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 “Als de lente het zelf nog net niet doet, hebben we Blossom” 
(foto Toine Kocx)
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Als je belt naar het nieuwe Gezond-
heidscentrum om te vragen waar dokter 
Van Agthoven tegenwoordig te bereiken is, 
blijkt hij nog twee dagen per week in het 
centrum te werken. Ik had aangenomen dat 
hij per 1 januari 2012 met pensioen was 
gegaan. “Mijn praktijk wordt nu voortgezet 
door Rice Cools, maar ik werk voorlopig 
nog twee dagen als huisarts. Eén dag in 
mijn oude praktijk en één dag in de prak-
tijk van dokter Van Veen, de opvolger van 
Lambert van Gemert,” licht hij toe. 
In het voorjaar viert hij zijn afscheid. Gaat 
hij er daarna dan helemaal mee stoppen? 
“Nee, ook daarna ga ik nog even door op 
deze manier.” In december wordt hij 65. 
Is dat dan het moment om met pensioen 
te gaan? “We zien wel, ik denk het wel,” 
zegt hij. Het lijkt nog niet zo makkelijk om 

er volledig een punt achter te  zetten, blijkt 
meteen. “Ik ben altijd fluitend naar mijn 
werk gegaan en dat doe ik nu ook nog, op 
dinsdag en woensdag. Maar als ik woens-
dag aan het eind van de dag naar huis ga 
en mijn collega’s een ‘prettig weekend’ kan 
wensen, heeft dat toch ook wel iets.”

Praktijk in huis 
In 1978 begon Van Agthoven als huisarts 
in onze wijk met een praktijk aan huis. Of 
beter gezegd ín huis, op de middenver-
dieping van zijn huis aan de Ringbaan 
Oost. “De patiënten moesten toen nog 
een trap op om in de praktijk te komen. 
Maar dat gaf eigenlijk nooit problemen. 
In mijn badkamer had ik het lab. Aan de 
ene wastafel onderzocht ik de plasjes van 
de patiënten, aan de andere poetste ik 

“De dokter zingt een toontje lager”                                         Judith Doljé

Op 1 januari 2012 heeft dokter Van Agthoven zijn huisartsenpraktijk overgedragen aan 
een opvolger. Volledig gestopt als huisarts is hij echter nog niet. “Ik vind het werk te 
leuk om er helemaal niets meer mee te doen.”

mijn tanden.” Toen de kinderen 
opgroeiden, werd het tijd om de 
praktijk te verplaatsen naar een 
andere ruimte. Dat is zijn voorma-
lige garage aan de zijkant van de 
tuin geworden, met de ingang aan 
de JP Coenstraat.  
Het huis en de praktijkruimte 
staan al weer even te koop. Het is 
een sfeervol jarendertighuis, zoals 
veel huizen in onze wijk. “Een 
echt familiehuis,” vindt Van Agtho-
ven, “met zeven slaapkamers en 
een grote besloten tuin. Wij heb-
ben er altijd heerlijk gewoond met 
onze vier kinderen. En de ligging 
is ook goed. In een gezellige wijk 
aan de levendige ringbaan, waar 
altijd wat gebeurt. In tegenstelling 
tot wat veel mensen denken heb-
ben wij, vanwege extra dik dubbel 
glas, nooit enige last ondervonden 
van verkeerslawaai.”

Een minder bekende kant van dokter Van Agthoven
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Eindelijk een gezondheidscentrum 
Zijn praktijk is nu gevestigd in het nieuwe 
Gezondheidscentrum aan de Prinsenhoe-
ven. Als het aan hem had gelegen, was 
dit centrum er al jaren eerder geweest. 
Zijn eerste ervaringen met het werken in 
een gezondheidscentrum dateren al van 
de zeventiger jaren, toen hij zijn opleiding 
deed in het tweede gezondheidscentrum 
van Nederland in Noordwijk aan Zee. De in-
tensieve samenwerking met andere artsen, 
maatschappelijk werkers, fysiotherapeu-
ten, etc. beviel hem van meet af aan goed 
en hij ontdekte de meerwaarde die deze 
samenwerking biedt voor de patiënten. 
“Het gaat zo veel gemakkelijker en sneller 
om bijvoorbeeld wijkzorg of een specifieke 
behandeling voor een patiënt te regelen, 
als je met zijn allen in één gebouw werkt.” 
Het is dan ook niet verwonderlijk dat Van 
Agthoven één van de kartrekkers is van het 
huidige Gezondheidscentrum. De afgelo-
pen vijftien jaar heeft hij gelobbyd bij de 
gemeente om zo’n centrum van de grond  
te krijgen. Waarbij hij geregeld te maken 
kreeg met weer een nieuwe ambtenaar, die 
het onderwerp op de lange baan schoof. 
Maar eindelijk is het er dan toch van geko-

men en is het Gezondheidscentrum er nu. 
Net op tijd voor Van Agthoven om er ook 
zelf nog deel van uit te maken.

Steden en koren 
Met de huidige werkweek van twee dagen 
is er eindelijk ook tijd voor andere liefheb-
berijen, zoals het maken van vijfdaagse 
stedentripjes om het cultuurgoed in Europa 
te bekijken. Of om nog meer muziek te 
maken. Hij speelt piano en hobo en zingt 
in een koor. “Zingen is gezond,” zegt  de 
dokter, “goed voor de ademhaling en het 
hart. Maar daarnaast natuurlijk ook heel 
erg leuk.” Hij zingt, samen met 17 anderen, 
in het Vocaal Ensemble ‘Sotto Voce’, een 
amateurkoor met de A-status. Op  25 maart 
treden zij op in het Cenakel. Zij brengen 
dan o.a. komische madrigalen ten gehore, 
waarbij niet alleen gezongen maar ook 
de toneelsfeer van 1600 getoond wordt. 
Voor wie onze dokter ook nog eens op 
een andere manier wil zien, er zijn nog 
kaartjes! (zie Prikbordje). Als we het nog 
even hebben over de ‘kop’ boven dit artikel, 
dan komt hij meteen met een toepasselijke 
quote: “De dokter zingt een toontje lager.”

Vorig jaar is er een verkeerscommissie in 
de wijk gevormd om de verkeersproblemen 
in kaart te brengen en actie te ondernemen. 
Deze commissie, bestaande uit o.a. Astrid 
Abels, Dennis van Dijk, Edwin Koole en 
Frank Maas, heeft naar aanleiding van een 
oproep in de buurtkrant veel signalen bin-
nengekregen over onveilige verkeerssitua-
ties in de wijk. Met die signalen in de hand 
zijn zij in gesprek gegaan met de gemeente 
Tilburg. In het kort de stand van zaken op 
dit moment. 

J.P. Coenstraat, Armhoefstraat en 
Nieuwe Bosscheweg
Deze drie straten kennen veel onveilige 
verkeerssituaties. De gemeente heeft in 
2012 in haar stadsprogramma middelen 
opgenomen voor de herinrichting van 
de J.P. Coenstraat en de Armhoefstraat, 
gekoppeld aan de rioolrenovatie. De uitvoe-
ring hiervan gebeurt waarschijnlijk in de 
tweede helft van 2012. Het jaar daarop is 
budget gereserveerd voor de herinrichting 
van de Nieuwe Bosscheweg. 

