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Leren schieten op Toine				

Jan van Kessel

Het zal je maar gebeuren: een giga portret van jezelf als dank voor je jarenlange inzet
als super-vrijwilliger. Oud-wijkbewoner Toine Smulders weet er alles van.
Tilburgs initiatief dat in heel het land sportverenigingen ondersteunt en dat dit jaar 50
jaar bestaat.
Plezier
De bekendste jeugdtrainer van Nederland sinds mensenheugenis was Bobby
Haarms, de talentenopleider bij Ajax. De
leukste en meest geliefde jeugdtrainer bij
ons in de wijk is ongetwijfeld Toine. Met een
lach, een grap, een arm om de schouders
bracht Toine de Armhoefse talentjes de fijne
kneepjes van het voetballen bij. Samen
spelen, dribbelen, passen, afronden, geen
ruzie maken op het veld. Toine leerde het
je en met succes want al jarenlang maken
we in de buurtkrant melding van alweer een
Were Di jeugdteam dat voetbalkampioen
is geworden. De successen beperkten
zich niet tot de kampioenschappen. Sommige van Toines pupillen schopten het tot
beroepsvoetballer. Ongetwijfeld heeft John
Feskens, alias ‘d’n beitel’ het beitelen van
Toine geleerd, want om te winnen mocht
je van Toine de grenzen opzoeken en ach
soms mocht je daar ook wel een beetje
overheen gaan; als je maar won. Maar
nog belangrijker was voor Toine het plezier
in het spel en natuurlijk dat zijn pupillen
oefenden, oefenden, oefenden. Dat laatste
en dan vooral de traptechniek oefenden de
jongens en meisjes op de grote betonnen
schietmuur die al jaren tegen de kantine
aan prijkt.

Toine verkoopt al 50 jaar loten voor
de Grote Clubactie
Toen Toine Smulders nog in de Leyhoeve
woonde, was hij eraan gewend dat de een
na de andere luxe auto bij hem voor reed.
Hij was daar niet blij mee, want altijd reden
ze de garage in voor een onderhoudsbeurt
of om te worden ingeruild voor een nog
luxer exemplaar van garage Renova die de
bewoners van de Leyhoeve het uitzicht op
het verkeer aan de Kempenbaan ontneemt.
Limousine
Maar 28 juni was Toine wel verguld met
de heel bijzondere auto die speciaal voor
hem kwam voorrijden. Het was nog net niet
zo`n lange geblindeerde limousine waarin
ooit mogelijk Elvis Presley of Johan Cruyff
in eigen persoon en vrijwel heel zeker Tilburgs eigen Roy Donders rondgereden is.
Maar het was wel een auto mét chauffeur
die Toine thuis ophaalde voor een VIP-reis
naar de velden van Were Di voetbal. Daar
wachtte niemand minder dan Jochem van
Gelder Toine op voor een diepte-interview
én voor de onthulling van de ‘heldenmuur’
geschonken door de Grote Clubactie een

Toezicht
Al is Toine niet meer wekelijks op de velden te zien, sinds kort houdt hij ook daar
toezicht op de vorderingen van de jeugd.
Meer dan levensgroot prijkt het hoofd van
Toine op de muur. Als dé held van Were Di
mocht Toine zichzelf onthullen. Mara Aben
voorzitter van Were Di: “We zijn superblij
met het cadeau van De grote Clubactie en
geweldig dat we zo Toine kunnen bedanken
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Rob Ysebaert-ICT
rob.ysebaert@gmail.com
06 14 88 03 07
JP Coenstraat 49 Tilburg
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De schietmuur met Toine als ‘toezichthouder’
voor al zijn inzet. Ook al meer dan 50 jaar.
En weet je hij was 50 jaar geleden ook
onze lotenverkoopcoördinator. Hij zorgde
ervoor dat we als club verreweg de meeste
loten verkochten want ook toen al gold voor
Toine dat om te winnen je de grenzen moet
opzoeken en liefst er een beetje overheen.”

stad een museum dat behoort tot de top
tien van beste particuliere musea voor moderne kunst wereldwijd. Daar kan Tilburg
trots op zijn. Ook wordt de stad sinds enige
jaren opgefleurd met tal van muurschilderingen die meestal in de smaak vallen. Als
je tijdens je wandeling door Moerenburg
even afslaat bij Were Di kun je daar nu ook
het portret van Toine bewonderen. Doen...!

Met het De Pont museum herbergt onze

Het nieuwe Kessels Museum zoekt vrijwilligers
Het Kessels Museum opende begin juli de deuren op de nieuwe locatie aan de Stationsstraat met een fantastische moderne opstelling van muziekinstrumenten dat een
bezoek extra uitdagend maakt. Ze kunnen er nog wel wat hulp gebruiken.
Met een ruime historische achtergrond
blikt het museum ook vooruit. Bijzonder
is het onderdeel KidsMuziekLab, met een
speurtocht voor kinderen, waarin zij allerlei
instrumenten kunnen uitproberen én met
workshops om een eigen instrumentje te
maken.
Vrijwilligers
Om meer dagen open te gaan is het museum op zoek naar gastvrouwen/-heren, voor
ontvangst en kassa, én technische mensen
die bezoekers meer kunnen vertellen over
de muziekinstrumenten die in het verleden
door Kessels zijn gebouwd.
Spreekt dit je aan en wil jij onderdeel gaan
uitmaken van de groep vrijwilligers? Wil jij
opgeleid worden om bezoekers van alles

te vertellen, of heb jij technische vaardigheden? Dan zijn ze op zoek naar jou.
Stuur een mail met je persoonlijke gegevens naar 7 info@kesselsmuseum.nl voor
meer informatie en toelichting op de diverse
mogelijkheden. Dan neemt Joop van de
Meulenreek, bestuurslid Kessels Museum,
z.s.m. contact met je op.
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Niets aan de hand? [3]					

Lucy Reijnen

Het leek een ‘never ending story’ te worden die lekkage en de grootschalige verspilling van schoon leidingwater in de J.P. Coenstraat. Maar: het leed is geleden, de
leidingen zijn vernieuwd, de twee kranen dicht, de slangen afgekoppeld en de schade
aan de panden is zo goed als hersteld.
Voor wie het allemaal niet heeft meegekregen: op 31 maart jl. sprong de waterleiding
in de J.P. Coenstraat. Er ontstond een
enorm gat in de stoep waarin het voortuintje van nummer 61 verdween. Kelders
stroomden vol modderwater. De brandweer
was snel ter plaatse en zette de weg af.
Brabant Water was minder snel en pas
uren later werd de hoofdkraan dichtgedraaid. Al die tijd stroomde water en zand
de straat over. Het zand kwam van onder
de fundering van het pand op nummer 61
en gedeeltelijk nummer 63. De woning
werd gestut en de fundering door een
gespecialiseerd bedrijf geïmpregneerd. De
verschillende verzekeringsmaatschappijen
gingen aan de slag met aanzienlijke schadevergoedingen en Brabant Water beloofde
met spoed en hoogste prioriteit de leiding in
de straat te vernieuwen.

Het water uit twee slangen kon pas
na 3.450 uur onafgebroken stromen
worden afgesloten
O ja, eind van de week werd niet gehaald.
Het zou wat langer gaan duren, maar het
had de hoogste prioriteit. Half april zou
het zeker allemaal in orde zijn. Half april
werd eind april. Toen de eerste week van
mei. Dat werd veranderd in begin juni. Half
juni kregen we een Bewonersbrief waarin
gemeld werd dat de werkzaamheden
door omstandigheden drie weken werden
uitgesteld.
Op 5 augustus besloot Bart Vissers uit de
J.P. Coenstraat de pers te benaderen. Er
verscheen een artikel in het Brabant Dagblad. Dat leek te helpen. Een woordvoerder
van Brabant Water verklaarde waarom de
voorbereiding om het probleem te verhelpen zo lang geduurd heeft. Maar opnieuw:
het had de hoogste prioriteit. Binnen twee
weken zou het opgelost zijn en zou er een
einde komen aan de verspilling van al dat
water. Tot 24 augustus stroomde er echter
nog steeds 24/7 op volle kracht schoon
drinkwater het riool in. Spoedgeval?

