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De Ten Miles trok 25 september weer door een deel van onze wijk. En als dan na dagen 
van regen het zonnetje schijnt, komen heel wat wijkbewoners gezellig naar buiten 

om er een  feestje van te maken, wat de lopers zeer op prijs stellen 
(foto Toine Kocx)
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Bij de eerste 
kennisma-
king blijkt de 
pen van de 
verslagge-
ver de woor-
denstroom 
nauwelijks 
bij te kun-
nen houden. 
Met allerlei 
praktische 
voorbeel-
den, licht 

Natascha haar werk toe, zodat een ander 
meteen weet wat de essentie of bedoeling 
is: “Ik hou van duidelijkheid. Als mensen 
inspraak hebben, moet van meet af aan 
duidelijk zijn waarin of waarover ze in-
spraak (kunnen) hebben.”

Oude wijken
Toen er een collega Omgevingsmanager 
wegging, was er een mogelijkheid om wat 
te verschuiven in de aandachtsgebieden. 
“Ik heb ruim 10 jaar in Tilburg-Oud-Noord 
gewerkt en Marc van Akkeren ook langere 
tijd hier, dus we hadden snel een match om 
te ruilen”, vertelt Natascha. ”Ik heb altijd 
iets met oude wijken gehad. Ik ben zelf 
geboren en getogen op de Bredaseweg, 
waar mijn vader een groentewinkel had. Nu 
ben ik Omgevingsmanager voor Armhoefse 
Akkers, Moerenburg, Hoogvenne, het Pi-
ushavengebied en de Noordhoek. Allemaal 
verschillende wijken met hun eigen speci-
fieke problematieken. Een voornemen van 
de gemeente is om 25.000 nieuwe wonin-
gen te realiseren voor de diverse doelgroe-
pen. De bedoeling is dat een deel hiervan 
in de Oude Stad landt, met behoud van de 

Nieuwe Omgevingsmanager

De wijk moet er beter op worden

Sinds twee maanden is Natascha Verhaaren (61) aan de slag als omgevingsmanager 
van onze wijk. Geen onbekende functie voor haar, want al 19 jaar is ze werkzaam bij 
de gemeente op dezelfde gebieden.

leefbaarheid, waarbij we specifiek letten 
op groen, parkeren en mobiliteit. Andere  
uitdagingen  voor de komende jaren zijn de 
energietransitie en de klimaatverandering. 
Mijn belangrijkste opdracht is dan ook het 
stadsbelang zo goed mogelijk te verbinden 
aan het wijkbelang en omgekeerd natuur-
lijk.”

Wijkagenda
“De wijkagenda – waar wil een wijk zich de 
komende jaren op richten – speelt hierin 
een belangrijke rol. In de Armhoefse Akkers 
houden een aantal dossiers de gemoede-
ren bezig, zoals Jan Wier, de Waterzuive-
ring, Duvelhok, het klooster en het Aldi-ter-
rein. Ik zie het als een belangrijk deel van 
mijn taak, dat de stem van de bewoners 
hierin gehoord wordt. Ik wil dingen oplos-
sen en bereiken en zeker niet laten sud-
deren. In een wijk als Armhoefse Akkers is 
sprake van een hoge zelfredzaamheid van 
de bewoners. Men komt hier voor eigen 
zaken op, vaak goed gedocumenteerd en 
welbespraakt. Het mag echter ook duidelijk 
zijn, dat er meestal meer meningen zijn en 
die zou ik graag aan elkaar willen verbin-
den. Hoe kunnen we er samen voor zorgen 
dat iets past in de wijk? Daarvoor heb je 
vertrouwen in elkaar nodig en wil ik er 
mede voor zorgen dat er een goed contact 
met elkaar ontstaat.”

Natascha wil voor de wijkbewoners graag 
bereikbaar zijn: “Mail of app me, want ik 
ben telefonisch niet altijd direct bereik-
baar. Mijn gegevens zijn achter in dit blad 
opgenomen. Nodig me ook gerust uit voor 
een activiteit of voor een gesprek over een 
goed idee voor de wijk of jouw buurt. Ik 
kom er graag voor langs.” 
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Rob Ysebaert-ICT

rob.ysebaert@gmail.com

          06 14 88 03 07

JP Coenstraat 49 Tilburg
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Moerenburg is een schitterend 
natuurgebied met veel bijzondere vogels 
en een diversiteit aan planten en bomen. 
Dagelijks is het dan ook een belangrijke 
uitvalsbasis voor veel mensen om te 
wandelen, te sporten en te ontspannen 
in de buitenlucht. Wat een rijkdom dat we 
dat genot, om buiten te zijn in zo’n mooi 
gebied, zo dicht bij huis hebben. Laten 
we hier zuinig op zijn en laten we op 5 
november de natuur nu ook een handje 
helpen!

Aanvang 09.30 uur
Vanaf 09.00 uur staat de koffie en thee 
klaar in het huisje op het terrein van 
de Waterzuivering aan de Hoevense 
Kanaaldijk nr. 40. Je zult verrast zijn 
hoeveel straatgenoten en wijkgenoten je 
daar dan aantreft. Maar ook van buiten 
onze wijk is men van harte welkom en ziet 
de organisatie steeds vaker dat vanuit 
allerlei kanten mensen deelnemen Tijdens 

Zaterdag 5 november

Nationale Natuurwerkdag in Moerenburg

Dit jaar valt de natuurwerkdag in de Nationale Klimaatweek. Wellicht een mooie extra 
reden voor wijkbewoners om deel te nemen aan de jaarlijkse snoei- en opruimdag. Je 
levert een goeie inzet voor een beter klimaat en natuurlijk om ons prachtige gebied 
Moerenburg goed te onderhouden. 

de inloop is er ook een welkomstwoordje, 
wordt er uitleg gegeven over de uit te 
voeren werkzaamheden en worden 
groepjes geformeerd. Een aantal mensen 
gaat aan de slag met snoeiwerkzaamheden 
en op sommige plekken in het gebied is het 
– helaas - nodig om zwerfvuil te ruimen. 
Voor alle werkmaterialen wordt gezorgd. 
Veiligheid staat hierbij voorop. Er wordt 
gewerkt in kleine groepjes die tijdens de 
klus ook nog instructies van de vrijwilligers 
krijgen.  Het is verstandig om met de fiets 
te komen vanwege het uitgestrekte gebied.

Lunchpauze
De pauze is tussen 12.30 en 13.30 uur en 
wordt georganiseerd bij Allemans 
(’t Hooge Huys) Kommerstraat 2. 
Dit is vlak bij de startlocatie en dichtbij de 
waterzuivering. Daar wordt soep, thee 
en koffie aangeboden namens Verrijk je 
Wijk. Wel graag een eigen lunchpakketje 
meebrengen.
Alle jaren is er een heel grote opkomst van 
buurtgenoten en andere vrijwilligers. Het 
enthousiasme en de voldoening achteraf, 
laten zien dat samen de handen uit de 
mouwen steken gewoon leuk is! Zelfs al ga 
je rotzooi en zwerfvuil ruimen. 

Noteer dus 5 november in je agenda 
en trek je buitenschoenen aan! 
Vooraf aanmelden is prettig, maar 
niet noodzakelijk via Jos Parren 7 
josparren65@home.nl ( 06 466 964 57.
Het organiserend comité bestaat uit: Ad de 
Beer, José Couwenberg, Piotr Hulsinck, 
Ingrid Maas, Jos Parren en Will van 
Sprang.
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n  Hoe kwam jij met vrijwilligerswerk in 
aanraking?
Zes jaar geleden, na mijn studie, wilde ik 
onderzoeken wat ik wilde gaan doen. Ik 
ben toen o.a. gestart als vrijwilliger bij een 
buurthuis en kwam al snel met anderstali-
gen in aanraking. Ik leerde mensen uit al-
lerlei landen en culturen kennen en daar is 
het vlammetje voor deze mensen versterkt.  
Daarna gaf ik participatie- en emancipatie-
trainingen aan vrouwen en dat vond ik ook 
erg leuk.
Ik verhuisde naar Tilburg en liep bij de inter-
culturele lunch- en cateringservice ‘Broodje 
Aap & Linke Soep’ binnen. Daar werd ik 
taalcoach. Er wordt daar samen gekookt 
en gegeten. Ook dat deed ik als vrijwilliger 
en ook dat vond ik superleuk. Hier leerde 
ik Rozemarijn Heijns kennen, die mij heel 
enthousiast vertelde over ‘Werkvloertaal’ en 
daar ben ik gestart als vrijwilliger in de klas. 
Ook daar komen mensen uit allerlei landen 
en culturen. Ik voelde dat ik er erg welkom 
was en dat gaf me een goed gevoel.

n  Wat zoek jij in vrijwilligerswerk
Wat ik heel fijn vind, is om mensen te hel-
pen elkaar te begrijpen. Taal is daar natuur-
lijk een belangrijk middel bij. Taal vergroot 
de kans op verbinding tussen mensen 
maar zorgt er ook voor dat anderstaligen 
ook een deel van Nederland vormen en dat 
zij zichzelf weten te redden in ons land.

