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  maandelijks blad voor buurtbewoners

-Buurtraad: komt dat zien
-Dauwdruppels in Moerenburg
-Bonbonnetje op de Werf in de etalage
-Standbeeld J.P. Coen komt naar zijn eigen straat

Wijkbewoners Margo Mutsaers & Erik Mulder maakten in de afgelopen maanden op 
De Werf zo’n 80 foto’s van de torenflat in aanbouw. Een selectie is te vinden op onze web-

site www.armhoefseakkers.nl. Voor meer informatie 7 margo_mutsaers@hotmail.com.
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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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Noud is een van de mensen die in de 
beheergroep voor Moerenburg zit, onder 
andere samen met Kees Fonken, Harrie 
van Gorkum en Jan Vermelis. Agrariërs uit 
het gebied en met name Brouwers Groen-
aannemers zijn aangetrokken voor het 
‘grote’ groenonderhoud. Elke drie maanden 
is er een overleg over de pijnpunten in het 
gebied en wie wat gaat doen. Er is een 
lijvig beheerplan opgesteld: ‘Evenwicht tus-
sen natuurlijk leven en natuur beleven’. 

Regels
Een plan waarin allerlei regels staan over 
het beheer van de gronden van de Ge-
meente met een (te) hoge ambitie, wat 
al snel duidelijk werd. Vooral het aantal 
soorten planten dat zich zou moeten gaan 
ontwikkelen lijkt niet haalbaar. De regels 
zijn strak: hele stukken mogen niet voor 1 
juni gemaaid of begraasd worden. Er mag 
niet bemest worden, geen stikstof, geen 
stalmest. Dit is met name voor de weidevo-
gels en om de jonge plantjes een kans te 
geven. Er moet verder afwisselend ge-
maaid en begraasd worden. 

Poorten 
Noud is tevens degene die in opdracht van 
de Gemeente en Waterschap de Dommel 
de poorten van Huize Moerenburg en het 
Waterpaviljoen elke morgen opent en elke 
avond weer sluit. “Als ze het tenminste 
doen”, vertelt Noud lachend. “Bij vorst zit-
ten de sloten vastgevroren en is er geen 
beweging in te krijgen. Maar ook door 
vandalisme, met name achter het Waterpa-
viljoen aan de kant van de Lange Jan, is de 
poort c.q. grendel nogal eens ontzet. Op 13 
februari werd er in het Waterpaviljoen door 
jongeren een brandje gesticht. Opgepropte 
kranten tussen de stootkussen zijn in de fik 

gestoken en hebben behoorlijke schade ge-
maakt. Het hout is wel te vervangen, maar 
er is ook een heel schol uit de betonwand 
geklapt en dat is moeilijker te repareren. 
Wat hebben ze hier nu aan?”  
Jammer vindt hij ook, dat overlast en 
vandalisme alleen gemeld kan worden via 
het Centrale Meldpunt van de Gemeente 
Tilburg ( 140 13.

Wandelpaden
Over de wandelpaden is al vaker ge-
schreven. Noud vindt dit voor het publiek 
wel een verrijking, maar voor de bewoners 
brengt het ook zorgen: “Dadelijk gaan de 
schapen weer lammeren en die moeten 
met rust gelaten worden. Ze mogen ook 
niet gevoerd worden en jagende honden 
in de wei is een ramp. Ook al zijn al de 
weilanden afgezet met gaas, dan zijn ze 

Noud Horsten: ‘Poortwachter’ van Huize Moerenburg         Corin Sweegers

Ongeveer een jaar na de officiële openstelling van Landschapspark Moerenburg 
wordt het tijd dat we Noud Horsten eens gaan interviewen over zijn ervaringen. Hij 
woont recht tegenover Huize Moerenburg en houdt nauwlettend het gebied in de 
gaten.

Noud Horsten
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nog niet veilig. Het ligt niet aan de honden, 
maar aan de lakse houding van veel baas-
jes.” Noud heeft zelf een heel stel honden, 
maar als hij met zijn roedel naar buiten 
gaat, ruimt hij de poep op. 
Hij vindt het onvoorstelbaar zoveel hon-
denstront er overal ligt. Ook op de paden, 
ook op Huize Moerenburg: “Er staan veel te 
weinig prullenbakken. De Gemeente erkent 
dat, maar heeft geen capaciteit om die bak-
ken regelmatig leeg te maken.” Noud doet 
een dringend beroep op de vele honden-
bezitters om andermans eigendommen 
te respecteren: “Ruim s.v.p. uw poep en 
rotzooi op! Mijn dieren kunnen ziek worden 
van de hondenstront of het knabbelen aan 
achteloos weggegooide snoeppapiertjes en 
zakdoekjes.”

Schapen
Menigeen heeft zich verbaasd dat nog 
zoveel stukken afgezet zijn met prikkel-
draad. Noud zegt dat het de goedkoopste 
manier is om af te zetten. Daar is door de 
Gemeente voor gekozen. Voor paarden en 
schapen mag dat niet, maar voor koeien 
en kalveren nog wel. “Helaas zijn bij de 
schapenweilanden die afgezet zijn met 
gaas, dat omhoog gehouden wordt door 
een gladde draad, al enige keren de stalen 
spanners weggehaald. Ze knippen dan de 
draad door en stelen navenant niets, maar 
je hebt er wel weer veel werk mee om het 
te repareren”, aldus Noud.
Op 6 april is er een lammetjesdag. Dat 
betekent dat Noud ‘s morgens om 10.30 
uur de schapen vanachter zijn huis naar 
de wei aan de Kommerstraat/Moerenburg-
seweg gaat verplaatsen. Die dag mogen de 
mensen in de wei bij de schapen komen. 
In de zomer, gaat Noud met schaapsherder 
Pim Timmers - docent van groep 8 van 
de Armhoefse Akkers - in Moerenburg 
schapen drijven. Pim heeft een opgeleide 
bordercolly, waarmee hij de schapen over 
de paden in Moerenburg zal laten grazen. 
Er is immers een aantal paden die niet te 
maaien zijn, door de ligging, of door het 
vele puin waarmee ze semiverhard zijn.

Groen
Noud kijkt uit naar de lente, als alles weer 
groen wordt. Nu maar hopen dat de vele 
boompjes die aangeplant zijn het ook 
gaan doen. Met een groep mensen van de 
Knotploeg Moerenburg hebben ze al weer 
onderhoud gedaan aan de knotwilgen. Ook 
grote aantallen paaltjes bij de jonge aan-
plant zijn al verwijderd. Na een jaar moet 
een boompje voldoende geworteld zijn, 
zodat de bomen meer kunnen bewegen 
om het wortelstelsel beter te laten ontwik-
kelen. Deels moesten de paaltjes worden 
afgezaagd, omdat ze zich helemaal hadden 
vastgezogen in de natte bodem. Geen van-
dalisme dus. Overigens lijkt het nieuwe riet 
niet te groeien in de helofytenfilters. 

