
ARMHOEFSE AKKERS

                                        april 2012  37e jaargang  nummer 4

 www.armhoefseakkers.com                                armhoefseakkers@gmail.com

  maandelijks blad voor buurtbewoners
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-Moerenburg weer opgeruimd
-Expositie Wout van de Wouw
-Toekomst Piushavengebied

Een druk bezochte Lentewind tijdens een geslaagde “Open atelierroute”
(foto Toine Kocx)
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www.maldhybongersklassiekhomeopaat.nl 
Informeer: 06-17992016 
Veel mensen vragen mijn hulp met klachten als hoofdpijn, bijholteontstekingen, blaasontstekingen, of 
andere weerstandsproblemen. Niet zo bekend is dat homeopathie van grote waarde kan zijn bij 
zwangerschap en bevalling, vruchtbaarheidswensen, angsten, rouwverwerking, hypersensitiviteit, 
drugsgebruik, impotentie, fybromyalgie. autisme. Specifiek heb ik mij toegelegd op depressies. 
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Yolanda van Gageldonk is nu voor het 
tweede jaar directeur van basisschool Arm-
hoefse Akker. Voorheen was ze directeur 
van De Alm in Groenwoud. De Alm en Arm-
hoefse Akker zijn onderdeel van de Stich-
ting Katholiek Onderwijs Tilburg-Zuidoost. 
Onder deze stichting vallen nog drie andere 
katholieke basisscholen.
Met Passend onderwijs zijn scholen ver-
plicht elke leerling het onderwijs te bieden 
waar hij of zij behoefte aan heeft. Veel 
scholen hebben echter niet de vereiste 
expertise in huis om aan elke onderwijsbe-
hoefte te voldoen. Daarom doen scholen 
een beroep op de ambulante begeleiding 
van de regionale expertisecentra. En daar 
gaat de minster dus flink in snijden. 

Zoveelste bezuiniging
“Op de eerste plaats wil ik zeggen dat de 
bezuiniging op Passend onderwijs niet de 
eerste bezuiniging is die het basisonderwijs 

treft,” vertelt Yolanda. “We hebben al de 
overgang gehad van Londo-financiering 
naar Lumpsum. Londo was een financie-
ring met geoormerkte gelden: een bepaald 
bedrag voor VVE (Voor-en Vroegschoolse 
Educatie), voor ICT, voor zorg, etc. Met 
de invoering van Lumpsum krijgt iedere 
school één grote zak met geld. Dat klinkt 
mooi, maar er kwam veel minder geld 
beschikbaar. Dat heeft bij veel scholen tot 
enorme problemen geleid. Veel leraren 
moesten worden ontslagen. Dat was een 
afschuwelijke operatie. Maar ons bestuur 
heeft daar goed op geanticipeerd. Zij heeft 
het stichtingbreed opgelost met natuurlijke 
afvloeiing van de oudere leerkrachten en 
door tijdelijke contracten niet te verlengen. 
Het gevolg daarvan is wel dat groepen 
samengevoegd moesten worden en dat de 
groepen groter zijn geworden. 
Een andere bezuinigingsmaatregel was 
de verandering van de ‘gewichtenregeling’ 
(afhankelijk van het sociaal milieu en het 
land van herkomst geeft de overheid meer 
of minder geld per leerling). Daarmee heeft 
het basisonderwijs ook weer flink inge-
leverd. Gelukkig hebben wij als stichting 
deze bezuiniging, ook al was dat met de 
nodige moeite, kunnen doorstaan. 
Nu staan we echter voor de volgende bijna 
onmogelijke opgave. De stap naar Passend 
onderwijs en tegelijkertijd een bezuini-
ging van 300 miljoen euro is eigenlijk een 
contradictie. Aan de ene kant komt er geld 
bij met de Lerarenbeurs, geld voor deskun-
digheidsbevordering en voor de prestatie-
beloning, waarbij excellente leerkrachten 
een beloning krijgen. Aan de andere kant 
moet er door de bezuinigingen weer geld 
af. Overigens zit het onderwijs helemaal 
niet te wachten op die prestatiebeloning. Ik 
denk ook dat het onderwijs daar nog niet 

Onderwijsminister bezuinigt met botte bijl                              Peter Hamers

Begin maart staakten meer dan 2500 scholen tegen de plannen van de minister van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen om 300 miljoen euro te bezuinigen op Passend 
onderwijs. Het is nu de vraag wat deze bezuiniging concreet betekent voor de school 
in onze buurt: basisschool Armhoefse Akker. Directeur Yolanda van Gageldonk geeft 
antwoord.

Yolanda van Gageldonk
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aan toe is. Veel leraren vragen zich af hoe 
ze beoordeeld worden om voor prestatiebe-
loning in aanmerking te komen.”

Passend onderwijs
We zijn benieuwd wat Yolanda vindt van 
Passend onderwijs. Zij fleurt op: “Pas-
send onderwijs is fantastisch; daar sta ik 
helemaal achter!” Ze heeft echter haar 
bedenkingen: “Op deze manier slaan we 
de plank helemaal mis. Om zorgleerlingen 
goed te kunnen begeleiden hebben we am-
bulante begeleiding nodig. Ik vergelijk een 
leraar vaak met een huisarts. De huisarts 
kan patiënten met eenvoudige klachten 
helpen, maar zodra het ingewikkelder 
wordt, stuurt hij ze door naar een specia-
list. Hetzelfde geldt voor de leraar, maar 
door de bezuiniging op Passend onderwijs 
kan hij zorgleerlingen nagenoeg niet meer 
doorsturen. Er komen steeds meer zorg-
leerlingen; in het basisonderwijs wordt er 
steeds meer verlangd van de leraren. De 
‘rugzakjes’ (het persoonsgebonden budget 
voor leerlingen met een beperking, aandoe-
ning of handicap) vallen weg en daarmee 
ook de begeleiding. Met minder personeel 
moeten we steeds meer doen! De zorg in 
de klas wordt zwaarder, de groepen groter 
en de werkdruk hoger. Als school zijn we 
verplicht daar op in te spelen. We moeten 
alle leerlingen het onderwijs aanbieden dat 
ze nodig hebben.”

Problemen 
Hoe gaan jullie de problemen die de be-
zuinigingen met zich meebrengen, oplos-
sen? 
“We spelen in op de bezuinigingen door de 
onderwijstijd te verlagen, uiteraard binnen 
de grenzen van de wet. Op die manier 
kunnen de groepen relatief klein blijven. 
We waren dit jaar genoodzaakt de ambu-
lante zorg voor hoog- en meerbegaafde 
kinderen terug te brengen van één dag in 
de week naar twee uur. In de speergroep 
krijgen deze kinderen filosofie en Spaans 
en kunnen ze onder begeleiding uitda-
gende werkstukken maken. De remedial 

teaching buiten de klas wordt ook minder, 
zodat remedial het steeds meer door de 
groepsleerkracht in de klas moet gebeur-
en. ICT hebben wij hoog in het vaandel 
staan. Ambulante uren voor ICT zijn al 
teruggebracht van twee dagen in de week 
naar één dag in de week en moet nu al 
gebeuren in taakuren en in onze vrije tijd. 
Ik heb veel waardering voor ons bestuur, 
dat denkt in oplossingen en niet in proble-
men. Een andere manier om in te spelen 
op de bezuinigingen is het creatief inzetten 
van stagiaires. Wij stellen hoge eisen aan 
hen. Daarmee kunnen we de werkdruk 
van de leraren een beetje verlichten. We 
krijgen straks wellicht ook kinderen met 
een beperking in onze school,” verwacht 
Yolanda. “We hebben een lift, maar die 
gaat maar tot de eerste verdieping. We zul-
len daar weer een slimme oplossing voor 
moeten verzinnen. Pas geleden had een 
kind zijn enkel gebroken. We hebben toen 
aan de klas van deze leerling les gegeven 
in de aula.”

