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  maandelijks blad voor buurtbewoners

-Corin doet alles !
-Kinderruilopvang in de wijk
-Jan Wier: ‘Veel was voorgekookt’
-Wandelen in Heukelom
-Open dag Volkstuin Moerenburg

De hockeymeiden MD2 van Were Di werden 1 juni kampioen in de 2e klasse
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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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Zoon Jan (23) weet het wel kernachtig 
samen te vatten: “Ons mam zegt al ja, 
voordat ze de vraag goed en wel gehoord 
heeft.” Corin trekt meteen aan de rem: 
“Ho, ho, je doet bij ons nooit vergeefs een 
beroep op de ‘familie Sweegers’. Zonder de 
hulp van mijn man Theo en mijn kinderen 
Ingrid (26) en Jan, zou ik dit allemaal niet 
kunnen doen. Zij steken net zo gemakkelijk 
de handen uit de mouwen!”

Vrijwilligers
Dat geldt in feite ook voor de enorme groep 
van 300 – 400 vrijwilligers waarop Corin 
door het jaar heen een beroep kan doen. 
“Ik wil meteen ook wel een kletspraatje 

rechtzetten. Ook de jeugd is hartstikke 
bereid om vrijwilligerswerk te doen. Ik 
hoef er echt niet veel moeite voor te 
doen om een groepje jeugd bij elkaar 
te krijgen voor een evenement. En 
dan niet alleen op de dag zelf, maar 
ook bij de opbouw en het afbreken. 
Dat zijn de klussen die mensen vaak 
vergeten, maar bijvoorbeeld een 
wedstrijdterrein klaarmaken kost vaak 
meer tijd, dan de wedstrijd zelf. En dat 
geldt ook voor het opruimen,” meent 
Corin. Zelf is ze net weer terug van de 
menwedstrijd bij Voskens stalhouderij 
Bien Venue aan de Bredaseweg, waar 
heel het gezin en 120 vrijwilligers een 
paar dagen in touw zijn geweest.

Besturen
Die menwedstrijden is maar één 
onderdeel uit het rijke scala aan vrij-
willigersactiviteiten waar Corin bij be-
trokken is. Om ‘even’ wat te noemen: 
al 22 jaar scribent van dit wijkblad 

Waardering, daar doe je het voor…                                     Jaap van Loon

Het was geen verrassing voor menigeen, dat buurtbewoonster Corin Sweegers (54) 
genomineerd is voor ‘Vrijwilliger van het Jaar’ in de gemeente Tilburg. Wie haar een 
beetje kent, weet dat ze geen type is dat stil kan blijven zitten. ‘Corin doet alles’, staat 
in de voordracht en daar lijkt het in de praktijk ook echt op.

Corin Sweegers genomineerd en gastvrouw voor de vergaderingen; van 
1994 tot 2011 actief bij RKSV Were Di in 
het van het jeugdbestuur en bestuur; vanaf 
de oprichting secretaris van de Tilburgse 
Volkspartij (TPV) en lid van de steunfractie; 
al jarenlang gastvrouw voor het afscheids-
feest van leerlingen van groep 8 van 
basisschool Armhoefse Akkers; hulpje van 
Sinterklaas; ze zat in Taskforce Armoede 
van de gemeente Tilburg; is bestuurster 
van de eigen antieke bussen, waarmee ze 
de Raad van Elf van de basisschool in de 
optocht vervoert, of rijdt met de Blitz-bus 
voor de Stichting ‘Doe een Wens’; op ver-
zoek van haar moeder uitgeefster van het  
clubblad voor mensen die puddingvormen 
verzamelen; de boodschappen-plus-bus 
brengt binnenkort een bezoekje; ze stippelt 
puzzelroutes uit voor de Old Timer 
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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           
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Vrienden Club Brabant (OTC); is penning-
meester van de landelijke Historische 
Opel Club Nederland (HOCN) en van de 
Stichting Buurtbus Tilburg, heeft plek voor 
en organiseert allerlei barbecues voor de 
volleybalclub in de wijk tot de vrijwilligers 
van Hekos vakantiewerk; en…  
“Ik weet zelf niet meer precies in hoeveel 
besturen of clubs ik zit”, verzucht Corin. 
“Dat is ook niet zo belangrijk.” Net op dat 
moment gaat (weer) de telefoon. Iemand 
zoekt het werkplaatshandboek van een 
oude Opel Blitz: “Weet u het type? O ja, B. 
Die met zo’n kort, schuin neusje? Ik zal het 
onze Theo even vragen of we dat in het 
clubarchief hier in huis hebben zitten, maar 
je kunt ook eens informeren bij…”  

Waardering
Allemaal leuk en aardig dat vrijwilligers-
werk, maar waar haal je de tijd vandaan? 
“Eerlijk is eerlijk”, vindt Corin, “een jaar of 
tien geleden hebben we onze zaak kunnen 
verkopen. Wij hebben het goed, dan mo-
gen anderen hier ook gebruik van maken! 
Ik hoef er ook echt niets voor te hebben. 
Waardering, daar doe je het voor. Ik ben 
ook een echte doener. Mij zie je niet in de 
politiek; dat gedraai allemaal. Democratisch 
denken kan ik heel goed, maar ik heb wel 
een eigen mening…”
Eigenlijk verbaast ze zich ook over de  
nominatie: “Ik doe in feite geen sociaal 
werk. Nou ja, misschien een beetje, want 
de koffie is hier altijd gratis en ook zo gezet. 

We declareren ook niets aan onkosten; 
noem het maar een donatie aan de or-
ganiserende clubs. Volgens mij ben ik een 
soort liberaal vrijwilligster.” Gevolg: zeven 
dagen per week in actie, zeven dagen 
per week open huis en bereikbaar. Dat 
wil echter niet zeggen, dat ze niet staat 
op enige vorm van privacy: “Iedereen is 
welkom, maar respect voor wat we hier 
hebben opgebouwd is wel het minste wat 
ik verwacht.” En dat is Corin ten voeten 
uit: spontaan, recht toe recht aan, zodat je 
meteen weet waar je aan toe bent. 
“Ik heb het met de paplepel in gegoten 
gekregen. Mijn moeder deed niet anders 
en daarom doe ik al vrijwilligerswerk zolang 
als ik weet. Op de mavo was ik al Zwarte 
Piet en redactielid van de schoolkrant, op 
de havo ging dat door en tijdens mijn studie 
HTS-bouwkunde zat ik onder andere in de 
introductiecommissie, de schoolkrantre-
dactie en zelfs in de sinterklaascommissie”, 
somt Corin op.

Museum
De vele bekenden wandelen, dan ook bij 
de familie Sweegers gewoon achterom 
en diverse besturen zitten graag aan de 
lange huiskamertafel hun besprekingen 
te voeren. Uniek in het pand is ook het 
‘Museum’ met een bonte verzameling van 
spullen uit grootmoeders tijd. Voor menig-
een een plek, waar de mooiste herinnerin-
gen naar boven komen. Corin: “Ja, het is 
wel een soort museum, maar wel gesloten. 
We hebben in de afgelopen jaren heel wat 
bij elkaar gespaard, maar als een groepje 
wandelaars het wil bekijken, moeten ze wel 
even een afspraak maken. We laten er ook 
weleens voor een klein gezelschap een 
feestje in houden.” En dat bakske koffie? 
Dat is natuurlijk zo gezet…

Als redactie zijn we bijzonder trots op onze 
Corin. Heeft u ook waardering voor al haar 
vrijwillige inzet? Breng dan nu meteen nog 
uw stem uit op : www.contourtilburg.nl. 
Dit kan nog maar tot 17 juni!

Corin in haar element samen 
met haar dochter
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Als er nog eens een nieuw boek ge-
schreven wordt over de wijk, dan moet 
ook Noud geïnterviewd gaan worden: 
de hele geschiedenis van de wijk heeft 
Noud meegemaakt. Hij is 77 jaar geleden 
geboren in de boerderij waar nu Noud 
Horsten woont, naast voetbalveld Were 
Di. Hij herinnert zich nog dat er in de wijk 
veel boerderijen stonden en het schuilen 
voor de bombardementen in de kelders 
van de smederij van de waterzuivering 
aan het einde van de oorlog is hij ook 
nog niet vergeten. Dat soort dingen heeft 
behoorlijke indruk op hem gemaakt: “Kijk 
hier maar eens!” In de kamer hangt een 
schilderij van de boerderij in de oude 
staat. “Onze boerderij huurden we van een 
rijke fabrikant, dat gebeurde in die tijd wel 
vaker.”  Noud heeft in zijn jonge jaren tot 
zijn 27ste de melk bij de boeren in de buurt 
opgehaald: “Eerst met paard en wagen en 
de melk natuurlijk in de oude melkbussen, 
later ging ik van het paard over naar de 
tractor.”
 
Getrouwd met Jeanne
Noud heeft zijn Jeanne helemaal uit 
Oirschot ‘gehaald’ en toen ze trouwden zijn 
ze in een huisje achter de boerderij gaan 
wonen. “Schrijf maar een ‘bungalow’”, vult 
Jeanne aan. “Je kwam pas in aanmerking 
voor een huis als je twee kinderen had, 

maar dat was geen enkel probleem, binnen 
twee jaar hadden we er twee!”. Ondertus-
sen nam een broer van Noud de boerderij 
over en zijn ouders kochten voor 16.000 
guldens (!) het huis in de JM van Nassau-
straat. “Ze wilden daar gaan wonen, dicht 
bij de boerderij, zodat mijn vader nog op 
de boerderij zou kunnen gaan helpen. Het 
heeft niet zo mogen zijn, want mijn vader 
overleed op zijn 63ste en uiteindelijk hebben 
Jeanne en ik het huis van moeder gekocht 
en is moeder achter de boerderij blijven 
wonen.” 

