
ARMHOEFSE AKKERS

                                  september 2012  37e jaargang  nummer 7

 www.armhoefseakkers.com                                armhoefseakkers@gmail.com

  maandelijks blad voor buurtbewoners

-De Holle Boom is weer van de kinderen

-Novadic zet Jan Wier weer op één

-Veiling voor kankerbestrijding

-Nieuw boek over Huize Moerenburg

Tilburg Ten Miles door de Oisterwijksebaan
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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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Marina - “Al 52 jaar! Zou je niet zeggen!” 
- woont in de JP Coenstraat samen met 
haar man Wim  Zeegers (53), werkzaam 
als intensivecareverpleegkundige in het 
ziekenhuis, zoon Mathijs (22)  die nu op de 
Kunstacademie zit en dochter Floor (19), 
die net gestart is met de HBO-opleiding 
Pedagogiek. Wim is zelfs in de wijk ge-
boren. Marina: “Even denken, in de 

Achter de voordeur, achter TWEE voordeuren!                  Willianne Verbakel

Ook zo nieuwsgierig wat er zich achter de voordeuren van de wijk afspeelt? Ik wel! 
Marina van de Pas – bijna mijn buurvrouw in de JP Coenstraat – vertelde dat ze 
samen met collega Tineke Brug in de voormalige praktijkruimte van huisarts van 
Gemert  aan de St. Josephstraat met de praktijk ‘Speltherapie en ouderbegeleiding’ 
gaat starten. Wil je meer weten, lees dan verder! Maar je kunt natuurlijk ook een kijkje 
nemen op de website van de dames: www.speltherapie-ouderbegeleiding.nl. 

Daendelsstaat, dacht ik!” De ‘oudere’ buurt-
bewoners kennen Wim en Marina wellicht 
van het destijds befaamde Tienerkoor of 
het Kindervakantiewerk! En hondenbezit-
ters zijn wellicht de sterke poolhond Nyka 
al eens tegengekomen, waarmee ze veel 
wandelen in de wijk en Moerenburg?!

Voetsporen
Dat dochter Floor nu in de voetsporen 
treedt van haar moeder en Pedagogiek 
is gaan studeren op Fontys, waar haar 
moeder als zo’n 12 jaar les geeft, is natuur-
lijk leuk en bijzonder. Tijdens haar werk 
op Fontys heeft Marina Tineke Brug leren 
kennen en is het plan opgevat om een 
eigen praktijk voor speltherapie en oud-
erbegeleiding op te gaan starten. Samen 
hebben ze “een bak aan ervaring in het 
werk”, Marina al 30 jaar en Tineke al zo’n 
25 jaar.  Naast het overdragen van ken-
nis aan studenten vinden beiden het ook 
erg belangrijk om met twee benen in de 
werkpraktijk te blijven staan. Hun professio-
nele hart ligt daar, maar ze vinden het ook 
waardevol voor het lesgeven, dat ze naast 
de eigen praktijk blijven doen.  Waarvoor 
kun je bij Marina en Tineke terecht? “Dat 
kan een korte opvoedingsvraag zijn, maar 
ook een emotioneel probleem waar het 
kind, de ouders of beiden mee worstelen, 
Denk aan een verlies, een nare ervaring, 
pesten, seksueel misbruik, echtscheiding, 
de overstap naar de middelbare school en 
noem maar op. De begeleiding is gericht 
op kinderen en jeugd van 0 tot 18 jaar en 

Toch maar even vóór de voordeur
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hun ouders. Maar ook cliënten ouder dan 
18 jaar zijn geen uitzondering, er is niet 
perse een bovengrens,” legt Marina uit.  
Het gaat er vooral om dat spel, verbeelding 
of beelden ingezet worden, waardoor het 
contact met de cliënten sneller en effec-
tiever tot stand komt en er betere resultaten 
bereikt kunnen worden. 

Het huis én de praktijk
In de JP Coenstraat wonen Marina en Wim 
al bijna 22 jaar: “Beter gezegd: we betalen 
al 22 jaar hypotheek want het eerste half 

Marina v.d. Pas aan het woord

Tineke Brug had al een praktijk in de Blaak

jaar zijn we druk in de weer geweest met 
de verbouwing”, aldus Marina.  “We willen 
hier absoluut niet weg! Het leuke is wel 
dat we pas de tweede bewoner zijn van dit 
huis. Onze voorgangster, mevrouw Ver-
voort, heeft hier sinds 1928 toen het huis 
werd opgeleverd gewoond, totdat wij het 
kochten.”
Marina en Tineke zijn al zo’n driekwart jaar 
bezig met de voorbereidingen voor hun 
gezamenlijke praktijk. Vragen als: wat wil-
len we zijn (laagdrempelig, samen met de 
cliënten, aandacht voor de persoon), hoe 
gaan we het aanpakken en waar gaan we 
ons huisvesten, passeerden de revue. 
Marina: “Dokter van Gemert was mijn 

huisarts en door de oud-assistente van de 
huisarts werd ik getipt dat hij wellicht zijn 
praktijkruimte wilde verhuren.” En, op het 
moment van dit interview hebben ze net de 
sleutels van het pand overhandigd gekre-
gen. “Best eng zo’n start, maar Tineke heeft 
de afgelopen vier jaar al een eigen praktijk 
in de Blaak gehad en eigenlijk hebben we 
er alle vertrouwen in dat het gaat lopen. 
Echte concurrentie is er in Tilburg niet. We 
werken laagdrempelig, hebben veel erva-
ring en kennen geen wachtlijst. Dit laatste 
moet je niet onderschatten, want vaak zijn 
er al een tijd problemen met je kind en als 
je dan de stap zet, dan moet je ook snel 
aan de slag kunnen.”
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Zoals elk jaar waren naast de huidige be-
woners ook een deel van het ‘uitgevlogen 
kroost’ en hun gezinnen aanwezig. Het tro-
pische weer paste zich volledig aan bij het 
thema ‘water en vuur’. De middag startte 
met waterspelletjes voor de kinderen, 
waarbij er veel natte pakken werden ge-
haald door o.a. gooien van waterballonnen, 
buikglijden op de natte glibberige water-
glijbaan en sponzengooien op Piet Piraat. 
De kinderen mochten voor hun uitstekende 
prestaties als beloning een presentje uit de 
schatkist van Piet Piraat kiezen.

Water
Om 16.00 uur werden drie roeiboten 
bezorgd door ‘Beleef Tilburg’. Kapitein 
Guus formeerde de groepen, zorgde voor 
‘proviand’ en een goede uitleg. De kanaal-
bewoners  moesten op zoek naar verschil-
lende opgeplakte letters langs de kade, op 
bruggen of viaducten, waarbij ze telkens 
een envelop mochten openen met daarin 
een opdracht. Op verschillende plekken 
langs het kanaal werden de groepen getest 
op hun intellect, durf en kunnen. Zo moest 
men ter hoogte van de aanlegkade van de 
nieuwe Werf een aantal spreekwoorden 
uitbeelden, werden er ‘eendjes gevist’ 

Buurt BBQ  Hoevense Kanaaldijk

Op 18 augustus werd de jaarlijks terugkerende BBQ georganiseerd voor een deel van 
de Hoevense Kanaaldijk, van de brug bij de Oisterwijksebaan tot het begin van de 
Daendelsstraat. 

