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De bewoners van Amarant weg uit de 
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Hét adres voor ver trouwd en deskundig taxeren

Word vrijwilliger bij Sensoor Tilburg 
 
Jezelf ontwikkelen en tegelijkertijd zinvol vrijwilligerswerk doen? Dat kan bij Sensoor 
Tilburg Sensoor is op zoek naar nieuwe vrijwilligers, die met echte aandacht gesprekken 
willen voeren via telefoon, chat en e-mail. Hoe dat precies werkt, komt aan bod in de 
uitgebreide basistraining die nieuwe vrijwilligers volgen.  
Aanmelden voor deze training kan tot 3 september. Meer informatie is te vinden op 
www.sensoor.nl/brabant of telefonisch te verkrijgen via 544 15 44 
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Het planten van bomen en groen op de 
verschillende plekken moet zorgen voor 
een aantrekkelijk, groen landschapspark. 
De Voorste Stroom heeft een nieuwe loop 
gekregen. Er zijn kikkerpoelen aangelegd. 
Tijdelijk voorzien van een omheining. Er 
zijn volop nieuwe wandelpaden gemaakt, 
o.a. tussen de Moerenburgseweg, 
Korvelse Waterloop, Kommerstraat en de 
Koebrugseweg, achter voetbalvereniging 
Were-Di. Toch is de ontwikkeling van 
landschapspark Moerenburg nog niet klaar.

Meer bedrijvigheid
Manege Hooijen aan de Broekstraat 
heeft zijn nieuwe rijhal van 20 x 40 m2 in 
gebruik genomen. Op termijn wordt ook 
de directe omgeving aangepakt, waardoor 
de manege meer geïntegreerd wordt in dit 
landschapspark.
Café Zomerlust is sinds de verbouwing zes 
dagen per week open. Alleen op dinsdag 
is het café gesloten. Zoals we eerder al 
schreven komt er zeer binnenkort een 
informatiepunt over de ontwikkelingen in 
Moerenburg en het Groene Woud in de 
nieuwe aanbouw. Het zaaltje kan gehuurd 
worden voor vergaderingen en partijen. 
Voor meer informatie kunt u terecht bij Gijs 
van Esch, www.cafezomerlust.nl of 
tel. 542 52 92.
Gestart is ook met de aanleg van wat 
parkeerplaatsen, zodat de gevaarlijke 
situatie op de weg hopelijk tot het 
verleden gaat behoren. Er is verder bij 
café Zomerlust op 24 mei. een bord 
geplaatst, met daarop aangegeven alle 
mogelijke wandelroutes in de omgeving. 
In Moerenburg zelf zijn op diverse 
plaatsen paaltjes geplaatst met daarop de 
wandelrichtingen voor die bepaalde routes.
Vanaf half juli zal de Theetuin aan de 

Moerenburg verandert          Corin Sweegers

Degenen die regelmatig in Moerenburg wandelen, zien steeds kleine stukjes verande-
ren. Afgelopen maanden is op veel plaatsen gewerkt en is er vooral veel aangeplant. 
Soms liggen de werkzaamheden stil, dan weer wordt een heel terrein aangepakt. 
Maar, er gaat nog meer gebeuren.

Broekstraat 4 op zaterdag en zondag open 
zijn. Ook de eerste gasten in de Bed & 
Breakfast worden rond die tijd verwacht. De 
Vlaamse Schuur, waarover zo enorm veel 
te doen geweest is, zal begin juli officieel 
in gebruik genomen worden. Ook hier kunt 
u terecht voor vergaderingen e.d. Neem 
hiervoor contact op met Manon van Dijken, 
tel. 06 464 288 77.

Rare Bewonersbrieven
Via een bewonersbrief begin maart heeft 
de Gemeente Tilburg laten weten dat er 
half maart een drempel aangelegd zou 
worden in de Oisterwijksebaan, tussen 
de Moerenburgseweg en Café Zomerlust, 
maar hier hebben we nog niets van gezien. 
De volgende bewonersbrief kwam op 27 
april met daarin een aantal vraagtekens 
over “wat zullen we de bewoners wel en 
niet vertellen”! Hierop kwam 2 mei een 
gecorrigeerde versie, waarin alleen nog 
gesproken werd over een kapvergunning 
voor bomen aan de Kommerstraat. Tevens 
werd in deze brief vermeld, dat er nog 
meer informatie verstrekt zal worden 
voor de zomervakantie. Helaas is die 
informatie op dit moment nog niet binnen. 
Mocht er nieuws zijn, dan zullen wij het 
op de website www.armhoefseakkers.nl 
publiceren. De bewonersbrieven kunt u ook 
vinden op www.tilburg.nl, de website van 
de Gemeente of via de  informatie op www.
dommel.nl.

Nog meer activiteiten
De komende tijd zal er aan de 
Moerenburgseweg een begin gemaakt 
worden met de aanleg van het kunstwerk 
dat Huize Moerenburg moet doen herleven. 
Hiervoor is de bouwvergunning verstrekt. 
Er zal tegenover de monumentale boerderij 
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van de familie Horsten, deels op het 
weiland waar dit jaar nog schapen met hun 
lammetjes liepen, een talud met daarop 
een stalen skelet worden gebouwd dat de 
contouren van Huize Moerenburg moet 
aangeven. 
De voormalige RWZI zal na het 
gereedkomen van dit kunstwerk 
overdag deels worden opengesteld 
voor wandelaars. Ook zal in het weiland 
tegenover Were-Di een beperkt aantal 
parkeerplaatsen worden aangelegd en een 
boomgaard met notenbomen.
Aan de zuidzijde van de Kommerstraat 

wordt in 2011 nog een begin gemaakt 
met de aanleg van de 2e fase van de 
helofytenfilters. Ook daarin zal een 
kunstwerk worden geplaatst. Ook in dit 
filter zullen wandelmogelijkheden worden 
aangelegd.
Door de verkavelingen is een aantal 
stukken land in Moerenburg in andere 
handen gekomen. Deze kavels worden nu 
bewerkt en krijgen in de loop van het jaar 
hun definitieve inrichting. Van maïsland, 
weiland, bloemrijk grasland tot ‘terug naar 
de natuur’, maar deze veranderingen 
hebben natuurlijk tijd nodig.

Kees Fonken: “Ik heb het contract 
ondertekend omdat natuur niet iets 
is voor vijf jaar, maar voor de langere 
termijn. Het contract legt de afspraken 
over beheer en onderhoud van bepaalde 
landschapselementen vast. Ook zijn in 
het contract afspraken gemaakt over de 
openstelling van ons bedrijf voor mensen 
uit de stad en over de vergoeding die we 
hiervoor ontvangen. We ontvangen nu 
al veertig schoolklassen per jaar op ons 
bedrijf aan de Broekstraat in Moeren-
burg. Het Deltaplan stimuleert dat we 
schoolklassen ontvangen en dat we 
hiermee de kloof tussen stad en land 
verkleinen.”

Ook voor niet-agrariërs
“Het is belangrijk dat we juist in dit gebied, 
in de stadsrand van Tilburg, activiteiten 
ondernemen die ervoor zorgen dat het 
landschap mooier wordt”, aldus Jan Baan, 
lid van de Stuurgroep Deltaplan voor het 
Landschap. “Dit wordt in toenemende 
mate gewaardeerd door de bewoners van 

Kees Fonken tekent Deltacontract     Jaap van Loon

Aan de keukentafel zetten onlangs buurtgenoot Kees Fonken en stuurgroeplid Jan 
Baan hun handtekening onder het eerste Deltacontract. Hierin zijn voor een periode 
van dertig jaar de afspraken vastgelegd over vergoeding aan de agrariër voor aanleg, 
beheer en onderhoud van landschapselementen op zijn percelen in Moerenburg en 
over de openstelling van zijn bedrijf voor bezoekers.

de stad. Er heerst een positieve sfeer in 
dit gebied. Na Kees Fonken gaan nog 
drie voorlopers ook een Deltacontract 
ondertekenen. En daarna verwacht ik 
een duidelijk ‘zwaan-kleef-aan-effect’. 
Overigens kunnen ook niet-agrariërs, 
dus particuliere grondbezitters, een 
Deltacontract afsluiten.”

