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  maandelijks blad voor buurtbewoners

-Hete discussieavond over “junks” .
-Moerenburg is nu officieel open
-Weinig interesse in Indië-herdenking
-Honden(poep) en koeien gaan niet samen

Watergraaf Peter Glas (met lichte regenjas) en Marieke Moorman (naast hem) 
streken de vlag als symbolische opening van Landschapspark Moerenburg

(foto Theo Sweegers)
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www.maldhybongersklassiekhomeopaat.nl	  
Vanaf	  heden	  korte	  tekenconsulten	  voor	  als	  u	  gebeten	  bent	  ,	  niet	  weet	  of	  u	  besmet	  bent	  en	  
toch	  niet	  wilt	  afwachten.	  (De	  rode	  kring	  kan	  tot	  3	  maanden	  daarna	  nog	  ontstaan).	  Ik	  geef	  
naast	  korte	  uitleg,	  homeopathische	  middel	  (en)	  mee.	  U	  mag	  meteen	  na	  ontdekking	  teek	  
verwijderen	  (zonder	  alcohol	  ),	  bewaren	  en	  bellen	  .	  Dit	  kan	  7	  dagen	  per	  week	  van	  8.00	  uur	  
tot	  22.00	  uur.	  B.g.g.	  bel	  ik	  u	  	  terug.	  Telefoon	  06	  -‐	  17	  99	  20	  16.	  
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Een zwoele avond, een overvolle zaal, een 
symbolische muur van onbegrip, praten 
tégen elkaar, drie personen tegen de rest, 
Marco Wilke als ‘onafhankelijke’ gesprek-
sleider, op de tafelstien velletjes met tot 
dan toe bijna onbekende informatie, ge-
negeerde stappenplannen, dus geen stap 
verder komen. Twee uur emoties, twee uur 
van hevige onrust, stijgende temperaturen, 
heel veel tumult  en een resultaat van prak-
tisch nul komma nul…

Onbegrip
Uw scribent deelde een tafel met twee 
buurtbewoners, waarvan de familie een 
paar huizen heeft vlakbij de Jan Wierhof. 
Verder een bestuurder van Novadic-
Kentron, een zorgverlener van de heroïne-
opvang in Zorgvlied en twee gemeenteam-
btenaren. Een mooie mix van belangen die 
tot uiting kwam in woord en gebaar. In feite 

had ik helemaal geen geluid nodig om te 
zien wie aan het woord was. 
Het sleutelwoord bleek ‘onbegrip’. De 
bestuurder en de ambtenaren reageerden 
soms verbaal en non-verbaal overduidelijk 
minachtend op ongeveer alles wat onze 
wijkbewoners dachten in te brengen. De 
zorgverlener raakte lichtelijk in paniek toen 
gevraagd werd naar de (positieve) ervarin-
gen in Zorgvlied en de beide buurtbewon-
ers geneerden zich soms voor het halsstar-
rig optreden van wethouder Frenk, maar 
ook voor de soms heftige reacties vanuit 
de zaal. Dat de GGz, Novadic-Kentron 
en Gemeente met hun plannen onze wijk 
met haar bewoners echt in het hart heeft 
geraakt, mag overduidelijk zijn.

Schild 
De uiterst povere startpresentaties van 
Guus van Weelden, voorzitter Raad van 

Een heet avondje ‘discussiëren’                                              Jaap van Loon

De informatieavond voor wijkbewoners over de vestiging van Novadic-Kentron  op 
het Jan Wierhof op 24 mei had meer weg van een Poolse landdag dan dat er sprake 
was van hoor en wederhoor. Geen wonder dat het gros van de bijna 250 aanwezige 
wijkbewoners ontevreden en gefrustreerd naar huis ging.

De buurt was massaal aanwezig op de informatieavond
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Bestuur GGz, Roel Hermanides, bestuurs-
voorzitter van Novadic-Kentron en wet-
houder Marjo Frenk werden door de zaal 
koel ontvangen. Maar toen Helma Oostel-
bos, voorzitter van de Buurtraad en Ronald 
Louer, lid van de Commissie Jan Wierhof, 
heel helder de problematiek schetsten en 
verslag deden van het gesprek met de 
burgemeester en de Commissieverga-
dering ‘Maatschappij’ op het gemeentehuis 
op 22 mei, was het applaus overdonde-
rend. Beiden werden, zoals dat zo mooi 
heet, op het schild gehesen en geprezen 
voor al het werk, dat zij met anderen in zo’n 
korte tijd hadden gerealiseerd. 
Logisch dus dat de wijkbewoners aan het 
eind van de avond hun vertrouwen in de 
Buurtraad en de Commissie Jan Wierhof 
uitspraken, om de verdere onderhande-
lingen of acties te gaan voeren.

Niet prettig
Dat zal nog een hele kluif worden gezien 
de ideeën van de vertegenwoordigers 
van GGz, Novadic-Kentron en Gemeente. 
Zij hebben de focus volledig gericht op 
de realisatie van de plannen aan het Jan 
Wierhof, waarbij het toch vooral om de 
financiële kant lijkt te gaan. 
Roel Hermanides, had wel een spannende 
avond verwacht: “Er is in korte tijd heel 
veel teweeg gebracht. Niet voor niets heeft 
burgemeester Noordanus twee dagen 
geleden een extra bespreking met de Com-
missie Jan Wierhof en Wijkraad ingelast. 
Toch is een avond als deze voor geen van 
de betrokkenen prettig. We zullen van ons 
uit extra inspanningen moeten doen om de 
wijkbewoners te bereiken. Voor Novadic-
Kentron is deze locatie dé plek waar we 
voor willen gaan. Ik heb er alle vertrouwen 
in, dat we er gezamenlijk goed uit gaan 
komen. En ik durf ook te garanderen dat 
de veiligheid absoluut niet in gevaar komt”, 
zo sprak hij direct na afloop van de bijeen-
komst. 

Hoe nu verder
Buurtraad en Commissie Jan Wierhof gaan 

het mandaat van de wijkbewoners verder 
gestalte geven. Helma Oostelbos, voorzit-
ter van de Buurtraad: “Ik vond het een in 
alle opzichten ongelofelijke avond. Zoveel 
betrokkenheid van buurtbewoners, en nu 
zag je ook hoe enorm het leeft onder de 
mensen! Het is natuurlijk het handigst als 
wij verder gaan op de ingeslagen weg. 
Buurtraad en Commissie zijn nu het beste 
geïnformeerd en hebben in korte tijd onze 
contacten enorm uitgebreid. Ik heb per-
soonlijk nog wel wat bedenkingen gehad, 
want het woordvoerderschap roept ook een 
aantal onverwachte nevenreacties op en 
dat is zeker niet allemaal positief.”
Wat is er verder gebeurd? Raadsleden van 
de Commissie Maatschappij hebben een 
initiatiefvoorstel ingediend, dat gesteund 
wordt door een ruime meerderheid vanuit 
o.a. VVD, SP, PvdA, CDA, TVP, Trots en 
Seniorenpartij. Dit voorstel houdt in: op 
basis van de bijgestelde eisen van Nova-
dic-Kentron een nieuw locatieonderzoek, 
waarbij alle locaties weer worden beoor-
deeld. Verder heeft de Commissie Jan Wier 
een informatie-memorandum geschreven 
met daarin de kern van de gerezen proble-
matiek. “Dit, om toch vooral zelf aan zet 
te blijven en dat gebruikt kan worden als 
leidraad voor onze verdere stappen”, aldus 
Helma.

Ronald Louer kreeg veel bijval 
met zijn advies
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Zij bedankte o.a. de bedrijven, agrariërs en 
bewoners in het gebied. Mooi natuurlijk, 
maar die waren helaas niet uitgenodigd 
voor dit gedeelte van de opening. Bij 
dezen: de wethouder was blij met de vele 
medewerking die jullie verleend hebben. 
Tevens werden de investeerders bedankt. 
Naast de Gemeente Tilburg, hebben 
het Waterschap De Dommel, Provincie 
Noord-Brabant, Streekraad Het Groene 
Woud, Deltaplan voor het Landschap en 
het Ministerie van Economische zaken, 
Landbouw en Innovatie het totale project 
mogelijk gemaakt. De ontwikkelingen 
in Moerenburg hebben alles bij elkaar 
opgeteld ruim 10 miljoen euro en nogal 
wat beetjes gekost. Er is dan ook 20 
hectare natuur ontwikkeld, voortkomend 
uit een verplichting bij de aanleg van het 
Noord-Oosttangent. Er zijn helofytenfilters 
aangelegd, oude stortplaatsen gesaneerd 
c.q. opgeruimd of ondergestopt, nieuwe 
wandelpaden aangelegd, enzovoorts. 

