
ARMHOEFSE AKKERS

                                       april 2013  38e jaargang  nummer 4

 www.armhoefseakkers.nl                                    armhoefseakkers@gmail.com

  maandelijks blad voor buurtbewoners

-Laat de zon maar komen
-Buurtraad in actie
-Hotel (voor bijen) in Moerenburg
-Wordt Armhoef 100% duurzaam? 

Lammetjesdag bij Noud Horsten (foto Toine Kocx)
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Maldhy Bongers, Klassiek Homeopaat Tilburg 
Wist u dat: 

• homeopathie buiten het eigen risico valt? 
• ik voor mensen hier uit de buurt die niet mobiel zijn, aan huis kom voor een 

consult? 
• u kunt bezuinigen op antibiotica-kuren door homeopatisch te behandelen? 
• Ik mij extra heb toegelegd op psychische klachten zoals angst, rusteloosheid, 

rouwwverwerking, burn out, hypersensiviteit? 
• Ook  “onverklaarbare klachten” mijn aandacht hebben 
Info:  maldhybongersklassiekhomeopaat.nl             Tel.:  06-17992016 
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Voorafgaand aan mijn bezoek wat ge-
goocheld. Er is veel over het plaatsen van 
zonnepanelen geschreven de laatste tijd. 
Waarom eigenlijk? Een belangrijk gegeven 
is, dat zonnepanelen beter en goedkoper 
zijn geworden, terwijl de energiereken-
ing ieder jaar weer oploopt. Het wordt dus 
economisch interessant. Dit ook, omdat er 
subsidieregelingen zijn en je spaarcenten 
op de bank zetten, niet erg aantrekkelijk 
is geworden. Natuurlijk weegt het ‘groene’ 
motief zwaar mee en het feit dat je je eigen 
energieproducent wordt, waardoor je meer 
onafhankelijk bent. De overproductie wordt 
zelfs aan het energiebedrijf geleverd. Je 
elektriciteitsmeter loopt dus andersom. 
De kassa rinkelt.

‘Here comes the sun’                                                              Ab Smit

Op het moment van schrijven, eind maart, nog een utopie, maar wellicht genieten 
jullie vandaag al in je achtertuin. De zon maakt ons blij: rokjesdagen, terrasjes, lente-
kriebels. Heerlijk! Sommigen zijn nog net iets blijer, die hebben zonnepanelen! Dat 
levert geld op. Aanleiding om bij hen eens op bezoek te gaan. Is alles goud wat er 
blinkt?

De eerste zonnepanelen in de J.P. Coenstraat

Collectief
De aanschaf en het installeren van zonne-
panelen kan op verschillende manieren, 
individueel of collectief. Je kunt zelfs een 
cursus gaan volgen om je eigen zonnepa-
nelen te bouwen. Vervolgens kun je die zelf 
installeren. Alle benodigde materialen en 
handleidingen zijn via internet te vinden. 
Enige handigheid vereist en als je het 
boven op het keukentrapje al dun door de 
broek loopt, laat het dan maar aan de echte 
vaklui over.
Collectief kun je goedkoper inkopen en 
installeren. Er is vanuit diverse hoeken 
hulp te krijgen. Het Klimaatbureau van de 
Gemeente Tilburg biedt ondersteuning, 
wanneer een bewonersgroep van minimaal 
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twintig leden zich aanmeldt. Het bureau 
geeft, op verzoek, informatie en advies. 
Kijk op: : www.klimaatbureautilburg.nl of 
( 542 99 55. 
Ook middels de vereniging ‘Eigen Huis’ 
kunnen leden zich aansluiten bij een col-
lectief. Daarnaast bieden diverse energie-
leveranciers allerlei mogelijkheden, en zijn 
er goede energieadviesbureaus. Kortom 
genoeg keus. 

Op bezoek bij Manon en Harry  
Halverwege in de J.P. Coenstraat, naar 
boven kijkend, ziet iedereen wel waar ze 
wonen. Twaalf glanzend zwarte zonnepa-
nelen, in februari geïnstalleerd. Volgens 
Harry had dat in een halve dag gekund, als 
het maar droog blijft. Een vergunning is ook 
niet nodig.  Er moeten wat dakpannen af 
om de beugels te kunnen plaatsen, daar-
naast is de elektricien binnen in het huis 
doende met een  omvormer, die de gele-
verde gelijkstroom omzet in onze gewone 
230 volt. Ook moet er een leiding naar de 
meterkast gelegd worden om stroom te 
kunnen leveren aan de energieproducent 
bij overproductie. Op een apart meterkastje 
kun je zien hoeveel kilowattuur dat is, en 
dit wordt dan weer verrekend in de energie-
nota.
Manon merkt op dat het logisch is, dat je 
huis eerst behoorlijk geïsoleerd moet zijn. 
De investering voor de zonnepanelen heb 
je er in ca. zeven jaar uit, daarna is pure 
winst. Bijna vergeten: de Gemeentelijke 
subsidie, van 15% en maximaal 650 euro is 
hierin nog niet meegerekend. De panelen 
gaan zo’n twintig jaar mee. Je moet die wel 
minimaal eens per twee jaar schoonmaken 
om het maximale rendement te houden.

Onafhankelijk
Via “Vereniging eigen huis” hebben Manon 
en Harry de zonnepanelen collectief inge-
kocht en laten instaleren. Een dak zoveel 
mogelijk op het zuiden is het gunstigste, 
maar op een plat dak kan ook geïnstalleerd 
worden, als is dat wel iets duurder. Het 
geeft vooral een goed gevoel om duurzame 
energie te gebruiken, maar ook om (deels) 
onafhankelijk te zijn, zeg maar een beetje 
zoals sla uit je eigen achtertuin!
In onze wijk wordt een werkgroep 
“Duurzaam” opgericht, (zie elders in dit 
wijkblad). Deze werkgroep zou een rol 
kunnen gaan spelen in het bijeenbrengen 
van bewoners om gezamenlijk initiatieven 
te nemen over de aanschaf van zonnepa-
nelen. Naar je buren stappen en de koppen 
bij elkaar steken, kan natuurlijk ook!
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Kees is iedere dag vroeg uit de veren: 
iedere nacht om drie uur (!) uit bed om de 
kranten op te halen. Kees bezorgt in de 
wijk namelijk het Brabants Dagblad en de 
Telegraaf (slechts drie abonnees overi-
gens!). “Ik zie ’s morgens een hoop hier 
in de wijk hoor: deuren die zomaar open 
staan, sleutels op auto’s en voordeuren, 
fietsen die niet op slot staan”, Kees lijkt 
af en toe wel een buurtwacht. Voordat 
hij met bezorgen begint, levert hij ook 

Achter de voordeur bij nummer 13!                       Willianne Verbakel

In 2013 proberen we bij huisnummer 13 in de wijk achter de voordeur te kijken! Deze 
keer in de Cornelis Speelmanstraat, het kleine straatje tussen de Van Heutszstraat en 
de Maetsuijckerstraat. Op bezoek bij Kees (57 jaar) en Petra (47 jaar) Rombouts en 
hun kinderen Michelle (10 jaar) en Jacco (7 jaar).

nog de Metro en de Spits af op het NS-
station.  Rond half zeven is hij dan weer 
thuis en kan hij lekker samen met vrouw 
en kinderen ontbijten. Petra vertrekt rond 
half acht naar haar werk, Kees brengt zijn 
zoon Jacco naar school (De Spreekhoorn, 
bijzonder onderwijs) en Michelle verblijdt 
groep 6 van de Armhoefse Akker met haar 
vrolijke verschijning.  

Mappa!
“Ja, zo noem ik pappa want hij is ook een 
beetje mamma”, vertelt Michelle. Petra 
werkt fulltime in Best bij een vleesverwer-
kend bedrijf, dat onder andere levert aan 
Lidl en Aldi. Kees is daarom ook zo’n beetje 
de huisvader en dat gaat hem goed af vol-
gens Petra: “Hij kookt, hij wast en hij strijkt!” 
Kees reageert daarop: “Als je het maar wilt 
doen, dan kan je eigenlijk alles”.  En naast 
‘mappa’ is Kees ook nog inzamelaar: mis-
schien heb je hem in de wijk wel eens zien 
rijden met auto en aanhangwagen. Of het 
nu oud ijzer, papier of kleding is, Kees heeft 
zo z’n adresjes waar hij dit ophaalt (nieuwe 
adressen zijn altijd welkom!), zorgt ervoor 
dat het  bij de tussenhandel terechtkomt en 
houdt er nog een leuk centje aan over. 