Het boottochtje met opdrachten leverde 
hilarische beelden op.

onder het viaduct  en werd ter hoogte van 
de brug bij la Poubelle nog een groepsfoto 
gemaakt, waarna men rechtsomkeerde. Op 
de terugweg moesten er ter hoogte van de 
brug Oisterwijksebaan nog waterballonnen 
met daarin verborgen ‘munten’ lek geprikt 
worden, waarna men weer voor anker ging 
aan de kade. 

Vuur
Waar het in de middag vooral op en om 
het ‘water’ draaide, was het in de avond 
het ‘vuur’ dat de klok sloeg. Rond 19.00 
uur wachtte een heerlijke BBQ, waarbij 
aan lange tafels tot 21.00 uur heerlijk werd 
gegeten en gedronken. Dit allemaal onder 
muzikale begeleiding van een heuse Juke 
Box. Tijdens de BBQ werden de ‘beste en 
slimste’ roeiers van de middag nog even 
in de bloemetjes gezet en werd uit de 
‘schatkist’ voor ieder een beloning gehaald. 
Na de BBQ werd het traditionele ‘eieren 
gooien’ nieuw leven ingeblazen, waarbij 
enkele bewoners hun uitmuntende kwali-
teiten niet onder stoelen of banken staken. 
Terwijl de oosterse waterpijp met appelta-
bak ontstoken werd, kon men als klap op 
de vuurpijl nog genieten van een daverend 
vuurwerk vanuit het andere grootse festival 
dat deze dag plaatsvond (even verderop bij 
Decibel). 
Met de officiële overdracht van de HKD- 
wisseltrofee en de daarbij passende witte 
rook, werd het avondprogramma afgeslo-
ten, waarna men nog tot in de late uurtjes 
genoot van deze mooie dag op deze toch 
wel unieke plek in Tilburg!
Verrijk je wijk, hartelijk bedankt voor de 
sponsoring. Zowel kids als volwassenen 
hebben erg genoten van de ludieke boot-
tocht die we konden organiseren dankzij 
deze bijdrage!!

Thieu Bolenius
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In het herziene locatieonderzoek zijn de 
twaalf locaties die in aanmerking kwa-
men voor deze centralisatie van de zorg 
voor verslaafden opnieuw bekeken. Tien 
locaties vielen af, omdat deze niet snel 
genoeg beschikbaar zijn. Niet snel genoeg, 
betekent nog dit jaar, want zowel Novadic 
Kentron als de gemeente hebben haast en 
last van de tijdsdruk die ze zichzelf hebben 
opgelegd. Een tweede reden was, dat een 
aantal locaties niet binnen de Ringbanen 
lag en da’s weer niet handig als het gros 
van de nieuwe patiënten uit het centrum 
komt…

Communicatie 
De bewonersavond heeft wel opgeleverd, 
dat de informatievoorziening naar de wijk 
sterk is verbeterd. De bewonersbrieven 
getuigen daarvan. We weten nu ook 
welke instanties, en directbetrokkenen 
zullen worden benaderd voor een zoge-
naamde ‘belangeninventarisatie’. De wijze 
waarop, maakt echter duidelijk dat echte 
communicatie nog ver te zoeken is. Zo is 
ondertussen een beheercommissie van 
start gegaan, waarin Helma Oostelbos, 
als voorzitter van de Buurtraad, en Cy-
rille Fijnaut zitting hebben. Tijdrovend die 
gesprekken, zeker ook als niet de ‘juiste’ 
mensen aan dit overleg deelnemen. Zo is 
de locatiemanager van Jan Wier, die als 
beste weet wat er nu al op deze locatie mis 
gaat en die een deel van de patiënten ook 
kent, niet aanwezig. Anderzijds zijn er ook 
gesprekken gepland waarbij de Buurtraad/
Commissie Jan Wier in contact komt met 
wethouder Marjo Frenk en bestuursleden 
van Novadic Kentron en zijn er (wis-
selende) contacten met de politieke partijen 
die in oktober een besluit nemen over het 
locatieonderzoek. 

Overlast
En ondertussen gaat de huidige overlast 
gewoon door. Ronduit schokkend is het 
voorval dat een wijkbewoner van ruim 
80 jaar eind juli overkwam. Toen hij wat 
flessen deponeerde in de glasbak die vlak-
bij Jan Wier staat, kreeg hij een enorme 
oplawaai van een hem vreemde man die 
uit Jan Wier kwam. Zo maar, zonder reden. 
Daarna stak deze man, waarschijnlijk 
volledig stoned, de Ringbaan over de wijk 
in. Zeker zo frappant was evenwel, dat toen 
onze buurtgenoot het incident wilde melden 
bij de wijkagent, hij iemand aan de lijn 
kreeg die hem doodleuk vertelde dat “dat 
nu eenmaal hoort bij de grote stad”…

Versnipperd 
Het is in het belang van de hele buurt, dat 
krachten gebundeld worden. Het gevaar 
bestaat, dat als allerlei ‘partijen’ afzonderlijk 
van elkaar worden gehoord en uitgenodigd 
worden voor een schriftelijke reactie, de 
inhoud en vorm zo kunnen verschillen dat 
de kern waar het om draait versnipperd 
wordt. Armhoefse Akkers neemt nu al een 
heel behoorlijk deel van de – gevolgen van 
de - verslaafdenzorg voor haar rekening. 
Deze vooral door bezuinigingen gedic-
teerde centralisatie zorgt ervoor dat het 
overgrote deel van deze zorg straks vanuit 
heel Tilburg geconcentreerd gaat worden in 
onze wijk…

Novadic Kentron zet Jan Wier opnieuw op 1                     Jaap van Loon

Het is natuurlijk weinig verrassend, dat het hernieuwde locatieonderzoek naar de ves-
tiging van Novadic Kentron toch weer uitkomt op het terrein van Jan Wier. 
Bestuursvoorzitter Roel Hermanides was daar na afloop van de turbulente bewoners-
avond op 23 mei jl. al klip en klaar over: “Het is voor ons, Novadic Kentron, dé plek 
waar we voor willen gaan!”
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Kinderen vanaf 8 jaar tot en met groep 8 
koken een driegangenmenu met elkaar en 
serveren dit daarna uit aan de eigen gas-
ten. De koks gaan aan de slag vanaf 15.00 
uur en gasten schuiven aan tafel om 18.00 
uur en twee uur later wordt er afgesloten. 

Kinderkookcafé Kwiesien Liflaf

In het najaar worden drie kookmiddagen van het kinderkookcafé Kwiesien Liflaf geor-
ganiseerd. Kinderen uit heel Tilburg kunnen er zich voor inschrijven.

Echt menu
Iedere kookmiddag is door een klein team 
goed voorbereid. Recepten zijn uitgezocht, 
omgezet in kindertaal en in een mooi kleur-
rijk kookschrift gezet (om mee naar huis te 
nemen). Een menu bestaat uit voorgerecht, 
hoofdgerecht en nagerecht. Meestal staat 
het menu in het teken van een thema. Op 
zaterdag 29 september a.s. koken we een 
Dierendagmenu, uiteraard vegetarisch. 
Zaterdag 17 november is de tienerkook-
middag, voor koks vanaf de brugklas tot 
en met 16 jaar. Zaterdag 15 december is 
het fameuze Kerstmenu. Kinderkookcafé 
Kwiesien Liflaf is een vrijwilligersorganisatie 
die bestaat sinds 1996. Er wordt gekookt in 
de Boomstraat. 
Inschrijven voor kinderkookcafé Liflaf kan 
via www.kwiesienliflaf.nl/aanmelden. 
Meer informatie: Nelly van den Besselaar, 
tel. 468 58 92.