Opening per touringcar
Alle genodigden konden plaatsnemen in 
een touringcar en deze bracht hen via de 
Broekstraat, Oisterwijksebaan naar Huize 
Moerenburg aan de Moerenburgseweg. 
Hier werd uitgestapt. Het kunstwerk 
werd toegelicht en vervolgens wandelde 
men dwars over de zuivering naar het 
Waterpaviljoen om dit te onthullen. Op 
het paviljoen lichtte Peter Glas nog toe, 
dat alleen de aanleg van de helofyten al 
2 miljoen euro had gekost. Noodzakelijk 
om bij enorme hoosbuien het vele water 
dat in het vuilwaterriool terecht komt te 
kunnen bergen. 80.000 m3 is er dan nodig. 
Totaal is er 37.500 m3 extra te ‘bufferen’. 
Kunstenaars Irene Fortuyn en Arjan 

Karssen kregen zeven jaar geleden de 
opdracht om een ontwerp te maken en nu 
is het aangelegde waterpaviljoen vlak naast 
de Kommerstraat een openbare rustplek 
geworden. De letters op de wanden van 
het paviljoen hebben allemaal met water te 
maken en het pad er naar toe is voorzien 
van stepstones in de vorm van druppels. 
Vervolgens weer in de bus om de nieuwe 
loop van de Voorste Stroom te bekijken. 
Hier werd een toelichting gegeven door 
Marjolein de Haan, regiomanager van het 
ministerie. De groep wandelde daarna 
terug naar Buitenom. Inmiddels waren hier 
de genodigden, bewoners en gebruikers 
aanwezig.

Landschapspark Moerenburg is geopend                          Corin Sweegers

Op 10 mei was het zover dat Landschapspark Moerenburg officieel geopend kon 
worden door wethouder Moorman en watergraaf Peter Glas. Om 14.30 uur startte 
het programma voor genodigden bij Buitenom aan de Broekstraat. Er werd een 
welkomstwoord gesproken door Marieke Mooman: “Succes moet je vieren! Succes 
heeft immers vele vaders!”

Waterpaviljoen-ontwerpster Irene Fortuyn 
licht haar ontwerp van het 

waterpaviljoen toe
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Meningen over Moerenburg
In de loop der jaren is er al zoveel over 
Moerenburg geschreven, dat het tijd wordt 
om anderen aan het woord te laten. 
•	 Cees Heerkens, aannemer van o.a. het 

waterpaviljoen, vond alles heel geordend. 
Hij vond het bijzonder dat Heerkens van 
Bavel dit project had mogen maken. 
Op zijn 20e liep hij hier al rond en zijn 
bedrijf is 20 jaar betrokken geweest bij de 
zuivering. Volgens Cees een betrouwbare 
omgeving om in te werken, want er is 
niet veel vandalisme en diefstal geweest. 
Eenmaal is een materiaalkeet van hem 
opengebroken en leeggehaald. 

•	 Gert Brunink is vanaf het begin betrokken 
bij het project. Als afgevaardigde van 
de Vereniging Behoud Moerenburg 
heeft hij de eerste jaren meegedraaid 
in de Kerngroep Moerenburg. Hij vindt 
het hartstikke mooi geworden en gaat 
wandelingen verzorgen in Moerenburg. 

•	 Nicole Horsten denkt dat het wel mooi 
wordt, maar vond het ook wel heel erg 
duur. “Blij dat het klaar is en de rust weer 
terugkeert.”

•	 Jan Melis, prominent CDA’er, vindt het 
prachtig wat er gerealiseerd is. Maar 
vooral ook goed dat er nu niemand 
meer aan Moerenburg komt. Er moet 
zorgvuldig mee worden omgegaan. “Ik 
ben blij dat de boerderij op Broekstraat 
6 gerenoveerd wordt en haar oude 
uitstraling zal behouden. Ik ben ook 
absoluut tegenstander om hier in dit 
gebied de ‘rood-voor-rood’ regeling toe te 
passen, zodat stallen vervangen kunnen 
worden door bungalows, eventueel op 
andere plekken. Moerenburg is een unieke 
plek voor Tilburg”, zegt Jan trots. “Er 
moet eigenlijk niets worden toegestaan 
wat moet worden gehandhaafd, want dat 
gebeurt toch niet!” 

•	 Nico Korporaal is één van de projectleiders 
van de Gemeente geweest. Hij vindt het 
mooiste dat het gelukt is om natuur op het 
terrein van de agrariërs te realiseren. Hij 
heeft wel eens gevreesd dat het niet zou 
gaan lukken. 

•	 Henk de Kort vergeet de dag 7 juni 
2007 nooit meer. Henk was door Ad 
Woestenberg, afdeling grondzaken van 
de gemeente Tilburg, gevraagd om 
de verkavelingen te gaan begeleiden 
en zich te komen voorstellen op de 
informatieavond bij Manege Hooijen. 
Het zou gaan om keukentafelgesprekken. 
Het was de avond waarop de Gemeente 
de laatste nieuwe plannen presenteerde 
aan de bewoners en gebruikers. Met 
o.a. ‘hoevezwermen’ op Broekstraat 4, 
en dat gaf een enorme weerstand. “Dat 
gaat het hem niet worden”, dacht Henk. 
Hij heeft de boel bijna een half jaar laten 
rusten en is toen samen met Marieke 
Moorman in overleg gegaan met Kees 
Fonken en Harrie van Gorkum, om te 
kijken of er uit de impasse te komen was. 
Geen extra burgerwoningen, want dat zou 
hun agrarische bedrijven frustreren. Toen 
is het balletje gaan rollen. Het grootste 
succes vindt Henk, dat diegene die hier de 
kost moeten verdienen tevreden zijn met 
het resultaat. 

•	 Paul van Hoesel is de laatste gemeentelijke 
projectleider in Moerenburg. Met een 
frisse wind na vele jaren van besprekingen 
en vele  nota’s werden er eindelijk 
zaken uitgevoerd. Paul: “Fantastisch 
resultaat. De laatste drie jaar samen het 
vertrouwen gevonden. Enige gemiste kans 
is dat er geen middelen meer waren om 
ook de Meierijbaan aan te pakken. De 
medewerking van de ondernemers in het 
gebied is de enige garantie dat het gebied 

Onder slechte weersomstandigheden een 
wandeling over de druppelstenen
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zo kan blijven. De helofytenfilters vind ik 
nu al mooi, al moet alles nog groeien. Het 
is wel heel technisch aangelegd.”

•	 Henk Horninkx is geboren en getogen in 
de Armhoefse Akkers, al 71 jaar. Hij is lid 
van de knotploeg en kent Moerenburg 
op zijn duimpje. Hij vindt het een hele 
aanwinst zoals het gebied onder handen 
genomen is. Wel heel anders dan het 
was. Huize Moerenburg had voor Henk 
niet gehoeven en hij denkt dat de meeste 
mensen daar wel zo over denken. “Al die 
wandelpaden zijn wel mooi, maar al die 
poorten waren toch niet nodig?”, vindt hij.

•	 Pim van Dijken draait samen met Manon, 
zijn echtgenote, Buitenom. De theetuin 
is weer geopend op vrijdag, zaterdag en 
zondag van 11.00 - 18.00 uur tot eind 
augustus. Hij vindt het geweldig. Manon 
vindt dat ze vreselijke boffers zijn dat ze 
op deze plek een B&B hebben kunnen 
beginnen. Ze zijn nu ook een officiële 
trouwlocatie, erkend door de Gemeente 
Tilburg. 

•	 Kees Fonken, agrariër aan de Broekstraat, 
heeft nogal wat grond geruild, omdat 
zijn huiskavels aan de Voorste Stroom 
grensden. Hij is persoonlijk heel tevreden: 
“Eindelijk rust! Het zal in het begin wel 
goed bijgehouden moeten worden. Voor 
mijn bedrijf is het een plus. Mooi dat het 
een park is geworden, maar de privé-
eigendommen moeten wel gerespecteerd 
worden.” 

•	 Geert Klaassen is bewoner aan de 
Oisterwijksebaan. “Het ziet er nu allemaal 
prachtig uit. over enkele jaren wil ik het 
nog wel eens zien. Ik heb horen vertellen 
dat de brug in de Voorste Stroom ter 
plaatse van de Meierijbaan verlegd is, 
omdat bepaalde vissoorten er niet onder 
door durfden te zwemmen, dat is toch te 
zot voor woorden!” 

•	 Netty Hooijen moet er nog wel even aan 
wennen. Rond haar manege is er niet zo 
veel veranderd. Ze heeft zich verbaasd dat 
de bergen zand wel tien keer verplaatst 
zijn. Ook zij hoopt dat het onderhoud goed 

Kommerstraat of Koebrugseweg? Loes Dielissen TVP (r.) heeft gelukkig Corin bij zich
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geregeld is. Wat moet dat worden? Zoon 
Kees Hooijen jr. is blij dat hij de nieuwe 
rijbak heeft mogen bouwen. De zaal aan 
de voorkant voor feesten en partijen 
draait ook prima. 

•	 Harrie van Gorkum, agrariër aan de 
Broekstraat, heeft ook nogal wat grond 
geruild. Hij is best tevreden en vindt dat 
het nu allemaal maar zijn gang moet gaan. 
Hij meent: “Natuur die wint altijd.” 