Kwaliteit onderwijs
Wat zijn de gevolgen voor de kwaliteit van 
het onderwijs? 
“De grootste zorg voor de nabije toekomst 
is dat de gemiddelde leerling uit het oog 
wordt verloren. Minder goed presterende 
en hele goede leerlingen vallen op; daar zal 
voldoende aandacht voor blijven bestaan. 
Maar de werkdruk neemt enorm toe en ik 
ben bang dat in de toekomst meer leraren 
overbelast zullen raken en met een burn-
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out af zullen haken. Onderwijsmensen zijn 
gedreven; ze willen er bij de kinderen uitha-
len wat er in zit. Als dat niet lukt, terwijl ze 
er alles voor doen, is de kans op een burn-
out groot. Door de bezuinigingen zal er 
minder ruimte komen voor buitenschoolse 
activiteiten; het professionele gedrag zal 
bovenaan blijven staan, maar het zal niet 
altijd meer mogelijk zijn om kinderen alles 
te geven wat ze nodig hebben. Gelukkig 
zitten wij als school nog in een goed jasje. 
Maar na de invoering van Passend onder-

wijs kan ik er niet meer voor instaan dat 
elke leerling de zorg krijgt die hij of zij nodig 
heeft. Daarvoor ontbreken mij de middelen 
en de mensen. Maar wij wíllen het wel, 
want elk kind heeft recht op voldoende 
aandacht en goed onderwijs. Ik heb dan 
ook enorme waarde-ring en respect voor 
mijn team dat zich voor meer dan honderd 
procent inzet om alle leerlingen het onder-
wijs te bieden waar ze recht op hebben,” 
wil Yolanda duidelijk gezegd hebben.

Hanna droomde er al heel lang van, maar 
wilde het niet alleen. Ton, al jaren bevriend 
met Hanna, was er nog niet zo mee bezig, 
maar wilde het ‘later ooit wel eens.’ Toen 
Hanna hem vroeg of hij zin had om mee 
te doen, dacht hij ‘waarom eigenlijk niet?’ 
Nu bestieren zij samen een tuin van de 
VTV Moerenburg. Deze vereniging aan de 
rand van onze wijk heeft zo’n 55 kavels, 

variërend van 50 tot 200 m2. 
Biologisch tuinieren is de norm. Hanna 
heeft het reglement al bestudeerd; Ton 
bijna. Het zijn verscheidene A4’tjes, maar 
het blijkt allemaal wel mee te vallen. Geen 
chemische bestrijdingsmiddelen gebrui-
ken en zorgen dat er geen onkruid vanuit 
je tuin naar een andere gaat, dat zijn de 
belangrijkste regels. Hanna is de afgelopen 

Het tuinseizoen kan beginnen                                                    Judith Doljé

Een moestuin is helemaal ‘in’. Op de meest vreemde plaatsen in de stad duiken de 
tuintjes op en de volkstuincomplexen hebben lange wachtlijsten. Wijkbewoners 
Hanna van Dijck en Ton van Duinhoven hebben geluk. Sinds kort zijn zij in het bezit 
van een volkstuin van wel 138 m2.

dagen al verschillende 
keren naar de tuin ge-
weest. “Iedereen is daar al 
weken aan het werk, maar 
ik weet eigenlijk nog niet 
zo goed wat ik moet doen,” 
lacht ze. Later blijkt dat ze 
samen toch al de nodige 
werkzaamheden hebben 
verricht. Ze hebben het 
onkruid grondig verwijderd 
en Ton heeft een meande-
rend tegelpad aangelegd. 
“De tuin is daarmee gelijk 
rollator-proof,” zegt hij, 
hiermee blijk gevend van 
een langetermijnvisie op 
de nieuwe tijdsbesteding.

Vele handen maken licht werk. Ton (m) en Hanna (r) 
krijgen hulp bij de eerste aanleg
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Mannen tuinieren anders dan vrouwen 
Wat ga je allemaal met die 138 m2 grond 
doen? Hanna wil graag een stukje met 
bloemen, ze denkt aan snijbloemen om 
thuis de vazen mee te vullen. De zon-
nebloemen en chrysanten zijn al besteld. 
“Chrysanten!” roept Ton verschrikt uit, “nee 
toch!” “Niet in een felle  kleur hoor,” stelt 
Hanna hem gerust, “in een mooie bronzen 
variëteit.” Ton wil verschillende soorten 
groenten gaan verbouwen, ook ‘vergeten 
groenten’ zoals gele boterboontjes. 
Ze hebben een grove verdeling gemaakt 
van de werkzaamheden. Hanna zorgt voor 
het bloemen- en kleinfruit-gedeelte. Ton 
gaat aan de slag met de groenten. Is dit 
een klassieke manvrouwverdeling? 
Hanna denkt van wel: “Mannen willen nu 
eenmaal graag zaaien en oogsten.” Zij 
heeft inmiddels ook andere tuinierverschil-
len tussen mannen en vrouwen opgemerkt. 
“Bij vrouwen mag het meestal wat losser, 
verschillende plantjes door elkaar; mannen 
zien graag rijtjes.” Ton knikt, dat klopt. 

Ruimte en rust 
Waar komt het verlangen naar een volks-
tuin vandaan? Volgens beiden speelt het 
zeker een rol dat ze van vroeger uit veel 
buitenruimte gewend zijn. Bij Hanna thuis 
was er een grote tuin met bloemen, groen-
ten en een boomgaard. “Niet dat ik daar 
toen zo veel in deed. Maar het is toch altijd 
blijven trekken: buiten zijn, natuur, tuinie-
ren.” Voor Ton geldt hetzelfde: “Ontspan-
nen buiten bezig zijn na een dag werken, 
de rust in de tuin en de omgeving. Als ik er 
daarnaast dan ook nog wat van kan eten, 
is dat mooi meegenomen.” Ze vinden het 
ook leuk om nieuwe mensen te ontmoeten. 
De vereniging heeft recent een blokhut 
op het terrein geplaatst: ‘Tuin 13’. Wie zin 
heeft kan daar zijn of haar koffie drinken en 
een praatje maken met één van de andere 
volkstuinbezitters. 

Van afrikaantje tot winterwortel 
De compost is nu omgespit; het planten 
en zaaien kan beginnen. Hanna heeft 

netjes met uien en sjalotjes, verschillende 
zakjes bloemenzaad en diverse slasoorten 
ingeslagen. Ton heeft een heel assortiment 
groentezaden besteld. “En aardappelen, 
die komen er in ieder geval ook,” vindt hij. 
“En courgettes en peultjes,” vult Hanna 
aan. Bessen- en frambozenstruiken zijn al 
in de grond gezet. Tomaten, ja die willen 
ze allebei ook. Dan haalt Hanna nog wat 
zaadjes voor afrikaantjes en goudsbloemen 
tevoorschijn: En pompoenen, die horen 
echt ook in een moestuin”. “Kan dat er 
eigenlijk allemaal wel in?” roept Ton ver-
twijfeld uit. “Natuurlijk wel,” zegt Hanna, 
“die pompoenen leiden we via een rekje 
omhoog; dan nemen ze minder ruimte in.” 
De grond is nog kaal maar aan uitbreiding 
in de lucht wordt al gedacht. Wat een ambi-
tie! Hoe zou deze tuin er over enkele maan-
den uit zien? Gezien het enthousiasme van 
beide volkstuiniers gaat het vast lukken om 
hier een mooie hof van te maken. 

Ton controleert zijn werk
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Aanleiding is dat kort na deze datum het 
buitengebied Moerenburg wordt geopend. 
Vele maanden lang is er in dit gebied 
gegraven, grond getransporteerd, zijn 
paden en waterstromen verlegd en vele 
bomen geplant. Aan al die werkzaamheden 
komt binnenkort een einde. Dus reden 
genoeg voor een feestelijke opening.