Met Suc6 biedt huiswerkbegeleiding aan 

Vanaf september kunnen leerlingen van de Armhoefse Akkers in de wijk terecht voor 
kleinschalige begeleiding bij het maken van huiswerk. Onder de noemer ‘Met Suc6’ biedt 
Margo Mutsaers huiswerkbegeleiding aan voor leerlingen in de eerste 2 jaar op de 
middelbare school.  
 

Margo: “Vaak hoor ik van ouders dat de overgang van 
de basisschool naar het voortgezet onderwijs niet 
altijd gemakkelijk is. Huiswerk maken en alle 
bezigheden ernaast zorgen soms voor veel stress. 
Een goede planning en de juiste studievaardigheden 
zorgen voor meer rust en vrije tijd. Voor maximaal 6 
eerste- en tweedejaarsleerlingen bied ik daarom 
huiswerkbegeleiding aan. Leerlingen leren bij mij: 
effectief te studeren op een manier die bij hen past; 
huiswerk te plannen; hoe ze zich beter kunnen 

concentreren of spanning voor proefwerken kunnen verminderen. Persoonlijk vat krijgen 
op je huiswerk, dat kun je leren!” 
 
Margo’s ervaring als pedagoog en haar onderwijservaring komen haar bij het geven van 
huiswerkbegeleiding goed van pas. Voor ouders uit de Armhoefse Akkers is het fijn dat ze 
‘om de hoek’  en in huiselijke sfeer begeleiding voor hun kinderen kunnen regelen.  
Voor meer info: tel. 543 68 37 of  e-mail:  www.huiswerkbegeleidingmetsuc6.nl. 
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Op zondag 23 september komt Ingrid 
Voermans weer naar het Klasse Theater 
voor een studiedag Lichtenberg peda-
gogiek, een vorm van klankgeoriënteerd 
zingen. In deze benadering wordt het oor 
als fundamenteel onderdeel van de stem 
beschouwd.  Hierdoor leert een zanger om  
zeer ruimtelijk en tegelijkertijd lichtende, 
warme klanken voort te brengen.

Spullen gezocht
De komende acht maanden wordt op vrij-
dagavonden hard gewerkt aan de nieuwe 
productie ‘Camping De Bokkepoot’. Geen 
kopie van de tv-serie, maar het zet wel 
een aantal karikaturen in eigen vorm neer. 
Belangstelling? Er wordt nog gezocht naar 
ambitieuze, getalenteerde acteurs met 
een goede zangstem en/of zangers met 
acteerambitie. 
Voor deze productie zoeken zij decor en 
rekwisieten in de vorm van campingspul-
letjes uit de jaren 70. Ook uw oude (kip-)
caravan kunnen zij goed gebruiken. Het 
uitgangspunt: hoe lelijker, hoe leuker... 

De Biecht
Ook voor de zangproductie ‘De Biecht’ kan 
auditie gedaan worden op 8 of 22 oktober. 
Het wordt een programma met tijdloze 
liedjes, die het waard zijn om gezongen te 
worden, zoals de enthousiaste productie 
‘Traenen met Tuyten’ die eind juni drie 
avonden lang voor een uitverkochte zaal 

werd opgevoerd. Check de website 
www.studioklassetheater.nl voor de juiste 
datum en inschrijvingen. Deze repetities 
beginnen op maandag 5 november en de 
uitvoering gaat over een jaar van start.

Meisner
In het najaar van 2012 is er weer een 
mogelijkheid tot het volgen van Meisner-
acteerlessen, gegeven door Paul Dekker. 
De Meisner-acteertechniek is een con-
crete, stap-voor-stapbenadering om een 
waarachtig en creatief acteur te worden. 
De techniek biedt een stevig fundament 
voor acteervaardigheden en is geschikt om 
toegepast te worden op elke uitdaging waar 
de acteur voor komt te staan, van soap tot 
Shakespeare, van musical tot opera. 

Meer info: www.studioklassetheater.nl 

Nieuws vanuit het Klasse Theater                                 Jaap van Loon

Studio Klasse Theater op Carré 19 is een muziektheaterstudio en heeft als doel het 
bieden van professionele theatertrainingen aan ambitieuze zangers, acteurs en dans-
ers van alle niveaus. Een greep uit het aanbod.



9

Brug                                                                       Lout Donders

Wat gaan wij spijt krijgen. Wij in de elitewijk Armhoefse Akkers. Mijn 
geheugen is niet altijd meer wat het was, maar ik meen me toch écht 
te herinneren dat er ooit een plan was voor een brug die Jeruzalem en 

Armhoef met elkaar zou verbinden. De Jeruzalem-bewoners zouden zó maar in de 
armen van de Werf-bewoners kunnen vallen. Het plan ging niet door. Er werden 
nog net geen protest-pamfletten voor de ramen geplakt, maar dat had zomaar 
gekund. 
Stel je voor dat heel Jeruzalem zomaar over een bruggetje hier de rust kan komen 
verstoren. Weet je wel wat voor mensen daar wonen? Ineens waren er dát soort 
mensen en ons soort mensen.

We gaan nog ooit smeken om een bruggetje. Want in het krantje “De Nieuwe 
Jeruzalemmer”, dat ronkend over het nieuwe Jeruzalem schrijft, las ik dat er een 
stadsstrand komt aan gene zijde van het kanaal. Met een ligweide om te relaxen. 
En wat gezellige horeca. Allemaal tijdelijk, dat wel. Maar toch. 
Staan we daar straks op ons Armhoef-hoekje, waar de schepen links- en rechtsaf 
draaien naar de Piushaven. In de schaduw van de Werf-flat en het altijd dyna-
mische kantoor van Rijkswaterstaat (wat doen ze daar eigenlijk behalve op een 
schermpje kijken, of de bruggen open en dicht gaan?). 
Blik op de andere kant: fijne, blije, relaxende Jeruzalemmers met hun kont in het 
warme zand, genietend van de diversiteit van het Nieuwe Jeruzalem. 
René Scherpenisse van Tiwos zegt het zelf: “Ik denk serieus dat het de potentie 
heeft om de populairste wijk van Tilburg te worden. Ik vergelijk het altijd met de 
Armhoefse Akkers, een gewilde wijk met dezelfde ligging. Maar dan wordt Nieuw-
Jeruzalem creatiever en hipper.” 

Het is maar dat we het weten. Armhoef gaat het afleggen tegen Jeruzalem. Het 
moet daar leuk worden, als ik het zo lees. Er moeten mensen komen wonen 
die ‘zin hebben in verandering en ondernemend zijn’ lees ik. En iedereen mag 
meedenken en meepraten. Er komt zelfs een Boulevard. De Boulevard de Jeruza-
lem in Tilburg, jawel. Het enthousiasme druipt er van af. En nu maar hopen dat het 
écht zo leuk wordt. Want dingen die in Tilburg op een tekentafel worden bedacht 
zijn het wel erg vaak net niet, zoals bijvoorbeeld het Tochtplein (ook wel Pieter 
Vreedeplein genoemd). Maar áls dit nou wel lukt, dan lopen we hier in Armhoef te 
balen dat die brug er niet kwam. En de hippe en creatieve Jeruzalemmers, de oude 
en de nieuwe, lachen zich suf. Die hoeven geen brug meer, die hebben hun eigen 
beach en lachen naar de overkant.
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Veiling voor kankerbestrijding

Met het devies ‘Armhoefse Akkers staat op tegen kanker’ organiseert Ingeborg Bosch 
24 november voor de tweede keer een veiling in de Pelgrimhoeve. Dit keer gaat de op-
brengst naar gijsjeeigenwijsje.com. Gijs Baeten stierf vlak na zijn negende verjaardag 
aan de gevolgen van hersenstamkanker. 