Het verhaal van ‘de grond’
“Mijn opa had grond op de Oisterwijkse-
baan, van de poorten van Longa tot aan de 
ingang van de schutterswei, een behoor-
lijk stuk. Een deel van de grond heeft hij 
verkocht en daar is Zomerlust op gekomen. 
Hij hield zo’n 3300 m2 grond over, dat mijn 
vader geërfd heeft en dat onder de negen 
kinderen is verdeeld, ieder zo’n 300 m2  
waarbij Noud ook nog het stuk van zijn jong 
overleden broer heeft gekregen. “Die grond 
heb ik inmiddels al ruim 40 jaar”, meldt 
Noud. En Jeanne vult aan: “Ja, daar had-
den we graag een huis neergezet en gaan 
wonen, we hebben er heel wat gesprekken 
met gemeenteambtenaren over gehad, 
maar helaas is het er nooit van gekomen. 
Kijk, wij komen allebei vanuit het buiten-

Achter de voordeur                                                Willianne Verbakel

Weer een ‘Achter de voordeur bij een nummer 13 in de wijk in het jaar 2013!’ maar 
deze keer achter een bijzondere voordeur. Eigenlijk een hek met een weitje, maar wel 
met het huisnummer 13. Op de Oisterwijksebaan, na Zomerlust en de ‘heemtuin van 
Angelique’ (elders in dit blad), bevindt zich het weitje van Noud van Rijswijk. En de 
eigenaar van deze lap grond, woont zelf met zijn vrouw Jeanne in de J.M. van Nassau-
straat.  
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gebied en wilden graag wat ruimte om 
ons heen, zeker omdat  we vier kinderen 
kregen. De meeste wijkbewoners kennen 
Noud wel van de periode dat hij konijnen, 
schapen en laatstelijk de twee paardjes in 
de wei had staan. “Dan zei ik: ‘Ik ga efkes 
naar den hof’ en dan was ik daar te vinden, 
vaak ook met een sigaretje.” 

De JM van Nassaustraat
52 jaar getrouwd en al 50 jaar woonachtig 
in onze wijk. “Het blijft de skônste hoek 
van Tilburg!”, aldus Jeanne. Hier zijn hun 
kinderen opgegroeid: drie dochters en 

een zoon. Samen zorgden die weer voor 
vijf kleinkinderen. Tot vorig jaar juli heeft 
Noud in zijn wei twee paardjes gehad. Dat 
kon, omdat hij ook gebruik maakte van het 
naastgelegen weitje van de familie Schel-
len, maar toen dat huis verkocht werd, was 
dat afgelopen. “Nu heb ik er wat fruitbo-
men en bloemen staan. “Het is misschien 
maar goed”, vertelt Jeanne, “want sinds 
vorig jaar september heeft Noud long- en 
hartklachten gekregen en dan zou het mis-
schien ook teveel zijn geworden. Hij is toen 
na 60 jaar roken er meteen mee gestopt!” 
Het gaat nu goed met Noud.
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“Er wordt door de gemeente, GGz en 
Novadic-Kentron teveel onder één hoedje 
gespeeld”, meent Helma. “Voor mij was de 
limit bereikt, toen we in het Beheeroverleg 
een bewoners-brief goedkeurden, terwijl 
een andere brief klaar lag die de volgende 
ochtend nota bene al verspreid werd! 
Daarvoor ga je niet rond de tafel zitten 
om te proberen met alle partijen tot een 
goede overeenstemming te komen. Er 
wordt gewoon uiterst belangrijke informatie 
achtergehouden. Dit keer het bericht, dat er 
uitstel komt om de patiënten van Jan Wier-
hof 2 te gaan verplaatsen, een voorwaarde 
voor de komst van Novadic-Kentron.”

Respect
“En dat is nu precies, wat er van meet af 
aan is gebeurd”, haakt Cyrille in. “In april 
2012 werd ik door de Buurtraad benaderd 
of ik wat meer te weten kon komen over 
de geruchten van het concentreren van de 
verslaafdenzorg in de Jan Wierhof. Ik had 
toen al sterk het vermoeden, dat er veel 
voorgekookt was.” Het lijkt, of er een knopje 
is ingedrukt, als de voormalig hoogleraar 
Rechtsvergelijking zijn mening over het 
proces geeft. “Ik heb me uitgesloofd om 
een redelijke en behoor-lijk goed geïnfor-
meerde discussie voor elkaar te krijgen. 
Deze wijk is absoluut niet tegen de komst 
van opvang voor ‘double-trouble’ patiënten, 
zoals verslaafden met psychische proble-
men, dat gebeurt hier immers al jaren in 
Jan Wierhof 4 en 5. Ze is er op tegen dat 
de gemeente kiest voor maar één plek. Een 
overconcentratie, terwijl spreiding over de 
stad goed mogelijk is, zoals ook in Rotter-
dam is gerealiseerd. Eind vorig jaar heb ik 
de gemeente voor-gesteld een stadsbrede 
commissie samen te stellen over dit onder-
werp, alvorens een besluit te nemen over 
de Jan Wierhof. Volkomen vergeefs. Die 

Een pleister op een houten been                                      Jaap van Loon

De actuele ontwikkelingen rond de Jan Wierhof blijven de gemoederen bezig houden. 
Transparant communiceren blijkt ‘lastig’ vanuit GGz, Novadic-Kentron en de Gemeen-
te; er zit een aantal bewoners op het vinkentouw. Sommige van hen zijn echter al 
gefrustreerd afgehaakt, zoals Cyrille Fijnaut en Helma Oostelbos.

hele discussie bleek uiteindelijk een farce: 
met één stem verschil werd het besluit er 
door de coalitie doorheen gedrukt. Belach-
elijk! Ik noem dat geen behoorlijk bestuur. 

Armhoefse Akkers is een van de meest 
sociale wijken van de stad; daar behoor je 
respect voor te hebben!”   
Alternatieven
De Buurtraad is meteen ook op zoek 
gegaan naar mogelijke alternatieven. Zo 
peilde zij of er te praten viel met andere 
wijkraden over de spreiding van de opvang 
van de verslaafdenzorg. Het resulteerde in 
een positieve bijeenkomst met hen, waarin 
het  idee van een stadsbrede commissie, 
met daarin o.a. afgevaardigden van de wij-
ken, politie, gemeente en zorginstellingen, 
omarmd werd. De enorme (internationale) 
expertise van Cyrille en zijn waarborg, dat 
binnen één jaar een compleet plan klaar 

Cyrille Fijnaut op zijn praatstoel…
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… Helma Oostelbos wachtend op een 
kansje er tussen te komen

zou zijn, werden echter door de gemeente-
raad aan de kant geschoven. Reden 
voor hem om zich terug te trekken, wat 
tot een overreactie van de burgemeester 
via de pers leidde. “Die reactie, bewees 
dat ik gelijk had’, meent Cyrille. “Deze 
besluitvorming is een bestuurlijk gedrocht 
geweest, louter om de coalitie in stand te 
houden. Daarmee is wel de toekomst van 
onze wijk getekend.”

Pleister
Er is 27 mei jl. door de gemeente beloofd, 
dat die stadsbrede commissie er alsnog 
komt. Belangrijk is nu: wat wordt de op-
dracht en hoe wordt de commissie samen-
gesteld. Cyrille: “Als er alleen gekeken 
wordt naar het stappenplan en niet naar 
de (her)verdeling van dit soort zorg over 
de stad - omdat het bij Jan Wier zogezegd 
toch al geregeld is - dan is die commissie 
als een pleister op een houten been, zoals 
ze in België zeggen. Het ziet er interessant 
uit, de gemeente maakt goede sier, maar 
het is van nul en generlei waarde.” Dat lijkt 
te gaan kloppen. Tijdens de raadsvergader-
ing, waarin de commissie werd toegezegd, 
was duidelijk de mompeling van wethouder 
Marjo Frenk te horen: “…Maar Jan Wier 
blijft er buiten.” 

De Buurtraad gaat een dezer dagen beroep 
doen op de Wet Openbaar Bestuur. Daar-
door kan beter en onafhankelijk worden 
getoetst op welke wijze de afgelopen jaren 
de besluitvorming rond het Jan Wierhof is 
gegaan. Helma: “In 1991 bij de uitbreiding 
van Jan Wier, was de buurt ook al eens 
volledig buitenspel gezet. In een verslag in 
de wijkkrant Armhoefse Akkers was toen ter 
geruststelling te lezen, dat ‘GGz op de Jan 
Wierhof geen grootschalig complex wilde 
realiseren. Uitbreidingsplannen waren er in 
Tilburg-Noord, waarvoor al een stuk grond 
was aangekocht’, aldus de heer Cleijne, 
toenmalig directeur van Jan Wier…”  
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Het was me wat. In nog geen drie uur tijd 
moesten maar liefst 28 programmaon-
derdelen afgewerkt worden; twee officiële 
intentieverklaringen en één overdracht 
ondertekend worden; twee borden onthuld 
die helaas omgewisseld waren; een lint 
doorgeknipt die de doorgang op de nieuwe 
hangbrug versperde; tenslotte ook nog 
eens de onthulling van een fietsoplaad-punt 
en dat allemaal voor een wandelroute van 
amper twee kilometer… 

Lastig
Boeren, burgers en buitenlui waren op 
deze opening afgekomen. Ruim negentig 
personen die de kans grepen om onder 
een dreigende wolkenlucht de wandel-
route te gaan verkennen. De organisatie 
pakte groots uit en had in alles voorzien: 
paraplu’s, rugzakjes met een lunch, een ap-
peltje voor de dorst en na afloop een zakje 
met bloemenzaadjes. Tot op één dag voor 
de opening moest er nog onderhandeld 
worden met een van de grondbezitters, 
want het klinkt eenvoudig zo’n nieuwe route 
plannen, maar er komt heel wat bij kijken. 

Niet alleen kavelruil is noodzakelijk, maar 
er moet bijvoorbeeld ook gewaarborgd 
worden dat het onderhoud geregeld is. 
Dat daarbij de boeren een belangrijke rol 
spelen, mag duidelijk zijn. De boeren zitten 
namelijk niet echt te wachten op wande-
laars die vaak rommel achterlaten en al 
helemaal niet op loslopende honden die de 
behoefte doen in de weilanden, waardoor 
er allerlei bacteriën in de koeienmagen 
terecht komen, 

Geïsoleerd
Het Heukelommetje ligt nu nog wat geï-
soleerd: net voorbij Mie Pieters rechts 
een pad in en je komt na een tochtje door 
gevarieerd landschap weer mooi op het be-
ginpunt uit. Het is echter de bedoeling, dat 
de aansluiting met Moerenburg verbeterd 
wordt. Er loopt nu al een klein paadje door 
het ‘Heksenbos’, vlakbij de doorgaande 
weg naar het Baksche Ven. Daar wordt 
een nieuw pad aangelegd, zodat via het 
fietspad onder de verschillende viaducten 
in Moerenburg het Heukelommetje mooi te 
bereiken valt.