In gesprek met wijkgenote Loïs DeJalle (29)

Taal is dé sleutel tot elkaar begrijpen                              Carien van Eijden

Ook in Tilburg zetten heel veel mensen zich in als vrijwilliger om anderen te helpen, 
te ondersteunen of dingen te leren. Zonder vrijwilligers zouden nogal wat activiteiten 
geen doorgang kunnen  vinden.

n  Van vrijwilliger naar stagiaire?
Ik heb een klein jaartje vrijwilligerswerk 
gedaan bij een superfijne docente bij Werk-
vloertaal. Ik wist dat ik graag met andersta-
ligen wilde gaan werken via al mijn vrijwil-
ligerswerkervaring, dus ik heb besloten 
de opleiding NT2 docent te gaan doen bij 
Fontys in Tilburg. Een jaartje studeren en 
twee dagen in de week stagelopen is een 
mooie combinatie.  
Nu ben ik gecertificeerd docent en hoop 
ik natuurlijk zelf vrijwilligers in de klas te 
krijgen om mij te helpen. 

Ook vrijwilliger worden in Tilburg kijk op : 
VrijwilligersTilburg.nl. Wil je specifiek aan 
de slag bij Werkvloertaal, mail dan naar 7 
carien@werkvloertaal.nl  

Loïs haalt veel voldoening uit het geven 
van taallessen aan anderstaligen
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Helaas waren er ook deelnemers die in 
allerijl hun koopwaar probeerden af te dek-
ken met plastic, parasols en paraplu’s of 
gewoon als de wiedeweerga hun spullen 
maar weer naar binnen sjouwden als er 
weer een bui losbarstte. In ieder geval werd 
de inventiviteit van menigeen op de proef 
gesteld.

Vroeg erbij
Zoals te verwachten was, reden al voor 
negen uur de nodige auto’s en brommers 
door de wijk van kooplui die op zoek waren 
naar heel specifieke spulletjes. Met een 
kennersoog screenden ze razendsnel de 
koopwaar en hier en daar werden dus 
meteen al goede zakengedaan: “Ik was 
nog aan het inrichten, toen ze al een bod 
uitbrachten. Ik ben er meteen mee akkoord 
gegaan, maar had gewoon het dubbele 
moeten vragen!” was een van de reacties.
Zoals gebruikelijk was het aanbod zeer 
divers van kinderspelletjes tot 1000-stuk-

Garagesale

Kermis in de hel

Regen en zonneschijn domineerden de Garagesale van 17 september jl. Het had 
invloed op de drukte, maar zeker niet op het gemoed van de meeste deelnemers die 
konden beschikken over geïmproviseerde tenten en afdakjes.

jes puzzels; van vinyl platen tot (plaatjes)
boeken over de meest uiteenlopende 
onderwerpen; van echte kunst tot kitsch; 
van oude gereedschappen tot sanitair en 
meubels. En natuurlijk links en rechts ook 
zitjes voor een lekker bakkie koffie of thee 
met wat zelfgemaakt lekkers. Sommige 
kraampjes deden echt goede zaken!

Juiste dag
De Garagesale werd dit keer op zaterdag 
georganiseerd en viel samen met o.a. de 
AaBe-dag, terwijl de dag erop er een grote 
snuffelmarkt bij het Willem-II-stadion was. 
Al snel ontstond er op diverse plaatsen dan 
ook een discussie over de keuze voor deze 
dag. Volgens een aantal standhouders 
zou de zondag beter zijn geweest en dan 
vooral: “omdat er op zaterdag veel ouders 
belast zijn met het halen en brengen van 
kinderen die willen sporten of die een an-
dere activiteit hebben.”
Voor Marian van Baast, een van de or-
ganisatoren, is alles bespreekbaar: “Als 
we beter voor een ander moment kunnen 
kiezen, dan horen we dat graag. Maanden 
tevoren ‘prikken’ we gewoon een datum 
en dan is lang niet altijd bekend wat er nog 
meer georganiseerd wordt.”
Haar wens, dat het kleine groepje men-
sen dat de Garagesale organiseert wordt 
uitgebreid, komt meteen al in vervulling, als 
een van de wijkbewoners zich spontaan 
aanbiedt. 

Het blijft in ieder geval een mooi gebeuren 
om ook wat andere bewoners in de wijk 
beter te leren kennen. Op de volgende pa-
gina’s kijken we nog even terug met foto’s 
van Toine Kocx.
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Bel voor een vrijblijvende afspraak bij u thuis. U kunt dan stof of leer uitkiezen uit onze mobiele showroom! 
Kijk op www.meubelreparatietotaal.nl   -   info@meubelreparatietotaal.nl

Wij zijn gespecialiseerd in:
• Antiekrestauratie en herstofferen van 

meubels
• Leerrestauratie en reinigen van meubels
• Het vernieuwen van binnenwerk systemen
• Opnieuw stofferen van boot en caravan 

kussens
• Houtwormbehandeling
• Stoelen lijmen en verstevigen
• 48 uurs service voor nieuwe vullingen voor 

kussens
•  Reiniging van meubels
• Riet en bies en rotan stoelen op de 

traditionele wijze.

Spoorlaan 334, 5038 CC Tilburg, 06 40053505 / 013 8200962 

Wij zijn gespecialiseerd in:
• Antiekrestauratie en hersto�eren van 

meubels
• Leerrestauratie en reinigen van meubels
• Het vernieuwen van binnenwerk systemen
• Opnieuw sto�eren van boot en caravan 

kussens
• Houtwormbehandeling
• Stoelen lijmen en verstevigen
• 48 uurs service voor nieuwe vullingen 

voor kussens
• Reinigen van meubels
• Riet en bies en rotan stoelen op de 

traditionele wijze .

Tuinbouwveilingweg 5 a31. 4814 RP Breda | 06-40053505 of 076-2055197
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

GESPECIALISEERD
in modern & 
KLASSIEK

HERSTELLEN
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Alle twee vind ik wel veel. “Misschien dat ik 
bij jou dan de Grote clubactie doe en bij jou 
de kinderpostzegels?” Ik wijs naar de jon-
gen op de achtergrond. “Yes!” is de reactie, 
“We hebben geluk!” 

Goed doel 
Na het administratieve deel, ik moet mijn 
naam, adres, email en banknummer invul-
len op de verschillende formulieren, mag ik 
hen wat vragen stellen voor de wijkkrant, 
tenminste als dat mag van thuis. “O, dan ik 
ren even naar huis”, zegt de ene jongen en 
trekt meteen een sprintje, terwijl de ander 
met zijn horloge (!) naar zijn moeder belt. 
Het mag. 
Kobe van de Zande en Milan van Dijk zitten 
in groep 7 bij juffrouw Milou op de Armhoef-
se Akker. Ze vinden het leuk om kinderpost-

Kinderpostzegels                                                              Lucy Reijnen

De bel gaat en als ik opendoe staat er een jongen voor de deur, schuin achter hem 
staat een andere jongen. “Dag mevrouw,” wilt u kinderpostzegels kopen? Of nou 
ja…”, hij rommelt wat met de mapjes in zijn hand, “of meedoen met de Grote Clubac-
tie? U mag het zelf weten, een van de twee. Als u het wilt.” 

Niet naar binnen  
Op school heeft de juf goed uitgelegd wat 
ze moeten doen en vooral hóé ze het moe-
ten doen. “We moeten vriendelijk blijven 
en beleefd en aardig”, zegt Kobe, “ook als 
iemand niks wil kopen.” 
“Ook als zij niet vriendelijk zijn of vervelend: 
wij blijven aardig en vriendelijk”, benadrukt 
Milan, “maar iedereen is wel aardig.” Kobe: 
“D’r zijn er ook veel niet thuis, maar ja…” 
“We moeten ook zorgen dat wel alles netjes 
bij elkaar blijft, alles goed in het mapje hou-
den”, zegt Milan. Hij kijkt naar het bankje 
naast mijn voordeur, waarop ze hun spullen 
even hebben neergelegd. “Oh”, schrikt 
hij, niet alles zit nog bij elkaar. Snel maakt 
hij weer twee nette mapjes met ieder zijn 
eigen papieren erin.  
“We mogen ook geen contant geld aanne-
men en niet bij andere mensen naar binnen 
gaan”, zegt Milan serieus. “Dat mag écht 
niet. Mijn moeder zei het ook.” 

Milan van Dijk en Kobe van de Zande

zegels en loten te verkopen. “Buitenspelen 
enzo met mijn vrienden is wel iets leuker”, 
vindt Milan, “Maar dit is ook wel leuk want 
je bent goed bezig.” Kobe vult aan: “Het 
is voor een goed doel. Voor kinderen die 
geen school hebben ofzo en kinderen met 
geldproblemen.” 
“Je gaat gewoon langs de deur en je belt 
aan en dan vraag je gewoon of ze iets 
willen kopen. Is best makkelijk eigenlijk.” 
Milan laat zijn lotenboekje zien, hij heeft al 
flink wat verkocht. Zelf krijgt hij 50 cent per 
verkocht lot en de rest gaat naar de club. 
“Wij voetballen bij Were Di”, licht Kobe toe.
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Ze vinden het niet echt spannend om te 
doen. Bij de eerste huizen misschien een 
beetje. “Maar we verkopen wel vaker iets”, 
legt Kobe uit. “Grote clubactie enzo.” Milan: 
Als onze klas het meeste verkoopt, mogen 
we een schoolreisje gaan doen naar keuze. 
Toen dacht ik meteen aan Tikibad.” Kobe: 
“Of de Efteling of Toverland.”