•	   Marion van Berge Henegouwen (zittend in 
een scootmobiel) baalt van alle hekjes die 
er begin mei zijn bijgekomen. Ze spreekt 
hier de wethouder Marieke Moorman 
en Paul van Hoesel als projectleider op 
aan. Ze vond het zo mooi geworden en 
kijkt niet zo nauw als het om het soort 
wegdek gaat. Maar de poorten zijn een 
onneembare hindernis voor haar. Ze 

Poortjes en een scootmobiel? Wijkbewoonster Marion van Berge Henegouwen 
in discussie met Paul van Hoessel en Marieke Moorman

genoot van de tripjes in Moerenburg met 
haar hond, maar heeft zich toch wel boos 
gemaakt over de vele hekken en poorten. 
De wethouder beloofde haar een reactie.

Een paar oudere bewoners komen deze 
middag tot de conclusie dat Buitenom het 
mooiste plekje van Moerenburg is, met 
een geweldig uitzicht aan de achterzijde. 
Onkruid en de loslopende honden zijn de 
grootste vijand. Ze vinden wel dat er zich 
met de ontwikkeling van Moerenburg veel 
te veel buitenstaanders bemoeid hebben. 
Ze hopen dat het gebied goed bijgehouden 
gaat worden en zijn vooral blij dat de rust 
weer terugkomt. 
Voor de laatste info over Moerenburg kunt 
u terecht op: www.moerenburg.info



9

De laatste Donlog voor de zomer. Ondanks een ‘Nee’-sticker op mijn brievenbus 
kreeg ik er toch een binnengeschoven, een tamelijk agressief affiche met een 
dreigende spuit en het woord ‘junks’. Dat in een wijk die zich het dorp in de stad 
voelt, een wijk waar slimme mensen wonen die er juist trots op zijn dat dingen 
samen met en voor elkaar worden opgelost. Iemand zei me dat ik er niks over mag 
zeggen: “Want jij woont aan de andere kant van de Ringbaan en je hebt geen klei-
ne kinderen.” Dan zijn er wel erg veel dingen waar ik niks over mag zeggen, omdat 
ze me niet direct raken. Ik ben geen Pool en vind toch iets van het meldpunt.

Als ik ongehoorzaam zou zijn en er toch wat over zou zeggen, wat zou dat dan 
zijn? Dat ik schrik van de heftigheid waarmee actie gevoerd wordt. Dat ik schrik 
van de toon waarop. Het gebrek aan nuance. Natuurlijk wil niemand graag mensen 
die problemen kunnen veroorzaken in zijn directe omgeving. Ik wil ook liever niet 
struikelen over gebruikte spuiten, als die er zouden zijn. Maar die mensen moeten 
wel ergens naartoe. 

Wat wel zo sjiek zou zijn en meer resultaat zou opleveren: fatsoenlijke gesprekken 
voeren in plaats van iedereen voor het blok zetten. Met mensen in gesprek gaan: 
wat is het probleem dat we moeten oplossen, wat zijn de oplossingen, wat kun-
nen de consequenties zijn, hoe gaan we daarmee om? Praten met elkaar levert in 
het algemeen wel wat op in ‘t leven. Mijn indruk is dat die stappen zorgvuldig zijn 
overgeslagen.

Ik was niet op de informatie-avond. Zag wel op televisie een hoog not-in-my-
backyardgehalte. En de wethouder maar repeteren dat het een gezamenlijk pro-
bleem is. Zo komt niemand een stap verder. Net zo min als de buurtraadsvoorzitter 
weken geleden in de krant meteen zegt: no way. Toen niemand nog van iets wist. 
Die buurtraad zit er toch ook voor mij en voor die mensen die geen affiche aan het 
raam hebben hangen, en dat zijn er ook veel. Mij is niks gevraagd. Maar ik mag er 
dan ook niks van vinden, omdat ik aan de andere kant van de Ringbaan woon en 
geen kleine kinderen meer heb. 

Tot nu toe zijn er alleen maar verliezers. De felheid van de affiche-hangers snoert 
anderen die genuanceerder zijn de mond. De gemeente moet ook niet verbaasd 
zijn dat het zo hard tegen hard gaat. Bij de gemeente ligt de politieke verant-
woordelijkheid. En binnen die verantwoordelijkheid hoort ook: op tijd in gesprek 
gaan. Actie roept reactie op. Geen actie ook. Het is een oude communicatiewet: als 
een boodschap niet aankomt moet de zender zich eerst afvragen of hij (zij) het wel 
goed gedaan heeft. 
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Neospora Canium is een parasiet 
die in honden en koeien leeft. 
Sinds 1984 wordt deze parasiet 
in Nederland steeds vaker aan-
getroffen. De parasiet heeft een 
ingewikkelde levenscyclus. De 
honden zijn eindgastheer, koeien 
zijn een tussengastheer. Hon-
den kunnen zich besmetten met 
Neospora door o.a. contact met 
vruchtwater, nageboorte of ver-
worpen vruchten van runderen. 
In de hond plant de parasiet zich 
voort en gaat eitjes produceren 
die met de ontlasting van de 
hond worden uitgepoept. 

Grote gevolgen
Koeien die gras eten waar zo’n hond wat 
achtergelaten heeft, kunnen zich besmet-
ten. Een hond loopt zelf weinig risico, al 
zijn er wel verlammingsverschijnselen en 
sterfte van jonge pups bekend. Bij koeien 
geeft echter Neospora enorme vruchtbaar-
heidsproblemen. Van abortus, versteende 
vruchten tot slechte vruchtbaarheid. Een 
koe die eenmaal besmet is blijft haar hele 
leven lang besmet. Bovendien is zo’n 
80% van de kalveren die ze krijgt ook be-
smet. Er zijn géén medicijnen tegen deze 
parasiet. De schade voor een veehouderij 
kan hierdoor enorm oplopen. Vervroegde 
afvoer van koeien, minder geld doordat 
de koeien niet of slecht drachtig worden, 
minder kalveren. Kortom: een hond hoort 
niet in een weiland. Her en der hangen 
al bordjes bij de weilanden: “Waakt u 
met ons mee?”, maar uw hond kan niet 
lezen. De Gezondheidsdienst voor Dieren 
waarschuwt de boeren, maar zij kunnen 
niet overal voorkomen dat honden in de wei 
hun behoefte doen. Als we dit niet in toom 

Neospora Canium gevaarlijk voor hond en koe                 Corin Sweegers

Landschapspark Moerenburg is geopend. Dat trekt extra bezoekers aan en dat was 
ook de bedoeling van de Gemeente Tilburg. De bewoners van Moerenburg vragen 
respect voor hun eigendommen in Moerenburg en met name de agrariërs maken zich 
zorgen over de vele loslopende honden. Voor u is de hond in een weiland uitlaten een  
pleziertje, voor de boer is het weiland zijn boterham.

houden, dan zullen de koeien niet meer 
naar buiten kunnen. In Moerenburg zijn de 
boeren nog bereid om de koeien in de wei 
te laten lopen voor uw plezier, omdat het 
mooi is. Laten we met zijn allen proberen 
dit zo te houden.

Honden ziek van afvalwater
Overal in Moerenburg zijn nieuwe poelen 
en plassen. Daar kan uw hond heerlijk in 
zwemmen, maar realiseer u wel dat het 
water in de helofytensystemen bij Huize 
Moerenburg en bij het Waterpaviljoen aan 
de Kommerstraat nog niet gezuiverd is. Dit 
is rioolwater dat door natuurlijke zuivering 
schoon moet worden. Dit water wordt na 
flinke regenbuien, zoals zondagavond 
20 mei vanuit de binnenstad, via het 
pompgebouw afgevoerd naar deze vijvers, 
omdat de capaciteit dan te klein is om al 
het water naar Tilburg-Noord te pompen. 
Het zuiveren duurt een hele tijd en het 
schone water zal daarna worden geloosd 
in de Voorste Stroom. Ook bij de helofyten 
staan bordjes met waarschuwingen, maar 
ook hier geldt: uw hond kan niet lezen. 
Mocht uw hond wel kunnen lezen, dan kom 
ik graag langs voor een interview.
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Welkom in de Bed&Breakfast, stiekem 
‘wereldberoemd’ van de Nederlandse en 
Belgische televisie! Misschien heb je op 
27 april het programma bij Omroep Max 
gezien, waarin drie B&B-eigenaren elkaars 
onderneming testen? Ja, je snapt het al, 
de B&B van Jan-Willem en Riet kwam als 
beste uit de bus! (Niet gezien? Uitzending 
gemist!) 

Het huis
Zowel Jan-Willem als Riet zijn in Tilburg 
terechtgekomen vanwege hun studie. Na 
een uitgebreide zoektocht naar een huis, 
dat dicht bij het centrum moest liggen, 
zijn ze uitgekomen in het winkel/woonhuis 
waar tot eind jaren ’90 Kees van Dijk, de 

zoon van Gust, zijn sigarettenwinkel had. 
En niet zomaar een pand. Nee, laat Jan-
Willem maar vertellen: “Het is ontworpen 
en gebouwd door Frans Ruts, die in Tilburg 
bijna zo’n 600 panden heeft gebouwd in de 
stijl van de Nieuwe Zakelijkheid, met veel 
gevoel voor licht en ruimte en leefcomfort 
binnen. Ook veel huizen aan de Ringbaan 
Oost zijn van de hand van Ruts. Ik ben zo 
gefascineerd door deze bouwer dat ik alle 
574 huizen heb geregistreerd en gefoto-
grafeerd!”
In 2006 is het pand aangekocht en na een 
grondige verbouwing hebben ze op op 14 
april 2010 hun eerste gasten ontvangen. 
Het is nauwelijks uit te leggen hoe bij-
zonder de kamers zijn. In de beide kamers 

Willianne Verbakel

Genoeg voordeuren in de wijk waar je wel eens achter wilt kijken, maar nu eens een 
huis waar je tegen betaling een nachtje kan kijken en verblijven. Op bezoek bij Jan-
Willem Rijnberk en Riet van Gerven in de Tivolistraat, twee beeldend kunstenaars die  
tevens de beschikking hebben over twee gastenkamers. 