Een prachtige hangbrug in het Heukelommetje (foto: Gert Brunink)

Heukelommetje geopend                                              Corin Sweegers

Vlakbij de uitspanning Mie Pieters in Heukelom werd 17 mei een nieuwe wandeling 
door het Groene Woud geopend. Een initiatief van het Deltaplan voor het Landschap – 
Het Groene Woud in samenwerking met Brabants Landschap en de Vereniging Groen 
Boer en Doen.
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                                                                                                             Lout Donders

Zelfs John Körmeling zelf weet het niet. Dat ik de zelfbenoemde voorzitter van 
zijn fanclub ben. Voor wie hem niet kent: John Körmeling is kunstenaar, archi-

tect, een soort van schepper. Top of the bill! Gaf prachtige visitekaartjes af op de 
Worldexpo 2010 in Shanghai, op tal van andere plekken op de wereld en…jawel… 
in Tilburg, het draaiend huis op de rotonde die de nietsvermoedende passant van 
Waalwijk naar Tilburg-city brengt of andersom. Of naar de Efteling. 

Körmeling dus. Hij heeft zichzelf overtroffen met het ontwerp van de prachtige 
nieuwe brug over onze Piushaven. Al bij de eerste tekening dacht ik meteen: Wow! 
Gast! Dat is gaaf! Fantastisch ding. Opnieuw gewaagd. Opnieuw nooit vertoond.
 
Maar, Tilly zou Tilly niet zijn, als het vervolgens een inkoppertje zou zijn. We heb-
ben het weer voor elkaar: pracht object, maar… het is het weer nét niet.
Het ding staat verkeerd om! Het megagrote contra-gewicht voor de brug, bijna een 
complete woning, ligt straks op de eettafel of in de slaapkamer van de bewoners 
van de nieuwe appartementen die daar komen. Het kunstwerk van Körmeling ligt 
wel zó ingeklemd dat de schoonheid verloren gaat. Het zal Tilburg niet zijn: mooi 
plan, gewaagde keuze, verkeerde uitvoering. Weg grandeur. Zonde. Ik zou zeggen: 
draai hem nog gauw om.

En dan ook de nieuwe Piushaven. Ziel en zaligheid wordt erin gelegd om er iets 
moois van te maken.  Een heuse boulevard. Brede stoepen die uitnodigen tot 
flaneren. Goeie tenten als Doncurada, Shinzo en oude getrouwe Burgemeester 
Janssen. En wat gebeurt er straks? 

De fantastische brug van Körmeling wordt samen met de Piushaven de toevoer 
verkeersader tussen Ringbaan en stad. Wie weet hoeveel auto’s straks dag en 
nacht over die kinderkopjes denderen. Het personeel van alle tenten aan het water 
zijn hun leven straks niet meer zeker als ze moeten oversteken om hun gasten te 
bedienen. Ik ben benieuwd wanneer het eerste dienblad met  drankjes en hapjes, 
samen met een serveerster op ‘n motorkap belandt. 
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T 013 - 50 70 127  •  www.doorzon.eu

Zonnepanelen 
iets voor u?

• Goed advies 

• duidelijke offerte

• collectief plaatsen

Woont u in de Wijk 
Armhoefse Akkers en heeft 
u interesse in zonnepanelen 
dan is dit hèt moment!

Kom 19 juni a.s.  
naar de informatieavond 
in de Pelgrimhoeve, 
Pelgrimsweg 27 te Tilburg

aanvang: 19.30 uur

Profiteer nÙ van 
het collectief 

Plaatsen!
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Nog even in het kort, waarom zonnepane-
len? Het is goed voor het milieu en men 
haalt een beter rendement uit het eigen 
spaargeld, dit zeker als men nog gebruik 
kan maken van de subsidieregeling die nu 
nog van kracht is. 
Ook zonder eigen spaargeld zijn er moge-
lijkheden. Zo kan de financiering  uit de 
energie-besparing betaald worden 
(: www.greenloans.nl). Daarnaast maak 
je jezelf minder afhankelijk van de energie-
leveranciers. De prijzen van zonnepanelen 
zijn de laatste jaren sterk gedaald. Nadelen 
zullen er ook vast zijn: de zon kan iets 
minder zijn best doen; de panelen moeten 
soms gereinigd worden en zullen ook wel 
eens stuk kunnen gaan; de bankrente kan 
gaan stijgen naar 15%; de energieprijzen 
zakken nu eens echt. Gelukkig worden er 
garantietermijnen van tien jaar gegeven. 
Dan heb je de panelen al ruimschoots 
terugverdiend. De economie zal ook niet zo 
gemakkelijk uit het slop geraken. Kortom, 
voor mij is het glas half vol!

Veel aanbod
Er zijn veel bedrijven die zich hebben 
toegelegd op de levering en installatie van 
zonnepanelen. Ik had zelf binnen no time 
zes offertes binnen. Hoe ga je die vergelij-
ken, als je zelf niet gehinderd wordt door 

enige vakkennis? Het web afstruinen naar 
informatie maakt je wel wat wijzer, maar ik 
doe het toch liever face to face.
Een aantal bewoners uit onze wijk is te-
recht gekomen bij loodgietersbedrijf Kees 
van Dooren, een gerenommeerd Tilburgs 
bedrijf, dat onder de naam Firma Doorzon 
zonnepanelen aanschaft en installeert, zie 
ook de advertentie hiernaast. Vooraf komt 
men aan huis om de mogelijkheden te be-
kijken en voor een advies op maat. 
 
Informatieavond
Voor dit bedrijf is dit  een aanleiding om 
een informatieavond in onze wijk te orga-
niseren. Geïnteresseerd of nieuwsgierig? 
U bent zonder aanmelding welkom op 
woensdag 19 juni in de Pelgrimhoeve, 
aanvang 19.30 uur. Erik van Dooren geeft 
uitleg en daarna is er ruimschoots gelegen-
heid om vragen te stellen Vooraf de website 
(: www.doorzon.eu) eens bekijken, raad ik 
aan, omdat deze erg overzichtelijk is en op 
veel van uw vragen al een antwoord geeft. 

Rond 14 juni ontvangt u nog een brief met 
informatie en uitleg van de firma Doorzon.

Eric van Dooren spreekt over zonnepanelen

Here comes the sun (2)                                                            Ab Smit

In het aprilnummer zijn de ‘zegeningen’ van zonnepanelen besproken. De sugges-
tie werd gedaan, om als bewoners de koppen bij elkaar te steken voor bijvoorbeeld 
gelijktijdige aanschaf. Dat is gebeurd, en er is gezamenlijk gekozen voor een lokaal  
installatiebedrijf.
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Onderbuik gevoel over onveiligheid                                   Jaap van Loon

‘De gelegenheid maakt de dief’. Een spreekwoord dat ook opgaat voor onze wijk Arm-
hoefse Akkers. Dat bleek wel op de matig bezochte informatieavond over veiligheid 
op 4 juni jl. in de Pelgrimhoeve. Toch is het veiligheidsgevoel bij de wijkbewoners niet 
helemaal onterecht.

Op die dag wandelde een ex-inbreker drie uur lang ongestoord door onze wijk. Met zijn 
fototoestel legde hij een aantal inbraakgevoelige situaties vast: open achterpoorten; open 
ramen op de 1e verdieping, maar gemakkelijk bereikbaar; touwtje uit de brievenbus, af-
wezigheidsbriefje op de deur; niet binnengehaalde containers, als opstapje om over een 
muur te klimmen; sleutels voor het grijpen, en ga zo maar door.

Sociale controle
Evert Jansen (foto) heeft een stevig crimineel verleden achter de rug, waarbij 18 jaar ver-
slaving de noodzaak voor inbreken, wel verklaarbaar maakt, maar niet goed te praten is. Hij 
verbaasde zich niet over het gebrek aan sociale controle: “Mensen zeggen vaak, dat die in 
een buurt heel hoog is, maar in werkelijkheid durven mensen onbekenden niet echt aan te 
spreken. Dat bleek vanmiddag ook weer, toen diverse mensen me (verdacht) bezig zagen. 
Ik heb overigens nergens iets geforceerd, maar alleen gebruik gemaakt van de gelegenheid 
om wat verder door te lopen op privéterreinen.”Wie overigens fietssleutels in de brievenbus 
heeft gehad, weet nu, dat Evert op ‘bezoek’ is geweest… 

Gevoel
Ardie Gijsberts - teamleider van het politieteam waarin ook onze wijkagent Ab Braber zit - 
toonde een aantal cijfers over onze buurt. Het aantal delicten in onze wijk is afgezet, tegen 
het totaal aantal in Tilburg over heel 2012 en tot nu toe dit jaar:  

2012 2013

AA Tilb. % AA Tilb.

Auto inbraak 39 1.081 3,6 4 394

Straatroof 2 214 0,9 1 71

Fysiek geweld 22 2.090 1 4 1.540

Woninginbraak 32 1.962 1,6 11 604

Ze geeft toe, dat Armhoefse Akkers relatief gezien best veilig is. In de veiligheidsmonitor van 
de gemeente staat onze wijk op de 5e plaats. “In deze lijst speelt ook het veiligheids-gevoel 
dat mensen ervaren een rol. Ook in deze wijk kan het dus nog beter”, vindt Ardie.

Buurtpreventie
Omgevingsmanager Marc van Akkeren sloot zich aan bij deze conclusie. Hij deed een 
oproep voor vrijwilligers die gezamenlijk een Buurtpreventieteam willen vormen. Door sur-
veillance werkt zo’n team in samenwerking met de politie en gemeente mee aan een veilige 
en prettige buurt. Door hun rode jassen met opvallend gele driehoek zijn ze goed herken-
baar en gemakkelijk aanspreekbaar. “In feite vormen zij de ogen en oren van een wijk”, 
legde Marc uit. Interesse? Kijk op : www.tilburg/buurtpreventie.nl of bel met ( 0900 8844 
en vraag naar wijkagent Ab Braber.

Wie herkent deze man?
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Wat is een heemtuin eigenlijk? Volgens 
Wikipedia ‘een kunstmatige, veelal om-
heinde entiteit in het landschap, met 
inheemse wilde flora en fauna’. Een plek 
met planten en dieren uit de omgeving dus. 
Daar wilde ik meer over weten. Ik spreek 
met Angelique af in de tuin op een koude 
ochtend in mei. 

