ghijsen 
tegen tijdens een wandeling: de voorbode 
voor een griezelige (en natte) Halloween-
avond. Nu staat hij er nog vriendelijk bij 
op deze foto, maar ze durfde niet meer te 
gaan kijken op 31 oktober jl. 
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Gérard Massar vindt het belangrijk om 
leerlingen te horen en ze ook letterlijk een 
stem te geven. Vandaar dat er sinds dit 
schooljaar een Kinderraad is gekozen. 
Meteen voor de eerste vergadering werd ik 
uitgenodigd. 

7 leerlingen
Het was een échte vergadering met 
meneer Gerard als voorzitter en meneer 
Jos (facilitair medewerker) als notulist. De 
leerlingen van de hoogste klassen (groep 
5,6,7 en 8) en een leerling van de plusklas 
vormen samen de Kinderraad. Mas, Teun, 
Tjip, Cas, Brent, Pleun en Eva hebben al-
lemaal een mapje voor zich met daarin de 
agenda van deze allereerste bijeenkomst. 
De leerlingen praten over elk onderwerp 
serieus mee en maken ijverig aantekenin-
gen in hun mapje, want ze moeten natuur-
lijk hun achterban op de hoogte houden. 
Na het onderwerp over de bloembollenactie 
in de wijk en de verkiezing van deelname 
aan de overkoepelende leerlingenraad van 
Xpect Primair ben ik van de wijkkrant aan 
de beurt.
De leerlingen vinden het een goed idee 
wanneer de school en de leerlingen re-
gelmatig in het wijkblad staan. Ik ben dus 
welkom. Een week later zit ik opnieuw op 
school en interview ik de kinderen van de 
Kinderraad. 

De school helpen 
De kinderen zijn uitgekozen door hun 
klasgenoten en dat vinden ze allemaal heel 
leuk. Alle kinderen zeggen dat ze vooral 
mee willen doen met de Kinderraad om de 
school te helpen.

 
     Akkertjes     Lucy Reijnen 

 Voor de zomervakantie was ik in gesprek met Gérard Massar, de directeur van basis-
school Armhoefse Akker. Toen ik voorstelde om voor het wijkblad voortaan regelma-
tig kinderen te interviewen vond Gerard dat een prima idee. “Maar”, zei hij er direct 
achteraan, “dat moet dan wel eerst voorgelegd worden aan de Kinderraad.”

Voor Cas is het gemakkelijk om te vertellen 
waarom hij in de Kinderraad zit: “Ik vind het 
gewoon leuk.” Eva haakt aan: “Ik vind het 
leuk om mee te helpen om moeilijke beslis-
singen te maken voor de school. Wij helpen 
dan om de school leuker te maken.” 
“Ik ga helpen om nieuwe dingen te zoeken. 
Nieuwe projecten voor de school, want 
dat is belangrijk”, vindt Tjip. Mas vindt dat 
de school moderner kan: “Dingen zoeken 
zodat kinderen minder werk hebben en 
toch meer leren. Nieuwe manieren van 
lesgeven.” 
“Het schoolplein kan leuker gemaakt wor-
den. Ik wil ook wel vaker gym want gezond-
heid is belangrijk”, bedenkt Brent. “Ja, en 
een groen dak op de school met planten. 
Dat is weer goed voor de natuur en het 
klimaat”, vult Tjip aan. “Sommige kinderen 
hebben moeite met leren” zegt Eva, “meer 
juffen en meesters zou fijn zijn.”

De Kinderraad van basisschool Armhoefse 
Akker met v.l.n.r. Mas, Pleun, 

meneer Gérard, Tjip, Cas, Eva, 
Teun, Brent en meneer Jos
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Ambitieus
De kinderen zijn dus behoorlijk ambitieus. 
Wat verwachten ze eigenlijk?  
Eva lacht. “Nou gewoon,” zegt ze “Eerst 
gaan we vragen om kleine dingetjes te 
doen. Dat het afval in de klas beter ge-
scheiden wordt, dat iedereen daar meer op 
let. En dan de grote plannen.” 

De leerlingen hebben nog niet veel ook 
echt al kunnen uitvoeren, maar daarvoor 
is de tijd nog te kort geweest. Wel hebben 
ze er in de klas over gepraat. Ze hebben 
ook verteld dat er een stukje in de wijkkrant 
komt en dat kinderen geïnterviewd kunnen 
worden.

Er is nog geen naam voor de rubriek die in 
de buurtkrant komt en de kinderraad gaat 
na wat heen en weer gepraat unaniem ak-
koord met mijn voorstel ‘Akkertjes’. 
Dus vanaf volgende editie komen er kinde-
ren aan het woord in de rubriek ‘Akkertjes’. 

Een belangrijke wedstrijd: de finale van de 
voorleeswedstrijd. De kandidaten waren 
aan elkaar gewaagd. Ze kregen allemaal 
de hele zaal stil en niet alleen stil ook nog 
eens geboeid. Na elke finalist was er een 
donderend applaus. De jury had het niet 
gemakkelijk want de kandidaten waren stuk 
voor stuk steengoed. 

Toch kwamen ze na een kort overleg tot 
een unaniem besluit. Janne Timmermans 
was de allerbeste. Ze las voor met een 
duidelijke, heldere stem, had een fijn tempo 
en maakte contact met het publiek. 
Gefeliciteerd Janne!

Voorleeswedstrijd             Lucy Reijnen

Ik val met mijn neus in de boter want terwijl ik op basisschool de Armhoefse Akker 
ben om de leerlingen van de Kinderraad te interviewen is er een wedstrijd bezig. 

Glasvezel aanleg

Dagelijks zijn de mannen in oranje hesjes 
druk bezig om het kabelnetwerk uit te rollen 
in de wijk. Straat open; kabel erin en dezelfde 
dag alles weer dicht. Er lijkt geen patroon in 
te zitten trouwens. Schijnbaar willekeurige 
blokken worden aangepakt. Soms hebben ze 
pech en staan er nog auto’s waardoor er met 
de hand een sleuf gegraven moet worden. 
Volgende fase is het aanleggen van de 
huisaansluiting. En dan hopen dat er geen 
andere zaken geraakt worden met de raket-
boor. 
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Feestelijk diner voor senioren  
op 22 december 

  

 
We zijn blij dat we u weer kunnen uitnodigen voor een feestelijk etentje om de 
decembermaand te vieren. Dit heerlijke en gezellige diner vindt plaats op woensdag 22 
december in de Pelgrimhoeve. Iedereen uit onze wijk van 55+ is welkom.  
Dit diner is populair, dus schrijf u snel in want vol = vol! 
 
Ontvangst vanaf 17.30 uur. We beginnen wat later met het diner, maar u kunt van tevoren al 
lekker een glaasje drinken. Eindtijd: we schatten in rond 20.30/20.45 uur uur.  
De kosten voor dit viergangendiner zijn € 17,50 per persoon. De drankjes zijn niet bij de prijs 
inbegrepen, deze kunt u na afloop afrekenen. De KBO en het Senioren Netwerk dragen bij 
aan de kosten voor het diner en ook de koffie/thee na afloop wordt u aangeboden.  
Geef op de bon of bij de overschrijving uw keuze aan voor vlees of vis. Dit geldt dan voor het 
voorgerecht én hoofdgerecht.  
 
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 0003 6739 35 
van de KBO Sacrament en zet er duidelijk bij: diner 22 
december, het aantal personen, plus uw naam en de 
keuze vlees of vis. 
 