Tweede plan
Naast het plan van Kees Fonken is in maart  
ook het bedrijfslandschapsplan van Harrie 
van Gorkum, eveneens woonachtig aan de 
Broekstraat in Moerenburg, goedgekeurd. 
Dit is gebeurd door de stuurgroep, die 
wordt gevormd door de ZLTO, Brabants 
Landschap, de gemeenten Tilburg en 
Oisterwijk en de provincie Noord-Brabant.
De stuurgroep heeft opgemerkt dat het plan 
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nog niet volledig ‘Deltawaardig’ is, maar wel 
pilotwaardig. De aanpak en de beschrijving 
zijn goed, maar de stuurgroep streeft naar 
vijf procent aan landschapselementen en 
recreatieve paden per totaal bedrijfsgebied. 
Dit percentage wordt zowel in het plan van 
Fonken als van Van Gorkum niet gehaald. 
Geen probleem, omdat niet ieder plan op 
zich hoeft te voldoen aan de norm. De 
norm van vijf procent geldt voor het totale 
gebied.

Buurtbewoner Kees Fonken (L) en Jan Baan zetten hun 
handtekening onder het eerste Deltacontract

Meerwaarde
Voor Kees en Harrie is de eventueel 
beschikbare extra grond vanuit de 
‘grondpot’ een goede reden geweest 
om mee te doen. Doordat zij beiden al 
langere tijd met de gemeente in gesprek 
zijn geweest, is de meerwaarde echter 
gering. “De puzzelstukjes zijn hier eigenlijk 
al gelegd”, geeft Kees Fonken aan. “En 
voor de financiële vergoeding hoeven we 
het ook niet te doen. De vergoeding voor 
het bijwonen van een vergadering is hoger 
dan de vergoeding die ik krijg voor het 
aanleggen en onderhoud van bloemrijk 
grasland.” Toch zien beiden het belang 
van goede afspraken. Harrie van Gorkum: 
“Als boer word je nooit slechter van een 
bedrijfslandschapsplan. Ik denk dat je je 
bedrijf wel wat meer in beeld brengt door 
eraan deel te nemen. Ik sta achter de 
investeringen in Moerenburg, want ook ik 
ben natuurliefhebber!”
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“Het werd onderhand wel tijd”, verzucht 
locatiedirecteur Anne-Marie van Gerwen. 
“Eigenlijk stond er in september al een 
compleet nieuwe school klaar, maar toen 
was het verstandig om meteen ook de 2e 
verdieping erop te zetten. Nu hebben we 
dadelijk een grote school voor onze 215 
kinderen, maar dat aantal mag uitgroeien 
tot 350. Daarvoor is voldoende ruimte.” 

Kindercampus
Met deze nieuwbouw, ingeklemd tussen de 
St. Josephstraat en de Hoogvensestraat, 
lost de gemeente ook een belofte in. Al 
sinds 2002 is gepraat over en geschoven 
met een nieuwe locatie. Nu die eindelijk 
gerealiseerd is, is er ook sprake van een 
echte kindercampus. Anne-Marie: “Doordat 

Andreasschool verhuist (eindelijk)                                Corin Sweegers

Nog een paar weken, dan is het zover. Op woensdag 6 juli pakken de kinderen van 
de Andreasschool hun spulletjes bij elkaar. Ze verhuizen die ochtend naar een splin-
ternieuwe locatie op de kindercampus Hoogvenne.

het consultatiebureau van Thebe en een 
aantal activiteiten van Kinderstad vlakbij 
elkaar gevestigd zijn, kunnen we op peda-
gogisch gebied een doorgaande lijn voor 

Impressie van de nieuwe school

Jeanne en Noud van Rijswijk – van de 
Sande zijn op 5 augustus vijftig jaar 
getrouwd, maar ze vieren hun gouden 
bruiloft op 30 juli, in De Commanderie. Ze 
ontmoetten elkaar op een dansavond in 
Café De Brouwer in Moergestel. Hij kwam 
die avond eind jaren vijftig van de vorige 
eeuw van Moerenburg af gefietst en zij 
kwam van Spoordonk. Beiden waren van 
de boerenstand, dus dat trof. Ze besloten 
samen het leven door te brengen. Een paar 

jaar hebben ze bij de ouders van Noud in 
boerderij Moerenburg ingewoond. (Juist ja, 
nu woont daar de familie Horsten!) Dat ging 
zo in die tijd, tot er twee kinderen waren. 
Daarna betrokken ze hun huis aan de J.M. 
van Nassaustraat, om daar niet meer weg 
te gaan. Zij voedden daar hun zoon en hun 
drie dochters op en koesteren zich nu in de 
liefde van vijf kleinkinderen. Desgevraagd 
verraden Jeanne en Noud het geheime 
recept voor een lang en gelukkig huwelijk: 
allebei buitenshuis blijven werken. En 
inderdaad, Jeanne werkt nog steeds als 
huishoudelijke hulp en kinderoppas bij een 
aardige familie in de St. Josephstraat en 
Noud houdt de oversized tuin van zijn broer 
in Hilvarenbeek bij. En dit na een leven 
van zorg voor de huishouding en werk 
buitenshuis. 
Proficiat Jeanne en Noud & een heel 
mooie dag toegewenst met jullie familie en 
vrienden!

Gouden bruidspaar                                           Toon van Gestel
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kinderen van 0 tot 12 jaar garanderen en 
goed samenwerken. In de prachtige villa 
aan de St. Josephstraat heeft Kinderstad 
twee baby-opvanggroepen en twee peuter-
opvanggroepen. In de peuteropvang is er 
geen onderscheid tussen peuterspeelzaal 
en kinderdagverblijf voor twee- tot vierjari-
gen. De pedagogische aanpak, de ope-
ningstijden en de werkwijze van de 
medewerkers zijn gelijk. Verder biedt 
Kinderstad daar voor- en naschoolse 
opvang in een zinvol ontdekkingsklimaat, 
waarin de kinderen hun persoonlijke en 
sociale vaardigheden kunnen verbreden 
en verdiepen. De kinderen van de Andre-
asschool kunnen daar goed gebruik van 
maken. Ze hoeven niet meer van het ter-
rein af om met een busje naar een andere 
locatie te worden gebracht.”

Modern gebouw
Zo’n doorgaande lijn volgens pedagogisch 
concept klinkt natuurlijk prachtig, maar 
werkt dat ook? Anne-Marie heeft daar alle 
vertrouwen in: “De pedagogisch medewer-
kers en leerkrachten hebben volop moge-
lijkheden om samen te werken. 
We maken bijvoorbeeld gebruik van 
gezamenlijke ruimten, zowel in school, 
in de villa, als buiten. Mijn kamer deel ik 
met de unitmanager van Kinderstad en 
onze teamkamer is ook voor gezamenlijk 

gebruik. Kinderstad heeft die niet. Dat geldt 
overigens ook voor de gymzaal.”  
“Onze school is gebouwd volgens een 
nieuw leerconcept”, gaat Anne-Marie 
verder. “Alle klaslokalen zijn voorzien van 
heel veel glas en de meeste wanden kun-
nen worden open geschoven. Hierdoor 
hebben we een heel flexibel, maar ook 
transparant gebouw waar kinderen van 
alle groepen elkaar gemakkelijk kunnen 
ontmoeten. Mijn nieuwe school is absoluut 
niet te vergelijken met de beide locaties 
waar we nu nog zitten. Het gebouw aan het 
Lourdesplein is echt nog een ouderwets 
schoolgebouw met lokalen die eigenlijk 
veel te klein zijn voor het moderne onder-
wijs van nu. Dit gebouw biedt straks tijdelijk 
onderdak aan een aantal kunstenaars. De 
locatie Lanciersstraat is al een veel moder-
ner gebouw. Direct na de zomervakantie 
gaat OBS Phanta Rei daar met enkele 
groepen in.”