Tijdens zijn ziekbed is Gijs twee keer met 
zijn broer en ouders er een aantal dagen 
tussenuit geweest. Een keer naar een 
vakantiehuisje aan het strand en een keer 
naar een huisje in het bos. Hij zei steeds 
dat hij zo gelukkig was met zo’n ‘warm 
nest’, samen met broer, ouders, familie 
en vrienden. Het was daarom zijn nadruk-
kelijke wens om kinderen die niet zo’n 
warm nest kenden, ook dat beetje geluk te 
gunnen. Daarin was Gijs heel stellig. In de 
laatste fase van zijn leven was hij erg bezig 
met zijn eigen stichting: ‘Gijsje Eigenwijsje’.

Vakantiewoning
Na het overlijden van Gijs hebben zijn 
ouders zijn wens gerealiseerd. Zij hebben 
een stichting opgericht met als doel geld 
in te zamelen om daarmee een volledig 
ingerichte en op een ziek kind afgestemde 
vakantiewoning aan de Nederlandse kust 
aan te kopen. Het gezin van dit zieke kind 
krijgt een ‘gratis’ verblijf in die woning 
aangeboden. Om dit te realiseren heeft 
de stichting geld nodig; niet alleen voor de 
aankoop van de woning, maar ook voor de 
exploitatie daarvan. 

Mooie kavels
Voor de veiling heeft Ingeborg Bosch 
alweer een aantal mooie kavels vergaard, 
waaronder dinerbonnen, hotelovernachtin-
gen, maar ook wat kunst en dergelijke. Ze 
zoekt nog steeds naar echt waardevolle 
veilingobjecten, maar ook loterijspullen zijn 
meer dan welkom. 
De veiling vindt plaats op zaterdagavond 24 
november in de Pelgrimhoeve. Rond 20.30 
uur gaat het eerste veilingobject onder de 
hamer. Veilingmeesters zijn wederom Lout 
Donders en Bert van der Loo.

Kaarten kosten 3 euro. Voorverkoop start 
op 22 oktober. Kaarten zijn vanaf dan op 
weekdagen af te halen van dinsdag t/m 
donderdag tussen 19.00 en 21.00 uur bij de 
Van Heutszstraat 24. 
Komt dat niet uit, bel dan even met 
Ingeborg 06 480 703 87, of mail via 
rooijakkers-bosch@tele2.nl. 
Vorig jaar was de avond uitverkocht, dus 
wees er snel bij. Houdt www.facebook.com/
veilingstaoptegenkanker in de gaten om op 
de hoogte te blijven van de kavels.

Foto’s Tilburg Ten Miles

Wijkbewoonster Anne-Marie Smulders – bekend van de maandelijkse foto in ons wijkblad 
- liep een aantal jaren geleden nog zelf mee met de Tilburg Ten Miles. Dit jaar schoot ze 
vele foto’s in en rond de Armhoefse Akkers. Niet alleen van de lopers, maar ook taferelen 
in de straat, wanneer het even pauze was en gewacht werd op de volgende run.

Ze heeft voornamelijk in en rond de Armhoefse Akkers foto’s gemaakt van de 5 km City-
run, de 10 km en de 10 Engelse Mijlen.. 

Zie www.oypo.nl/annemariesmulders voor de reportages. Natuurlijk kunnen de foto’s ook 
bij haar besteld worden. Bel naar 06 13 08 86 35 of mail: annemarie.smulders@xs4all.nl
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De firma Brouwers Groenaannemers is de 
komende twee jaar verantwoordelijk voor 
het ecologisch groenbeheer in Moerenburg. 
Het gaat daarbij om de 20 hectare nieuw 
aangelegde ‘natuur’ in Moerenburg, dat 
middels beheer ontwikkeld wordt tot een 
kleinschalig cultuurlandschap met een 
natuurlijke uitstraling.  

Samenwerking
Brouwers Groenaannemers betrekt daarbij 
ook partijen die actief zijn in Moeren-
burg. Onder deze participanten behoren 
melkveehouders, schapenhouders, Werk-
groep Behoud Moerenburg en gemeente 
Tilburg. Gezamenlijk streven ze naar een 
gezamenlijk doel, namelijk een landschap-

pelijk aantrekkelijk Moerenburg met een 
grote diversiteit aan plant- en diersoorten. 

Gefaseerd
Inmiddels zijn ze gestart met de beheer-
werkzaamheden. Het grootste deel van het 
terrein is voor de eerste keer dit jaar ge-
maaid, waarbij de afgemaaide vegetatie be-
wust wordt afgevoerd, om zodoende betere 
voorwaarden te scheppen voor soorten 
die anders in de verdrukking komen door 
overwoekerende ruigtekruiden. Het is een 
bewuste keuze om niet alles ineens te 
maaien. Door gefaseerd te werken, worden 
door het jaar heen de schuilmogelijkheden 
voor allerlei diersoorten behouden. Om 
deze reden zullen verspreid over het jaar 
verschillende terreindelen ruiger ogen. 
De medewerkers die aan het werk zijn, zijn 
altijd bereid om vragen te beantwoorden 
over dit beheer en de firma zal er ook voor 
zorgen, dat u regelmatig op de hoogte 
wordt gesteld via onze wijkkrant.

Moerenburg, ecologisch groenbeheer

Op 10 mei is Landschapspark Moerenburg feestelijk geopend. Tegelijkertijd heeft de 
gunning van het ecologisch groenbeheer in Moerenburg plaatsgevonden, om te zor-
gen dat het cultuurlandschap goed onderhouden wordt. 
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Evenals voorgaande jaren sluit deze actie 
aan bij de Nationale Natuurwerkdag.
Om 10.00 uur wordt er gestart bij de 
‘Waterzuivering Moerenburg’ en vooraf 
staat de koffie en thee klaar. Tussen de 
middag wordt er gepauzeerd bij Manege 
Hooijen aan de Broekstraat en is er soep 
voor alle vrijwilligers. Het bijbehorende 
broodje moet van thuis worden meege-
bracht, dat wel.

Bijdrage
Iedereen die ‘iets heeft’ met Moerenburg en 
die het prettig vindt om met anderen uit de 
wijk een zaterdag in de natuur  te werken, 
wordt hartelijk uitgenodigd. Neem wel een 
fiets mee! Voor de schoonmaakspullen 
wordt gezorgd.
Bij de jaarlijks schoonmaak worden de 
kosten betaald door ‘Verrijk je wijk’. 

Moerenburg Schoonmaakactie op 3 november

Zaterdag 3 november om 10.00 uur gaat weer de jaarlijkse schoonmaakactie in 
Moerenburg van start. Vrijwilligers zijn van harte welkom om ook mee de handen uit 
de mouwen te steken, want vele handen maken licht werk!

Omdat Brouwers Groenaannemers uit De 
Moer sinds dit jaar zeer nauw betrokken 
is bij het ecologisch groenbeheer in 
Moerenburg, levert ook die een bijdrage. 
Jaarlijks kan tevens worden gerekend op 
de Gemeente Tilburg, afd. Stadstoezicht, 
Diamant, Ton Verhoeven (toezichthouder 
buitengebied), Erwin Lejeune en het BAT. 
Nieuw is dat dit jaar wordt samengewerkt 
met de jeugd (de Rangers) van het Wereld 
Natuur Fonds, regio Midden Brabant.