Ratten
Op verzoek van Noud zijn er tegenover 
Huize Moerenburg voor zijn schuur 
fietsbeugels geplaatst. Fietsers die een 
bezoekje brachten gooiden de fietsen 
tegen zijn houten schuur, maakten de fiets 
vast aan zijn poort, of stalden gewoon om 
de hoek. Ongewenst dus. 
Noud vindt Huize Moerenburg nog steeds 
een lelijke roestbak. Het totaalbeeld van 
Moerenburg vindt hij wel mooi. Er zijn 
duidelijk meer bezoekers. Ook op het 
Waterpaviljoen is het redelijk druk. Op 
het bankje zitten regelmatig mensen te 
genieten van de zon. Het is maar zelden 
dat hij mensen weg moet sturen, omdat 
de poorten dicht moeten. Er is helaas wel 
duidelijk meer ongedierte dan vroeger. Met 
name de ratten bezorgen wel wat kopzorg. 

Er zijn nog veel onduidelijke afspraken, 
maar als we nog een jaar verder zijn ver-
wacht Noud dat iedereen tevreden zal zijn.

Huize Moerenburg
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Marc is samen met wijkregisseur Marjo 
van Velthoven aanspreekpunt voor de  
Armhoefse Akkers en samen met wijkregis-
seur Helmy van Ingen voor Moerenburg. 
Gezamenlijk proberen zij allerlei plannen 
binnen onze wijk vanuit de gemeente in 
samenwerking met de bewoners te stroom-
lijnen. Marjo is daarnaast ook wijkregisseur 
voor Binnenstad en Noordhoek.

Dorp
Marc: “In feite heb ik meer een beleids-
matige rol en houd ik me bezig met de 
grotere (ruimtelijke) projecten. Mijn aan-
dachtsgebied behelst ook de voormalige 
dorpen Udenhout en Berkel-Enschot. 
Voor mij heeft  Armhoef veel weg van een 
dorp. Als het ware dus het derde dorp van 
Tilburg. Je ziet hier een saamhorigheid die 
past in een dorpse cultuur. Mensen weten 
elkaar snel te vinden en trekken ook meer 
gezamenlijk op.”  
Marc kan inmiddels uit zijn ervaringen put-
ten, want in zijn ‘pakket’ zit o.a. het dossier 
Jan Wierhof, dat met de komst van Novadic 
Kentron de afgelopen maanden heel wat 
mensen binnen de wijk gemobiliseerd 

heeft. “Het raadsbesluit over de komst van 
o.a. de heroïneverstrekkingpost is gevallen 
en aan mij de taak om ervoor te zorgen, dat 
het goed uitgevoerd gaat worden”, aldus 
Marc. In het besluit zijn namelijk nogal wat 
voorwaarden opgenomen die te maken 
hebben met het goed inpassen van deze 
nieuwe voorziening in de wijk. Daarvoor 
zie ik de buurtraad als een uitstekende 
gesprekspartner om een plan van aanpak 
te maken, om wijkbewoners rondom Jan 
Wier hierbij te betrekken. Dat geldt natuur-
lijk ook voor de Commissie Jan Wier waar 
veel kennis is over de impact van deze 
ontwikkelingen, evenals in het Beheerover-
leg. Binnenkort krijgen bewoners schriftelijk 
nieuwe informatie over hoe het proces 
verder gaat. We moeten het uiteindelijk 
toch samen doen! Als het doel bijvoorbeeld 
is dat ouders hun kinderen met een gerust 
hart buiten kunnen laten spelen, is de 
inbreng van die kinderen en die ouders zelf 
onmisbaar.”  

Voeten
Terwijl Marc dus meer een beleidsmatige 
rol heeft, staat Marjo van Velthoven 
duidelijk met ‘de voeten in de wijk’. Ze is 
aanwezig bij vergaderingen van de buurt-
raad en heeft een aantal directe contacten 
in de buurt. Dat geldt bijvoorbeeld voor 
de werkgroep Holle Boom, de verkeers-
werkgroep, de klankbordgroep rondom 
de herinrichting van de J.P. Coenstraat en 
de Armhoefstraat en de beheergroep Jan 
Wier. “Op die manier probeer ik voeling te 
houden met zaken die in de wijk spelen. Ik 
probeer zo’n beetje de ogen, oren en mond 
van de wijk te zijn, zodat ik een initiërende 
rol kan spelen tussen bewoners en ge-
meente”, aldus Marjo.
Voorbeelden graag! Marjo: “Sinds het 
verwijderen van de flitspaal op de Nieuwe 

Armhoef: ‘het derde dorp van Tilburg’                                Jaap van Loon

De nieuwe omgevingsmanager van de gemeente, Marc van Akkeren, kwam zich voor-
stellen bij de buurtraad. Hij is de opvolger van Paul van Esch, die jarenlang gebieds-
manager voor Armhoefse Akkers was. 

Marc van Akkeren is de nieuwe omgevings-
manager voor Armhoef en Moerenburg
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Bosscheweg, wordt daar 
behoorlijk hard gereden. 
Bij de herinrichting van 
deze straat zouden snel-
heid beperkende maatre-
gelen genomen gaan wor-
den. Nu echter de reno-
vatie toch zeker anderhalf 
jaar wordt uitgesteld, wil 
ik met de bewonersgroep 
zoeken naar tussenoplos-
singen. Een ander voor-
beeld in hetzelfde gebied 
is de vergroening van de 
Cornelis Speelmanstraat. 
De gemeente wilde snel 
en voortvarend  struiken 
en planten plaatsen in 
het kader van het project 
‘Vergroening Oude Stad’. 

Omwonenden wilden toch liever ook een 
stuk trottoir behouden, omdat het de enige 
plek is waar kinderen met een bal konden 
spelen. In goed overleg met de omwonen-
den is er een goed compromis uitgeko-
men.”

Meld!
Door hun contacten met enerzijds het 
gemeentelijk apparaat en anderzijds met 
bewoners in onze wijk, kunnen Marc en 
Marjo prima als intermediair fungeren om 
de wederzijdse, maar soms ook tegen-
strijdige belangen met elkaar proberen te 
verenigen. 
Dat geldt zeker ook voor initiatieven die 
vanuit de bewoners komen. Voor nieuwe 
initiatieven, waar de wijk beter van wordt, 
vormen Marjo en Marc degenen die niet 
alleen de initiatiefnemers de weg kunnen 
wijzen binnen de gemeente, maar ook 
ondersteuning vanuit de gemeente kunnen 
organiseren.
Beiden willen ook graag een oproep doen: 
als er iets is, laat het dan weten! Denk 
niet te snel dat iemand anders het wel zal 
doorgeven. 

Marjo van Velthoven: ons aanspreekpunt vanuit de gemeente

De beste weg is om dingen eerst online 
door te geven aan het centraal meldpunt 
via 7www.tilburg.nl/centraalmeldpunt. Dit 
meldpunt is bedoeld voor allerlei soorten 
meldingen: een gat in de weg, een kapotte 
lantaarnpaal, maar ook jongerenoverlast of 
bijvoorbeeld veiligheidsproblemen. Heeft u 
geen internet? Bel dan met ( 14 013. 
Wordt een melding volgens u niet goed 
afgehandeld? Neem dan gerust contact op 
met Marc ( 542 90 77, 
7marc.van.akkeren@tilburg.nl of met 
Marjo ( 542 96 00,  
7 marjo.van.velthoven@tilburg.nl. 
Zij zijn telefonisch bereikbaar van maandag 
tot en met donderdag. 
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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           

 
 
 
 
 
 
 

Ik heb vanaf 1986 vanuit de Oisterwijkse-
baan uitzicht op dit sieraad gehad. Destijds 
stonden er enkele woonwagens naast, die 
bewoond werden door kermisexploitanten. 
De groene, koperen dakbedekking vond ik 
prachtig. Helaas is die later door het rapa-
ille gestript. Hopelijk krijgt dit markante ge-
bouw weer een bestemming, waar de hele 
buurt plezier aan beleeft. ‘Zachte’ horeca, 
een pannenkoekhuis, galerie, misschien 
zelfs een buurtcentrum? Een chocolaterie, 
zoals in de film ‘Chocolat’, zou wat mij be-
treft natuurlijk helemaal perfect zijn. Liefst 
niet het zoveelste kantoor, maar als geen 
andere gegadigden zich aandienen.