Verhuizing
Eind juni worden alle nieuwe spullen 
geleverd, waaronder het complete meubi-
lair voor tien groepen. Het oude meubilair 
wordt deels verspreid onder de andere vier 
scholen van de Stichting Katholiek Onder-
wijs Tilburg Zuid-Oost (SKOTZO). Oude 
troep? “Nee, absoluut niet. Daar horen bi-
jvoorbeeld ook een paar digitale schoolbor-
den bij”, reageert Anne-Marie. “Wellicht dat 
we ook nog een openbare verkoop houden, 

De achterzijde van het nieuwe gebouw 
van de Andreasschool. Aan de bovenver-
dieping wordt nog hard gewerkt. Links de 

kinderopvang van Kinderstad

In de locatie van de Andreasschool trekt na 
de vakantie OBS Phanta Rei
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maar dat is nog niet zeker.”
Woensdag 6 juli wordt een spannende 
dag. Vanuit de beide oude locaties pakt 
ieder kind ’s morgens wat spulletjes mee. 
Ze verzamelen dan allemaal in de Gon-
delstraat en trekken vervolgens in optocht 
naar de nieuwe school. Dat zal zo rond 
09.30 uur zijn. Anne-Marie: “Ik hoop, dat 
langs de route heel veel ouders en buurtbe-
woners zullen staan en de vlaggen worden 
uitgehangen, want voor alle kinderen en 
leerkrachten is dit een heel feestelijke 
maar ook spannende gebeurtenis. In feite 
hebben we jarenlang twee kleine scholen 
gehad, waar iedereen elkaar kende in het 
gebouw, maar niet of weinig wist wie en wat 
er allemaal in het andere gebouw zat. Die 
groepen komen nu samen en dat betek-
ent voor ons allemaal ook een echt nieuwe 
start! We kijken er enorm naar uit, vooral 
ook omdat het allemaal wel heel lang heeft 
geduurd.”

Nieuw logo
Die nieuwe start wordt ook gesymboliseerd 
door het nieuwe logo van de Andreass-
chool, dat die ochtend feestelijk in gebruik 
wordt genomen. “We hebben nog wel even 
gedacht aan een nieuwe naam”, bekent 
Anne-Marie, “maar daar hebben we toch 
van af gezien. Die nieuwe naam zou verwij-
zen naar het nieuwe leerconcept, dat we de 

komende jaren gaan invoeren, waardoor 
we onze nieuwbouw optimaal gaan benut-
ten.”
Woensdagmiddag 6 juli leveren de verhui-
zers ook de materialen af uit de beide oude 
locaties. Anne-Marie: “Daarna gaan we met 
ons hele team keihard aan de slag om alles 
uit te pakken en verder in te richten. We 
willen proberen om alles nog vóór de grote 
vakantie gereed te hebben, zodat we het 
nieuwe schooljaar met frisse moed in een 
volledig ingerichte school kunnen begin-
nen. Op donderdagochtend houden we 
met alle kinderen, leerkrachten en ouders 
een speurtocht door de nieuwe school en 
de wijk, zodat iedereen zich meteen een 
beetje thuis gaat voelen. Daarna verzorgt 
de Ouderraad een lunch voor kinderen, 
ouders en leerkrachten. ’s Middags maken 
de kinderen kennis met hun nieuwe leer-
kracht en het lokaal voor het volgend jaar. 
Een dag later is het afscheid nemen en 
begint de grote vakantie.” 
Is dan alles op orde? “Ik denk het niet”, 
verwacht Anne-Marie. “Als je ziet wat er 
nu nog allemaal aan het gebouw en de 
speelplaats moet gebeuren! Daarbij weten 
we nu natuurlijk ook nog niet waar we alle-
maal tegenaan lopen, als we eenmaal in de 
nieuwbouw zitten.”

Officiële opening
De Kindercampus Hoogvenne wordt of-
ficieel geopend op 31 augustus. Kinder-
stad, Thebe en de Andreasschool zijn nog 
druk bezig met de plannen. “In ieder geval 
starten we die dag met gezamenlijke activi-
teiten voor alle kinderen die op de campus 
zijn, dus de hele groep van nul- tot twaalf-
jarigen. Rond het middaguur vindt dan de 
officiële opening plaats en daarna houden 
we een soort open dag. Iedereen kan dan 
komen kijken naar onze prachtige accom-
modaties. Hoe we dat precies gaan doen, 
weten we nog niet, maar tegen die tijd komt 
het natuurlijk in alle kranten”, aldus een 
enthousiaste Anne-Marie. 

De oude Andreasschool aan de 
Ringbaan-Oost biedt na de vakantie 

ruimte voor kunstenaars
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Platform verkeersveiligheid Armhoefse Akkers 
 
Onlangs heeft in de buurtkrant een oproep gestaan waarin, op initiatief van de Buurtraad, 
aan de buurtbewoners gevraagd is deel te nemen aan een platform dat zich bezig gaat 
houden met de verkeersveiligheid in de wijk. Als reactie hierop hebben buurtbewoners 
enthousiast gereageerd en aangegeven actief te willen deelnemen, dan wel melding 
gemaakt van specifieke verkeerssituaties.  
 
De tot nu toe ingebrachte verkeersproblemen zijn: 
§ de sluiproute van vrachtverkeer via de JP Coenstraat naar industrieterrein Loven 
§ de slechte staat van de Nieuwe Bosscheweg in combinatie met het slechte wegdek, 

onveilige situatie voor fietsers, de onoverzichtelijke (dus gevaarlijke) aansluiting met de 
Ringbaan Oost en het harde rijden met geen controles 

§ het vrachtverkeer dat door de Pelgrimsweg gaat 
§ een te brede Armhoefstraat, wat uitnodigt tot hard rijden 
§ de verkeersveiligheid rond de basisschool 
§ korte oversteektijd Ringbaan Oost voor minder mobiele en jonge voetgangers en 

fietsers 
§ wijk niet ingericht als 30 km-zone 
§ overzichtelijk maken van voorrangsverkeer en oversteek JP Coenstraat. 

 
Het platform heeft inmiddels enkele keren vergaderd over de ingebrachte problemen en de 
te bewandelen route hoe een en ander aan te pakken. Los van incidentele en op zichzelf 
staande situaties en mogelijke aanpassingen, is de mening van het platform dat 
bovenstaande problemen in elkaar grijpen en dat een integrale aanpak van de 
verkeersveiligheid de voorkeur geniet.  
 
Het platform vraagt zich af of met de opsomming van bovenstaande situaties al de 
problemen zijn benoemd. Hebt u alsnog een op zichzelf staand probleem dan wel een 
toevoeging van de bovenstaande situaties, meldt dit dan. 
Mocht u daarnaast een bijdrage willen leveren aan de verkeersveiligheid in uw wijk, laat 
het ons weten. 
 
Ten slotte willen wij u er op wijzen dat het mogelijk is een klacht in te dienen bij het 
Centraal Meldpunt van de gemeente, tel. 0800-1920. De gemeente zal de klacht 
onderzoeken en met u contact opnemen. Als u een klacht indient bij de gemeente geeft u 
dit dan door aan het platform? 
 