Spoed
Maar spoed is een rekbaar begrip hebben
we geleerd. Eerst werd gezegd dat alles
voor het einde van de week opgelost zou
zijn. Met de leiding was niks mis namelijk.
Dat leek ons sterk omdat in de straat dit
de vierde (!) keer was dat er een lekkage
ontstond. Ook hoorden wij dat de leiding
gespoeld moest worden, omdat niet zeker
was of er sprake was van vervuiling door
schadelijke stoffen. De gesprongen leiding
was van asbest. Daar hoefden we ook niet
van te schrikken want wanneer je asbest
met rust laat, is er niets aan de hand.
Aan het eind van de dag werd het water
schoon verklaard. Toch bleef de ‘spoeling’ doorgaan. Twee flinke slangen spoten
schoon leidingwater dag en nacht rechtstreeks het riool in. Dit was om de druk op
de leiding te verminderen, zodat er niet
opnieuw ergens een breuk zou ontstaan.
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Waterijsje
De werknemers van Brabant Water konden
daar allemaal niets aan doen. Die deden
wat ze konden en hoorden de klachten
geduldig aan. Zij legden de nieuwe waterleiding aan. Tegels werden gewipt, zand
geschept en buizen gelegd. Ook toen het
zo verschrikkelijk heet was. In de straatapp
werd druk gecommuniceerd over de voortgang maar ook over het zware werk dat
deze mannen toch moesten doen. Er werd
koffie gebracht en thee. “Ik heb ze een ijsje
gegeven” appte een straatgenoot “Een
waterijsje zeker…” antwoordde iemand.
Van de nood een deugd
De zomer was warm en droog. Heel droog.
Er werd een landelijk crisisteam geformeerd in verband met het watertekort.
Er werd een sproeiverbod uitgevaardigd
vanwege de extreme droogte. We werden
gevraagd zuinig te zijn met water, korter
te douchen, de auto niet te wassen. En al
die tijd klotste vanuit twee dikke slangen
kostbaar, schaars water weg.
In de buurt werd van de nood een deugd
gemaakt. Dagelijks vulden buurtbewoners
hun gieters met het alsmaar stromende
water om planten in de straat water te
geven of hun auto te wassen. Helemaal
vanuit de Armhoefstraat kwamen bewoners
kruiwagens met water vullen om ook daar
planten water te kunnen geven. En op die
hele hete dag in juli, toen het bijna veertig
graden was, konden kinderen uit de straat
een heerlijk watergevecht houden.

Naast chagrijn leverde de continue stroom
water ook plezier op voor mens,
dier en plant
De laatste vertragingen werden veroorzaakt
doordat er mensen op vakantie waren in de
straat. Tussen huisnummer 63 en de hoek
van de Ringbaan Oost kon Brabant Water
nog niet alle aansluitingen maken. Vandaar
dat de laatste slang pas op 25 augustus jl.
kon worden afgekoppeld.
Laten we hopen dat bij Brabant Water uit
deze situatie lessen zijn getrokken. Misschien dat ze de begrippen ‘Spoed’ en
‘Hoogste Prioriteit’ in hun evaluatie kunnen
herdefiniëren en dat ze de communicatie
met bewoners verbeteren. Wellicht dat
deze grootschalige verspilling dan toch nog
iets goeds heeft gebracht.

Onderzoek Piushaven
In Augustus werden in de Piushaven
metingen gedaan en op verschillende
plekken bodemmonsters genomen door
onderzoeksbureau Tritium Advies. Dit landelijk opererend bureau ondersteunt onze
gemeente bij het bewaken van de kwaliteit
van het water en de bodem in de Piushaven. Een zomer met zulke hoge temperaturen als dit jaar is van invloed op de (water)
kwaliteit van de Piushaven
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Bel voor een vrijblijvende afspraak bij u thuis. U kunt dan stof of leer uitkiezen uit onze mobiele showroom!
Bel voor een vrijblijvende
afspraak bij u thuis. U kunt| dan
stof of leer uitkiezen uit onze mobiele showroom!
www.meubelreparatietotaal.nl
info@meubelreparatietotaal.nl

Kijk op www.meubelreparatietotaal.nl - info@meubelreparatietotaal.nl
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Nederlands Kampioenschap Mennen

Paarden/pony’s hebben er plezier in
In het weekend van 3 & 4 september kwamen meer dan honderd aanspanningen aan
de start in Moerenburg. Op de zonovergoten en fraai ingerichte wedstrijdterreinen
was het voor iedereen goed vertoeven.
Zo’n kampioenschap vereist een enorme
voorbereiding en is een flinke logistieke
operatie, waarvoor leden van Menvereniging De Postkoets - met Corin Sweegers
als spin in het web - verantwoordelijk zijn.
In een paar dagen tijd moet alles opgebouwd worden en komen er op het hoofdterrein van Harrie van Gorcum o.a. twee
enorme staltenten, waarin de paarden/
pony’s worden ondergebracht en een fraaie
tent voor de deelnemers en het publiek,
dat op zondag massaal aanwezig was. Op
vrijdag stroomde dit terrein al vol met zo’n
180 paarden/pony’s en verder: menners,
grooms, vrachtwagens, trailers, caravans,
zodat er op die manier een klein dorp verscheen, waarvan de bewoners drie dagen
blijven.

gereed voor de aanspanning met de beste
score in de dressuur. De uitreiking door
Kees zelf is een terugkerend emotioneel
moment, omdat hiermee de herinnering
aan zijn overleden vrouw Netty levend
wordt gehouden.
Marathon
De zeven fraai aangeklede hindernissen
van de marathon vormen een uitdaging
voor de paarden/pony’s en hun koetsiers
op de wedstrijdwagens. Op hoge snelheid
draaien, keren, wenden tussen de poorten
van iedere hindernis door. Een prachtig,
machtig gezicht. En ook nu is goed te
zien, dat ondanks de enorme inspanning
de paarden/pony’s er zelf ook plezier in
hebben. Super alert reageren ze op de
teugelhulpen en de commando’s. Na elke
hindernis, waarin op tijd wordt gereden,
volgt een route om weer even tot rust te
komen. Eenmaal bij de finish volgt er nog
een veterinaire check, als extra zorg voor
de feitelijke hoofdrolspelers van dit kampioenschap.

Zin
Op zaterdag twee van de drie onderdelen:
dressuur en vaardigheid. De wedstrijdspanning neemt toe en dat zie je ook aan de
paarden en pony’s. Hun oren rechtop, alert
en waakzaam: ze hebben er echt zin in na
een nacht in de stallen onder de grote witte
tenten.
Vanaf 08.30 uur en zo de hele dag door
worden de beide onderdelen dressuur en
vaardigheid verreden. Aan de menners om
hun paarden/pony’s goed te sturen. Rustig
en ontspannen in de dressuur; temperamentvol in de vaardigheid, waarin liefst
alle balletjes op de kegels moeten blijven
liggen. Zo min mogelijk fouten maken,
daar draait het om in zo’n samengestelde
menwedstrijd.
Ook dit jaar stond de enorme wisselbokaal
van Moerenburg-bewoner Cees Hooijen sr.

Zonder uitzondering waren alle menners
super tevreden over de prestaties van hun
paarden/pony’s, de hele organisatie en de
hindernissen ontworpen door Berry van
den Bosch: “We hebben genoten en dank
aan al die vrijwilligers, want zonder jullie
zouden wij niet zo’n fantastische wedstrijd
hebben gehad.” De opgestoken duimpjes
waren dan ook niet te tellen. De fotocollage
van Toine Kocx biedt een kleine terugblik
op deze kampioenschappen van de KNHS
(Koninklijke Nederlandse Hippische Sportbond).
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Deelnemer Open Atelierroute

Beeldhouwen als passie
De bruid te ontsluieren
Op een nevelige lentemorgen
De bloesems van haar huid
De honing van haar hart
Het geheim te ontsluieren
Dat slaapt in de steen
De beeldhouwer hij
wikt en hakt en schuurt
Jan van Peer

Zo begint met een voor hem geschreven gedicht de website van Hans Swinkels, dertig jaar beeldhouwer en al vijfenveertig jaar woonachtig in de wijk Armhoefse Akkers.
leerde hij hoe daarmee om te gaan. Verder
hakt hij heel erg veel met de kraspen om
een mooie structuur op de steen te krijgen.
Maar vooral leerde Hans steeds scherper
te kijken. Zo werd het beeldhouwen een
passie en op een gegeven moment kwam
er een atelier in zijn tuin aan de Hoevense
kanaaldijk 39. Hij brengt er heel veel uren
in door; met heel veel plezier hakkend op
de muziek van o.a. Anouk, Red Hot Chili
Peppers, Coldplay en Rolling Stones.
Expositie
Na jarenlang hakken kwam dan het moment om eens een gezellige bijeenkomst
te regelen en enkele beelden te tonen
aan anderen. Zo ontstond de eerste eigen
expositie in het Voorportaal te Oirschot.

Hans Swinkels tijdens de Open Atelierroute
(foto: Wiesje Elshout)
Hij hakt in hardsteen, marmer, arduin,
zwart marmer, dolomiet, kalksteen etc. Het
hakken in hardsteen heeft iets ‘oers’: “Het
je één voelen worden met de steen geeft
een gevoel van vrijheid. Het ritmische getik
geeft een soms meditatieve sfeer, je raakt
los van alles en de steen wijst je de weg
naar zijn uiteindelijke vorm”, aldus Hans.
Atelier
Van zijn ‘beeldhouwgoeroe’ Gerard van
Rooij leerde Hans het materiaal kennen en
12

En zijn laatste supersuccesvolle expositie
in Vught was alweer de 21ste. Tijdens de
Atelierroute van 22 mei jl. vonden heel wat
bezoekers de weg naar zijn tuin.
Hans’ werk heeft een steeds meer eigen
vorm gekregen, hoewel het uit vele verschillende creaties bestaat is zijn handtekening herkenbaar geworden. De vorm
wordt steeds krachtiger en belangrijker en
zo bestaat veel van zijn laatste werk uit ab-

stracte vormen. Vooral de pure steen moet
bij hem spreken.
De titels die hij zijn werken meegeeft
geven te denken en vertellen iets over zijn
persoonlijke kijk op het leven. Ze tonen ook
aan dat Hans een intense verhouding heeft
met de stenen waarin hij hakt. Meer weten?
Kijk op : www.hansswinkels.nl

Help je mee met het ANT?