Helpt u mee?
Voordat de opening plaatsvindt, moeten 
we nog een keer een schoonmaakactie 
op poten zetten, was de mening van 
de Werkgroep Behoud Moerenburg. 
En dat gaat dan ook gebeuren op 28 
april. Om 10.00 uur wordt er gestart 
bij de waterzuivering Moerenburg en 
een half uurtje eerder staat de koffie en 
thee klaar. Tussen de middag wordt er 

lekker gepauzeerd en is er soep voor 
alle vrijwillige werkers. Het bijbehorende 
broodje moet van thuis worden 
meegebracht, dat wel.
Iedereen die ‘iets heeft’ met Moerenburg en 
die het prettig vindt om met anderen uit de 
wijk een zaterdag in de natuur te werken 
wordt hartelijk uitgenodigd om te komen 
helpen. Graag een fiets meenemen, voor 
als u wat verder Moerenburg in gestuurd 
wordt.

Motor
Heel bijzonder aan deze extra 
schoonmaakactie is dat de ‘motor’ achter 
deze activiteit dit voor het tiende jaar doet. 
Buurtgenoot Will van Sprang startte tien 
jaar geleden de eerste schoonmaakactie 
in Moerenburg. Van de gemeente kreeg 
hij toen de titel;  ‘Locatieleider van de 
werkplek voor de natuurwerkdag 2002’. Dat 
geeft toch wel status. Niet dat Will daarom 
verlegen zit, die zet gewoon door, ieder jaar 
weer. Geweldig!
Een extra schoonmaakactie brengt ook 
extra kosten met zich mee. En dat is 
deze keer geen eenvoudige zaak. Bij 
de jaarlijkse schoonmaak in november 
worden de kosten betaald door ‘Verrijk 
je wijk’, maar dat kan maar eenmaal per 
jaar. Daarom wordt een beroep gedaan 
op bedrijven en de middenstand in de 
wijk om deze actie te sponsoren. Het is 
hoopgevend dat de eerste reacties heel 
positief zijn. 75 euro wordt gevraagd van 
een bedrijf en 25 euro van de middenstand, 
maar natuurlijk is iedere gift welkom. 
Wie de schoen past, trekke hem aan! 
In dit geval is het beter even aan de bel te 
trekken en dan via tel. 535 43 71.

Werkgroep Behoud Moerenburg

Extra schoonmaakactie in Moerenburg

“Alweer?”, hoor ik u denken. Nog geen maand geleden waren leerlingen van het 
Midden Brabant College al aan het schoonmaken. Toch is de oproep voor een extra 
schoonmaakdag op 28 april terecht. 

Will van Sprang organiseert en coördineert 
alweer tien jaar de schoonmaakactie
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IVN-wandeling Moerenburg

Op 24 juni heeft het IVN een wandeling 
onder leiding van drie gidsen door Moeren-
burg gepland. Gestart wordt om 10.00 uur 
bij Café Buitenom, wel bekend. In het mei-
nummer van de buurtkrant volgt nadere 
informatie, zo laat Will van Sprang van de 
Vereniging Behoud Moerenburg ons weten.

Verlaten landschap                                                       Jaap van Loon

Een prachtige voorjaarsdag is 
bepaald niet verleidelijk om ergens 
‘binnen’ een expositie te gaan 
bekijken. Dus snel er maar even 
langs om indrukken op te doen. 
Ja, nee dus. Eenmaal binnen wordt 
je aandacht meteen getrokken door 
imposante beelden en als je daar 
dan ook nog eens een persoonlijke 
toelichting over krijgt door Wout, dan 
wil je echt niet meer meteen de zon 
weer in.

Intrigerend
Wout maakt intrigerende foto’s van 
in dit geval leegstaande huizen, fab-
rieken, transportmiddelen. Stillevens 
van vervlogen tijden. Geen gewone 
foto’s, ook geen realiteit, want iedere 
foto daagt uit en laat je stilstaan 
bij het wonen en werken van soms 
jaren geleden. 
Sprekend: een foto van de afbraak van hui-
zen aan de Ringbaan Oost. Een dakkapel 
nog maar aan één zijde vast aan de zijkant 
van een huis. Daarnaast een volledig met 
fotootjes bedekte muur van een kamer 
op de 2e verdieping. Hè? En dat in een 
afbraakpand? 
Iedere foto blijkt bewerkt, gemanipuleerd. 
Elementen zijn verdwenen, anderen toe-
gevoegd. Maar niet zo maar. Elk detail is 

bewerkt, gecombineerd, getransformeerd, 
waardoor bij het bekijken iedere keer weer 
nieuwe accenten opvallen. Met passie 
vertelt Wout over de keuze van een foto, 
het ontstaansproces of de symboliek achter 
bepaalde beelden. Als ik zijn vrouw Marij-
ke vraag om in twee woorden zijn werk te 
omvatten, is het duidelijk: “mijmeringen en 
surrealisme.”

Onder deze titel exposeert buurtgenoot Wout van de Wouw momenteel een deel van 
zijn fotografisch werk op Carré in de Salon (voormalige ontmoetingsruimte van de 
Muze), ingang naast het Klasse Theater. Een gemiste kans, als u er nog niet bent 
geweest! Zondag 8 april kunt u nog terecht tussen 14.00 en 16.00 uur.

Wout van de Wouw
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De voormalige ontmoetingsruimte van de Muze in Carré blijkt 
een prima plek om een expositie in te richten

Fotoshoppen
Beetje zwevend persoon dus… Nou, 
vergeet dat maar. Wout is sportleraar en 
daarnaast eigenaar van Reclamestudio De 
Sprong, waarin hij veel van zijn creativi-
teit kwijt kan: “Ik ben altijd al gefascineerd 
geweest door fotografie,” vertelt Wout die 
sinds zijn opleiding aan de Academie voor 
Beeldende Vorming ook als kunstenaar 
actief is. Het was door een stagiaire van de 
kunstacademie van Den Bosch, dat hij al 
in de begintijd van de computer zijn foto’s 
digitaal begon te bewerken. ”Het was een 
mooie deal,” blikt Wout terug. “Ik leerde van 
hem en hij leerde van mij. Iedere ochtend 
begonnen we eerst een half uurtje achter 
de computer. Je kunt wel zeggen, dat ik 
een pionier ben in het digitaal bewerken 
van foto’s.”  
Met de huidige programma’s lijkt het 
manipuleren van foto’s simpel, maar dat 
blijkt in het werk van Wout bepaald niet het 
geval: “Je werkt eigenlijk in lagen. Steeds 
bewerk je een facet, bekijk je het resultaat, 
scherp je het aan, totdat je tevreden bent. 
De meeste foto’s bestaan uit wel 70 tot 80 
lagen.”

Atelier
Gelukkig is het werk ook te koop. “Mijn 
werk is uniek en dat wil ik zo houden. Van 
tevoren stel ik vast hoe groot de oplage 
wordt, meestal drie exemplaren. Verder 
streef ik een zeer hoge kwaliteit na bij het 
afdrukken, dus pearlpapier, gemonteerd 
op dibond en inkten die ook na zeventig 
jaar nog niet verkleurd zijn,” aldus Wout. 
De expositie toont maar een klein deel van 
zijn werk. In zijn atelier in het Carrégebouw 
heeft hij nog een heel uitgebreide verzame-
ling fotowerken. Daarin is ook een andere 
kant van Wout zichtbaar. Er staan foto’s, 
waarin mens en dier centraal staan, maar 
niet in hun alledaagse verschijning. Het 
worden magisch-realistische wezens in een 
surrealistische wereld. En, bij iedere foto, 
bij diverse details hoort weer een verhaal. 
Nuchter verwoord door een kunstenaar die 
eigenlijk een veel breder publiek verdient.