Wij houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen. 
 
Platform verkeersveiligheid Armhoefse Akkers:  
 
Frank Maas Nieuwe Bosscheweg 87 franksiem@home.nl 
Astrid Abels Doornbosschestraat 24 Astrid.abels@hetnet.nl 
Edwin Koole Armhoefstraat 34 EdwinKoole@versatel.nl 
Dennis van Dijk JP Coenstraat 31 Dijkie79@kpnmail.nl 
 
 
 
Logo verkeersveiligheid0611 
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Een deel van de bewoners van onze wijk 
heeft een bewonersbrief van de gemeente 
ontvangen. Omdat regelmatig te zware 
voertuigen over de brug rijden en er ook 
vanuit twee richtingen de brug op wordt ge-
reden, terwijl deze maar voor eenrichtings-
verkeer geschikt is, is de brug beschadigd. 
De uiteinden die de brug ondersteunen, de 
‘landshoofden’, zijn te dicht tegen de brug 
gekomen, waardoor ze de brug inklemmen 
en deze nu soms vast zit.

Moeilijk in beweging 
“Ik merkte het op een avond in april,” zegt 
Piet Maas, sinds elf jaar brugwachter van 
draaibrug Prinsenhoeven. ”Ik wilde de brug 
voor een schip opendraaien, maar er was 
geen beweging in te krijgen. Ik heb het 
schip helaas niet door kunnen laten.” De 
gemeente werd ingelicht en heeft vast-
gesteld wat er aan de hand is. De brug is 

Even met zijn allen op de brug springen                                  Judith Doljé

Het zal de meeste buurtbewoners niet ontgaan zijn, dat de brug bij de Jumbo is afge-
sloten voor autoverkeer. Wat is er eigenlijk precies aan de hand? En hoe vergaat het 
de brugwachter in deze tijden? 

te repareren, maar daar moet een zeer 
gespecialiseerd bedrijf aan te pas komen. 
Het is nog even de vraag wanneer dat gaat 
gebeuren, indien mogelijk nog wel vóór de 
bouwvakvakantie. Voor het autoverkeer zal 
dat echter geen verschil maken. Ook na 
reparatie zal de brug alleen toegankelijk 
blijven voor voetgangers en fietsers. Brom-
fietsers mogen er ook nog wel even over, 
tot de nieuwe brug over de Piushaven klaar 
is.
Hoe moet het in de tussentijd met alle 
schepen die erdoor willen? “Het is overwe-
gend geen probleem,” stelt Piet gerust. 
“Alleen bij erg warm weer gaat de noord-
kant van de brug klem zitten. Het metaal 
zet dan uit en aan het eind van een warme 
dag, gaat hij heel moeilijk open. Ik vraag 
dan aan de omstanders of ze even op 
de zuidkant van de brug willen springen. 
Daarna lukt het meestal wel.”

Piet Maas op de brug



11

Levendige haven 
Is het niet saai nu de brug alleen nog 
maar gebruikt mag worden door voetgang-
ers en fietsers? “Brugwachten is soms 
hard wachten en soms hard werken”, 
filosofeert Piet. “Maar het is ook nu toch 
echt niet saai. Na al die jaren verveelt het 
brugwachten me sowieso nog steeds niet. 
Voor mij begint de zomer, als ik weer als 
brugwachter aan de slag kan gaan. Aan het 
eind van de zomer, als het stiller en kouder 
wordt, krijg ik er wat genoeg van. Maar dan 
is het brugwachten voor het seizoen ook 
weer bijna gedaan.” 
Dit jaar is het extra gezellig in de Piushaven, 
vanwege alle activiteiten die er gepland 
zijn (zie www.piushaven.nl). Er zijn boot-
tochten, etentjes op het water en zomer-
podia. Ook Piet treedt er wel eens op met 
zijn Elvis-bandje. Het maakt zijn werk extra 

levendig. Alhoewel, over afwisseling heeft 
hij in de regel niet te klagen. Er wippen 
geregeld vrienden en bekenden aan in 
zijn brugwachtershuisje. Daarnaast kent 
hij inmiddels de nodige buurtbewoners, 
die staan te wachten tot de brug opengaat 
en even een praatje maken. En verder 
ontmoet hij natuurlijk de eigenaars van 
de passerende boten, waarvan hij som-
migen inmiddels tot zijn vrienden rekent. 
Per slot doet hij het werk al elf jaar en zijn 
er mensen die ieder jaar in de Piushaven 
aanleggen, met de kermis bij voorbeeld. 
“Speklapje brugwachter?”, roepen ze hem 
toe, als hij aankomt en zij op de kade zitten 
te barbecuën. Geregeld wordt hem ook 
een borreltje op het dek aangeboden. Piet 
is natuurlijk graag bereid om daar op in te 
gaan, na werktijd uiteraard.

In de aankondiging van de voorstelling 
annex wandeling schreef Kneepkens: “U 
woont in de fijnste buurt van de stad. Dat 
weet ik, want ik ben er op verkenning ge-
weest. Dit deed ik om een theatervoorstel-
ling te maken, namens Het Zuidelijk Toneel 
en samen met de Buurtraad en Buurtkrant. 
Ik heb met u gesproken en u hebt me ver-
teld over uzelf en de buurt.” 
 
Op stap met een vreemde
En Kneepkens ging verder met: “U woont 
tussen de cafés, winkels en (film)theaters 
langs de Heuvel aan de ene kant, en 
idyllische landerijen, moestuinen en het 
Baksche Ven aan de andere kant. Dit is 
het paradijs waar de tijd lijkt stil te staan. 
Zo’n heel gemoedelijke buurt waar de 
mensen elkaar nog echt kennen. Waar een 

Met ‘Ons kent ons’ wandelend door de buurt                    Toon van Gestel

Op 15 mei werd door het Zuidelijk Toneel onder leiding van theatermaker Arthur 
Kneepkens de theatervoorstelling ‘Ons kent ons’ speciaal voor de Armhoefse 
Akkers georganiseerd. Deze toneelvoorstelling werd gespeeld in brechtiaanse stijl: 
het publiek deed (inter)actief mee. Hoe kreeg Kneepkens het publiek zo actief erbij 
betrokken? Welnu, hij organiseerde een wandeling door onze buurt onder het motto 
‘Ons kent ons’. 

vreemde op straat ook meteen als zodanig 
herkend wordt, dat heb ik wel gemerkt. Als 
u hier niet bent geboren was ’t vast niet 
makkelijk de wijk binnen te komen. In ieder 
geval wilt u hier nooit meer weg. Ook over 
vroeger hebt u me verteld. Het was hier in 
de Sacramentsparochie heel gemoedelijk 
en iedereen kende elkaar nog. Toen wel. 
Nu niet meer. Nu nog steeds. Hoe zit dat 
nou? Ik wil u uitnodigen mee te gaan op 
een theatrale wandeling door uw eigen 
buurt met mij, vreemde op straat. Om 
opnieuw te kijken naar wat u zo goed kent. 
En met elkaar, buurtbewoners.’