Loket
De bezichtiging was een verrassing voor 
me, veel groter dan ik gedacht had. De 
achtergevel is opgemetseld met kinderkop-
jes, de vroegere bestrating. Door de 

openslaande deuren kom je in een lichte 
zaal van zo’n 80m2. Hier kan naar wens 
nog een pantry met toiletblokken ge-
plaatst worden. Via een trapje kom je in 
de voormalige receptie (30m2) van de 
gemeentewerf, waar het originele loket en 
de haardpartij gehandhaafd zijn. Het oogt 
door de verhoogde ligging en alle ramen 
een beetje als de brug van een schip. Jam-
mer dat de originele groene dakbedekking 
vervangen is door gepatineerd zink, maar 
gezien het diefstalrisico vergeeflijk. De 
omringende bebouwing aan de achterzijde 
dringt zich nogal op, daarom is gekozen 
voor een aaneengesloten bestrating zonder 
een erfafscheiding. Deze woningen worden 
verhuurd aan het RIBW, Regionaal Instituut 
Beschermde Woonvormen, dat er (ex-)
cliënten gaat huisvesten.   

Bonbonnetje in de etalage                                                                             Ab Smit

De verbouwing van dit gebouwtje, aan de voet van de woontoren, nadert zijn voltooi-
ing. Tiwos zoekt een huurder, die bij voorkeur een verrijking voor de wijk betekent. 
Wie zoekt een uitdaging? Inlichtingen hadewychvandenmuijsenbergh@tiwos.nl.
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Baai                                   
Er stond, uitnodigend, een ladder tegen 
de achtergevel. Op het dak kwam ik tot de 
ontdekking dat het uitzicht over de ‘baai’ 
van het Wilhelminakanaal subliem is. Ik zag 
me daar al helemaal zitten op het terras.   
‘La Trapje’ bij de hand, onder de koperen 
ploert, diepzinnig  turend over het kab-
belend water.
Eind maart is de oplevering gepland. 
Tiwos beraadt zich nog over een eventuele 
presentatie aan de wijk en belangstellen-
den. Als er wijkbewoners zijn die wat meer 
kunnen vertellen over de geschiedenis  van 
dit gebouwtje en de Gemeentewerf, gelieve 
contact met het wijkblad op te nemen.

Het bonbonnetje (voorgrond)

Het platform voor het nest lag al enige tijd 
klaar, maar het was nog even zoeken naar 
een geschikte paal. Die werd gevonden 
op landgoed De Utrecht. Een keiharde eik 
van 9 meter lang met een gewicht van zo’n 
400 kilo. Deze werd netjes geschild en met 
veelvuldig onderling overleg 1,5 m. in de 
grond geplaatst en getuierd met ook weer 
eiken palen.
De werkzaamheden konden niet worden 
uitgesteld, want binnenkort komen de ooie-
vaars weer uit het warme zuiden na hun 
overwintering in Afrika. Een mooi particulier 
initiatief, maar de gemeente vroeg wel 
130,- euro voor de vergunning!

Ondanks de snijdende kou is er zorgvuldig 
gewerkt en is Moerenburg een juweeltje 
rijker. De enige vraag die nog niet is op-
gelost: hoe trekken we de aandacht van 
een echtpaar ooievaars…
 

Laat de baby’s maar komen!                                                    Redactie

Een zure noordoostenwind en een gevoelstemperatuur van zeker 10 graden onder 
nul weerhielden een groepje mannen niet om een ooievaarsnest te plaatsen in Moe-
renburg. Gadegeslagen door enkele belangstellenden leverden ze 23 februari een 
topprestatie.
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“Ik ben mijn studie Bouwkunde (Bachelor) 
in Eindhoven aan het afronden en wil mijn 
kennis, kunde en energie ten dienste stel-
len voor ontwikkelingswerk. Al langere tijd 
ben ik op zoek geweest naar een manier 
om ontwikkelingshulp te bieden. Via kennis-
sen ben ik bij Stichting Bouwen - 
: www.stichtingbouwen.nl - terecht geko-
men. Deze Nederlandse stichting houdt 
zich al tien jaar bezig met het realiseren 
van openbare gebouwen, zoals scholen, 
ziekenhuizen in Gambia, Ghana en Malawi. 

Dit project wordt gerealiseerd in Balunga, 
een dorp van 5000 inwoners in het zuiden 
van Malawi, en is een uitbreiding van een 
bestaand zeer eenvoudig ziekenhuisje. 
Tijdens de bouw zullen we alle fases door-
lopen, het begin van de bouw is in april en 
loopt tot en met begin augustus. 
We helpen daarbij met onder andere: 

aanstellen en aansturen van werknemers, 
inkoop van materialen en alle organisato-
rische werkzaamheden rond de bouw.
Behalve de inbreng van mij en Wim is er 
ook dringend behoefte aan bouwmate-
rieel. Wij hebben ons daarom ten doel 
gesteld om 10.000 euro te werven voor het 
realiseren van dit project, dat van levens-
belang is voor de bevolking daar. Om dit 
doel te bereiken is een rekening geopend 
met nummer 1774.27.744 t.n.v. Wim Jans, 
Project Malawi. 

We hopen op 29 maart, de dag van ons 
vertrek het bedrag grotendeels bij elkaar 
te hebben. Helpt u mee? Iedere bijdrage 
is welkom. Voor meer informatie, ook 
gedurende het project, kijk op: 
: www.projectmalawi.nl. Alvast bedankt!”

Stijn Prust

Buurtbewoner Stijn Prust (l.) vertrekt eind maart met Wim Jans naar Malawi om daar 
samen met de inheemse bevolking een operatiekamer te bouwen

Buurtbewoner Stijn naar Malawi

Sinds 1992 woont Stijn Prust al in de Armhoefstraat (naast MUS). Hij studeert nu ruim 
drie jaar architectuur op de Technische Universiteit in Eindhoven. Samen met een 
studievriend, Wim Jans, onderbreekt hij zijn studie vijf maanden, om in Malawi een 
gebouw te realiseren voor het uitvoeren van operaties. Hij hoopt geld in te zamelen 
voor bouwmaterialen en de reis. 
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Welkom                                                                       Lout Donders

De nieuwe chef van het Brabants Dagblad in Tilburg, Anita de Haas, zou haar 
vingers erbij aflikken: een stijging van de oplage. Bij de krant helaas al vele jaren 
niet meer vertoond. Bij onze Buurtkrant wel. De oplage stijgt deze maand van 

2080 naar 2140. Een stijging van een procent of drie. De continuïteit van deze Buurtkrant 
zit ‘m voor een groot deel in de kwaliteit. De verdienste van een groepje hardnekkige 
vrijwilligers die elke maand opnieuw een boeiend blad in elkaar persen. Soms tegen de 
stroom in, soms is het trekken en duwen omdat het woord deadline om een of andere 
reden bij een aantal vrijwillige redacteuren uit het woordenboek geschrapt is. Zelfs deze 
columnist, die verder geen bijdrage aan het blad verleent, moet soms twee uur voor de 
deadline aan het werk, na een vermanend mailtje van de hoofdredacteur. Maar het lukt 
elke keer weer. Daar mogen we als dorp in de stad best trots op zijn. 