Jan van Kessel

Het ANP (het Algemeen Nederlands Persbureau) is
onmisbaar voor de reacties van kranten, nieuwsbulletins op
radio en tv en tijdschriften. Daar halen ze nieuwtjes en
wetenswaardigheden op voor een onderzoek of artikel.
Ook de redactie van dit Wijkblad leeft bij tips uit onze buurt.
Tijd dus voor een eigen ANT (Armhoefse Nieuws Tips).
Met het ANT willen we een netwerk opzetten van ‘tipgevers’ verspreid over alle straten
van onze wijk, van alle vrijwilligers- en belangengroepen, verenigingen, scholen,
organisaties, bedrijven en bedrijfjes die binding hebben met de Armhoefse Akkers,
Moerenburg, Hoogvenne en Tivoli waar deze wijkkrant verspreid wordt. Dat heel veel
mensen meedoen is belangrijk want nieuws en wetenswaardigheden zijn niet altijd
bekend bij de redactie. Een activiteit, een jubileum, een bijzondere actie, pijnpunt of
idee, door het te melden bij het ANT maken we samen de Wijkkrant interessant voor
iedereen.
Wat is het idee?
We proberen een aparte ANT-groep met mailadressen op te zetten. Een week voor de
redactievergadering krijg je een mailtje, waarin we vragen of je wellicht een nieuwstip
hebt. De redactie verzamelt en bespreekt de tips tijdens de redactievergadering. Daarna
nemen we eventueel nog contact met je op voor aanvullende info. Goed om te weten is,
dat jouw mailadres alleen bekend is bij de redactie. Je hoeft dus niet bang te zijn, dat er
wellicht een hele stroom van ongewenste berichten komen. Het blijft bij 1x per maand
een reminder.
Het werkt heel simpel
Stuur een berichtje met je telefoonnummer en e-mailadres naar ( 06 102 685 52 (Jan
van Kessel) of naar 7 armhoefseakkers@gmail.com om je aan te melden.
Rond eind september kun je dan een eerste oproep verwachten. Als je een tip hebt,
stuur je de redactie een kort berichtje. De redactie schrijft weer een leuk artikel en alle
lezers lezen een interessante wijkkrant.
Dus onderbreek nu even het lezen van de Wijkkrant. Pak je telefoon, stuur een berichtje
naar ( 06 102 685 52 of naar 7 armhoefseakkers@gmail.com en meld je aan.
Een kleine moeite voor een groot plezier. Alvast bedankt!
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† Ben Nooijen
Zijn optimistische plannen vielen de afgelopen
maanden één voor één in duigen. Op 7 juli jl. moest
Ben het leven, waarin hij zich zo thuis voelde, helaas
loslaten.
Ben was zo’n 1½ jaar betrokken bij de redactie van het
Wijkblad Armhoefse Akkers. Hij had zo z’n eigen stijl,
heel dicht bij de mensen om hem heen. Van hem geen
doorwrochte stukken, maar de dingen van alle dag, de
pareltjes die overal voor het oprapen liggen, maar die je
wel moet zien!
We gaan hem en zijn verhalen missen …
Wij wensen zijn familie veel sterkte toe.
Redactie wijkblad

Aan de slag voor de Piushaven

Robert Dölle

De veelgeprezen Piushaven bestaat volgend jaar 100 jaar. Ternauwernood van de
ondergang gered is de haven het waard om deze verjaardag groots te vieren. Extra
hulp daarbij is van harte welkom.
De Stichting Thuishaven Tilburg (STT) is al een
aardig eind gevorderd met de organisatie van
het jubileumfeest. Dat gaat plaatsvinden in het
weekend van 5 en 6 augustus 2023. De komst
van meer dan 100 historische bedrijfsvaartuigen
staat al vast. Dit konvooi vaart op zaterdag 5
augustus in één lang lint de Piushaven binnen.
Vrijwilligers
De organisatie van een groot nautisch feest is een flinke klus. En daarom kan STT nog
wel wat menskracht gebruiken. We zoeken vrijwilligers die mee willen denken en mee
willen helpen, met name nu tijdens de voorbereiding. Het gaat bijvoorbeeld om het
mede-samenstellen en regelen van het programma op de wal (muziek, kinderactiviteiten,
demonstraties, catering), om het benaderen van sponsoren en om het regelen van allerlei
technische voorzieningen (elektra, sanitair, tribunes). We kunnen natuurlijk ook
vrijwilligers gebruiken die straks tijdens het havenfeest zelf actief willen zijn.
Meer informatie is te vinden op : www.stichtingthuishaventilburg.nl. Spreekt dit je aan?
Stuur dan een mailtje aan 7 info@stichtingthuishaventilburg.nl
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Naturentuin, dromen en doen
Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de Naturentuin van Anneke Scholte in
Goirle is een prachtig, sfeervol boek verschenen.
Met zo’n 130 foto’s van o.a. Harry op den
Camp, gedichten van Ad Nouwens en teksten van Anneke Scholte wordt geschetst
hoe een braakliggend terrein en weiland in
de bossen van Gorp en Roovert in al die
jaren omgetoverd werd tot een bio-diverse
tuin. Een geliefde plek voor veel bezoekers
die graag een plantje meenemen van de
meer dan 1000 wilde soorten die daar nu te
vinden zijn.
Het boek is verkrijgbaar in de Naturentuin
vlak achter Klooster Nieuwkerk en de boekhandels Livius (Tilburg), De Buitelaar (Goirle) en Peter Swaanen (Hilvarenbeek). Het
boek kost € 18. Je kunt het ook bestellen
via e mail: 7 Anneke@naturentuingoirle.nl

Als het boek opgestuurd moet worden komt
er € 5,50 bij voor de porto.

Maand van de basisvaardigheden
In de gemeente Tilburg wonen bijna 30.000 mensen die moeite hebben met taal en/of
met rekenen. Deze maand besteedt het Taalhuis in Tilburg extra aandacht aan deze
basisvaardigheden.
Het Taalhuis is er niet alleen voor mensen
die moeite hebben met lezen en schrijven,
maar ook voor mensen die rekenen lastig
vinden of beter willen leren omgaan met de
smartphone of computer. Daarom staat bij

het Taalhuis de gehele maand september in
het teken van de Maand van de Basisvaardigheden, waarbij extra aandacht wordt
gegeven aan twee basisvaardigheden:
rekenen en digitale vaardigheden.
Taalhuis Tilburg zit in bibliotheek Wagnerplein, wijkcentrum ’t Sant, wijkcentrum
Spijkerbeemden en bij het MST aan de
Gasthuisring 54a. Ken jij iemand die moeite
heeft met lezen, schrijven en rekenen? Of
die beter wil leren omgaan met een smartphone? Verwijs diegene gerust door naar
het Taalhuis. Laaggeletterdheid is immer
niet iets om je voor te schamen! Kom eens
langs, of neem contact op met de Taalhuiscoördinator, via : tilburg@taalhuismb.nl of
( 088 605 06 04.
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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

ANDERE VRAGEN AAN DE GEMEENTE?
KIJK OP WWW.TILBURG.NL OF BEL 14 013.
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Totempaal in de Takkenbende 			

Roel Collignon

Zondag 29 mei jl. was het zo ver. Roodbeer, Grijze wolf en Lachende Beer hadden het
op Facebook al aangekondigd. Een nieuwe attractie in de Takkenbende: één van de
grootste totempalen van Nederland!
Maar waar komt deze enorme eyecatcher
vandaan? Bart Hendriks legt uit: “Enkele
jaren geleden zijn we in contact gekomen
met het Jopie Fonds. Een goede-doelenfonds wat zich richt op Tilburg en zich inzet
voor Behoud van Natuur, Welzijn van dieren, Sociale Cohesie, Duurzame Landbouw
en Creatieve ontwikkeling van jongeren. De
Takkenbende voldoet hier goed aan en zo
vond Jopie van het Jopiefonds dat ook toen
ze bij ons op bezoek kwam.” Inmiddels
heeft het Jopiefonds al meerdere malen
bijgedragen. Bijvoorbeeld aan de trein, het
nieuwe hekwerk en nu dus de totempaal.

natuurspeeltuin. Zo zijn we op dit mooie
‘monument’ gekomen.
Clan
Een totempaal staat voor een familieteken
en bevat de dieren die hun naam aan de
‘clan’ geven en voorouders te eren. De
ontwerpen zijn gemaakt door groep 8 van
de Armhoefse Akker bij Meneer Sjors. Uit
deze ontwerpen is de uiteindelijke totempaal ontstaan en hebben deze kinderen
zomaar een indianennaam gegeven aan
de Takkenbende. Op deze manier laat de
totempaal zien hoe de Takkenbende, de
Armhoef en zijn inwoners verbonden zijn
met elkaar, een ware clan! Jopie en familie
van Marion, ontzettend bedankt voor deze
verrijking van de wijk!