Er wordt gerekend op een goede opkomst. 
Vooraf aanmelden is niet noodzakelijk, 
maar wel prettig voor het organiserend 
comité, dat bestaat uit:  Ad de Beer, Jose 
Couwenberg, Ingrid Maas, Jos Parren en 
Will van Sprang. Aanmelden kan via:  
willvansprang@gmail.com. 

Dagelijks kunnen maximaal 100 kinderen 
van 6 t/m 12 jaar samen bouwen en 
knutselen aan een boerderij, een klim- en 
een klauterbos met touwen, touwbruggen, 
sloten, groentetuintjes, hutten, vogelkooi-
tjes en allerlei andere bouwsels. Ook de 
kinderen met groene vingers kunnen aan 
de slag in de Stadstuintjes. De locatie is de 

NatuurStad BeestenBoel 

Na het succes van de Piratenstad in 2010 en de Uitvindersstad in 2011 kunnen kin-
deren uit de wijken rond de Piushaven samen bouwen aan NatuurStad BeestenBoel. 
Dat kan tijdens de herfstvakantie van 14 t/m 19 oktober.

Jean Baptiste-mavo aan het Lourdesplein.

Aanmelden kan vanaf 1 oktober via www.
piushaven.nl/kinderbouwspeelplaats of via 
info@piushaven.nl. Je mag je voor meer-
dere dagen opgeven. Dit kan eventueel 
ook bij de poort op de dag zelf. De kosten 
bedragen 3 euro per dag. 
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Aan dit jaarlijkse wijkvolleybaltoernooi 
hebben dit jaar tien straten uit onze wijk 
meegedaan. De organisatie had dit keer 
besloten om met een traditie te breken en 
het toernooi op een zaterdag i.p.v. zondag 
te organiseren. Onder het motto: de vol-
gende dag hoeft er niet gewerkt te worden, 
kunnen de deelnemers lekker lang ‘blijven 
hangen’. Het bleef inderdaad nog lang na 
de wedstrijden een gezellige drukte op het 
Gildeterrein. 

Langere pauzes
De temperatuur van meer dan 30 graden, 
zorgde voor een tropische sfeer. Daarom 
werden tussen de wedstrijden regelmatig 
langere pauzes ingelast om te drinken en 
om even in de schaduw bij te komen. De 
kleine kinderen konden ondertussen in 
diverse zwembadjes heerlijk genieten van 
het verkoelende water. 
Onder het genot van ‘zomerse muziek’ zijn 
veel spannende wedstrijden gespeeld. Na 
afloop kreeg elk team een verrassingspak-
ket met allerlei lekkere hapjes voor groot en 
klein uitgereikt. 

De meeste teams waren aan elkaar 
gewaagd. De finale tussen de Simon 
v/d Steltstraat en de Van Heutszstraat is 
gewonnen door de ‘nieuwkomer’, de Van 
Heutszstraat en zij zullen dan ook volgend 
jaar als organisator van het volleybaltoer-
nooi optreden.
We kijken terug op een heel gezellige dag, 
we kregen veel positieve reacties van de 
deelnemers. Speciale dank voor het Gilde 
vanwege de geboden gastvrijheid en het 
wijkbestuur vanwege de subsidie in het 
kader van ‘Verrijk je Wijk’

Volleybal blijkt een populaire sport te zijn in 
onze wijk. Elke donderdagavond van 20.30 
-22.00 uur wordt er door een gezellige 
groep mannen volleybal gespeeld in  onze 
wijk. Wij kunnen nog enkele enthousiaste 
leden gebruiken. Heb je zin om een keer 
mee te doen, neem dan contact op met Cor 
Jacobs: tel. 542 03 50 of email: 
cor.jacobs@home.nl.

Namens het  organisatiecomité: 
de Loudonstraat

Tropisch wijkvolleybaltoernooi  2012

Zaterdag 19 augustus was het weer zover. De Loudonstraat mocht als winnaar van het 
toernooi 2011 dit jaar organiseren. 

Het winnende team van de Van Heutszstraat en hun fans
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Om dat te vieren, wordt De Holle Boom op 
woensdag 26 september officieel heropend. 
Alle kinderen zijn welkom om dat feest mee 
te vieren! We verzamelen te voet om 14.00 
uur in de Antonie van Diemenstraat, achter 
het grote kantoor. Let op de ballonnen! We 
vertrekken daarna samen naar de speeltuin 
voor een spetterende opening. 
Dat mag je niet missen, met lekkere én 
spannende verrassingen voor de kinderen. 
Ouders nemen hun eigen lekkers mee. Tot 
26 september!

Werkgroep Spelenplan, voor evt. info 
5446783

PS. Iedereen is welkom op deze middag, maar 
ouders blijven zelf verantwoordelijk voor hun 
eigen kinderen!

Openingsfeest speeltuin De Holle Boom

We hebben er lang op moeten wachten, maar sinds half juli kan er weer gespeeld 
worden in onze eigen speeltuin De Holle Boom. 

Podium 111 
 
Uitvoerenden:     Duo Ramirez, bestaande uit: Frank Lamm en Esther José, gitaar. 
Datum:                        zondag 16 september 
Aanvang:                    11.00 uur 
Adres:                          St. Josephstraat 111 
Entree:                         8 euro 
Reserveren:                                     podium111actief@gmail.com 

 
 
 
 
 

 
 

Afval van hennepteelt in Moerenburg

Met een grote regelmaat wordt er in Moerenburg afval aangetroffen van hennepteelt. 
Maar onlangs nog aan de Kommerstraat nabij de Buunder, aan het pad de Verbrandebrug, 
ten zuiden van de Meijerijbaan. Soms ligger er meer dan 20 zakken met inhoud. Dit wordt 
dan gemeld bij het meldpunt van de gemeente Tilburg, afdeling Wijkzaken klachten, e-mail- 
adres wzklacht@tilburg.nl. Daarna krijgt Diamant de opdracht van de gemeente om het 
gestorte vuil op te ruimen. Ik vraag  mij af op welke manier het storten van dit soort afval in 
Moerenburg tegen te gaan is. Wellicht zijn er buurtbewoners die suggesties hebben om een 
einde te maken van het vervuilen op deze manier van het buitengebied Moerenburg.

Will van Sprang

Lezerspodium
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Naast bekende bordspellen als Kolonisten 
van Catan, Risk en Scrabble, kunnen ook 
minder bekende spellen als Elfenland, 
Elfenkoning, Union Pacific, Acquire en Car-
casonne worden gespeeld. Iedereen kan 
ook zelf een spel meenemen.

Ludens013
Het initiatief voor de spellenavond gaat 
verder onder de naam Ludens013. Volgens 
de organisatie  is het uitgangspunt van 
deze club: “Op een gezellige en ontspan-
nen wijze spellen spelen onder het genot 
van een hapje en drankje.” Geïnteres-
seerden kunnen zich melden via mail:  
ludens013@gmail.com. Als je meteen kunt 
doorgeven welk spel je graag zou willen 
spelen, dan kan daar vooraf alvast reke-
ning mee worden gehouden.
Met Zomerlust zijn goede afspraken ge-
maakt rond de consumpties, die weliswaar 

Weer spellenavonden bij Zomerlust

Op de eerste maandagen van de maand gaat spellenclub Ludens013 dit najaar 
opnieuw  spellenavonden organiseren in Café Zomerlust. De eerste avond in april was 
zo’n succes, dat de organisatoren een vervolg aan dit initiatief willen geven.