Verkeerssituatie Armhoefse Akkers 
De wijk Armhoef is een jarendertigwijk, die door zijn inrichting niet berekend is op 
de hoeveelheid verkeer die elke dag door de wijk trekt. Door de uitbreiding van de 
wijk met de woningen in De Werf en de komst van het kinderdagverblijf in de Van 
Heutszstraat wordt het alleen maar drukker in de wijk. 
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Deze geplande werkzaamheden bieden 
mogelijkheden om aldaar de verkeers-
veiligheid te verbeteren. De verkeerscom-
missie wil dan ook in een vroegtijdig 
stadium betrokken worden bij de planvor-
ming. Zij wil daar graag ook de bewoners 
bij betrekken die in de desbetreffende 
straten wonen. Het idee is om met een 
klein comité van direct betrokkenen met de 
gemeente in gesprek te gaan, de gemeente 
te voeden met ideeën over de toekomstige 
inrichting en als klankbord te fungeren. 
Bewoners die graag mee willen denken 
over de toekomstige inrichting van deze 
straten kunnen zich melden bij één van de 
leden van de verkeerscommissie: 
- Dennis van Dijk (J.P. Coenstraat 31) voor 
de J.P. Coenstraat, 
d.van.dijk@bamwegen.nl
- Edwin Koole (Armhoefstraat 34) voor de 
Armhoefstraat, edwinkoole@versatel.nl
- Frank Maas (Nwe Bosscheweg 87) voor 
de Nieuwe Bosscheweg, 
franksiem@home.nl.  

Sluipverkeer
Sluipverkeer blijft een belangrijk item in de 
wijk, niet alleen van personenauto’s, maar 
ook van veel vrachtwagens. Het tegengaan 
van sluipverkeer is echter lastig. Met de 

Wordt de rijbaan van de draaibrug aan 
de Oisterwijksebaan versmald?

gemeente is gesproken over het 
afsluiten van de brug over het 
Wilhelminakanaal, ter hoogte 
van de Oisterwijksebaan, of het 
realiseren van eenrichtingsver-
keer op de brug. De gemeente 
heeft beide opties echter als niet 
haalbaar beoordeeld. 
Wel worden er in het kader van 
de nieuwbouw van De Werf aan-
vullende maatregelen getroffen 
om het bestaande sluipverkeer 
door de J.P. Coenstraat zodanig 
te beperken, dat de toename 
van de verkeersbewegingen 
als gevolg van de nieuwbouw 

opgevangen kan worden. Voorstel van de 
gemeente is om het doorgaande verkeer 
door de J.P. Coenstraat te verminderen 
door het versmallen van het rijgedeelte op 
de brug Oisterwijksebaan, zodat maar in 
één richting tegelijk mogelijk is. Rijkswater-
staat moet daar toestemming voor geven. 
De verkeerscommissie is er echter nog niet 
van overtuigd dat dit het gewenste effect 
zal opleveren. 

Vrachtwagens
Ook is met de gemeente gesproken over 
een inrijverbod voor vrachtwagens in de 
wijk of het invoeren van een lengtebeperk-
ing, zodat er geen vrachtverkeer de wijk 
meer inkomt dat hier niet thuishoort. 
Probleem is dat een eventueel verbod in 
de praktijk moeilijk te handhaven is, en 
waarschijnlijk niet het gewenste effect zal 
opleveren. Het blijkt dus niet eenvoudig om 
het sluipverkeer tegen te gaan. 
Veel vrachtwagens, komend van de Aldi, 
kunnen als gevolg van geparkeerde auto’s 
de draai naar de Pelgrimsweg niet maken, 
met verkeersopstoppingen tot gevolg. De 
gemeente plaatst binnenkort ‘varkensrug-
gen’ bij de T-splitsing aan de kant van het 
klooster. Dit is een laag hekwerk, hoog 
genoeg om auto’s tegen te gaan, maar laag 
genoeg om geen obstakel te vormen voor 
vrachtwagens.   
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Armhoefse	  Akker:	  
gewoon	  goed!	  
 

 

 
 

Onze	  school.	  Waar	  kinderen	  doelgericht	  leren	  samenwerken.	  Met	  een	  eigen	  
rol,	  een	  eigen	  taak	  en	  langzaam	  maar	  zeker	  een	  eigen	  verantwoordelijkheid.	  
Thuis	  kunnen	  ze	  trots	  hun	  schoolopdrachten	  op	  de	  computer	  laten	  zien.	  	  
Samen	  werken,	  samen	  leren,	  samen	  zelfvertrouwen	  creëren.	  We	  zijn	  een	  
school	  van	  naam	  en	  faam.	  Mooier	  kunnen	  we	  het	  niet	  maken.	  Dat	  hoeft	  ook	  
niet.	  Komt	  u	  zelf	  maar	  kijken!	  
U	  bent	  van	  harte	  welkom	  op	  onze:	  

	  

Open	  dag	  
Donderdag	  22	  maart	  

	  
We	  willen	  u	  graag	  onze	  ‘school	  in	  bedrijf’	  laten	  meemaken.	  Daarom	  ontvangen	  
we	  u	  die	  dag	  het	  liefst	  op	  een	  van	  de	  volgende	  momenten:	  	  

09.00	  uur,	  11.00	  uur	  of	  14.00	  uur	  
Het	  team	  heet	  u	  van	  harte	  welkom!	  

	  

Yolanda	  van	  Gageldonk	  
Locatiedirecteur	  

 

	  
Neem	  ook	  eens	  een	  kijkje	  
op	  onze	  website:	  
	  

www.armhoefseakker.nl	  
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Verkeer school en kinderdagverblijf
Het verkeersgedrag van ouders levert bij 
basisschool Armhoefse Akker ook dage-
lijks problemen op. Dit is lastig op te lossen. 
Met de gemeente is gesproken over het in-
stellen van eenrichtingsverkeer in het stuk 
van de Armhoefstraat tussen de Spoordijk 
en de Pelgrimsweg, om het verkeer beter 
te kunnen reguleren. 
De verkeerscommissie wil graag weten 
wat de bewoners van dit stuk straat hiervan 
vinden. Mail naar edwinkoole@versatel.nl 
Onduidelijk is nog wat de komst van het 
kinderdagverblijf van Kinderstad voor 
verkeersoverlast met zich mee zal brengen. 
Ook hier is eenrichtingsverkeer als optie 
de revue gepasseerd. De gemeente is hier 
vooralsnog geen voorstander van. De ver-
keerscommissie wacht de ontwikkelingen 
even af.    

Vrachtwagens komend vanaf de Aldi 
kunnen de bocht bijna niet maken

We nemen afscheid van twee ‘halve’ wijk-
bewoners. Corry v.d. Laar (58) en  Betty de 
Bres (bijna 65) mogen dan wel niet zelf in 
de Armhoefse Akkers wonen, maar ze ken-
nen wel heel veel buurtgenoten. Zij leefden 
mee met hen, deelden blijdschap en  leed,  
en vormden een vertrouwde plek om de 
laatste nieuwtjes uit te wisselen. 

Pensioen
Voor Betty lijkt het sluiten van de winkel niet 
het ergste “Ik ben bijna gepensioneerd, dus 
ik moest toch wel stoppen,” beredeneert 
ze nuchter. De werkelijkheid is anders. “Ik 
weet nog dat ik bijna 12½ jaar geleden van 
de winkel in de Promenade overgeplaatst 
werd naar hier. Ik vond het verschrikkelijk!  

Ik was een team van mensen gewend en 
hier kwam ik alleen te staan. Dat voelde 
dubbel zo hard, omdat ikzelf ook alleen-
staande ben. Maar eerlijk is eerlijk, na 
een paar maanden wilde ik hier niet meer 
weg. Ik leerde de mensen kennen en 
kreeg echte contacten. Nu heb ik een hele 
groep die speciaal komt als ik hier sta!” En 
lachend: “Ik weet ook wel waarom. Ik kan 
soms hele rare dingen zeggen of onhandig 
bezig zijn en daar hebben niet alleen de 
klanten, maar ook ikzelf dan veel plezier 
om.”
Een aantal buurtbewoners leerden ook een 
andere kant van Betty kennen. Al vele jaren 
lang geeft ze pianolessen en dat wil ze nu 
ook nog zeker blijven doen. 

Van Dijk verlaat onze wijk                                                 Jaap van Loon

Zaterdag 7 april zal voor de laatste keer de winkel van Bakkerij Van Dijk open zijn. 
Weer een buurtwinkel die moet sluiten, omdat de omzet fors is teruggelopen. Een 
treurige zaak, niet in de laatste plaats voor twee medewerksters die jarenlang het 
‘gezicht’ van de winkel vormden.
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“Ik heb momenteel nog zo’n 7 kinderen 
in deze wijk, die ik les geef. Heerlijk om 
te doen. Je komt ook in een thuissituatie 
terecht, waardoor je de mensen nog beter 
leert kennen en begrijpen.” 