Als u zich met de bon inschrijft, stop dan ook meteen  
€ 17,50 per persoon bij de opgavestrook. Pas dan is 
uw inschrijving geldig. 
Schrijf uzelf in vóór 14 december. U krijgt geen 
bevestiging meer, maar we verwachten u op  
22 december vanaf 17.30 uur in de Pelgrimhoeve. 
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. 

Menu op 22 december 

ú Kipsalade of Noorse garnalen-salade  

ú Heldere ossenstaartsoep met een 
scheutje Madeira + 
Stokbrood met kruidenboter 

ú Varkenshaasje met champignonsaus 
of Zalm met bieslook-velouté 
Aardappelgratin + Boontjes met 
katenspekblokjes + Frisse salade 

ú IJstaart met slagroom 

ú Koffie/thee met iets lekkers 

 
Kunt u wegens een voedselallergie iets écht 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 22 december naar het feestdiner  
 
Naam/namen: ……………………………………………………………………………………….  
 
Ik kom/wij komen met 1 persoon / 2 personen (graag omcirkelen)  
Keuze: …... x vis /......x vlees  
 
Adres: …………………………………………………………. Telnr. ……………………………. 
 
Stop deze bon vóór 14 december a.s. in de bus op J.P. Coenstraat 34a of Ringbaan-Oost  
240-43 in een gesloten envelop samen met € 17,50 per persoon, of maak het bedrag over. 
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Maar zij die er waren hebben ontzettend 
genoten van zes geweldige tonpraters die 
stuk voor stuk tot de Brabantse top beho-
ren. Want wat te denken van meerdere 
finalisten en winnaars van de Brabantse 
Kampioenschappen, de tweevoudig Opper-
leuterèèr van Kruikenstad én de winnaar 
van het welbekende Keiebijters Kletstour-
nooi 2020.  
Hans Verbaarschot, Jan Strik, Hans Keeris, 
Peter Ritsema, Erik Mulder en Joep de 
Wildt brachten alle zes een buut van hoog 
niveau wat -gelet op de vele reacties- door 
het publiek enorm werd gewaardeerd. 
Kortom, een fantastisch leuke middag! Joep de Wildt in actie in de Pelgrimhoeve

Brabantse Tonpraattop in de Pelgrimhoeve                       Jos Parren

Het prachtige weer én misschien enige terughoudendheid vanwege Corona maakten 
dat de Pelgrimhoeve op zondag 24 oktober jl. matig gevuld was met belangstellenden 
voor de jaarlijkse tonpraatmiddag. 

Met een korte wandeling door het gebouw 
en flarden informatie over de historie en 
functie van het Duvelhok toen cabaretière 
Karin Bruers eigenaar was, werd het gezel-
schap in twee groepen meegenomen naar 
het achterterrein waar de nieuwbouw ge-
pland staat. In de volumestudies – hoeveel 
moet er gebouwd worden om het project 
rendabel te maken – zou er plaats moeten 
zijn voor huizen, parkeergarage en woonto-
ren van 70 m. hoog. 

Zorgvuldig
In allerijl werden er nog stoelen aange-
sleept om op de bovenverdieping van het 
Duvelhok de belangstellende te kunnen 
ontvangen. Daarna aan Cynthia van Doorn 
van DOKVAST de eer om nogmaals het 
hele proces te schetsen wat vooraf is 
gegaan aan de beide informatiemomenten 

Raadsleden geïnformeerd over Duveldorp

Maandagochtend 1 november om 08.30 uur was het een drukte van belang bij het 
Duvelhok aan de St. Josephstraat. Raadsleden en een flink aantal omwonenden lieten 
zich (opnieuw) informeren over de plannen met en rondom dit monumentale pand.

op 16 septem-
ber jl. Vanuit 
hun optiek een 
uitermate zorg-
vuldig en open 
uitgevoerd 
proces, maar 
daar kwam 
stevig com-
mentaar op. 
“Met iedereen is zo’n beetje gesproken, 
behalve met de bewoners!”, was een van 
de opmerkingen. 
Cynthia legde ook uit, dat de ontwikkeling 
van het Duvelhok prioriteit krijgt. Daarin zou 
o.a. een horecavestiging, een boetiek-hotel 
en een openbare kunstroute zijn voorzien. 
“Het Duvelhok is voor ons het startmoment 
en daar willen we snel mee doorgaan. De 
rest komt later.”
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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

OverigeSpecialismen:fysiotherapie, geriatrietherapie, manueletherapie, echografie,
sportblessures,revalidatie na eenoperatie of beroerte, Parkinson,hyperventilatieklachten,

COPD,claudicatio, tape,dryneedling,begeleid fitness.

Fysiotherapie isvoormijniet alleen eenwegnaarherstel
maarookhet vergroten vankennisover uweigen
lichaamenuwzelfredzaamheid.Met mijn7jaar ervaring
inhetwerk als sportcoördinatorben ikgespecialiseerdin
het gevenvanbewegingsscholing.Daarnaastheb ikmij
tijdensmijnopleidingtot fysiotherapeut mogen
verdiepen inhet gebiedvande kaak-,hoofd-en
duizeligheidsklachten. Ik denkgraagoutof the boxen
wordenthousiastvanpatiëntenmet 'bijzondere'
klachten.

Youri
Aarnoudse
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Diverse bewoners maakten duidelijk, dat 
de komst van een grand café absoluut niet 
strookt met de plannen van de gemeente 
om horeca en detailhandel meer te con-
centreren. Met het uitgaansgebied de 
Korte Heuvel op loopafstand lijkt een extra 
horecavoorziening ‘not done.’
Gevreesd wordt ook voor de verkeerstoe-
name in met name de St. Josephstraat. 
“Het wordt tijd, dat de gemeente eerst eens 
evalueert of de gedachten achter deze 
fietsstraat ook in de praktijk uitkomen. Het 
is als fietser nu al veel te gevaarlijk, want er 
wordt heel hard gereden!”
(Zie ook elders in dit wijkblad).

Communicatielijnen
Cynthia van Doorn legde ook uit op welke 
wijze DOKVAST alle belanghebbenden 
inspraak wil gaan geven. Een model met 
Stuurgroep – gemeente – DOKVAST als 
leidend principe met daarbij bijvoorbeeld 
een zestal themagroepen rondom o.a. wo-
ningen, parkeren, kunst & cultuur. Daarin 
zou gediscussieerd kunnen worden over 
functie en inhoud van de verschillende 
onderdelen van het totaalplan om zo te 
komen tot een plan van eisen. Diverse aan-
wezigen zien dat niet zitten: “Geen verdeel 
en heers!”  
Buurman van het Duvelhok, Andries de 
Wilde, deed een moreel appel op de leden 
van de gemeenteraad: “Ik verbaas me over 
al het werk dat we nu al moeten verrichten 

om op de hoogte te worden gehouden of 
om te kunnen meedenken. Met alles wat 
er op stapel staat, kun je dat niet van ons 
vragen.”
Gespreksleider Frans van Aarle van Lokaal 
Tilburg nam de kritiek ter harte: “We heb-
ben als gemeente een actieplan Bewo-
nersparticipatie opgesteld, waarin duidelijk 
omschreven staat hoe inwoners betrokken 
kunnen worden. Ik raad DOKVAST aan om 
daarvan kennis te nemen.”