De B&B bevindt zich in het huis links van de lantaarnpaal
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met de bijzondere namen als ‘Orange Sub-
marine’ en ‘City Park Greens’, tref je  een 
hele eigen sfeer aan: wat dacht je van een 
oranje badkamer op de kamer zelf of een 
rond bed? Zoek je slaapgelegenheid voor 
gasten, tip ze zeker eens op deze bijzon-
dere locatie. “Ja”, vult Riet aan, “we hebben 
ook wel gasten gewoon uit de Reeshof, 
die weer eens graag een avondje relaxed 
samen willen doorbrengen. Daarvoor hoef 
je niet altijd naar een andere stad, Tilburg 
heeft heel wat te bieden”. 
Op www.bedandbreakfasttilburg.nl kun je 
even in de kamers ‘gluren’, trouwens de 
gehele website is het bekijken waard. 

De bewoners
Zo bijzonder als het huis en de kamers, 
zo bijzonder zijn ook de eigenaren!  Ze 
waren dol op Tilburg en zijn er gebleven. 
Ze hebben een heel eigen visie op hoe de 
Bed&Breakfast moet zijn: “In Nederland 
zie je soms  nog van die onpersoonlijke  
B&B’s. Jouw achtergrond moet doorklinken; 
als je tandarts bent moet dat te merken zijn 
en als je kunstenaar bent wil je dat de sfeer 

daarbij aansluit. Mensen zouden meer 
hun verbeelding moeten gebruiken.  Als 
interieurontwerpers hebben we, nadat we 
eerst in alle kamers met een koepeltentje 
hebben gebivakkeerd, vanuit de ruimte en 
het licht voor de kamers individueel een 
plan gemaakt om behaaglijkheid te creëren.  
Al vaker hebben we natuurlijk tentoonstel-
lingen en hotelkamers ingericht en klanten 
geadviseerd die een werk van ons kochten 
over kleur en licht, en die ervaring kwam 
goed van pas. De verbouwing hebben we 
grotendeels zelf gedaan.   
De voormalige sigarenwinkel van Gust van 
Dijk is nu ook een expositieruimte, waar 
op het moment van het interview schitter-
ende foto’s hingen van Malta, waarop het 
landschap eigenzinnig wordt weergegeven. 
Hier zijn regelmatig exposities te bewon-
deren en kun je werken kopen. Jan-Willem 
en Riet beloven dat ze informatie over 
tentoonstellingen voortaan ook doorsturen 
voor publicatie naar de buurtkrant. Kijk ook 
op www.seafoundation.eu/programma.html. 
Wordt vervolgd.

Voor een kerk op de cultuurhistorische 
route van 5 kilometer heeft hij het ont-
hoofde hoofd van Johannes de Doper 
en andere altaarstukken gemaakt. Als u 
dichterbij werk van René wilt zien, kan dat 
in Reusel; daar staat een acht meter hoge 
levensboom met fontein voor het gemeen-
tehuis. René woont en werkt in de oude 
sigarenfabriek aan het begin van de Jan 
Aartestraat en dus officieel niet in onze 
buurt, maar hij voelt zich wel verwant met 
de Armhoefse Akkers: “Ik ken er heel veel 
mensen en voor mijn gevoel is het gewoon 
één grote buurt.”

De BKR
René deed MO-A Handvaardigheid in 

Gerenommeerd kunstenaar geeft ook cursussen                     Peter Hamers

René Donders is als beeldhouwer internationaal actief. Beelden van zijn hand staan 
onder meer in een beeldentuin in Les Jardins de Drulon in Frankrijk. Ook op de Flori-
ade in Venlo is werk van René te bewonderen. 
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Tilburg en liep vervolgens anderhalf jaar 
stage op een school in Druten. Het beviel 
hem goed en hij kon ook blijven, maar hij 
twijfelde. Onderwijs op een middelbare 
school was niet zijn ultieme droom. Hij 
wilde naar een andere academie om de 
diepte in te gaan. Hij ging kijken in Den 
Haag, Antwerpen en besloot uiteindelijk 
naar de Rietveldacademie in Amsterdam te 
gaan om te beeldhouwen. “Plastische vor-
mgeving heette dat destijds”, legt René uit. 
“De helft van de tijd waren we bezig met 
modelboetseren en modeltekenen. Ik vond 
het geweldig. In Tilburg ontbrak het aan 
klassieke basis. Dat heb ik in Amsterdam 
geleerd en ik heb ook geleerd hoe ik een 
probleem moet aanpakken. Mijn vrouw en 
ik zijn een paar jaar in Amsterdam blijven 
hangen; ik had een mooi atelier met een 
paar andere kunstenaars. De BKR (beel-
dendkunstenaarsregeling) heeft me in het 
begin op weg geholpen als autonoom kun-
stenaar. Het atelier dreigde afgebroken te 
worden en toen kwam Tilburg weer in zicht. 
Ik kon deze oude sigarenfabriek kopen. Dat 
was ideaal; we konden in hetzelfde pand 
wonen en werken.” 

Spielerei 
René combineert opdrachtenwerk met 
het maken van autonome kunst. “Voor 
veel kunstenaars is dat lastig. Als het 
opdrachtenwerk wegvalt, moet je jezelf 

aansturen. Daar heb ik nooit moeite mee 
gehad omdat ik daarvoor een systeem heb 
ontwikkeld. Ik ben nooit stil blijven staan 
en ik heb nooit een periode gehad dat 
ik het niet meer wist. Dat komt door mijn 
‘spielerei’. Ik ben altijd blijven spelen; dat is 
goed voor mijn ontwikkeling en creativiteit. 
Ik heb voortdurend nieuwe ideeën die ik 
ga onderzoeken. Ik speel overal mee en 
vooral met simpele dingen als gevonden 
voorwerpen. Dat spel is een combinatie 
van kennis, vaardigheden en bagage. Het 
leidt tot nieuwe ontdekkingen en soms tot 
nieuw werk. Het voordeel van spelen is dat 
het geen druk op je legt. Uit het spel ont-
staan dingen die je anders niet voor elkaar 
kunt krijgen.” Op de vraag op welk werk hij 
het meest trots is, antwoordt René zonder 
aarzelen: “Op mijn laatste werk! Ik vind het 
mijn plicht om de lat altijd weer hoger te 
leggen. Steeds nieuwe dingen ontwikkelen 
en mezelf blijven verrassen. Ik wil niet te 
veel opdrachtenwerk doen, omdat het ten 
koste gaat van mijn autonome werk.” 

Fascinatie 
René heeft altijd graag lesgegeven. Een 
tijd lang kwam het er door omstandigheden 
niet van. “Maar nu de kinderen groter zijn, 
heb ik weer meer tijd en gelegenheid. Ik 
vind het leuk om kennis over te dragen aan 
en te delen met anderen. Kunstenaar zijn 
is uiteindelijk een eenzaam beroep. Het is 
verfrissend om ’s avonds mensen te ont-
moeten aan wie ik mijn fascinatie voor 
kunst kan overbrengen. Ik stuur mezelf 
al jaren aan en kan ook anderen goed 
aansturen. Mijn cursisten moeten eerst 
beginnen met vormgeven en zich daarna 
pas verdiepen in moeilijke technieken. Mijn 
filosofie is eerst vormgeven en vervolgens 
kijken welk materiaal daar het beste bij 
past. Daarom ben ik met mijn vrouw 
‘Kunstleer’ gestart, waar we aan de cur-
sisten model- en portretboetseren maar 
ook ruimtelijke vormgeving aanbieden. We 
werken in kleine groepjes, want de per-
soonlijke ontwikkeling komt op de eerste 
plaats.”

René Donders
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Ik stond tussen beide velden in en wist 
niet wat ik zag. Wat een uitbundig vertoon 
van blijdschap! Wat een feest in beide 
weiden! Het was een gebeurtenis, waar ik 
nog lang vrolijk van ben geweest. En waar 
ik ieder voorjaar weer aan denk als ik, na 
een winter van lege velden, opeens weer 
koeien in de wei zie staan. Graag zou ik 
nog eens getuige zijn van dat moment, van 
koeien die voor het eerst in het seizoen 
naar buiten gaan. De kans daarop is helaas 
niet al te groot. Je moet maar net het geluk 
hebben in de buurt te zijn, op het moment 
dat de boer zijn staldeur openzet. Maar 
wacht, kan ik het toeval niet een handje 
helpen? Ik zit toch in de redactie van de 
buurtkrant.Ik fiets Moerenburg in en bel aan 
bij een boerderij, waar ik achter het huis de 
koeien in de stal zie staan.