Als ik vraag of ze er ook iets van leren 
knikken ze enthousiast. “Zeker”, zegt Milan, 
“Je leert verkopen en je leert omgaan met 
geld.” “Maar je leert ook praten met men-
sen”, weet Kobe, “gewoon ergens aanbel-
len en dan een praatje maken enzo”. 
“Dus dit komt in de buurtkrant?”, vraagt 
Milan. “Vet!” 

 

Berichten uit de 
Buurtraad 

 
 
We hebben als Buurtraad kennisgemaakt met onze nieuwe wijkwethouder Bas van der Pol. 
Hierbij waren ook de nieuwe omgevingsmanager, Natascha Verhaaren, en wijkregisseur, 
Janna Kuiper, aanwezig. We denken dat we met deze wethouder een goede gespreks-
partner hebben getroffen en dat hij ons bij diverse dossiers kan helpen. Hij wil ook graag 
een keer wandelen of fietsen door de wijk met de buurtraad. Dit gaan we inplannen. 
 
Nadat de buurtbewoners en de Buurtraad in oktober 2021 uit onvrede uit het beheeroverleg 
van GGz Jan Wier zijn gestapt, is besloten om toch weer bij elkaar aan tafel te gaan zitten 
en te bespreken hoe nu verder. 
 
De Buurtraad heeft voor deelnemers aan de groene daken een provinciale subsidie 
aangevraagd en deze is nu toegewezen. Samen met de gemeentelijke subsidie ontvangen 
deze deelnemers in totaal ongeveer 75% subsidie. De uitvoering zal door samenwerking in 
eigen beheer worden opgepakt. 
 
Oproep Buurtraad: na vertrek van enkele buurtraadleden en onze voorzitter, willen we 
graag weer aanvulling. Als je woont in Moerenburg, Armhoef of Tivoli en je wilt meer 
betrokken zijn bij het wel en wee van onze buurt, dan willen we je graag vertellen wat het 
inhoudt om lid te zijn van onze buurtraad. Mail naar 7 buurtraad@armhoefseakkers.nl 
 
 

 
 

 

 

Op zondag 30 oktober is in Het Cenakel, 
Cenakel 1, een concert met liederen van 
Schubert te beluisteren met de cyclus 
‘Schwanengesang’ met bariton Wil van 
Leijsen en Joep Meijer aan de vleugel. 
Aanvang: 12.30 uur. De koffie staat klaar 
om 12.00 uur. Na afloop is er gelegenheid 
om wat na te praten met eventueel een 
drankje. Kaarten € 13,00 p.p. in de 
voorverkoop te bestellen ( (013) 544 54 
55 of 7 wilvanleijsen@home.nl. Op dag 
zelf zijn kaartjes à 15 euro p.p. verkrijgbaar 
aan kassa.  
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Eerst kwamen de dranghekken, de be-
trouwbare ordehouders die stevig staan 
en zich niet van hun stuk laten brengen. 
Daarna vonden de vlaggetjes elkaar weer 
en wapperden ze vrolijk op de wind. De 
Oisterwijksebaan op zijn best!

Sponzen
Op de wedstrijddag werden en masse - 
mijn favoriet - de sponzen geleverd. Ze 
kwamen weer in grote getalen en gaven 
een vrolijk geel tintje aan dit zonnige festijn. 
Het leven van een spons gaat overigens 
niet over rozen tijdens de TTM. Ze komen 
aan als haringen in een tonnetje en worden 
daarna ondergedompeld in een bak water. 
Vrijwilligers en lieve kinderen delen ze 
vervolgens uit aan de lopers, die ze nege-
ren of aannemen, uitknijpen in nek of over 
bezwete gezichten halen en ze weer aan 
de kant gooien. Een spons die ‘geluk’ heeft, 
wordt weer opgepikt door kinderen, maar 
dan begint het allemaal weer van vooraf 
aan.

Erehaag
De lopers waren er ook weer. Heel veel dit 

Tilburg Ten Miles  

Fèèn dè gullie der wir zèèt!                                               France Ghijsen

Iedereen was er weer op zondag 25 september, eindelijk, na 2 jaar afwezigheid. Zelfs 
de zon deed mee in het verder regenachtige en plotselinge herfstbeeld. Stap voor 
stap werkte de wijk toe naar een van de hoogtepunten van het jaar: de Tilburg Ten 
Miles (TTM).

jaar, de stroom van lopers hield gewoon 
niet op! De supersnelle kanjers die de hele 
10 mijl lang één grote sprint trekken, blijven 
bijzonder om te zien. Daarna volgenden 
nog heel veel lopers: lopers voor het goede 
doel, de getrainde en minder getrainde 
lopers, de lokale bekende lopers die veel 

Een van de sponzenplekken waar Vico, Hugo en Vik de lopers 
opwachten met een verfrissend sponsje

Siep en Lars staan klaar om met een spons 
de papa van Siep aan te moedigen
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applaus en confetti kregen en natuurlijk de 
laatste loper. De Armhoefstraat is daarvan 
de trouwste fan. Uitgelaten supporters trak-
teren die loper op deze respectvolle plek 
met een staande ovatie en een erehaag. Je 
zou het er haast om doen: als laatste loper 
voor de bezemwagen te eindigen.

De supporters hadden het ook heel gezellig 
met elkaar. En zien lopen doet lopen, dus 
een wandeling door de wijk van de Willem 
II State naar J.P. Coen en Armhoefstraat 
om de lopers aan te moedigen, dat houdt 
je jong! Nadat de laatste loper voorbij was, 
bleven op veel plekken mensen nog gezel-
lig natafelen. 

Oud-wijkgenote Ellen Ceelen was een 
van de deelnemers aan deze monster-
tocht: “We vormden een hele ploeg van 32 
mensen van de Stichting Maatschappelijke 
Opvang (SMO) Breda. SMO Breda is een 
combinatie is van verschillende activitei-
tenlocaties en woonvoorzieningen in Breda 
en omgeving. De cliënten zijn dak- en/of 
thuisloos en hebben vaak  langdurende 
of acute problemen. Mijn team bestond 
uit 8-10 collega’s en verder cliënten en 
oud-cliënten. Naast de deelnemers die 
hardlopend of op de fiets de route afleggen, 
waren er ook o.a. chauffeurs, verzorgers en 

Socialrun

“Pittig op alle vlakken”

Haast ongemerkt voor de meeste wijkbewoners kwamen in de vroege ochtend 42 
teams van de Socialrun langs bij het GGz-gebouw op Jan Wier. Een korte break met 
koffie/thee en lekkers tijdens de tocht van 555 kilometer.

fysiotherapeuten die ons ‘overeind” moes-
ten houden.”

Estafettevorm
De route wordt in estafettevorm binnen 48 
uur afgelegd door twee teams van vijf lo-
pers en twee fietsers die elkaar iedere twee 
kilometer aflossen en steeds een route van 
± 60 km afleggen, gevolgd door een rust-
pauze. Daar zou je elke 12 uur een slaapje 
van 2½ uur kunnen pakken. “In het begin 
gaat dat allemaal nog wel”, licht Ellen toe, 
“maar na verloop van tijd loopt iedereen 
tegen zijn eigen grenzen aan zowel fysiek 

Het zit erop: 555 kilometer bikkelen in 48 uur. Het team met oud-wijkgenote Ellen Ceelen 
mag trots zijn op de prestatie die ze geleverd heeft
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als mentaal. Het is pittig op alle vlakken en 
eigenlijk ben je continue zowel fysiek als 
mentaal ook bezig, want iedereen heeft wel 
momenten dat hij of zij er helemaal door-
heen zit. Zeker als een deelnemer gebles-
seerd raakt, levert dat de nodige stress en 
spanning op, want niemand wil zijn team in 
de steek laten.”

Eigenwijs
Het doel van de Socialrun is om de stig-
matisering in de psychiatrie weg te ne-
men. “Dat gebeurt onderweg eigenlijk als 
vanzelf”, vindt Ellen, “Iedere cliënt is in 
feite dan een collega. We hebben elkaar 
allemaal hard nodig om zo’n enorme 
sportprestatie neer te zetten. Ik ben in mijn 
werk activiteitenbegeleidster in de keuken 
en daar maak je soms heel wat mee. Door 
samen zo’n enorme uitdaging aan te gaan, 
leer je elkaar echt wel kennen. Zo bleken 
we tijdens de tocht een keertje bijna 7 km 
verkeerd gelopen te zijn. Ik belde naar 
het volgbusje om de straat door te geven, 
terwijl een cliënt er steeds dwars doorheen 
riep. Het busje kon ons niet vinden en hij 

had me aanwijzingen willen geven voor een 
duidelijker adres. ‘Je bent soms echt eigen-
wijs Ellen, maar ik vergeef jou, omdat je 
mij ook altijd vergeeft als ik iets verkeerds 
heb gedaan.’ Dat zijn enorme momenten, 
waardoor je elkaar nog beter leert waarde-
ren. Prachtig!”