Duveldorp
De ontwikkeling van de tweede fase: het 
achterterrein met de nieuwbouw voor het 
Duveldorp, vraagt aanmerkelijk meer tijd. 
Opnieuw werd benadrukt door DOKVAST 
dat de ‘plaatjes’ niet meer dan een volume-
studie betreffen. Wel/geen toren, wel/geen 
laagbouw, grote/kleine parkeergarage; het 
ligt allemaal nog niet vast. Toch zijn die 
‘plaatjes’ al een eigen leven gaan leiden. 
Bewoners van De Lindenhaage aan de 
Tivolistraat zien een nieuwe woontoren vlak 
bij hun appartementen totaal niet zitten: 
“Die neemt straks al onze privacy en zon 
weg!”
Echter, voor het opsplitsen van de plannen 
– ontwikkeling Duvelhok versus Duveldorp 
– heeft de Buurtraad in een brief wethouder 
Bas van der Pol al gewaarschuwd: ‘het zijn 
geen twee afzonderlijke projecten!’ 
De wethouder vroeg zich in zijn afsluitend 
woordje af “Wat is hier nu het best pas-
send? Ik vind de plannen op een goede 
manier ambitieus, omdat het Duvelhok 
behouden blijft. Gelijktijdig staan we als 
stad voor de opdracht om 25.000 woningen 
te realiseren binnen de bestaande stad. Ik 
wil de plannen dan ook heel graag van alle 
kanten bekijken.”

DOKVAST heeft beloofd op de website 
: duveldorp.nl alle informatie en ontwikke-
lingen te publiceren. Maar wanneer? ‘Heeft 
u vragen over het concept of de plannen? 
Eind september vindt u op deze pagina ant-
woorden (…).’ Inmiddels zijn we 5 weken 
verder en er staat nog niets op …

Het was drukker dan verwacht toen 
raadsleden zich lieten informeren 

over het Duveldorp
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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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Medewerkers van Flower Your Place uit 
Boskoop beginnen met de tractor en ander 
tuingereedschap aan hun werk. Dat bestaat 
uit het planten van bloembollen en het in-
zaaien van zaden van een inheems meng-
sel van 18 soorten bloemen. De grond 
is vooraf door de huishovenier, de firma 
Kolsters uit Middelbeers, van de bovenlaag 
ontdaan; het zogenaamde afschillen. Voor 
het ‘gele’ gebouw - de voormalige Rijks 
HBS Koning Willem II - dat eigendom is van 
Stichting Kinderopvanggroep en waar het 
Servicebureau Kinderopvang gehuisvest 
is, wordt de gehele lengte van het voor- en 
zijplantsoen aangepakt. En dit over een 
oppervlakte van zo’n 200 m2! 

Groen in de wijk
In de vroege middag is als extra feestelijk 
tintje een afvaardiging van de jeugd van 
de basisschool en buitenschoolse opvang 

 

 
Opgefleurd staat netjes 

 
Rian van der Schoof 

  

 Het is 4 november in de vroege ochtend. Plaats van handeling: het grasveld op de 
hoek van de Ringbaan Oost en de J.P. Coenstraat langs de voormalige HBS.

Armhoefse Akker (Kinderstad) aanwezig 
om zelf een strook aan te planten met 
bollen en zaadmengsel, onder vakkundig 
toezicht van het Boskoops bedrijf.  
Het betreft hier opnieuw een actie van de 
commissie ‘Groen in de Wijk’ van Buurtraad 
Armhoefse Akkers in samenwerking met 
Servicebureau Kinderopvang. Zij hebben 
dit project samen gefinancierd met onder-
steuning van de gemeente Tilburg.
Vanaf eind februari zal dit een zee van fleu-
righeid en kleuren tot gevolg hebben die tot 
laat in de zomer zou moeten aanhouden. 
Een lust voor het oog voor de dagelijks vele 
duizenden passanten! En ook voor de bijen 
en andere insecten een walhalla om van te 
snoepen.

Het wordt een fraaie entree voor onze 
wijk die zich weer eens te meer van haar 
groene kant laat zien. 

Leerlingen van basisschool Armhoefse Akkers verzorgden ook een deel van de aanplant 
(foto Toine Kocx)
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ANDERE VRAGEN AAN DE GEMEENTE? 
KIJK OP WWW.TILBURG.NL OF BEL 14 013.

Wil je iets melden 
over je buurt? 

Meld het met de 
Fixi-app

Wil je weten wat de 
 gemeente besluit 

over je buurt? 

www.overheid.nl/
berichten-over-uw-buurt
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Met legio uitdagingen voor de boeg maar 
vooral gedreven vanuit de optiek om te ver-
binden en te groeien. Verbinden door heel 
duidelijk contact te zoeken met de kerkgan-
gers, door na de mis niet meteen de sacris-
tie ‘in te duiken’, maar bij de uitgang klaar 
staan voor een begroeting en een praatje. 
Groeien door open te staan voor vragen; 
mensen te enthousiasmeren en misschien 
de mensen die het geloof een beetje verlo-
ren zijn weer hoop en overtuiging te geven. 
Precies datgene waar de Gemeenschap 
Emmanuel in haar charismatische vernieu-
wing voor staat.  
Ook verbinden door tussen de mensen in 
te gaan staan, zoals Pastoor Robert dat 
onlangs mooi deed tijdens zijn preek in de 
viering van het Vormsel. 
Het teruglopend kerkbezoek heeft als 
gevolg dat er keuzes gemaakt moeten wor-
den in beleid en exploitatie. De sluiting en 
verkoop van de Sacramentskerk is natuur-
lijk een duidelijk voorbeeld geweest in onze 
wijk. De verschillende overgebleven kerken 
(‘torens’) zullen samen de schouders er 
onder moeten zetten en dus die verbinding 
onderling aan moeten gaan. 

Om op de hoogte te blijven van alle activi-
teiten raadpleeg de website 

Nieuwe Herders       Luc Houben

Sinds 1 juli is het pastoraal team van onze parochie gewijzigd én uitgebreid. Pastoor 
Robert van Aken en de kapelaans Cyrus van Vught en Harm Eskens zijn vol enthousi-
asme en toewijding aan de slag gegaan. 

Pastoor Robert van Aken

: parochiedegoedeherder.nl, abonneer je 
op de maandelijkse e-mail nieuwsbrief of 
het 3-maandelijkse parochieblad. Nieuws-
gierig geworden? Vanuit 5 kerken in onze 
parochie De Goede Herder zijn overigens 
de missen ook via een livestream op You-
Tube te bekijken en terug te kijken.

 

Punten uit de 
Buurtraadvergadering van 

12 oktober 2021  
 
De Buurtraad is gevraagd om te reageren op het voornemen om twee bomen die voor de 
kerk staan te kappen. Er is bezwaar ingediend en er komt een overleg met omwonenden en 
gemeente, waar ook een buurtraadslid bij aanwezig zal zijn. Hierin wordt gekeken of er evt. 
een andere oplossing mogelijk is. 
 
De gemeente is op zoek naar een projectleider om aan de slag te gaan met de gevraagde 
aanpassingen i.v.m. het doorgaande vrachtverkeer in de wijk. Afgelopen weken reden er 
ook heel veel enorm grote landbouwvoertuigen door de J.P. Coenstraat. Ook dat is door 
bewoners en de Buurtraad bij de gemeente aangekaart. Omdat de wagens er volgens de 
wet mogen rijden, is het een lastig probleem. Want het zorgt wel voor gevaarlijke situaties. 
Ook dit willen we nogmaals in het overleg meenemen als de projectleider gevonden is en er 
stappen gezet kunnen worden. 
 