Wintervoer binnen, koeien buiten 
“Ik heb het al heel wat keren gezien, maar 
het blijft leuk”, zegt Cor van Gorkum. “De 
koeien doen dan net, alsof ze nog nooit 
van hun leven buiten zijn geweest.” Samen 
met zoon Harrie bestiert ze een boerderij 
aan de Broekstraat, een melkveebedrijf 
met naast het jongvee zo’n 70 melkkoeien. 
Ieder jaar gaan de koeien in het voorjaar 
de wei in. Het tijdstip waarop hangt af van 
de hoeveelheid gras in de wei. Harrie maait 
zijn velden drie à vier keer per jaar. Dit gras 
slaat hij op en dient als wintervoer voor 
de koeien. Dit voorjaar is het lang nat en 
koud geweest. Het aanvankelijke plan om 
de koeien begin mei naar buiten te laten, 
gaat daarom niet door. Het gras in de wei 
is nog niet voldoende gegroeid. Maar dan 
breekt in de tweede helft van mei eindelijk 
het mooie weer aan. Net voor Pinksteren 

Feest in de wei                Judith Doljé

Jaren geleden fietste ik op een lome lentemiddag door de velden. Opeens werd 
de stilte verbroken. Tientallen koeien holden en buitelden luid loeiend de wei in. 
De koeien in het veld aan de overkant begonnen ook enthousiast te roepen bij het 
weerzien met hun buren, die voor het eerst na maanden op stal naar buiten kwamen. 
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is al het gras gemaaid en aansluitend 
deels ingekuild en deels in plastic zakken 
verpakt. Het wintervoer is binnen; de 
koeien mogen naar buiten.

Bokkensprongen en geloei 
Als Harrie de staldeuren openzet, beginnen 
de koeien te loeien. Nog even een kleine 
aarzeling op de drempel, maar dan 
gebeurt het. De koeien hollen, springen 
en dansen de wei in. Ze draaien rondjes 
en maken bokkensprongen. Rennen naar 
links en dan weer naar rechts; richting 
de stal en weer de andere kant uit. “Die 
kun jij niet bijhouden”, zegt Harrie, als ik 
mijn verbazing uitspreek over de snelheid 
waarmee ik een koe door de wei zie 
rennen. Voorbijgangers blijven staan en 
kijken lachend toe. Wat is het toch een 
leuk gezicht, al die blije dieren! Zo zou 
iedere koe toch moeten kunnen leven: ’s 
winters een fijne stal en in het voorjaar en 
de zomer lekker naar buiten. De koeien van 

Cor en Harrie hebben het goed. Zij staan 
van mei tot ongeveer oktober in de wei. 
Helaas zijn er steeds meer koeien, die het 
hele jaar door op stal staan. Voor iedereen 
die graag koeien in de wei ziet staan, 
voor het landschap, maar bovenal voor 
de koeien zelf, is dat ontzettend jammer.  
Diverse zuivelondernemingen hebben dan 
ook initiatieven genomen om de weidegang 
te bevorderen. Onder meer door boeren 
een toeslag op de melkprijs te geven, 
als de koeien een deel van het jaar naar 
buiten gaan. “Als ze in de wei liggen te 
herkauwen, zie je dat ze het goed naar hun 
zin hebben”, zegt Cor.”En tussendoor gaan 
ze dan ook best graag eens naar de stal.” 
Als ik na een half uurtje napraten 
weer buiten kom, is de rust in de 
wei weergekeerd. Alle koeien staan  
zielstevreden te grazen in de wei. 
En ik fiets ook tevreden terug naar huis. 

Wat een geluk!
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India! Waar te beginnen?Ten eerste is 
India allesbehalve wat ik ervan had ver-
wacht. Mac Donalds langs de wegen, bier 
overal verkrijgbaar (legaal of illegaal) en 
de mensen zijn buitengewoon asociaal al 
kan het laatste een cultuurverschil zijn. Ook 
raad ik iedereen af om in het laagseizoen 
(mei/juni) te reizen. Er zijn nauwelijks an-
dere toeristen en daardoor is de aandacht 
die je van de lokale bevolking krijgt over-
weldigend. Rickshaw(tuk-tuk)-chauffeurs, 
winkel- en hoteleigenaren hebben allemaal 
de beste aanbiedingen voor je. Je moet 
minimaal vijfmaal daags voor een foto 
poseren, omdat de mensen denken dat je 
een soort god bent. Niet te vergeten dat het 
overdag zo’n 45 graden is en het ‘s nachts 
amper afkoelt. De enige tijden waarop je 
iets kunt ondernemen zijn ‘s ochtends van 
6 tot 11 en ‘s avonds van 5 tot 8. 

Tenenkrommend  
Ik ben mijn reis begonnen in Kolkata (Cal-
cutta), India’s op een na grootste stad. Ik 
had  mijzelf op het ergste voorbereid en wat 
ervaring opgedaan in Thailand, waardoor ik 
mezelf minder stoorde aan de bedelaars en 
mensen die iets van mij wilden. In Kolkata 
valt er weinig te doen, dus wat rond slen-
teren en het Victoria monument bezoeken. 
De avonden bracht ik met een Nederlander 
door die al een jaar in India heeft gereisd. 
Hij vertelde mij welke prijzen redelijk zijn 
voor eten, hotels en dergelijke. Zeer nuttig 
dus! Ondanks de goede informatie ben ik 
in Kolkata toch twee keer een winkel bin-
nengegaan op aandringen van de neef van 
de eigenaar. Het is grappig en tegelijkertijd 
tenenkrommend hoe dit in zijn werk gaat. 
Iemand spreekt je aan op straat en begint 
met de standaard vragen die je ongeveer 

tien keer per dag moet beantwoorden: 
Which country? Girlfriend? Travelling 
alone? First time India? How long travel-
ling? Na een kwartiertje vraagt hij of je mee 
chai (thee) gaat drinken. Vervolgens beland 
je in een zijdewinkel zonder chai. Dan 
zeggen ze dat je niet per se iets hoeft te 
kopen, maar ze laten je niet gaan voordat 
je dat wel doet. 

Sitars
Tijd om naar de volgende stad te gaan: Va-
ranasi, de heilige stad. Ik nam de trein en 
dat vond ik een zeer aangename beleving. 
Geen Rickshaws (tuk-tuk), geen hotels en 
geen winkels. Enkel een paar bedelaars. 
Het was zeer fijn om een gewoon gesprek 
met iemand te voeren zonder het gevoel te 
hebben dat je je portemonnee hoeft te trek-
ken. Varanasi is een plek als geen ander. 
Het is een stad gebouwd aan de Ganges 
en een van de zeven heilige Hindu steden. 
Mensen komen hier om zichzelf te wassen 
in het heilige water of om gecremeerd te 
worden, waarna het as in het water wordt 
gestrooid. Kinderen worden overigens 
niet gecremeerd, deze worden zo te water 
gelaten. Een fenomeen dat ik (gelukkig) 
niet heb gezien. In Varanasi ben ik ook 
twee zaken ingelokt. De eerste keer vroeg 
de hoteleigenaar of ik wilde zien hoe zijde 
geweven wordt. Na enkele mannen achter 
het weefgetouw bewonderd te hebben, 
belandde ik wederom in een zijdezaak. De 
tweede keer zat ik rustig muziek te luis-
teren in het hotel, toen een medewerker 
vroeg of ik van muziek hield en of ik muziek 
wilde ‘zien’. Hij vertelde me dat er dichtbij 
een muziekschool was. Ik belandde in 
een ruimte waar iemand mij vroeg in welk 
instrument ik geïnteresseerd was en enkele 

Jan Sweegers in Azië

In februari heeft u kunnen lezen dat twee jonge wijkbewoners, Jan (22) en Luuk (22) 
van de Oisterwijksebaan, de wereld aan het verkennen waren. Toen in Zuid-Amerika. 
Net terug had Jan de smaak echter goed te pakken. Een nieuwe reis werd meteen 
geboekt: twee maanden naar Azië. Via Bangkok naar Kuala Lumpur en door naar Cal-
cutta. Zijn bijzondere ervaringen in India leest u hier. 



17

minuten later lagen er een tiental sitars 
voor mijn neus en werden er prijzen en 
verzendkosten besproken. Ik heb ook deze 
meneer maar vriendelijk bedankt. 

Kamasutra
Mijn volgende stop was Kajuraho, bekend 
om zijn diuzend jaar oude tempels met 
erotische kamasutrasculpturen. Een fasci-
nerende plek. Ik trof er enkele reizigers die 
al een paar maanden in India waren. Deze 
waren de lokale bevolking zo zat, dat ze ter 
plekke besloten om gedrieën naar Nepal af 
te reizen.  
Van daaruit reisde ik door naar Fatehpur 
Sikri. Daar vond ik dan eindelijk iemand 
die geen geld van mij wilde. Een Indiase 
jongeman die Engels studeert in Nepal. 
Hij wilde enkel Engels met iemand praten. 
Het werd mijn persoonlijke gids. Met hem 
heb ik de Taj Mahal bezichtigd, ben ik naar 

het vogelpark in Bhoratphur, het dorpje 
Deeg geweest en naar een waterpark. Ik 
werd ook bij hem thuis uitgenodigd. Het is 
een prachtige ervaring om met een aantal 
neven en ooms (vrouwen eten apart) op de 
grond een authentieke Indiase maaltijd te 
nuttigen. Ten slotte zijn we naar een 
moslimfestival geweest waar we echter al 
snel weer gingen, omdat ik me niet kon 
bewegen door handjeschudders en fotoma-
kers. Ik bleek een bezienswaardigheid. 