3 september is een nieuwe reeks leuke en 
inspirerende spellenavonden gestart. 

voor eigen rekening zijn, maar niet per 
ronde hoeven te worden afgerekend 
De avonden worden gehouden op maan-
dag 1 oktober, 5 november en 3 december 
bij Café Zomerlust, aanvang 20.00 uur en 
er wordt gespeeld tot ongeveer 23.00 uur.

5 jaar agrarische Kinderopvang Tierelier 

Op 19 september bestaat Kinderopvang Tierelier in Heukelom vijf jaar. Om dit 
lustrum te vieren wordt een mini-symposium georganiseerd  met als titel ‘Agrarische 
kinderopvang als verbinder tussen stad en platteland’. 

Jan en Ingrid van Esch begonnen vijf 
jaar geleden, als eerste agrarische 
ondernemers in Noord-Brabant, 
met kinderopvang op een agrarisch 
melkveebedrijf in het buitengebied. 
De ruimte en het contact met dieren is 
voor ouders de grootste reden om voor 
agrarische kinderopvang te kiezen. Diverse 
onderzoeken wijzen uit dat kinderopvang 
op de boerderij een positieve bijdrage 
levert aan de ontwikkeling van een kind. 
Tijdens het symposium staat de volgende 
vraag centraal: hoe kunnen ondernemers in 
de groene ruimte inspelen op de behoeften 
van de stad en op welke manier kunnen zij 

een bijdrage leveren aan de leefbaarheid 
van het platteland (op het gebied van o.a. 
groen, gezondheid, stedelijke ontwikkeling 
en economie)? Er is natuurlijk specifieke 
aandacht voor de meerwaarde van 
kinderopvang op een boerderij. 
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Theo en Corin Sweegers ontvangen die 
dag tussen de twintig en veertig auto’s van 
de Oldtimer Vriendenkring Brabant-Lim-
burg. De auto’s die meerijden zijn allemaal 
echte oldtimers met een bouwjaar van voor 
1969. 

Het aantal deelnemers is erg afhankelijk 
van de weersomstandigheden. Vanaf 
ongeveer 12.00 uur vertrekken de auto’s 
voor een oriëntatieritje met wat opdrachtjes 
door de omgeving van Tilburg. Vanaf 15.00 
uur worden de eerste auto’s weer terug ver-
wacht. De prijsuitreiking is om 17.00 uur bij 
Café Zomerlust. Geïnteresseerden zijn van 
harte uitgenodigd om een kijkje te komen 
nemen of een praatje te komen maken. 
Tussen tien en twaalf staat de koffie klaar 
op de Oisterwijksebaan 8.

Oldtimers in Moerenburg                                          Corin Sweegers

Op zondag 30 september zullen vanaf 10.00 uur op de hoek Oisterwijksebaan / 
Moerenburgseweg diverse oldtimers van allerlei merken te zien zijn. 

Wilt u eventueel deelnemen aan de rit, 
maar bent u nog geen lid van de OTV, dan 
moet u zich van te voren even aanmelden 
bij Theo Sweegers, 
theosweegers@hotmail.com.
Info over de vereniging vindt u op 
www.oldtimervriendenkring.nl. 

Zondag 26 augustus  openden wethou-
ders Marjo Frenk en Berend de Vries het 
‘Piushaven Open’ in de stromende regen. 
Op de open draaibrug, midden op het water 
van de Piushaven, sloegen zij de eerste 
bal van dit unieke tennistoernooi. Daarna 
hebben ruim 35 enthousiaste deelnemers 
getennist. Veelal in oud Engelse kleding, 
met duikbril of andere opvallende outfits. 
Een feest om te zien!

Het publiek genoot van het sportieve en 
theatrale schouwspel met commentaar  en 
muziek van het absurdistische duo Leonard 
& Jeroen. Tussen de wedstrijden waren  er 
optredens van ‘Zinghetzelf’ en dansacts op 
en om het water van ‘Vloeistof’ en Batja & 
Ulrike. 

Eerste Piushaven Open was unieke beleving
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Het boek verschijnt als deel 17 in de Til-
burgse Historische Reeks en staat onder 
redactie van Guido van den Eynde & Lau-
ran Toorians.

Buitenplaats
Tot 1750 stond in Moerenburg het Huis 
Moerenburg, dat het gebied zijn naam gaf. 
Het landgoed ontstond in de 14e eeuw als 
een grote, omgrachte boerderij. De abdij 
van Tongerlo kocht het complex in 1384. 
Zij bleef het boerenbedrijf uitbaten, maar 
bestemde het huis ook als pastorie voor 
de parochies Tilburg en Enschot. Na 1648 
bood Moerenburg nog enige tijd huisves-
ting aan de predikanten van Tilburg. Rond 
1700 transformeerde Philippe Claude de 
Saint Amant, een hoog geplaatste militair in 
dienst van de Republiek, het geheel tot een 
deftige buitenplaats. Het waren zijn erfge-
namen die het landhuis in 1750 verkochten 
voor sloop.  
Bij toeval werden in 2005, bij de sanering 
van de voormalige waterzuivering, resten 
van het Huis Moerenburg ontdekt, waarna 
een deel van het terrein is opgegraven. In 
2012 volgde de reconstructie van de voor-
gevel van Huis Moerenburg.

Huize Moerenburg
In het nieuwe boek worden in achttien 
bijdragen, geschreven door zeven auteurs 
niet alleen de geschiedenis van Moeren-
burg en de bredere context waarin die 

zich afspeelde behandeld, maar ook de 
achtergronden van het recent tot stand ko-
men van het ‘nieuwe’ Huis Moerenburg, de 
afwegingen die daarbij zijn gemaakt en de 
oplossing die werden bedacht. 

Het boek telt 88 pagina’s, is rijk geïllus-
treerd en het boek bevat tevens een volle-
dige fotocatalogus van de archeologische 
vondsten die in de vloer van het ‘nieuwe’ 
Huis Moerenburg zijn afbeeld. Verkrijgbaar 
in de Tilburgse boekhandels voor €12,50. 
Zie ook www.historietilburg.nl 

Nieuw boek over Moerenburg                                      Corin Sweegers

Op 9 september is het boek ‘Moerenburg in veelvoud. Een historische buitenplaats 
in Tilburg herleeft’ verschenen. Het is een uitgave van de Stichting tot Behoud van 
Tilburgs Cultuurgoed in samenwerking met de gemeente Tilburg. 

In deze activiteitenwijzer staan de regel-
matig terugkerende activiteiten voor 
senioren. Niet alleen van De Twern, maar 
ook van andere organisaties. Van cursus-

Welkom bij activiteiten voor senioren

Bent u op zoek naar activiteiten voor senioren? Op www.ouderenactief.nl kunt u 
zoeken naar een heel divers aanbod in alle wijken van Tilburg.

sen tot dansmiddagen, van creatieve en 
sportieve clubs tot gezellig samen eten. 
Kijk bij Tilburg Zuid-oost / Binnenstad voor 
activiteiten in de buurt.
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Nieuws
Bij de knop ‘Nieuws’ vindt u nieuwtjes en 
aankondigingen van eenmalige activiteiten 
voor ouderen, zoals voorlichtingsbijeen-
komsten, toneel- en filmvoorstellingen, 
concerten en andere muzikale optredens, 
evenementen, zoals de Seniorenbeurs.
In elk wijkcentrum van De Twern ligt ook 

een boekje van ouderenactief.nl, waarin 
alle activiteiten uit het betreffende gebied te 
vinden zijn.