“Bij de finish in Soesterberg waren we alle-
maal volledig gesloopt. Dat kwam ook door 
de erbarmelijke weersomstandigheden 
onderweg. Maar eenmaal op het podium 
geeft dat zo enorm veel energie, dat bijna 
elke deelnemer volgend jaar zeker weer 
mee wil doen!”

In juni moest de boottocht georganiseerd door het Senioren Netwerk Armhoefse Akkers 
worden afgelast wegens dreigend onweer. Op 9 september jl. was er een nieuwe kans. 

Op een dag met regen, dus weer hing het erom. Maar bijna iedereen kwam gewoon 
opdagen, met jas en paraplu. En we hadden geluk: de zon scheen zelfs nog even. 

En de regen? Die viel pas toen we na afloop bij Villa Pastorie genoten van 
een drankje en terugkeken op een geslaagde boottocht
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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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Ga mee op 4 november:  
de Tilburg Senioren Tour 

 
 
Om bekende redenen is het alweer vier jaar geleden dat het Senioren Netwerk 
Armhoefse Akkers de vorige Tilburg Tour organiseerde. Dat was een groot succes, 
dus tijd voor een nieuwe tour met nieuwe verrassingen, voor alle wijkbewoners van 
55 jaar en ouder. Op vrijdag 4 november is het zover! En we hopen natuurlijk dat u 
meegaat! 
 
We vertrekken met de bus naar een bijzondere plek voor een heerlijke verrassingslunch.  
Hierna is de middag gereserveerd voor een bezoek aan het Schrobbelèr-museum. Tijdens 
het drie uur durende programma krijgt u koffie/thee, een sfeervolle rondleiding door de 
distilleerderij + een proeverij van 3 Schrobbelèrs. En ook de afsluiting is in gezellige 
Schrobbelèr-sfeer. Een dag om niet meer te vergeten, samen met gezellige mensen uit de 
buurt! 
Het programma is voor iedereen toegankelijk, ook met een rollator kunt u overal aan 
meedoen. Wilt u dit niet missen? Ga dan mee met deze gezellige Tilburg Senioren Tour! 
 
Vertrek: om 12.00 uur bij de Pelgrimhoeve, graag vanaf 11.45 uur daar verzamelen. Eerder 
hoeft niet, maar zorg wel dat u op tijd bent. We zullen rond 17.30 uur terug zijn bij de 
Pelgrimhoeve. 
Eigen bijdrage: € 30,-. Dit is inclusief de bus, lunch (evt. extra drankjes bij de lunch zijn wel 
voor eigen rekening), koffie/thee, entree en een geheel verzorgde middag in het 
Schrobbelèr-museum. Het Senioren Netwerk betaalt het vervoer. Dit is nl. tegenwoordig een 
grote kostenpost, waarvoor we subsidie proberen te krijgen.  
 
Vol = vol, dus wees er snel bij. Er kunnen 50 mensen mee. Als de bus vol is en u niet meer 
mee kunt, krijgt u bericht. Hoort u niets, dan verwachten we u op 4 november. 
Bij ziekte graag tijdig (uiterlijk 3 dagen van tevoren) afmelden, zodat er evt. iemand anders 
mee kan. Bij het niet tijdig afmelden, kunnen we helaas geen geld teruggeven. 
 
Zin om weer op pad te gaan? Dan vragen we om u vóór 26 oktober met onderstaande 
strook in te schrijven. Voor evt. informatie kunt u contact opnemen met Ineke van Kasteren, 
7 seniorennetwerk@armhoefseakkers.nl of via ( (013) 544 67 83. 
 
groeten van het Senioren Netwerk Armhoefse Akkers 
 
 
Ja, ik ga/wij gaan mee op vrijdag 4 november met de Tilburg Senioren Tour. 
 
Naam/Namen:………………………………………………………………………………………….  
 
Ik kom/Wij komen met 1 persoon/2 personen (graag aangeven) 
Aantal personen vegetarisch, i.v.m. lunch: .............. 
 
Adres:…………………………………………………………………….. Telnr. …......................... 
 
Deze strook inleveren met 30 euro per persoon vóór 26 oktober op J.P. Coenstraat 34a. 
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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

 

 

  

  

 

Prinsenhoeven 36                      013-5420685             info@vdbraakenmaas.nl   

 

 

 
      Monique 
         van  
      Leeuwen 

 

Een nieuw gezicht bij ons: Monique van Leeuwen.     
Al meer dan 25 jaar met plezier in het vak werkzaam. 
Haar aandachtsgebieden zijn: Behandeling van 
COVID-19 (vaak i.c.m. Ergotherapie) / COPD 
(bewegen geeft lucht) / Nek- en onderrugklachten 
(volgens de methode McKenzie, met name is dit 
zinvol bij hernia’s en beschadiging van de discus).    
Het  vak fysiotherapie blijft gelukkig voortdurend in 
beweging. Uit de relevante gegevens van: intake, 
onderzoek en vragenlijsten, stellen we samen met u, 
uw hulpvraag samen. Een actieve aanpak, i.c.m. 
ondersteunende technieken of door juist soms een 
stapje terug te doen, lat wat lager leggen, om weer in 
balans te komen, kunnen u daarbij helpen. Ze 
verhogen uw zelfredzaamheid, wat ten goede komt, 
aan het onder controle krijgen van uw klachten, om zo 
uw gezondheid zo goed mogelijk te bevorderen. 
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De formule is steeds dezelfde: in een 
aantal thematische hoofdstukken wordt een 
beeld gegeven van de vroegste geschiede-
nis, de ontwikkeling van de wijken in de 
negentiende en twintigste eeuw, het al-
ledaagse leven - met kerk, school, vereni-
gingen en bedrijvigheid -, de oorlog en de 
bevrijding. De foto’s en vele straatgezichten 
zijn te dateren tot ongeveer de eeuwwisse-
ling.

De Binnenstad is tegenwoordig een 
dwaalgebied met vele winkelstraten en is 
het meest gefotografeerde stadsdeel van 
Tilburg, niet alleen vanwege het stadshart 
met gebouwen en infrastructuur, maar ook 
door de markten, winkels, bedrijvigheid, 
overheids-, onderwijs- en culturele instellin-
gen, de vele openbare manifestaties zoals 
carnaval, H. Hartstoet, enz.  
Dit boek toont hoe de Binnenstad met 
uitlopers naar Noordhoek en Hoogvenne 
er vroeger uit zag, hoe dit stadscentrum 

Nieuw boek 

‘Binnenstad, Noordhoek en Hoogvenne’

In oktober is het nieuwste boek van Ronald Peeters verschenen over de wijken Bin-
nenstad, Noordhoek en Hoogvenne. Eerder schreef Ronald al boeken over de Hasselt, 
Broekhoven, Jeruzalem-Koningshoeven-Armhoefse Akkers, Korvel-Oerle-Berkdijk, 
Zorgvlied-De Reit-De Blaak en Goirke-Hoefstraat-Groeseind-Veldhoven. 

veranderde en hoe erin geleefd werd in de 
negentiende en twintigste eeuw. 
Het boek ‘Binnenstad, Noordhoek en Hoog-
venne’ telt 184 blz. en is geïllustreerd met 
250 historische foto’s. Het is verkrijgbaar 
voor € 23,50 bij boekhandels in Tilburg en 
Goirle.

Lezing over het belang van ervaringskennis
 
Weten beleidsmakers écht wat nodig is voor mensen in 
een kwetsbare positie? Kom luisteren en meepraten op
 zondagmiddag 16 oktober. Dan spreekt Tim ’S Jongers 
de SRT-lezing 2022 uit. 

Het centrale thema is het belang van ervaringskennis. Tim ’S Jongers gaat in zijn inleiding in 
op de kloof die in onze maatschappij bestaat: de kloof tussen mensen in kwetsbare posities 
en degenen die beleid maken. Om deze kloof te kunnen overbruggen is ervaringskennis 
nodig én de wil bij beleidsmakers om deze ervaringskennis in te zetten. Na de lezing gaan 
inwoners, professionals en beleidsmakers hierover met elkaar in gesprek.

Zondag 16 oktober, 14.00 – 17.00/18.00 uur in het Koning Willem ll College, Tatraweg 80.
Toegang: gratis; graag vooraf via 7 mail@socialeraadtilburg.nl aanmelden.
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Het meest verrassende
restaurant van Tilburg

013 577 11 37 WWW.TEKOOPINTILBURG.NL

Voor onze openingstijden kijk op onze website.
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De lokale organisatie van betrokken 
Tilburgers, onder de hoede van de lande-
lijke stichting Fight  Cancer, kon na twee 
jaar van pauze vol overgave aan de slag 
met het grootste goede doelen event van 
Tilburg. Het resulteerde in een geweldig 
evenement voor alle deelnemers, hun fami-
lie en vrienden maar ook voor alle andere 
bezoekers.  