Tot zover. Er valt veel meer te zeggen over 
India. Maar eerlijk is eerlijk, ondanks de 
negatieve ondertoon van het bovensta-
ande, heb ik me prima vermaakt. India is 
een prachtig land! Je moet jezelf alleen 
overgeven aan de cultuurverschillen en 
sommige gebeurtenissen en ongemakke-
lijkheden voor lief nemen.

Jan (2e van links) trof in Thailand nog een aantal globetrotters
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In de afgelopen jaren zijn er onder andere 
al teams uit Polen, Trinidad Tobago, Azer-
baijan en Zuid-Afrika op bezoek geweest. 
De Zuid-Afrikanen nodigden ons daarbij 
uit om eens in hun land op bezoek te ko-
men. Rond de zomer van 2011 ontstond 
zo vanuit de ouders Willem Woudenberg, 
Theo Ceelen en René Claassen het idee 
om een ‘once in a lifetime experience’ te 
organiseren voor twee jeugdteams van 
Were Di. 

Spaarplan
Deze reis kan natuurlijk niet zomaar 
gemaakt worden en zodoende zijn er al 
vele maanden lang voorbereidingen aan 
de gang om de reis mogelijk te maken. 
Natuurlijk is eerst de reis besproken met 
de ouders van meiden uit MA1 & MB1 
en na goedkeuring is er een spaarplan 
opgezet. Er zijn verschillende commissies 

samengesteld van enthousiaste ouders 
en betrokken trainers van de teams. Er 
wordt actief geld ingezameld, doordat de 
meiden training geven op de club en actief 
betrokken zijn bij verschillende evenemen-
ten. Hierbij kunt u denken aan een eigen 
rommelmarkt, ludieke acties zoals dansen 
(flashmob) tijdens Super Sunday en je 
laten bekogelen met eieren voor geld. Ook 
waren de meiden en ouders aanwezig op 
de Meimarkt om daar spullen te verkopen.

Townships
De reis is enerzijds een prachtige kans 

Meiden hockeyclub Were Di op reis naar Zuid-Afrika 

Al vele jaren ontvangt Were Di teams uit het buitenland die tijdens trainingskampen 
of reizen neerstrijken op het sportpark en daar trainen, wedstrijden spelen en/of bij 
gastouders verblijven. Tijd voor een tegenbezoek.

Deze groep vertrekt binnenkort naar Zuid-Afrika voor hun ‘once in a lifetime experience’
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voor alle deelnemers om een mooi land als 
Zuid-Afrika te bezoeken en daar sportief 
actief te zijn door tegen Zuid-Afrikaanse 
scholen te spelen, maar Were Di gaat er 
ook naartoe voor het goede doel. Inmiddels 
zijn al vele hockeymaterialen verzameld die 
per container verstuurd zullen worden en 
daar naar de verschillend scholen gebracht 
gaan worden. Trainers van Were Di zullen 
ook hun uitgebreide hockeykennis overdra-
gen en trainingen verzorgen tijdens de reis. 
Alle initiatieven komen ten goede aan de 
Cloethesville School in Stellenbosch en de 
Hockeyschool Port Elizabeth. Door mate-
riaal te schenken willen de initiatiefnemers 
kinderen uit de townships een kans geven 
om ook te kunnen sporten. Ze zijn nog op 
zoek naar sponsoren die willen helpen met 
vervoer en materiaal.

Sponsoring
Tijdens de reis zullen ze Port Elisabeth, 
Knysna, Oudtshoorn, Hermanus en 
Kaapstad bezoeken en daar gaan ze 
onder andere naar een township, National 
Park, Ostrichfarm en de Tafelberg toe. 
Dit gebeurt met een groep van 11 reisbe-
geleiders en totaal 28 meiden. Inmiddels is 
het volledige programma bekend en de reis 
geboekt en ze hebben er ongelofelijk veel 
zin in. Wilt u hen helpen met sponsoring 
of heeft u andere tips. Neem dan contact 
op en bezoek daarbij de speciale website 
www.ekisliefvirsuidafrika.nl, wat ‘Ik hou van 
Zuid-Afrika’ betekent.  

Voor informatie of tips: Willem Wouden-
berg, tel. 06 553 771 21 

Het is natuurlijk het meest fantastische en 
feestelijke gedeelte van de route, met volop 
versieringen, spandoeken, partytenten, ter-
rasjes, ingenieus gemaakte straatdouches, 
muziek door bandjes en geluidsinstallaties, 
drommen toeschouwers, kortom één groot 
feest.

Veiligheid
En uiteraard stellen wij als organisatie de 
inzet en enthousiasme van de buurt erg op 
prijs, maar van de andere kant dienen wij 
ook de veiligheid van lopers en publiek te 
waarborgen. 
Graag gaan we natuurlijk weer door het 
Sacrament, maar het is zaak dat we met 
z’n allen zorgdragen voor een gezellige 
dag en loopveilige omgeving. Door het 
enthousiast opdringende publiek is de weg 
op plaatsen zo smal, dat de doorkomst 
door lopers en media niet voor niets wordt 
vergeleken met Alpe d’Huez.
Vooral spelende kinderen vormen een 

hindernis voor de op dat moment soms al 
uitgeputte lopers. Vorig jaar liep een van de 
toppers bij de Ladies Run een kind omver, 
stopte om het te helpen en verloor daar-
door haar kansrijke positie in de wedstrijd. 
Spreek elkaar aan op minder positief 
gedrag. Zorg dat kinderen niet vlak voor de 
lopers ineens gaan oversteken.
Wij vragen jullie medewerking om de 
doorkomst ruim en vrij te houden van 
spelende kinderen.

Tilburg Ten Miles niet door Sacrament?

Natuurlijk wel. Het is toch ondenkbaar dat Tilburg Ten Miles onze buurt, waar deze 
25 jaar geleden in de achtertuin werd geboren, zou mijden. En toch hebben wij ons 
afgevraagd of het nog wel verantwoord is om duizenden lopers door het Sacrament te 
laten lopen.
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Nattigheid
Water of sponzen aanreiken op eigen 
initiatief mag, maar is niet nodig. In de 
Armhoefstraat én de Oisterwijksebaan heb-
ben we een officiële water- en sponspost. 
Wat zeker niet op prijs wordt gesteld is 
water aanreiken aan de toch al vermoeide 
lopers en op het laatste moment terugtrek-
ken, zoals vorig jaar in de St. Josephstraat 
gebeurde. Daar werd overigens ook bier in 

Een golf van enthousiasme ‘draagt’ de vermoeide lopers door de Oisterwijksebaan

plastic bekertjes aangereikt. Hoe onsportief 
kan men zijn.
Laten we er samen weer een groots, 
sportief en veilig evenement van maken 
voor zowel de lopers als buurtbewoners. 
Namens de organisatie alvast bedankt en 
tot 2 september!

Jos Parren 
Parcoursbeheer Tilburg Ten Miles

Om dit te voorkomen, zijn er natuurlijk de 
nodige voorzorgsmaatregelen te nemen, 
zoals goed hang- en sluitwerk, verlichting, 
rolluiken, enz. Er zijn heel wat goede tips 
te vinden op internet. Maak het de inbreker 
zo moeilijk mogelijk om in uw woning te 
komen.
Laat de woning er zoveel mogelijk uitzien, 
alsof er iemand thuis is. Door een schakel-
klok voor de verlichting in de woning 
bijvoorbeeld.

Veiligheid in de wijk
Met de zomer voor de deur, komen de vakanties er aan. Mooi vooruitzicht, ook voor 
het dievengilde. Als u lekker aan het genieten bent van uw welverdiende rust, kan het 
zomaar gebeuren dat er wordt ingebroken. 
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Wat nog wel eens wordt vergeten is, dat de 
beste beveiliging de ‘buurman’ is. 
Het gezegde: ‘een goede buur is beter 
dan een verre vriend’ gaat zeker dan op. 
Laat buren uw woning in de gaten houden 
en bij zaken die verdacht zijn altijd bel-
len met 0900-8844. Geef deze ‘buurman’ 
ook het adres en telefoonnummer waar u 
te bereiken bent. Handig is door te geven 
wie de huissleutel heeft, voor het geval de 
politie een kijkje wil nemen.  

Geef ook even door aan de politie dat u 
afwezig bent. In de zomermaanden rijden 
er speciale surveillances langs de wonin-
gen die leeg staan. Zo heeft u de minste 
kans dat er misbruik wordt gemaakt van uw 
afwezigheid.