Een kleine greep uit het activiteitenaanbod 
zo dicht mogelijk in onze buurt, waar senio-
ren uit de Armhoefse Akkers ook van harte 
welkom zijn:

Sjoelen Knutselen 

Wanneer: 
Locatie: 
 
Kosten: 
Contact: 

Donderdag 20.00 – 22.00 uur 
Wijkcentrum De Spil 
Heikestraat 54 
Gratis 
Kitty Lumens, T 542 57 29 
Kittylumens@twern.nl 
 

Wanneer: 
Locatie: 
 
Kosten: 
Contact: 

Donderdag 20.00 – 22.00 uur 
Wijkcentrum De Spil 
Heikestraat 54 
Navragen bij contactpersoon 
Nel Groenendael, T 536 48 80 
 

Wandelclub, rustig tempo Sportief wandelen (snel tempo) 

Wanneer: 
 
Locatie: 
 
Kosten: 
Contact: 

Vrijdag 13.15 – 14.30 uur met 
daarna koffie/thee drinken 
Wijkcentrum De Spil 
Heikestraat 54 
Gratis 
Kitty Lumens, T 542 57 29 
Kittylumens@twern.nl 
 

Wanneer: 
 
Locatie: 
 
Kosten: 
Contact: 

Woensdag 10.00 – 11.30 uur 
met daarna koffie/thee drinken 
Buurthuis Jeruzalem 
Casper Houbenstraat 109 
Gratis 
Marianne v. Zutphen, 5425729 
Mariannevanzutphen@twern.nl 

Bridge Handwerkclub 

Wanneer: 
Locatie: 
 
Kosten: 
Contact: 

Woe.+ Don. 13.00 – 17.00 uur 
Vorstenhof 
Piusstraat 9, T 536 03 66 
Navragen bij contactpersoon 
Lia van Gorp, T 544 28 75 

Wanneer: 
Locatie: 
 
Kosten: 
Contact: 

Donderdag 13.00 – 15.30 uur  
Buurthuis Jeruzalem 
Casper Houbenstraat 109 
Kleine bijdrage voor materiaal 
Thea Bosboom, T 571 47 62 of 
06 226 423 89 
 

Tai Chi  

Wanneer: 
Locatie: 
 
Kosten: 
Contact: 

Donderdag 10.30 – 11.30 uur 
V39 
Veemarktstraat 39 
5 euro per keer 
Conchita Barbé, 06 51145759	  
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Het thema ‘Zorg goed voor jezelf!’ wordt 
toegespitst op drie gebieden: sociale 
contacten, levensstijl en leren omgaan met 
moderne communicatie. U vindt er onder-
meer informatie over aanpassingen in huis, 
belangenbehartiging, cursussen, financiën, 
de gemeente, hobby’s, hulpmiddelen, meu-
bilair, ontspanning, de ouderenadviseurs, 
politiek, thuiszorg, vervoer, welzijn, wonen 
en zorgcentra. 
Er staan circa zestig stands van organisa-
ties, instellingen en bedrijven. Bezoekers 
krijgen een brochure met een plattegrond 
en informatie over de deelnemers van de 
beurs.

Muziek
Naast informatie is er in een van de 
bioscoopzalen ruimte voor muzikale 
optredens en andere presentaties. Op het 
programma staan zanger Michael Humblé, 
De Begonia’s (smartlappen, levensliederen 
en meezingers), zeemanskoor De Leye-
zangers en het Theater van de Zakdoek. 
Voor een drankje en een hapje kunt u 
terecht in diverse eetgelegenheden in het 
gebouw.

Seniorenbeurs 50-plus

Op 6 oktober tussen 10.00 en 16.00 uur kunt u weer de Seniorenbeurs bezoeken 
in Bioscoopcomplex Euroscoop. Het thema is dit jaar: ‘Zorg goed voor jezelf!’ 
En, de entree is gratis.

De Seniorenbeurs wordt voor de tiende 
keer georganiseerd door een groep enthou-
siaste oudere vrijwilligers, samen met het 
Ouderenwerk van de Twern. 

Stadsbussen
Euroscoop is goed bereikbaar met de bus. De 
stadsbussen lijn 1 (richting Elisabeth Zieken-
huis) en 11 (richting Goirle) rijden vanaf het 
Centraal Station naar Stappegoor en terug. 
Tussen de bushalte aan de Stappegoor-
weg en Euroscoop rijdt een buurtbus. Voor 
automobilisten is er onder Euroscoop een 
parkeergarage met zevenhonderd plaatsen. 
Fietsers zijn natuurlijk ook welkom.
Meer informatie: 
www.seniorenbeurstilburg.nl. 

Op zondagmiddag 16 september zullen 
vier koren uit de regio optreden in Cultureel 
Centrum  ’t Schouw in Dongen, Rembrandt-
straat 69. Het concert begint om 12.30 uur 
en de toegang is gratis. Bezoekers kunnen 
tijdens deze feestelijke middag het goede 
doel steunen met een vrijwillige bijdrage. 
De volledige opbrengst gaat naar de stich-
ting A Sister’s Hope, die wetenschappelijk 
onderzoek tegen borstkanker financieel 

Benefietconcert en sponsorloop tegen borstkanker            Corin Sweegers

Wijkbewoonster Leonie Hamburg is samen met haar man Cas Hamburg initiatief-
neemster van deze muzikale benefietmiddag. Zij heeft zelf een aantal jaren geleden 
borstkanker gekregen en samen hopen zij deze middag zoveel mogelijk geld op te 
halen voor het goede doel. 

ondersteunt. In de eerste vijf jaar van haar 
bestaan is er 3,5 miljoen euro bijeen ge-
bracht. Dit geld is besteed aan onderzoek 
in Nederlandse ziekenhuizen. 
De optredende koren zijn: Popkoor Spirit 
uit Dongen, Theaterkoor In Time uit Tilburg, 
Close harmony zanggroep Close2Vida uit 
Raamsdonk/Hank en Popkoor Xsinchère 
uit Raamsdonk.
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Wijkbewoonster Leonie Hamburg tijdens de sponsorloop van A Sister’s Hope

Sponsorloop A Sister’s Hope
Stichting A Sister’s Hope organiseert dit 
jaar voor de zesde keer in het eerste week-
end van oktober de tweedaagse sponsor-
wandeling van Bussum naar Amsterdam  
(Sister’s Hope 60K Walk). Alle deelnemers 
aan deze wandeling hebben minimaal 
1.500 euro aan sponsorgeld ingezameld. In 
2011 namen er ongeveer 400 wandelaars 
deel en werd er 800.000 euro ingezameld. 
In Nederland krijgt één op de acht vrou-

wen borstkanker. Het is een van de meest 
voorkomende vormen van kanker bij vrou-
wen tussen 40 en 55 jaar. 
Elke 34 minuten krijgt iemand in ons land 
de diagnose borstkanker. De overheid 
steunt weliswaar borstkankeronderzoek, 
maar de budgetten zijn ontoereikend. 
Leonie Hamburg, loopt dit jaar voor de 
vierde keer mee. Meer informatie op 
www.korenindeslagtegenborstkanker.nl en 
www.asistershope.org. 
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Sinds een paar jaar is Hermieke van Dijk 
wijkhoofd voor de jaarlijkse collecte van de 
Dierenbescherming in de wijken Armhoefse 
Akkers en Hoogvenne. Dit houdt o.m. in 
dat ze collectanten werft voor de wijk en de 
praktische zaken rondom de collecte regelt, 
zoals collectebussen, legitimatiebewijzen 
en collecteroute. Er zijn nu ongeveer 10 
collectanten actief in deze wijken en ze 
hoopt dat deze mensen ook dit jaar weer 
mee willen doen.  
Er zijn echter straten genoeg voor extra 
collectanten. Wil je graag meehelpen met 
collecteren voor dit goede doel in de week 

Collectanten gezocht

Het najaar is bij uitstek geschikt om te collecteren. De dagen korten en veel mensen 
zijn ’s avonds lekker thuis. Een tweetal goede doelen doet een beroep op buurt-be-
woners, om zich beschikbaar te stellen als collectant. 

van maandag 1 tot en met zaterdag 6 
oktober? Het hoeft niet veel tijd te kosten; 
ook één avond collecteren in je eigen straat 
is al de moeite waard. Vorig jaar hebben ze 
bijna 800 euro opgehaald; een mooi resul-
taat waar veel goede dingen mee gedaan 
kunnen worden. 
Heb je interesse? Neem contact op met 
Hermieke van Dijke, tel. 545 85 44 of 
06 556 866 92. 