Vanuit basisschool Armhoefse Akkers 
sprong een groep enthousiaste leerlingen 
en leerkrachten het kanaal in. Het team 
bestond uit, Lis, Ties, Meis, Willemijn, 
Sophie, Anne, Yinthe, Nina, Simon, juffrouw 
Monique, juffrouw Veerle, meneer Sjors en 
directeur Gérard. Samen hebben zij maar 
liefst  € 6.045 opgehaald.  

Willemijn vertelde dat ze het erg leuk vond, 
maar ook wel spannend: “Toen we eindelijk 
in het water konden, gingen we als een 
speer!” Ze werden na afloop enthousiast 

Swim to Fight Cancer

Prachtige prestatie basisschool Armhoefse Akker
Zondag 11 september jl. vond in de Piushaven de derde editie van Swim to Fight 
Cancer plaats. Ruim 300 deelnemers maakten een vuist tegen kanker door 250 m, 
500 m, 1 km of 2 km te zwemmen. In totaal werd een bedrag van € 159.445 opgehaald 
voor kankeronderzoek, waarvan € 10.000 voor een onderzoek van het ETZ i.s.m. met 
Instituut Verbeeten en Medifit.

Het team van Bs. Armhoefse Akker

opgewacht en kregen nog een tasje met 
wat lekkers. Op de vraag of ze volgend 
keer weer mee zou doen, antwoordde Wil-
lemijn volmondig: “Ja, zeker voor dit goede 
doel.”

Op 10 september jl. hebben de bewoners 
van Willem II State aan de Ringbaan Oost 
kunnen genieten van een overheerlijk 
warm- en koud buffet. Na de vervelende 
corona-periode was dit weer een superge-
zellig samenzijn, waar dankbaar gebruik 
van werd gemaakt, gezien het aantal 
deelnemers.. Georganiseerd door twee 
enthousiaste bewoners die de nodige en 
verdiende complimenten ontvingen. Uiter-
aard kwam de bijdrage van Verrijk je Wijk 
hierbij zeer goed van pas!
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In de komende jaren groeit het aantal 
65-plussers in onze stad, terwijl de groep 
75-plussers haast verdubbelt. Dit bete-
kent niet alleen dat de groep ouderen een 
relatief groter aandeel in onze samenleving 
gaat vormen, maar ook dat de gemiddelde 
leeftijd sterk toeneemt. Deze groei wordt 
ook wel ‘dubbele vergrijzing’ genoemd.

Ook blijkt, dat mensen veel langer thuis 
(moeten) blijven wonen in hun eigen wijk. 
Daarom worden door ContourdeTwern 

Fijn-Thuis-gesprek

Gezond en gelukkig oud in Tilburg
‘Gelukkig oud worden in Tilburg’ is het motto van de gemeente Tilburg, waarop mo-
menteel extra wordt ingezet. Dat blijkt hard nodig, want ouderen vormen een uitdij-
ende doelgroep.

de zogenaamde Fijn-Thuis-gesprekken 
gevoerd met oudere bewoners in Tilburg. 
Zo’n gesprek helpt bewoners om zo prettig 
mogelijk thuis te blijven wonen en gezond 
en gelukkig oud te worden in Tilburg. 

Heb je interesse om Fijn-Thuis-gesprekken 
te voeren, of zou je zelf zo’n gesprek willen 
aanvragen? Neem dan contact op met het 
adviespunt van ContourdeTwern via ( 
(013) 583 99 07

Een organisatiecomité was snel gevormd 
en ook de plannen waren snel gemaakt.
En 24 september, op Burendag, was het 
zover. Helaas hielp het weer niet echt mee, 
maar met een grote partytent, een spring-
kussen mét dak evenals een knutselruimte 
voor de kinderen en een deel van de keu-
ken en tuin, werd het een groot succes.
 
De opkomst was groot, meer dan 50 vol-
wassenen en kinderen waren aanwezig. De 
kinderen vermaakten zich prima met elkaar 
en ook de volwassenen waren enthousiast. 
Leuk om elkaar op deze manier te leren 
kennen. Rond 18.00 uur kwam er een friet-
kraam langs, want ook aan de inwendige 
mens was gedacht. Er werd lekker gebor-
reld en gekletst.
Het was een geslaagde middag/avond! 
Voor herhaling vatbaar, volgend jaar weer.
 

Straatfeest Nieuwe Bosscheweg nrs 79 t/m 108
De afgelopen jaren zijn er veel nieuwe mensen komen wonen in ons deel van de 
straat, maar door corona was er niet echt een mogelijkheid om de mensen te leren 
kennen. Deze zomer namen 2 straatbewoners het initiatief om de behoefte te peilen 
om een straatfeest te organiseren. En behoefte was er!

Hartelijke groeten namens het organisatie-
comité,
Hans, Lianne, Mirjam en Anne Kee.

Kinderen konden zich vermaken in 
een speciale knutselhoek
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Konijnen schieten 

Hoe begin jij je werkdag of aan je dag vol geplande voornemens? Ga je eerst mailtjes en 
appjes lezen of begin je gelijk aan de klus die je al dagen als een donkere wolk boven het 
hoofd hangt? Het verstandigst is het vanuit oogpunt van timemanagement gelijk aan je 
bloedeigen rotklus te beginnen en je babbelzieke collega of huisgenoot vriendelijk doch 
beslist de deur te wijzen. Zet ook je mobiel uit, om niet gehinderd te worden door appjes 
en ander digitale ruis. 

Deze tips komen van een arbeidspsycholoog in de krant (BD), die de lezer nog veel meer 
tips gaf ter voorkoming van mentale uitputting door werk of andere drukke bezigheden. 
Zelf had ik haar tips al eerder aangewend, lang voor ik erover las. Of liever: proberen 
aan te wenden, want het valt verhip niet mee. Er is discipline voor nodig en dat is niet 
altijd bij mij voorhanden. Maar soms lukt het wel en dat levert steevast een goed gevoel 
op. Terwijl het eerst urenlang mailtjes, chats en apps beantwoorden je uiteindelijk een 
onbestemd leeg gevoel oplevert, waarna je verzucht: wat heb ik nu al die tijd zitten doen. 
Alleen maar konijnen schieten? Er zijn nog genoeg olifanten om te doden. 

Daarom had ik in mijn onderwijsbaan een afbeelding van een roze olifant op mijn bureau 
staan, die mij maande eerst aan de gemiddeld drie rotklussen te beginnen, waarvoor ik 
me die dag gesteld zag. Als eerste nam ik de rotklus die geen uitstel verlangde. Als ik die 
met wisselend succes had afgewerkt,  - soms moet je een zaak echt naar de volgende 
dag tillen -, boog ik me over de andere twee en beloonde ik mezelf daarna met mailtjes, 
chats en appjes doen. Maar ook hierin trachtte ik me te beperken. Daarna ging ik over 
naar de substantiële klussen, die ik vervelend noch leuk vond om te doen. Als docent had 
ik echter het geluk dat ik vaak de werkdag mocht beginnen met een substantiële klus die 
geen uitstel verlangde: lesgeven. Of ik het nou leuk vond of niet, die les moest worden 
gegeven. De leuke want interessante klussen bewaarde ik tot het laatst. 

Olifanten doden doe ik natuurlijk niet in het echt, ik schiet zelfs niet op konijnen. 
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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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Het Vierde Geschenk bestaat sinds 2018 
en is een unieke vorm van solidariteit. 
Kinderen in Tilburg delen speelgoed met 
leeftijdgenootjes die het minder goed 
hebben. In deze tijd worden particulieren 
en basisscholen weer benaderd om mee 
te doen. Aan de kinderen wordt gevraagd 
thuis eens goed rond te kijken of ze speel-
goed kunnen missen. Dit speelgoed wordt 
opgeknapt door vrijwilligers en doorgege-
ven aan kinderen die het thuis wat minder 
breed hebben.

Dagbesteding
“In feite is dit een prachtig idee”, vindt Erik 
Ketelaars, eigenaar van Kavavlam, een 
bedrijf dat van alles verhuurt om uw feestje 
of festiviteit tot een succes te maken. 
[: Kavavlam.nl].
“Op mijn bedrijf werken jongens in de 
dagbesteding. Die moeten en willen ook 
zelf een aantal dingen nog leren. In de 
coronatijd – toen de verhuur van tenten, 
podia, licht & geluid, serviesgoed, sport- 
en spelmaterialen op een laag pitje kwam 
te staan – ben ik op zoek gegaan naar 
andere activiteiten om mijn jongens bezig 
te houden. Berrie was toen al gestopt en zo 
kregen we 2e hands fietsen aangeboden. 
Die zijn we gaan opknappen en zo hebben 
we er al zeker 15 afgeleverd.”