Niet zomaar een tuin 
Achter de mooie houten poort blijkt zich 
een paradijsje te bevinden vol wilde planten 
en oude bomen. De niveauverschillen 
maken dat de tuin er heel anders uitziet 
dan een gemiddelde tuin. De omheining 
wordt gevormd door een haag van min-
stens veertien soorten struiken.  De grond 
wordt schraal gehouden. “Ik voeg er niets 
aan toe op een beetje kalk en houtas na”, 
licht Angelique toe. “Daardoor is een tuin 
ontstaan met wilde planten die in deze 
omgeving thuis horen en die zich hier op 
hun gemak voelen vanwege een goed 
bodemleven.”Naast planten uit de directe 
omgeving staan er ook nog wel enkele die 
van wat verder weg komen. Zaadjes die 
Angelique meegenomen heeft uit Limburg 
bijvoorbeeld, of wilde planten die ze van 
andere heemtuinhouders en biologen heeft 
gekregen. Vanwege het koude voorjaar 
bloeien er nog niet zo heel veel planten. 
“Kom over een paar weken nog maar eens 
langs”, zegt Angelique, “dan ziet de tuin er 
weer heel anders uit en weet je niet wat je 
ziet.” 

Vogelmuur en roodborstjes 
Wat is er op dit moment te zien? Een 
combinatie van veelvoorkomende en heel 
zeldzame planten (zie kader op pag.16). 
In de boomgaard staan oude rassen als 
kweepeer en notarisappel. “Als je daar 
een appel van eet, lijkt het of je er drie op 

hebt. Zo stevig zijn ze.” De tuin is ook een 
paradijs voor dieren. En op aparte planten 
komen natuurlijk aparte vlinders af, zoals 
oranjetip en zandblauwtje. Ze heeft zeker 
zeven soorten wilde bijen gezien en ook 
diverse vogelsoorten hebben hun weg naar 
de tuin weten te vinden. Angelique raapt en 
passant een uilenbal op en in de schuur, 
die ingericht is als een keukentje, zit een 
nest met jonge roodborstjes. Het rust op 
een plank achter een paar potten. We zien 
drie hele kleine bekjes opengaan als we er 
van bovenaf een blik op werpen.

Genieten met een wijntje 
Vele jaren geleden, in 1975, toen Angelique 
nog getrouwd was met Tejo en boven 
Zomerlust woonde, kreeg ze de gelegen-
heid om het stuk grond naast het café te 

Een heemtuin in Moerenburg                                                    Judith Doljé

Al jaren vraag ik me af wat voor tuin zich toch bevindt achter die grote hagen naast 
Café Zomerlust. Soms kun je door een gat in de heg een glimp opvangen van iets 
groens, maar een goed beeld krijg je er niet van. Het blijkt een heemtuin te zijn en hij 
is van Angelique en Peter van Heeswijk.

De open poort gunt ons een kijkje 
in de heemtuin
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kopen. Beiden waren altijd al geïnteres-
seerd in wilde planten en samen hebben 
ze de tuin aangelegd. Inmiddels beheert 
Angelique hem met haar tweede man, die 
het enthousiasme van haar al snel deelde. 
Zij is er bijna dagelijks te vinden. Om wat te 
snoeien of de paden te maaien, om som-
mige planten letterlijk binnen de perken te 
houden, maar vooral ook om van de tuin te 

genieten. Om er te zitten en rond te kijken, 
een hapje te eten of samen met haar man 
na het werk een wijntje te drinken. Daar is 
het ongetwijfeld ook een uitstekende plek 
voor! Incidenteel mogen serieus geïnter-
esseerden van Angelique best eens een 
kijkje komen nemen. Maar dan wel graag 
op afspraak. Ze is te bereiken via email: 
7lique47@home.nl.

In de tuin van Angelique en Peter zijn onder andere te vinden: daslook, lelietje van dalen, 
ruig klokje, salomonszegel, boshyacint, koekoeksbloem, akelei, rapunzel, rapunzelklokje, 
roomse kervel, gele en paarse dovenetel, duifkruid, vogelmuur, slanke en gewone sleutel-
bloem, adderwortel, herfsttijloos, kraailook, muskuskruid, bibber- en parelgras, ganzerik, 
diverse soorten walstro, vijf soorten orchideeën, vele soorten ooievaarsbek waaronder 
een donkere ooievaarsbek (geranium phaeum) en de knalroze bloedooievaarsbek (gera-
nium sanguineum)

Ouderen herdenken jongeren; jonge man-
nen die in de kracht van hun leven in een 
ver land het leven lieten. Traditiegetrouw 
begon de dag weer met een viering in de 
kerk op de Heuvel waar het Seniorenorkest 
van de Nieuwe Koninklijke Harmonie voor 
de juiste sfeer zorgde. Enkele sprekers, het 
dodenappèl, een overdenking door Prof. dr. 
F. van Iersel en zang van mevrouw Sante-
goeds waren de opmars voor een stille 
tocht naar het monument.

Daar presenteerde zich een aantal nieuwe 
bestuursleden die de moeilijke taak hebben 
om ook jongeren te betrekken bij dit stukje 
historie dat alleen door het fraaie monu-
ment nog enigszins in de beleving blijft. 
Om dit te behouden is ook financiële steun 
nodig. Dat kan via rekeningnr. 68 4700 689 
t.n.v. Stichting Vrienden van het Indiëmonu-
ment. 

Ingetogen herdenking                                                Jaap van Loon

Zaterdag 25 mei werd voor de 13e keer een herdenking gehouden bij het Indië-monument 
in het parkje aan de Gerard van Swietenstraat. Een in alle opzichten ingetogen maar ook 
sobere plechtigheid met opnieuw minder bezoekers.
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Wij beheren een volkstuin waar zonder 
chemische bestrijdingsmiddelen wordt 
gewerkt en we samenwerken met de 
natuur. Iedere tuin is verschillend. Omdat 
er geen huisjes staan is er een natuurlijke 
en rustige sfeer. Elk lid heeft  zo z’n eigen 
reden om een tuin te hebben. Sommige 
mensen willen vooral de diepvries vol 
krijgen, anderen willen juist gezond voed-
sel kweken of hun kinderen laten zien hoe 
voedsel groeit. Weer anderen kweken het 
liefst bloemen in hun tuin en  allen willen 
gewoon lekker bezig zijn en ontspannen. 

Kom kijken en geniet van de volkstuin

Zondag 23 juni stellen volkstuinen hun tuin open. Dat geldt ook voor volkstuin 
Moerenburg net over de draaibrug aan de Oisterwijksebaan. U bent welkom van 11.00 
uur tot 16.00 uur. Francine Thijs zal korte lezingen houden over biologisch tuinieren.

Ieder lid heeft een eigen taak en er zijn 
duidelijke tuinregels. Er zijn gezamenlij-
ke activiteiten, zoals de gezellige en druk 
bezochte Lente- en Herfstwerkdag voor 
het onderhouden van het terrein. Er is een 
vogelochtend en er zijn leden die bijhouden 
welke vlinders zich op onze tuinen bevin-
den. Door het jaar heen worden er onder-
ling ook veel tips en plantjes uitgewisseld. 
 
Tot ziens op 23 juni, en we staan klaar om 
u te informeren en rond te leiden. 
Werkgroep Open Dag VTV Moerenburg. 

De Avondvierdaagse van basisschool Armhoefse Akker mocht dit jaar rekenen op redelijk 
wandelweer, afgesloten met een glorieuze intocht in de wijk en het traditionele ijsje van de 
IJskoning op de speelplaats. Met 283 deelnemers was het grootste deel van de leerlingen 
van de basisschool vier dagen op pad geweest. (Foto: Meindert van Duijvenbode)
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Deze ontwikkeling is nog vrij pril en wordt 
mede gestimuleerd door de economische 
crisis in ons land. Ouders die kosten wil-
len besparen kunnen kinderopvang zelf 
regelen via een ruil met andere ouders. 
Jelke Hendriks en Gijs Laros uit de Daen-
delsstraat zijn in 2010 voor hun kinderen al 
begonnen met ruilopvang: “Wij hebben een 
oproep in de buurtkrant geplaatst en kregen 
één serieuze reactie, maar die was meteen 
raak. Na een uitgebreide kennismaking 
bleek er een goede match tussen ons gezin 
en dat van de familie Getkate, met dochter 
Rosa (6). Drie jaar verder is zij hier inmid-
dels kind aan huis en haar ouders Richard 

en Linda vangen onze twee oudsten Joska 
(8) en Sietse (6) mee op. Ons weekschema 
is stabiel: maandag en vrijdag bij ons 
lunchen en uit school spelen, dinsdag en 
donderdag bij hen thuis.” De aanvankelijke 
aanleiding was tweeërlei. Jelke: “We wilden 
rust voor de kinderen in plaats van overbli-
jven plus Buitenschoolse Opvang. Zo zijn 
wij het van vroeger uit zelf ook gewend. 
Plus het kostenaspect speelde zeker een 
rol, en nog steeds. Ruilopvang spaart veel 
geld uit. We hebben wel kortstondig andere 
vormen van opvang uitgeprobeerd, zoals 
oppas aan huis en een gastgezin, maar 
deze manier past gewoon het beste bij 
onze wijze van opvoeden.”

Voors en tegens
Een goed idee moet uiteraard in de praktijk 
ook de waarde bewijzen. Op de vraag naar 
voor- en nadelen van ruilopvang sommen 
Gijs en Jelke vooral de voordelen op: “Het 
is vooral gezellig met elkaar. De dochters 
schieten goed met elkaar op en zitten 
beiden in groep 3, hoewel niet in dezelfde 
groep. Bovendien is het erg flexibel. Er 
wordt gebeld als het werk uitloopt bijvoor-
beeld. Samen warm eten of logeren komt 
ook voor, als er aanleiding toe is. De ruil is 
gebaseerd op school- en werktijden, maar 
ook vakanties nemen wij mee. En alles met 
gesloten beurzen, dus zonder extra kosten 
wederzijds.” Een verwacht nadeel bleek 
mee te vallen: rekening moeten houden 
met vriendjes, afspreken, clubs. Ook an-
dere huisregels of verschillen in opvoedstijl 
zijn geen obstakels gebleken, maar slechts  
nuanceverschillen. “Kinderen moeten ook 
met verschillen leren omgaan”, aldus Gijs. 
“En leuk dat de kleuterjuffen reclame maak-
ten op de ouderavond voor onze goede 
regeling! Een aanrader.” 