Meer informatie via 
www.dierenbescherming.nl of 
www.wmbrabant.dierenbescherming.nl.

Fields Of Wonder 1e OpenluchtHotel                                            Corin Sweegers

In de nacht van 1 op 2 september zijn er in Tilburg, omgeving Piushaven, diverse 
Openlucht-slaapplaatsen geweest. Het zogeheten Openluchthotel werd dit jaar voor 
de derde keer georganiseerd door Fields of Wonder. 

In 2012 werd dit evenement georganiseerd 
in vier steden. Naast Tilburg, waren er dit 
jaar al projecten in Leiden, Utrecht en Delft. 
Unieke ‘hotelkamers’ ontworpen door kun-
stenaars en vormgevers om de nacht onder 
de sterrenhemel door te brengen. 
Deelnemers konden zich vanaf 20.00 
uur melden in de OpenHotellobby op de 
Hopliedenkade. Daar werd de hele avond 
voor entertainment gezorgd; een cultureel 
avondprogramma met onder andere The-
atergroep DOX. Rond de klok van elf ging 
men op weg naar de verschillende hotelka-
mers. Binnen onze wijk waren dat enkele 
kamers in de tuinen aan de Havendijk 
en twee kamers in Moerenburg. Het leek 
koud, maar de bedden waren voorzien van 
heerlijke dekbedden en daarbij nog extra 
slaapzakken. Het bleef een droge nacht en 
de deelnemers hadden heerlijk geslapen. 
Op zondagochtend was er een gezamenlijk 

ontbijt, alwaar men zijn of haar ervaringen 
kon uitwisselen. 
Voor meer informatie en foto's neemt u een 
kijkje op www.openluchthotel.nu of 
www.fieldsofwonder.nl. 

Huize Moerenburg bleek niet geschikt als 
locatie, waarschijnlijk omdat de deelnemers 
dan geen ‘dak’ boven hun hoofd hadden…
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Rommelmarkt  

16 september 10.00 – 14.00 
 

Georganiseerd in samenwerking met De Kaauw Errepels. 
Hebt u nog ‘goei spul’ liggen? Laat het even weten bij de 
Pelgrimhoeve. Eventueel kunnen in de laatste week van 

september de spullen bij u thuis worden opgehaald. 
Entree 1 euro 

De opbrengst komt ten goede aan de organisatie van het 
44-jarig jubileum van de Kaauw Errepels in 2014 

 
 

Rikavonden 
2, 9, 16 en 23 oktober 

Aanvang 19.30 uur 
 

Gezellig een avondje rikken met buurtbewoners. 
De opbrengst komt geheel ten goede aan Kika, het streven 

om kinderen kankervrij te krijgen. 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
Tonpraten 2012 
Aanvang 14.00 uur 

 
De Kaauw Errepels organiseren in samen werking met de 

Pelgrimhoeve ook dit jaar weer de overbekende 
Tonpraatmiddag. 

Dit jaar stappen in ieder geval in de ton: 
Ludo van Vliet (Tilburg) 

Vincent van Rijsewijk (Berkel Enschot) 
Piet Derix (Goirle) 

Ronald Maas (Biezenmortel) 
Lion Spijkers (Tilburg) 
Toon van Erp (Tilburg) 

 
Toegangskaarten zijn verkrijgbaar aan de zaal voor  6 euro 

en in de voorverkoop voor 5 euro. U kunt de kaart in de 
voorverkoop bestellen via: pelgrimhoeve@home.nl, Na 
ontvangst van uw bestelling hoort u wanneer de kaarten 

afgehaald kunnen worden.. 
 

De Pelgrimhoeve, tel. 536 21 16 , mail pelgrimhoeve@home.nl 
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Hulp in de huishouding nodig?
Ik ben een meid van 26 en bied me aan als hulp. Dus bent u op zoek naar huishoudelijke 
hulp, schoonmaakster of oppas, dan bent u bij mij aan het goede adres. Tijden en dagen in 
overleg. Neem contact op met tel. 06 163 638 02.

Carport te huur
Locatie:  J.P. Coenstraat 27.  40 euro per maand.  Tel. 06 400 260 53.

Hulp in de huishouding gezocht
Ouder echtpaar in de wijk Armhoefse Akkers zoekt een hulp in de huishouding.
Heb je interesse? Bel dan 06 270 668 95.

Woning te huur gezocht
Voorzien van tenminste 3 slaapkamers, of 1 slaapkamer en een slaapzolder, woonkamer, 
keuken, badkamer en dakterras of tuin. Tel. 06 107 683 15

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.

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

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 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.

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

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.
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Leer (nog beter) zingen!
Zangles voor beginners en gevorderden. Algemene basistechniek en keuze uit verschillende 
stijlen: pop, musical, klassiek, rock.
Martijn van Baardewijk (afgestudeerd conservatorium muziektheater Tilburg).
Tel. 06 546 386 43,  e-mail: martijnvanbaardewijk@gmail.com

Tilburg Ten Miles van 2 september was opnieuw een buurtspektakel
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BUURTAGENDA 

16 sept. 10.00 – 14.00 uur Pelgrimhoeve 
Rommelmarkt t.b.v. jubileum Kaauw Errepels 

16 sept, Aanvang 11.00 uur Podium 111 
Duo Ramirez 

30 sept. 10.00 – 12.00 uur Oisterwijksebaan 8 
Old timers bekijken met bouwjaar tot 1969 

2 okt. ev Aanvang 19,30 uur Pelgrimhoeve 
Rikken ten bate van Kika 

6 okt. 10,00 – 16.00 uur Bioscoopcomplex Euroscoop 
Seniorenbeurs 

3 nov. Aanvang 10.00 uur Moerenburg 
Schoonmaakactie 

 
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, Corin Sweegers Anne-Marie 
Smulders (In the picture), , Willianne Verbakel, Rob Ysebaert 
(lay-out).  

   

Ø Reacties 
Buurtkrant 

Deadline kopij volgend nummer: 

Verschijningsdatum rond:  

27 september 

12 oktober 

  
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 
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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 
Lid Mascha Meulenbroek J.P. Coenstraat 87 535 51 14 
Lid Hein Jacobs J. v..Beverwijckstraat 7 542 61 10 
  

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 24 september, 8 en 22 oktober 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 08.00 – 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. 14 013	  of e-mail via de site www.tilburg.nl.  
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Goirkestraat 161A 
5046 GG Tilburg, 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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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