Kinderfietsen
“In mijn loods heb ik een aparte ruimte vrij-
gemaakt om fietsen op te knappen. Daarbij 
gaat het om kinderfietsen, want die zijn 
voor mijn jongens toch wat gemakkelijker 
op te kalefateren. Het kost natuurlijk wel 
wat, maar langzaam maar zeker krijgen we 

Gezocht: 2e hands kinderfietsjes
Nu Berrie van Mier gestopt is met zijn ‘Fietssleutel’ neemt wijkgenoot Erik Ketelaars 
graag het stokje van hem over om 2e hands kinderfietsjes gereed te maken voor een 
tweede leven via de Stichting Het Vierde Geschenk.

steeds meer onderdelen, omdat we soms 
fietsjes binnenkrijgen die echt niet meer 
op te knappen zijn. Ik sta 100% achter het 
goede doel van Het Vierde Geschenk en 
wat is er nou mooier dan dat je een kind 
een fiets kunt schenken die de ouders 
nooit zouden kunnen kopen! We knappen 
trouwens ook skelters of bolderkarren op, 
zodat kinderen ook daar nog veel plezier 
aan kunnen beleven.”

Heb je nog een kinderfietsje staan dat 
overbodig is geworden en die je graag een 
tweede leven gunt bij kinderen die zoiets 
nooit zouden krijgen, neem dan recht-
streeks contact op met Erik Ketelaars via 
( 06 262 009 25. Eventueel kan het fietsje 
bij jou thuis worden opgehaald.

Peter (op deze foto) knapt samen met 
Orson graag kinderfietsjes op
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Uw advertentie hier?

Veel rendement 
en 

een laag tarief!
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Woensdag 16 november:  

diner voor senioren 
 

 

 

Het Senioren Netwerk Armhoefse Akkers en Seniorenvereniging Tilburg Oost  
nodigen u weer uit voor het volgende gezellige diner in de Pelgrimhoeve. Dit diner 
is op woensdag 16 november. 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 16 november, 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 16 november 
 

o Tomatensoep 
Stokbrood met kruidenboter 

o Hutspot met hachee 
o IJs met warme kersen 

 
Schrijf uzelf in vóór 9 november a.s. U krijgt geen bevestiging meer, maar we 
verwachten u op 16 november 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 16 november 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 9 november 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. 
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Mantelzorgers in de wijk 
in het zonnetje  

 
 
Op 10 november is het de Dag van de Mantelzorg. De afgelopen jaren heeft het 
Senioren Netwerk Armhoefse Akkers op deze dag bij een aantal mantelzorgers in de 
wijk een bloemetje bezorgd. Vorig jaar zelfs op 16 adressen. Gewoon om te laten 
weten dat er op deze dag speciaal aan ze wordt gedacht. En het bleek een succes: 
iedereen was blij verrast met dit kleine beetje extra aandacht. 
 
Ook dit jaar willen we deze actie graag weer voortzetten. Daarom is onze vraag: bent u of 
kent u een mantelzorger in de buurt? Laat het ons dan weten. U hoeft niet bang te zijn dat 
het verhaal breed wordt uitgemeten. We houden het klein en privé (en een verrassing voor 
degene wiens naam u doorgeeft), maar we willen ook graag de mensen bereiken die we niet 
zelf kennen. 
 
Dus weet u iemand die u op deze dag een keer in het zonnetje wilt zetten, dan horen wij het 
graag. Laat het uiterlijk 1 november weten, dan hebben we nog wat tijd voor de 
voorbereiding. Stuur een mailtje naar 7 seniorennetwerk@armhoefseakkers.nl of stop een 
briefje in de bus op J.P. Coenstraat 34a. (Ineke van Kasteren, Senioren Netwerk). Wij 
nemen dan contact met u op.  
Heeft u vorig jaar iemand aangemeld en komt deze persoon wat u betreft nog steeds in 
aanmerking voor een attentie, laat het dan ook weten. Wij weten namelijk niet altijd of een 
situatie is veranderd. 
 
Hartelijke groet van het Senioren Netwerk Armhoefse Akkers 
 
 

De doortocht van Tilburg Ten Miles 
door onze wijk, is voor zowel de 
deelnemers als de toeschouwers 
een positieve ervaring. Nadat de 
hardlopers gepasseerd zijn, knopen 
heel wat wijkbewoners er nog wat 
aan vast.  Anouk en Koen wonen 
sinds 2 jaar op de Oisterwijksebaan 
en konden dit jaar voor het eerst 
de TTM voor hun deur meemaken. 
Met vrienden, bier, geluidsinstallatie 
en pizza-oven was het een gezel-
lige boel. Anouk (links) en Romkje 
met Martijn hebben wel 20 heerlijke 
pizza’s gebakken en uitgedeeld

TTM-feestje
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Gerard fotografeert al vijfenveertig jaar al-
les, altijd en overal. Hij oefende zijn hobby 
uit naast zijn werk als psycholoog. Zijn 
fotoarchief bevat duizenden foto’s. Gedu-
rende zijn reizen door de jaren heen foto-
grafeerde hij meestal op straat. Dat vraagt 
volgens hem wel een zeker lef, want eerst 
toestemming vragen, maakt dat mensen 
soms overdreven gaan poseren. 

Levenslust
Op de expositie zijn foto’s te zien van: een 
katholieke processie op Sardinië, pseudo-
maffiabaas Tony in New York, het Bear-
festival in Cape Cod, een zonnebadende 
vrouw bij een Boeddhabeeld op het strand 

Gerard van der Wielen exposeert 

‘Geen Kunst’ in De Roos                                                     Toon van Gestel 

De komende maand november in de weekenden exposeert oud-buurtgenoot Gerard 
van der Wielen in Galerie De Roos aan de Veldhovenring een overzicht van zijn foto-
grafisch werk. Zijn motto is niet het gebruikelijke ‘less is more’, maar ‘less is less’. 

van Oostende, een not amused wegwerker 
op  Brooklyn Bridge, en kinderen en ouden 
van dagen in Vietnam. Deze opsomming is 
lang niet uitputtend. Gerards foto’s drukken 
levenslust uit, het wordt zelden somber, ook 

Gerard met een van zijn ‘fotomodellen’

al exposeert hij nu voornamelijk in zwart-
wit. Behalve kinderen, die gaan natuurlijk 
in kleur. Ze fleuren de collectie nog meer 
op. Sommige beelden blijven hem voor 
altijd bij. Het meisje in Havana, dat met een 
ironische blik laat zien dat ze tegelijk wel 
en niet op de foto wil. Een tweejarig meisje 
in Nepal, met mascara opgemaakte ogen, 
bevallig leunend tegen haar vader. Maar 
er is ook het fotografische contrapunt van 
Auschwitz in zwart-wit. 

Desisive moment 
Van veel foto-exposities in musea en 
galerieën wordt Gerard: “Niet altijd blij. Het 
is me allemaal vaak te abstract of concep-
tueel. Ik zoekt naar beelden die spreken. 
Daarom fotografeer ik dicht op mensen.” 
Het gaat hem om wat Cartier-Bresson ‘the 
decisive moment’ noemde, the blink of 
the eye, het oogcontact. Al deze termen 
drukken het beslissende moment uit dat de 

Na een fotosessie het eindproduct tonen 
(foto’s Moniek Verhaaren)
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www.harrietvandervleuten.nl   
Voor een passend afscheid

T 013 592 00 48

     van der 

Vleuten & Derix
Uitvaartbegeleiding
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fotograaf toegang krijgt tot de persoon die 
hij op de gevoelige plaat schiet. Dat moment 
luistert heel nauw.
Een bijzonder onderdeel van de foto-expo-
sitie is de video-installatie met paspopfoto’s, 
die Gerard met een knipoog als ‘ideale 
maatjes’ betitelt. Heel wat anders dus dan 
levende volwassenen en kinderen fotogra-
feren, met wie je contact wilt leggen. Toch 
drukken deze poppen een ondefinieerbare 
lichamelijkheid uit, waarin overigens de 
begrippen inclusie van zwart, transgender 
en oversized ver te zoeken zijn. Dat ligt 
echter niet aan de fotograaf, maar aan het 
gegeven dat deze paspoppen er gewoon 
nauwelijks zijn. 

Herinneringen
De camera fungeert als dagboek, de foto’s 
vormen een levenslijn. Gerard herinnert zich 
reizen en gebeurtenissen in foto’s, want 
hij kijkt met een dubbele blik, waardoor de 
werking van geheugen gebeurt met foto’s 
als interface. Hij fotografeerde ook in Tilburg 
door de jaren heen. Zo bevat zijn beeldar-
chief een indrukwekkende collectie foto’s 
van de ‘Nacht van het Boek’ in het Tilburg 
uit de jaren tachtig en de beginjaren van 
‘Mundial’ met festivalvierende jonge Tilbur-
gers. Mogelijk wordt Tilburg het thema voor 
een volgende expositie?

De expositie van Gerard is te bezoeken in 
Galerie De Roos, Veldhovenring 25 op za-
terdag- en zondagmiddag van 14.00 – 17.00 
uur op 12/13, 19/20 en 26/27 november.