Kind aan huis                                                                Gerben van Eeuwijk

De wijk Armhoef is rijk aan kinderopvang: naast Kinderstad en Tierelier zijn er drie 
gastouders actief. Toch zijn er ook ouders die het onderling, informeel regelen met 
elkaar. Zij doen voor hun kinderen aan ruilopvang in de buurt, de nieuwste trend in 
Nederland.

Gijs en Jelke hebben een mooie 
kleinschalige regeling voor de 

opvang van hun kinderen
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Tips en tops
Of ruilopvang navolging verdient, is afhan-
kelijk van de eigen gezinssituatie en de 
eigen wensen rondom kinderopvang. Op 
verzoek toveren Gijs en Jelke als ervarings-
deskundigen een aantal tips  tevoorschijn: 
“Ten eerste is een lokale oproep via de 
buurtkrant een goed begin, dichtbij huis 
dus. Ten tweede een uitvoerige ontmoeting: 
kinderen laten spelen, ouders aan de keu-
kentafel voor goede gesprekken over de 
wederzijdse verwachtingen en wensen. Ten 
derde moet er echt een klik zijn; bij twijfel 
niet doen! En als de ruilopvang eenmaal 
loopt: vooral open en eerlijk blijven commu-
niceren. In onze situatie gingen de moeders 
wekelijks wandelen in Moerenburg met een 
clubje, dan blijf je wel aan de praat! Veel 
‘WhatsAppen’ over praktische zaken, zeker 
doen. En accepteren dat de deal geven en 
nemen inhoudt. Tenslotte hebben wij vieren 
niets op papier gezet, maar zoiets zakelijks 
vastleggen is een optie. Inmiddels zijn wij 
als ouderparen vrij goed bevriend geraakt, 
maar vriendschap is geen must.” 
Er is sinds kort overigens ook een lande-
lijke bemiddelingswebsite: 
: www.ruilopvang.nl. 

Nieuwe deal in de maak
Anno 2013 kennen Gijs en Jelke slechts 
een drietal andere ouderparen die met 
ruilopvang bezig zijn. In de wijk zijn vooral 
opa & oma-oppassers druk bezig, zo sig-
naleert Gijs wekelijks aan het schoolplein. 
Zelf starten zij na de zomervakantie met 
een nieuwe regeling met de naaste buren. 
Aan de ruilopvang met het gezin Getkate 
komt na drie jaar met wederzijdse instem-
ming een einde. Buren Remco en Marleen 
met hun dochters Ise (4) en Maud (1) gaan 

Joska, Rosa en Sietse kunnen 
het prima met elkaar vinden

met hen een ruilopvang aan. Jelke vertelt 
met hetzelfde enthousiasme dat: “…het 
precieze schema nagenoeg uitgedokterd is. 
De ruil gaat weer gelden voor de school-
gaande kinderen, niet voor baby’s en peu-
ters. Onze jongste Hanne (2) blijft gewoon 
op de crèche, totdat zij naar school gaat. 
Kleintjes verzorgen kiezen wij niet voor. Wij 
hopen weer op een stabiele en prettige uit-
ruil, waar beide gezinnen jaren mee vooruit 

kunnen. Ik word er blij van.” Gijs vult haar 
aan: “Twee gezinnen die elkaar aanvullen 
is optimaal, hoewel het met maximaal drie 
huishoudens in mijn ogen ook mogelijk is. 
Meer zeker niet, dat kan gedoe geven. De 
bedoeling is immers wederzijds gemak. 
Daar moet je echt voor gaan, niet meer en 
niet minder.”
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Maar er viel ons één ding op: 
er waren minder kinderen dan 
de uitnodigingen die we heb-
ben verstuurd. Wij vinden dat 
jammer, maar vooral vervelend 
voor degenen die er niet 
waren. Aan hen de volgende 
boodschap: je hebt echt wat 
gemist! Schrijf daarom de 
volgende datum in je agenda: 
(ook voor degenen die er wel 
waren!) vrijdag 13 september. 
Dan is er weer een disco! De 
uitnodigingen zullen tegen die 
tijd nog worden verstuurd, dus 
maak je je daar maar geen 
zorgen over! We hopen dat 
jullie dan allemaal komen! Wel 
doen, hè, want ook deze disco 
wordt erg leuk! 
Tot de volgende keer!

De leden van de Jeugdraad nodigen je uit 
voor 13 september

De disco van de Jeugdraad

Vrijdag 24 mei vond de eerste disco-avond in de Pelgrimhoeve plaats! Het was super-
gezellig! Met een stoere DJ en leuke muziek stonden er de hele avond kinderen uit 
groep 8 tot en met klas 3 van het voortgezet onderwijs te swingen.

Groetjes van Sofie, Vivan, Manouk, Smilla, Gijs, Midas, 
Damian, Pim, Jop en Jasmijn van de Jeugdraad.

Het KVW voor de wijken Heuvel, Koningshoeven en Sacrament zal ook dit jaar weer 
van start gaan bij de Basisschool Armhoefse Akkers. Dit jaar vindt de week plaats van 
4 t/m 9 augustus. Inschrijven kan vanaf nu via : www.kvwhekos.nl.

Maar let op! Uw inschrijving is pas geldig nadat er is betaald. Dat betalen kan alleen contant 
worden gedaan op de aangegeven dagen. Vanwege veiligheid wordt een maximaal aantal 
deelnemers gehanteerd. De instructies volgen na inschrijving via de website.

Bij teveel inschrijvingen wordt gekeken naar de volgende criteria:
- Het kind zit op een school in de wijk; 
- Het kind woont in de wijk; 
- Het kind heeft al eerder mee gedaan met HeKoS Kindervakantieweek.

Dus als het KVW vol zit, geldt niet ‘wie het eerst komt wie het eerst maalt’.
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Met geveltuintjes zien de straten er groe-
ner uit en kunnen allerlei nuttige insecten 
en vogels gemakkelijker een plek vinden in 
de stad. Bij het herinrichten van straten le-
vert dat de gemeente geen extra kosten op 
en wordt het dus meegenomen in het werk. 

Voor je begint
Het trottoir moet breed genoeg zijn. Na 
aanleg van het geveltuintje moet een 
scootmobiel of kinderwagen er nog gemak-
kelijk langs kunnen. Daarvoor is minimaal 
120 cm. (vier stoeptegels) breedte nodig. 
Liefst meer. Zijn er al veel geveltuintjes in je 
straat? Dan moet - om te kunnen passeren 
- op een aantal plekken de minimale 
breedte 150 cm. dus 5 tegels zijn. Hou er 
ook rekening mee, als er vaak fietsen voor 
het huis staan.
Samengevat: denk na of anderen er last 
van kunnen hebben.

Hoe maak je het
Het maken van een geveltuintje is gemak-
kelijk:
§	Licht met een schop de eerste stoeptegel 

die tegen je gevel aan ligt uit de grond. 
§	Graaf voorzichtig het gele zand uit, tot 

een diepte van maximaal 30 cm. Let op: 
vanaf ongeveer 25 cm. diep kun je al 
kabels tegenkomen.
§	De tegel die je er uit hebt gehaald zet je 

verticaal in de grond als afscheiding.
§	Vul het gat met een mix van de uitko-

mende grond en tuinaarde/compost
§	En dan planten maar!

Planten
Zoek op internet of bij het tuincentrum wel-
ke planten je leuk vindt en welke planten 
het goed zullen doen. Om maximaal plezier 
te hebben van je geveltuin een paar tips:
§	Houd er rekening mee hoe je gevel ligt: 

op het zuiden, op het noorden of juist 
oost/west
§	Denk ook na hoeveel tijd je er aan wilt 

besteden (vaste planten of veel één-
jarigen) 
§	Hoe hoog wil je de planten hebben?
§	Moet het er alleen leuk uitzien, of vind je 

vogels en insecten ook belangrijk?
§	Als de stoep nogal smal is: dan geen 

uitwaaierende struiken en al zeker niet 
met doorns. 

In het volgende voorjaar wil de Buurtraad 
samen met de gemeente een actie voor-
bereiden om informatie en hulp bij het 
maken van een geveltuintje te geven. Dat 
komt dan zeker in de buurtkrant.

Buurtraad Armhoefse Akkers

Bloeiende plantjes fleuren 
een stukje straat op

Vragen over een geveltuintje

Bij de herinrichting van de Armhoefstraat en J.P. Coenstraat krijgen bewoners de 
keuze om een geveltuintje aan te laten leggen. Woon je niet in deze straten en wil je 
toch een geveltuintje? Dan kun je dat gemakkelijk zelf aanleggen.
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In samenwerking met Jan Wier en StudioT 
zijn AED’s beschikbaar gekomen voor de 
wijk. Daarnaast is er een bestand opge-
bouwd met een kleine veertig vrijwilligers 
die middels een oproep ingezet kunnen 
worden voor reanimatie en het bedienen 
van de AED-apparatuur. In de afgelopen 
twee jaar is hier met enige regelmaat ge-
bruik van gemaakt.

Hartveilig
De Stichting AED-Tilburg is erop gericht dit 
systeem over de hele gemeente uit te rol-
len en zo Tilburg hartveilig te maken. In een 
aantal wijken is dit al het geval en in andere 
wordt er hard aan gewerkt. De Buurtraad 
en de Stichting hebben daarom besloten 
hierbij gezamenlijk op te trekken. Vanaf 15 
april jl. is het beheer van de AED’s en het 
opleiden van de hulpverleners overgedra-
gen aan de Stichting AED Tilburg. 

Wijkgebonden
Naast het hartveilig maken, heeft deze 
activiteit ook een functie in het verbinden 
van mensen in de wijk. In de gesprek-
ken met de Stichting is benadrukt dat de 
Buurtraad er waarde aan hecht dat dit ook 

in de toekomst zo blijft. Deze hulpverlening 
is een activiteit voor de wijk, door de wijk. 
Zo zullen bijvoorbeeld in de toekomst de 
trainingen aan vrijwilligers in deze wijk ook 
gegeven worden in de wijk.

Oproep
De Buurtraad en de Stichting AED Tilburg 
blijven een beroep doen op alle wijkbewon-
ers. 
Bent u via uw werk als BHV’er of om een 
andere reden in het bezit van een certificaat 
reanimatie/AED-bediener meldt u dan aan. 
Hebt u zo’n certificaat nog niet, maar wilt u 
gaan helpen, meldt u dan aan voor een cur-
sus. Ga daarvoor naar : www.aedtilburg.nl 
en dan naar de button: “word vrijwilliger en 
red levens.”
U kunt ook contact opnemen met: Piet van 
Erp, Stichting AED Tilburg, 
( 06 519 055 36, 7 p.van.erp@ziggo.nl.