Monument
Die totempaal is er echter niet zomaar
geplaatst. Een jaar geleden is Marion van
Berge Henegouwen uit onze wijk overleden
en om een blijvende herinnering aan haar
neer te zetten werd gezocht naar een mooi
symbool. Marion heeft Jopie en de Takkenbende ooit bij elkaar gebracht dus die
link was snel gelegd. Beheerders kregen
de vraag wat geschikt zou zijn en paste
binnen de regels en het doel van onze

Voor iedere bezoeker is het nu de vraag;
welke indianennaam heeft de Takkenbende
gekregen? We vinden het leuk om een
berichtje via Facebook te ontvangen. Kom
snel kijken en spelen! Daar worden we allemaal gelukkig van.
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Schildersbedrijf Michel van Gemert
Voor al uw binnen- en buitenschilderwerk
Tevens ook kleine stukadoorwerken
30 jaar ervaring in onderhoudswerken en nieuwbouw
Vrijblijvende offerte
Eikenbosch 43
5056 GB Berkel-Enschot
Mob.: 06 – 22790145
Winterschilder:
van oktober t/m februari 10% korting

SPORTEN onder begeleiding

Ron Tames

Werken aan uw conditie, onder begeleiding van
een fysiotherapeut, 1 of 2 keer per week kunt u
in klein groepsverband trainen. Op maandagen
van 17:00-18:00 uur en op donderdagen van
09:00- 10:00 uur Doelen worden samen met de
fysiotherapeut besproken en daaraan ga je in
groepsverband werken. Interesse: informeer
naar de mogelijkheden.

Overige Specialismen: fysiotherapie, geriatrietherapie, manuele therapie, sportblessures,
revalidatie na een operatie of beroerte, Parkinson, ademhalingsklachten, COVID revalidatie,
Claudicatio-looptraining, COPD, tape, dry needling, begeleid fitness.

Prinsenhoeven 36

013-5420685
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info@vdbraakenmaas.nl

Voortgang waterzuivering
De vakantieperiode is komkommertijd. We liggen aan het strand, zitten op het terras,
wandelen langs de velden, beklimmen bergen, vieren de kermis en verder gebeurt er
niet zo veel. Dat geldt ook met betrekking tot de ontwikkelingen op de waterzuivering.
hebben besloten de regie te nemen in
het overleg rond de waterzuivering. De
Klankbordgroep en de ondernemers
worden apart uitgenodigd voor gesprekken in september.
o Na de overlegronde met partijen neemt
het college van B&W een besluit en
worden alle vragen die in januari bij het
indienen van de zienswijzen zijn gesteld
beantwoord.

Of misschien toch wel..... We hebben niet
veel nieuws te melden maar voor degenen
die de stappen willen volgen, het volgende
is in de afgelopen maanden zoal gebeurd:
o De gemeente vraagt in juni aan WaterProef om naast de bouwvergunningaanvrage nu ook de exploitatie- en
horecavergunning aan te vragen, zodat
voor iedereen precies duidelijk wordt
wat de plannen zijn. Daar wordt nog op
gewacht.
o WaterProef nodigt de bewonersgroep
Waterdicht in juni uit voor een gesprek.
Waterdicht heeft hierop positief gereageerd, maar nog geen uitnodiging
ontvangen.
o De Werkgroep Behoud Moerenburg
schrijft begin juli een brief aan WaterProef waarin zij vragen om een gesprek.
De werkgroep heeft nog geen reactie
gehad.
o Wethouder Rick Grashoff en Vincent
Lokin bestuurder van het Waterschap

Er lijkt weinig te gebeuren maar achter de
schermen is het een drukte van belang.
Natuurlijk blijft de redactie het nauwgezet
volgen. In het volgende nummer hoort u er
meer over.
Reactie WaterProef:
Voorafgaand aan deze vakantieperiode hebben we nog diverse gesprekken
gevoerd met de gemeente en zijn we in
afwachting van een datum voor een bijeenkomst.
We prijzen ons nog altijd gelukkig dat we in
2019 in een open tender een plan hebben
mogen presenteren, dat uiteindelijk gekozen is. Het traject dat we de afgelopen jaren hebben doorlopen is een hele avontuurlijke reis, waarvan we de eindbestemming
bijna bereikt hebben. We zijn getest op
geduld en hebben de wereld en economie
zien veranderen. Dat we nog altijd enthousiast zijn om een nieuwe parel voor Tilburg
te openen, geeft naar ons idee aan dat het
wel iets heel moois moet worden. Wanneer
er buurtgenoten zijn die rechtstreeks met
ons in contact willen komen om een eigen
mening te vormen over WaterProef, stuur
een mail naar een van ons: Luc Zweerts
(7 luc@mauri.nl) - Martijn Siebelink
(7 martijn@demerketeer.nl) - Ernst Jonkers (7 ernst@kleinoisterwijk.nl).

Wethouder Rick Grashoff neemt samen
met Waterschapbestuurder Vincent Lokin
de regie over de toekomst van de Waterzuivering
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Het meest verrassende
restaurant van Tilburg
Voor onze openingstijden kijk op onze website.
013 577 11 37

WWW.TEKOOPINTILBURG.NL
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Woensdag 12 oktober:
diner voor senioren
Het Senioren Netwerk Armhoefse Akkers en Seniorenvereniging Tilburg Oost - de
nieuwe naam van KBO Sacrament - nodigen u weer uit voor een lekker en gezellig
diner in de Pelgrimhoeve. Dit diner zal op woensdag 12 oktober plaatsvinden.
Iedereen uit onze wijk van 55+ mag komen: alleen, met z’n tweeën of met meerdere
personen. Dus heeft u er ook zin in: schrijf uzelf snel in!
Ontvangst vanaf 17.30 uur. We beginnen wat later met het diner, maar u kunt van tevoren
al lekker een glaasje drinken. Eindtijd: meestal rond 19.30 uur.
De kosten voor dit driegangen-diner zijn € 12,50 per persoon. De drankjes zijn daar niet
bij inbegrepen, deze kunt u na afloop bij de Pelgrimhoeve afrekenen. Leden van
Seniorenvereniging Tilburg Oost betalen € 10,00 per persoon. Kruis aan als u lid
bent en u krijgt dus € 2,50 korting.
Wilt u ook 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 Seniorenvereniging Tilburg Oost
en zet er duidelijk bij: diner 12 oktober, het aantal
personen, plus uw naam en of u lid bent.
Als u zich met de bon inschrijft, stop dan ook
meteen € 12,50 (of € 10,00 voor leden) per persoon
bij de opgavestrook. Pas dan is uw inschrijving
geldig.

Menu op 12 oktober

o
o

o

Kippensoep
Stokbrood met kruidenboter
Gehaktbal met bijpassende
saus
Gebakken krieltjes
Najaarssalade
Vruchtenyoghurt

Schrijf uzelf in vóór 6 oktober a.s. U krijgt geen bevestiging meer, maar we verwachten
u op 12 oktober vanaf 17.30 uur in de Pelgrimhoeve.
Moet u om gezondheidsredenen afzeggen, dan kan dat tot max. 4 dagen van tevoren op
onderstaand telefoonnummer. Daarna kunnen we helaas geen geld meer teruggeven.
Mail met evt. vragen naar 7 seniorennetwerk@armhoefseakkers.nl of bel naar
( (013) 544 67 83 (Ineke van Kasteren).
Seniorenvereniging Tilburg Oost en het Senioren Netwerk Armhoefse Akkers
Ja, ik kom/wij komen op woensdag 12 oktober naar het diner in de Pelgrimhoeve
Naam/namen: ………………………………………………………………………………………
Ik kom/wij komen met 1 persoon / 2 personen (graag omcirkelen)
Lid van Seniorenvereniging Tilburg Oost (voorheen KBO): 1 persoon / 2 personen
Adres: ………………………………………………………..…. Telnr .………………………
Stop deze bon vóór 6 oktober a.s. in de bus op J.P. Coenstraat 34a of Ringbaan-Oost
240-43 in een gesloten envelop samen met het bedrag van € 12,50 per persoon,
of € 10,00 per persoon voor leden. Of maak op tijd het juiste bedrag over.