Modeshow
Betty is bijna 3 dagen in de week het vas- 
te aanspreekpunt in de winkel geweest. 
Ze heeft de terugloop in het pand zien 
aankomen. “Vroeger kwamen de klanten en 
maakten hier een rondje. Ze kochten wat 
levensmiddelen bij de Aldi, groenten bij de 
groenteboer, vlees bij onze Cees de slager 
en tenslotte brood bij ons. Toen de groente-
boer verdween en ook de slager stopte, liep 
het hier hard achteruit.” Die terugloop geldt 
ook voor de Aldi die aan de vernieuwde Lidl 
een forse concurrent heeft. “Eigenlijk heel 
jammer, want we hebben hier mooie tijden 
gehad. Met de feestdagen stonden we hier 
met z’n tweeën in de winkel en dan hadden 
we het loei druk, maar ook heel gezellig,” 
blikt Betty terug. “Ik ga natuurlijk straks al 
mijn klanten missen; je hebt er toch een 
bepaalde band mee opgebouwd. Maar ik 

ga ook de dagelijkse modeshow missen.” 
Modeshow? “Ja, mensen kijken. Je wilt niet 
weten, wat voor publiek hier dagelijks langs 
loopt op weg naar de Aldi of de Poolse 
winkel. Midden in de winter een vrouw op 
sloffen, maar wel met een dikke bontjas 
aan…” Ze ziet het beeld nog zo voor zich 
en kan er opnieuw  om lachen. Die herin-
neringen zullen blijven, daar maakt ze zich 
geen zorgen om.

Laatste keer
Corry ziet wel als een berg op tegen de 
sluiting: “Ik heb zestien jaar geleden de 
winkel mee helpen opbouwen en ben er al 
die tijd ook aan het werk geweest. Ik moet 
er echt niet aan denken, dat ik hier straks 
voor de laatste keer zal staan; dat gaat 
me echt aan het hart! Ik ga hier daarna 
ook echt niet meehelpen om de winkel 
leeg te maken.” Corry gaat na de Pasen 
twee dagen in de week aan de slag in de 
bakkerswinkel van Van Dijk op de Schouw-
burgpromenade en vrijdag in hun winkel 
op het Mortelplein. Het zal wennen zijn. De 
winkel in de Armhoef was toch een beetje 

Betty (l.) en Corry hebben jarenlang met veel plezier de bakkerswinkel gerund
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van haar zelf. “Op de Promenade werk ik 
met anderen samen en moet ik ook nieuwe 
dingen leren. Daar worden dagelijks 
bijvoorbeeld de harde broodjes in de oven 
afgebakken, zodat we ze krakend vers 
kunnen leveren. Mijn collega’s daar ken 
ik al goed en ik hoop er natuurlijk ook nog 
mensen van hier uit de wijk  te ontmoeten.” 
En wat gebeurt er met het spaarpotje voor 
de kinderen in Indonesië? “Dat ga ik daar 
natuurlijk ook neerzetten, maar of het zo 
gaat lopen als hier, dat verwacht ik niet.”

Belajar Yuk
Dat spaarpotje symboliseert de vele acties 
die Corry in de wijk heeft gevoerd om ‘haar’ 
weeskinderen in Lombok een beter leven te 
geven. “Er is stiekem veel geld uit de buurt 
gekomen,” beseft Corry. “Mensen liepen 
hier vaak zo maar binnen om even wat 
geld of goederen te brengen. Ze zorgden 
er ook voor dat onze stichting Belajar Yuk 
onder de aandacht kwam bij andere liefda-

digheidsacties.” Heel goede herinneringen 
heeft Corry aan buurtgenoot Lieske Stieger 
die spontaan een van haar schilderijen be-
schikbaar stelde voor een verloting. “Daar-
mee hebben we veel geld opgehaald, dat 
we gebruikt hebben om een dokterspost 
annex gemeenschapshuis te bouwen. We 
zijn nu volop bezig met de inrichting ervan. 
In september gaan Rien en ik daar zelf ook 
een paar dagen aan de slag, want er moet 
nog veel gebeuren.” 
Maar hoe moet dat nu, als Corry niet langer 
hier in de wijk is? “Ik weet het niet,” zucht 
ze, “Ik hoop dat de mensen ons goede doel 
in Thailand niet vergeten. Het zou mooi 
zijn, als we jaarlijks in de wijkkrant nog iets 
mogen publiceren over de vorderingen...”  
‘Uit het oog, uit het hart’ gaat hierbij 
waarschijnlijk ook gelden, dus vandaar nog 
een keer de gegevens: 
Stichting Belaja Yuk, rekeningnummer 
bij de Rabobank 13.68.31.508 of 
kijk op www.belajaryuk.nl

Armhoefse Akkers Open Atelierroute 
                             Williane Verbakel

‘Belgisch huis’ van Ad Lauwers

De organisatoren Marie Louise Opstelten, 
Anne van de Wiel en Hariëtte Schoenmak-
ers nodigen je uit om te komen kijken en 
wensen je een hele fijne wijk-kunst-dag 
toe. Ze hopen dat veel wijkbewoners er van 
zullen genieten. Uiteraard kun je de route 
in elke willekeurige volgorde lopen of er die 
adressen uitpikken die je het meest interes-
sant lijken. 

De officiële opening vindt plaats in het ate-
lier Styliske aan de Pelgrimsweg 63. Hier 
kun je, voordat je de route gaat lopen, een  
plattegrond met routebeschrijving ophalen 
met daarop nogmaals een overzicht van 
alle deelnemers. Vanaf 12.00 tot 17.00 uur 
kun je bij alle deelnemers terecht. 
De afsluiting vindt na afloop met alle 
deelnemers in Café Zomerlust plaats. 

Staat 1 april al in je agenda? Voor de première van de eerste echte Armhoefse Akkers 
OPEN ATELIERROUTE. Hieronder tref je adressen aan – in een leuke wandelroute 
– die je op die dag kunt bezoeken en waar je dan zelf eens achter de voordeur kunt 
kijken. Alle huizen zijn herkenbaar aan de ballonnen, die – door de kunstenaars zelf 
opgeblazen – aan de voordeur hangen.
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 ‘Breathless’ van Ilona Hendriks

1. Pelgrimsweg 63: Lieske Stieger, alle deelnemers
Hier vindt in het atelier van Lieske Stieger vanaf 11.00 uur tot 12.00 uur de opening 
plaats. De opening is uitsluitend voor genodigden omdat het atelier anders te klein zou zijn. 
Vanaf 12.00 uur ben je hier welkom en tref je schilderijen aan van Lieske zelf, maar ook 
van alle andere deelnemers aan de atelierroute is hier een werk tentoongesteld.

2. Nieuwe Bosscheweg 83: Ad Lauwers, exposeert in de St. Josephstraat 111a
Na je bezoek aan het atelier van Lieske steek je de Ringbaan Oost over en beland je op de 
Nieuwe Bosscheweg 83 bij Ad Lauwers. Daar is zijn atelier. Vandaag kun je zijn schilderij-
en met acrylverf en zijn houtskooltekeningen bewonderen op bovengenoemd adres. 

3. Jan van Beverwijckstraat 88: Anne-Marie Smulders
Je snapt het al, je moet nu links af naar de Jan van Beverwijckstraat, daar op nummer 88 
kun je de foto’s van Anne-Marie Smulders aanschouwen. Waarschijnlijk ken je het werk van 
Anne-Marie. Iedere maand maakt zij weer een mooie foto voor de buurtkrant. In de rubriek 
‘In the picture’ staat iedere keer weer een verrassend plaatje. 
www.annemariesmulders.nl

4. Gerard van Swietenstraat 60: Ilona Hendriks
In het atelier van Ilona zijn hele mooie schilderijen 
te vinden? Geloof je het niet? Kijk voor een impres-
sie maar alvast eens op haar website, 
www.ilonahendriks.nl  

5. St. Josephstraat 111: Betty Millenaar, Ad 
Lauwers, Antoine Timmermans en Sjef van Kuik
Misschien vind je het een beetje uit de route liggen, 
maar je moet het keramiek van Betty echt gezien 
hebben. Ook kun je bij haar thuis het keramiek 
bewonderen van Antoine Timmermans en de 
schilderijen van Ad Lauwers en Sjef van Kuik.