Druk leven
Het mooie van Kees en Petra is dat ze 
naast al hun bezigheden ook nog tijd 
vinden voor vrijwilligerswerk. Ze hebben 
elkaar ontmoet bij het Rode Kruis, waar 
ze vrijwilligerswerk deden. Maar inmiddels 
is het hele gezin twee keer per maand op 
zondagmorgen als vrijwilliger in het 

De bezige familie Rombouts voor hun huis
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St. Elisabethziekenhuis te vinden.  Ze bren-
gen dan de patiënten naar de aula, zodat 
ze de mis kunnen volgen. Petra is daar-
naast op zaterdagmiddag actief als leider 
van de ‘Bevers’ bij scouting Baden 
Powell. En die Kees: die is momenteel 
druk bezig om te regelen dat de letters van 
het kapelleke van Ann Schilder (de oude 
overbuurvrouw) van roest ontdaan worden 
en dat de letters behandeld worden tegen 
roest. Of dit allemaal nog niet genoeg is, 
ondernemen ze ook veel activiteiten met de 
kinderen. Die zitten allebei op de scouting, 
zingen in het kerkkoor ‘De vrolijke muziek-
nootjes’ met repetitie op woensdagavond, 
zwemmen op zaterdagavond en Michelle 
rijdt nog paard bij Manege Hooyen. 

Fijne wijk
Kees is geboren in Kaatsheuvel (“Ja, papa 
gelooft in sprookjes”) en is in 1982  in de 
Cornelis Speelmanstraat komen wonen, 
omdat zijn eerste vrouw hier graag wilde 
wonen. “Woon er dus al 31 jaar! Best lang.” 
In 1990 heeft Kees Petra ontmoet bij het 
Rode Kruis, waar Kees in eerste instantie 
de EHBO-opleiding volgde. In 1992 is Petra 
ook in de Cornelis Speelmanstraat – bij 
Kees – komen wonen.  Ze vinden het een 
fijne wijk en een super straat: “Het is echt 
een beetje een dorp in de stad. De mensen 
bij ons in de straat kennen elkaar wel een 
beetje en we houden het ook een beetje 
voor elkaar in de gaten.” 

Sinds de invoering van de Wet Kin-
deropvang in 2005 is het gebruik van 
kinderopvang door gezinnen gestaag 
gestegen, mede onder impuls van de over-
heid. Met name de kinderopvangtoeslagen 
waren voor ouders een aantrekkelijke 
stimulans. Sinds 2012 wordt er echter weer 
fors bezuinigd op deze tegemoetkoming 
vanuit het Rijk. De economische crisis doet 
de rest: in 2013 is er landelijk gezien een 
vraaguitval van 10 tot 15 %. Veel ouders 
halen hun kind weer van de opvang af en 
kiezen voor andere oplossingen, meestal 
via het informele circuit, in de buurt of bij 

familie. Hoe zit dat precies in onze wijk met 
aanbod en vraag naar kinderopvang?

Kindercentrum
In februari 2012 heeft Kinderstad een 
kindercentrum geopend in Armhoef, in het 
voormalige gebouw van peuterspeelzaal 
De Kubus in de Van Heutszstraat. Tot die 
tijd was er geen officiële kinderopvang in 
de wijk, maar moest men uitwijken naar 
bijvoorbeeld Anak Anak aan het Willi-
brordusplein. Na een grondige renovatie 
worden in Armhoefse Akkers nu ruim een 
jaar circa 30 kinderen opgevangen: 2 
groepen kleintjes (van 0 tot 4 jaar) en 1 
BSO-groep (van 4-13 jaar). Het gebouw is 
prachtig opgeknapt en ingericht in een voor 
ouders nostalgische jaren ’80-sfeer. De 
drie groepen hebben toepasselijke namen: 
Doe Maar, Dolly Dots en Klein Orkest. De 
flitsende eighties-kleuren springen direct 
in het oog. Kinderdagverblijf en Buiten 
Schoolse Opvang (BSO) zitten in het-
zelfde gebouw als beide groepen 8 van de 

Kleine Mensen Grote Wensen                                               Gerben van Eeuwijk

Zo luidt de slogan van de nieuwste publiciteitscampagne van Kinderstad. Op internet, 
in abri’s en met een speciale brochure wordt de kinderopvang onder de aandacht ge-
bracht. Anno 2013 moet een organisatie voor kinderopvang haar best doen om ouders 
te overtuigen. Wachtlijsten zijn er amper meer. De zeven vette jaren zijn voorbij.
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basisschool Armhoefse Akker, waarmee 
Kinderstad nauw samenwerkt. Voor ouders 
en kinderen erg prettig. Op studiedagen 
van de basisschool bijvoorbeeld worden 
kinderen met een contract opgevangen. En 
’s avonds en in het weekend mogen buurt-
kinderen op het terrein komen spelen. Een 
clubje ouders is sleutelhouder en houdt een 
oogje in het zeil. 
Helaas moet Kinderstad net als veel 
concurrenten gaan inkrimpen. In 2013 
is ‘organisatie breed’ een reorganisatie 
ingezet voor de stad Tilburg en de regio de 
Kempen, waar Kinderstad ook actief is. De 
komende twee jaren gaan er door collectief 
ontslag bijna honderd banen verloren (bron: 
Brabants Dagblad). Ouders zijn inmiddels 
op de hoogte gebracht en voorlopig lijkt 
Kindercentrum Armhoefse Akkers niet in de 
gevarenzone te verkeren. Van twee tijdelij-
ke medewerkers wordt afscheid genomen 
en het team wordt vanaf augustus 2013na 
eventuele herplaatsingen opnieuw samen-
gesteld. Van sluiting van deze vernieuwde 
locatie is tot op heden zeker geen sprake, 
aldus de locatiemanager Joyce Jorissen.

Concurrentie
Kinderstad heeft al enige jaren geen wijk-
monopolie op kinderopvang meer, want er 

is door de marktwerk-
ing meer aanbod en 
dus meer keuze voor 
gezinnen. In onze wijk 
zijn twee gastouders 
actief: Juffie & co en 
Spelenderwijs. Beide 
gastouders bieden 
kleinschalige kinder-
opvang voor baby’s en 
peuters in eigen huis 
aan. De capaciteit is 
beperkt, zowel qua 
leeftijd (0-4 jaar) als 
qua aantal kinderen 
(max. 6 per gastou-
deropvang). 

Een majestueuze boom markeert het speelterrein

De overheidsregels voor ‘witte’ gastou-
ders zijn thans behoorlijk streng, sinds 
in de beginjaren na 2005 veel geld is 
weggelekt door de ‘opa & oma-subsidie’. 
Bovendien is er in Nederland flink gefrau-
deerd door bemiddelingsbureaus die als 
tussenpersoon optraden. Dat gat in de wet 
is inmiddels gerepareerd en de eisen aan 
gastouders zijn aangescherpt. Zo is een 
opleiding vereist, plus toezicht door de 
GGD op tal van veiligheidsvoorschriften. 
Zicht op het zwarte circuit van buurvrou-
wen, tantes, ‘oppas-grootouders’, etc. is er 
echter geenszins. Navraag en observaties 
rondom het schoolplein leren dat van de 
circa 300 kinderen van basisschool Arm-
hoefse Akker veruit de meesten buiten de 
reguliere opvang vallen. Ouders regelen 
onderling kinderopvang na schooltijd en 
wisselen elkaar volgens afspraken af. Ook 
zijn er veel grootouders zichtbaar actief 
als onbetaalde en onbetaalbare kinderop-
passers. En tenslotte zijn er tal van zgn. 
sleutelkinderen – vooral tieners - die even 
op zichzelf passen totdat vader en moeder 
terug zijn van hun werk. Kinderopvang is 
dan overbodig. In een echte markt zoeken 
vraag en aanbod een balans en daar lijkt 
dit jaar sprake van.
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Om een beeld te krijgen van wat er in 
de wijk kan worden aangepakt, heeft 
de buurtraad een doorsnede gemaakt 
van de buurt aan de hand van thema’s 
en doelgroepen. De doelgroepen zijn 
onderscheiden volgens leeftijd en in vier 
klassen verdeeld: Kinderen 0 t/m 12 jaar, 
Jeugd 13 t/m 18 jaar, ‘Middenmoot’ en 
senioren.