De verhoging van de oplage heeft vooral te maken met nieuwe bewoners in de wijk, de 
Werfenaren die inmiddels hun nieuwe huizen hebben betrokken. Dezer dagen krijgen de 
bewoners van de wolkenkrabber in de oksel van het Wilhelminakanaal en de Piushaven 
ook hun sleutel. 

Welkom nieuwkomers! Waar zijn jullie terecht gekomen? 
Komt-ie: in de leukste wijk van Tilburg. Tussen city en groen, met een fietspad voor jullie 
deur waarlangs je naar het bruisende hart van de stad kunt, zonder dat je via die rare 
rechtsdraaiende Cityring moet. Over de draaibrug, de andere kant op vind je Moeren-
burg, met een silhouet van een oud landhuis dat ook zo heet. Nee, dat is geen geraamte 
dat nog moet worden afgemaakt. Dat is een landmark. Het was even wennen, maar het 
is wel mooi. Het water er voor en de plas ernaast zijn geen openluchtzwembaden. Daar 
komt alle poep en pies van heel Tilburg langs en wordt opgesmuld door riet. Je hebt ook 
Zomerlust gezien, ons buurtcafé met veel biertjes en zo. De eigenaar is net aan de andere 
kant van de brug geboren en het verhaal gaat dat het eerste wat hij zei toen-ie kon praten: 
‘Ik wil Zomerlust.’ Stuk verder heb je Buitenom. Prachtige plek, liefdevol gerund, voor een 
feestje of zo en in de zomer buiten thee drinken. Terug de wijk in hebben we Aan Tafel, 
was even wat minder, maar is nu weer het buurtrestaurant dat hier past. Bloemen koop je 
bij Klaartje in de Armhoefstraat en geschenken bij haar buren MUS. Voor friet heb je twee 
keuzes in de JP Coenstraat, welke de beste is? Iedereen heeft zijn eigen voorkeur. 

En verder? Verder wonen in deze buurt veel heel leuke mensen. Leuk dat jullie er ook 
bijkomen. We komen graag met zijn allen naar het eerste Werf-kennismakings-straatfeest. 
Laat maar weten wanneer het is. 
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Armhoefse	  Akker:	  
gewoon	  goed!	  
 

 

 
 

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

	  

Open	  dag	  
Donderdag	  21	  maart	  

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

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

	  

Yolanda	  van	  Gageldonk	  
Locatiedirecteur	  

 

	  
Neem	  ook	  eens	  een	  kijkje	  
op	  onze	  website:	  
	  

www.armhoefseakker.nl	  
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Een vers laagje sneeuw 
en een straf windje, dus 
minder planten te zien. 
Alle gelegenheid om 
naar de structuur van 
het landschap te kijken. 
Zo vertrouwd, maar ook 
zo anders. Het vroegere 
vertrouwde vaste rondje 
kan nu op vele manieren 
gevarieerd worden. Veel 
meer te zien, nieuwe 
paden en aanplant. 
Een strook van 250 
meter langs de Oister-
wijksebaan, tegenover 
Zomerlust, is ‘biodivers’ 
ingericht; een graan-
en bloemenmengsel is 
ingezaaid. Het zal er na 
een groeizame voorjaar  
alleen maar mooier op 
worden. De natuur ziet er 
nu  nogal cultuurachtig 
uit. Tijd voor wuivende 
rietkragen, en bottende 
wilgen. Zouden de ge-
plaatste steenuilennestkastjes bewoond 
worden, misschien zelfs een ooievaars-
echtpaar op het nest? Op allerlei manieren 
worden al, met succes, dieren naar het 
gebied gelokt.                           

Toegankelijk
Nooit geweten dat de waterloop tussen de 
damwanden vroeger een afvoerkanaaltje 
was dat helemaal van Korvel af kwam. 
Het bruine water en de dito damwanden 
doen vermoeden dat de fecaliën hierdoor 
afgevoerd werden, niet dus! De aanleg 
van het Wilhelminakanaal heeft deze loop 
doorsneden, evenals de Kommerstraat, 
die vroeger aan onze kant van het kanaal 

Dauwtrappen in Moerenburg                                                     Ab Smit

Gert Brunink te midden van de gevlekte orchis

Inmiddels hebben al heel wat wijkbewoners een natuurwandeling met bioloog Gert 
Brunink in Moerenburg gelopen. Al of niet afgesloten met een ontbijt of een bakkie bij 
Zomerlust. Ik heb eind februari de wandelschoenen ook maar eens aangetrokken. 

gewoon doorliep. Een picknicktafel is ge-
plaatst op de plaats  waar de  twee stromen 
samenkomen, een idyllisch plekje onder 
een oude boom. De voormalige waterzuive-
ring, de oudste van Nederland, is voor het 
nageslacht behouden en van alle kanten 
toegankelijk en te bezichtigen. Het is een 
locatie, die tot de verbeelding spreekt. Wie 
weet wat hier nog allemaal gaat gebeuren! 
Met rode oorlellen heeft ons clubje van 
vier, voor Zomerlust, de sneeuw van de 
schoenen gestampt. Een kopje koffie, naast 
de snorrende houtkachel, perfect begin van 
de zondag! 
Voor info: zie : www.armhoefseakkers.nl  
‘wandelingen’.
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Uit bijdragen in de voor-
gaande edities van dit 
wijkblad blijkt, dat buurtbe-
woners een verschillende 
kijk hebben op de taken van 
de buurtraad en de ver-
wachtingen. Het antwoord 
op de vraag van de nieuwe 
omgevingsmanager Marc 
van Akkeren of de buurtraad 
de officiële ‘spreekbuis’ 
van de buurt is, maakt veel 
duidelijk: ”Die pretentie 
hebben we zeker niet”, vindt 
Johan van der Have, lid 
van de Buurtraad. “We zijn 
een groep vrijwilligers die 

begaan is met de ontwikkelingen in de wijk 
waarin we wonen. We worden niet gekozen 
of zo en daardoor zijn we ook geen officiële 
vertegenwoordigers van de wijk.”