6. St. Josephstraat 78: Fuego met Marie Verdijk
Als je terugloopt van Betty kom je “voorbij Fuego”: 
een intrigerende winkel met keramiek van Marie 
Verdijk die er ook inspirerend over kan vertellen. In de winkel tref je daarnaast nog meer 
mooie spullen aan. Nog nooit in deze winkel binnen geweest? Ga er zeker nu naar toe! 

7. Havendijk 7: Atelier op de boot  ‘Drie gebroeders’
Na je bezoek aan Fuego ga je rechts af (de Prinsenhoeven) en meteen weer links vóór het 
kanaal. Op een echte boot vind je zowaar de kunstwerken van wel vijf kunstenaars: van 
de eigenares Caroline Docters van Leeuwen en van haar ‘leerlingen’ Lia Heeren, Geertje 
Steenveld, Floor van Erve en Tineke van der Wegen-Hexpoor. Schilderijen, tekeningen 
en aquarellen kun je er zien. En als je de smaak te pakken krijgt, kun je je meteen opgeven 
voor een teken-  of schildercursus bij Caroline. Lekker in de buurt toch? www.wateridee.nl 

8. Oisterwijksebaan 176: Nol van de Berg
Vele huizen in onze wijk hebben nog glas-in-loodramen. En Nol, nou die maakt zelf glas-in-
lood! Ga maar eens langs om het te bekijken. Interesse gewekt? 
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Werk van initiatiefneemster
 Marie-Louise Opstelten

Kijk alvast op www.Masters-Glass.nl, maar kom zeker langs op 1 april. 

9. J.P. Coenstraat 72: Hetty van den Broek
Ja, je mag nu even naar de J.P. Coenstraat. De enige meubelontwerper en meubelmaker 
in de atelierroute is Hetty van den Broek, dus je moet er even langs! 

10. Oisterwijksebaan 124: Lia van Gool en Yvonne Verkooijen
Terug op de Oisterwijksebaan, nummer 124. 
Lia maakt schilderijen (olieverf) en Yvonne beelden. 

11. Oisterwijksebaan 72: Marie-Louise Opstelten
Je bent nu aanbeland bij het huis van één van de 
initiatiefneemsters van de atelierroute. Want Anne 
van de Wiel vond dat de hele buurt het werk van 
Marie-Louise zou moeten kunnen zien en daarom 
is er vandaag de atelierroute! Ga maar eens kijken 
naar de mooie textielobjecten en haar verrassend 
keramiek. www.marielouise.nu, ook voor workshops!

12. Oisterwijksebaan 71: Hanny en Carla van 
de Ven en Karla van Geldrop
Kijk je even uit met oversteken? Dan kun je op 
nummer 71 de schilderijen van Hanny zien en de 
gouaches en borduursels van Karla. Weet je wat 
ei-tempera is? Nee, dat kun je dan te weten komen, 
want ook daar houdt Karla zich mee bezig. En zelfs 
de zus van Hanny komt helemaal uit Groningen om 
haar verrassende keramiek en houtobjecten te laten 
bewonderen. Een voorproefje van het werk van Karla is te zien op www.karlavangeldrop.nl 

13. JP Coenstraat 1E: Ardy Wingens
Ardy is druk in de weer geweest met papier en textiel en dat is deze dag bij haar te aan-
schouwen! Twijfel je er even over om koffie (of een biertje of wijntje) tussendoor te drinken 
en Zomerlust is dichtbij, dat kan maar houd de pauze niet te lang, want je bent nu ongeveer 
halverwege de route. 

14. JP Coenstraat 21: Frans Senden en Janneke Zegveld
Tijd voor een muzikaal intermezzo in de J.P. Coenstraat bij Frans en Janneke. Vooral lief-
hebbers van klassieke muziek zullen hier kunnen genieten van piano- en vioolspel!  
www.sendenzegveld.nl

15. JP Coenstraat 9: Marlies Dammann met Vrouwen-zanggroep LENTEWIND
Vier vrouwen laten onder begeleiding van Cor Schoonenboom in verschillende talen hun 
hart en ziel klinken; over de getijden, de natuur, de liefde en over het leven. Er zijn 2 optre-
dens van 30  minuten. Deze  optredens  starten om 14.00 en om 16.00 uur. 
Laat je verrassen en ga luisteren! 
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Basisschool	  Pendula	  
krachtig	  actief!	  

 
Pendula	  is	  een	  school,	  waar	  kinderen	  verschillend	  mogen	  zijn.	  Waar	  
betekenisvol,	  actief	  leren	  centraal	  staat,	  met	  een	  accent	  op	  het	  samenwerken.	  
Waar	  sterk	  gewerkt	  wordt	  aan	  sociale	  verbondenheid,	  thuis,	  op	  school	  en	  in	  de	  
omgeving.	  Waar	  talent	  tot	  ontwikkeling	  komt.	  Het	  kind,	  uw	  kind,	  centraal.	  Wij	  
helpen	  het	  opgroeien	  en	  bereiden	  het	  voor	  op	  de	  wereld	  om	  ons	  heen.	  Door	  
onze	  intensieve	  samenwerking	  met	  de	  partners	  op	  kindercampus	  
Pendula	  ontstaat	  er	  een	  doorgaande	  lijn	  voor	  alle	  kinderen.	  	  
Dit	  biedt	  allerlei	  mogelijkheden	  waar	  we	  u	  graag	  meer	  over	  vertellen	  op	  onze:	  	  

	  

Open	  dag	  
Dinsdag	  20	  maart	  

Locatie:	  Hoogvensestraat	  49	  
	  

Wilt	  u	  zien	  hoe	  een	  dag	  op	  basisschool	  Pendula	  eruitziet?	  Kom	  dan	  binnen	  om:	  

09.00	  uur,	  11.00	  uur	  of	  13.30	  uur.	  
	  

Komt	  dit	  niet	  gelegen?	  	  

Dan	  bent	  u	  ook	  van	  harte	  welkom	  tussen	  18.00	  uur	  en	  20.00	  uur.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Anne-‐Marie	  van	  Gerwen	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Locatiedirecteur	  
	  
Meer	  info?	  
www.bspendula.nl	  

Tel.	  543	  63	  88	  
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‘Reflectie’ van 
Hans Swinkels

16. JP Coenstraat 28: Ria Rosmalen
Misschien ben je Ria wel eens tegengekomen al wandelend met haar hond? Maar wist je 
ook dat ze schilderijen maakt en objecten van gerecycled plastic? Kun je je daar niks bij 
voorstellen? Alle reden om eens de etalage van Greet en Paul te bekijken, want daar hangt 
deze dag het werk van Ria in! 

17. Armhoefstraat 46: Tineke Thissen en MUS 
Genoeg te zien in de Armhoefstraat. Tineke maakt mozaïek en stelt dit tentoon in de winkel 
van Mirjam MUS (Mirjam’s Unieke Stukken). Ga er nu eindelijk maar eens naar binnen! 

18. Armhoefstraat 44: Ingrid van de Wouw en Blossom
Klaartje van Blossom doet de deuren van haar bloemenzaak deze 1e april ook open en in 
haar zaak zijn de zelfontworpen vlaggen en vaandels van Ingrid van de Wouw te bewon-
deren. 