Wandelende theatervoorstelling 
Op zondagmiddag om drie uur werd er 
onder grote publieke deelname vertrokken 
vanaf Café Zomerlust, met koptelefoons 
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op achter de bakfiets aan. Onder de klan-
ken van serieuze klassieke muziek, een 
requiem, afgewisseld met ‘life’ gesproken 
tekst trok het publiek van de toneelvoor-
stelling al wandelend door de buurt. Het 
thema ‘Ons kent ons’ was richtinggevend 
om tijdens de theatervoorstelling voor het 
ambulante publiek duidelijk te maken en 
te krijgen: wat weten we zoal van elkaar? 
Hoe was het in deze buurt vroeger en hoe 
is het nu? In het inmiddels door de bewo-
ners verlaten Amarant-pand aan de JP 
Coenstraat blijkt nu achter het raam een 
eenzame dame te wonen. Overdag wordt 
ze opgesloten door haar partner, die haar 
telefonisch in de gaten houdt. Bang is ze 
niet in deze veilige buurt. In de Armhoef-
straat staan talloze verlaten winkelpandjes; 
Nico van naast Blossom geeft commentaar 
en noemt de eertijds bekende namen: De 
Leeuw, De Leuw, Hans Dankers, Van de 
Gender-Timmermans, en hij gaat zo nog 
een tijdje door.
Ook klinkt de stem van de oude melkboer 

Pigmans en zijn vrouw door de koptele-
foons, linksaf de Pelgrimsweg. Dan klinken 
plotseling vreemde stemmen: honderd 
Polen schijnen daar in het klooster aan de 
Pelgrimsweg te wonen, maar zien doen we 
ze niet, tot een van hen achter een van de 
ramen ons uitnodigt voor een rondje door 
het klooster. En dan klinkt weer dat re-
quiem. 

Zomerlust
De tocht wordt beëindigd voor de ingang 
van de gesloten Sacramentskerk. Je mag 
er een kaarsje branden en daarna loop 
je op eigen gelegenheid terug naar Café 
Zomerlust.Daar kun je de consumptiebon 
gebruiken om de kennismaking met elkaar 
voort te zetten, onder het genot van een 
goed glas van deze bieracademie. 
De voorstelling werd vanwege de grote 
publieke belangstelling en deelname later 
op de dag nog eens twee keer herhaald. 

Chapeau Zuidelijke Toneel!

“Ons kent ons” komt over de brug
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PROTEST!

Door Lout Donders

Dit wordt een protest-column. Eigenlijk had ik willen schrijven over een prachtavond 
bij Raakveld in het Duvelhok in de Sint Josephstraat. Zjef Naaijkens en de zijnen 
doen daar aan dagopvang en begeleiding van meer of minder gehandicapte mensen 

die bij andere grotere instanties tussen de wal en het schip vallen, omdat ze niet binnen de 
matrixen passen. Raakveld biedt dagopvang op maat aan een clubje mooie en bijzondere 
mannen en vrouwen. Ik mocht een paar weken geleden aanschuiven bij het avondeten daar 
in het Duvelhok. Wat een feest! Wat gezellig en wat goed wat daar gebeurt. Daar had ik dus 
mijn Donlog over willen schrijven, maar dat doe ik nu niet, want het is tijd voor protest. 

Buurthuizen gaan dicht, een museum is al dicht, Kunst in de Openbare Ruimte gaat op de 
fles, l ’Aventura bloedt dood, minder onderhoud aan straten en wegen. Er moet bezuinigd 
worden omdat er de afgelopen tijd teveel is uitgegeven en teveel verplichtingen zijn 
aangegaan. Het blijft toch raar dat niemand in de politiek in de ‘Gouden Eeuw’ van Tilburg 
(zoals Ruud Vreeman het in zijn boekje noemt), nooit eens gedacht heeft dat er wellicht ook 
weleens andere tijden zouden kunnen aanbreken. Naïef? Dom? Kortetermijndenken? Of een 
combinatie van dat alles? Ik weet het niet. Gods water over Gods akker laten stromen, het 
was een way of life in de plaatselijke politiek en niet alleen in Tilburg. En nou niet zeuren 
over het  Draaiende Huis van John Körmeling, want dat is mooi en bijzonder. Klaar uit. 

Maar nu komt het ineens dichtbij. Onze buurtkrant dreigt te verdwijnen. Zomaar weg 
vanwege bezuinigingen. Kijk, dat ze in welgestelde buurten als de onze de straatfeesten 
niet meer meebetalen lijkt me redelijk. Bomen knuffelen kunnen we ook zelf wel, net als 
een vrijdagborrel bij Zomerlust. Onze hondendrollen zelf opruimen kunnen de meeste 
wijkbewoners ook wel zelf. 

Maar onze buurtkrant? De beste buurtkrant van het land? Als columnist mag ik dat zeggen, 
want ik maak geen deel uit van de redactie. Redactie, bezorging, vormgeving, iedereen 
doet het voor nix. De enige kosten zijn die van de drukker en dat is Diamant, waar ook veel 
mensen op straat komen te staan. Wat nu, moeten we naar ‘n website in plaats van ons 
bloadje? Ik mag nu nog een stuk of vijftig woorden van de eindredactie, maar uit protest 
stop ik er nu mee …….. ……. ……. ….. …. …. …….. …. ….. ….. . ……….. …… …. …… ….. … 
…… …… …. …. … .. …. …… ….. ….. …. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. …. … … … …. … …. ….. 
….. ….. …. ….. ….. ….. ….. …. …. ….. …. …. …. … ant moet blijven!
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Expositie en Regionaal Archief

Nel Donkers, huurster van een atelier op 
Carré, zal in het Duvelhok vanaf zaterdag 
18 juni tot en met zondag 26 juni een 
solo-expositie houden waarbij zij honderd 
olieverfwerken en vijftig grafische werken 
laat zien. De toegang is gratis en elke dag 
is het Duvelhok open vanaf 14.00 tot 19.30 
uur. 
Tevens zet het Regionaal Archief, 
tegenover het Duvelhok in de St. Joseph-
straat op zaterdag 18 juni haar deuren 
open voor het bezichtigen van de
grote oude kaart Van Zijnen. Getoond 
olieverfwerk is door Nel geschilderd aan 
de hand van oud fotomateriaal uit dit 
Regionaal Archief. 
Nel Donkers is bereikbaar via tel. 
5 44 75 05 en e-mail: nedo-art@hetnet.nl

In de wijk was er weinig ruchtbaarheid 
aan deze gebeurtenis gegeven. Dat gold 
niet alleen voor onze wijk, maar ook voor 
de genodigden. Twee dagen tevoren pas 
rolde er een uitnodiging in de brievenbus. 
Dat was van invloed op de deelname aan 
de dienst in de Heuvelse kerk, waar o.a. 
het dodenappèl  werd afgenomen, waarbij 
de namen van de Tilburgse gesneuvelden 
werden gedeclameerd. 

Elfde herdenking Indië-monument                              Jaap van Loon

Zaterdag 21 mei draaide ’s morgens een militair voertuig het parkje aan de Gerard 
van Swietenstraat op. Voor buurtbewoners het signaal dat er vandaag de jaarlijkse 
herdenking bij het Indië-monument zou plaatsvinden.

Traditioneel na de dienst een wandeling, 
vooraf gegaan door de doedelzakband van 
Dutch Pipes and Drums, diverse vaandels, 
oud-strijders, militairen en publiek. Voor de 
mensen die slecht ter been waren, was een 
bus ingezet.

Indrukwekkend
Rond half een vond de kranslegging plaats 
bij het Indië-monument, in aanwezigheid 
van ruim 100 belangstellenden. Een altijd 
weer indrukwekkende gebeurtenis met een 
heel speciale serene sfeer. Het hijsen van 
de vlag, de groet, het verhaal van de in alle 
opzichten in de steek gelaten mannen die 
voor ons vaderland gevochten hebben, de 
minuut stilte, het blazen van de taptoe en 
tenslotte de kranslegging. Ingrediënten die 
tot nadenken stemmen. Gelukkig houdt 
een deels verjongd organisatiecomité de 
komende jaren deze herinneringen nog 
mee levend.
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Onlangs ontmoette ik wéér iemand die was getroffen door de verschrikkelijke ziekte 
kanker. Ik voelde me machteloos. Maar dat wil ik niet zijn. Ik wil strijden, al is mijn 
eventuele bijdrage misschien nog zo klein. 