Thema’s 
De behoeften zijn in kaart gebracht aan de 
hand van zes thema’s: Veiligheid, Verkeer, 
Woonomgeving en natuur, Gezondheid en 
zorg, Sport, cultuur en vermaak, Onderwijs 
en Ondernemen. 
Analyse van deze behoeften leverde 
voor de Buurtraad een aantal opvallende 
resultaten op. Meest pregnant is dat de 
groep 13-18 beperkte mogelijkheden 
heeft in de wijk, terwijl deze groep in onze 
wijk relatief is oververtegenwoordigd. De 
ouderen lijken volop aan de ‘bak’ te komen. 
Toch is de buurt niet grijzer dan andere 
buurten. De ‘middenmoot’ is zeer actief, 
maar heeft desondanks weinig specifieke 
voorzieningen of activiteiten. 
De Buurtraad heeft zich ook gebogen over 
mogelijke oplossingen. In het Jaarplan 
2012 – 2013 is een overzichtelijk schema 
opgenomen, waarin de highlights zijn 
genoemd. Dit jaarplan is te vinden op de 

website van onze wijk 
: www.armhoefseakkers.nl.

Casehouders 
Om ervoor te zorgen, dat het niet alleen 
bij signaleren blijft, hebben de leden van 
de Buurtraad de leeftijdsgroepen onderling 
verdeeld:
- Kinderen 0 t/m 12 jaar: Johan van der 
Have + Ton Berkelmans; 
- Jeugd 13 t/m 18 jaar: Mascha 
Meulenbroek + Erwin Jacobs; 
- ‘Middenmoot’: Hein Jacobs + Remco 
Westhoek;
- Senioren: Helma Oostelbos + Ineke van 
Kasteren.
Deze casehouders gaan proberen om per 
thema één van de mogelijke oplossingen 
te realiseren in de rest van dit jaar. Heeft u 
ideeën, of wilt u actief mee aan de slag? De 
adresgegevens staan achterin dit wijkblad.

Buurtraad in actie         Redactie

In maart vergaderde de Buurtraad een keer extra om handen en voeten te geven aan 
een actielijst ten behoeve van de vier groepen wijkbewoners. Voorafgaand was er al 
een onderzoek uitgevoerd naar behoeften van deze leeftijdsgroepen in onze wijk.

In kleine, begeleide groepen werkten de 
jongeren aan klussen als het markeren van 
een wandelpad en het uitdunnen van een 
hakhoutbos. Ook werd een poel die dreigde 

dicht te groeien vrij gezet van struiken en 
elders werden overbodig geworden boom-
palen verwijderd. 

Jongeren bouwen bijenhotel in Moerenburg

Op 22 maart werkten 15 leerlingen van het Opleidingscluster Midden-Brabant (OMB) 
een hele dag in Moerenburg. Deze jongeren volgen een opleiding tot vakbekwame 
medewerkers in de groenvoorziening. Dat ‘werken in het groen’ uitdagend en afwis-
selend kan zijn, bleek die maartse dag op diverse locaties in het gebied.
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Schildersbedrijf Michel van Gemert 

 
Voor al uw binnen- en buitenschilderwerk 

Tevens ook kleine stukadoorwerken 

30 jaar ervaring in onderhoudswerken en nieuwbouw 
 

Vrijblijvende offerte 
Bosscheweg 173   5015 AB  Tilburg 

Tel: 013 - 5367336 
Mob.: 06 – 22790145            

 
Winterschilder:  

van oktober t/m februari 10% korting           

 
 
 
 
 
 
 

Bijenhotel
Van het materiaal dat vrij is gekomen bij 
het werk zijn de takken op rillen gelegd, 
en de boompalen op een hoop gestapeld 
als onderkomen voor amfibieën. Daarmee 
kreeg de werkdag een (natuur)educatief 
karakter voor de jongeren. 
Het meest zichtbare resultaat van alle 
inspanning op die dag is het bijenhotel 
geworden. Het hotel is gebouwd van stam-
men hout met voorgeboorde gaten en holle 

stengels van riet, en biedt nestelruimte 
voor wilde bijen. In tegenstelling tot honing-
bijen overigens leven wilde bijen solitair en 
steken ze niet. 

Een leuke en leerzame dag hadden de jon-
geren, mede dankzij koffie, worstenbrood 
en de begeleiding van Brouwers Groen-
aannemers uit de Moer.  

Michiel Dupuis

De groep trotse bouwers rondom hun bijenhotel
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In de omgeving van de St. Josephstraat 
wordt vanaf deze maand een aantal 
buurtkranten bezorgd bij huizen die tot 
voor kort nog niet officieel bij de Armhoefse 
Akkers hoorden en nu wel. Dus als u denkt 
of dacht: wat ligt daar in mijn brievenbus…? 
Dat is dus de buurtkrant Armhoefse Akkers! 

Verwachtingen
Wat kunt u verwachten? In ieder geval 
tien maal per jaar een buurkrant die wordt 
gemaakt door een enthousiast team 
vrijwilligers. Daarnaast een Buurtraad waar 
u terecht kunt met vragen en problemen 
over de wijk. In deze buurtkrant vindt u 
weer een verslagje van een vergadering 
van de buurtraad, om een indruk te 
krijgen van waar de leden ervan zich mee 
bezighouden. Ook voor aanvragen van een 
subsidie vanuit ‘Verrijk je wijk’ bent u bij de 
Buurtraad aan het goede adres. In één van 
de komende buurtkranten kunt u daarover 
meer lezen: waar kunt u een aanvraag voor 
indienen en hoe gaat de Buurtraad om 
met de verminderde inkomsten vanuit de 

Welkom in onze wijk!

In de vorige buurtkrant kregen de nieuwe bewoners van De Werf al een warm wel-
komstwoord van columnist Lout Donders. Ook zijn er sinds kort wat andere nieuwe 
lezers van deze buurtkrant. 

gemeente en het groter geworden aantal 
inwoners.

Buurtraad
Bent u ‘nieuw’ in de wijk en heeft u 
interesse om in de Buurtraad plaats te 
nemen, dan horen we graag van u. Dat kan 
via ons mailadres 
7buurtraad@hotmail.com of neem contact 
op met één van de buurtraadleden. Hun 
namen en adressen staan altijd achter in 
elke buurtkrant. 
Tot slot verwijzen we nog graag naar de 
website van de buurt: 
: www.armhoefseakkers.nl met informatie 
over o.a. werkgroepen, en een agenda 
van activiteiten in de wijk, waarvoor u 
ook datgene kunt aanleveren dat u graag 
geplaats wilt zien.
Nogmaals welkom dus in ‘uw nieuwe wijk’ 
en we horen vast nog van elkaar!

Groeten van de leden van de buurtraad 
Armhoefse Akkers
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Met een twintigtal gasten en drie nieuwe 
vrijwilligers werd een gezellige, mooie mid-
dag verzorgd. Na de kennismakingskoffie 
en de viering o.l.v. pastor Gerard Stevelink, 
konden de aanwezigen onder het genot 
van een hapje en een drankje hun wensen 
voor activiteiten kenbaar maken. Aan de 
hand daarvan zal het interim-bestuur een 
programma presenteren voor dit jaar. 

De Zonnebloem is met name bedoeld voor 
mensen die door ziekte, handicap of gevor-
derde leeftijd lichamelijke beperkingen heb-
ben. Graag nodigen wij belangstellenden 
uit zich aan te melden voor deze afdeling 
van De Zonnebloem. Dit kan telefonisch, 

Doorstart afdeling Oosthoeve-Heuvel 

Op 26 maart jl. organiseerde De Zonnebloem een Paasviering in de Pelgrimhoeve. 
Het regiobestuur dat het interim-bestuur vormt voor de afdeling Oosthoeve-Heuvel, 
gaf daarmee de aftrap voor een doorstart om de bestaande afdeling nieuw leven in te 
blazen.

schriftelijk of per e-mail via onderstaand 
adres. Dus, bent u op zoek naar kleur in uw 
leven? Meldt u aan bij de Zonnebloem en 
deze neemt contact met u op. 