19. Armhoefstraat 10: Theo Andriessen in tweevoud ofwel de Tejoos
Zeker met kinderen mag je het huis van Theo Andriessen niet vergeten. Theo zal samen 
met zijn zoon deze dag enkele voorstellingen geven met zelfgemaakte poppen! Dit mario-
nettentheater met als naam ‘de Tejoos’ wordt gevormd door Theo en Theo Andriessen, 
vader en zoon en zij hebben een keur van wereldberoemde artiesten in huis waaronder: 
de swingende pater, de dansende pianist, Pietje de dood, de elfjes, acrobaat Johnny en de 
charmante Zingende zusjes. Er zijn 5 optredens van 10 minuten. Deze optredens starten om 
12.30 uur, 13.30 uur, 14,30 uur, 15.30 uur en 16.30 uur.

20. Pelgrimsweg 20: Ineke Zegveld Mandos
Je vervolgt de route naar de Pelgrimsweg en gaat binnen op nummer 20 bij Ineke Zegveld.  
Ineke is bijzonder expressief en wordt geïnspireerd door de natuur. Ze maakt schilderijen 
met vetkrijt en acryl. Wanneer je al een impressie wil hebben van haar werk, kijk dan op 
www.inekemandos.nl en je ziet en leest dat ze uit een echte kunstenaarsfamilie komt. 

21. Hoevense Kanaaldijk 37: Gerard van Dijk 
Gerard houdt zich bezig met fotografie en laat graag zijn werk zien! Ben je nieuwsgierig 
naar het werk van Gerard en kun je niet wachten tot 1 april, kijk dan vast op zijn website 
www.vallend-licht.nl en je ziet super foto’s! 

22. Hoevense Kanaaldijk 39: Hans Swinkels
Om beeldhouwwerken in hardsteen te zien moet 
je bij Hans Swinkels zijn op de Hoevensekanaaldijk. 
Kijk zeker alvast op de website van Hans, 
www.hansswinkels.nl. Als je de website gezien hebt 
wil je de live-versie absoluut zien!

23. Zomerlust: Nanny Stoop en Cees van 
Baardewijk met de AJMVDSTRAATBAND
Gezellig wat drinken en napraten over deze dag? 
Ja, dat kan met muziek van Nanny Stoop en 
Cees van Baardewijk  met de AJMVDSTRAATBAND 
vanaf een uur of vijf in het zaaltje van Café Zomerlust. 



14

Het trio, verenigd als de 3 J’s, heeft al een 
aantal ideeën uitgewerkt. Ze zijn het er over 
eens, dat als er iets gemaakt wordt, het in 
ieder geval van hout moet zijn. “Alsjeblieft 
niet zo’n stalen staketsel als Huize Moeren-
burg”, vindt Jan, “Daarmee wordt de sfeer 
die wij willen oproepen meteen de grond in 
geboord.” 

Ideeën gevraagd
Een van de ideeën is door het trio op 
onderstaande foto uitgewerkt. “Het is maar 
een idee,” haast Johan zich te zeggen. “In 
feite is alles mogelijk. Er zou bijvoorbeeld 
ook een grote houten boog gemaakt kun-
nen worden met daarop ‘Moerenburg’ of we 
plaatsen de torens zo, dat er een wegver-
smalling ontstaat. Wordt er tenminste niet 
meer zo hard gereden.” Jacques sluit zich 
hierbij aan: “We zijn onlangs bij Zomerlust 

Moerenburg verdient een echte entree

Nieuwe entree Moerenburg? Denk mee!                             Jaap van Loon

Moerenburg wordt langzaam maar zeker omgetoverd in een landschapspark. Het ziet 
er nu misschien nog niet uit, maar de verwachtingen zijn hooggespannen. Dat is ook 
de reden waarom een klein groepje buurtbewoners meent, dat Moerenburg ook een 
echte entree verdient.

een avondje doorgezakt en naarmate de 
avond vorderde, kwamen we tot de meest 
prachtige voorstellen! Hartstikke leuk 
natuurlijk, maar we zijn ook super benieuwd 
wat de wijkbewoners ervan vinden.”
Het idee van een soort toegangspoort 
is natuurlijk niet nieuw. Er zijn al eerder 
mensen mee bezig geweest, maar zij kre-
gen geen gehoor bij de gemeente. Nu zijn 
de kansen beduidend groter. Er blijkt nog 
budget over van het Groene Hart. 
Zijn de 3 J’s goed bezig? Ziet u iets in hun 
plannen of heeft u ideeën voor een ont-
werp?  
We zijn benieuwd! Stuur uw reactie uiterlijk 
1 april vóór 12.00 uur naar ons mailadres: 
armhoefseakkers@gmail.com. Die dag, bij 
de afsluiting van de Atelierroute (zie elders 
in dit nummer), zullen de 3 J’s bekend 
maken, of ze hun plannen gaan doorzetten.
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Meldpunt                                                                           Lout Donders

Ik zit eraan te denken om in onze wijk een meldpunt op te zetten. Een meldpunt voor 
Polen. Eigenlijk hebben we er al lang een, maar officieel nog niet. Wat is de rol van zo’n 
meldpunt? 

Nou kijk, sinds een aantal jaren komen mensen uit Polen (mannen, vrouwen, jong en wat 
ouder) naar Nederland, om te werken. Om het werk te doen waar wij met zijn allen geen zin 
meer in hebben en zeker niet voor die paar centen die het oplevert. Ze verlaten hun huis 
en hun thuis, omdat daarginds op veel plaatsen helemaal geen droge boterham meer te 
verdienen is. Ze werken vervolgens hier acht lange dagen in de week van ’s morgens vroeg 
tot laat in de avond. Hier verdienen ze tenminste iets door met hun knieën op de grond aard-
beien te plukken of met gekromde rug asperges te steken. Lekkernijen die wij graag op ons 
bord zien. Dankzij die Polen dus. 

Dus daarom is het goed om een meldpunt te hebben, waar Polen zich kunnen melden als 
wij weer mensen nodig hebben voor klussen waar we zelf te beroerd voor zijn. Ja zeg, ik ga 
daar zelf een beetje asperges lopen steken. Ik kan het wel, want ik was in een vorig leven 
ooit kampioen aspergesteken, een verzilverde asperge op ons toilet herinnert mij daar nog 
dagelijks aan. Maar nee, dat doe ik niet meer. En aardbeien plukken al helemaal niet: krom, 
op mijn knieën, zand onder mijn nagels en een vergoeding van niks. Bovendien hou ik niet 
zo van aardbeien.

Dat meldpunt dus, in het voormalige klooster aan de Pelgrimsweg. Is dat een idee? Daar 
zitten al een heleboel Polen. Een poos geleden kwam ik daar wekelijks om te repeteren met 
een zanggroep in de voormalige kapel. Het hield me wel bezig: die mensen die daar ver van 
huis en haard samen wonen in zo’n gebouw. ’s Avonds voor ons onverstaanbaar bellend 
met het thuisfront. Spelletje doen, tv kijken. Samen koken, samen eten. Beetje rondhangen. 
Vriendelijke mensen, ze hoorden ons zingen en vonden dat mooi. Een poos geleden was 
er open huis: heerlijk gastvrij, hartelijke mensen, lekkere hapjes, mooie muziek. Wat wil een 
mens nog meer? 

Maar het blijft heftig: gedwongen leven in zo’n biotoop ver van huis. “Hoezo gedwongen?” 
hoor ik iemand denken. Simpel, als je tot die ene grote Europese familie hoort die we 
allemaal wilden en je hebt thuis niks, dan ga je elders op zoek naar een boterham. En ik 
weet zeker dat niemand alleen maar uit pure lol alles wat-ie heeft, achterlaat om wat te kun-
nen verdienen. En dat dus via ons Polenmeldpunt.