Ik speel nu met het idee om medio november een inzamelingsavond te organiseren met  
veiling, ten bate van KWF Kankerbestrijding. De locatie moet ik nog zoeken, evenals de te 
veilen objecten en/of diensten. Het project staat dus nog heel erg in de kinderschoenen, 
maar ik heb het idee dat we in onze wijk een dergelijk initiatief met een mooie opbrengst 
toch van de grond moeten kunnen krijgen.

Dus: iedereen die wil meedenken, mee organiseren of iets in de aanbieding heeft (van de 
perfecte locatie tot een mooi kunstwerk of -om maar wat te noemen-  een dagje gratis 
poetsen) vraag ik een mail te sturen aan: rooijakkers-bosch@tele2.nl. 
Zo kan ik inventariseren of een dergelijke feestavond 
iets gaat opleveren voor het goede doel. 
Alvast ontzettend bedankt voor jullie reacties.       

Sta op tegen kanker!

Ingeborg Bosch

Het huis is ontworpen door architect Otto 
Triebel, in de stijl Nieuwe Zakelijkheid. 
Het pand is in eerste instantie gebouwd 
voor de directeur van de Oisterwijkse 
Lederfabriek. Tijdens de oorlog zat de 
Duitse Wehrmacht in het pand. Rond 
1950 woonde de toenmalig burgemeester 
baron van Voorst tot Voorst in de witte villa 
nabij het Elisabeth Ziekenhuis. Op 1 mei 
1954 werd het pand in gebruik genomen 
door het Radiotherapeutisch Instituut van 
het ziekenhuis. In die tijd werd het pand 
bekend in Tilburg, omdat kankerpatiënten 
vanaf toen hier werden bestraald. De eer-
ste directeur was dr. Bernard Verbeeten. 
Naar hem werd later, na de verhuizing in 
1981 van dit radiotherapeutisch instituut 

naar de Brugstraat naast het Twee 
Stedenziekenhuis, het Verbeeteninstituut 
vernoemd. De laatste tien jaar was het 
huis aan de Prof. Dondersstraat pand en 
kantoor voor reclamebureau RAL.

De nieuwe eigenaren Rob Phillippart en 
Maarten van Bemmel betaalden voor het 
pand meer dan één miljoen euro en zullen 
waarschijnlijk aan de totale verbouwing 
nog eens zo’n bedrag kwijt zijn. De oor-
spronkelijke indeling komt terug en de 
hoofdingang wordt op de originele plaats 
teruggebracht. Over een jaar hopen Rob 
en Maarten in hun nieuwe pand te kunnen 
gaan wonen. 

Het Witte Huis wordt gerestaureerd       Corin Sweegers

Aan de Prof. Dondersstraat staat het rijksmonument ‘t Witte Huis. In opdracht van de 
nieuwe eigenaar is aannemer Heerkens van Bavel het huis uit 1929 in de oorspron-
kelijke staat aan het terugbrengen. 
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Rommelmarkt De Kaauw Errepels

In 2014 hopen we met onze Carnavalsvereniging het 44-jarige jubileumfeest te vieren.
Wie had dat gedacht? In 1971 begon het toenmalige bestuur van de Pelgrimhoeve met het 
organiseren van een carnaval in de Pelgrimhoeve. Dat werd toen een enorm succes. Tot op 
de dag van vandaag is het jaarlijks een groot evenement, dat vijf dagen veel leven in de wijk 
brengt. 

Rommelmarkt
Om dit jubileum groots te kunnen vieren moeten we nog veel werk verzetten. We willen er 
veel aandacht aan besteden. Niet alleen voor de regelmatige bezoekers van de Pelgrim-
hoeve, maar voor alle medebewoners van onze wijk,  Armhoefse Akkers.
We zijn dus op zoek naar diverse sponsors, maar we willen zelf niet alleen toekijken. We 
willen een aftrap maken om zelf een rommelmarkt te organiseren. De opbrengst is dus 
geheel voor de festiviteiten rondom het jubileum van De Kaauw Errepels. De rommelmarkt 
staat gepland op 2 oktober in de Pelgrimhoeve. De bedoeling is dat we één week voor de 
rommelmarkt de spullen verzamelen. Dat moeten natuurlijk wel goede en goed verkoopbare 
spullen zijn. Meer informatie volgt.

Namens de Kaauw Errepels: Peter de Leeuw en Karel Vermeulen

Straatvolleybaltoernooi 2011

Dit jaar vindt het toernooi plaats op zondag 3 juli, vanaf 12.00 uur.
Inschrijven kan nog tot vrijdag 25 juni via straatvolleybaltoernooi2011@gmail.com
Er zijn al diverse aanmeldingen van teams die eerder meegedaan hebben aan het toernooi. 
We hopen verder nog op deelname van straten die voorgaande jaren nog niet meegespeeld 
hebben. DUS: stel in je straat een team samen (6 personen, minimaal 2 vrouwen) en maak 
kennis met het toernooi. We willen de dag afsluiten met een BBQ. 
Hiervoor zal nadere informatie per e-mail verstuurd worden.
 
Namens de organisatie, Maaike Brink en Dennis van Dijk

Tip: spelen bij de ‘buren’ in Jeruzalem 

Nu onze eigen speeltuin De Holle Boom nog niet open is, zoeken veel mensen een andere 
plek om hun kinderen te laten spelen. Er zijn op dit moment verschillende initiatieven om 
weer wat speelplekken in de wijk te krijgen. Als we dit schrijven, is daarover nog niets zeker. 
We houden u op de hoogte. 
Maar we hebben nu wel een tip: in de Betuwestraat in de wijk Jeruzalem is nog niet zo lang 
geleden een nieuw speeltuintje geopend op de plaats waar enkele huizen zijn afgebroken. 
Het heet ‘De Apenboom’ en het is zeker de moeite waard om een keer te gaan kijken. Er 
is ook een basketbalveld en een kindermoestuin. En… het is echt vlakbij. Als je aan de 
oostelijke kant van de Ringbaan-Oost over het viaduct gaat, zie je een trap. Ga daar naar 
beneden, volg het paadje en je komt er! Dit kan allleen te voet. Ben je met de fiets: kijk 
dan achter buurthuis Jeruzalem of rijd langs de Jumbo over de Havendijk en ga dan na het 
viaduct naar rechts. 

Werkgroep Spelenplan
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Tilburg Ten Miles 4 september

De Brabants Dagblad Tilburg Ten Miles trekt op zondag 4 september weer door onze 
wijk. Voor de vele duizenden lopers zorgt onze wijk al jarenlang voor een fantastische 
ambiance. De feestelijke versieringen, het enthousiasme van de kijkers langs het 
parcours en de levende muziek zorgen ervoor dat alle hardlopers bij ons weer even 
hun rug rechten.

Het programma wijkt weinig af van dat van het vorig jaar. Er wordt om 10.30 uur in het 
centrum gestart met de jeugdlopen. De eerste onderdelen die door onze wijk gaan, bereiken 
rond 11.50 uur de Armhoefstraat. Daarbij ook de deelnemers aan het nieuwe onderdeel: het 
Open Fontys studentenkampioenschap 10 km.
Natuurlijk kunt u ook zelf meelopen. Het uitgebreide programma is te lezen op de website 
www.tilburgtenmiles.nl  

Deze keer kunnen we dit stukje beter een andere naam geven, bijvoorbeeld: ‘Niet 
meer achter de voordeur’ of ‘Achter een andere voordeur’. In januari 2010 – ruim 
anderhalf jaar geleden – is er al een stukje over deze bijzondere bewoners in de buurt-
krant verschenen. 