Namens de Buurtraad, Johan van der Have

AED’s in de wijk gaan over naar Stichting AED Tilburg

In 2011 is de Buurtraad gestart met het plaatsen van AED’s in de wijk en het werven 
en opleiden van vrijwilligers om deze te bedienen. Met succes. Deze activiteiten wor-
den nu overgedragen.

Op 25 mei is er in het eerste deel van 
de J.P. Coenstraat een stoepfeest 
gehouden. Tijdens dit feest hebben 
de buurtgenoten afscheid genomen 
van Wil en Louis van Beek die na 
meer dan 65 jaar in de JP Coenstraat 
te hebben gewoond gaan verhui-
zen naar een appartement in de St 
Jozefstraat. Het was erg gezellig en 
volgens de vele aanwezigen voor 
herhaling vatbaar.
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Dat krijg je van jaren ‘geen beleid’, door 
zowel kerkelijke als politieke bestuurders. 
Sinds de sluiting van de kerk in 2007 is er 
praktisch niets anders mee gebeurd, dan 
wat het verval aan het gebouw bewerkstel-
ligt. De  tuinmuur  van de pastorietuin is 
intussen gesloopt, want die stond letterlijk 
op omvallen. Er staan nu hekken. Er staan 
ook hekken om de pastorie heen en dat 
zou zijn om de dakkapellen te vernieuwen. 
Welnu, die  dakkapellen zijn intussen eraf 
gehaald en er zijn dakramen geplaatst, 
maar die hekken zullen er nog lang staan, 
want de vastgoedbeheerder is eruit met zijn 

Sacramentskerk in verval                                             Toon van Gestel

Met wat eens de architecturale kroon van onze buurt was, onze Sacramentskerk, gaat 
het van kwaad tot erger. Het is een bouwval aan het worden en de pastorie ernaast 
ook helaas. 

anti-kraak . Anti-kraak kost ook geld en dan 
zijn bouwhekken goedkoper. 
Er zou volgens bronnen een aanvraag lig-
gen voor een studentenkamervergunning 
voor de pastorie en er zouden al kamers te 
huur worden aangeboden. De werkgroep 
Kerk en Klooster heeft maar weer eens 
opnieuw politiek en bisdom benaderd. 
Er zouden plannen zijn tot herbestemming, 
waarbij de voorzijde en het westwerk van 
de kerk behouden zouden blijven, maar 
hoe het daarmee staat blijft vooralsnog 
onduidelijk.

Op 12 juni was er een feestelijke bijeenkomst rond de realisatie van de herdruk van het boek 
‘Tussen Zomerlust en Weemoed van haven tot spoor’. Op de foto twee van de initiatiefne-
mers: Klaartje van Beerendonk-Smits (Blossom bloembinders) en Corin Sweegers 
(Oisterwijksebaan 8). Bij beiden is het boekje te koop voor 10,00 euro, waarmee ook de 
stichting KVW HeKoS gesteund wordt. 
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Het Cruyff Courts-kampioenschap is een 
6-tegen-6-competitie die gehouden wordt 
voor jongens en meisjes tot en met 12 jaar. 
Dit schooljaar deden in Nederland in totaal 
1.800 teams mee. De meisjes waren dan 
ook niet zomaar geselecteerd voor de fi-
nale. Eerst wonnen ze het scholentoernooi 
in Tilburg. Daarna nog vier kwalificatietoer-
nooien en dat met een team, waarin maar 
twee meisjes ook echt op voetbal zitten. 

Meisjes Armhoefse Akker tweede op NK Cruyff Courts

Het scheelde maar één doelpuntje. Op het voorplein van het Olympisch Stadion in 
Amsterdam wonnen de voetbalsters van basisschool Armhoefse Akker alle poulewed-
strijden. In de finale was helaas de tegenstander uit De Bilt echter te sterk. Weg reis 
naar Barcelona…

Het team van basisschool Armhoefse Akker: van boven naar beneden en van links naar 
rechts: Jeaninne, Eef, Josephine, Tinkel, Nora, Dagmar, Hanneke, Julia,en vooraan Julia en 
Bieke. De beide coaches Kees van de Sanden (15, en oud leerling van de school) en Pim 
Kurvers staan niet op de foto

Tot aan de finale verloor het Armhoefse 
Akker-team, dat bestond uit tien meiden uit 
groep 8 en eentje uit groep 7, geen enkele 
wedstrijd!  Het verlies in de finale zorgde 
ervoor dat ze nu niet mogen afreizen naar 
het Europees Kampioenschap op 15 en 16 
juni in Barcelona. Maar de joekel van een 
beker krijgt zeker een ereplaatsje! 

Proficiat!
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Deze culturele, culinaire belevingen worden 
iedere keer op een nieuwe ludieke plek 
in Tilburg georganiseerd. Een boot, een 
skatepark, een kapel, een weiland of een 
privé-eiland worden voor één weekend 
in gebruik genomen door de Te Gekke 
Etentjes om Tilburg te verwennen met 
culinaire sprookjes. 

Cookaholics
Tijdens dit evenement word je opgehaald 
met de boot de Tilia van Tilburg te Water. 
Aan boord word je getrakteerd op een 
amuse, waarna wordt aangemeerd bij 
natuurgebied Moerenburg. Tijdens de wan-
deling met enthousiaste gids even tijd voor 
een tussengerechtje. In een weiland, tus-
sen de schapen en langs een laantje zeer 
oude knotwilgen volgt een pauze met een 
voor- en hoofdgerecht. De terugweg gaat 
in antieke tourbussen waar vervolgens het 
dessert wordt geserveerd. Het eten wordt 
verzorgd door ‘Cookaholics’. Zij koken een 

landelijk getint, maar culinair hoogwaardig 
vijfgangendiner.  

Reserveren
Tijdens dit etentje zijn er maximaal zestig 
plaatsen, dus ben er snel bij! Op vrijdag 
en zaterdag 6 en 7 juli houden we deze 
dynamische dinerbeleving. Voor 42,50 euro 
per persoon mag je het mee beleven. Kijk 
op de website voor meer informatie of om 
je aan te melden (reserveren verplicht): 
: www.te-gekke-etentjes.nl of 
( 06 411 912 23.  

De andere etentjes die nog plaats vinden 
zijn in de Piushaven: Varend Zigeunerdiner 
(2/3 aug.) en  Zomereilanddiner (6/7 sept.);  
(0)13-gangen diner (4 okt.) en het Laatste 
Avondmaal (1/2 november) in de Ursulinen-
kapel. Deze etentjes zijn ook te boeken 
voor uw eigen groep (personeel, feest, 
bruiloft, etc.) of kunnen op maat gemaakt 
worden voor de gelegenheid.  

Varen, wandelen, dineren in het weiland…                     Corin Sweegers

Dat is wat je allemaal doet als je je inschrijft voor het evenement  ‘Te Land, te Zee, 
te Gek Weilanddiner’ georganiseerd door de ‘Te Gekke Etentjes’. De combinatie van 
recreatie met kunst, cultuur, stadsbeleving en heerlijk eten staat centraal. Op 6 en 7 
juli wordt Moerenburg aan gedaan.

Lekker genieten in de buitenlucht van culinaire verrassingen
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Een van de activiteiten: 
het varend concert 

(foto: JohnVfotografie)

Buurtgenoten Ahoi!      Redactie 
 
Nu de Piushaven weer een groene stadsoase is, het weer zich langzaam verbetert,  
is het een mooie gelegenheid Tilburg vanaf het water te verkennen. De Stichting 
Tilburg te Water biedt volop mogelijkheden. 
 
In korte tijd is er veel veranderd in het havengebied. Veel nieuwe bewoners zijn 
neergestreken op de kaden en oevers van de Piushaven. Op het water wordt duurzaam 
gebouwd door meerkoeten, futen, waterhoentjes en zelfs schildpadden!  
 
Mogelijkheden 
Voor de Stichting Tilburg te Water breekt het vierde vaarseizoen aan, de kleurrijke 
programmering biedt voor ieder wat wils. De doelstelling van deze stichting is om zonder 
winstoogmerk zoveel mogelijk mensen te laten genieten van het Tilburgse water. Dit doet 
de stichting door het beschikbaar stellen van open rondvaartscheepjes die geboekt kunnen 
worden voor familie- en vriendenfeestjes, bedrijfsuitjes en kinderfeestjes. Of met de 
themavaartochten waarvoor per persoon kan worden gereserveerd. Ook kan er zelf het 
water op gegaan worden met een van de roeiboten of kano's. In de afgelopen drie 
vaarseizoenen zijn er met al deze activiteiten al ruim 8000 mensen over het verrassende 
Tilburgse water gegaan! 
 
Waterinfoplein 
De website : www.tilburgtewater.nl is een 'waterinfoplein' voor alle activiteiten en 
evenementen op en aan het Tilburgse Water en voor achtergrondinformatie. Het is ook 
mogelijk om aan te melden voor de e-mailnieuwsbrief van Tilburg te Water. Deze 
nieuwsbrief komt gedurende het seizoen ongeveer één keer per maand uit en geeft tips 
over de activiteiten en evenementen in de Piushaven én de mogelijkheid om als eerste aan 
te melden voor activiteiten, zoals bijvoorbeeld het varende concert Sous le Pont. 
 
#------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Korting 50% voor buurtbewoners 
 
op de huur van een roeiboot of kano! (eenmalig tegen inlevering  
van deze bon) bij de Stichting Tilburg te Water.  
Reserveren kan via ( 06 255 155 56 of 7  info@tilburgtewater.nl.  
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Het makelaarskantoor biedt het pand inclu-
sief bouwvergunning aan voor 525.000,- 
euro, mogelijk erg dure metertjes. Dit 
omdat de Hoge Raad, als hoogste rechts-
orgaan, heeft uitgesproken dat hij de bouw-
plannen niet in overeenstemming met de 
bestaande bestemmingsplannen acht, en 
de Gemeenteraad besloten heeft, dat dit 
bestemmingsplan niet aangepast wordt om 
bouw toe te staan. De eigenaar heeft dus 
ten onrechte en zonder vergunning bomen 
gerooid, inmiddels zijn er dan ook vijf bo-
men herplant, die nog tot wasdom moeten 
komen. Maar toch lijkt er zichtbaar begon-
nen  te zijn met het bouwrijp maken van de 
grond. Hoe steekt die vork in de steel ?