En als we dan toch bezig zijn, kunnen we nog een paar andere meldpunten openen, die dan 
meer als klachtencentrum dienen. Bijvoorbeeld: een meldpunt voor mensen die als idioten 
met hoge snelheid door de wijk scheuren, een meldpunt voor onverlaten die hun afval overal 
en nergens achterlaten, maar zeker ook een meldpunt voor belachelijke meldpunten.
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Op maandag 23 april a.s. gaan Gerard en 
Cor in samenwerking met Gijs, eigenaar 
van Zomerlust, een ouderwets gezellige 
spelletjesavond organiseren. Om 20.00 
uur staat de koffie klaar en kan iedereen 
vanaf 18 jaar aan één van de speltafels 
aanschuiven. 
Als er voldoende belangstelling blijkt te zijn 
voor deze eerste spelavond, willen we dit 
in de toekomst vaker gaan organiseren. 
Bijvoorbeeld vanaf het najaar 2012, één 
keer per maand, op een maandagavond in 
de ‘donkere maanden’. 

Soorten spellen
Welke spellen willen we gaan spelen? 
Naast bekende bordspellen als Kolonisten 
van Catan, Risk en Scrabble, kun je ook 
denken aan minder bekende spellen als 
Elfenland, Elfenkoning, Union Pacific, 
Acquire en Carcasonne. Ook andere, voor 
ons onbekende, spellen zijn natuurlijk leuk 
om gespeeld te worden. Dus heb jij een 
spannend spel dat we kunnen spelen, 
prima! Dan kun je meteen als spelleider 
optreden en ons het betreffende spel uitleg-
gen. Wij zijn benieuwd hoeveel ‘spelliefheb-
bers’ er in onze wijk wonen die onder het 

In het recente verleden hebben wij heel wat uren doorgebracht achter het spelbord 
met onze kinderen. Zij zijn inmiddels volwassen, de deur uit en spelen tegenwoordig 
vooral computerspellen. De spellendozen staan helaas onaangeroerd in de kast. Daar 
moet verandering in komen middels de revival van de ‘spelende mens’.

Spellen spelen bij Zomerlust 

genot van een lekker glas (speciaal) bier  
of ander drankje met ons mee willen doen. 
Alle genuttigde consumpties (inclusief 
de koffie en thee) zijn  natuurlijk wel voor 
eigen rekening.
Om een beeld te krijgen van het aantal 
geïnteresseerden, willen we jullie vragen 
om een mailtje te sturen naar 
gerardvdwielen@gmail.com of 
cor.jacobs@home.nl met een (eventuele) 
voorkeur voor een bepaald spel.
Noteer deze avond vast in je agenda! Wij 
hopen op een grote opkomst!

Gijs van Esch, Gerard v/d Wielen en Cor 
Jacobs  

Eind januari berichtte het Brabants Dagblad 
dat de bouw van de nieuwe brug over de 
Piushaven enorme vertraging zou oplopen. 
Dit bericht blijkt niet helemaal juist te zijn. 
Het is inderdaad zo dat de staalbouwer 
failliet is gegaan, maar dat probleem is 
inmiddels opgelost. Volgens voorlichter 
van de gemeente David Chapman is er 
sprake van enige vertraging: “Na overleg 
met hoofdaannemer Schreuder is de 
oplevering van de brug nu vastgesteld op 
eind september 2012. 

Van vrijdag 21 tot en met zondag 
23 september is er een feestelijk 
openingsweekend. Dat betekent een 
vertraging van drie maanden die vorig 
jaar is ontstaan door het faillissement van 
de staalbouwer. Inmiddels heeft deze 
een doorstart gemaakt met een andere 
eigenaar. De vertraging is gemeld in het 
planteam Openbare Ruimte Piushaven 
(participatie bewoners(-organisaties) en 
schippers). De vertraging heeft voor de 
gemeente geen financiële consequenties.”

Nieuwe brug over Piushaven in september open                    Peter Hamers
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Carnaval in de wijk (foto Toine Kocx)
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Carnaval in de wijk (foto Toine Kocx)
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Het tuinperceel van villa ’t Zonnehuis, 
bijna 580 m2 groot, staat te koop bij Arec 
Makelaardij in Goirle voor een bedrag van 
510.000 euro. Vrij op naam, inclusief bouw-
plan en omgevingsvergunning. Er mag 
een ‘statige villa’ worden gebouwd, in de 
‘statige’ Professor Dondersstraat. 

Bouwvergunning
Niet duidelijk wordt uit de tekst of er nu 
wel of geen bouwvergunning is verleend. 
Daarover wordt al jaren geprocedeerd en 
precies daarover, mede naar aanleiding 
van de behandeling bij de bestuursrechter 
in Breda op 8 februari, heeft de Tilburgse 
Volks Partij vragen gesteld aan B&W. Is 
er nu wel dan niet een vergunning ver-
leend? Het is de zoveelste aflevering in een 
juridisch steekspel tussen opeenvolgende 
eigenaren, te weten deurwaarder Netten 
en zakenman Baelemans, en de bewo-
ners van de straat, voorgegaan door Peter 
Schouten. 
Baelemans kocht indertijd het pand van 
Netten met een bouwvergunning. Dit was 
echter omstreden, want strijdig met een 

beding in de akte van levering uit 1928. 
Daaruit kon worden afgeleid dat bouw op 
het tuinperceel strijdig was met het bestem-
mingsplan. Daarover werd geprocedeerd. 
De gemeente Tilburg liet herhaaldelijk 
weten geen definitieve bouwvergunning te 
willen verlenen.

Herplantplicht
Baelemans maakte al snel duidelijk dat 
het om niets anders dan het geld ging. In 
2009 liet hij cynisch weten “open te staan” 
voor een bod uit de buurt om de tuin te 
behouden.
Een massale, deels illegale bomenkap 
verdedigde hij in het Brabants Dagblad 
door te stellen dat op die manier zijn 
kantoorpand beter zichtbaar zou worden. 
De TVP wil weten wat er is gebeurd met 
de herplantplicht. Baelemans had na de 
deels illegale kap de verplichting gekregen 
vijf bomen te herplanten. Die staan er nog 
steeds niet. Dus is er nog steeds een ver-
waarloosde tuin die al jaren een troosteloze 
aanblik biedt.

Nieuwbouw Professor Dondersstraat?                         Pieter Siebers

Ook de mooiste straat van Tilburg lijkt niet te ontkomen aan de bouwwoede die de 
binnenstad in de laatste decennia al talloos veel matig interessante gebouwen heeft 
opgeleverd. 

Het is er drukkend warm, zo’n 30 graden 
en klam, meestal niet echt zonnig, al heb-
ben ze er ook heel mooie zonnige dagen 
gehad. Ze hebben veel vriendelijke mensen 
ontmoet en zijn allebei behoorlijk verknocht 
geraakt aan Zuid-Afrika en Luuk met name 
aan Kaapstad. Hij zou liefst meteen weer 
terug willen. Op de ene plek is sprake van 
grote, schrijnende armoede en op een an-
dere plek is enorme welvaart. Veel grotere 

Luuk en Jan een maand op avontuur                                  Corin Sweegers

Twee jongvolwassenen, Luuk van de Einden en Jan Sweegers (allebei 22), uit de 
Oisterwijksebaan gingen, aansluitend op de stage van Luuk in Kaapstad, onlangs in 
januari op safari in Zuid-Afrika. 

tegenstellingen tussen arm en rijk, dan in 
onze veilige omgeving van de Armhoefse 
Akkers. Voor Luuk en Jan een enorm 
indrukwekkende reis, waar de meeste 
jongere mensen alleen maar van kunnen 
dromen. 

Botswana
Vanuit Kaapstad gaat de reis naar Johan-
nesburg voor een toer door Zuid-Afrika. 
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Ze beginnen in Botswana. Dag 3 en 4 zijn 
ze in de Okavango Delta. Een reisdag per 
mokoro (= kano) tussen de waterlelies en 
krokodillen door, maar ook stukken te voet 
door de jungle. Dag 5 staat Planet Baobab 
op het programma en krijgen ze de oudste 
bomen van de wereld te zien. Bomen van 
misschien wel meer dan 2400 jaar oud, 
enorm kolossaal. 
Op dag 6 staat een  bezoek aan Chobe 
National Park op de planning, met maar 
liefst 10.566 vierkante kilometer het op één 
na grootste park van Botswana. Dan op 
naar Zimbabwe waarbij een bezoek ge-
bracht wordt aan onder andere de Victoria 
Watervallen. 