In de komende periode zullen verschillende 
kunstenaars hun werk gedurende drie 
weken exposeren op Carré in de Salon.
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Begroeten, ontmoeten en verbinden op nieuwe brug Piushaven

Zoals al eerder gepubliceerd in de buurtkrant vindt op 23 september de bruglunch 
plaats. De bruglunch is bedoeld om de wijken Jeruzalem, Hoogvenne, Fatima en de 
Armhoefse Akkers samen te brengen op de nieuwe brug over de Piushaven. 

Hiervoor zal elke wijk een wijkgerecht 
maken. Het mooiste zou natuurlijk zijn als 
dit gerecht echt iets over de wijk zegt. Om 
dit te kunnen realiseren zijn wij op zoek 
naar tien vrijwilligers die dit voor onze 
wijk willen oppakken. In de voorbereiding 
is onder de vrijwilligers minimaal één 
professionele kok (en keuken) nodig, 
vanwege de eisen die gesteld worden, als 
je publiekelijk gerechten serveert. 

Hulp gevraagd
Wil jij meedenken over het programma, het 
gerecht, de aankleding van de tafel en hier 
invulling aan geven, of ken je talent uit de 
wijk dat kan optreden tijdens de lunch of wil 
je presenteren en vrijwilligers/eters werven 
voor 23 september? Meld je dan bij ons 
aan.

Op die dag kun je dan ondersteunen door 
gasten te ontvangen aan de wijktafel, bij 
de entree (inname kaartjes), de aankleding 
van de eigen wijktafel en het uitserveren 
van gerecht en afruimen. 
Daarnaast zijn we op zoek naar 120 honge-
rige wijkbewoners voor 23 september, die 
ons wijkgerecht en de wijkgerechten van de 
andere wijken willen proberen. 
Wij gaan ervanuit dat het een erg leuke 
dag wordt. Dat gaat echter alleen lukken 
als jij en je buurman en je partner willen 
ondersteunen en op de dag zelf aanwezig 
willen zijn. 
Heb je interesse, laat het weten en meld je 
aan bij Ton Berkelmans. Het liefst per mail 
op tonberkelmans@live.nl.

Het brugrestaurant in vol bedrijf in de zomer van 2008

 
Dansavond Pelgrimhoeve 
 
Vrijdagavond 11 mei kan er weer gezellig gedanst worden op muziek van ‘Goud van Oud’ 
bijeen gesprokkeld door een bekende DJ. De avond duurt van 20.00 tot 24.00 uur en uw 
familie, buren, collega’s en vrienden zijn van harte welkom. 
Entree € 2,50 waarvoor u tevens een kopje koffie of thee wordt aangeboden.  
Meer informatie: tel. 06 515 188 18 van Peter & Willy de Leeuw. 
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Opgeven is geen optie            Lout Donders

Het klonk zo mooi. Iedereen die hij het vertelde, werd er vrolijk van. “Wat goed 
van je! Dat je dat doet man! Moest ik ook doen.” Eruit, helemaal eruit. Weg van 
de wereld van hier en nu. Weg van kantoor, weg van vergaderen, besprekingen, 

strategie, weg agenda. Loskomen van de dwingende structuren. Weg, weg, weg. Jan van 
Kessel uit de JP Coenstraat deed het in drie maanden van 2011.

Niet zomaar weg, maar een Giro d’Italia  van 5197 kilometer lang, van 10 april tot 17 juli 
2011, echt het hele land door. Kijk maar eens op een kaart hoe dat eruit ziet. Die Italiaanse 
laars è molto grande. Het vertrek was feestelijk, de straat wuifde hem uit op 8 april. Een 
tweede officieel vertrek was op 10 april in het Italiaanse dorp Ronco all`Adige waar zijn 
vrienden een afscheidsfeest hielden. En toen begon de tocht. 

Een bijzondere tocht. Met voorspoed en tegenslagen. Met veel warme gastvrije 
ontmoetingen. Mooie gesprekken aan rijkgevulde tafels. Met Italianen die plaatsvervangend 
trots zijn op die rare Nederlander, l`Olandese volante, die juist hún land heeft gekozen voor 
deze heroïsche toer. En met Italianen die hem ronduit voor gek verslijten, logisch in een 
land waar het verkeer een strijdtoneel is van: ik eerst, dan jij. Met ronkende en brommende 
scooters, Ape’s, flitsende Alfa’s, gedeukte Fiats en denderende vrachtwagens die de 
fietsende Hollander links en rechts om de oren vliegen. En met de Italianen die, als het zou 
kunnen, hun auto nog het liefst tot aan de eettafel of de rand van hun bed zouden rijden. 
Hoezo fietsen?
 
Een bijzondere tocht met hoge toppen en diepe dalen, letterlijk en figuurlijk. Met Mannen 
met Hamers, verlaten streken zonder overnachtingsplek. De eenzame fietser die krom 
gebogen over zijn stuur tegen de wind zichzelf een weg baant. In gevecht met afstand, 
hoogte, weer en wind en met zichzelf. Soms zit hij er doorheen. Stoempen en stampen 
zonder weerga. Trots op zichzelf als hij het redt, eenzaam en verdrietig op sommige routes 
omdat er geen eind aan komt.
Maar één ding was zeker voor Jan: opgeven is geen optie.
En laat dat nou ook het thema zijn voor een groep buurtgenoten die met de Alpe d`Huez 
“onze Nederlandse berg” op de fiets doen, met als doel geld inzamelen voor verder 
onderzoek naar mogelijkheden om kanker en de gevolgen daarvan te bestrijden.

Jan heeft elke dag van zijn Giro notities gemaakt, doordrenkt van waarnemingen, gevoelens 
en emoties. Ze zijn verzameld in een boekje dat volgende maand verschijnt: Da Solo, zijn 
verhaal over zijn Giro d’Italia 2011.
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De eerste serie con-
certen in 2011 in Tilburg 
was snel uitverkocht en 
daarom is nu gekozen 
voor de grote Dommelsch 
Zaal van Poppodium 013 
in Tilburg.
Muzikaal leider Dave 
Hanhart heeft opnieuw 
een aantal talentvolle 
amateurs en doorgewin-
terde profs uit de regio 
Tilburg bijeen gebracht 
voor dit spektakel. De 
zangers, zangeressen en 
vette band laten gouden 
tijden herleven. Een 
ongedwongen avondje uit 

Wijkbewoners op het podium van 013

Twee wijkbewoners zingen en spelen mee in Danzing Queen, een spetterende 
meezingshow door professionals en talentvolle amateurs. Op 18 en 19 mei is te 
genieten van live zang, muziek en dans uit musicals als Mamma Mia, Hair en Saturday 
Night Fever. 

je dak voor dertigers, veertigers en vijftigers. 
Na afloop gaat het concert naadloos over 
in de afterparty met een brede keuze aan 
muziek uit de 70’s, 80’s en vandaag.

Debuut
Vanuit onze wijk zullen Belinda van Doorn, 
bekend van het Klasse Theater en Geert-
Jan Jaarsveld te zien en te horen zijn. 

Belinda heeft natuurlijk veel zang- en 
speelervaring, maar voor Geert-Jan wordt 
het zijn debuut op een groot podium. In het 
volgende nummer van Armhoefse Akkers 
meer over hun voorbereiding op dit grote 
spektakel.
Kaartjes zijn nu al te verkrijgen bij de 
kassa’s van 013 en op 
www.danzingqueen.nl

Lekker meezingen met bekende musicalliedjes

Bloedprikpost terug in de wijk
 
Met ingang van donderdag 12 april is de bloedprikpost heropend! Deze was eind vorig 
jaar gesloten toen de prikdienst naar het Gezondheidscentrum Piushaven verhuisde. Het 
Seniorennetwerk Armhoefse Akkers heeft ervoor gezorgd dat u weer één keer per week in 
de wijk terecht kunt om bloed te prikken. Dit is een proef van enkele maanden, daarna wordt 
bekeken hoe de prikpost loopt en of deze kan blijven bestaan. 