Er is een brief gestuurd naar burgemeester Weterings en wethouder Dols, die waren 
aangesloten bij het Beheeroverleg van Jan Wier. De deelnemers aan het overleg voelen 
zich door de boodschap die zij brachten niet serieus genomen en zijn uit het overleg 
gestapt. Zie elders in deze wijkkrant voor een uitgebreider bericht hierover.  
 
Ook heeft de buurtraad een brief gestuurd naar wethouder Van der Pol, over de plannen 
voor Duveldorp. Deze brief is te lezen op : www.armhoefseakkers.nl onder Nieuws.  
 
Op de hoek van de Ringbaan-Oost en J.P. Coenstraat komt volgend jaar een grote 
bloemenzee. De bollen en het bloemenzaad daarvoor worden op 4 november in de grond 
gestopt. Daar zijn ook kinderen van basisschool Armhoefse Akker bij betrokken. Lees het 
verslag in deze wijkkrant. 
 
Het Repair Café bij La Poubelle gaat dit jaar niet meer open. Mogelijk beginnen zij in januari 
2022 weer. Daarover volgt dan nog bericht. 
 
 

(lees verder op pag. 19)



18

 

 

 
Iets voor in je schoen of onder de kerstboom? 
 
Een hebbedingetje: het boek ‘tussen zomerlust en 
weemoed van haven tot spoor’ voor (oud) wijkbewoners. 
Een boekje met veel foto's van de Sint Josephstraat, de 
wijken Armhoefse Akkers en Hoogvenne.  
Echt een cadeautje voor in de schoen. 
 
De boekjes zijn verkrijgbaar bij Blossom Bloembinders in de 
Armhoefstraat 44 voor € 10 per exemplaar. U kunt ook een mail 
sturen naar 7 secretariaat@menwedstrijd.nl voor een 
bestelling, dan zorgen we ervoor dat het boek in overleg bij u 
komt, of het is af te halen op Oisterwijksebaan 8 [Moerenburg] 
 

 
 



19
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Brugwachter Piet vertelt            

 

Als muzikale globetrotter   

                                                                                     Rian van der Schoof 
 

 

Het jaar 1989: de Europese handelsbalans 
met Japan was in het geheel niet in even-
wicht, want de importen overtroffen veruit 
de exporten. Nederland organiseerde met 
een aantal grote bedrijven als Fokker, KLM 
en Gazelle een handelsmissie naar Japan. 
Heineken had er Café Pieper uit Amster-
dam nagebouwd. Piet en andere artiesten 
mochten mee en verbleven er 3,5 maand. 
Hij zat in een hotel met veel artiesten, dus 
dat werd een echte muziektempel.   

Usance
4x daags trad Piet in een park op in een 

Zoals bekend, is muziek voor Piet Maas erg belangrijk. Een leven zonder muziek 
(hij speelt contrabas, gitaar en grote trom) is voor deze autodidact (nooit les gehad) 
schier ondenkbaar. In dit derde deel komen zijn muzikale belevenissen over de hele 
wereld aan de orde.

trio. Geld werd opgehaald in een hoed, 
waarbij een Japanse dame de bezoekers 
uitlegde dat dit in Nederland usance was 
als blijk van waardering. ’s Avonds waren 
ze vrij, dus werd het stappen naar een 
shotbar. Daar drink je uitsluitend je drank 
uit een borreltje, dat in één teug naar bin-
nen gewerkt moet worden. Piet raakte aan 
de praat met een kleine Japanner, die zich-
zelf ‘Tiger drinker’ noemde. Ze begonnen 
samen te pimpelen door de rij af te gaan 
met een keur aan whisky’s en dergelijke. 
Ze kwamen bij de Bokma en Piet vroeg 
aan de kleine Japanner of hij dat lustte. “Ja 
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hoor”, was het stellige antwoord. Nou, dat 
moest dus in één teug achterovergedrukt 
worden. Onze Tiger drinker sloeg prompt 
met borrel en al achterover en lag gestrekt 
op de grond voor de bar. Piet: “Japanners 
kunnen zó verschrikkelijk dronken worden, 
ze kennen geen maat.”   

Verjaardag
Op zijn verjaardag traden in het park naast 
Piet ook Japanse artiesten op. Overal hin-
gen affiches, waarvan hij de tekst natuurlijk 
niet begreep. Na het optreden ging hij per 
taxi en hulp van een charmante Japanse 
dame op zoek naar taart en champagne 
voor de andere artiesten. Taart bleek erg 
moeilijk te vinden, maar na een lange 
zoektocht hadden ze toch iets ‘Piet-luttigs’ 
gevonden. Bij terugkomst in het park waren 
daar ineens opvallend veel mensen. Bleek 
op de affiches te staan dat Piet jarig was en 
er een surpriseparty werd gehouden.  
De organisator van de party zat intens te 
huilen, nadat hij van de ‘grote baas’ op zijn 
falie had gekregen. Waarom? Feestvarken 
Piet was er zelf niet! Die kwam onbewust 
van deze grote opkomst uiteindelijk aan 
met een miezerig klein taartje en dat voor 
zeker 100 mensen. Afgang ten top! Ieder-
een had cadeautjes gekocht (vooral knuf-
fels), die in de koffer van de contrabas mee 

zijn teruggereisd. Naast lief en hartelijk 
zijn Japanners ook erg emotioneel; bij het 
afscheid voor het vertrek stonden collega’s 
te huilen.  

Kortsluiting
In het hotel, dat gebouwd was voor de 
Olympische spelen in Montreal, verbleef 
Piet met een bandje. Vanwege de warmte 
en beperkte ruimte zaten de bandleden 
op het dak van het hotel toen ze diverse 
brandweerauto’s hoorden aankomen. Die 
stopten nota bene bij het hotel! Wat bleek? 
Een beschonken medelid had op zijn kamer 
een kippetje opgezet en dat had uiteindelijk 
het alarm veroorzaakt. 
Z’n trouwe muziekvriend Henk heeft eens 
in Zuid-Frankrijk in een discotheek waar 
ze samen speelden, bij het opstaan met 
z’n tuba een spotje geraakt en kortsluiting 
gemaakt. Toen het licht weer aanging lag 
Henk daar languit op z’n rug met zijn haren 
rechtop op z’n hoofd en een verbrande 
mond. Later kon men er hartelijk om 
lachen.

Dit zijn slechts enkele avonturen uit het 
(muziek)leven van onze globetrotter. We 
hebben nog meer dan voldoende stof voor 
een volgende aflevering. Dus graag: tot 
een volgende gelegenheid.