Op safari
Vervolgens gaan de twee avonturiers 
een paar dagen naar het Kruger National 

Park. Hier moeten ze goed de ogen open 
houden, want dit is een echte safaritocht 
met alle gevaren van dien. Als afsluiting 
van de safaritour volgt nog een panorama-
route door Johannesburg. De ene dag 
gaat de reis per vliegtuig, de andere dag 
met een 4x4-jeep langs giraffen, olifanten, 
leeuwen en andere wilde beesten. 
Luuk en Jan slapen de ene nacht in een 
luxe hotel met zwembad en alles erop en 
eraan, dan weer een nacht in een tenten-
kampje met een kampvuur erbij om de 
wilde dieren op afstand te houden. 
Spectaculair. Teveel om op te noemen 
wat de jongens beleefd hebben. Natuurlijk 
hebben ze foto’s gemaakt tijdens de reis 
en hun ontmoetingen met wilde dieren die 
op korte afstand benaderd konden worden. 
Safaripark Beekse Bergen, maar dan in het 
echt!

Jan Sweegers (onder) en Luuk van den Einden op de Tafelberg
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Met twee teams gaan we op 7 juni de Alpe 
d’Huez, een pukkel van 1800 meter, al 
fietsend bestijgen tot we erbij neervallen. 
Jawel! En dat zo’n keer of 3, 4, 5, of 6. 

Donateursfeest Alpe D’HuZes
Na de memorabele veiling ten bate van het KWF op 26 november 2011 in de Pelgrim-
hoeve, georganiseerd door Ingeborg Bosch, ter nagedachtenis aan haar vader en aan  
buurtgenoot Liesbeth van de Loo, pakken we door met een ‘grande finale’ voor de 
Alpe d’HuZes fietsers uit de wijk.  

Zondagmiddag 13 mei organiseren we 
in Café Bosvreugd aan de Reeshofdijk, 
vlakbij het Wandelbos, een donateursfeest, 
waar jij en de hele familie, ook bij kunnen 

Op 31 januari jl. is Huub Heerkens op 
79-jarige leeftijd overleden. Als u denkt: 
“Wie is dat?” Volgens echtgenote Marga 
en de kinderen: “Een goed mens, een 
levensgenieter, ons alles door dik en dun.” 
Voor de bewoners van de Armhoefse 
Akkers was Huub vooral de kapper in de 
St. Josephstraat, tegenover het Casino. 
Vanaf 1917 is hier al kapperszaak 
Heerkens gevestigd geweest. Ruim 65 
jaar heeft Huub hier met hart en ziel 
gewerkt. “Als 13-jarig jongetje, net van 
de basisschool ging je thuis in de zaak,” 
zo was dat in die tijd. Huub is geboren op 
deze mooie plek, als vierde in het gezin en 

In memoriam Huub Heerkens                                              Corin Sweegers

is daar altijd blijven wonen. Volgens Huub 
was het karakteristieke huis het oudste 
huis van de oude stad Tilburg. In november 
2007 besteedden wij daar in de buurtkrant 
aandacht aan. De kapsalon was vroeger 
een soort sociaal centrum, een café waar 
geen bier gedronken werd. Of zoals een 
van de buurtbewoners vertelt: “Ik weet nog 
precies hoe die tondeuse in mijn nek werd 
gezet en Huub maar vertelde.” Zijn dochter 
Mariëlle nam een aantal jaren geleden 
de zaak over, maar Huub bleef zijn vaste 
klantjes knippen. Even bijkletsen. Tot de 
gezondheid dat niet meer toestond. Naast 
knippen was Huub een fervent verzamelaar 
van alles wat met de historie van Tilburg 
te maken had. Huub heeft een hele grote 
collectie, foto’s, familie-geschiedenis, 
ansichtkaarten van Tilburg, bidprentjes en 
krantenartikelen over Tilburg. Begin dit jaar 
heb ik hem, gelukkig nog net op tijd, een 
aantal ansichtkaarten van 1903 van Tilburg 
laten zien. Hij had ze bijna allemaal al in 
zijn goedgevulde privé-archief. “Huub wilde 
nog zo veel doen, maar helaas had hij tijd 
tekort,” staat er op zijn bidprentje en dat 
weet ik uit de gesprekjes die ik met hem 
gevoerd heb. 

Laten we hopen dat ‘in memoriam’ geen 
vaste rubriek gaat worden in de buurtkrant. 
We zijn ons er van bewust dat er natuurlijk 
elke maand mensen overlijden, maar er 
zijn ‘wijk-prominenten’ aan wie we toch wat 
extra aandacht willen besteden. 
Huub Heerkens was één van hen. 

Huub Heerkens
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zijn. Hoe? Simpel, gewoon effe donateur 
worden van één van onze fietsers.
 
Ga naar http://deelnemers.alpe-dhuzes.nl  

en google Amarant, je komt dan bij onze 
twee Amarant-teams terecht. Doneer de 
renner van je keuze met minimaal € 5,- 
onder vermelding van ‘donateursfeest’. 
Zet daarbij je naam en e-mailadres en je 
krijgt per donatie van € 5,- een kaartje voor 
het fantastische evenement in Bosvreugd 
toegestuurd. 
Het programma  is nog niet helemaal 
rond, maar duidelijk is al wel dat je dan 
voor het spreekwoordelijk ‘dubbeltje op de 
eerste rang zit’! Aansprekende artiesten en 
groepen treden pro deo op voor het goede 
doel en zullen voor ons de sterren van de 
hemel spelen en zingen. Zorg dat je erbij 
bent!      

Organisatie donateursfeest Alpe d’HuZes

Carnaval: Uitslag optocht door de wijk

De optocht door de wijk trok dit jaar een mooi aantal deelnemers en toeschouwers. 
Dit ondanks het miezerige regentje, dat net gelijktijdig met D’n Opstoet begon. Actuele 
thema’s in de wijk werden op de hak genomen, waaraan iedereen veel plezier beleefde.
 
Eenlingen
1e Sofie van Dongen
2e Chantal van Dongen

Duo’s
1e Gijs Horsten en Johan Pennings
2e Fieke en Guus Kinderopvang in de Van Heutszstraat
3e Ge wit ô ot nôot nie

Kleine Groepen
1e Errepelboer zoekt vrouw in de Armhoefse Akkers.
2e Winkelpromenade Armhoef
3e We Laeten ’t lopen

Grote groepen
1e Zoo anders
2e Fam Von Trapp
3e Gullie wit ôot nôot nie mar de Armhoefse (K)akkers dees joar wel

Vermeldingswaardig is natuurlijk de deelname van de Kauw Errepels aan de grote optocht in 
de stad en de kinderoptocht op dinsdag. Met de Publieksprijs op zondag en een derde plek 
bij de keinderopstoet, mogen ze echt trots zijn.
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Nieuwe buurtraadleden gezocht

Omdat enkele leden de buurtraad Armhoefse Akkers hebben verlaten, zijn we op zoek 
naar ‘nieuw bloed’! Dus: vind je het leuk om mee te praten en te denken over dingen die 
spelen in de buurt? Heb je een beetje tijd over en wil je dat besteden aan de buurt? 
Laat het dan weten aan één van de leden van de buurtraad (namen en adressen staan 
achter in dit blad) of mail naar buurtraad@hotmail.com. Ook voor meer informatie 
kun je daar terecht. We vergaderen op de tweede dinsdag van de maand, ’s avonds 
vanaf half 9. De eerstvolgende vergaderingen zijn op 13 maart en 10 april. Je kunt 
dan ook langskomen om te zien of de buurtraad iets voor je is. Vergaderplaats: de 
buurtraadruimte in de oude Lidwinaschool, nu Kindercentrum Armhoefse Akker, van 
Heutszstraat 1a. Misschien tot ziens!