21

22

Wachten bij de brug
Belgeluid duidt iets eerder aan dat de slagbomen omlaag dan wel omhooggaan. Een enkele wandelaar of fietser schiet nog gauw onder de slagbomen door. De brug over het Wilhelminakanaal
[vanaf 1923] in de Oisterwijksebaan is een dynamisch monument van publieke werken. Wel niet zo
beroemd als het Victoriahotel tegenover het Centraal Station in Amsterdam uit het gelijknamige
boek van Thomas Rosenboom, maar in onze buurt dan toch.
Ooit was-ie bedoeld als overgang voor de tram naar Oisterwijk, vandaar de opvallende breedte
ervan. Dit historisch feitje is waarschijnlijk alleen bekend bij de winnaars van de jaarlijkse pubquiz in de Pelgrimhoeve. Maar goed ook dat ie zo breed is, want de brug fungeert als de hub in
Penny Lane uit het bekende liedje van de Beatles. Hij vormt een echte bottleneck, een flessenhals,
waardoor heen inwoners van de drukke stad zich spoeden de natuur van Moerenburg in. Tijdens
de coronacrisis zagen we de aantallen brugpassanten aanzwellen, en dat is zo gebleven. Drommen
fietsers, wandelaars en vervelend genoeg ook automobilisten haasten zich om in het landschapspark dat er direct achter ligt tot zichzelf te komen. Met eventueel tot slot een trappist in het al
even monumentale Café Zomerlust.
Ik sta bij de brug en kijk om me heen, knoop een praatje aan en kijk intussen naar de voorbijvarende boten. De namen zijn vaak religieus geïnspireerd. Dat komt omdat veel schippers van oudsher
uit protestants-bevindelijke kringen komen: Deo Volente, Soli Deo Gratia, De Goede Hoop, Welvaart. Martinus Nijhoff dichtte: ‘Ik ging naar Bommel om de brug te zien, ik zag de nieuwe brug.
De dichter hoort daarin een vrouw op het dek aan het roer psalmen zingen: O, dacht ik, o, dat
daar mijn moeder voer. Prijs God, zong zij, Zijn hand zal u bewaren.
Maar er zijn ook de andere namen als Avontuur G. de Graaf Werkendam, Romi R. Spiegels Maasbracht, Factotum J. Jansen Maastricht en Titania Rotterdam. Die duwbakken zijn, zoals ze tegenwoordig nogal prozaïsch heten, met enig nadenken ook wel te plaatsen. Dan vaart er nog de natte
droom van menige tandarts of chirurg: Just Lucky, Poseidon, Spare Time, Crown en meer van die
vondsten. Ten slotte komt de plezierboot Bolknak langs, vol met bejaarde leeftijdgenootjes. En dan
is er nog de rondvaartboot Stad Geertruidenberg die me aan mijn moeder doet denken, omdat zij
er vandaan kwam.
In de jaren zestig en zeventig brachten gastarbeiders de zondagen in de stationsrestauratie door:
ze wachtten op een trein die nooit zou arriveren. De navelstreng met thuis was niet doorgeknipt.
Wachten bij de brug is wachten op een boot die niet voor jou bedoeld is.
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Via Wie? Via Paul Makelaardij natuurlijk!
Via Wie anders?

De verkoop van je woning,
van start tot eind geregeld.
Wij doen de verkoop jij kan je bezighouden
met de dingen die er toe doen.

Via Paul Makelaardij
Kempenaarplaats 8
5017 DX Tilburg

T 013 30 33 195
E paul@viapaulmakelaardij.nl
W www.viapaulmakelaardij.nl
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Mijn generatie raakt in de vergetelheid

		

Nies Rijnders

Mijn naam is Nies Rijnders en ik woon samen met Rianne al meer dan 30 jaar met veel
plezier op de Oisterwijksebaan. Onze straat heb ik zien veranderen van een straat met
veel jonge kinderen naar een straat met veel ouderen en momenteel weer veel nieuwe
jonge kinderen. Leuk, maar toch…. Er knaagt bij mij een vraag: Is er in onze wijk nog
ruimte voor de oudere muziekliefhebber?
Op vrijdag 27 mei jl. lees ik in de krant dat
Peter ‘Tommy’ Luiten is overleden. Peter
was de vroegere eigenaar van de iconische en beste platenzaak van Tilburg in de
Lange Nieuwstraat. Lp’s die je daar kocht
werden verpakt in gele tasjes die meteen
herkend werden door gelijkgestemde
muziekliefhebbers over de hele wereld. Bij
Tommy denk ik aan goede muziek, wegdromen op zaterdagmiddag met de nieuwe
Bob Dylan en met andere klanten daarover
ouwehoeren. De zaak is al langer weg en
nu dus ook Peter. Als ik dan ook nog een
week later op mijn werk tijdens de koffie een jongere collega (en jonger zijn ze
al gauw als je op mijn leeftijd bent!) hoor
zeggen: “Bob Dylan? Nooit van gehoord!”
zijn mijn rapen gaar. Mijn generatie dreigt
in de vergetelheid te raken. Er moet iets
gebeuren!
Oude hippies verstoten?
Onze muzikale helden van toen zijn óf
al overleden óf worstelen zich al muziek
makend naar het onherroepelijke einde. En
nergens meer mensen of plaatsen waar we
heen kunnen om het daarover te hebben
met gelijkgestemden. Wat blijft er dan nog
over voor de muziekliefhebbers die graag
een boom opzet over Jimi Hendrix, Bob
Dylan, Lou Reed en CSN&Y (Crosby, Stills,
Nash &Young)? Wij worden steeds meer
verstoten! Zelfs in de Coronatijd die achter
ons ligt, ging het alleen maar over de jongeren die het zo slecht hadden. Wij, de ou-

dere hippies, deden er niet toe. Die hadden
toch al geen leven meer en waren vooral
nuttig voor oppassen en thuisonderwijs.
Paria’s
Onze mooie wijk voorziet hier ook al niet
in. Wel tafeltennistafels voor de jeugd,
een Takkenbende, een Holle Boom, alles
voor de kleintjes. En wat voor de ouderen?
Niets. Nou ja, een avond bij de Pelgrimhoeve over testamenten en erfrecht. Daar
zitten mijn kinderen misschien wel op te
wachten, maar ik echt niet. Een Pubquiz bij
Zomerlust waar de vragen vooral gaan over
25

Culinair Genieten

...elke vrijdagavond op basis van reservering

café Mie Pieters

Vind jij het leuk om een avondje culinair te eten in een huiselijke sfeer? Vanaf 30 september start Mie Pieters in samenwerking met Loran van de Wier met culinaire avonden. Loran
heeft al een paar keer een culinaire avond verzorgd bij Mie
Pieters en dat was een groot succes!
In het verleden heeft Loran als kok bij Hofstede de Blaak gewerkt.
Ons café wordt omgebouwd tot een knus huiselijk restaurant.
Van 18.00 tot 20.00 uur kan ieder aansluiten en genieten van
het heerlijke 3 gangen diner dat die avond gekookt wordt.
Er wordt altijd vegetarisch gekookt en je kunt een extra optie
nemen op vis of vlees. We zorgen ook voor bijpassende wijnen. Laat je verrassen!
Mee eten..: Bel met 013 5331313 of mail naar info@miepieters.nl

26

de ‘moderne’ tijd (sorry Paul, ligt niet aan
jou). Paria’s zijn we geworden!

kunnen luisteren, onderwijl de kleintjes in
de gaten houdend. Een 60’s-70’s muziekavond bij Zomerlust waar we op een
Thorens-draaitafel met snaaraandrijving en
zo’n bak van een Marantz-versterker ons
zwarte goud aan elkaar kunnen laten horen
en ruzie kunnen maken over welk nummer
beter is en of de Beatles beter waren dan
The Stones.
Dan begint het er een beetje op te lijken.
Laten we aan de slag gaan!

Oproep
Het wordt tijd voor investeren in de wijk in
voorzieningen voor onze generatie. Een
mooie betonnen (want: hufterproof) grote
statafel (6-8 personen) langs het Wilhelminakanaal waar je met zelf meegebracht
bier en chips met gelijkgestemden kunt discussiëren over de mooiste muziek die ooit
gemaakt is. Een zitplek bij onze speeltuinen
in de wijk met een ingebouwde bluetoothspeaker waar wij Little Wing, Shelter from
the Storm, Space Oddity en Bullfrog Blues

Ik geef de pen over aan Ab Smit met de
vraag: ‘Wordt het niet eens tijd voor een
klimaatklusbus?’

Ingekomen reactie
Rijksmonument in de Armhoefse Akkers
In onze aantrekkelijke wijk ligt een parel verborgen die nog maar door weinigen is ontdekt.
Zelfs nu weten veel bewoners niet dat het Liduina Klooster op de Pelgrimsweg 40 de status
heeft van Rijksmonument.
Nadat de zusters in 2003 waren vertrokken, werd het klooster meerdere keren van eigenaar
gewisseld. In 2018 kocht de huidige eigenaar ( (BBVastgoed en projectontwikkelaar) het
complex en maakte op 10 maart jl. bekend dat hij 47 huurwoningen in het klooster wilde
bouwen. Eind januari had hij een bouwvergunning bij de gemeente aangevraagd.
In de beoordeling van de aanvraag speelt de Tilburgse Omgevingscommissie een belangrijke rol. Deze moet de aanvraag met name toetsen aan de inzichten van de Rijksdienst
Cultureel Erfgoed. Het RCE heeft onlangs zijn advies uitgebracht aan het college van B&W
van Tilburg en dat advies is negatief, waarna de aanpassingen worden opgesomd.
De onlangs opgerichte Burger Initiatief Groep heeft eveneens moeite met het plan. Naast
de vrees dat met name het interieur van het Rijksmonument op belangrijke punten verloren
zou gaan, speelt voor ons mee dat het klooster een individueel verdienmodel wordt voor een
private eigenaar. Ook vinden wij het gewenst dat het klooster functies gaat vervullen die
als het ware een voortzetting zijn van activiteiten in het verleden. In de tweede wereldoorlog
heeft het klooster bescherming geboden aan vluchtelingen voor de bombardementen van de
Duitsers en aan een noodhospitaal.
Voor de nu verdere gang van zaken draagt met name de gemeente Tilburg een grote verantwoordelijkheid. Naast de zorgplicht die een gemeente heeft voor Rijksmonumenten, kan
zij met haar vergunningen – en toestemmingsbeleid en via het bestemmingsplan bepalen
wat wel en niet wenselijk is. Een structurele voorziening voor vluchtelingen is voor iedere
gemeente, ook voor Tilburg, van essentieel belang.
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Om meer dan één reden kan men miljoenen vluchtelingen niet aan hun lot overlaten door
hen onderwerp te laten zijn van nationale en internationale politieke grillen.
BIG-Armhoef: Jan van Bergen, Toon van Gestel, Alex van Zundert.