Carla Janssens, interim secretaris, 
Landréstraat 2,  5012 HS Tilburg, 
(  455 30 60
7carla.janssens@home.nl. 

Op 20 maart waren senioren (en hun kleinkinderen) creatief op de workshop Cupcakes 
versieren, georganiseerd door het Senioren Netwerk Armhoefse Akkers
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Wij van de Jeugdraad zijn heel erg bezig 
met het organiseren van een disco. Ineke 
van Kasteren en Mascha Meulenbroek zijn 
ook nog naar de Pelgrimhoeve gegaan 
om te vragen of het allemaal geregeld kan 
worden en het kan! Er komt op 24 mei een 
disco voor kinderen van groep 8 en dan tot 
en met 15 jaar. 

Verder worden er nog flyers uitgedeeld en 
krijgen sommige kinderen nog een per-
soonlijke uitnodiging. Ik hoop dat er veel 
mensen komen en het een gezellige avond 
wordt. De disco zal beginnen om 19.30 uur. 
Meer informatie zal u de komende weken 
van ons krijgen in folders, uitnodigingen en 
natuurlijk ook in de buurtkrant. 

Jasmijn Vugts

Kinderdisco in mei 

De eerste bijeenkomst is een inloopavond 
of inloopdag met een korte kennismaking. 
Mensen maken vervolgens groepjes en 
afspraken over drie activiteiten, die ze met 
elkaar gaan ondernemen. Elke groep krijgt 
begeleiding van een vrijwilliger of coach. 
“Dat is het mooie ervan. Je hoeft het niet 
alleen te doen”, aldus initiatiefneemster 
Annelieze van Roosmalen. “Elke groep 
kan zich laten coachen als dat nodig is. De 
groepen gaan na een evaluatie zelfstandig 
verder. Uit ervaring met vriendenkringen in 
andere steden weten we dat het een heel 
effectief project is. Mensen leren anderen 
te benaderen om samen iets te gaan 
ondernemen. Soms vinden mensen een 
maatje en er ontstaat vriendschap.” 

Meer weten? Inloop- en informatiebijeen-
komsten zijn er op: zondag 14 april, 14.00 
– 16.00 uur en donderdag 18 april, 19.00 – 
21.00 uur in het Rode Kruisgebouw, Leon-
ard van Vechelstraat 2, 5014 HD Tilburg. 

Meer info: ( 542 51 63, 
7 info@rodekruistilburg.nl of 
www.rodekruis.nl/tilburg.

Rode Kruis Tilburg start Vriendenkringen

Met het project Vriendenkringen wil het Rode Kruis Tilburg mensen bij elkaar bren-
gen, die voor veel dingen alleen staan. In een vriendenkring kunnen ze elkaar op weg 
helpen met plezierige zaken en elkaar helpen in het geval van nood. 
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Daar stond sinds jaar en dag achter in het 
bosperceel een bouwval met een gigan-
tische hoop rommel. Terwijl de regen onaf-
gebroken neerviel, brachten de vrijwilligers 
handmatig het afval naar de grote afvalcon-
tainer die door de gemeente ter beschik-
king was gesteld. Vele kilometers werden 
door de modder gelopen. Het is immers 
een broekbos, waar het water net onder 
maaiveld staat. Met afvalstukken werd een 
paadje gecreëerd, zodat het wegzakken in 
de modder werd tegen gegaan. 

Gastvrijheid
Er werd begonnen om 10.30 uur en het 
werk viel nog best tegen. Daarna om 12.30 
uur in Buitenom aan de Broekstraat een 
droge pauze. Marc van Akkeren, omge-
vingsmanager van de gemeente Tilburg, 
had voor worstenbrood en appelflappen 
gezorgd. De vrijwilligers waren zeer blij met 
de aangeboden gastvrijheid, zeker nu het 
de hele dag al regende en ondanks hun 

vuile outfit waren ze meer dan welkom. 
Na de pauze werden de werkzaamheden 
voortgezet. Om 15.00 uur was de container 
van 14 m3 vol en waren de vrijwilligers, nat, 
moe en vuil maar voldaan, al kon lang niet 
alles opgeruimd worden.
Foto’s  van de activiteiten vindt 
u op : http://www.mijnalbum.nl/
Album=MY3AD4OA. Originele foto’s op 
te vragen bij 7werkgroepbehoudmoeren-
burg@gmail.com 

3 november
Het schoonmaken van dit broekbosperceel 
wordt voortgezet op zaterdag 3 novem-
ber tijdens de Nationale Natuurwerkdag. 
Op deze dag wordt ook het zwerfvuil in 
Moerenburg weer opgeruimd, hopelijk met 
veel vrijwilligers. Nadere berichten hierover 
volgen te zijner tijd in deze buurtkrant.

Werkgroep Behoud Moerenburg - Will van 
Sprang.

Moerenburg nog schoner 

Op zaterdag 9 maart 2013 was er een landelijke schoonmaakactie: ‘Nederland 
Schoon’. Zo ook in Moerenburg. Daarom trokken dertien enthousiaste vrijwilligers het 
broekbos in aan de Koebrugseweg. 

Het sterk vervuilde terrein in het broekbos, dat nu weer grotendeels schoon is 
(foto Gert Bruning)
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Ver weg                                                                                                            Lout Donders

Sommige dingen zijn best wel vervelend, irritant. Bijvoorbeeld als je op Bali, 12.164 kilometer van huis, 
bezig bent om je wat af te sluiten voor prikkels van buiten en dan een mail krijgt van de eindredacteur 
van deze buurtkrant. De mededeling: deadline verloopt dit weekeinde!! Aan het werk dus, bij een 
temperatuur van rond de dertig graden onder een mooie zon, met blik op ploeterende mensen in de 
natte rijstvelden en het geluid van de zee op de achtergrond. Dat, terwijl in Nederland nog sneeuw ligt 
en mensen twitteren dat ze de kerstboom gaan zetten om de paaseieren in te hangen of eieren gaan 
verstoppen in de sneeuw. Tegen de tijd dat deze Donlog verschijnt zal het toch wel lente zijn in de 
Armhoef? 

Intussen sjees ik hier op een scooter rond, even wennen dat links rijden. Maar als je in de flow 
meegaat, gaat dat snel. Soms even de berm in als het tegemoetkomend verkeer niets en niemand 
ontziend aan het inhalen is. Maar het lukt allemaal. Pauze bij een Pasar Malam, vreemde hapjes eten 
waar de Chinees bij ons een punt aan kan zuigen. Vijf dagen yoga en meditatie voor de boeg. Er is 
geen ontkomen aan. Maar zien of ik het overleef. De omgeving is er mooi genoeg voor, de gastvrijheid 
en de zorgzaamheid ook.

Hoofd leegmaken, daar gaat het hier om. Dat gaat niet zo snel.