Tijd: iedere donderdag tussen 9.30 en 10.00 uur. 
Plaats: Van Heutzstraat 1a, Tilburg, in de ruimte 
van de buurtraad boven het kindercentrum. 
Bellen bij de buurtraad, daarna wordt de deur 
geopend. Let op: de prikpost zit op de 1e verdieping, er is geen lift.
We hopen dat er veel mensen van deze bloedprikdienst gebruik zullen maken.
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In het rapport worden de verschillende 
gebiedsdelen van het gebied beschreven: 
‘De doelgroep voor de Piushaven zijn 
mensen met een eigen kijk op het leven. 
Bewoners en bezoekers volgen niet de 
platgetreden paden, maar zijn pioniers met 
een eigenzinnig en zelfbewust karakter’. 
Ogenblikkelijk probeerde ik mij met deze 
groep te identificeren maar dat lukte niet 
echt. Dat geldt ook voor de toekomstige 
bewoners die ik ken.  

Status en aanzien
De beschrijving gaat verder met: ‘Wie 
zich in De Werf gaat vestigen, maakt een 
volgende stap in de wooncarrière. Status 
en aanzien spelen een belangrijke rol om 
juist voor deze plek en deze woonbuurt 
te kiezen. Gezinnen met kinderen krijgen 
alle ruimte en kunnen terugvallen op 
de voorzieningen binnen de Armhoefse 
Akkers’. Opnieuw was ik verrast, zover 
ik ze ken, zie ik de gegadigden voor 
De Werf niet echt status en aanzien 
najagen. En het voorzieningenniveau? 
De groen- en speelvoorzieningen zijn 
ronduit belabberd, De Holle Boom is sterk 
verkleind en versoberd, en door het vertrek 
van de Jumbo is nu een flinke rit nodig om 
boodschappen te kunnen doen.  
Nu de bouw op De Werf vordert, wordt 

mij steeds duidelijker hoe vertekend het 
beeld kan overkomen dat de gemeente 
en projectontwikkelaars ons hebben 
voorgehouden. In de zojuist verschenen 
visie staat – zoals ook in eerdere plannen 
– dat: ‘met de bouw van De Werf de 
Armhoefse Akkers voltooid wordt en dat 
nu de wijk gericht is op het water van 
het Piushavenkanaal’. Maar wie een 
wandeling maakt over de Oisterwijksebaan 
aan de kant van de even nummers ziet 
één lange en aaneengesloten huizenrij. 
Deze blokkeert van oudsher het zicht 
op het water. Nu wordt een tweede 
aaneengesloten huizenrij gebouwd, parallel 
aan de huizen van de Oisterwijksebaan. 
Ik vrees dat deze dubbele rij van huizen 
een natuurlijke en goede aansluiting van 

De Werf en het Piushavengebied

Onlangs is het rapport ‘Gebiedsontwikkeling Piushaven Stedenbouwkundige visie 
2011’ verschenen. Daarin wordt beschreven hoe de gemeente, op dit ogenblik de 
toekomst van het Piushavengebied zien. Buurtgenoot Jan P. van Bergen las het met 
grote nieuwsgierigheid. Hier zijn bevindingen. 
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Boekpresentatie in Studio T

Op zondag 15 april (aanvang 15.00u.) presenteert buurtgenoot Jan van Kessel in Studio T 
zijn boek ‘Da Solo’, dat een verslag doet van zijn fietstocht van drie maanden dwars door 
Italië tot in het puntje van de laars. (Zie ook Donlog). Het boek kost 10 euro en de opbrengst 
komt geheel ten goede van de actie Alpe d`HuZes. Het is verkrijgbaar in de Tilburgse 
boekhandels en daarnaast te bestellen via www.janvankesseldasolo.nl. 

Avondvierdaagse Armhoefse Akker 

Ook dit jaar organiseert basisschool Armhoefse Akker haar traditionele avondvierdaagse. 
Van 17 t/m 20 april starten de wandeling van zowel de 5 als 10 km iedere dag vroeg in de 
avond bij de school. Iedere dag wordt een andere route in de directe omgeving gelopen. De 
begeleiding gebeurt door leerkrachten en ouders. Op vrijdag 
vindt weer de fantastisch intocht plaats, waarbij alle deelnemers 
een stuk door de wijk lopen. Inmiddels is de officiële inschrijftermijn 
gesloten. Meer informatie: Maaike Brink, JP Coenstraat 89, 
tel. 06 250 680 06

nieuwbouw en bestaande bouw eerder 
verhindert dan vergemakkelijkt. Ook de 
weinig fantasievolle architectuur, welke 
sterk afwijkt van de bestaande in de wijk, 
draagt zeker niet bij aan ‘het voltooien van 
de Armhoefse Akkers’. Een mooie kans 
om iets bijzonders neer te zetten is niet 
gegrepen. 

Landmark
De appartementenflat aan de oostzijde 
van het gebied sluit het laatste stukje 
zicht op het water vanuit de wijk af. Qua 
schaal (omvang en hoogte) is het een 
gebouw dat misplaatst is. Volgens de 
stedenbouwkundige gaat het om een 
‘Landmark’ om het begin van de kanaalarm 
aan te geven, maar voor wie?  
De flat biedt de toekomstige twintig 
huishoudens een prachtige woonplek 
met een fantastisch panoramisch uitzicht. 
Niemand zal de nieuwkomers dat 
woongenot misgunnen. Maar wordt deze 
hoogbouw ook gewaardeerd door de vele 
direct omwonenden en de duizenden 
wandelaars, sporters en passanten van 
Moerenburg? 
Het Bewoners Platform Piushaven (BBP) 
heeft de gemeenteraad en het college van 

b&w onlangs laten weten, dat de kwaliteit 
van het Piushavengebied er sterk op 
vooruit zou gaan als er minder zou worden 
gebouwd, als verdere hoogbouw in ieder 
geval bij Moerenburg en de stadsrand zou 
worden vermeden, als het groen langs 
de beide kanalen zou worden beschermd 
en uitgebreid (en niet opgeleukt) en als 
het voorzieningen niveau zou worden 
verhoogd. In die zin zou de huidige 
economische crisis - die leidt tot een 
verlaging van de woningbouwproductie in 
het Piushavengebied - een interessante 
keerzijde tonen. 

Tenslotte is vermeldenswaard dat de 
gemeente vindt dat er tussen de Armhoefse 
Akkers en Jeruzalem een pontje moet 
komen. Het zou mij niet verbazen als 
men over een poosje de Buurtraden van 
de Armhoefse Akkers en Jeruzalem zal 
vragen mee te zoeken naar een geschikte 
veerman, of veervrouw...  
Wie geïnteresseerd is in de volledige 
zienswijze van het BPP op het gemeente-
lijke rapport, kan contact opnemen met het 
Secretaraat, Hoevenseweg 2, 
info@piushaven.com 
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Om er een spetterend feest van te maken 
hebben we geld en sponsors nodig. 
We willen verschillende festiviteiten 
organiseren om dit feest te kunnen 
verwezelijken.