In de JP Coenstraat op de nummers 25 en 19 staan twee huizen die al ruim dertig jaar 
bewoond werden door mensen die bij Amarant zijn ondergebracht. Maar sinds half mei zijn 
de tien bewoners verhuisd naar het ‘nieuwe’ Casino aan de St. Josephstraat, waar nu zo 
duidelijk ‘Café’ op de voorgevel prijkt. 

Feestje 
Door de begeleiders van Amarant zijn de bewoners al zo’n anderhalf jaar voorbereid op 
deze voor hen heel grote verandering. En de meeste bewoners hebben ook volop nieuwe 
huisraad gekocht: banken, tweepersoonsbedden (“een echte boxspring”) en wat je maar 
kunt bedenken. 
Op de maandagavond, voordat ze gingen verhuizen, hadden twee buurvrouwen - Carien 
en Mieke - een verrassingsfeestje georganiseerd voor de bewoners. Met genoeg te eten en 
te drinken en een heus zelfgemaakt lied, werd uitgebreid afscheid genomen en kregen alle 
bewoners een foto ter herinnering. 

Wat nu met de huizen?
De huizen voldeden niet meer helemaal voor de bewoners van Amarant, tegen de huidige 
normen die daarvoor gelden. In hun nieuwe onderkomen is het allemaal moderner, hebben 
ze een eigen badkamer, etc. Wel is er enige vrees nu bij de buurtbewoners. “De huizen lij-
ken immers uitermate geschikt voor bewoning door studenten.” Of: “Amarant zal de hoofd-
prijs wel willen vangen en veel te veel vragen voor deze huizen” en “Zal mij benieuwen wat 
er in komt, maar ik hoop geen studentenhuis”, waren de verschillende reacties. 

Willianne Verbakel
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KLEINTJES

Te koop woning 
In Armhoefse Akkers, mooie ruime drive-in woning. Ruimte voor 2 auto s, tuinkamer met 
toilet, tuin. 1e verdieping: ruime woonkamer, keuken, groot terras 34 m2, 2e verdieping:  
3 slaapkamers, douche/toilet. Veel vernieuwd zoals dak, kozijnen, enz.
Interesse bel: 211 46 46.

Zang- of pianolessen
Neem contact op met Wil van Leijsen, bevoegd zang-pianodocent en zanger bij concerten/
kerkdiensten,  Loudonstraat 16  5018 GE  Tilburg,  tel. 544 54 55, wilvanleijsen@home.nl 

Bureau Taal en Tekst 
CRKBO geregistreerd, voor begeleiding en correctie van: Nederlandse scripties, proef-
schriften, teksten, boeken, brochures en gebruiksaanwijzingen, alsmede het geven van 
Nederlandse les/ bijles. Josette van Heck, tel. 536 2759, J_vanheck@yahoo.co.uk

Muziekles 
Gitaar, keyboard, piano, zang, basgitaar, contrabas, tuba. Kees van de Ven Muziek,  
Carré 37, tel. 06 156 214 70, keesvandeven muziek@hotmail.com 

Vakantiehuis te huur
Zee, strand, wandelen, natuur, historische schatten. Il Cilento: nog onbekend gebied in Italië. 
Huis/kamers te huur. Twee keukens, zicht op Capri:  www.villapoggioalsole.com  
Lout Donders, tel. 543 88 68.

Te koop Playstation 3 (met twee spellen), nauwelijks gebruikt: €150 tel. 536 39 74

Gevonden: wij hebben op het trapveldje bij Jan Wier een sleutelbos gevonden. Het is een 
sleutelbos bestaande uit een roze sleutelhanger met drie sleutels. Een sleutel lijkt een 
fietssleutel en de andere sleutels zijn gecertificeerde sleutels. Als je ze kwijt bent, bel even 
013-536 56 79.

Vraag geld van Verrijk je wijk op tijd aan!  

In het najaar zijn er altijd veel straatfeesten. Wilt u daar geld van Verrijk je wijk voor 
aanvragen? We kunnen door de bezuinigingen bij de gemeente niet meer zoveel toekennen 
als voorgaande jaren, maar een aanvraag indienen kan altijd. Doe dat alleen wel op tijd, 
zodat we als Buurtraad tijd hebben om de aanvragen te bespreken. 
De laatste buurtraadsvergadering voor de vakantie is op 21 juni. In juli en augustus is er 
geen vergadering. Na de vakantie vergaderen we weer voor het eerst op 13 september. 
Als uw aanvraag niet op tijd binnen is, kan geen bijdrage gegarandeerd worden! 
Ook voor andere goede ideeën die de wijk ten goede komen, kunt u een aanvraag doen. 
We zien die graag tegemoet!

Vul een formulier in en lever dat in bij de buurtraad. Mailen kan: 
buurtraad@hotmail.com. 
Aanvragen kan ook via de website www.verrijkjewijk.nl.
Is de aanvraag op tijd binnen, dan kunnen we die in onze 
vergadering (normaal 2e dinsdag van de maand) bespreken. 
U krijgt daarna zo snel mogelijk antwoord.

Buurtraad Armhoefse Akkers
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BUURTAGENDA 

18-26 juni 14.00 – 19.30 uur Duvelhok 
Expositie Nel Donkers 

3 juli Vanaf 12.00 uur Straatvolleybaltoernooi 
met teams uit onze wijk 

6 juli ± 09.30 uur Andreasschool 
Vanuit Gondelstraat optocht schoolkinderen, ouders en 
team naar nieuwe school 

31 aug. 12.00 uur Opening Kindercampus 
St. Josephstraat / Hoogvensestraat. 

4 sept. Vanaf 11.00 uur Tilburg Ten Miles 
Route door onze wijk 

 
INFORMATIE 

Ø Buurtkrant E-mail: armhoefseakkers@gmail.com 
Postadres: Oisterwijksebaan 67, 5018 CA Tilburg 

      Eindredactie Toon van Gestel Oisterwijksebaan 67 536 39 74 
      Advertenties Anneke v.d. Avoird Bosscheweg 192 542 30 65 
  
Ø Buurtkrant 

medewerkers 
Anneke v.d. Avoird, Judith Doljé, Lout Donders, Toon van Gestel, 
Joost Ketelaars (bezorging), Toine Kocx (foto’s, website), Jaap 
van Loon, Pieter Siebers, Anne-Marie Smulders (In the picture), 
Corin Sweegers, Willianne Verbakel, Rob Ysebaert (lay-out).  

   

Ø Reacties 
Buurtkrant 
 

Deadline kopij volgend nummer: 
Verschijningsdatum rond:  

1 september 
17 september 

  
Klachten over bezorging, onvolledige exemplaren van uw 
buurtkrant, of storende fouten?  
Meldt het via armhoefseakkers@gmail.com  
 

Ø Buurtraad E-mail: buurtraad@hotmail.com 
Postadres: Loudonstraat 25, 5018 GE Tilburg 

Voorzitter Helma Oostelbos P.F. Bergmanstraat 4 536 56 79 
Secretaris Remco Westhoek Loudonstraat 25 535 70 08 
Penningmeester Erwin Jacobs J.M van Nassaustr. 40 590 40 00 
Lid Ineke v. Kasteren J.P. Coenstraat 34a 544 67 83 
Lid Cora de Jonge Prof. Dondersstraat 67 543 98 37 

Vaderdagtip: Geef een boek over de Armhoefs Akkers of de Pelgrim-   
  hoeve! Deze prachtige boeken zijn te koop bij bloemen- 
  zaak Blossom of de Pelgrimhoeve.
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Lid Leendert Florusse Prof. Dondersstraat 71 544 94 34 
Lid Ton Berkelmans Oisterwijksebaan 173 06 515 859 47 
Lid Johan van der Have Armhoefstraat 47 543 34 97 
 Vergadering normaal elke 2e dinsdag van de maand om 20.30 uur  

Eerstvolgende vergaderingen 21 juni en 13 september bij Studio 
T, bereikbaar via poort aan de Van Imhoffstraat. 