Ingekomen reactie
Liduina Klooster 						

Ben Poelman

Het is alweer een tijdje geleden dat wij u op de hoogte hebben kunnen brengen van de
laatste ontwikkelingen over onze plannen het Liduina klooster te transformeren naar
47 hoogwaardige woningen.
De reden hiervan is o.a. dat de gemeente wegens tijd- en personeelsgebrek, nog geen definitief oordeel heeft kunnen vellen over de laatste details van dit plan, zoals een oplossing
voor het parkeren.
Wij hebben ook kennisgenomen van de ingestuurde stukken van de heer van Bergen, die
een ander doel aan het klooster wil geven, namelijk opvang voor vluchtelingen.
Laat ik vooropstellen dat het beschikbaar stellen van het klooster als opvang voor vluchtelingen een zeer nobel idee is. Nadat de heer van Bergen dit idee opperde tijdens de open
avond, heb ik contact gezocht met mevrouw de Nooijer van de gemeente die de opvangkwestie in haar portefeuille heeft. Ik heb kosteloze hulp aangeboden voor de periode van
6-12 maanden. Zij gaf aan dat op dit moment het aanbod van opvanggelegenheid groter is
dan de vraag. Hierdoor staat het klooster vooralsnog op een ‘reservelijst’.
Daarnaast heeft de heer van Bergen abusievelijk geschreven dat de Rijksdienst Cultureel
Erfgoed een negatief advies heeft afgegeven. Dit klopt niet. Het RCE heeft gevraagd waardevolle religieuze interieurelementen te behouden. Na een bezoek van het RCE aan het
klooster is dit besproken en afgestemd.
Ik heb in een gesprek met de heer van Bergen geprobeerd uit te leggen dat behoud en restauratie van het Liduina klooster zonder verdienmodel onmogelijk is. Het dak en de riolering
zijn volledig op en het restaureren en vernieuwen hiervan is een zeer kostbare zaak.
Ik hoop dat deze ingezonden brief helderheid en begrip brengt en ik nodig ieder die vragen
heeft - en zeker ook het Armoef-BIG uit - mij te contacteren: 7 bpoelman@bbvastgoed.eu
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OnderOns
In deze rubriek kunnen buurtbewoners vragen stellen,
problemen aankaarten en hulp vragen bij ongemakkelijke
situaties. Wij van ‘OnderOns’ gaan aan de slag, belichten
de situatie van alle kanten en komen dan, zo niet tot een
oplossing, dan toch met een weloverwogen antwoord.
Benieuwd naar onze reactie?
Stuur je vraag naar 7 armhoefseakkers@gmail.com

Best panel van OnderOns,
Sinds deze zomer heb ook ik een voortuintje. Het leek mij leuk om hierin vooral kruiden neer
te zetten. Omdat ze zo heerlijk ruiken, omdat ze goed zijn om bijen te lokken en natuurlijk
om te gebruiken in de keuken. Ik heb rozemarijn, dragon, tijm, oregano, bieslook, lavendel,
munt en lavas geplant. De plantjes hebben het uitstekend gedaan. Mijn voortuintje ligt pal op
het zuiden maar ik heb ze goed water gegeven en ze zien er fantastisch uit.
Gisteren wilde ik wat takjes munt voor in de thee plukken toen er een mevrouw langsliep
met haar poedel. Ze zei vriendelijk goedendag en begon een praatje over het weer. Intussen
pieste haar hond tegen mijn rozemarijnstruikje. Ik was zo beduusd dat ik er niet eens iets
van gezegd heb.
Waarschijnlijk heb ik dus de hele zomer onder-gepiste kruiden gebruikt. Wat moet ik doen?
Pislinke buurtbewoner
Beste Pislink,

--------------------------

Onze hond zou zoiets natuurlijk nooit doen. Maar soms ben je net te laat om je hond van
zo’n voortuintje weg te sleuren. Vervelend. Poep kom je nog maar zelden tegen op de stoep
maar plasjes zijn vaak niet zichtbaar. Zelf proberen wij, van het OnderOns-panel, onze hond
zoveel mogelijk in de goot te laten plassen. Wij zien ook dat niet iedereen dit doet.
Hondenbezitters zijn zich hiervan niet zo bewust.
Onze tip: zet tussen de kruiden ook groenten neer. Een hondenbezitter zal dan eerder
snappen dat het vies is wanneer zijn hond hierop zijn behoefte doet. Tip twee: Zet een
bordje in het tuintje met daarop een tekst zoals bij voorbeeld: ‘Laat u hond hier niet plassen
wij eten deze gewassen.’
Liefs OnderOns-panel
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van der

Vleuten & Derix
Uitvaartbegeleiding

T 013 592 00 48

Voor een passend afscheid
www.harrietvandervleuten.nl
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Onze Wijk weer verrijkt! 				

Nico Meurders

Op 20 augustus jl. werd in appartementencomplex De Lindenhaage een gezamenlijk
barbecue georganiseerd. Inmiddels een jaarlijkse traditie.
Deze traditie wordt mede mogelijk gemaakt
door de subsidie die we daarvoor krijgen uit
het budget ‘Verrijk je Wijk’. We zijn blij dat
we, ondanks het grote aantal post-corona
aanvragen daarvoor, weer een bijdrage hebben ontvangen waarmee we onze begroting
rond hebben kunnen krijgen.
Welkom
Het aantal deelnemers was dit jaar 44 waarmee we op een gemiddelde van precies 1
bewoner per appartement uitkomen. En ook
dit jaar konden we enkele nieuwe bewoners
een bijzonder welkom geven in ons eigen
wijkje.
Tijdens de ontvangstborrel, vanaf 15.00 uur,
werd het steeds drukker en na het gebruikelijke humorvolle welkomstwoord kon het
feestje echt van start. Hoofdbestanddelen:
zomerse gerechten, diverse gekoelde dranken, aangename en gevarieerde muziek
- veel uit de jaren 70, 80 en 90 - en natuurlijke leuke gesprekken met mensen die je
gedurende het jaar toch wat minder spreekt.
Toen het begon te donkeren begonnen de
bewoners langzaam hun eigen appartementen op te zoeken en tegen 23.00 uur kon de
muziek en het licht uit.

ment nu vier keer georganiseerd, zodat er
inmiddels een definitief draaiboek is en de
organisatie van een leien dakje gaat. Maar
dat laatste ook omdat er steeds meer bewoners bereid zijn een handje toe te steken bij
de opbouw en afbraak van de noodzakelijke
voorzieningen.
En dankzij een gelukkige hand bij het vaststellen van de datum hadden we voortreffelijk weer.
Gezien de grote belangstelling die getoond
wordt en de waardering die op verschillende
manieren wordt geuit, is een eerste lustrum
in 2023 onvermijdelijk.

Draaiboek
De barbecuecommissie heeft dit evene-

Kaalslag
Er is stevig gesnoeid in de tuin van het pand
op de hoek van de Ringbaan-Oost en de
Spoorlaan. De nieuwe eigenaar had direct
na de koop al rigoureus alle bomen in de
voortuin en naast het huis gekapt. Deze
zomer moesten ook de enorme heg en een
flink deel van de takken van een aantal bomen in de achtertuin eraan geloven. Geen
fraai gezicht. Laten we hopen dat het de
opmaat vormt voor een complete renovatie.
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Vakantie