Wijkagenten Ad Braber & Martien van 
Blokland

Stille herdenking                                                       Jaap van Loon

Of het nu door het Pinksterweekend kwam, of het zomerse weer, of iets anders? 
De 12e herdenking bij het Indië-monument in het Gerard van Swietenpark op zater-
dag 26 mei was de minste tot nu toe. Een traditie lijkt zo langzaam maar zeker weg te 
kwijnen. 

Voorafgaand was voor de dienst in de 
kerk op de Heuvel ook weinig belangstel-
ling. Het is nog maar kort geleden, dat de 
kerk steeds behoorlijk gevuld was en er 
dus veel meer mensen genoten van de 
sfeervolle muziek van het Seniorenorkest 
en de indrukwekkende herinneringen aan 
de toenmalige gevechten van Tilburgers in 
Nederlands-Oost-Indië.

Veteranen
Tekenend voor de lage opkomst was ook 
de samenstelling van ‘The Dutch Pipes 
and Drums’; de groep leek wel gehalveerd 
en we hebben ze wel eens een veel beter 
geluid uit hun doedelzakken horen persen. 
Zij liepen voorop bij het defilé van de kerk 
naar het monument. Opvallend dit keer: 
de bus, met o.a. hoogbejaarde veteranen, 
reed in de stoet gewoon mee. Een goede 
gedachte, want nu was iedereen gelijktijdig 
op het ongemaaide grasveld bij het monu-
ment. De ceremonie was beduidend korter 
dan in voorgaande jaren en leek ook slech-
ter voorbereid. Minder vaandels, minder 
teksten, minder sfeer, minder bloemenkran-
sen. Heel jammer, maar ook gevaarlijk! In 
het locatie-onderzoek van Novadic-Kentron 
was één van de opties om het monument 

Op weg naar de herdenking bij 
het Indië-monument

Oproep
De mensen die het Indië-monument 
proberen te onderhouden, worden ook 
alweer een jaartje ouder. Daarom een 
oproep aan buurtbewoners om een 
handje te helpen als u er langs komt. 
Even onkruid verwijderen, wellicht een 
paar bloeiende plantjes planten of tijdig 
van wat water voorzien? 
Alle beetjes helpen!

te laten verdwijnen en er nieuwbouw voor 
de heroïne/methadonverstrekking neer te 
zetten…
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Een buurtgenoot deed melding van het 
volgende: “In het Broekbos aan de Kom-
merstraat, eigenaar ( met naam ingevuld),  
ligt bouwafval o.a. asbest. Dit past mijns 
inziens niet in het Landschapspark Moeren-
burg. Kan dit opgeruimd worden?”
Per kerende post, kwam er de reactie van 
de Gemeente: “Geachte heer/mevrouw,
uw bericht van 24/04/2012 is in goede orde 
ontvangen en zal binnen drie werkdagen 
worden beantwoord.”

Asbest? Oei, te moeilijk

De gemeente doet een dringend beroep op haar inwoners om zaken te melden die niet 
in orde of onveilig zijn. Het kan telefonisch of digitaal, dus in feite een fluitje van een 
cent. Verwacht er echter geen wonderen van.

Het blijft vervolgens angstwekkend stil. Er 
lijkt niets te gebeuren en al helemaal niet 
aan het opruimen van de asbest. Twee 
weken later, stuurt onze wijkbewoner weer 
een bericht: “Behalve uw ontvangstbe-
vestiging van 24 april heb ik niets meer 
vernomen over de vervuiling op dit perceel 
dat midden in Moerenburg ligt. Uw bericht 
zie ik graag tegemoet.”
Wedden, dat er nog steeds geen antwoord 
of opruimingsactie is geweest…

Als vader van drie kinderen, die gezien de weinig speelruimte in de wijk genoodzaakt zijn te 
spelen in het paadje aan het begin van de JP Coenstraat, houd ik mijn hart vast als ik som-
mige wegmisbruikers door de wijk zie razen. Je wilt er niet aan denken wat er allemaal kan 
gebeuren als zo’n onbenul de situatie niet meer kan overzien.
Om deze reden heb ik contact gelegd met de politie, omdat ik het eenvoudigweg zat ben 
dat er soms zo hard wordt gereden in een 30 km-zone. Blijkbaar is er een site de lucht in-
gegaan, die beheerd wordt door de politie Midden- en West Brabant en die een aanpak van 
deze figuren kan stimuleren. De site heet: www.wegpiraatvanstraat.nl.
Het is heel eenvoudig, je noteert het kenteken van de wegpiraat en geeft deze via de site 
door. Hiervan wordt melding gemaakt en indien er meerdere meldingen op hetzelfde ken-
teken binnenkomen, kan dit leiden tot gerechtelijke stappen. Ik hoop, dat u ook de moeite 
wilt nemen om zo nodig een melding te doen.

Marc van de Hulsbeek

PS. De gemeente stelt gratis 30 km-pakketten beschikbaar om de verkeersveiligheid te 
verbeteren in gebieden waar een maximumsnelheid geldt van 30 km per uur. Hierin zitten 
posters, 30-km-stickers, ballonnen, slingers, fietsvlaggetjes en grote vlaggen. Bewoners 
kunnen een verzoek voor een 30-km-pakket indienen via het gemeentelijk telefoonnummer 
14 013. Zij ontvangen dan een aanvraagformulier, dat door een meerderheid van bewoners 
in de straat ondertekend moet worden.

Prachtig zo’n 30 km-zone in onze wijk, maar het weerhoudt nogal wat roekeloze 
weggebruikers niet van een dot gas en asociaal rijgedrag. Een oproep om melding 
hiervan te maken. 
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Ga mee met de Museum Plus Bus naar Den Haag! 
 
Het Senioren Netwerk Armhoefse Akkers heeft zich ingeschreven voor een uitstapje 
met de Museum Plus Bus en we zijn daarvoor uitgekozen! Dat is goed nieuws, want 
het betekent dat senioren uit de Armhoefse Akkers op vrijdag 21 september a.s. met 
deze bus naar twee musea in Den Haag kunnen. 
 
Op deze dag stapt u hier in de wijk op de bus en wordt u aan het eind van de dag weer 
netjes afgezet. We gaan naar het Gemeentemuseum, waar tijdelijk ook de collectie van het 
Mauritshuis is ondergebracht. Dus twee geheel verschillende musea op één plek.  
We worden ontvangen met een kopje koffie of thee en tussen de middag is er een heerlijke 
lunch. Ook wie een rollator of rolstoel heeft, kan gewoon mee.  
Geef u snel op want vol = vol! Er kunnen max. 45 personen mee. Mocht het vol zijn, dan 
krijgt u daarvan snel bericht. Hoort u niets, dan kunt u gewoon mee! 
 
De dag duurt ongeveer van 9.00 tot 18.00 uur. Iedereen die zich opgeeft, krijgt nog vlak 
van tevoren bericht over de precieze vertrektijd en andere bijzonderheden. Daarom graag 
uw adres, mailadres en telnr. volledig invullen. We gaan ervanuit dat wie zich opgeeft, ook 
echt meegaat die dag. Anders graag tijdig afmelden. 
De Museum Plus Bus wordt ons gratis aangeboden door de BankGiroLoterij. U betaalt 
alleen voor de lunch. Deze kost €14,50. Graag gepast betalen ’s morgens bij aankomst. 
 
Heeft u net zo’n zin als wij? Dan vragen u om vóór 7 juli met onderstaande strook in te 
schrijven. Voor meer informatie: Ineke van Kasteren, buurtraad@hotmail.com of Kitty 
Lumens, ouderenwerker Twern, kittylumens@twern.nl. 
 
Groeten van het Senioren Netwerk Armhoefse Akkers 
 
 
Ja, ik ga/wij gaan op 21 september 2012 mee met de Museum Plus Bus naar Den 
Haag. 
 
Naam/Namen: …………………………………………….………………………………………… 
 
Ik kom/Wij komen met 1 persoon/2 personen (graag omcirkelen) 
 
Adres: ………………………………………………………………………………………………… 
 
Mailadres: ………………………………………………………………………………………….. 
 
Telnr: ……………………………………………………… 
 
Deze strook graag vóór 7 juli inleveren bij of sturen naar Senioren Netwerk Armhoefse 
Akkers, J.P. Coenstraat 34a, 5018 CT Tilburg. 
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Herhaalde OPROEP voor de Jeugdraad 

 
Vind jij het ook zo jammer dat er niet veel voor kinderen van jouw leeftijd te doen is 
in de wijk? Daar kun jij wat aan veranderen! Lees hier hoe! 
 

1) Zit jij volgende jaar in groep 8 of ga je al naar de middelbare school en ben je niet 
ouder dan 15 jaar? 

 
2) Vind je het leuk om samen met ons na te denken over welke activiteiten we in de 

buurt voor jou en je buurtgenoten kunnen gaan organiseren? 
 
Schrijf je dan in! 
 
Wij zijn op zoek naar kinderen (vanaf groep 8 tot en met 15 jaar) die plaats willen nemen in 
de Jeugdraad van de Armhoefse Akkers. Samen met deze groep kinderen gaan we op 
zoek naar leuke, gezellige en leerzame activiteiten om te organiseren in de wijk. Vraag 
aan je vriend of vriendin of die ook zin heeft en geef je samen op. 