In het hoofd zitten de verhalen van mijn buurmeisje en familievriendin Bieke Beuger, die in Golokwati 
in Ghana een stage in de gezondheidszorg doet, ruim 12.849 kilometer westwaards van de plek waar 
ik nu ben. We zijn dus nu allebei vele duizenden kilometers van onze huizen in de J.P. Coen (die ze 
trouwens hier ook nog kennen!). Hier in Indonesië is armoede en is het leven hard. Maar lees ‘ns even 
mee wat zij schrijft na haar eerste bezoek aan het ziekenhuis daar:

“Ik ben erg geschrokken van deze dag. Je weet dat in Ghana de gezondheidszorg minder ontwikkeld 
is, maar als je het met eigen ogen ziet, zie je pas wat voor ellende er is vergeleken met Nederland…
Het was heftig, maar ontzettend leerzaam. We praten er veel met elkaar over omdat het dingen zijn die 
je niet zomaar ziet, ellende, armoede, echt zieke mensen, andere cultuur. Normaal zeg je dat ieder zijn 
eigen manier heeft, en daar ook altijd goede kanten aan zijn. Die heb ik hier nog niet ontdekt. Veel foto’s 
heb ik niet van het ziekenhuis gemaakt. Naar mijn mening is andermans ellende niet een foto waard, je 
moet het met eigen ogen gezien hebben en dat krijg je niet meer van je netvlies.“

Bieke schrijft dit allemaal op haar weblog. Indrukwekkend en soms verbijsterend. Ze was bij een 
bevalling van een dood geboren kindje: “Moeder krijgt het kindje niet meer te zien. De dood hier is iets 
heel anders dan in Nederland. Ze staan er hier heel anders in en gaan er ook anders mee om. Een 
rouwproces voor moeder is er niet echt, daar krijgt moeder naar mijn mening ook echt niet de kans voor. 
De verpleegkundigen reageren namelijk ijskoud op een dode baby.. Alsof het niks is!!”

Wat een verschil. Twee mensen in dezelfde straat vliegen duizenden kilometers. De een maakt het 
hoofd leeg aan de rand van een zwembad, de ander moet oppassen dat het hoofd niet te vol raakt met 
indrukken, met het harde leven van de bittere armoede. Wat een respect dat ze dat samen met een 
paar jonge vrouwen aangaat. En ondertussen zit in Tilburg, in de Armhoef, de eindredacteur achter mijn 
vodden aan en gaat alles gewoon door. 
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Elimu-drive voor Kenia
Stichting Elimu Mount Elgon organiseert op 13 april een bridgedrive voor het goede doel, 
namelijk voor financiële en materiële ondersteuning van onderwijsprojecten in Kenia. Op 
diverse manieren wordt geld ingezameld. Dit jaar vindt de vierde bridgedrive voor dit goede-
doel plaats. De drive staat open voor iedere bridger en wordt gehouden bij Het Laar. Meer 
info: Ad Waijers ( 06 300 578 38 of Miek Korsmit ( 455 51 43.

Rommelmarkt Pelgrimhoeve
Dit weekend is er weer een rommelmarkt bij de Pelgrimhoeve, waarvan de opbrengst in de 
kas van carnavalsvereniging de Kaauw Errepels gestort wordt voor het 44-jarig jubileum in 
2014. Op zondag 14 april gaan om 10.00 uur de deuren open van de Pelgrimhoeve, 
Pelgrimsweg 17 en u kunt tot 14.00 uur terecht. 

Kom handballen bij White Demons
Handbalvereniging White Demons uit Berkel-Enschot is op zoek 
naar nieuwe jeugdleden. Vooral de jongste jeugdteams (6/7/8 
en 9/10 jaar) kunnen nog versterking gebruiken. Interesse? Laat 
uw kind dan eens vrijblijvend en gratis meedoen aan een training 
op dinsdagavond van 18.00 tot 19.00 uur op Sportpark Rauwbraken.  
Meer informatie:: www.white-demons.nl of 7 jpmvandermeijs@hetnet. 

Tilburgse vrijwilligersprijs 
Vanaf nu heeft iedereen de mogelijkheid om zowel een organisatie als een vrijwilliger voor te 
dragen om in aanmerking te komen voor de Tilburgse Vrijwilligersprijzen. Je kunt hiervoor op 
: www.contourdetwern.nl (klik op Contour) speciale formulieren downloaden. Houd hierbij 
rekening met de criteria dat het vrijwilligerswerk verricht dient te worden in de gemeente 
Tilburg en dat zowel de organisatie als ook de vrijwilliger hier gevestigd c.q. woonachtig 
dient te zijn. Een deskundige jury onder leiding van wethouder Frenk zal uit alle inzendingen 
drie organisaties en drie vrijwilligers nomineren. Nieuw is dit jaar de Jonge Vrijwilligersprijs 
(Stimuleringsprijs) voor vrijwilligers tot 21 jaar. Aanmelden kan tot 25 april a.s.

Meldingen waterpaviljoen Moerenburg
De melding over de in brand gestoken banken bij het waterpaviljoen heeft via een omweg 
het Waterschap bereikt. Daarmee is kostbare tijd verloren gegaan. Vandaar dat het Water-
schap er graag op wijst, dat u een klacht of melding het beste via het internet kunt doen: 
: http://www.dommel.nl/online-loket/klachten-bezwaren#Melding. Op de site staat een for-
mulier voor het maken van een melding of uitzetten van vraag of opmerking. Beschikt u niet 
over internet dan kan het ook via het algemeen nummer ( 0411 618 618.  
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Kaalslag bij Carré
De kastanjebomen voor de ingang van Carré zijn omgezaagd. Het is ineens heel kaal 
zonder die bomen en het vertrouwde gezicht compleet verdwenen. Vier van de kastanjes 
waren ziek en de gemeente besloot dat ze gekapt moesten worden, omdat het te gevaar-
lijk was geworden. In overleg met de wijkregisseur Marjo van Velthoven van de gemeente 
Tilburg is nu afgesproken dat er vier nieuwe bomen geplaatst worden die - als het goed is - 
al 15 jaar zijn zodat ze niet meer zo iel zijn en al bloei hebben (na 10 jaar heb je pas bloei in 
de kastanje). Het worden geen paardenkastanjes, maar ze zijn er wel aan verwant. 

Nieuwe winkel: Blade Bikes
Sinds een aantal weken is de Tilburger Norman 
van Hest met zijn winkel Blade Bikes gevestigd 
aan de Prinsenhoeven 5. Voorheen was 
deze winkel op de Bredaseweg te vinden. 
Zijn winkel vormt een plek waar wielrenners, 
mountainbikers en sportieve fietsliefhebbers 
samen komen. Zij vinden er alles van hun 
gading: racefietsen, kleding, mountainbikes, 
accessoires en onderdelen.  Meer informatie: 
: www.bladebikes.nl. 

Expositie John Dyer Baizley
Sea Foundation presenteert, in samenwerking met Roadburn Festival, een exclusieve John 
Dyer Baizley-tentoonstelling, waarin naast een overzicht ook het werkproces van de kunste-
naar van schets tot voltooid werk een plaats krijgt. Baizley is naast muzikant ook getalen-
teerd kunstenaar, die in de afgelopen jaren een cultachtige status bereikt heeft. “The Virgin 
Spring: the Process and Work of John Dyer Baizley”, tekeningen en grafiek, zijn te zien in de 
Gust van Dijk projectruimte, Tivolistraat 22 van 18 t/m 25 april op donderdag 17.00 – 21.00 
uur en verder vrijdag, zaterdag en zondag van 13.00 – 21.00 uur. Vanaf 25 april t/m 1 juni                 

  elke donderdag, vrijdag en zaterdag van 13.00 –            
   17.00 uur en op andere tijden op afspraak. 
   Meer info? Riet van Gerven, Coördinator bij       
  Stichting  SEA ( 544 44 95, 
   7 r.vangerven@seafoundation.eu

TTM-clinics
Wat is er mooier dan zelf meedoen aan de Tilburg Ten Miles, het 
grootste en gezelligste hardloopevenement van Brabant? Atletiek-
verenigingen Attila en Tilburg Road Runners maken het nu voor 
iedereen haalbaar door de TTM-clinics. Deze clinics beginnen op 
dinsdag 23 en zaterdag 27 april. Er zijn clinics ter voorbereiding op 
de 5 km, 10 km en de 10 EM (16,1 km). Inschrijven op 
: www.TTMclinics.nl en ga goed voorbereid van start.
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Camping De Bokkepoot
In het Klasse Theater op Carré wordt hard gewerkt aan de musical Camping 
De Bokkepoot, die zich afspeelt in de jaren ’70. Deze warme en nostalgische 
voorstelling loopt van 23 t/m 26 mei en wordt gelardeerd met prachtige 
Nederlandstalige hits uit die jaren. Inmiddels is de kaartverkoop van start 
gegaan. Reserveren kunt u via : www.studioklassetheater.nl. 