Jaarplan
Dat de gemeente in de buurtraad wel een 
gesprekspartner vindt, is logisch. Het is 
altijd eenvoudiger om een bepaald groepje 
te kunnen aanspreken, dan ineens alle 
bewoners. 
In het jaarplan 2012-2013 is de doelstel-
ling van de buurtraad weergegeven: ‘De 
buurtraad Armhoefse Akkers stelt zich 
ten doel bij te dragen aan een zo goed 
mogelijk sociaal woon- en leefklimaat in 
de buurt. De raad probeert bewoners van 
de Armhoefse Akkers en daarin actieve 
organisaties zoveel mogelijk te betrekken 
bij het realiseren en in stand houden van 
gewenste of noodzakelijke netwerken en 
voorzieningen. Hiermee probeert de buurt-
raad de belangen van de bewoners zo 
goed mogelijk te behartigen en de sociale 
cohesie te bevorderen. De buurtraad stelt 
zich ook tot doel met de juiste (inhoudelij-

ke) communicatie de informatievoorziening 
in en over de buurt te bewaken en zo nodig 

te versterken. 
Het jaarplan is overigens te vinden op
: www.armhoefseakkers.nl onder ‘De wijk’ 
en vervolgens ‘buurtraad’. 

Praktijk
Het klinkt allemaal prachtig, maar wat 
betekent dat in de praktijk? De buurtraad 
zoekt en vindt zijn bespreekpunten in de 
wijk. Dat kan zijn door officiële meldingen, 
rondzingende geluiden, gemeentelijke 
stukken of allerlei contacten. Voor de 
wat ‘grotere’ of voortdurende aandacht 
vragende zaken worden werkgroepen 
ingesteld, waarin ook andere bewoners 
van onze wijk zitten. Zo bestaan er o.a. de 
werkgroepen Kerk en Klooster, Spelenplan, 
AED, Verkeer, Senioren en zijn er contac-
ten met verenigingen en stichtingen. Een 
nieuwe loot aan de stam is de Jeugdraad. 
De contacten met de gemeente zijn geïn-

Buurtraad? Ga d’r maar aanstaan!                                         Redactie

De buurtraad vergadert 1x per maand in de wat steriele, eigen ruimte aan de Van 
Heutszstraat. De vergaderingen zijn openbaar, maar het loopt niet bepaald storm met 
wijkbewoners die nieuwsgierig zijn naar wat daar gebeurt. Een tipje van de sluier.

Een deel van de buurtraad in vergadering. 
Belangstelling? Kom kijken!
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tensiveerd met de komst van de nieuwe 
omgevingsmanager en wijkregisseur (zie 
elders in dit wijkblad).
Inmiddels heeft de buurtraad ook een extra 
vergadering besteed aan het activiteiten-
plan, zodat meer concreet wordt wat er dit 
jaar allemaal ‘aangepakt’ gaat worden.

Tijdsdruk
Keuzes maken is daarbij noodzakelijk, want 
– zoals in iedere wijk – spelen er heel wat 
zaken en ontwikkelingen. In de vergaderin-
gen van de buurtraad komen die aan de 
orde en wordt gezamenlijk besloten welke 
acties noodzakelijk zijn. 
In de vergadering van februari bleek de 
tijdsdruk zich te wreken. De kennismaking 
met Marc van Akkeren was heel positief, 
maar ook uitgebreid, waardoor actiepunten 
alleen benoemd werden: het onderhoud 
meerjarenprogramma tot 2017 voor onze 

wijk; een werkoverleg met onze wijkwet-
houder Marieke Moorman; de uitvoering 
van het Raadsbesluit over de komst van 
Novadic Kentron naar de Jan Wierhof; een 
integraal verkeersplan met negen punten 
van de werkgroep Verkeer; de planvorming 
rond de Sacramentskerk met de – ver-
meende - koppeling aan de Vredeskerk, en 
de verdere ontwikkeling van Moerenburg.  
Logisch dus, dat aan de eigen agendapunt-
en als: Jeugdraad, Twitterprotocol, ‘Verrijk 
je Wijk’ en de overheveling van AED-activi-
teiten en –apparaten naar de Stichting AED 
Tilburg in sneltreinvaart aandacht besteed 
moest worden.

Nieuwsgierig geworden? Jammer, de 
maartvergadering is net geweest en de vol-
gende is pas 9 april. In ieder geval vaardigt 
de buurtraad ook zelf een team af naar de 
Pubquiz op 5 april.
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Uit een aanbod van diverse activiteiten 
kiezen de kinderen er drie, waaraan ze op 
vrijdagmiddag 5, 12 en 26 april deelnemen. 
U geeft dus op drie vrijdagmiddagen van 
13.45 tot 15.15 uur  dezelfde activiteit aan 
drie verschillende groepen. 
Als voorbeeld van de activiteiten kunt u 
denken aan drama, dansen,  tekenlessen, 
koken, voetballessen, solderen, figuurza-
gen, origami, of een bezoek aan een 
verzorgingstehuis. Er zijn dus vele moge-
lijkheden. De kinderen worden door de 
crea-t-uur werkgroep ingedeeld in groepjes 
van minimaal acht leerlingen. 
Interesse om mee te werken? 

Crea-t-uur op Armhoefse Akker 

Op basisschool Armhoefse Akker wordt al enige jaren op drie vrijdagmiddagen voor 
de kinderen van de groepen 5 t/m 8 een crea-t-uur georganiseerd. Ze zijn nog op zoek 
naar enthousiaste mensen die een activiteit willen en kunnen organiseren. Dit kan op 
school, maar ook op een eigen locatie.

Neem contact op via 
7nvhuijkelom@armhoefseakker.nl  
of bellen met school 543 42 37 en vragen 
naar Nico van Huijkelom of Annemiek 
Mentink.

Ouderenadviseur in Gezondheidscentrum Piushaven 

Iedere maand vindt u achter in de buurtkrant de spreekuurtijden van de 
maatschappelijk werker, de mantelzorgconsulent en de ouderenadviseur van de 
Twern. Met welke zaken kunt u bij de ouderenadviseur terecht?. 

De Twern omschrijft het zo: de ouderenadviseur informeert en bemiddelt bij problemen 
van senioren op het gebied van welzijn, wonen, zorg en financiën. Deze regelt zo nodig 
hulp bij de administratie of huishoudelijke hulp en kan u advies geven als u zoekt naar een 
zinvolle vrijetijdsbesteding. Dat betekent dus dat u ook geholpen kunt worden bij het invullen 
van formulieren en dat u terecht kunt met vragen waar u voor het eerst tegenaan loopt, 
bijvoorbeeld omdat het minder goed lukt om boodschappen te doen, te koken of het huis 
schoon te houden. De ouderenadviseur van de Twern zal u dan advies geven.
De Twern-medewerkers helpen u om zelf uw probleem aan te pakken. Samen met u 
bekijken ze hoe u het beste geholpen kunt worden. Dat kan door gesprekken met u alleen of 
samen uw partner en/of kinderen. Ze luisteren, stellen vragen, wijzen de weg en schakelen 
zo nodig extra hulp in. Daar waar nodig geven zij een extra steun in de rug.
Iedereen kan kosteloos aankloppen voor advies, informatie of begeleiding.
De ouderenadviseur, de maatschappelijk werker en de mantelzorgconsulent zijn bereikbaar 
op hun inloopspreekuur: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 uur tot 10.30 
uur. Prinsenhoeven 24, ( 544 65 44, : www.gezondheidscentrumpiushaven.nl
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Carnaval in de wijk 2013
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foto Toine Kocx
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Bijzondere lunch en speciale films over de oorlog in Buitenom!  
 
We willen alle buurtbewoners van 60+ uitnodigen voor een heel speciale middag op 
vrijdag 26 april van 12.00 tot 17.00 uur bij Buitenom, Broekstraat 4 in Moerenburg, 
georganiseerd door het Senioren Netwerk Armhoefse Akkers. 
 