 
Heb je interesse, laat dit dan z.s.m. weten door middel van een berichtje aan de Buurtraad 
via buurtraad@hotmail.com of vul onderstaand formuliertje in en stop deze in de 
brievenbus van de Buurtraad in de J.P. Coenstraat 34a. 
 # ___________________________________________________________________ 
 
Ja, ik wil wel meedenken in de jeugdraad van de Armhoefse Akkers! 
 
Naam: 

Adres: 

Telefoonnummer: 

Geboortedatum: 

Mailadres: 

Handtekening + naam ouder/verzorger: 

 



26

Op vier zondagen wordt 
gestart bij de draaibrug 
aan de Prinsenhoeven 
voor een wandeling door 
Moerenburg, waar mee te 
maken is hoe dit vroegere 
beekdal in een land-
schapspark verandert. Dit 
met allerlei nieuwe kansen 
voor de natuur naast de 
bestaande mooie histo-
rische plekjes. Halverwege 
ligt rondvaartscheepje 
de Tilia te wachten en 
neemt u mee verder het 
kanaal op richting Beekse 
Bergen. Vanaf het water 
is het mooi en een heel 
andere manier van natuur 

Natuur-er-varen met de Tilia 

Na het succes van vorig jaar kunt u deze zomer opnieuw een combinatie van wandelen, 
varen en natuur beleven met een ervaren gids. 

beleven. Onderweg is er ook te proeven 
van natuurproducten.
Na ongeveer 2,5 uur bent u weer terug. De 
data zijn zondag 8 en 29 juli, 26 augustus 
en 30 september van 10.00 – ca. 12.30 uur. 
Kosten: volwassenen 13,50 euro en voor 

Genieten op het water van het kanaal met de Tilia

Het Nationaal MS Fonds zoekt daarom 
meer collectanten voor de MS Collecte. 
“Vorig jaar zijn er 37 collectanten langs de 
deuren gegaan, maar dat is echt te weinig”, 
zegt Pamela Zaat van het Nationaal MS 
Fonds. “Om bij alle inwoners aan te bellen 
moeten er eigenlijk ruim 860 collectanten 
zijn.”. 

Over MS wordt vaak gedacht dat het een 
spierziekte is. Maar niets is minder waar: 
MS is een zenuwziekte, waarbij de 
beschermlaag rondom de zenuwen, het 
zogeheten myeline, wordt aangetast. 

Oproep: collectanten gezocht

kinderen tussen 4 en 12 jaar 8 euro, inclu-
sief koffie en koek. Reserveren is noodza-
kelijk. Rondleiding door Van Naturen, 
info en opgave: www.annekescholte.nl, 
of per mail: info@annekescholte.nl 
of telefoon: 536 03 83.

Inwoners van Berkel-Enschot, Tilburg en Udenhout zijn gul en geven graag tijdens 
de MS Collecteweek van 19 t/m 24 november. Maar wie wil dit geld ophalen? Met het 
huidige aantal collectanten kan er niet bij alle voordeuren aangebeld worden.

Hierdoor kunnen de signalen vanuit de 
hersenen de spieren moeilijker bereiken of 
zelfs helemaal niet. Bewegen kan daardoor 
steeds moeilijk worden.

Komt u een handje helpen?  Neem contact 
op met Pamela Zaal via de mail: 
pamela@nationaalmsfonds.nl of kijk op de 
website www.nationaalmsfonds.nl
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Traditioneel op Hemelvaartsdag organiseerde het studentendispuut Braque voor de zevende 
keer een croque-toernooi op de velden van TSV Longa. Het evenement raakt steeds meer 
bekend in de studentenwereld binnen en buiten Tilburg. Dit jaar konden maar liefst 150 
teams worden ingeschreven. Het werd een fantastische dag, niet in de laatste plaats door 
de inzet van de vrijwilligers van TSV Longa, die meer dan een helpende hand toestaken.

Elitesport in onze wijk

Het op 23 mei geplaatste 
speeltoestel Supernova 
op het speelpleintje in de 
Van Heutszstraat was 
meteen druk bezocht. 
Het leek wel een record-
poging: hoeveel kinderen 
kunnen er op? Bram en 
Joost hadden geluk en 
speelden er later op een 
rustig moment. 
Dit speeltoestel is ge-
plaatst door een samen-
werkingsverband van 
Kinderstad, basisschool 
Armhoefse Akker, de 
Buurtraad en de ge-
meente. Het speelterrein 
is eigendom van Kinder-

Supernova

stad en elke doordeweekse dag na 19.00 uur en in het weekend na 10.00 uur kunnen alle 
kinderen uit de wijk er lekker komen spelen.
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Heerlijke honing
Rechtstreeks van de imker: honing uit Moerenburg-Koningshoeven; 4 euro per potje van 
450 gram. Bij hoeveelheden van 5 of 10 potjes breng ik die eventueel aan huis in Armhoef. 
Hans Verhavert, tel 536 02 75; mail: hansverhavert@yahoo.co.uk.

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. 536 51 81 of via ass@ziggo.nl.

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 in bella Italia
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 

9 juni Vanaf 16.00 uur Zomerlust 
BBQ + voetbal Nederland-Denemarken (groot scherm) 

10 juni Vanaf 11.00 uur Podium 111 
Huiskamerconcert 

29 juni. 20.00 -24.00 uur Pelgrimhoeve 
Gezellige dansavond op muziek van “Goud van Oud” 

18 aug. Vanaf 10.00 uur Terrein St. Jorisgilde 
Wijkvolleybaltoernooi 2012 

2 sept. Div. momenten Wijk Armhoef 
Tilburg Ten Miles 

 
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:  

29 augustus 

 14 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 5904000 
Lid Ineke v. Kasteren J.P. Coenstraat 34a 544 67 83 
Lid Ton Berkelmans Oisterwijksebaan 173 06 515 859 47 
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Vergadering elke 2e dinsdag van de maand om 20.30 uur . 
Eerstvolgende vergaderingen: 12 juni en 11 september in de 
ruimte van de Buurtraad in de Van Heutzstraat 1a. Bellen bij de 
Buurtraad/prikpost. 

                            
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.  
Spreekuur in de ruimte van de Buurtraad in de Van Heutszstraat 
1a. op maandag 19 juni, 18 juni, 2 juli, 16 juli, 13 augustus, 27 
augustus, 10 september van 19.00 - 20.00 uur. Bellen bij de 
Buurtraad/prikpost. 

  
Ø Bloedafname Iedere donderdag van 09.30 -10.00 uur in ruimte van de 

Buurtraad, boven het Kindercentrum, 1e verdieping, alleen trap.  
Van Heutszstraat 1a. Bellen bij de Buurtraad/prikpost. 
 
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.  

Wilt u een cursus volgen om met een AED om te leren gaan en 
daarna voor de buurt beschikbaar te zijn. Mail dan naar 
buurtraad@hotmail.com. 

  
Ø Ouderenzorg 

 
Een ouderenadviseur, een mantelzorgconsulent en een 
maatschappelijk werker van de Twern houden in het 
Gezondheidscentrum Piushaven afwisselend spreekuur op 
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 - 10.30 uur. 
Prinsenhoeven 22, tel. 712 20 00. 

  
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.  

 
	   Schapen scheren

Ook in Moerenburg kon men 
onlangs getuige zijn van het 
scheren van schapen. 
Het is ongelooflijk om te zien 
hoe snel een schaap van haar 
wollen mantel wordt
ontdaan. (foto: Toine Kocx)
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Prettige vakantie

We vonden het ook dit seizoen weer een 
genoegen voor u maandelijks een buurtkrant 
te maken. Zo’n buurtkrant dat gaat gewoon 
van zelf. Er gebeurt zoveel op dit kleine plekje 
van de wereld dat Armhoefse Akkers heet. 
Aan kopij is nooit gebrek, vaak moeten we 
selecteren uit het aanbod. 
De traditie schrijft voor dat de buurtkrant in 
de zomer twee maanden niet verschijnt. Wij 
geven daar graag gehoor aan. We zijn wel 
weer toe aan een beetje vakantie, want naast 
ons redactiewerk hebben we ook nog een 
baan en / of ‘runnen’ we een gezin. 
Geen buurtkrant dus in juli en augustus. 
Half september ligt de buurtkrant weer bij u 
thuis op de deurmat. 
Wij wensen u een fijne vakantie met mooi 
weer en goede zin!

De redactie
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06	  531	  326	  32	  
	  
	  

	  

	  

Voor	  onderhoud,	  service	  en	  
vervangen	  van	  uw	  c.v-‐ketel.	  
Tevens	  diverse	  
loodgieterswerkzaamheden.	  	  
	  
René	  Mank	  Rema	  Services	  
Daendelsstr.	  40B	  	  
5018	  ES	  Tilburg	  
	  
N.B.	  in	  de	  wijk	  Armhoefse	  Akkers	  geen	  
voorrijkosten!	  
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Goirkestraat 161A 
5046 GG Tilburg, M 0627115836

E info@matthijsklerx.com, I www.matthijsklerx.com
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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