Kinderen de deur uit inmiddels, maar wonen 
zowat om de hoek. Moestuintje op loopaf-
stand, Moerenburg als achtertuin. Beide 
pensionado’s, maar graag nog actief, in een 
wat lagere versnelling weliswaar, de botten 
beginnen wat te kraken. Rust roest, dus 
wat heilzame en nuttige lichaamsbeweging 
gezocht!
Ik heb me aangesloten bij de Klimaatklus-
sers een clubje krasse knarren die nog 
graag de handen uit de mouwen steken. De 
stichting is een vrijwilligersorganisatie, die 
wil helpen met het isoleren van oude wo-
ningen in Tilburg, vooral bij mensen die het 
moeilijk kunnen betalen. In deze dure tijden 
is isoleren de beste spaarpot die je kunt 

Klimaatklussers aan de slag!                                                Ab Smit

Sinds 1984 woon ik, Ab Smit met Nannie in de Oisterwijksebaan en hoop slechts tus-
sen zes planken de wijk te verlaten. Dat mag nog wel ff duren, we hebben het prima 
naar ons zin hier. 

Ab klust momenteel aan twee huizen 
van zijn dochters
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bedenken en natuurlijk gaat het wooncom-
fort erop vooruit! Iedere klus begint bij een 
deskundig energieadvies aan huis.

Het aanbod
Frans Bedaux, medeoprichter en architect, 
komt langs en stelt vervolgens een advies 
op met een kostenraming. De klant zorgt 
voor de benodigde  materialen, en wij gaan 
aan de slag. Meewerken wordt op prijs 
gesteld, een bakkie koffie en een kaakje 
eveneens.
Wat doen we zoal, en wat doen we niet? We 
isoleren veel buitengevels aan de achter-
zijde van oude woningen, kopgevels en 
aanbouwen. Als het niet anders kan, kunnen 
buitengevels ook aan de binnenkant ge-
isoleerd worden. Daarnaast is het isoleren 
van daken zeer rendabel. We kunnen ook 
vloeren isoleren en voorzetramen plaatsen. 
We plaatsen echter geen zonnepanelen en 
andere installatie, maar kunnen hierbij wel 
adviseren.

Duurzame subsidie
De tevreden klant mag een vrijwillige ver-
goeding geven aan onze stichting, waarmee 
we anderen kunnen helpen goedkoop te 
isoleren of gereedschap en materiaal kun-
nen kopen.
Naast deze praktische arbeid hebben we 
ook overleg met gemeente en woning-
bouwverenigingen om ook voor huurders 

wat te kunnen betekenen. We vinden het 
jammer dat alle subsidies gekoppeld zijn 
aan uitvoering door bedrijven. Een subsidie 
voor materiaalkosten zou veel meer vaart 
aan het verduurzamingsproces geven en 
dat is hard nodig om ons woningbestand op 
termijn energieneutraal te maken. 

Op onze website : www.klimaatklussers.
nl staan energieadviezen, info over de 
projecten die we gedaan hebben en via het 
contactformulier kun je je aanmelden. Ook 
enthousiaste en wat handige vrijwilligers 
kunnen zich aanmelden!

Ik geef de pen door aan Toon Buitinck, met 
de vraag: hoe lang douche jij tegenwoordig?

De Fixi-app is natuurlijk handig voor het 
melden van bijvoorbeeld illegaal gestort 
afval, losliggende stoeptegels, verdwaalde 
verkeersborden, defecte verkeerslichten, 
weesfietsen en andere zaken in de catego-

De Fixi App 

Wat speelt en leeft er in de buurt                                         Luc Houben

Voor wie er nog niet mee bekend is: de Fixi-applicatie geeft je de kans een melding bij 
de Gemeente Tilburg te maken. Die neemt de melding in behandeling en zet deze door 
naar de betreffende afdeling. Echter, anonieme meldingen worden lang niet altijd in 
behandeling genomen. 

rie ‘klein maatschappelijk leed’. 

Groen 
Sommige meldingen geven een dieper 
inzicht over de waarnemingen en wensen 
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van de wijkbewoners. Meer en minder groen 
in de wijk bijvoorbeeld. Zo wil Thijs graag 
een boom voor zijn deur. Met zijn digitale 
tekentalenten geeft hij meteen aan hoe 
mooi het wel niet kan worden. Maar in de 
St. Jozefstraat wordt vriendelijk gevraagd 
om de stoep even dicht te straten. Gemiste 
kans voor een mooi geveltuintje.  

Glasbak
Hein heeft de glasbak bij de GGz ‘geadop-
teerd’ en veegt regelmatig het glas op. Maar 
de tegels zijn zo vies dat hij vermoedt dat 
mensen vanaf een afstand de flessen in de 
bak gooien. Met de kater nog in de kop van 
al die lege wijnflessen gaat dat natuurlijk 
niet goed dus moet hij nog vaker de scher-
ven opvegen. Maar er komt keurig bericht 
terug dat er werk van gemaakt gaat worden 
en inderdaad is het ondertussen gereinigd. 

Thijs wil graag een extra boom in de straat

Op verzoek van Hein is de straat voor de 
glasbak weer schoon

Verkeer
Ook het verkeer komt regelmatig aan de 
orde. Klagen over fietsers die over het 
voetpad bij Rijkswaterstaat fietsen. Alsof 
een verkeersbord plaatsen ze tegen zou 
houden. Maar ook een gedetailleerde en 
gemotiveerde melding dat de inrichting van 
de recente 30 km zone Oisterwijksebaan bij 
Zomerlust nog niet aan de wettelijke voor-
schriften voldoet zoals vermeld in de uitvoe-
ringsvoorschriften BABW, paragraaf 2.4.1: 
‘de in te stellen maximumsnelheid dient in 
overeenstemming te zijn met het wegbeeld 
ter plaatse.’ Dit met het verzoek om aan te 
geven wanneer de Gemeente van plan is 
om de weginrichting aan te passen. 

En dan de dieren: iemand die niet onder 
het viaduct Ringbaan Oost bij de Piusha-
ven durft te lopen vanwege de blazende 
ganzen waar zij bang voor is. En onder het 
spoorviaduct over het kanaal blijkt er ‘mag-
neetvisafval’ te vinden te zijn. Geen resten 
magnetische vissen, maar met een sterke 
magneet opgeviste metalen dingen. Het is 
maar een weet.
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“Het gaat normaal vanzelf. Je geeft aan 
dat je wil afslaan, je kijkt naar de overkant 
of daar auto’s staan die afslaan. Dan ga je 
rijden en meestal zie je wel dat die andere 
auto ook een korte bocht maakt en dan doe 
jij dat ook. En soms zie je dat iemand om je 
heen wil rijden en dan doe jij dat ook. Gaat 
vanzelf.” De fietser die ik spreek haalt zijn 
schouders op. “Nu moet je iedere keer na-
denken want de korte bocht nemen doen de 
meesten, maar nu moet je die pijlen volgen.” 
Een voetganger komt erbij staan.  
“Daar gaan ongelukken van komen”, hij 
wijst, “ze moeten niet bemoeien. Dat is het. 
Maar ja, ambtenaren hé, geld te veel.” De 
fietser knikt en blijft nog even staan al is het 
al groen voor hem. “Het is wel geldverspil-
ling. Dat wel.” 

Nieuwe rotonde                                                         Lucy Reijnen

Spierwit lag hij daar opeens te blinken. Midden op de kruising van de Ringbaan-Oost 
en de JP Coenstraat: een heuse rotonde. Waarom? Niemand die het weet. Hij was er 
opeens. Is hij nodig? Nuttig? De meningen zijn verdeeld.

Fietsers 
Op mijn vraag of het voor fietsers nu ook 
anders is antwoordt hij: “Ik ga meestal recht-
door hier, maar ik denk dat het niks uitmaakt 
voor fietsers. Voor fietsers is alles gevaarlijk 
tegenwoordig.” “Klopt”, zegt de andere man, 
“ze rijden je gewoon voor je flikker, ja ik zeg 
het maar zoals het is.” “En die scooters zijn 
ook gevaarlijk” merkt de fietser op. “Ik rijd 
ook weleens flink door. Dat kan met deze 
fiets, is elektrisch. Maar het hoeft niet. Maar 
scooters die scheuren maar door.” 

Er komt een scooter aanrijden die stopt 
naast de fietser. De fietser knikt veelbe-
tekenend. Het wordt groen en de scooter 
scheurt dwars over de nieuwe rotonde en 
slaat linksaf. De auto achter hem doet het-
zelfde. “Dat bedoel ik”, zegt de fietser. 
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Buurtnatuur: 

tips voor boomspiegels (1)  

 

Maar dan is het natuurlijk wel zaak om die 
boomspiegel zo groen en fleurig mogelijk te 
krijgen zonder hier permanent de tuinslang 
naast te moeten leggen. 
Bij het uitdelen van de bordjes ’buurtnatuur’ 
zijn al diverse ervaringen met het beplanten 
van de boomspiegels opgehaald. We zetten 
voor jullie graag een aantal tips op een rijtje:

Houd de grond bedekt
Misschien wel de belangrijkste tip. De 
bodem is net als een menselijke huid, die 
houd je ook het beste bedekt tegen hitte en 
koude zodat hij in goede conditie blijft.
o Laat in het najaar wat blad in 

boomspiegel liggen zodat de grond 
beschermd is tegen vorst en nuttige 
insecten beschutting hebben. Veeg 
echter nu niet meteen al het blad van de 
stoep in de boomspiegel want er moet 
geen ‘natte pap’ ontstaan, waaronder je 
planten gaan rotten. 