Heukelommetje
Vrijdag 17 mei wordt het Heukelommetje geopend, een nieuwe wandeling vlak bij Café Mie 
Pieters in Heukelom. Dit ommetje is vanuit het Deltaplan voor het Landschap  samen met 
agrarische ondernemers en Brabants Landschap gerealiseerd. Een nieuwe, houten (hang) 
brug over de Voorste Stroom is opgenomen in het ommetje. 

J.P. Coen
Het hield de gemoederen in onze wijk even bezig. Een standbeeld van JP Coen in de straat 
die naar hem vernoemd is? Felle tegenstanders, maar ook mensen die het een aanwinst 
zouden vinden. Maar ja dus, géén beeld. Niet iedereen dacht er meteen aan, dat tweede 
Paasdag dit jaar op 1 april viel…
 
 Open dag Carré
“Ik had gedurende de hele dag wel aanloop”, was een van de reacties van een exposant op 
de open dag van de Kunstenaarsvereniging van Carré half maart. Minder bezoekers dan 
gehoopt dwaalden door de gangen van het oude ziekenhuis en lieten zich verrassen door 
allerlei kunstuitingen met toelichting van de makers. Daarna kon men nog door naar de 
expositie in het Duvelhok van de fotowedstrijd ‘Passie’.
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N(i)et Aankomen bij weg van water                                      Toon van Gestel

Enkele Tilburgse kunstenaars hebben onlangs drie brugwachtershuisjes, waaronder dat bij 
de brug van de Oisterwijksebaan, omgewerkt tot kunstobjecten. Dit alles in het kader van 
de start van de tweejaarlijkse kunstmanifestatie ‘Weg van water’. Rond het negentig jaar 
bestaan van het Wilhelminakanaal vindt een expositie plaats in het Hanzegebouw aan de 
Goirkesekanaaldijk, het gebouw is onlangs in zijn oorspronkelijke staat van overslagplaats 
teruggebracht. Er zag een boek het licht: ‘Weg van water’, verkrijgbaar onder meer bij de 
Tilburgse boekhandels. En de brugwachtershuisjes aan het veertien kilometer lange water-
lint door Tilburg worden gepimpt. 

Dat van de Oisterwijksebaan is nu ook graffitibestendig, want kunstenares Tineke Schuur-
mans die ik erover sprak gebruikte voor haar kunstobject uitsluitend gladde plastic tape. En 
ze had daarbij gelijk ook over die ergerlijke graffiti-tags heen geplakt. Jongens, ga spelen, 
werken of studeren en laat kunst over aan hen die er voor hebben doorgeleerd. Het kunst-
object bij de brug heet ‘N(i)et Aankomen’ . Het laatste deel van de titel valt direct op, want 
duidelijk zichtbaar aan de lange zijde aan de waterkant; het eerste deel is moeilijker te 
ontwaren, want op de deur aan de korte kant. Al met al een boeiend kunstobject  en even 
multi-interpretabel dus als ‘Weg van het water’. Meer info: :www.stichtingstraat.nl.
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Oproep voor deelname in Werkgroep Duurzaam

Binnen de Buurtraad is het idee opgepakt om een Werkgroep Duurzaam op te starten. 
Over duurzaam wordt tegenwoordig immers heel veel gesproken en wij willen hier nu 
graag handen en voeten aan gaan geven en er daadwerkelijk iets mee gaan doen. Van 
onder af, dus vanuit de bewoners, met uw ideeën. 

Wat bedoelen we met duurzaam? Dit kan natuurlijk heel breed zijn: onnodig energiegebruik 
voorkomen, duurzaam energie opwekken, duurzaam klussen, repareren in plaats van weg-
gooien, hoge kwaliteit/lange levensduur, hergebruik, minimaal milieu belasten. Maar ook hoe 
kunnen we in onze wijk duurzaam samenleven, elkaar helpen met klussen, gereedschap 
delen, boodschappen doen voor een ander, koken voor elkaar, auto delen, samen rijden, 
enz. Vult u zelf maar aan. De bedoeling is dat vanuit de Werkgroep Duurzaam zo concreet 
mogelijke, duurzame activiteiten worden opgezet en ondersteund.

Subsidie
Vanuit de Gemeente is sinds oktober 2012 een subsidieregeling beschikbaar, inclusief 
ondersteuning in de voorbereiding. Deze regeling wordt uitgevoerd in het kader van de 
green deal ‘Samen energie besparen’. Het doel van deze subsidieregeling is om bewoners-
collectieven van particuliere woningeigenaren in de gemeente Tilburg te ondersteunen bij de 
verbetering van hun woning op het gebied van energie. Zou dit aanleiding kunnen geven tot 
één van de eerste acties vanuit de Werkgroep Duurzaam?

Bent u geïnteresseerd om mee te denken en deel te nemen aan de Werkgroep Duurzaam? 
Meldt u zich dan aan via e-mail op 7buurtraad@hotmail.com of neem contact op met Hein 
Jacobs, lid van de buurtraad. Zie contactgegevens achterin.

Buurtraad Armhoefse Akkers
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Het zevenkoppige team uit de Van Heutsz-
straat won in de zomer van 2012 bij zijn 
debuut meteen het toernooi, na een span-
nende finale tegen de Oisterwijksebaan. 
De traditie schrijft sinds jaar en dag voor 
dat de winnaar de volgende editie organi-
seert. Zo gezegd, zo gedaan. Twee 
medeorgani-satoren,  Geert Hendriks en 
Jeroen Vissers, lichten enthousiast hun 
plannen toe: “We gaan het dit jaar groots 
aanpakken. Het aantal deelnemende teams 
willen wij verdubbelen. In 2012 deden er 
tien straatteams mee. Nu mikken we op 
minstens twintig deelnemende teams,” 
aldus Geert. Jeroen vult aan: “Het is de 
bedoeling er een echt buurtfeest van te 
maken, voor alle straten uit onze wijk. We 
werven nu al via de sociale media; er zijn al 
veertig personen aangemeld op Facebook. 
Het begin is er, maar we beginnen pas net!”

Promotie
De heren hebben een heuse promotiecam-
pagne in gedachten, te beginnen met dit 
aangevraagde interview met de wijkkrant. 
Via de buurtraad wordt een beroep gedaan 
op het fonds Verrijk je wijk. Naast Facebook 
volgen niet-digitale uitingen, zoals posters 
en flyers. Jeroen: “We gaan echt huis-aan-
huis flyeren en spreken mensen vooral 
persoonlijk aan. Vorig jaar deed ik voor het 
eerst mee en vond het een geweldige dag! 
Niet alleen sportief gezien, maar zeker ook 
sociaal. Veel mensen ontmoet en beter 
leren kennen. Echt een impuls voor het so-
ciale leven in Armhoef.” Geert: “De datum 
10 augustus is bewust gekozen, als laatste 
zaterdag van de zomervakantie. Dan kan 
iedereen lekker bijpraten, voordat de scho-
len en het werk weer beginnen. Nieuw is de 
barbecue waar we gezellig mee afsluiten. 
Zo wordt het een dagje uit in de buurt.”

Kinderparadijs
Behalve de sportievelingen is aanhang van 
harte welkom. Kinderen niet in de laatste 
plaats. Geert heeft een eigen evenemen-
tenbureau en regelt onder andere een 
tropisch springkussen en ander speelma-
teriaal. “Het Gildeterrein is er groot genoeg 
voor en de mensen van St. Joris zijn heel 
gastvrij.” Beide jonge vaders hebben oog 
voor hun kroost en dat van andere deelne-
mers. Jeroen noemt het zelfs een echt kin-
derparadijs. “Wel zonnebrandcrème meen-
emen, want het is warm in augustus!” Zo 
krijgt de week van het Kindervakantiewerk 
Hekos nog een leuk staartje voor de kids 
uit de wijk. Op jonge leeftijd kennis maken 
met een sportieve en sociale wijktraditie is 
bovendien niet verkeerd. Jong geleerd, oud 
gedaan. Jeroen en Geert hopen op min-
stens éen seniorenteam op het toernooi. 
“En zouden de Polen uit het pension uit 
onze straat niet mee willen doen? We gaan 
het ze vragen! Hopelijk winnen ze niet, 
want dan is de editie van 2014 nogal ver 
weg,” grappen ze samen.