JdS

“Ik ben blij dat het erop zit!” Een verzuchting aan een van de tafeltjes bij Café Zomerlust.
“Man, man, dat was echt geen doen. De kinderen waren strontvervelend; hadden nergens
zin in. Het was ook veel te warm! Dan kunde nog zo’n mooi plekkie uitzoeken, als er geen
water of zwembad bij zit, dan is het echt niet te doen. En dan de hele dag discussies of we
nu wel of niet zouden moeten gaan verkassen.”
Tja, een luxeprobleem, zo lijkt het. Er gaan immers nog een behoorlijk aantal kinderen niet
op vakantie. Door geldgebrek, door desinteresse van ouders of welke oorzaak dan ook. Het
herinnerde me aan een voorval van heel wat jaartjes geleden.
Het was nog in een tijd, dat een kringgesprek op school nog niet echt ‘uitgevonden’ was.
Kinderen die netjes op hun in een kring gezette stoeltjes zaten en die een voor een de kans
kregen om iets te vertellen. Met daarbij een zeer begrijpende juffrouw of meester die er
vooral voor zorgde, dat ieder kind ook inderdaad iets te vertellen had, Met stimulerende
vragen en soms een beetje helpend om van iets gewoons iets bijzonders te maken.
‘Mijn’ frater bedacht een voorloper hiervan. Wij zaten nog twee aan twee op bankjes die
aan de grond genageld waren, net zoals ons ‘ schuin tafeltje’ met zo’n openslaande klep om
daaronder je spulletjes op te bergen. Helemaal vooraan een gleuf voor je kroontjespen en
een ingebouwd inktpotje met dekseltje.
Maar goed, een voor een mochten we iets vertellen over wat we in de grote vakantie
gedaan hadden. De frater begon met de leerlingen achter in de klas en wij mochten alleen
luisteren. Da’s best lastig, want er werden dingen verteld waar ik en een aantal andere kinderen nog nooit van gehoord hadden. Op vakantie gaan met de auto naar het buitenland,
reizen met een boot, of vliegen in een vliegtuig.
Ikzelf was niet verder gekomen, dan een huisje op de Roestelberg zonder elektrisch licht
en alleen stromend water, als we de teil op zolder ’s morgens met een handpomp voor het
grondwater hadden gevuld.
Omdat ik helemaal vooraan in de klas zat, was ik als een van de laatste aan de beurt. Ik verpletterde alle voorgaande verhalen door zoveel bij elkaar te fantaseren, dat al die andere vakanties daarbij
in het niet vielen. Het summum vormde het drumstel
dat ik cadeau had gekregen. Daar kon ik heerlijk elke
dag op oefenen, want het stond in ‘ons’ huisje op de
hei, zodat er geen buren waren die konden klagen.
Aan de jaloerse reacties te zien, had ik mijn verhaal
blijkbaar heel overtuigend gebracht. Zo overtuigend,
dat mijn frater mijn ouders direct op gesprek liet
komen, want een kind dat zo verwend werd, zou heel
snel onhandelbaar kunnen worden …
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Muziekgenootjes
Wat is er nou leuker dan samen met je peuter (2 – 4 jaar) één keer per maand naar het
buurthuis Jeruzalem te gaan voor muzikaal leesplezier?
Aan de hand van een prentenboek zingen
ze liedjes, spelen de kinderen op instrumenten zoals ritmestokjes, klankstaven en
belletjes, en dansen ze met linten. Dat allemaal onder leiding van een professionele
Muziek-op-Schoot-docent van Factorium, de
school voor iedereen van 0 tot 100 die zich
wil laten inspireren en ontwikkelen op het
gebied van muziek, toneel, musical en dans.
20 kinderen
Volgens cursusleidsters Elisabeth Smulders
en Rosalyn de Groot leren kinderen heel
veel op deze momenten. Niet alleen op
sociaal-emotioneel vlak, want het blijkt ook
goed voor hun motorische ontwikkeling en
niet te vergeten hun taalbeleving en woordenschat.
Er is plaats voor 20 kinderen met hun
(groot)ouder. Data zijn op vrijdag 7 oktober;
11 november en 9 december. Tijd: 10.30 –
11.30 uur.

Aanmelden kan rechtstreeks bij buurthuis
Jeruzalem, Caspar Houbenstraat 109, of via
7 beheerjeruzalem@contourdetwern.nl.
Kosten per keer: € 6 Doe dit geld in een
envelop met daarin de naam en de geboortedatum van het kind, en eventueel het
e-mailadres.

De Sociale Raad Tilburg zoekt nieuwe leden
De SRT is op zoek naar inwoners die actief zijn in de wijk/stad/dorp en die ervaringen
van inwoners kennen en signalen van hen opvangen.
samenstelling zoekt zij uitbreiding van kennis en ervaring rondom de thema’s: kinderen en jongeren en actieve betrokkenheid bij
hen; de leefwereld van mensen met psychiatrische problematiek; kennis van beleid en
uitvoering Participatiewet; inburgeraars en
nieuwe Nederlanders; het snijvlak van onderwijs en het sociaal domein; DB-ervaring
op bestuurlijk vlak en in het bijzonder van de
portefeuille personeelszaken

De SRT is een onafhankelijke adviesraad
die in opdracht van het College van B&W
hen gevraagd en ongevraagd adviseert
over zaken binnen het sociaal domein. Dit
betreft de Participatiewet, Jeugdwet en Wet
maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en
thema’s als armoede, passend onderwijs en
inburgering.
Drie vacatures
De SRT heeft drie vacatures en heeft
daarom diverse wensen. Gezien de huidige

De SRT wordt graag verrast! Denk jij dat jij
een bijdrage kunt leveren, reageer dan vóór
19 september:
7 m.van.bavel@socialeraadtilburg.nl.
Voor meer informatie: mevr. Van Bavel,
( (013) 467 19 55 / 06 125 475 29
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Weer een monumentale boom weg
Hij stond er al een tijdje doods bij: de Groene Beuk vlak bij de nieuwbouw op de plek
van de Sacramentskerk in de Loudonstraat. In zijn gloriedagen een majestueuze
boom die in 1900 het levenslicht zag.
Een boom die de bouwvakkers van de
Sacramentskerk al beschutting bood in de
drie jaar dat sinds 1931 aan de bouw van
de kerk gewerkt werd. Jarenlang werd hij
daarna gekoesterd in de tuin van de pastorie, waarin de pastoor en kapelaans graag
vertoefden. De beuk zag de spits van de
kerktoren omlaag kukelen, terwijl hij groeide
en groeide, waardoor de stam nu bijna een
omtrek van vijf meter heeft. Op een gegeven moment drukte hij zelfs de schutting
compleet weg. De Groene Beuk zag de
afbraak van de kerk in 2017 met lede ogen
aan en verloor door stormen ook hele stukken van zichzelf.
Herplant
Volgens de gemeente mocht het kappen
van deze boom met spoed plaatsvinden
en hoeft er niet gewacht te worden tot de
bezwaartermijn is afgelopen. De boom is
echt dood, heeft geen cultuur-historische
waarde (meer) en vormt een veiligheidsrisico. Daarmee ligt er voor de gemeente
wel een verplichting om aldaar binnen twee
jaar een vrij uitgroeiende boom (geen lei of
vormboom) te planten. Geen boompje, maar
een boom, waarvan de stam op een hoogte

van 130 cm een doorsnede heeft van 16-18
cm. Een andere optie is om – eventueel
elders - vier kleinere vrij uitgroeiende bomen
te planten.
Wat het beste alternatief is, moet nog onderzocht worden. Vanwege dit onderzoek kan
er dus enige tijd zitten tussen het verwijderen en het vervangen van de boom.

Boomspiegels
geadopteerd
Het is alweer een tijd geleden dat we aan buurtbewoners vroegen zich aan te melden
om een boomspiegel te adopteren. Nu hebben we de houten bordjes ontvangen die in
de boomspiegel gezet kunnen worden.
Zo wordt duidelijk dat er vanuit de gemeente
niet meer voor het plantvak gezorgd hoeft
te worden. Dit voorkomt bijvoorbeeld het
wegschoffelen van pas gezaaide plantjes of
vers geplant groen.
Degenen die zich al hadden opgegeven,

krijgen de bordjes thuisbezorgd. Je zult ze
dus steeds meer in het straatbeeld zien.
Ook komen de geadopteerde boomspiegels
op een plattegrond van de gemeente te
staan. Hopelijk krijgen zo steeds meer
mensen zin om voor hun boomspiegel te
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zorgen en kunnen we met al die tuintjes van
meer groen en bloemen in de wijk genieten.
We hebben nog bordjes over. Wil je ook
mee gaan doen en een boomspiegel of
plantvak in jouw buurt adopteren?
Meld je bij de Buurtraad via 7 buurtraad@
armhoefseakkers.nl. Dan hoor je er daarna
meer van.

Gewoon gaon …
Kom in beweging en voel je steeds fitter door ‘gewoon gaon.’ Dit is de slogan van onze
gemeente om meer sporters in Tilburg aan het sporten / bewegen te krijgen.
viaduct. Duur: 7 zaterdagen (met huiswerk).

Tilburg Road Runners organiseert daarom
een loopcursus voor beginners en herintreders. Deze cursus is heel laagdrempelig en
er wordt dan ook bij de basis begonnen en
daarna langzaam opgebouwd.
De cursus wordt door Rien van Oirschot,
trainer van Tilburg Road Runners verzorgd.
Start cursus: 17 september 9.30 uur.
Locatie: achter Bastion Hotel / parkeerplaats