Piet met orkest: zijn tweede leven
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Oorlog in de Armhoef

Op 27 oktober vierden we de bevrijding van Tilburg in 1944, zevenenzeventig jaar gele-
den. Soms nemen getallen een grootte aan, dat ze nauwelijks nog te bevatten zijn. Met 
een variant op een bekend gezegde: geschiedenis komt te voet, maar vertrekt te paard. Ze 
raakt al snel uit het zicht, waarna het grote vergeten volgt. Met de opeenvolging van de 
generaties raakt ze uit het zicht. 
Ik merk dat telkens weer als mijn vrouw en ik met onze intussen al lang volwassen kinde-
ren op de avond van Eerste Kerstdag ons jaarlijkse potje Triviant spelen. De antwoorden 
op vragen over personen of gebeurtenissen die voor hun geboortejaar liggen, zeggen hun 
meestal minder. Omgekeerd blijken hun ouders weer onwetend over personen en gebeur-
tenissen die voor hun kindertijd en jeugd een belangrijke rol speelden. 
Soms komt geschiedenis dichtbij en kun je haar letterlijk aanraken. In de tijd dat we nog 
in de Armhoefstraat woonden, werden op een dag gebeld door een mevrouw Vriens uit 
Roosendaal. Ze vertelde dat ze ten tijde van de Tweede Wereldoorlog met man en kin-
deren in ons huis had gewoond en of ze eens mocht komen kijken. En zo geschiedde het 
dat op een grijze zondagmiddag in november zij met een zoon en dochter bij ons voor 
de deur stonden. Haar man was intussen overleden. Wij ontvingen deze reizigers uit het 
verleden hartelijk en gunden hun graag een kijkje doorheen ons huis. Nooit zag ik een 
paar ogen van meer geschiedenis vervuld dan bij deze dame. 
Haar man bleek leraar geschiedenis te zijn geweest op de Rijks-HBS Willem II aan de Ring-
baan-Oost en hij had vanuit zijn beroep een meer dan gemiddelde belangstelling gehad 
voor historische ontwikkelingen. Hij hield tijdens de oorlog een dagboek bij over wereld-
schokkende, maar ook alledaagse gebeurtenissen. Een deel was gewijd aan de moeilijke 
weken voor de bevrijding van Tilburg, toen de Armhoefse Akkers meer weg had van een 
oorlogsslagveld dan van de rustige goedburgerlijke wijk die het daarvoor was geweest. Er 
ging aan die bevrijding een hevig granaatvuur vooraf, dat drie weken duurde. Vanuit het 
zuiden naderden tommy’s de stad, terwijl de moffen uit alle macht de aanval probeerden 
te keren. Er vielen doden en gewonden, ook onder de burgerlijke bevolking.
De cultuurhistoricus Arnoud-Jan Bijsterveld schreef een indrukwekkend boek – ‘Ons 
huis, op zoek naar een Joodse familie in Tilburg - over de joodse familie Polak-Cohen die 
voor de oorlog in zijn huis aan de Prof. Dondersstraat woonde. Ze vluchtten in mei 1940, 
direct al tijdens de eerste oorlogsdagen, om te kunnen ontsnappen aan de macabere 
oplossing die Duitsers zonder hart en geweten voor hen in petto hadden.  
De oudste zoon Bertram ontkwam niet. Lees dat boek, het brengt je dichter bij die tijd. 
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Een kleine samenvatting: Alexandra Bel-
grave (Alex) groeit op een in een kleurling-
elite. Een leven als slaaf is haar bespaard 
gebleven door haar witte voorouders, maar 
toch is er nog veel verschil tussen wit en 
donker. Dat merkt ze niet alleen op school, 
maar ook op de markt en thuis. Dit heeft 
invloed op haar schoolcarrière. Maar de 
vakantie breekt aan en dan is het tijd om 
te relaxen, Ze gaat met haar beste vriendin 
Josephine (Jo) naar Josephines ouders op 
het schone land, een achtergelaten planta-
ge. Hier vinden Alex en Jo een huisje, een 
achtergelaten tuinhuisje. Maar wacht, eens 
liep daar nou iemand en waar komt die 

Wat is het mooiste boek dat je recent hebt gelezen?      Vico Hultermans

Hallo ik ben Vico Hultermans ik ben 13 jaar oud en ik zit op De Nieuwste School. Ik 
heb het boek Geheimen van het tuinhuis door Rihana Jamaludin gelezen. Ik heb dit 
boek gekozen om over te schrijven, omdat dit een leuk en informatief boek is.

rook vandaan…? Om hierachter te komen 
zul je het boek zelf moeten lezen.

Feedback op het boek
Ik vond het een leuk boek om te lezen 
en ik ben er hierdoor meer over slavernij 
te weten gekomen. Ook heb ik dit boek 
gebruikt voor een samenvatting op school. 
In de tekst staan woorden schuingedrukt. 
Dit betekent dat ze Surinaams zijn. Soms 
kende ik de woorden wel, maar soms had 
ik geen flauw idee wat ze betekenden. 
Maar hiervoor staat er in de achterkant van 
het boek een woordenlijst met alle woorden 
vertaald en op alfabetische volgorde. Maar 
soms zat een woord er gewoon niet tussen: 
ik weet niet of ik er gewoon overheen keek, 
of dat het er echt niet was. Samengevat, 
het is een leuk en informatief boek met 
Surinaamse woorden, maar soms kun je de 
woorden niet terugvinden.

Beoordeling
Persoonlijk geef dit boek een 8,5 (zie 
waarom hier boven). Ik denk dat de leef-
tijdscategorie vanaf 12 jaar is, omdat er 
toch veel over slavernij in voorkomt en ook 
heftige dingen van die tijd. Het boek begint 
vreemd maar als je verder leest, kom je er 
langzaam maar zeker achter wat het begin 
was. Het boek heeft 304 pagina’s.

Ik geef de pen door aan Hein van Berkel 
met de vraag ‘’Als jij iets mag achterlaten in 
2021 en iets mee mag nemen in 2022, wat 
zou dat dan zijn?’’
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Kerstbomen en lichtjes 
voor in de buurt! 

 
 

Vorig jaar waren er door corona bijna geen 
borrels, maar de gezellige, mooi versierde 
bomen waren er wel. Hoe het dit jaar zal 
gaan, blijft steeds weer ongewis. Maar we 
kunnen de buurt in ieder geval weer sfeer-
vol maken met kerstbomen.  

Dus willen we ook dit jaar als Buurtraad 
een aantal bomen met lichtjes ter beschik-
king stellen. We hebben de bomen al gere-

Afgelopen jaren was het een groot succes: op verschillende plaatsen in de buurt 
stonden kerstbomen met lichtjes, en onder die bomen werden allerlei gezellige bor-
rels en andere bijeenkomsten gehouden. Dit jaar kan dat weer.

serveerd. Ze zijn dus bedoeld om buiten te 
plaatsen, op centrale plekken in de buurt. 
De bomen en lampjes worden geregeld, 
betaald en rondgebracht. De lampjes 
blijven eigendom van de Buurtraad om ze 
ook in de komende jaren weer te kunnen 
gebruiken.
De rest is aan de buurtbewoners die zich 
melden: samen de boom planten, stroom 
regelen en de lichtjes in de boom hangen, 
versieren, ervoor zorgen, verantwoording 
voor de lichtjes, weer opruimen en voor zo-
ver mogelijk iets gezelligs onder de boom 
organiseren.

Ben je met een groepje in je straat en vind 
je dit een goed idee? Geef dan door waar 
je de boom wilt plaatsen en wie de con-
tactpersoon is. Mail naar 7 buurtraad@
armhoefseakkers.nl. Alleen aanmelding per 
mail is geldig.
Graag reactie vóór 27 november a.s., dan 
hebben we tijd om de boel te regelen. 
Iedereen krijgt na 30 november bericht, bij 
te veel aanmeldingen beslist de buurtraad 
welke plekken het meest geschikt zijn. De 
bomen worden hoogstwaarschijnlijk op 
zaterdag 11 december rondgebracht. Vorig 
jaar waren er zoveel aanmeldingen dat we 
het over twee zaterdagen verdeeld heb-
ben. Ook daarover volgt tegen die tijd nog 
bericht aan de contactpersonen. 
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Met 3000 kurken en een grote imperiaal op 
het dak en bijna 300.000 kilometer op de 
teller. Voorwaarde om mee te mogen doen: 
de auto mag niet meer dan 500 euro kos-
ten en minimaal 20 jaar oud zijn. De Corky-
crew bestaat uit Robert-Jan, Andres en 
Jörg. Al 5 jaar doen ze mee aan de winter-
editie bij deze ludieke rally waar meedoen 
en elkaar helpen het belangrijkst zijn. 