                            
Ø Wijkagent 

Peter Aikema 
Wijk Armhoef Hoogvenne 
E-mail: Peter.Aikema@mw-brabant.politie.nl 
Tel. 06 295 437 98 
Spreekuur: 15 en 29 juni van 19.00 -20.00 uur in ruimte 
Buurtraad bij Studio T via poort aan de Van Imhoffstraat. Vanaf 
september weer de 1e en 3e woensdag van de maand. 

  
Ø Bloedafname Iedere woensdagochtend van 09.15 – 09.45 uur in ruimte bij 

Studio T via poort aan de Van Imhoffstraat. Van week 29 t/m 
week 34 is de bloedprikpost gesloten. Woensdag 13 juli is de 
laatste prikochtend, op 31 augustus is de prikpost weer open. In 
de tussentijd kunt u terecht in het Elisabethziekenhuis. 

  
Ø Ouderenadviseur Piet Brokke, tel: 06 333 081 37 

Voorlopig geen spreekuur. U kunt hem bellen voor vragen of het 
maken van een afspraak voor bijv. een bezoek aan huis. 

  
Ø Senioren Netwerk 

Armhoefse Akkers 
Komt op voor seniorenbelangen in de wijk. Hebt u wensen, een 
idee of een klacht? Of wilt u zelf meedenken in het Netwerk. 
Informatie bij ouderenwerker Kitty Lumens, tel. 542 27 30, e-mail: 
kittylumens@koningshaven.twern.nl. 

  
Ø Centraal Meldpunt 

Gemeente Tilburg 
Voor klachten of opmerkingen over uw woonomgeving:  
Tel. 0800 1920 of e-mail via de site www.tilburg.nl  

 
	  Prettige vakantie

Het redactieseizoen zit er weer op. Twee maanden bent u van de buurtkrant verlost, maar 
we wagen het te betwijfelen of wij u hier een groot plezier mee doen. De buurtkrant mag 
zich verheugen in een groeiende populariteit en dat zou ons tot vreugde moeten strekken. 
Maar we hebben hier een dubbel gevoel bij, zoals dat heden ten dage heet. Vroeger zouden 
we geschreven hebben dat we bij deze groeiende belangstelling gemengde gevoelens 
hadden. Donkere wolken pakken zich samen boven de hoofden van onze redactie, want 
het voortbestaan van de buurtkrant wordt serieus bedreigd. De gemeente Tilburg dreigt de 
geldkraan dicht te draaien en wat moeten we dan? De zaak maar sluiten? No way, eerst 
gaan we samen met de buurtraad als strijdmakkers in een stevig debat met de gemeente en 
als dat niks oplevert, gaan we eens verder kijken hoe we de zaak draaiende gaan houden. 
Wellicht doen we in de nabije toekomst een beroep op u als lezer. U hoort nog van ons. 
Maar eerst gaan we eens genieten van een welverdiende rust. We zullen u missen, en wij 
hopen u ons ook een beetje! 
De traditie schrijft voor dat de buurtkrant in de zomer twee maanden niet verschijnt. Geen 
edities dus in juli en augustus. Half september ligt de buurtkrant weer bij u thuis op de 
deurmat. Wij wensen u een fijne vakantie.

De redactie
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Piushaven 20b, 5017 AN Tilburg
T (013) 5811500, F (013) 5425515, M 0627115836
E info@matthijsklerx.com, I www.matthijsklerx.com
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Maldhy Bongers          
            Klassiek Homeopaat 
Behandeling op afspraak 
Tel:	  06-‐17992016	  

www.maldhybongersklassiekhomeopaat.nl 

• Oedeemtherapie	  
• Acnetherapie	  
• Laserontharen	  
• Elektrisch	  ontharen	  

	  	  	  	  	  	   	  

	  	  	  www.huidtherapiedevocht.nl	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Nieuw:	  Applisonix	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  veilig	  en	  pijnloos	  ontharen	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  voor	  blonde,	  grijze,	  witte	  en	  rode	  haren	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  voor	  alle	  haarkleuren	  en	  alle	  huidtypen.	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Nieuwe	  Bosscheweg	  96.	  Tel.	  013-‐5353852	  	  	  	  	  	  Els	  de	  Vocht	  
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U wilt uw woning renoveren, restaureren of  
voorzien van dubbel glas, oude kozijnen  
vervangen, nieuwe deuren en/of ramen,  
uw zolder opknappen of ’n extra kamer erbij. 
       

    Huijbers timmerwerken  
    i.s.m. atelier Altagratia    
   
is hiervoor ’t juiste adres.  Ook  voor  het  
leggen van parket, laminaatvloeren of  
dorpels.   
Kijk  eens  op www.altagratia.nl  voor  
informatie of een vrijblijvende offerte                                       
Spoorlaan 14, 5017 JS Tiburg    

Tel: 013-5361726  of  06-36318878 
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jos ten brink interieur architect 
tivolistraat 62-30 
5017 HR tilburg  

  013 54 33 631/06 22 96 02 79 
 

vertaalt wensen in verrassende ontwerpen voor inrichting, aanbouw, verbouwing, 
renovatie en restauratie van particuliere woningen en bedrijven 

 
verzorgt tekeningen, bouwvergunning en begeleiding van de uitvoering van eerste idee 

tot en met uiteindelijke realisatie 
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 Rijsdijk Vis is al 45 jaar de specialist voor Uw verse 
en gebakken vis bij U in de buurt.

Wij werken alleen met 1ste kwaliteit vis en visproducten, 
verantwoord gevangen en verwerkte vis volgens de viswijzer van 
Stichting Noordzee en het Wereld Natuur Fonds. Hierdoor kunnen 
wij inmiddels een ruime keuze bieden in duurzame vis.

Elke dag verse sojaolie en uitsluitend natuurlijke producten 
waardoor wij een top kwaliteit kunnen garanderen.

Wij zijn het adres voor heerlijke huisgemaakte kibbelingen, 
gebakken lekkerbekjes en de bekende panga filets. Ook voor 
maatjes haring, overheerlijke gerookte/gestoomde makrelen of 
gemarineerde vissen bent U bij ons aan het goede adres. 

elke donderdag in Tilburg: Pelgrimsweg, 10:00 tot 13:00
 Pieter Postplein,  14:00 tot 18:00
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SPORTEN BIJ WERE DI TILBURG

Bij Were Di Tilburg kunt u terecht voor hockey, tennis, jeu de boules en 
beach-volleybal.
Were Di heeft een hockeywaterveld, 2 kunstgrasvelden, 6 all weather 
tennisbanen, 8 jeu-de-boulesbanen en 4 beachvolleybalvelden.

U kunt nog lid worden. Voor info: kijk op de website 
www.weredi-tilburg.nl  U kunt ook een e-mailtje sturen naar  
info@weredi-tilburg.nl,  bellen op 543 22 86 (op maandag na 20.00 uur) 
of zelf eens een kijkje komen nemen op ons prachtige sportcomplex.
Were Di Tilburg, IJsclubweg 2, Tilburg (achter het Bastion Hotel)

PHPH

PHPH
60 jaar 'jong'

1949 2009

Vof  PelgrimHoeve
Voor al uw feesten of bijeenkomsten.

U heeft de mogelijkheid
om zelf  voor uw buffet te zorgen.

Er is een rookruimte aanwezig.

www.pelgrimhoeve.nl

Pelgrimsweg 27 • 5018 EL  Tilburg • 013-5362116 • 06-51518818