Rommelmarkt
Op zondag 23 september willen we een 
rommelmarkt houden. De opbrengst is dan 
ook bestemd voor dit jubileum. U kunt ook 
meewerken om deze rommelmarkt te doen 
slagen. Hoe? Heeft u nog goede spullen en 
wilt u deze geven aan de Kaauw errepels? 
Geef dan een seintje en wij komen ze 
ophalen.
Daar we beperkt zijn in de opslag willen 
we in begin september de spullen komen 

Kaauw Errepels Anders

Het was weer een gezellige carnaval 2012. De optocht was weer als vanouds. Al bij al 
gaat het goed met de Kaauw Errepels. In 2014 bestaat de vereniging al 44 jaar. Dit is 
toch een feestje waard. Dus we zijn aan ’t sparen.

halen.
Natuurlijk kunt u ze ook zelf afgeven. We 
zullen tijdig doorgeven wanneer we gaan 
inzamelen.
Hartelijk bedankt voor uw medewerking!

Peter de Leeuw en Karel Vermeulen.
Verdere informatie: Willydeleeuw@home.nl 
of tel 06 535 035 05

U kunt presentaties bijwonen van eerste-
jaars studenten en aan het eind van de 
avond deelnemen aan de verkiezing voor 
het beste duurzame vrijetijdsevent. De 
avond wordt officieel geopend om 19.00 
uur. Daarna is het de beurt aan eerstejaars 
studenten van Studio T. Zij hebben voor het 
eerst plannen ontwikkeld voor duurzame 
evenementen in landschap Moerenburg. 
Zij laten daarbij zien hoe dat precies in zijn 
werk gaat.  

Uitnodiging: Neighbourhood Café T-Town

Studio T organiseert voor alle buurtbewoners op haar locatie aan de Loudonstraat 
2 weer een Neighbourhood Café, genaamd T-Town. Op 10 april bent u vanaf 18.30 
uur van harte welkom om op een informele manier kennis  te maken met de school, 
studenten en docenten. 

Uitslag  
Alle genodigden kunnen een stem uitbren-
gen op een evenement. De uitslag voor 
het beste duurzame vrijetijdsevenement 
in landschap Moerenburg wordt bepaald 
door het meeste aantal stemmen. De 
prijsuitreiking gebeurt natuurlijk tijdens een 
kleine afsluitingsborrel die vanaf 20.30 uur 
geschonken wordt. De studenten hopen 
dat veel wijkbewoners een kijkje komen 
nemen. U bent van harte welkom. 
Meer informatie: tel. 462 71 10 of kijk op: 
www.studiot.nl  
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Van april t/m september zijn er diverse 
boten te huur, ook sloepjes met motortje. 
Er meert een theater/restaurantboot aan 
met terras op het dek en optredens en 
etentjes in het ruim. De ‘Niet Thuis Huizen’ 
verschijnen weer op de middenpier en het 
terras is open bij activiteiten. Ook kun je je 
vanaf 9 meter in het water storten.

Activiteiten 
Het activiteitenseizoen begint ontspannend 
met de Mobiele Sauna aan de oever in 
Jeruzalem. Elke laatste donderdag van de 
maand is er een knetterend kampvuur met 
muzikale optredens op de middenpier. 
Op vrijdagavonden in augustus worden 
weer avontuurlijke films vertoond. Er zijn 
drie bijzondere Sous le Pont concerten 
gepland en daarnaast ook een aantal 
sportieve activiteiten. Piushaven komt in 
beweging op 6 mei aan de kade. Tennis 

Het borrelt weer in de Piushaven 

Er staat veel te gebeuren rond de Piushaven. De kades, het water en de pier in de 
Piushaven zijn een ‘levend podium’ voor allerlei evenementen en activiteiten. 21 april 
krijgt elke Tilburger een programmaboekje voor 2012 in de bus. Hierbij alvast een 
klein voorproefje.

In de zomermaanden is de Piushaven ‘the place to be’, zoals bij de filmavonden
(foto: Neven Fotografie)

mee met de Piushaven open op de 
draaibrug in augustus of schrijf je met een 
team in voor hét DrakenbootFestival op 15 
september.
Tijdens de Open Monumentendagen in 
september kan publiek de schepen in de 
museumhaven ook van binnen bekijken. 
In het weekend van 21 september wordt 
groots de opening van de nieuwe brug 
gevierd met o.a. de bruglunch (zie elders in 
deze uitgave). 
Vanaf 21 april is het hele programma ook te 
zien op www.piushaven.nl 
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Sinds afgelopen januari is ze met een nieu-
we uitdaging begonnen bij Café De Plaats: 
“Kunnen jullie daar een keer aandacht aan 
besteden in de buurtkrant van de Armhoef? 
Wil graag de Armhoefers laten weten waar 
ze voortaan terecht kunnen om te swingen 
en nog veel meer! Bij Zaal 16 hadden we 
vroeger veel mensen uit de Armhoefse 
Akkers over de vloer.”

Nieuwe uitdaging 
“Ik denk wel eens terug aan Zaal 16, maar 
dat lijkt inmiddels wel al 10 jaar geleden. 
Ben zo druk bezig met De Plaats.”  Sinds 
1 januari 2012 is Eef mede-eigenaar van 
Café De Plaats op het Piusplein: “We willen 
hier nieuw leven in de brouwerij brengen, 
door het organiseren van swingavonden 
en het programmeren van culturele activi-
teiten.  
Wat is er zoal te beleven? Op donderdag, 
vrijdag en zaterdag is er een ‘eetcafé’ met 
gezonde, lekkere en betaalbare menu’s.  
En op de eerste en derde vrijdag van de 
maand is er ‘Swing in de Plaats van 
Zaal 16’. Diegenen die op tijd komen – voor 
half elf ’s avonds  – worden verrast met een 
gratis welkomdrankje!  De entree is gratis 
en het loopt goed, is supergezellig, je moet 
ook eens komen!” aldus Eefje. 

Nog meer ideeën
“Och ik ben momenteel met nog wel 26 
andere ideeën bezig, die echt niet allemaal 
door zullen gaan,  maar ik wil wel een tipje 
van de sluier oplichten hoor. Iedere laatste 
zaterdag van de maand meezingen met 
een sing-a-songwriter. Popfactory met be-
ginnende bands vanuit Factorium (‘Bands 
in De Plaats van Factorium’). Vanaf half 
april in samenwerking met studenten van 
het conservatorium ‘A tribute to -avond’, 
waarbij een band of zanger(es) centraal 
staat. En wat denk je van een cultquiz 
vanaf mei?” 

Geweldige tuin
“Ach het is gewoon een prima tent, op een 
leuke locatie en met een geweldige tuin! 
Zet je in het stukje dat hier binnen niet 
meer gerookt wordt? En dat je uiteraard 
ook in De Plaats terecht kunt voor feestjes 
en borrels?”  

Wil je op de hoogte gehouden worden van 
de activiteiten van De Plaats? Meld je dan 
aan via cafedeplaats@gmail.com 
voor de wekelijkse nieuwsbrief of kijk op de 
website www.deplaats.nl.

In ‘De Plaats’ van achter de voordeur                          Willianne Verbakel 

In mei 2010 hield Zaal 16 op te bestaan. Eén van de drijvende krachten van Zaal 16 
was Eef van Eerdewijk. Zij kan het ‘organiseren’  niet laten en is naast haar werk bij 
Factorium de maandelijkse ‘Zaal 16-swing’ blijven organiseren. 

Duizend-
poot Eef van 

Eerdewijk 
achter de bar 
van Café De 

Plaats
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Op dit speelplein zijn we te gast bij 
Kinderstad en daarom zijn er regels 
opgesteld waaraan de spelende kinderen 
zich moeten houden.  We hopen dat ouders 
met hun kinderen over deze regels praten, 
zodat iedereen er fijn kan blijven spelen en 
er geen overlast zal zijn. 
Er is een lijstje met voorlopige regels 
opgesteld. Binnenkort worden deze 
geëvalueerd en wordt er een bord met 
definitieve regels gemaakt.