Corky op avontuur in de Carbage Run                                   Luc Houben

Een opvallende maar voor velen ook een bekende verschijning in de Pelgrimsweg: 
Corky. Een dame op leeftijd met een bijzonder levensverhaal. De FD-LD-13 kwam in 
1992 als groene Volvo 850 sedan in Nederland op de weg en is sinds een jaar of 10 
omgetoverd tot Corky voor deelname aan de Carbage Run. 

Avontuur
In het gesprek met Robert-Jan werd dui-
delijk dat meedoen een groot avontuur is. 
Getuige de wachtlijst klopt dat ook wel. Kijk 
even naar wat foto’s en video’s van eerdere 
edities; denk je zelf ergens in een sneeuw-
landschap met de Corky Spotify playlist 
lekker knallend uit de speakers. Omringd 
door equipes met hoofdzakelijk mannen 
die even weg van vrouw en kinderen zijn. 
En die een week lang weer belhamel zijn. 
Hardop boeren en flauwe grappen maken. 
Genoeg ingrediënten voor sterke verhalen. 
Na de start worden de deelnemers op pad 
gestuurd en naast de goede route volgen 
moeten er ook nog wat opdrachten uitge-
voerd worden. In 2022 gaat de reis door 
het Oostblok. 

Andres de Visser, Jörg Kaasjager en 
Robert-Jan Noordhoff klaar voor actie

Een bijzondere auto zomaar te zien 
in de Armhoef

Kurksponsoring
De drie mannen bekostigen de reis en het 
verblijf helemaal zelf. Maar sponsoring is 
ten zeerste gewenst voor het ondersteunen 
van Stichting Hartekind die onderzoek en 
voorlichting financiert voor kinderen met 
een aangeboren hartafwijking.  Bijvoor-
beeld door voor 5 euro ‘mee te rijden’ met 
een kurk waar je eigen naam op staat.  
Wil je sponsoren of meer weten, kijk dan 
op Facebook, google ‘Team Corky’ of stuur 
een mailtje naar 7 teamcorky@icloud.com 

Natuurlijk wensen we de equipe nu alvast 
veel succes en zijn we benieuwd naar de 
ervaringen. 
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Al sinds 5 jaar zijn Marly Hendrickx en Hein 
Schlahmilch bekend van hun restaurant 
Harboury aan de Piushaven. Tijdens de 
Corona-lockdown bleven alle tafels natuur-
lijk noodgedwongen leeg. Op een gegeven 
moment ruimden ze alles uit, zetten er 
oude koelingen neer, haalden ze links en 
rechts meubilair tevoorschijn en zo kwam 
er een Wijn- en Delicatessenzaak voor in 
de plaats. De reacties waren heel positief, 
dus moest er een vervolg komen.

Deskundig advies
Hein kende Bart van Doorn al zo’n 20 jaar 
toen ze samenwerkten bij Wijnimporteur 
Jean Arnaud in Tilburg. Nu wonen ze 
inmiddels op een steenworp van elkaar en 
Bart zag het wel zitten om met Marly en 
Hein een nieuw avontuur in te gaan. Hij 
gaat de nieuwe zaak runnen: “Als expert 
in de wijnwereld geniet ik ervan om span-
nende wijn-spijscombinaties te bedenken, 
te spelen met smaken en met originele 
wijnen te werken. Ik vind het daarbij ook 
superleuk om nu echt contact met klan-
ten te hebben en hen te adviseren bij de 

Alle dagen weekend
Het was nagelbijten voor 3 wijkgenoten, maar inmiddels is Gastrovino Harboury – 
Wijn & Traiteur aan de Piushaven geopend. Zeker met binnenkort de feestdagen voor 
de boeg is een bezoekje aan deze nieuwe winkel een aanrader.

keuze uit zo’n 300 wijnen en een uitgebreid 
traiteur-assortiment, exclusief uit de keuken 
van restaurant Harboury. Van complete 
maaltijden en voorgerechten tot overheer-
lijke dips en borrelplanken met exclusieve 
kazen, vlees, vis, zelf gebrande noten en 
wat daarbij hoort.”

Gastronomisch
Marly: “We zijn een samenwerking aange-
gaan met Gastrovino, een inkoopvereni-
ging, waardoor we exclusieve kwaliteit voor 
een prima prijs kunnen garanderen. Gasten 
van ons restaurant vinden in de winkel alle 
dranken en spijzen die ze op hun bord heb-
ben gekregen. Met eenvoudige middelen 
kun je vervolgens thuis dan ook voor een 
top-etentje zorgen. Niet voor niets is onze 
slogan ‘Alle dagen weekend’ Elke dag uit 
eten gaan in een restaurant, dat doe je niet. 
Maar alle dagen weekend wil wel ieder-
een! Met dezelfde kwaliteit die je van ons 
restaurant gewend bent, haal je met een 
bezoekje aan onze winkel alles in huis voor 
een gastronomisch dinertje thuis.”  

Wijkgenoot Bart van Doorn gaat Gastrovino Harboury aan de Piushaven 3-02 runnen 
(foto Toine Kocx)
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Vorig jaar moest deze Natuurwerkdag nog 
afgelast worden vanwege Corona. Daarom 
vonden nogal wat vrijwilligers het heel pret-
tig om nu weer gericht met elkaar aan de 
slag te gaan. Bij de goed verzorgde lunch 
’s middags bij manege Hooijen worden 
de mooiste vondsten die niet in de natuur 
thuishoren, met elkaar uitgewisseld.

Bramen
Het gebied is namelijk ook bekend bij 
daklozen die soms weken bivakkeren in 
bij elkaar geraapte bouwsels. “Ik heb ’s 
morgens hier in de Kikkerpoel wel eens 
iemand gezien die zich uitgebreid stond te 
wassen”, is een van de verhalen die wor-
den uitgewisseld. En wat vind je dan aan 
achtergelaten spullen? Met veel hilariteit 
worden zaken genoemd als: een zwem-
broekje, dildo’s, een string…
De Werkgroep Behoud Moerenburg die 
jaarlijks deze Natuurwerkdag organiseert, 
had aan Brouwers Groen die het groenon-
derhoud in Moerenburg doen, gevraagd 
om tevoren zoveel als mogelijk de bramen-
struiken alvast weg te snoeien. Daarmee 
verdwijnen dan tevens de nodige brandne-
tels die in het afgelopen jaar steeds meer 
de overhand krijgen. Het maakt het ruimen 
van afval immers een stuk eenvoudiger. 

Opgeruimd staat netjes
Een kleine 60 vrijwilligers was zaterdag 6 november jl. weer actief in Moerenburg. Er 
werden met name opruim- en snoeiwerkzaamheden verricht rondom de ‘Kikkerpoel’, 
het vennetje dat langs het fietspad richting Baksche Ven loopt.

Eveneens is verzocht om na afloop het 
snoeihout te komen ophalen. Jarenlang 
werd dit zoveel als mogelijk gebruikt om 
bijvoorbeeld bepaalde paadjes gedeeltelijk 
af te sluiten, zodat het terrein minder toe-
gankelijk wordt voor crossmotoren.