Deze cursus is gratis en heeft als doelstellingen de deelnemers plezier en conditie
bij te brengen en om in een leuke, sociale
groep te sporten. Contact met Rien van
Oirschot via 7 mvanoirschot01@hetnet.nl
voor meer informatie en opgave tot deelname.
Zou het door de nieuwe
concurrent Felyx komen, dat
onlangs deze scooter van
Go Sharing in het Wilhelminakanaal gedumpt werd?
Of is het een opruimactie
van het bedrijf zelf, dat de
helft van haar scooterpark in
Tilburg vervangt door elektrische deelfietsen?...
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De Garagesale op zaterdag 17 september kent een iets minder uitgebreide vorm dan de
vorige keer. Dit jaar kun je vanaf 10 uur lekker rondstruinen en rondsnuffelen langs zo’n 75
adressen in onze wijk. In de volgende wijkkrant komt een terugblik.
De gemeente heeft een positieve beslissing genomen over het plaatsen van een torenspits
op de toren van de voormalige Sacramentskerk. De publicatie hierover was aan het begin
van de zomervakantie. De bezwaarperiode is inmiddels verlopen.
De Kerngroep bewonerscollectief/buurtcommissie Duveldorp is samen met de gemeente
en vastgoedontwikkelaar Dokvast bezig met de nieuwe ideeën voor invulling van het terrein
rond Duvelhok. Dat blijkt een lastig proces. De kerngroep heeft nu voorgesteld dat het architectenbureau Zecc eerst haar bevindingen en voorstellen presenteert.
Brood en Spelen, de organisatie die op Basisschool Armhoefse Akkers het overblijven tussen de middag regelt, is dringend op zoek naar overblijfmedewerkers. Ben je minimaal 1x
per week beschikbaar en lijkt het je leuk om met kinderen om te gaan? Meld je dan aan via
7 www.broodspelen.nl
De gemeente heeft eind juli een aanvraag ontvangen voor de bouw van 14 woningen aan
de Spoordijk op de plek waar Aldi stond. De gemeente neemt eerst een besluit over deze
aanvraag en dit besluit wordt gepubliceerd. Pas daarna kun je gedurende zes weken een
bezwaar of zienswijze indienen.
Een nieuwe serie optredens staat op de planning van Podium 111, St. Josephstraat 111. Op
zondagochtend 18 september treedt sopraan Kazue Goto op met schitterende liederen en
instrumentale barokmuziek.
Wat wordt de ideale indeling voor de huidige Cityring door het centrum van Tilburg?
Volgens plan wordt het aantal rijstroken voor auto’s er teruggebracht naar één. Daardoor
ontstaat er ruimte voor een andere indeling van het wegprofiel. Wat zou daarvoor een goede
keuze zijn? Op : www.fietsforumtilburg.nl kun je meedoen aan een poll hierover.
Het FietsForum Tilburg is ook op zoek naar een nieuwe naam voor de Cityring. Nu deze
weg in het centrum de komende jaren aangepast wordt naar een groene en voetgangersen fietsvriendelijke route past de naam niet meer. Suggesties? Stuur uiterlijk 1 oktober een
bericht naar 7 info@fietsforumtilburg.nl.
Museum De Pont is voortaan iedere donderdagavond van 17.00 tot 21.00 uur gratis te
bezoeken. De avond wordt extra aangekleed door jonge, lokale talenten, makers en initiatieven, zoals dansen op muziek van dj’s in het café. Iedere week is er iets anders te beleven in
en rond het museum.
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De Nachtzuster op Carré 50 ontplooit ook in de maanden september en oktober weer een
hele variëteit aan activiteiten voor jong en oud. Kijk op 7 www.denachtzuster.nu voor het
programma, aanmelding of een abonnement op de nieuwsbrief.

Op zondagmiddag 9 oktober vindt vanaf 14.00 uur in de Pelgrimhoeve de jaarlijkse
supergezellige tonpraatmiddag plaats. Er zijn optredens van Rien van Genugten, Iveke
van Gerven, Dirk Kouwenberg, Peter van der Maas, Helga Cornelissen en Hans Keeris.
Kaarten kosten € 10 en zijn te bestellen via 7 pelgrimhoeve013@gmail.com

Armhoef Beachvolley 2022
Wat zo’n 29 jaar geleden begon als een volleybaltoernooi tussen de stoepranden, is
via het Aldi terrein, het Sint Joris Gilde, Were Di voetbal en nu alweer enige jaren bij
Were Di hockey uitgegroeid tot een beach volleybaltoernooi met 14 teams en dus
ongeveer 100 deelnemers.
Wij als team ‘’t Spoor Bijster’, deden voor
het eerst samen mee. Sommigen hadden
al eens eerder meegedaan en anderen nu
voor het eerst. Met gezonde spanning trokken wij richting Were Di. We zagen partytenten opgebouwd worden, stoelen en tafels
uit de auto’s gehaald, hele kampen opgezet
en de stemming zat er meteen goed in. Wij
als nieuw team wilden even oefenen en de
spelregels doornemen en daarna kon de
wedstrijd beginnen.
Dit jaar was de organisatie in handen van
team ‘de overkant’; het draaiboek was
aanwezig maar toch veel werk voor de
organisatoren. Nieuw dit jaar is een superhandige app, waarin je de tijden waarop je
moest spelen en tegen wie je moest spelen
stonden, na de wedstrijd kon je ook meteen
de scores van de teams zien.

Volgend jaar, voor de 30ste keer een wijkvolleybaltoernooi, door loting is de organisatie
gegaan naar team ‘Daendelsplein’.
Wij wachten in spanning af en hebben er al
zin in.

Met de 1e wedstrijd was de toon meteen ge-

Team ‘’t Spoor Bijster’ - Noortje

zet, een super enthousiast, goed op elkaar
ingespeeld team waar we tegen moesten.
Helaas was de winst dan ook ver weg. In
totaal speelden we in Poule A, 6 wedstrijden en kwamen tot onze verbazing zelfs in
de kwartfinale. Opnieuw verloren wij, maar
geen schande want dit team bleek wat later
de grote winnaar van het toernooi. Alle lof
voor de ‘Baanbrekers’ die 13 teams achter
zich lieten. Na de prijsuitreiking tijd voor de
3e helft. Met een biertje en buffet sloten wij
een goed georganiseerde, zonnige, sportieve en daarmee een zeer geslaagde dag af.
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Plannen
om jouw woning
te verkopen?
Laat het ons weten!
(013) 5400 379
0DDNYUóEOóYHQGHHQDIVSUDDN

.DQWRRU7LOEXUJ
Tivolistraat 2
5017 HP Tilburg
(013) 5400 379
info@tivoliwoningmakelaars.nl
www.tivoliwoningmakelaars.nl
Volg ons op Instagram
en Facebook

TIVOLI WONINGMAKELAARS

JOUW WONING, ONS WERK!
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Pop & Jazz vioolles

Martine Littel, Mr. J.H. de Pontplein 9
( 06 449 400 81 : www.martinelittel.com 7 martinelittel@hotmail.com

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
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BUURTAGENDA
17 sept.

03.00 – 11.00 uur

17 sept.

Vanaf 10.00 uur

6 okt.

19.30 – 21.00 uur

9 okt.

Aanvang 14.00 uur

12 okt.

Vanaf 17.30 uur

GGz Jan Wierhof
Doorkomst deelnemers Social Run
Wijk Armhoef
Garagesale – snuffelmarkt in veel straten
La Poubelle
Repair Café voor reparatie van kapotte spullen
Pelgrimhoeve
Tonpraatmiddag met zes tonpraters, Toegang € 10
Pelgrimhoeve
Seniorendiner, aanmelden vóór 6 oktober

INFORMATIE

Ø Buurtkrant
Advertenties

E-mail: armhoefseakkers@gmail.com
Anneke v.d. Avoird

Bosscheweg 192

( 542 30 65

Ø Buurtkrant

Toon van Gestel (column) - France Ghijsen – Luc Houben - Joost
Ketelaars (bezorging) - Jan van Kessel -Toine Kocx (foto’s) – Kim
Kuijpers - Jaap van Loon - Lucy Reijnen – Rob Ysebaert (lay-out).

Ø Reacties

Deadline kopij volgend nummer
Verschijningsdatum rond:

medewerkers

Buurtkrant

29 september
14 oktober

Heeft u tips over actualiteiten? Geef ze door via 7 armhoefseakkers@gmail.com
Reacties op artikelen: 200-250 woorden om geplaatst te worden.
Klachten over bezorging van uw buurtkrant, of storende fouten?
Meld het via 7 armhoefseakkers@gmail.com
De redactie behoudt zich het recht voor reacties te weigeren, te
redigeren of in te korten.

Ø Buurtraad
Leden

Vergadering

E-mail: 7 buurtraad@armhoefseakkers.nl
Secretariaat:
J.P. Coenstraat 34a 5018 CT Tilburg
Ineke van Kasteren ( (013) 544 67 83 (secretaris, communicatie,
senioren), Yvette Eshuis ( 06 474 931 61 (interim-voorzitter,
communicatie, omgevingswet), 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).
Eerstvolgende vergadering: 11 oktober. Aanvang 20.00 uur in de
Buurtraadruimte Van Heutszstraat 1a. Welkom!
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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.groenebeemden@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

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

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

Ø Seniorenver.

Contact en informatie over de activiteiten:
7 kbo.sacrament@gmail.com of ( 06 822 452 88.

Thuis(zorg)

Armhoefse Akkers
Tilburg-Oost

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

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

Ø Overlast rond Jan

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

Ø Meldpunt

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

Ø Misstanden in

Overlast meldt u via het Handhavingsteam Buitengebied: ( 0900
996 5432, of bij de politie: ( 0900 8844, of via 7 cluster2.groene-beemden@politie.nl

Ø Buurtpreventie

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

Wier / Meldpunt
GGz

Waterpaviljoen
Moerenburg
Moerenburg

Team Piushaven
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Uw advertentie
hier?
Danslessen in Buurthuis Jeruzalem,
Centrum Tilburg. Van 3 t/m 13 jaar!
Elke donderdag, meld je nu aan voor
een gratis proefles. Professionele
dansdocenten. Gezelligheid voorop!

Veel rendement
en
een laag tarief!

Kidsswing
3+ 15.30-16.15 uur
Streetkids 5,5+ 16.15-17.00 uur
Hiphop/Street 7,5+ 17.00-18.00 uur
Hiphop/Street 9,5+ 18.00-19.00 uur
info@jumpdancefactory.nl
www.jumpdancefactory.nl
tel. 06 101 365 29

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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