Met de nieuwe bordjes ‘buurt-natuur’ nemen buurtbewoners actief het beheer van een 
aantal  boomspiegels in de Armhoefse Akkers over van de gemeente. Eindelijk geen 
risico meer dat de plantsoenendienst de nieuwe aanplant er weer uit schoffelt! 

o Zorg ook in de andere seizoenen voor 
bedekking. Plant – wintergroene - 
bodembedekkers of zet het vak vol met 
vaste planten. Zo raakt het hete zonlicht 
in de zomer niet direct de grond en 
droogt de bodem veel minder snel uit. 

o Misschien een gewaagde tip, maar laat 
‘onkruid’ beperkt staan. Van nature zal 
kale grond zich meteen gaan bedekken 
met planten om zichzelf te beschermen. 
Wij noemen dat onkruid, maar in feite zijn 
dit planten die het juist uitstekend doen in 
die specifieke omstandigheden. Zolang 
ze niet te veel woekeren, bedekken deze 
planten soms juist die lastige plekken 
waar andere (sier)planten moeite hebben 
om aan te slaan, zoals dat randje net 
langs de rijweg.

Plant planten klein
Wanneer ze nog klein zijn, hoef je 
geen grote gaten te maken, waardoor 
boomwortels kunnen beschadigen.  Kies 
dus in het tuincentrum planten met 
de kleinste potmaat (9 cm). die kun je 
planten zonder de boomwortels te veel te 
beschadigen. 
o Je kunt ook zelf zaaien: zaai rechtstreeks 

in de grond en check de informatie op het 
zakje voor de juiste periode om te zaaien. 
Of zaai in potjes en kweek eerst kleine 
plantjes die je in het voorjaar uitplant.

o Probeer ook eens stekjes van planten 
uit de achtertuin. Daarmee kun je gratis 
experimenteren!

o En als je kiest voor vaste planten - die 
elk jaar terugkomen - en bloembollen die 
verwilderen, hoef je niet elk seizoen weer 
door de boomwortels te graven.
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Geïntrigeerd door de geschiedenis van onze 
wijken ben ik op speurtocht gegaan. Er was 
te lezen dat in april 1943 vijf volwassen 
ondergedoken Joden op de Oisterwijkse-
baan 85 werden opgepakt en afgevoerd. In 
opdracht van H. Boersma, de Commissaris 
van Politie in Tilburg. Ze zijn alle vijf ver-
moord in Sobibor. Zeker ook door de situatie 
die er nu in Europa is met oorlog in Oe-
kraïne, vraag je je af hoe het destijds ging. 
Je kunt nu immers zonder gevaar mensen 
uit Oekraïne in huis nemen en helpen. Ze 
hoeven niet stil te zijn, binnen te blijven en 

Doodstraf geëischt tegen Boersma                                        Luc Houben

Elders in dit blad stukjes en vrolijke foto’s van de Ten Miles door de wijk. Ooit was het 
anders. In deze maand, waarop we opnieuw vieren dat Tilburg op 27 oktober 1944 be-
vrijd is door de Canadezen, een terugblik op een stuk geschiedenis uit het Nieuwblad 
van het Zuiden van 30-01-1947. 

van anderen afhankelijk te zijn voor eten, 
kleding, geld en communicatie. 
Speurtocht
Hoe veel anders was het eind 1942, toen 
die 5 onderduikers in huis werden genomen 
door de weduwe die er toen woonde met 
twee van haar dochters. Hoe kwamen die 
onderduikers daar terecht? Hoe is het hun 
vergaan? Waar kwamen ze vandaan en hoe 
vonden ze onderdak? De huidige bewo-
ner, Paul van Kroonenburg die er 67 jaar 
geleden werd geboren, was zich nog niet 
bewust van dit stukje historie. 

Trouwfoto van Isaäc Roozendaal en Celma Druif

Ga jij ook aan de slag? Of heb je nog tips 
voor de boomspiegel of geveltuin? Laat het 
ons weten!  Zo maken we onze buurt samen 
nog groener en fleuriger. Ook als je zelf een 
boomspiegel wilt adopteren, kun je mailen 
naar 7 buurtraad@armhoefseakkers.nl.
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Het is een speurtocht geworden die veel 
meer bevroedt dan ik vooraf ooit had ge-
dacht. Met hulp van het Regionaal Archief in 
Tilburg kom ik achter het verhaal en de web-
site van één van de onderduikers: Celma 
Roozendaal-Druif. Via Facebook vind ik een 
achterkleinkind van de toenmalige bewoon-
ster die onderdak bood. Zijn vader blijkt een 
rapport uit 1944 te hebben dat na het einde 
van de oorlog door zijn oma is opgesteld 
met veel persoonlijke details en feiten. 

Hulp van een expert
Het verhaal wordt dermate complex en 
interessant dat ik met buurtbewoner Arnoud-
Jan Bijsterveld contact opneem. Voor zijn 
woonhuis aan de Prof. Dondersstraat ligt 
een ‘struikelsteen’ voor Bertram Polak, de 
joodse twintiger die het in tegenstelling tot 
de rest van het gezin niet lukt om op tijd 
Nederland te ontvluchten. Arnoud-Jan heeft 
er een boek over geschreven. 

Het blijkt dat er destijds op meerdere adres-
sen op de Oisterwijksebaan Joodse families 
woonden en er ook op meerdere adressen 
onderduikers gezeten hebben. De 4 onder-
duikers van nummer 143 krijgen volgend 
jaar waarschijnlijk ook een ‘Stolperstein’. Zij 
hebben het wel overleefd. De politieman die 
aan de overkant woonde keek weg als het 
moest; de boer aan de overkant verzorgde 
het extra eten. Opgetekend en terug te zien 
en horen in een drie uur durend interview op 
YouTube met Mevrouw Bernstein, één van 
de overlevers. Ze is nu 91 en hoopt als haar 
gezondheid het toelaat volgend jaar samen 
met haar dochters bij die ceremonie aanwe-
zig te zijn. 

De zoektocht gaat verder. Wat is er ge-
beurd? Waar zijn hun kinderen gebleven en 
zijn die nog in leven? Wat kunnen die zich 
nog herinneren?  De QR-codes leiden naar 
de bronnen.

     Een aflopende zaak                       Bochtje gemist                    Geen hek hout me tegen
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Plannen  
om jouw woning  

te verkopen?  
Laat het ons weten!  

(013) 5400 379

Tivolistraat 2
5017 HP Tilburg 
(013) 5400 379 

info@tivoliwoningmakelaars.nl
www.tivoliwoningmakelaars.nl

Volg ons op Instagram 
en Facebook

J O U W  W O N I N G ,  O N S  W E R K !T I V O L I  W O N I N G M A K E L A A R S
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Garage te huur 
In de Armhoefse Akkers. Per direct € 120 per maand. ( 06 127 828 56.

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 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.
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BUURTAGENDA 

3 nov, 19.00 – 21.00 uur La Poubelle 
Repair Café voor reparatie van kapotte spullen 

4 nov. Aanvang 11.45 uur Tilburg Senioren Tour 
Bustocht voor 55+, aanmelden vóór 26 oktober 

5 nov. Vanaf 09.00 uur Natuurwerkdag Moerenburg 
Snoei- en opruimwerkzaamheden voor een schoon park 

16 nov. Vanaf 17.30 uur Pelgrimhoeve 
Seniorendiner; aanmelden vóór 9 november. 

 
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) - Jan van Kessel -Toine Kocx (foto’s) - Jaap 
van Loon - Lucy Reijnen – Rob Ysebaert (lay-out).  

   
Ø Reacties 

Buurtkrant 
Deadline kopij volgend nummer  
Verschijningsdatum rond:  

      3 november 
     18 november 

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  
De redactie behoudt zich het recht voor reacties te weigeren, te 
redigeren of in te korten. 
 

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

     Leden 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). 

     Vergadering Eerstvolgende vergadering: 8 november. 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.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 Seniorenver. 

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

Ø Gemeente Tilburg Voor klachten of opmerkingen over uw woonomgeving:  
(14 013 of e-mail via de site : www.tilburg.nl of via de Fixi-app. 
Omgevingsmanager Natascha Verhaaren ( 06 132 093 39 of  
7 natascha.verhaaren@tilburg.nl  
Wijkregisseur Janna Kuiper 7 janna.kuiper@tilburg.nl of 
( 06 110 796 82. 
 

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 

 
 
 

 
 
 
 
 

                                                                        

 
 
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! 
 
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 

Uw advertentie 
hier?

Veel rendement 
en 

een laag tarief!
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