Grijpstokken
“Het is mooi om te constateren, dat Moe-
renburg momenteel een heel stuk schoner 
is, dan een paar jaar geleden’’, vindt Jos 
Parren. ‘’Er zijn veel meer wandelaars die 
bereid zijn even wat rommel mee te nemen. 
De grijpstokken en zakken die bij Café 
Zomerlust en bij het witte huis op de hoek 
van de Oisterwijksebaan en Moerenburgse-
weg staan, worden steeds vaker geleend. 
Er zijn bakken waarin het afval gegooid kan 
worden, maar als je de speciale vuilniszak-
ken bij een lantaarnpaal achterlaat, dan 
worden die ook opgehaald.”
Dat gebeurt ook, als - grotere - vervuilin-
gen gemeld worden via de fixi-app van de 
gemeente. Helaas leent een aantal paden 
en plekken in Moerenburg zich ervoor om 
ergens stiekem soms hele ladingen bouw- 
en tuinafval te droppen. Dat soort afval 
is op deze Natuurwerkdag gelukkig niet 
aangetroffen.
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   Kerstbomen 
    
   Diverse soorten, 
   met en zonder kluit. 
   Vers uit eigen kwekerij. 
   Oisterwijksebaan 9 
   Tilburg (over de brug 
   Wilhelminakanaal). 
   Verkoop start: 27 November. 
   Ook zondagen geopend. 
 
   Ma t/m zat: 9.30 u -17.30 u. 
   Zondag: 11.00 u – 17.00 u. 
 

 
 

Seniorendiner weer van start

Na ruim anderhalf jaar was het op woensdag 6 oktober weer zover: 55 wijkbewoners scho-
ven aan voor het seniorendiner in de Pelgrimhoeve. Wat was het gezellig om elkaar weer te 
zien en lekker samen te eten! Bij de ingang werd de corona-check-app gebruikt, dit verliep 
gelukkig zonder problemen. Daarna vond iedereen een plekje aan tafel en was het als van-
ouds. Nu maar hopen dat corona niet opnieuw roet in het eten gooit.
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Gaat het er toch nog van komen? Eind oktober ontving de gemeente een aanvraag voor 
de bouw van een spits op de toren van de voormalige Sacramentskerk. Een deel van de 
benodigde financiën is inmiddels toegezegd. Zo gauw de gemeente een besluit over deze 
aanvraag heeft genomen, is het mogelijk een bezwaar of zienswijze in te dienen.

De tweede druk van het verhaal over de moord op Edo en Lexje Hornemann op 20 april 
1945 is verschenen. Auteur Lout Donders werkt momenteel met leerlingen van het Van 
Maerlantlyceum aan een documentaire over dit verhaal. Première in april volgend jaar.

Een chagrijnige spreeuw of roddelende wasberen: kom kijken naar de finalisten van de Co-
medy Wildlife Photography Awards 2021. Ook dit jaar zijn de onbedoeld komische wildlife-
foto’s (exclusief) in Tilburg. Natuurmuseum Brabant heeft de wereldwijde primeur: alle 
finalisten zijn vanaf nu te zien in het museum. 

Het Alzheimer Café aan de Burg. Brokxlaan 1407 organiseert iedere 2e dinsdag van de 
maand een gratis toegankelijke lezing. Op dinsdag 14 december behandelt Loes Valckx, 
geriater bij het ETZ, het onderwerp: Hoe krijg je een diagnose bij dementie? Aanvang 20.00 
uur en in de pauze is de geheugenwinkel geopend. 

Tijdens de jaarwisseling is onze hele wijk evenals Moerenburg tot vuurwerkvrije zone 
bestempeld. Er geldt dan een verbod op het afsteken van vuurwerk. De gemeente verzorgt 
dan bij de Piushaven een professionele vuurwerkshow als alternatief. 

Stickeractie

Een aantal bewoners van de omgeving 
St Josephstraat is erg bezorgd over de 
toenemende drukte in de St Josephstraat/
Prinsenhoeven. Claudia Zurink, Inge van 
de Vorst, Fred Blans en Hein jacobs (Buurt-
raad) hebben het initiatief genomen om 
bewoners te vragen een '30 km' sticker van 
Veilig Verkeer Nederland op hun kliko te 
plakken. Op deze wijze worden automobi-
listen attent gemaakt op het feit dat zij door 
een fietsstraat rijden. De komende weken 
zullen de stickers huis aan huis verspreid 
worden. 
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De gehele Kinderboekenweek is door de 
kinderen hard gewerkt om zoveel mogelijk 
leeskilometers te maken. Hiermee konden 
zij namelijk een gouden ticket bemachtigen 
die ze toegang zou geven tot een spet-
terende eindshow. De kinderen zijn hier 
vol enthousiasme direct mee aan de slag 
gegaan en waren soms niet van hun boeken 
weg te slepen.

Op de laatste dag voor de vakantie hadden 
alle klassen, van groep 1 t/m 8, hun tickets 
bemachtigd en stonden ze klaar voor een 
spetterende show. Met theater, goochelen 
en acrobatiek werd het verhaal verteld over 
hoe je een showman wordt. 
Zo heeft ‘worden wat je wil’ een nieuwe 
dimensie gekregen. 

Showman op Basisschool Armhoefse Akker         Marleen v.d. Horst

Vrijdag 22 oktober jl. heeft basisschool Armhoefse Akker de Kinderboekenweek op 
een speciale manier afgesloten. Na hard werken hebben de kinderen mogen genieten 
van een fantastische onemanshow vol spektakel voor jong en oud. 
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Gewoon uit nieuwsgierigheid heb ik op n 
druilerige middag eens aangebeld in zo’n 
studentenhuis aan de Spoordijk en heb met 
twee studenten gesproken die daar wonen.
Joep (22) en Puk (20) onthaalden mij 
gastvrij in hun gezamenlijke keuken. Ze 
wonen in een groot studentenhuis met in 
totaal 11 medestudenten. Joep studeert 
commerciële economie en Puk studeert 
bedrijfseconomie. Zonder schroom 
vertelden beiden over hun ervaringen in dat 
huis en in onze wijk. 

Hecht team
“Het is bijna altijd gezellig bij ons in huis, 
we wonen er met in totaal 11 man/vrouw 
gemoedelijk onder een dak. Heus niet 
altijd ondernemen we gezamenlijke dingen 
maar 1x in de week maken we wel samen 
de centrale ruimtes, keuken, douche en 
de toiletten, schoon. We vormen met 
z’n allen best wel een hecht team, in ’n 
studentenhuis heerst toch een heel andere 

Studenten in onze wijk                Ben Nooijen

Zoals al in meerdere edities van dit wijkblad is aangegeven, kent onze wijk diverse 
studentenhuizen. Last of overlast? De keus is aan jou als lezer.

sfeer dan wanneer je ergens alleen op 
kamers woont”. 
En nu? “Ja zomers zitten we als dat zo 
uitkomt natuurlijk ook buiten, kratje bier 
erbij en gezellig over van alles en nog wat 
te kletsen. Het voordeel van ons huis is, 
dat we in no time op de hogeschool of op 
de universiteit zitten. We horen eigenlijk 
zelden klachten uit de buurt al belt er zo 
heel af en toe een mede wijkbewoner bij 
ons aan om te vragen of het allemaal wat 
zachter kan, maar dat is incidenteel en 
alleen in de zomer. Ja als we met z’n allen 
buiten zitten dan gaan we natuurlijk niet 
zitten fluisteren met elkaar! Dat de buurt 
ons daarom lastig vindt daar kijk ik van op. 
We hebben eigenlijk bijna nooit contact met 
buurtbewoners en zij niet met ons. Maar 
haha eigenlijk heel gek andersom horen 
ook wij - als er bij buurtgenoten zomers 
‘n feestje is in hun tuin - hun kletsen en 
lachen, maar daar gaan we dus nooit over 
klagen, laat ze maar lekker.” 