Volleybaltoernooi eert traditie                                            Gerben van Eeuwijk

Op zaterdag 10 augustus wordt het jaarlijkse volleybaltoernooi van Armhoef gehou-
den. Plaats van handeling is weer het Gildeterrein van St. Joris aan de Oisterwijkse-
baan, achter Zomerlust. Het organisatiecomité heeft grote ambities, maar houdt ook 
een traditie in stand.
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Fanatiek of fun?
Over het toernooi zelf kunnen de man-
nen kort zijn: “Hoe meer zielen, hoe meer 
vreugd. We spelen uiteraard zes tegen zes, 
waarbij als spelregel geldt dat er continue 
minimaal twee dames in het veld moeten 
staan. Elk gemixt team bestaat dus uit 
minstens twee dames en vier heren (+ een 
reserve). Het wedstrijdschema maken we 
t.z.t. op, afhankelijk van het aantal deelne-
mende teams. Het liefst in vier poules van 
vijf teams. De wedstrijdleiding doen we zelf 
en we schakelen omstanders mee in. De 
wedstrijden duren twee keer een kwartier. 

Vorig jaar in het zweet naar de overwinning, dit jaar in het zweet voor de organisatie

Geen lange, uitputtende vijfsetters dus. Je 
mag sowieso voor de lol meedoen, hoewel 
er altijd enkele fanatiekelingen tussen 
lopen. Een fairplayprijs is een goed idee, 
want het gaat om de ontmoeting, niet om 
de winst. En als je toch de beker wint, ken 
dan meteen de traditionele inhoud: de 
toernooiorganisatie voor 2014.” Zo blijft een 
jarenlange traditie mooi in eer.

Voor meer informatie zie www.facebook.
com/volleybaltoernooi.armhoef of mail de 
aanmelding van een team naar: 
volleybaltoernooiarmhoef@gmail.com. 

Gezocht
Het bestuur van de Pelgrimhoeve is op zoek naar een penningmeester die bereid is 
(beperkte) tijd te steken in de financiën. Het gaat om nog geen half uurtje per week.
Interesse? Neem contact op met Toon van Gestel (  06 559 203 72.
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Lentekriebels                                                                       Redactie

Wat hebben we verlangend uitgekeken naar eindelijk mooi weer. Toen we vorige week 
het wijkblad in elkaar gingen zetten, was er uitzicht op verhoging van de temperatuur 
met een paar graden. Het inspireerde enkele redactieleden tot de volgende bijdragen.

Of ik, Judith, een kleine bijdrage wil leveren over de lente, vraagt de hoofdredacteur. Is het 
wel lente? Het is 3 april. Ik heb met een vriendin afgesproken om te gaan wandelen in het 
natuurgebied bij De Moer. Ik draag een dikke trui, jas met fleece, sjaal, handschoenen en 
oorwarmers. We lopen stevig door. Bij een veld met een groot meer blijven we staan. Er 
lopen Schotse Hooglanders, die ook nog hun dikke jas aan hebben. Achter de rug van moe 
komt opeens een klein Hooglandertje te voorschijn. Wat een schatje, net een bruin beer-
tje. We kijken ernaar tot de kou ons verder drijft. Tijdens de lunch, met soep en uitsmijters, 
stellen we vast dat het weliswaar geen winter meer is, maar toch ook nog geen lente. We 
denken even na over wat het dan wel is en zijn er uit: een Schotse lente.

Rokjesdag 
Nooit beleefden we een droeviger voorjaar dan nu, meent Toon. In het Paasweekend was 
de gevoelstemperatuur min tien en was er sneeuw. Niettemin waren volkstuinhouders druk 
in de weer en begonnen de vogels weer hun nieuwe nesten te bouwen. “Alle vogels zijn al 
begonnen met hun nestjes te bouwen, behalve jij en ik, waar wachten we op?” Dichtte een 
monnik(!) ergens rond 1100 of mogelijk eerder, zo onweerstaanbaar borrelden zijn levens-
sappen in het lijf op. Met deze haast achteloos neergeschreven regels wekte hij onbedoeld 
de Nederlandse literatuur tot leven. De regels staan in de kantlijn van een religieus vertoog 
in het Latijn en de kopiist had blijkbaar een opvlieger gekregen: menselijk, al te menselijk. 
En Martin Bril schonk de Nederlandse literatuurliefhebber en de rest van de Nederlandse 
bevolking ‘rokjesdag’.  Rokjesdag is de dag, waarop een groot deel van de Nederlandse 
vrouwen voor het eerst in het jaar zomerse kleding, zoals een korte rok, gaan dragen, en 
daarmee op verleidelijke wijze de lente inluiden. Martin Bril introduceerde de term in 1996 
in een column in Het Parool, waarna hij er regelmatig op terugkwam in zijn columns, onder 
andere in De Volkskrant. De term is inmiddels zo ingeburgerd, dat deze is opgenomen in 
de Dikke Van Dale, met een verwijzing naar het synoniem ‘bloesjesdag’. In Amerika is dit 
fenomeen bekend als Skirt day. Brils fascinatie voor dit fenomeen had naar zijn zeggen niets 
te maken met erotiek, maar met het door hem waargenomen gegeven, dat vrouwen – als 
bij geheime afspraak – opeens en masse op straat verschijnen met blote benen en een rok. 
Toon deelt vooralsnog Brils fascinatie, maar als u het hem niet kwalijk neemt, met de erotiek 
erbij. Als de eerste lentedag zich schoorvoetend aandient, beginnen veel mannen zich al 
bronstig af te vragen of rokjesdag nu snel zal komen.  
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Koningsspelen
Op vrijdag 26 april doet basisschool Armhoefse Akker mee aan de landelijke Konings-
spelen. Dit project wordt georganiseerd voor alle basisscholen in Nederland vanwege 
de kroning van Willem-Alexander op 30 april. 
De basisschool doet een beroep op ouders om mee te helpen aan een gezellige och-
tend vlak voor de meivakantie. Er staat een koninklijk ontbijt op de rol, gevolgd door 
een vossenjacht. In twee rondes moeten alle kinderen onder begeleiding op zoek naar 
verklede vossen die zich verstoppen in onze wijk. 
Heeft u als ouder tijd en zin om mee te helpen? Meldt u bij de leerkracht van uw kind, 
of bij de school via: ( 580 14 47. Alle hulp is welkom bij de Koningsspelen, want uw 
kind is koning!

Pelgrimhoeve Pubquiz schot in de roos                                Jaap van Loon

Fronsende wenkbrauwen, niet-begrijpende blikken, maar ook juichstemmingen en 
opgelucht gelach. Perfecte ingrediënten voor de eerste Pubquiz die op 5 april voor een 
volle zaal van de Pelgrimhoeve zorgde.

Het initiatief van vader en zoon Parren kende een lange ´broedtijd´, maar gezien de enthousi-
aste reacties van de deelnemers na afloop zal er zeker een vervolg op komen.
De belangstelling was enorm. Maximaal twintig teams konden worden ingeschreven en dat 
betekende helaas zes teleurgestelde teams op de reservelijst. 
Na 100 breinkrakers en een gezellige, sfeervolle avond, kon tegen middernacht de uitslag 
bekend gemaakt worden: 1e De Kooikarpers, 2e Team Heile Schoorstraat en 3e het Donders 
Team. De Kaauw Errepels lieten de eer aan de anderen en eindigde als laatste.
In de volgende uitgave een terugblik.



26

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

Oppasadres gezocht
Hallo mijn naam is Sevda. Ik ben 14 jaar en zit in 3 Havo en ik ben op zoek naar een op-
pasadres. Contact: ( 06 279 766 52  of  7sevdamoors@live.nl.

Oppas gevraagd
Oppas gevraagd voor elke dinsdagavond van 18.00 tot 21.30 uur voor mijn twee meiden 
van11 en 9 jaar. Wij wonen in de wijk. Interesse?  Bel dan naar ( 06 275 241 37.

Muziekles 
Gitaar, piano, diverse basinstrumenten. Kees van de Ven Muziek, Carré 37,  
( 06 156 214 70, 7 keesvandevenmuziek@hotmail.com 

Te huur
Zaal 18 x 11 m. en/of spreekkamer 5  x 3 m. Op de tijden dat Maldhy en/of Jop er geen 
gebruik van maken. Zie: : www.centrumbewustbewegen.nl of  (  06 179 920 16.