Buurtraad Armhoefse Akkers

De Stichting Kunstprojecten Tilburg is op zoek naar het ‘Tilburgs dichtTalent 2012’. 
Iedereen die werkt met taal, gedichten schrijft, kan hiervoor in aanmerking komen. Wel 
moet je woonachtig zijn in de regio of verwantschap hebben met Tilburg.
Als je interesse hebt, kun je enkele gedichten opsturen naar de organisatie van het 
project. De gedichten komen daarna terecht bij een professionele vakjury die acht 
kandidaten selecteert voor de finale tijdens het WAK – week van de amateurkunst -  
begin juni. 
Je kunt maximaal drie gedichten voor eind Maart insturen naar: info@kunstdichterbij.nl

Jongeren adopteren Natuurontdekpad Moerenburg

Leerlingen van het Midden Brabant College zijn afgelopen 
week gestart  met de eerste werkzaamheden aan het 
Natuurontdekpad in Moerenburg. In 2011 besloot de school 
dit pad te adopteren, om hun leerlingen meer te betrekken 
bij Moerenburg.  

Dinsdag 6 maart is begonnen met een schoonmaakactie 
door het hele gebied. De leerlingen zijn geconfronteerd met 
het zwerfafval van recreanten, leerden dit te scheiden en 
kregen ook  een excursie naar het Natuurmuseum in Tilburg. 
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Het klimaat er is tropisch, de natuur 
weelderig en de mensen zijn er zo hartelijk, 
dat je bijna vergeet dat het één van de 
armste landen ter wereld is. Meer dan 65% 
van de bevolking moet zien rond te komen 
van minder dan $ 2,- per dag.
De jongerenorganisatie ‘Worldmapping’ 
biedt ons de kans om te helpen. Via ver-
schillende lokale stichtingen zetten wij ons 
vooral in voor de jongeren, de toekomst 
van Malawi.

Sponsors gezocht
U kunt de kinderen in Malawi steunen door 
ons te sponsoren. Lokale ondernemers 
en stichtingen in Malawi verdienen er ook 
aan en hebben een eigen inkomen, omdat 
ze met Worldmapping samenwerken. U 
kunt direct een bedrag naar ons doneren. 
Dit kan op rekeningnummer 60 17 76 453, 
t.a.v. J. Wilke, o.v.v. Expeditie Jules & 
Annelie. Voor bedragen boven de € 25,- 
sturen we u een kaartje vanuit Malawi. 
Voor bedragen boven de € 50,- nemen we 
een Afrikaanse souvenir voor u mee. Die 

kopen we daar voor een eerlijke prijs, zodat 
we ook op deze manier de bevolking daar 
steunen.

Andere acties
Natuurlijk zijn er ook nog andere manieren 
om ons te helpen. Zo kunt u bijvoorbeeld 
lege (statiegeld) flessen of bierkratjes 
sparen. Ook cartridges zijn bij ons welkom. 
We halen ze graag bij u op!
Wij organiseren ook (sponsor)acties. Wilt u 
hiervan op de hoogte gehouden worden? 
Kijk dan op onze website: 
www.wix.com/anne3lie/afrika. 
Hierop staat ook meer informatie over onze 
reis en u kunt daar het contactformulier 
invullen voor het ophalen van eventuele 
flessen/bierkratjes/cartridges en natuurlijk 
uw adres achterlaten voor een kaartje uit 
Malawi.  
Als u nog vragen heeft, stel ze gerust via 
contactformulier op onze website.

Groetjes,
Jules Wilke en Annelie Boeren 

Lieve buurtbewoners van de Armhoefse Akkers
Mijn naam is Jules Wilke (14 jaar) en ik woon in de Heile Schoorstraat op nummer 37. 
Samen met mijn vriendin Annelie Boeren (15 jaar) ga ik volgend jaar op expeditie naar 
Afrika. We gaan in de zomervakantie twee weken vrijwilligerswerk doen in Malawi.
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Poetsvrouw/oppas nodig?
Hallo, ik ben een 18-jarige studente aan de Universiteit van Tilburg en ik ben op zoek naar 
een adres waar ik kan helpen in de huishouding, poetsen of evt. oppassen. Ik heb ervaring. 
Heeft u interesse? Bel dan met Anne Wolf: 06 270 161 53.

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

Oppas aangeboden
Hallo ik ben Sietske Loots, 13,5 jaar oud en bied me aan als oppas. Ik heb al enige ervaring 
met oppassen en heb ook meegeholpen met kindervakantiewerk. Zit ik niet op school ben ik 
vaak op het hockeyveld te vinden van Were Di. Hier train ik ook de mini’s. 
Ik heb dus enige ervaring met jongere kinderen. Tel. 536 59 90 of 06 218 092 52

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, J_vanheck@yahoo.co.uk (CRKBO geregistreerd)

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

Van koorzang naar Theatrale Podiumkunst met Italiaanse zwier
Vocaal Ensemble Sotto Voce verrast het publiek tijdens zijn jubileumconcerten op 25 maart 
in het Cenakel te Tilburg. Zij voeren een bijzondere podiumpresentatie op, waarbij de 
zangers en zangeressen het zingen combineren met theatrale expressievormen. De koor-
regie is in handen van Maartje Knoop. Het programma omvat optredens van Sotto Voce en 
sopraansoliste Margo vd Laack met begeleiding van het internationaal bekende  mandoline- 
en gitaarensemble The Strings. Zij brengen een aantal Italiaanse liederen en muziek in een  
warmbloedige sfeer. Een lust voor oor en oog! Aanvang: 15.00 uur. Toegangsprijs € 10,-. 
Reserveren: 467 55 91 of via info@sottovocetilburg.nl
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BUURTAGENDA 

17 maart Diverse tijden Klassetheater 
Landelijke Genoegdag – Transitie festival 

20 maart Diverse tijden Basisschool Pendula 
Open Dag 

22 maart Diverse tijden Basisschool Armhoefse Akker 
Open dag 

1 april 12.00 – 17.00 uur Diverse locaties in de wijk 
Open Atelierroute  

23 april Vanaf 20.00 uur Zomerlust 
Spelletjesavond  

 
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:  

22 maart 
6 april 

  
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 
Lid Johan van der Have Armhoefstraat 47 543 34 97 
    
  

Vergadering elke 2e dinsdag van de maand om 20.30 uur . 
Eerstvolgende vergadering 13 maart in nieuwe ruimte van de 
Buurtraad in de Van Heutszstraat 1a. 
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Ø Wijkagent 
Martien van 
Blokland en  
Ad Braber 

Wijk Armhoef Hoogvenne 
E-mail team-centrum@mw-brabantpolitie.nl tel. 0900 8844.  
Spreekuren van de wijkagenten in de nieuwe buurtraadruimte aan 
de Van Heutszstraat 1a: op de maandagen 12 en 26 maart kunt u 
terecht van 19.00-20.00 uur. Daarna om de twee weken op 
maandagavond op dezelfde tijd. 

  
Ø Bloedafname Iedere ochtend van maandag t/m vrijdag van 08.30 – 09.30 uur in 

het Gezondheidscentrum Piushaven, Prinsenhoeve 20.  
  
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.  

 
	  

  
 Bloedafname 

 
 

 AED-apparaat                     

Iedere ochtend van maandag t/m vrijdag van 8.30-9.30 uur in het 
Gezondheidscentrum Piushaven, Prinsenhoeven 20 
 
Studio T (Loudonstraat 2), terrein Jan Wier, Hogendriesstraat 

  
 Ouderenadviseur Piet Brokke, tel: 06 333 081 37 

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

  
 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. 

  
 Centraal Meldpunt 

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

 
 
 
 
II	  III	  II	  III	  II	  III	  II	  III	  II	  III	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	                           .  reparatie 
                                                                                   .  stemmen 
John	  Meulendijks	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  pianoservice	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  .  advies	  
                                                                                   .  bemiddeling 
 
Gerard de Bondtstraat 6      5017  GT  Tilburg 
Tel. 013 – 543 40 04 
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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