Tilburg
“We wonen in een tof huis in een leuke 
buurt en ‘de stad’ ligt als het ware 
aan het einde van de straat. De stad 
Tilburg heeft ons als bewoners best 
heel erg veel te bieden qua aanbod aan 
studiemogelijkheden. Noem maar op: de 
universiteit, twee hogescholen plus nog 
eens een extreem breed aanbod van Fontys 
Hogescholen. Ja we zijn tevreden met 
Tilburg en met de wijk waarin we wonen. 
We zijn zelfs zo tevreden dat we hier in de 
binnentuin van de zomer een zwembadje 
hebben neergezet, de temperaturen lieten 
dat ook toe!”

Gezellig toch studenten in onze wijk.
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Wie weet heb ik geheel onbewust meege-
daan aan deze dag en per ongeluk iemand 
begroet met ‘Hallo’. Wie weet dacht diegene 
dat ik ervan wist. Maar wie weet ben ik al-
lerlei mensen op deze dag straal voorbijge-
lopen zonder te groeten. Excuses aan al die 
eventuele passanten.

Ontstaan
De Wereld-Hallo-Dag is ontstaan als reactie 
op de Yom Kippoer-oorlog, een conflict tus-
sen Egypte en Israël. Yom Kippoer is een 
Joodse feestdag: de Grote Verzoendag en 
juist op deze dag vielen Egypte en Syrië 
Israël aan. Het voert te ver om de ins en 
outs van dit conflict te beschrijven maar het 
zorgde ervoor dat de gebroeders McCor-
mack 1360 brieven in 7 talen naar rege-
ringsleiders over de hele wereld stuurden 
om deelname aan de ‘World-Hello-day’ aan 
te moedigen. De achterliggende gedachte 
was dat regeringsleiders communicatie zou-
den moeten gebruiken in plaats van geweld 
om conflicten op te lossen. 

Wereld-Hallo-Dag            Lucy Reijnen

Ik geef het eerlijk toe: nooit van gehoord. De wereld-Hallo-Dag op 21 november, is al 
bijna vijftig jaar totaal aan mij voorbijgegaan. Terwijl: het wordt gevierd in meer dan 
180 landen en al vanaf 1973. 

Door “Hallo” te zeggen nodig je de ander uit 
tot contact. Het kan een opmaat zijn voor 
een gesprek, tot persoonlijk contact. Met 
elkaar in gesprek gaan, naar elkaar luiste-
ren en aandacht hebben voor elkaar maakt 
het leven mooier en interessanter. Op de 
website ‘The Friendship’ wordt uitgelegd 
hoe dit het allereerste kleine stapje kan zijn 
op weg naar wereldvrede.

Gratis
Meedoen kost helemaal niets. Het is de be-
doeling dat iedereen op 21 november ‘Hallo’ 
zegt tegen minimaal 10 mensen. Veel men-
sen gaan helemaal op in hun telefoon, hun 
werk of de drukte van alledag. Vaak lopen 
ze met hun ogen, hun hoofd naar beneden 
gericht. Een houding die niet uitnodigt, een 
houding die mensen isoleert van hun omge-
ving. Zo iemand begroeten met een welge-
meend en warm ‘Hallo’ kan dit doorbreken. 
De kans op een kennismaking neemt toe. 

Meedoen is gratis maar het werkt verrijkend.



33

In ‘De Voorste Stroom van Moerenburg tot 
Durendael, een ondergewaardeerd beekdal’ 
wordt onder andere ingegaan op de ge-
schiedenis van dit gebied, waarnaar decen-
nialang de textielfabrikanten hun vervuilde 
water loodsten. De komst van de waterzui-
vering langs het Wilhelminiakanaal maakte 
daar een einde aan.

Niet simpel
Er was veel belangstelling voor de presenta-
tie van dit dikke, rijk geïllustreerde boek op 
12 november jl. Het maken ervan was be-
paald geen ‘appeltje-eitje’ getuige de bijna 
3.000 mailtjes die over en weer gestuurd 
werden, maar dankzij de medewerking van 
velen – waaronder leden van de Werkgroep 
behoud Moerenburg – mag het resultaat er 
zijn.
De Stichting Duurzaamheidsvallei, onder 
voorzitterschap van Henk Hoppenbrouwers, 
nam voor het boek het initiatief. Zij is de 
afgelopen jaren heel actief in dit gebied met 
allerlei natuurverbeteringsacties zoals het 
planten van bomen en struiken, de aan-
leg van poelen, maar ook bijvoorbeeld de 

Boekpresentatie
Moerenburg weet iedereen wel te liggen, maar als gesproken wordt over het beekdal 
van de Voorste Stroom, kijkt menigeen vragend op. Toch wandel je er doorheen, als je 
via Moerenburg in de richting van Oisterwijk wandelt.

Het boek werd overhandigd door Henk 
Hoppenbrouwers, (oud)voorzitter van De 
Duurzaamheidsvallei, aan Ivo Kortmann, 

oud-voorzitter van Het Groene Woud

prachtige hangbrug vlakbij Mie Pieters.
Tijdens deze bijeenkomst werd de voorzit-
tershamer van de Duurzaamheidsvallei 
overgenomen door Ruud Niesen.

Ook dit jaar zette het Senioren Netwerk 
Armhoefse Akkers op de Dag van de 
Mantelzorg (10 november) een aantal 
wijkbewoners in de bloemetjes. Gewoon 
omdat ze het verdienen. Er konden 
maar liefst 16 prachtige boeketten 
rondgebracht worden en die werden met 
veel dank in ontvangst genomen.

Bloemen voor Mantelzorgers
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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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Piano te koop 
Te koop van particulier: piano, merk Fibich (Petrof), 20 jaar oud. Zwart hoogglans, in zeer 
goede conditie. Ideaal voor zowel beginners als gevorderden. Info ( 06 532 987 56

Zang- of pianolessen in alle stijlen
Zoek contact via 7 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,  
7 keesvandevenmuziek@hotmail.com.

 
Bezorger wijkblad gezocht 
 
Een van onze trouwe bezorgers, Daniëlle met haar trouwe 
viervoeter, gaat binnenkort verhuizen en zal het wijkblad in 
november voor de laatste keer in bijna 4 jaar bezorgen.  
Wie zou dit kunnen overnemen en10x per jaar ons wijkblad willen 
rondbrengen aan de Bosscheweg, vanaf de spoorbrug richting 
(oude) gemeentegrens?  
Het gaat om ± 90 adressen.  
Meld je a.u.b. bij de redactie via 7 armhoefseakkers@gmail.com 
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BUURTAGENDA 

5 dec. Vanaf 00.00 uur Heel de wijk 
Overal worden ineens Pieten gesignaleerd 

22 dec. Vanaf 17.30 uur Pelgrimhoeve 
Seniorendiner. Aanmelden vóór 14 december 

 
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:  

      2 december  
     17 december 

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), 
Remco Westhoek ( (013) 535 70 08 (groen in de wijk, verkeer). 

     Vergadering Eerstvolgende vergadering: 14 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 & 
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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