U wordt om 12.00 uur verwacht voor een heerlijke, bijzondere lunch met biologische 
producten. Helemaal zelf gemaakt volgens het principe van de Wereldmaaltijd. Wat dat 
precies inhoudt en waarom het zo belangrijk is, hoort u van buurtbewoner en idealistisch 
ondernemer in duurzame voeding: Jan Vugts. Hij vertelt een inspirerend verhaal over 
fairtrade producten en u krijgt de gelegenheid deze producten te bekijken en er kan zelfs 
iets gekocht worden.  
 
Het tweede deel van de middag zal in het teken staan van de twee films over Kamp Vught 
en de Tweede Wereldoorlog, die in 2007 in onze wijk zijn opgenomen. Veel wijkbewoners 
weten nog wel dat een filmploeg de hele dag actief was in de J.P. Coenstraat, Simon van 
de Stelstraat en Jan Maurits van Nassaustraat. Er werden twee films gemaakt, voor 
gebruik op scholen, naar aanleiding van een klassenfoto uit die tijd. ‘Lege Plekken’ en ‘Wie 
helpt mij nu nog’ zijn de titels van de films. Twee waargebeurde verhalen over een klas in 
oorlogstijd. Lang niet iedereen heeft deze films ooit gezien. Nu krijgt u de unieke kans om 
ze te bekijken. Natuurlijk is er tijd om na te praten, want indrukwekkend zijn deze verhalen 
zeker.  
 
Voor wie Buitenom te ver of moeilijk bereikbaar is, wordt vervoer geregeld. U kunt dit 
aangeven op de inschrijfbon. We nemen dan in de week vóór 26 april contact met u op.  
De eigen bijdrage voor de middag is 10 euro p.p. (te betalen bij binnenkomst). U krijgt 
hiervoor de lunch en enkele drankjes aangeboden, én natuurlijk veel gezelligheid en mooie 
verhalen. 
 
Laat vóór 10 april weten of we op uw komst mogen rekenen door onderstaande strook in te 
vullen en in te leveren. Voor vragen: : buurtraad@hotmail.com of ( 544 67 83. 
  
Vriendelijk groeten van het Senioren Netwerk Armhoefse Akkers 
 
 
Ja, ik kom/wij komen op 26 april naar de 60+-lunch-film-bijeenkomst in Buitenom. 
 
Naam/namen: Mevr./Dhr.:………………………………………………………………………… 
 
Ik kom/wij komen met 1 persoon/2 personen (graag omcirkelen) 
 
Adres:……………………………………..…….  postcode:….………... telnr:…………………… 
 

o Ik kan niet op eigen gelegenheid naar Buitenom komen. Neem contact met mij op voor 
vervoer. (dit aankruisen als het van toepassing is, u hoort dan van ons) 
 
Stop deze strook vóór 10 april in de brievenbus op J.P. Coenstraat 34a of Ringbaan 
Oost 240-43. 
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Deze persoon is van mening dat de 
buurtraad bij de kwestie van de huisvesting 
van het uitgiftepunt Novadic/Kentron 
meer had moeten nadenken over haar 
stellingname en meer rekening had 
moeten houden met mensen die er 
anders en genuanceerder over denken: 
“dus het probleem goed op tafel krijgen 
en vervolgens je strategie als buurtraad 
bepalen”. Hij twijfelt vervolgens of er 
voldoende overleg is geweest over het 
proces van menings-vorming in de wijk. Hij 
is in de veronderstelling dat er te weinig 
tijd en rust is geweest om het proces 
zorgvuldig te organiseren. 
Gelukkig is op de volgende pagina een 

Buurtraad en Novadic/Kentron
Ik las in onze wel-gewaardeerde buurtkrant het interview met een wijkbewoner en 
kreeg onmiddellijk de behoefte om te reageren.  

uitermate zorgvuldig geformuleerde en 
fatsoenlijke reactie gegeven door onze 
voorzitter van de buurtraad: Helma 
Oostelbos. Deze reactie spreekt voor 
zichzelf.
Graag wil ik Helma c.s. alsnog van 
harte complimenteren met hun 
onuitputtelijke inzet om tot een goed 
doordachte, zorgvuldige en uitstekend 
gedocumenteerde mening van de overgrote 
meerderheid van de wijkbewoners te 
komen. Hulde!

Gérard Opstelten
Buurtbewoner
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In augustus 2011 is dit beeld door een 
vrachtwagen van zijn voetstuk in Hoorn 
gereden. Herplaatsing stuitte destijds 
op bezwaren vanwege de omstreden 
reputatie van deze Gouverneur Generaal 
van de VOC, de Verenigde Oost-
Indische Compagnie. Het beeld is toen 
opgeslagen, in afwachting van een meer 
passende bestemming. De oorspronkelijke 
inscriptie, een eerbetoon aan deze 
omstreden agressor, is vervangen door 
een herbeoordeling van de historische 
betekenis van deze zeevaarder. Hiermee 
is het beeld een aanklacht geworden 
tegen de  koloniale agressie, waarmee 
de handelsbelangen van Nederland in de 
Gouden Eeuw afgedwongen werden.

Eind maart wordt het beeld met een 
dieplader opgehaald en eventjes zal 
de ‘Heer’ Coen dan bij de voormalige 
waterzuivering in Moerenburg uitzicht 
hebben op onze nieuwe woontoren. Alle 
buurtbewoners worden door de gemeente 
op 2e paasdag om 14.00 uur uitgenodigd 
voor de feestelijke onthulling in de bocht 
bij de JP Coenstraat. Ook aan de kinderen 
wordt gedacht: zij mogen naar paaseitjes 
speuren. Middels een circulaire wordt U 
nog officieel op de hoogte gesteld.

J.P. Coen terug op sokkel                                                                 Ab Smit

De gemeente Tilburg heeft van de Gemeente Hoorn, geboorteplaats van Jan 
Pieterszoon Coen, een bronzen beeld in bruikleen gekregen. Voorafgaand aan 
de herinrichting van de J.P. Coenstraat wordt dit beeld op een hardstenen sokkel 
geplaatst, voor de voormalige winkel van mevrouw Probst in de richting kijkend van 
de Armhoefstraat.

De Pelgrimhoeve Pubquiz gaat door!
        

De voor vrijdagavond 5 april aangekondigde eerste Pelgrimhoeve Pubquiz is nu al een suc-
ces. Met nog drie weken voor de vastgestelde inschrijfdatum hebben zich al 18 teams gemeld 
om met elkaar de strijd aan te gaan. Gelet op de benodigde ruimte is 20 het maximale aantal 
toelaatbare teams. Misschien loont het de moeite om bij het uitkomen van deze buurtkrant nog 
een poging te wagen via 7 josparren65@home.nl. 
Komen kijken is helaas geen optie, want alleen deelnemers worden die avond toegelaten. 
Wil je erbij zijn, dan is deelname de enige mogelijkheid! 

Jos en Leran Parren

JP Coen in vol ornaat
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We spreken af bij Angelique thuis voor een 
interview. Zodra Mariette binnenkomt raken 
beide dames in een geanimeerd gesprek. 
“Zij praat zo veel”, zegt Angelique “meestal 
kleppen we een uur voordat ik haar achter 
de computer heb.” “Nee, jij bent echt veel 
erger hoor”, roept Mariëtte. Laten we het er 
maar op houden dat beide dames gezellige 
praters zijn. Ze zien elkaar gemiddeld één 
ochtend in de twee weken. In die uurtjes 
wordt er ruim een uur aan de computer 
gewerkt. 