Dit zijn de (voorlopige) regels voor het 
plein: 

•	 Verboden voor onbevoegden!
•	 Speelterrein maandag t/m vrijdag 

geopend van 19.00 uur tot 21.00 
uur. In het weekend van 10.00 tot 
21.00 uur.

•	 In de speeltuin gaan wij met respect 
met elkaar om. 

•	 Afval deponeren in de daarvoor 
bestemde afvalcontainers.

•	 Fietsen plaatsen in het fietsenrek.
•	 In de speeltuin mogen geen 

gemotoriseerde voertuigen komen, 
zoals brommers en scooters. 

•	 Het is verboden om de achterste 
tuin te betreden!

•	 Het is verboden om over hekken 
heen te klimmen.

•	 Het is verboden te voetballen.
•	 Er mag alleen met een zachte 

schuimbal op het plein gespeeld 
worden.

•	 Bomen, struiken en bloemen dienen 
met rust gelaten te worden. 

•	 Er mag niet in het boomschors 
worden gespeeld.

•	 Verboden: roken, alcohol, drugs, 
kauwgum, drinken (blikjes, flesjes, 
pakjes) en etenswaren, huisdieren, 
zwerfvuil/glas.

Speelplein in Van Heutszstraat open  

Op maandag 19 maart is de tuin van Kindercentrum Armhoefse Akker in de Van 
Heutszstraat voor het eerst opengegaan voor de kinderen uit de buurt. Er is een groep 
van acht beheerders die om de beurt het hek openen, dit later weer sluiten, regelmatig 
toezicht houden en het plein mee netjes houden.

•	 Luisteren naar aanwijzingen van de 
beheerders. 

•	 Als de regels worden overtreden, 
gaat het hek dicht.

Het is verder de bedoeling dat er nog een 
speeltoestel op het plein geplaatst wordt. 
We hebben, na lang wachten, kortgeleden 
bericht gekregen van de gemeente dat 
dit speeltoestel er kan komen. Als het 
toestel geplaatst is, zal er nog een officiële 
opening van het Kindercentrum en het plein 
komen. 

De beheerders
van het plein

De majestueuze boom markeert een 
heel fijne nieuwe speelplek voor 

de jeugd in onze wijk
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Door de Welpen - jeugd van 7 tot 11 jaar - 
zijn er de afgelopen weken verschillende 
activiteiten ondernomen. Zo is het natuur-
project afgesloten met een bezoek aan het 
Natuurmuseum. De Welpen hebben geïn-
teresseerd de verschillende tentoonstel-
lingen bezocht en deelgenomen aan een 
puzzeltocht door het museum. De verhalen 
over alles wat er te zien en te doen was, 
klonken vol enthousiasme. De volgende 
bijeenkomst is er in het Leypark druk 
gefietst en gestreden op allerlei fietskun-
sten. Spelenderwijs is op die manier hun 
fietsvaardigheid verhoogd. Natuurlijk is de 
speeltuin ter plekke niet overgeslagen.
De Scouts - jongens en meisjes van 11 tot 
15 jaar - zijn de afgelopen weken vooral 
druk bezig geweest met de voorberei-
dingen voor de Scoutingwedstrijden. Deze 
wedstrijden vinden plaats op 20-21-22 
april in Alphen, waar dan een weekend 
gekampeerd wordt met andere Scouts uit 
het gebied Hart van Brabant. Tijdens dit 

weekend wordt er ook gestreden om de 
eerste plek op het gebied van kamperen, 
tochten, avondspelen en nog meer. De 
Scouts zijn onlangs ook een zaterdagmid-
dag druk in de weer geweest met EHBO, 
onder de leiding van twee instructeurs van 
het Rode Kruis.

Nieuwe groep 
Scouting Lord Baden-Powell start binnen-
kort ook met een groep voor jongens en 
meisjes van 5 tot 7 jaar die de Bevers 
genoemd worden. Op dit moment is de 
aanmelding open en wordt iedereen die 
interesse heeft, van harte uitgenodigd om 
eens binnen te lopen of contact op te ne-
men. Lijkt het je leuk? Kom dan op zater-
dagmiddag eens kijken. Wij zijn te vinden 
op Troubadourplein 50 te Tilburg. 
Of kijk op www.scoutinglbp.nl
Scouting Lord Baden-Powell richt zich op 
het gebied Koningshaven.

Scouting volop in beweging!

Het voorjaar is weer begonnen en dat is direct te merken bij de verschillende groepen 
bij Scouting Lord Baden-Powell. De groepen verlaten het clubhuis en trekken er weer 
op uit.

De serie wordt geopend door Les Enfants 
du Paradis, bestaande uit Lizet van Beek, 
zang, en  Doré van Dijck, piano. Het thema 
is:  Vrouwen, Liefde en Leven. Hun op-
treden wordt gekenmerkt door toepassing 
van theatrale elementen. Drama, humor en 
lichtvoetigheid wisselen elkaar af.
Aanvang 11.00 uur met vooraf een kopje 
koffie of thee en na afloop gelegenheid tot 
napraten met een drankje. Het programma 

Nieuw initiatief: Podium 111

Onder deze naam gaat op 22 april in de St. Josephstraat 111 een serie huiskamercon-
certen van start. Een particulier initiatief om goede klassiek geschoolde musici voor 
het voetlicht te brengen. 

duurt een uurtje. Toegang € 8,- Graag re-
serveren via podium111speelt@gmail.com 
vanwege beperkt aantal plaatsen.

Volgend concert op zondag 10 juni. 

Bent u zelf professioneel musicus en 
geïnteresseerd in een optreden, neem dan 
contact op met Betty Millenaar, 
tel. 06 171 496 29.
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De initiatiefnemers, Gerard v.d. Wielen, 
Cor Jacobs en Gijs van Esch, hopen dat 
vele spelliefhebbers van 18 jaar en ouder 
op 23 april vanaf 20.00 uur aanschuiven bij 
een van de bordspellen. Welke bordspellen 
er gespeeld gaan worden, hangt natuurlijk 
van de deelnemers af. Je kunt kiezen om 
mee te doen met ‘klassiekers’ als Risk, 
Scrabble, Kolonisten van Catan, et cetera. 
Maar misschien is het veel leuker om juist 
eens een spel uit te proberen, dat je nog 
niet kent. Ook is het mogelijk om een eigen 
spannend spel mee te brengen, dat je 
graag aan anderen uitlegt.
Heb je zin om mee te doen? 
Stuur snel even een mailtje naar gerardvd-
wielen@gmail.com of 

 

Glasbak  
 
Wie regelmatig een rondje wandelt door 
het parkje bij Jan Wier, schrikt en ergert 
zich waarschijnlijk. Niet door de ontluikende 
natuur, maar door de rommel die er ligt. 
Kapotte bierflesjes, of blikjes, plastic, 
hondendrollen, papier  en andere troep. 

Geen wonder, dat zelfs op een stralende 
voorjaarsdag de slagorde wipkippen in 
stilte wachten op betere tijden.  

Door al het glas is het gewoon een te 
gevaarlijke plaats geworden om er 
kinderen te laten spelen. 

Zonde van alle investeringen om er een 
bijzondere plek van te maken. Nu wordt 
alleen het trapveldje intensief gebruikt. 

Een oplossing lijkt niet in zicht. ‘Even’ 
opruimen is er niet bij, want de sier-
bestrating werkt ook niet mee. 