Bestemmingsplan
Makelaar Arec per e-mail om verheldering 
gevraagd. Die bericht dat er wel degelijk 
een bouwvergunning is voor het bouwen 
van een villa. 
Zie: : www.arecmakelaardij.nl. Tevens kan 
het bouwplan ook zonder de grond gekocht 
worden. Erg verwarrend, ik heb dus ook 
maar even contact opgenomen met oud-
redacteur Pieter Siebers, die hier eerder 
over geschreven heeft in ons wijkblad en 
de procedure heeft gevolgd: 
“Er is weliswaar een bouwvergunning ver-

leend, maar die kan – in juridische termen 
- niet privaat-rechtelijk gebruikt worden. 
Dat betekent feitelijk dat bouw alleen is 
toegestaan als de gemeente het bestem-
mingsplan zou aanpassen, en die is dat 
niet van plan. De Hoge Raad heeft tevens 
gesteld dat de gemeente in haar recht 
staat.” 

De advocatuur zal er nog een smakelijke 
kluif aan kunnen hebben, mocht een koper 
zich aandienen en daadwerkelijk wil gaan 
bouwen. Het is zo helder als een kop 
erwtensoep, waarbij vermeld, dat ikzelf 
toch maar geen bod heb uitgebracht! Mijn 
staatslot bleek de cijfers niet allemaal op 
een rijtje te hebben.

Een kostbaar stukje grond?                                                     Ab Smit

Al eerder is geschreven over het perceel bouwgrond dat momenteel te koop wordt 
aangeboden in de Professor Dondersstraat 46A. De buurt heeft zich verzet tegen de 
bouwplannen, en het rooien van bomen. In mei werden vijf bomen herplant.

Met de wethouder op de fiets

Op 24 april bracht wijkwethouder Marieke Moorman een werkbezoek per fiets aan 
onze wijk. Samen met enkele Buurtraadleden en omgevingsmanager Marc van 
Akkeren van de gemeente fietste ze langs opvallende en minder opvallende punten in 
de wijk. Goed om zo eens van dichtbij te kijken wat er speelt in onze buurt. 

We begonnen bij de Sacramentskerk en 
de muur van de pastorietuin, die niet lang 
daarvoor was gesloopt. We hebben als 
Buurtraad aangegeven dat we bezorgd zijn 
over het voortzettende verval. De ge-

meente heeft hier beperkte mogelijkheden 
in. Met de Werkgroep Kerk & Klooster is 
de stand van zaken nogmaals besproken. 
Helaas is er geen voortgang, de bal ligt bij 
het Bisdom (zie ook elders in dit blad).
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Enkele leden van de Buurtraad op stap 
met wethouder Marieke Moorman

Chantellle – mijn buurvrouw-  heeft een half 
jaar geleden haar opleiding afgerond en is 
gestart met haar eigen pedicuresalon. “Ik 
kan namelijk best nog wat klanten gebrui-
ken”. “Ja maar weet je, iedere onderne-
mende wijkbewoner wil wel in het buurt-
krantje staan om aandacht te krijgen, er 
moet echt iets bijzonders zijn of je moet wat 
bedenken”, geef ik aan. 

Bekend
Nou ja en wat is dan ‘bijzonder’? Dat Chan-
telle ook mooie gelnagels op je tenen kan 

maken voor het geval je zelf geen mooie na-
gels hebt? Of dat ze ook massages geeft? 
Nee, dat zijn ook niet echt de bijzondere 
dingen, maar wel prettig. Aan het einde van 
de behandeling wil ze me niet laten betalen, 
maar dat heb ik wel gedaan. Nou Chantelle, 
besteed dat geld liever aan een keer ad-
verteren in de buurtkrant! En zet er dan bij 
dat je getrouwd bent met Dennis van Dijk, 
de halve buurt kent Dennis. En de andere 
helft van de wijk kent je als de moeder van 
Damian, Tigo en Emma. 
En zo geschiedde. 

Mooie voeten?                                                     Willianne Verbakel

“Dat is mooi dat jij een keer hier komt, want jij schrijft toch voor de buurtkrant?“ 
zegt Chantelle, terwijl ze met mijn pedicurebehandeling begint. 

Onderweg spraken we over geveltuintjes, 
waar bewoners van de nieuw in te rich-
ten J.P. Coenstraat en Armhoefstraat een 
aanvraag voor kunnen doen. Ook andere 
wijkbewoners blijken daar wel interesse in te 
hebben (zie ook elders in dit blad).

Voetbalveld en bootje varen
Bij de Jan Wierhof keken we naar het kale 
voetbalveld en het speeltuintje dat niet 
optimaal functioneert. Er is sinds kort een 
meedenkgroepje opgericht dat zich gaat 
buigen over de inrichting van het park en de 
speelplek. Ook een eventueel kunstgras-
veld kwam ter sprake. Hier zijn voor- en 
tegenstanders van en het is erg duur. Als dit 
verder gaat spelen, wordt de buurt er zeker 

bij betrokken. En het zal sowieso niet eerder 
dan 2017 zijn.
We fietsten verder langs o.a. de Werf 
en vroegen ons hardop af of er ooit een 
mogelijkheid te bieden is om op een veilige 
manier met opblaasbootje e.d. het water in 
te gaan. Het Havenpark wordt aangelegd 
en we spreken af om dit even af te wachten. 
Het water is zeker schoon genoeg, maar er 
is geen garantie dat er niets op de bodem 
ligt, zoals fietsen, winkelwagens en andere 
rommel. Het tijdelijke Stadsstrand is ook 
een goede gelegenheid om zaken uit te 
proberen.

Bankjes en spelen in de natuur
In Moerenburg kwam de vraag vanuit het 
Senioren Netwerk ter sprake om te kijken 
naar extra bankjes om uit te rusten tijdens 
een wandeling. Ook hebben we als Buurt-
raad een wens voor een natuurspeelplek. 
Deze zaken worden besproken met de 
werkgroep Behoud Moerenburg. In ieder 
geval wordt er vanuit de gemeente positief 
over gedacht. 
Na deze prettige en nuttige fietstocht gingen 
we met een handvol afspraken ieder naar 
huis of het stadhuis. Zeker voor herhaling 
vatbaar, zo’n werkbezoek.

Buurtraad Armhoefse Akkers 
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Maar goed, zoek je een goede pedicure 
en/of ben je toe aan een lekkere massage, 
neem dan contact op met Chantelle van 
Dijk via (06 516 629 39 of 
7 info@vedettapedicure.nl.  

Nou tabee dan, en prettige vakantie!                            Toon van Gestel

Het weer. Het weer was van slag dit voorjaar en als ooit het gezegde opging dat 
éen zwaluw of éen dag zon nog geen lente maakt, dan was het wel dit jaar. Gri-
jze wolken en slagregens teisterden onze zompige moerasdelta en ook ons arme 
bos- en weilandrijke Brabant blijft niet gespaard. (In de Franse Alpen werden de 
skipistes weer geopend, maar in Lapland was het tegen de dertig graden.) Wel is 
het bij ons mooi groen geworden van al die nattigheid; loopt u het landschapspark 
Moerenburg maar eens in. De groene zone waarvan het deel uitmaakt, slingert zich 
als een gordel van smaragd door het hart van Brabant. 

Gelukkig bleef de moraal van de buurt-
krantredactie ongebroken: onverdroten 
hebben we ook dit afgelopen seizoen 
nummer na nummer van de persen 
laten rollen. En ook het mindere eco-
nomische tij heeft geen vat op ons en 
in goede samenwerking met de buurt-
raad blijven we nog financieel gezond 
ook. (Ook al draait de gemeente het 
subsidiekraantje steeds vaster dicht.) 
Dit mede dankzij de adverteerders uit 
de buurt, want die weten ons steeds 
vaker te vinden. Ook ons lezersbestand 
breidt zich gestaag uit; dit jaar hebben 
we de nieuwe bewoners van ‘de Werf’ 
als onze lezers mogen verwelkomen.  
De buurtkrant groeit en bloeit, en daarom vind ik het tijd om na een kleine tien 
jaar als eindredacteur - en veertien jaar redactielidmaatschap - te gaan stoppen. 
Het is tijd voor een hernieuwd elan. Tabee dan, maar de redactie blijft en in mijn 
opvolging is voorzien. Wie het wordt? Ik eindig met een heuse cliffhanger. Fijne 
vakantie en hoop ik met goed weer!

Namens de gehele redactie, Toon van Gestel
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Bonbonnetje huren?
Donderdag 16 mei is onder grote belangstelling het Bonbonnetje en de nieuwbouw van het 
RIBW Brabant aan de Werf opgeleverd. Het Bonbonnetje is een karakteristiek gebouwtje uit 
1936 met zinken dak dat onderdeel was van de opstallen van de vroegere Gemeentewerf. 
Tiwos is nog op zoek naar een huurder die een goede match kan maken met de omge-
ving en de naastgelegen (19) woonzorgeenheden. De binnenafwerking wordt in overleg 
met de huurder gedaan. Heeft u interesse dan kunt u contact opnemen met woonmakelaar 
Hadewych van den Muijsenbergh, 7 hadewychvandenmuijsenbergh@tiwos.nl.

Expo cursisten Atelier Wateridee  
Een aantal bewoners uit de wijk Armhoef volgt een cursus ‘tekenen/schilderen of aquarel in 
de wijk, bij Atelier Wateridee aan boord van de Drie Gebroeders aan de Havendijk 7. Vorig 
jaar deden ze nog mee aan de Open-Atelierroute, nu exposeren ze op een tentoonstelling in 
het Duvelhok aan de St. Josephstraat. Op zaterdag- en zondagmiddag 24 en 25 augustus 
kunt u gaan kijken.  

Kap bomen verijdeld
Er lag een aanvraag voor het kappen van 23 fraaie, gezonde bomen op het terrein van Jan 
Wier. GGz had het plan zo gemaakt, dat ze uiteindelijk zelf kon kiezen, welke bomen het 
beste omgezaagd konden worden. Enkele drogredenen: de kronen zouden teveel in elkaar 
groeien en het licht van de lantaarnpalen belemmeren, waardoor de veiligheid in het gevaar 
zou kunnen komen. Buurtbewoners kwamen in het geweer en verijdelden vooralsnog het 
plan. 