Jong genoeg
Mariëtte besloot een jaar geleden, dat ze 
zich nog jong genoeg voelde om te leren 
computeren. Ze wist er op dat moment nog 
helemaal niets van. Nu volgt ze haar (klein)
kinderen op Facebook en heeft zelf ook 
een account met vele ‘vrienden’. Ze mailt 
met haar ene zus en chat tegelijkertijd met 
haar andere. Met hulp van Angelique heeft 
ze een mappenstructuur aangelegd. Nu 
kan ze al haar foto’s en andere informatie 
tenminste terugvinden. Daarnaast helpt 
Angelique haar met het opruimen van 
bestanden, de beginselen van het tekstver-
werken  en gaat in op alle andere vragen 
die Mariëtte heeft. Zoals het werken met 
Excel, een programma waarmee Mariëtte 
nu zelf de planning van haar vakantiehuis 
bijwerkt.

Praktische hulp 
Angelique is al zo’n vijf jaar lid van de 
ledenraad van het Senioren Netwerk Arm-
hoefse Akkers. Sinds 2011 helpt ze senio-
ren met hun computervragen. Een aantal 
daarvan ziet Angelique op regelmatige ba-
sis. Maar met anderen, die een specifieke 
vraag hebben, is het contact éénmalig. 
“Het gaat om praktische hulp op basis van 
gerichte vragen. Het is niet mijn bedoeling 

om allerlei programma’s te installeren. 
Maar ik kan helpen met het werken met de 
verschillende programma’s en uitleg geven 
over de opties. Zo vaak als nodig is om het 
te begrijpen, al moet ik zeven keer achter 
elkaar hetzelfde uitleggen. Ik heb geduld en 
doe het graag.”

Zijpaden en zalfjes 
En met sommige klanten klikt het dan 
toevallig heel goed, zoals met Mariëtte. 
De dames kenden elkaar van tevoren niet, 
alhoewel Angelique al 62 jaar en Mariëtte 
45 jaar in de wijk woont. Maar als ze aan 
het babbelen zijn, komen ze er regelmatig 
achter dat zij wel veel dezelfde mensen 
kennen. Ook tijdens het gesprek deze 
ochtend hoor ik zinnen als “maar kende gij 
die dan ook”, “hoe heet die ook al weer” en 
“leeft die nog”. Er worden veel zijpaden in-
geslagen, zelfs naar mijn achtergrond als ik 
probeer naar die van Angelique  te vragen. 
Zij is afkomstig uit de verpleging, waarin 
ze ruim dertig jaar gewerkt heeft. Ook dat 
komt van pas blijkt, als Mariëtte aangeeft 
veel last te hebben van haar knieën. Als ze 
vertrekt geeft Angelique haar gauw nog een 
zalfje mee, dat ze beslist  eens moet pro-
beren. En dan zien de dames elkaar even 
niet, want Mariëtte vertrekt voor zeven 
weken naar Spanje. Met drie  dikke kussen 
nemen ze afscheid van elkaar. “Ik bel wel 
een keer vanuit  Spanje”, zegt Mariëtte. 
Waarop Angelique, je bent computerlerares 
of niet, antwoordt: “Dat is heel leuk, maar je 
kunt me toch ook vanuit Spanje mailen!”

Wilt u leren hoe u kunt e-mailen of inter-
netten of heeft u andere vragen over de 
computer? Neem dan contact op met de 
ouderenwerker van de Twern Kitty Lumens,  
( 542 57 29, 7kittylumens@twern.nl.

Nooit te oud om te computeren                                          Judith Doljé

Al enige tijd biedt het Senioren Netwerk Armhoefse Akkers gratis computerles aan 
senioren in de wijk. Angelique van Heeswijk (65), één van de vrijwilligsters binnen dit 
netwerk, heeft inmiddels verschillende cursisten. Daar zitten ook echte vaste klantjes 
bij zoals Mariëtte van Berkel (78). 
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Holle Boom verboden voor honden
Tja, daar wandel je dan niets vermoedend met je hondje keurig aangelijnd en plastic 
zakje gereed, dwars door speeltuin de Holle Boom. Buurtbewoner Rob was zich van geen 
kwaad bewust, toen hij betrapt werd. Een boete van 135 euro, want wel of geen zichtbaar 
waarschuwingsbordje: de Holle Boom is verboden voor honden! Het is maar dat u het weet.

Rommelmarkt 14 april 
De Kaauw Errepels is weer op zoek naar ‘goei’ spul voor een rommelmarkt op 14 april in de 
Pelgrimhoeve. De opbrengst komt ten goede aan de organisatie van het 44-jarig jubileum 
van de Kaauw Errepels in 2014. Heeft u nog spullen? Eventueel halen we die de week 
ervoor bij u op. Laat het even weten bij de Pelgrimhoeve ( 06 515 188 18 of  536 21 16.

Holle Boom verzuipt
Nee, om water zit de grasmat van speeltuin de Holle Boom de laatste maanden niet verle-
gen. Regelmatig zou er watervoetbal gespeeld kunnen worden en ziet het geheel er meer 
uit als een grote vijver. Wellicht was de aanleg onder druk van de afwachtende ouders en 
kinderen te hoog? Maar een beetje drainagesysteem is vooralsnog in ieder geval compleet 
vergeten, of is er onlangs iets aan gedaan?

Moerenburg het mooiste?
Momenteel loopt er een wedstrijd tussen de 13 mooiste en aantrekkelijkste natuurplekjes in 
Tilburg. Will van Sprang is ambassadeur voor Moerenburg. Hij hoopt, dat veel mensen hun 
stem uitbrengen op Moerenburg. Stemmen kunt u via : http://stemmen.milieucafe.nl. Nu 
meteen doen, want op 28 maart is de finale in het Milieucafé. 

Avonturen beleven 
Ben je op zoek naar een leuke vrijetijdsbesteding voor jezelf of voor je kind? Kom dan eens 
kijken bij Scouting Lord Baden-Powell. Onze leden vanaf 7 jaar komen wekelijks bij elkaar 
voor een uitdagend en avontuurlijk programma met hun eigen leeftijdsgenoten. Eens kennis-
maken? Op 16 maart is iedereen welkom tussen 13:30 en 17:00 uur in het Scoutinggebouw 
op Troubadourplein 50. Info op : www.scoutinglbp.nl.

Passie
Weet u het nog? De fotowedstrijd ‘Passie’ georganiseerd door de kunstenaarsvereniging 
van Carré. Inmiddels zijn de werken van twintig inzenders al tentoongesteld in het Duvelhok 
aan de St. Josephstraat. De openingstijden voor deze expositie zijn nog: 15,16 en 17 maart, 
steeds van 12.00 tot 18.00 uur.