Je hoort de zee, je ziet de duinen
Op anderhalf uur rijden, vind je op Walcheren onze goed uitgeruste 8-persoons vakan-
tiewoning. Gelegen tussen Zoutelande en West-Kapelle en net achter de duinen, zodat je 
na 400 meter met je voetjes in de zee staat.  Wil je graag een folder met meer informatie en 
foto’s, mail dan naar 7 palaisdelamer@ziggi.nl.  Theo en Martyntje.

Te huur in Armhoefse Akkers voor 1 jaar
15 m2 bedrijfsruimte, opslag, kantoorruimte, showroom, praktijk of atelier. Per direct beschik-
baar, goed onderhouden, elektra aanwezig, geen water. Voldoende gratis parkeerplaatsen. 
Unieke kans voor iemand die uitbreiding zoekt voor zijn/haar webshop of een multifunctio-
nele bedrijfsruimte nodig heeft, zonder risico’s.  Na een jaar bekijken we in overleg of het 
contract wordt verlengd.  Prijs 295 euro per m2. Elektra op basis van nacalculatie. Je bent 
welkom om vrijblijvend te komen kijken.  
Reacties per mail 7 armhoef@gmail.com. 

Gezocht contactpersoon
De redactie van dit wijkblad is op zoek naar een persoon die woonachtig is in het gebied 
tussen Ringbaan Oost en Dunantstraat. Van hem/haar wordt een ‘open oog en oor’ ver-
wacht om de redactie te attenderen op speciale gebeurtenissen en ontwikkelingen in dit 
deel van onze wijk. Meer info? Bel met Toon van Gestel ( 06 559 203 72.
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BUURTAGENDA 

14 april 10.00 – 14.00 uur Pelgrimhoeve 
Rommelmarkt t.b.v. jubileum CV Kaauw Errepels 

Vanaf 18 
april 

Div. tijden Gust van Dijk, Tivolistraat 
Expositie The Virgin Spring van John Dyer Baizley 

Tot 25 
april 

Vrije loop Langs Wilhelminakanaal en haven 
Expositie Wachthuisjes van Stichting Straat 

 
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), Gerben 
van Eeuwijk, Toon van Gestel, Joost Ketelaars (bezorging), Toine 
Kocx (foto’s), Jaap van Loon, Ab Smit, Corin Sweegers, Anne-
Marie Smulders (In the picture), Willianne Verbakel en Rob 
Ysebaert (lay-out).  

   

Ø Reacties 
Buurtkrant 

Deadline kopij volgend nummer: 

Verschijningsdatum rond:  

25 april 

10 mei 

  
Klachten over bezorging, onvolledige exemplaren van uw 
buurtkrant, of storende fouten?  
Meld het via 7  armhoefseakkers@gmail.com  
 

Ø Buurtraad E-mail: 7  buurtraad@hotmail.com 
Postadres: Loudonstraat 25, 5018 GE Tilburg 

Voorzitter Helma Oostelbos P.F. Bergmanstraat 4 536 56 79 
Secretaris Remco Westhoek Loudonstraat 25 535 70 08 
Penningmeester Erwin Jacobs J.M van Nassaustr. 40 590 40 00 
Lid Ineke v. Kasteren J.P. Coenstraat 34a 544 67 83 
Lid Ton Berkelmans Oisterwijksebaan 173 06 515 859 47 
Lid Johan van der Have Armhoefstraat 47 543 34 97 
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 vergadering 14 mei in de ruimte van de Buurtraad 
in de Van Heutszstraat 1a. Bellen bij Buurtraad/prikpost. 
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Ø Wijkagent 

Ad Braber 
Wijk Armhoef Hoogvenne 
E-mail: ad.braber@mw-brabant.politie.nl. ( 0900 8844.  
Spreekuur op maandagavond: 22 april en 6 mei van 19.00 tot 
20.00 uur. De wijkagent is op die avonden in de wijk. Wilt u hem 
spreken, bel dan bovenstaand telefoonnummer dan wordt hij 
opgepiept en komt hij naar u toe. 
 

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

Buurtraad, boven het Kindercentrum in de oude Lidwinaschool,  
1e verdieping, alleen trap. Van Heutszstraat 1a. Bellen bij de 
Buurtraad/prikpost.  
Prikposten Diagnostiek Brabant; voor locaties en actuele 
openingstijden kijk op: : www.diagnostiekbrabant.nl óf bel met  
( 539 36 36 maandag t/m vrijdag van 08.00-17.00 uur. 

  
Ø AED-apparaat Studio T (Loudonstraat 2), terrein Jan Wier en 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  
7 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 24, ( 544 65 44. 

  
Ø Senioren Netwerk 

Armhoefse Akkers 
Komt op voor seniorenbelangen in de wijk. Heeft u wensen, een 
idee of een klacht? Of wilt u zelf meedenken in het Netwerk? 
Informatie bij ouderenwerker Kitty Lumens, ( 542 57 29, e-mail: 
7  kittylumens@contourdetwern.nl. 

  
Ø Centraal Meldpunt 

Gemeente Tilburg 
Voor klachten of opmerkingen over uw woonomgeving:  
(14 013	  of e-mail via de site : www.tilburg.nl.   
 

Ø Meldpunt 
Waterpaviljoen 
Moerenburg 

 

Voor klachten of meldingen over het Waterpaviljoen in 
Moerenburg: : http://www.dommel.nl/online-loket/klachten-
bezwaren#Melding. ( 0411 618 618.  

Ø Meldpunt GGz Voor klachten of opmerkingen over patiënten van Jan Wier:  
( 088 01 61 616 of 7   meldingenjanwierhof@ggzbreburg.nl. 
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Gecertificeerd	  NFG,	  hierdoor	  
vergoeding	  zorgverzekering	  
	  

Als	  jij	  het	  besluit	  hebt	  genomen	  dat	  je	  zo	  niet	  
langer	  verder	  kan,	  maak	  dan	  direct	  een	  afspraak.	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Dat	  voelt	  al	  snel	  een	  stuk	  beter!	  
	  

 
 

Mediteren	  maakt	  mindful	  
	  

Nieuwe	  introductiecursussen	  in	  april	  
	  

Meer	  informatie	  en	  aanmelden	  via	  
www.zen.nl/tilburg 

Illustratie Dick Bruna ©  copyright mercis bv 2012 
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Hier zou uw 
advertentie 

kunnen staan...
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Goirkestraat 161A 
5046 GG Tilburg, M 0627115836

E info@matthijsklerx.com, I www.matthijsklerx.com
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Veel buurtgenoten waren al bij ons. Te huur: een of twee verdiepingen van ons prachtige huis in  
Cilento. Elke verdieping heeft vier slaapkamers en een eigen keuken. Ideaal voor familie- of vrienden- 
vakantie. Blik op Capri en de Amalfikust. Prachtig achterland. Historische schatten. Mooie stranden.  
Middeleeuws dorp. Cilento is Unesco beschermd natuurgebied in de provincie Campania, het land van  
de citroenen en de Mozarella.Paestum, Pompeï, Napels, Capri, Amalfikust als daguitstapjes.  
En 's avonds weer terug in het huis op de heuvel. www.villapoggioalsole.com 
Tel.: 013 543 88 68 
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Frans Erensstraat 44  5044 PM Tilburg
T  013 - 463 53 54   M  06 - 489 37 502
E  info@oerlemansschildersbedrijf.nl
I  www.oerlemansschildersbedrijf.nl

schilderwerk
wandafwerking
restauratieschilderwerk
hout- en marmerimitatie 
decoratieve technieken

F r a n k  O e r l e m a n s

OERLEMANS

schi ldersbedr i j f
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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
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Dames	  en	  Heren	  Kapsalon	  

St.Josephstraat 85A                                                                                                                                                                                                   
5017GD Tilburg                                                                                                                                                                                                                        
013 5435109                                                                                                                           

 

Ook kunt u hier                                                                                                                                                                          
uw schoenen                                                                                                                                                        
afgeven voor  reparatie. 

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  