Proeve(n) van Sporck
Componist en wijkbewoner Jo Sporck wordt 60 in oktober. Ga naar www.tilburgvoorcultuur.nl 
om te lezen wat er allemaal georganiseerd wordt. En om het project Proeve(n) van Sporck 
via crowdfunding te ondersteunen. Alle beetjes helpen. Ook in onze wijk kunnen we 
proeve(n) van Sporck: op 5 oktober organiseren we een flashmob. 
Meer daarover in de volgende buurtkrant! Informatie: info@sporck.nl

De Nieuwe Jeruzalemmer Courant
Een deel van onze wijk ontvangt een paar keer per jaar de Nieuwe Jeruzalemmer Courant, 
het wijkblad van de wijk Jeruzalem. Sinds januari is dit blad verzelfstandigd en worden ook 
de omliggende wijken van informatie voorzien over activiteiten in en rondom deze wijk. We 
zoeken naar een vorm van wederzijdse ‘bevruchting’.

Night out with sYin
Op zaterdag 22 juni 2013 organiseert Stichting Youth in Nepal (sYin) een night out in Café 
Het Raadhuis in Berkel-Enschot. Met Brabantse gezelligheid, optredens en een veiling, is dit 
de kans om in gesprek te gaan met de mensen achter Stichting Youth in Nepal. De inloop is 
vanaf 19.30 uur. En natuurlijk hoopt sYin zoveel mogelijk geld en ideeën te verzamelen voor 
haar kinderen in Nepal! Kijk voor meer informatie op : www.syin.nl. 
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Buitenschilderweek
In de zomer organiseert Atelier Wateridee een ‘Buiten Teken- en Schilderweek’. Van 1 t/m 
5 juli is er een programma van vijf dagen waarop gewerkt wordt op buiten-locaties in en 
om Tilburg. Alles is in principe op fietsafstand. Er kan gewerkt worden in een techniek naar 
keuze. Dagelijks van 10.00 tot 16.00 uur, maar er kan ook ingetekend worden op enkele 
dagdelen. Op vrijdag is er een gezellige weekafsluiting en het bekijken van de resultaten. 
Wilt u deelnemen? Er is nog plaats! Op : www.wateridee.nl meer informatie over program-
ma en kosten, of bel met docent Caroline ( 06 121 463 34. 

Studio T en vlinders
Studenten van de Studio T MBO business school hebben 25 mei jl. geholpen bij de aanleg 
van een vlindertuin op het voormalige Snikkers- en Oomsterrein inde wijk Stokhasselt. De 
vlindertuin is een initiatief van de stichting Wijkraad Stokhasselt 88 met ondersteuning van 
de projectgroep ‘Hof van Puccini’, waarvan Studio T een onderdeel is. 

20 JAAR Home-Start
Een gezin draaiende houden is een hele uitdaging. Home-Start kan ouders daarbij onder-
steunen. Een vrijwilliger komt eens per week een dagdeel in een gezin om naar het verhaal 
van ouders te luisteren en hen te steunen. Home-Start helpt ouders (gratis) hun eigen kracht 
te (her)vinden. Bel of mail voor meer informatie naar ContourdeTwern. Vraag naar de coör-
dinatoren Tonny van Dommelen of Marleen Thomassen, ( 583 99 99, 
7 tonnyvandommelen@contourdetwern.nl of marleenthomassen@contourdetwern.nl. 

Zorglandschap De Leyhoeve  
De gemeente Tilburg heeft de oude vuilstort ten zuiden van het park, tegen de A58 aan, 
gesaneerd. Aan het bouwrijp maken van de locatie voor De Leyhoeve wordt momenteel de 
laatste hand gelegd. Eind dit jaar of begin 2014 kan dan begonnen worden met de bouw van 
302 appartementen met tal van voorzieningen. Daarvoor is veel belangstelling, hoewel pas 
in 2015 de eerste bewoners hun huis in kunnen. Op landgoed De Hilverhoeve zijn twee                              
proefwoningen ingericht. Meer informatie: : www.leyhoeve.nl

Danslust bij Café Zomerlust
Op zaterdag 17 augustus is voor de tweede keer Danslust. Heb je zin om te dansen op 
disco-funk muziek van de jaren 70 en 80, kom dan naar Café Zomerlust. Je bent van harte 
welkom vanaf 21.00 uur. Toegang gratis.

Tilburg Ten Miles
In de aanloop naar het beeldbepalend evenement Tilburg Ten Miles (TTM) werd op 25 mei 
de Trappistenloop georganiseerd. Een hardloopwedstrijd onder auspiciën van TTM. Start en 
aankomst bij het Trappistenklooster voor zo’n 300 lopers die ruim 4.000 euro bijeenbrachten 
voor een goed doel: de bouw van varkensstallen bij een kloostergemeenschap in Oeganda. 
Traditiegetrouw vindt het evenement plaats op de erste zondag in september en dat is dit 
keer 1 september met natuurlijk weer een mooi stuk van het parcours door onze wijk.

Moerenburg
De Werkgroep Moerenburg heeft grote moeite met de plannen die in het mei nummer van 
dit wijkblad werden ontvouwd. De ideeën over o.a. bewegwijzering en de ‘memorytree’ voor 
Café Zomerlust worden in een reactie naar de gemeente stevig onderuit gehaald. De werk-
groep zou graag zien, dat er een mooi Natuurleerpad in Moerenburg wordt gerealiseerd.
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Teken- en schilderlessen en cursus Aquarel
Leerzaam en gezellig! In het atelier aan boord van ons schip Drie Gebroeders aan de 
Havendijk 7 (bij de Hogendriesstraat). Kijk op : www.wateridee.nl of ( 06 121 463 34.

Te koop caravan
In verband met overlijden te koop: Caravan Hobby 370 N Classic van 1992. Drie personen. 
Inclusief voortent, luifel, 3-pits kookplaat, kachel en chemisch toilet (porto potti, nieuw en 
nog in de doos). ( 543 13 20.

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

Tijdelijke woonruimte gezocht
Langs deze weg zoek ik, per 1 juli, tijdelijke woonruimte voor 1 jaar. Gaat u voor langere tijd 
op reis (of weet u iemand), dan is het ook een mogelijkheid dat ik op uw huis pas. Ook als 
uw huis pas over een langere tijd verkocht wordt, is dat een optie. Ik ben een vrouw van 55 
jaar. Mocht u in uw omgeving iets horen, dan hoor ik dat graag van u. ( 06 486 990 89.

Muziekles 
Basgitaar, contrabas, gittaron en tuba.  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@ziggo.nl. Theo en Martyntje.

Cursus Vaarbewijs
Cursus Klein Vaarbewijs 1 en/of 2 in de buurt? kijk op :www.wateridee.nl of 
( 06 121 463 34 of ( 06 255 155 56.
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BUURTAGENDA 

Vanaf 26 
mei 

Divers Piushaven Levend Podium 
Allerlei activiteiten op en rond de Piushaven 

23 juni 11.00 – 16.00 uur Volkstuin Moerenburg 
Open dag met voorlichtingen 

4 t/m 9 
aug. 

Hele dag Basisschool Armhoefse Akkers 
Kindervakantieweek HeKoS 

10 aug. Hele dag Gildeterrein St. Joris 
Volleybaltoernooi van Armhoefse Akkers 

24 en 25 
aug, 

Middag Duvelhok, St. Josephstraat 
Expositie cursisten Atelier Wateridee 

1 sept Middag Tilburg Ten Miles 
Hardloopevenement dwars door onze wijk 

13 sept. 20.00 – 23.00 uur Pelgrimhoeve 
Kinderdisco georganiseerd door de Jeugdraad 

 
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:  

29 augustus 

13 september 

  
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 
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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, m.u.v.  
juli en augustus. Eerstvolgende vergadering 10 september in de 
ruimte van de Buurtraad in de Van Heutszstraat 1a. Bellen bij 
Buurtraad/prikpost. 

                            
Ø Wijkagent 

Ad Braber 
Wijk Armhoef Hoogvenne 
E-mail: ad.braber@mw-brabant.politie.nl. ( 0900 8844.  
Spreekuur op maandagavond: 17 juni, 1 + 15 + 29 juli, 12 + 26 
augustus en 9 september 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. Op 20 mei is er géén spreekuur. 

  
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.  
Bloedprikken door SHL-groep: iedere ochtend van maandag t/m 
vrijdag van 08.00 - 11.30 uur in het Gezondheidscentrum 
Piushaven, Prinsenhoeven 22. 
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 p.van.erp@ziggo.nl.  

  
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!	  
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Voor het beste hypotheekadvies komt u uit bij Lancyr Mutsaers. Er is namelijk veel 
meer mogelijk dan u denkt. Een advies van Lancyr Mutsaers is altijd maatwerk en 
dus afgestemd op uw woonwensen en financiële en persoonlijke mogelijkheden. 
Onze hypotheekadviseur helpt u graag verder bij het vinden van de beste hypotheek.  
 
Voor de verkoop van uw woning staan wij graag voor u klaar  Ook in de huidige 
markt doen wij er alles aan om de verkoop van uw woning zo snel mogelijk te laten 
verlopen. Wij maken graag een afspraak met u om te laten zien wat wij voor u 
kunnen betekenen.   

  

	  
Professor	  Verbernelaan	  100	  	  	  
5037	  AK	  	  Tilburg	  
Tel.	  013	  -‐	  467	  66	  93	  
Contactpersoon:	  	  M.	  Zabil	  
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Goirkestraat 161A 
5046 GG Tilburg, M 0627115836

E info@matthijsklerx.com, I www.matthijsklerx.com
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!!!! VANWEGE ANNULERING NOG PLAATS IN AUGUSTUS !!!! 

Veel buurtgenoten waren al bij ons in Villa Poggio al Sole (Het Huis op de Zonneheuvel) 

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 vriendenvakantie.  

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, de mozarella en niet te vergeten: de zon. 

Paestum, Pompeï, Napels, Capri, Amalfikust als dag uitstapjes. 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

	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Hairfashion Sylvia 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Dames	  en	  Heren	  Kapsalon	  

St.Josephstraat 85A                                                                                                                                                                                                   
5017GD Tilburg                                                                                                                                                                                                                        
013 5435109                                                                                                                           

 

Ook kunt u hier                                                                                                                                                                          
uw schoenen                                                                                                                                                        
afgeven voor  reparatie. 

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  