Jeugdraad op excursie naar Cola-Disco
Midas en Gijs: “Onlangs was er weer een Jeugdraadvergadering, waarin we terugblikten op 
vrijdag 22 februari. Op die dag zijn wij naar de Cola-Disco in Jeruzalem gegaan, omdat we 
met de Jeugdraad ook een disco willen organiseren. We gingen de mensen interviewen en 
we keken hoe ze het daar regelden. Toen hebben wij het er bij de vergadering over gehad 
wat we er van vonden. We hebben ook alvast besproken hoe we het bij onze disco willen 
gaan doen. Jullie horen er nog meer van, want we zijn druk met alles regelen.”
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Open dag basisschool Pendula
Bent u zich aan het oriënteren op de stap naar een basisschool? Dinsdag 19 maart 2013 
staat de voordeur van basisschool Pendula, onderdeel van Kindercampus Pendula, open. 
Kom een kijkje nemen. De rondleidingen starten om 09.00, 11.00 en 13.30 uur. Meer infor-
matie is te vinden op : www.bspendula.nl of maak een afspraak via ( 543 63 88. 

Knotwilgen
De Werkgroep Behoud Moerenburg trotseerde eind februari de kou om een aantal nieuwe 
knotwilgen te planten. Dit gebeurde o.a. bij Buitenom, aan het zandpad Oisterwijksebaan en 
de paarden wei ‘van voorheen Vennix’. In totaal gaat het om 80 nieuwe staken die natuurlijk 
door de werkgroep van de nodige zorg worden voorzien. 

Jesus Christ in Concert ‘013
Op Goede Vrijdag 29 maart zingt Tilburg in Poppodium 013 massaal mee met alle bekende 
nummers van deze film en musical. De voorstelling wordt uitgevoerd door een 20-koppige 
cast en een vette rockband. Alle teksten worden geprojecteerd op grote schermen in de 
zaal. Het belooft een intense en meeslepende voorstelling te worden. 
Het begin van een jaarlijkse traditie! Kaartjes kosten 17,50 euro en zijn te bestellen op: 
: www.hanhartvoormuziek.nl of te koop aan de kassa van 013.

Alzheimercafé Tilburg
Heeft u te maken met iemand met Alzheimer? Iedere 2e dinsdag van de maand van 19.30 
tot 21.30uur kunt u terecht op de locatie Nelson Mandelahof, Korvelplein 60. Aanmelden 
vooraf is niet nodig. Toegang is gratis. Voor informatie: ( 467 80 22 of 469 10 75. Van 
19.00 tot 20.00 uur is tevens de geheugenwinkel open en kunt u herinneringskoffers lenen.

Rikken
Nog gezellig met een flink aantal buurtbewoners een potje rikken? Op dinsdagavond 19 en 
26 maart zijn er nog rikavonden, waarvan de opbrengst bestemd is voor Kika. De entree is 
2,50 euro, met daarbij een lekker kopje koffie. Aanvang 19.30 uur. Even precies weten hoe 
het zit? Bel even met ( 06 515 188 18 of  536 21 16.

Monologenwedstrijd
De beste monoloog van heel Brabant én Zeeland. Daar gaat het allemaal om in de 9e editie 
van de monologenwedstrijd Solo’s in Zuid. Ben je een amateurtoneelspeler van 13 jaar of 
ouder? Dan kun je meedoen met deze sprankelende wedstrijd! Schrijf je in bij Factorium. De 
voorronde is op 13 april in Tilburg. Info: : www.solosinzuid.nl

Broekbos weer schoon
Leden van de Knotploeg Moerenburg en enkele vrijwilligers hebben 9 maart, op Nederland 
Schoon-dag, de restanten van een oud woonplekje/schuurtje in het Broekbos aan de Koe-
brugseweg opgeruimd. Dat was al jaren een schandplek voor dit stuk nieuwe natuur, omdat 
de half overwoekerde bouwrestanten een behoorlijk deel vervuilde. 

Seizoen wandeling
Anneke Scholte van Naturen heeft ook weer zeven seizoen wandelingen door Moerenburg 
in petto. Centraal staat hoe de natuur hier onder menselijke invloed gevormd is tot een 
prachtig biodivers gebied. De eerste wandeling is op 30 maart. Start om 10.00 uur bij Café 
Zomerlust. De kosten zijn 7,50 euro. Vooraf aanmelden via : www.annekescholte.nl.  
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Computerhulp
Problemen met de computer?  Problemen met internet?  Computer traag?
Bel dan WAMICT ( 06 189 705 24  Ik help u graag!

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

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

Oppas nodig?
Ik woon in de wijk en pas graag op: ’s avonds en in het weekend.
Liz Abels, bijna 14 jaar. ( 06 571 234 89.

Je hoort de zee, je ziet de duinen
Op anderhalf uur rijden, vind je op Walcheren onze goed uitgeruste achtpersoons vakantie-
woning. 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 7palaisdelamer@ziggo.nl, Theo en Martyntje.
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BUURTAGENDA 

16 + 17 
maart 

12.00 – 18.00 uur Duvelhok 
Expositie fotowedstrijd Passie 

16 maart Vanaf 09.30 uur Piushaven 
Schoonmaakactie in het kader van NL Doet 

19 maart 09.00, 11.00, 13.30 
uur 

Basisschool Pendula 
Open dag met rondleidingen 

19 + 26 
maart 

Vanaf 19.30 uur Pelgrimhoeve 
Rikken ten bate van kinderkankerfonds (Kika) 

21 maart 09.00, 11.00, 14.00 
uur 

Basisschool Armhoefse Akkers 
Open dag met rondleidingen 

26 maart 20.00 - 22.00 uur Huys van Voskens (Heuvel 5) 
De VVD nodigt bewoners uit om met een drankje bij te 
praten over ontwikkelingen in onze wijk 

1 april Vanaf 20.00 uur Café Zomerlust 
Spelletjesavond met oude en nieuwe spelen 

5 april Vanaf 20.00 uur Pelgrimhoeve 
Pubquiz met teams uit de wijk 

6 april Vanaf 10.30 uur Moerenburgseweg 
Lammetjesdag met verplaatsen van schapen 

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

 
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:  

28 maart 

12 april 

  
Klachten over bezorging, onvolledige exemplaren van uw 
buurtkrant, of storende fouten?  
Meld het via 7 armhoefseakkers@gmail.com  
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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 9 april in de ruimte van de Buurtraad 
in de Van Heutzstraat 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: 25 maart en 8 april 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.  
Bloedprikken door SHL-groep: iedere ochtend van maandag t/m 
vrijdag van 08.30 -11.00 uur in het Gezondheidscentrum 
Piushaven, Prinsenhoeven 22 en door Diagnostiek Brabant van 
maandag t/m vrijdag van 08.30 - 09.30 bij Hulpmiddelen 
Nederland, Piushaven 9. 

  
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. Hebt 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@twern.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 GGz Voor klachten of opmerkingen over patiënten van Jan Wier:  
( 088 01 61 616 of 7  meldingenjanwierhof@ggzbreburg.nl. 
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 Stress-, relatie-, werk-,
persoonlijke verbetering

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

 

Ook	  leren	  mediteren?	  
Nieuwe	  introductiecursus	  start	  op	  	  

dinsdag	  19	  februari.	  
Meer	  informatie	  en	  aanmelden	  via	  

www.zen.nl/tilburg 

Illustratie Dick Bruna ©  copyright mercis bv 2012 
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Goirkestraat 161A 
5046 GG Tilburg, M 0627115836

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

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



32



33



34

 

 
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. 

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  