 

 

 

23 april ouderwetse spelletjesavond 

In het maartnummer is al een aankondiging geplaatst van deze spelletjesavond bij 
Zomerlust. Inmiddels hebben verschillende buurtgenoten via de mail laten weten, dat 
ze mee willen spelen. Maar het zit nog echt niet vol, dus kom! 

cor.jacobs@home.nl met een (eventuele) 
voorkeur voor een bepaald spel. 
Zij kunnen er dan voor zorgen, dat de 
avond een succes wordt.
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De verkiezing vond plaats in Zeist op 
vrijdag 3 februari. Bertine is verkozen tot 
Mondhygiënist van het Jaar, omdat ze haar 
rol als preventiespecialist zeer serieus 
neemt. 
In het juryrapport stond o.a. het volgende 
te lezen: ”Direct vanuit de praktijksituatie 
levert Bertine een belangrijke bijdrage aan 
de verbetering van de mondgezondheid 
door patiënten van begin af aan hun eigen 
verantwoordelijk in het zorgproces te bena-
drukken. Daarnaast schuwt zij het organi-
seren van een symposium en uitstapjes 
buiten de praktijk niet.”

Contact 
Een andere reden dat Bertine gewonnen 

heeft, is omdat ze streeft naar een goed 
contact tussen huisarts en mondhygiënist 
en tussen tandarts en mondhygiënist. 
Daarnaast heeft ze een symposium geor-
ganiseerd over de link tussen diabetes en 
de (mond)gezondheid. Als prijs mag ze nu 
een driedaags congres in Wenen bijwonen.  
Bertine is woonachtig  aan de Nieuwe 
Bosscheweg, maar heeft haar praktijk aan 
het Rosmolenplein 60 in Tilburg. 
Daar wordt zij ondersteund door een groep 
enthousiaste mondhygiënisten. 

Meer weten over haar praktijk?  
Bel naar 535 65 29 of mail naar: 
info@mhp-tilburg.nl 
of kijk op: www.mhp-tilburg.nl.

Bertine van Roij, mondhygiënist van het jaar               Anneke van de Avoird

Wijkbewoonster Bertine van Roij is onlangs door de VPM (Vereniging Promotie Mond-
hygiëne) verkozen tot Mondhygiënist van het Jaar 2012. 

Bertine van Roij in haar praktijk
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Te huur in de Franse Ardennen 
In de landelijke omgeving van 100 jaar terug, maar met alle comfort van nu, een vrijstaand 
huisje, voor 2 of 3 personen.  Op 3 uur rijden van Tilburg, ook voor weekends, om even tot 
rust te komen.  Voor meer informatie tel. 546 51 81

Bureau Taal en Tekst 
Voor begeleiding en correctie van: Nederlandse scripties, proefschriften, teksten, boeken, 
brochures en gebruiksaanwijzingen, alsmede het geven van Nederlandse les/ bijles. 
Josette van Heck, tel. 536 27 59, e-mail: J_vanheck@yahoo.co.uk (CRKBO geregistreerd)

Vakantiehuis in de Morvan, Bourgogne
Sfeervol huis te huur voor 2 - 8 personen, 600 km ten zuiden van Tilburg. Voor rustzoekers 
en natuurliefhebbers. Uitgebreide info op http://chapeau.dievers.nl.  
Hans Dieteren, tel. 06 110 563 99.

Zang- of pianolessen
Voor zang- of pianolessen: ga naar mijn eigen website: www.wilvanleijsen.nl of bel: 544 54 
55.

Je hoort de zee, je ziet de duinen....
Omringd door ruim 500 m2 groen staat in Zeeland ons nieuwe, sfeervolle vakantiehuis dat 
we gaan verhuren. Na 400 meter sta je met je voeten in de zee, na 2 km fietsen ben je in 
Westkapelle of Zoutelande. In het huis kunnen 6 mensen slapen, in het tuinhuis 2. Meer 
informatie? Mail Theo & Martyntje op palaisdelamer@ziggo.nl.

Muziekles 
Gitaar, keyboard, piano, zang, basgitaar, contrabas, tuba. Kees van de Ven Muziek,  
Carré 37, tel. 06 156 214 70. E-mail: keesvandevenmuziek@hotmail.com 

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

Grafisch ontwerp & websites – studio 3313
Ontwerp voor logo’s, posters, flyers, kaarten, websites, boeken, etc. Nieuwsgierig?
Neem een kijkje op: www.studio3313.nl, ga langs bij Sharon Hamers, Carré 34 of mail naar: 
sharon@studio3313.nl

Teken/Schilder-, Aquarel- of Vaarbewijslessen
Cursussen op een bijzondere locatie. Leslokaal in het ruim van historisch vrachtschip Drie 
Gebroeders, dicht in de buurt!  Atelier Wateridee, Havendijk 7 (vlakbij Hogendriesstraat).
Voor info en aanmelden www.wateridee.nl of 06 121 463 34 / 06 255 155 56
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BUURTAGENDA 

8 april 14.00 – 16.00 uur Expositieruimte Carré 
Verlaten landschap, expositie Wout v.d. Wouw 

10 april Vanaf 18.30 uur Studio T 
Neighboorhood Café T-Town 

15 april 15.00 uur Studio T 
Boekpresentatie Jan van Kessel ‘Da Solo’ 

17-20 
april 

22 april 

Na school 
 
         11.00 uur 

Basisschool Armhoefse Akker 
Avondvierdaagse 

Podium 111 

Huiskamerconcert, St. Josephstraat 111 

    23 april Vanaf 20.00 uur Zomerlust 
Spelletjesavond  

28 april Vanaf 10.00 uur Waterzuivering Moerenburg 
Extra schoonmaakdag in Moerenburg i.v.m. opening 

18/19 mei Vanaf 20.00 uur 013 
Meezingshow Danzing Queen 

 
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 (Donlog), Toon 
van Gestel, Peter Hamers, Joost Ketelaars (bezorging), Toine 
Kocx (foto’s), 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:  

26 april 

11 mei 

  
Klachten over bezorging, onvolledige exemplaren van uw 
buurtkrant, of storende fouten?  
Meldt het via armhoefseakkers@gmail.com  
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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 Ton Berkelmans Oisterwijksebaan 173 06 515 859 47 
Lid Johan van der Have Armhoefstraat 47 543 34 97 
  

Vergadering elke 2e dinsdag van de maand om 20.30 uur . 
Eerstvolgende vergadering 10 april in ruimte van de Buurtraad in 
de Van Heutszstraat 1a. 

                            
Ø Wijkagent 

Martien van 
Blokland en  
Ad Braber 

Wijk Armhoef Hoogvenne 
E-mail: martien.van.blokland@mw-brabant.politie.nl en 
ad.braber@mw-brabant.politie.nl. Tel. 0900 8844.  
Spreekuren van de wijkagenten in de nieuwe buurtraadruimte aan 
de Van Heutszstraat 1a: op maandag 16 april en 7 mei kunt u 
terecht van 19.00-20.00 uur.  

  
Ø Bloedafname Vanaf donderdag 12 april iedere donderdag van 9.30-10.00 uur: 

in de ruimte van de buurtraad, boven het Kindercentrum,              
1e verdieping, alleen trap. Van Heutszstraat 1a. 
 
Iedere ochtend van maandag t/m vrijdag van 08.30 – 09.30 uur in 
het Gezondheidscentrum Piushaven, Prinsenhoeve 20.  

  
Ø AED-apparaat Studio T (Loudonstraat 2), terrein Jan Wier, Hogendriesstraat. 

 
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 bijvoorbeeld 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 57 29, e-mail: 
kittylumens@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.  

 
	  

 
 
Donateursfeest Alpe d’HuZes gaat niet door 
 
Het op zondag 13 mei in café Bosvreugd geplande donateursfeest ten bate van de actie 
Alpe d' Huzes gaat niet door. De hoofdact heeft afgezegd en de tijd is te kort om er nog 
een spektakel van te kunnen maken, zo laat Ingeborg Bosch weten. In november 
organiseert zij overigens weer een spetterende veiling. Dit keer gaat de opbrengst naar 
‘Gijsje eigenwijsje’: www.gijsjeeigenwijsje.com 
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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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 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


