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maandelijks blad voor buurtbewoners

Een overvolle Pelgrimhoeve tijdens de vorige maand gehouden Pubquiz 
(foto Toine Kocx)

-       Beste hondenbezitters
-       Circus in de buurt
-       Opening natuurleerpad
-       St. Josephstraat fietsstraat
-       TTM tegendraads
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De start van de route is op de hoek van 
de Hoevense Kanaaldijk en Kommerstraat 
waar een gedetailleerd informatiebord is 
geplaatst bij het huisje op de voormalige 
waterzuivering. Bij de route hoort een folder 
die de bijzonderheden van de verschillende 
punten vermeld. Deze folder is o.a. gratis 
verkrijgbaar bij Café Zomerlust.

Voorgeschiedenis
Het oorspronkelijke Natuurontdekpad uit 
2006 voldeed niet meer in het vernieuwde 
Landschapspark Moerenburg. De situatie 
is links en rechts behoorlijk veranderd en 
veel nieuwe paden zijn er aangelegd. Hoog 
tijd om een nieuw Natuurleerpad te ontwik-
kelen dachten Van Naturen en de Werk-

groep Behoud Moerenburg en er werden 
sponsors gezocht. Uiteindelijk hebben 
Waterschap de Dommel, Gemeente Tilburg 
en Burger aan Zet het initiatief omarmt en 
kon men van start. Anneke Scholte zorgde 
voor de inhoud en coördinatie, Bianca Snip 
tekende een prachtige kaart en Marieke 
Vromans zorgde voor een logo en de 
opmaak van startbord en folder. De werk-
groep zette zelf alle loodzware paaltjes en 
het startbord en gaat het Natuurleerpad de 
komende jaren onderhouden.

Doel en mogelijkheden
Het Moerenburgs Natuurleerpad is voor 
iedereen, jong en oud die dit mooie gebied 
aan de rand van de stad wil ontdekken. De 
route is 3 km.  lang, maar bij gebruik van 
een inkorting zijn het twee routes van 2 km. 
De route is bewegwijzerd en op 10 punten 
is in de folder wat meer te lezen over iets 
speciaals in Moerenburg. De beschrijving 
is ook te scannen via een QR-code. Voor 
de kinderen is er elke keer een natuurop-
dracht. Individueel of groepsgewijs leert dit 
pad spelenderwijs over nieuwe kanten aan 
het gebied of de natuur in het algemeen. 

Meer informatie: : www.moerenburg.info

Opening Moerenburgs Natuurleerpad                                            Redactie

Op vrijdag 11 april is het nieuwe Moerenburgs Natuurleerpad geopend. De beide 
initiatiefnemers - Anneke Scholte en Paul Rohborgh - konden rekenen op een mooi 
groepje belangstellenden, dat na afloop genoot van een natuurlijk hapje en drankje 
waarvan de meeste ingrediënten in Moerenburg te vinden zijn.

 Op weg naar het natuurlijk hapje

Paul Roborgh onthulde met enkele 
kinderen het info bord
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De insteek van de Koningsspelen is een 
dag vol bewegen voor kinderen die wordt 
voorafgegaan door een ontbijt. Dit jaar 
hebben 5427 scholen (totaal 1,1 miljoen 
basisschoolleerlingen) zich ingeschreven. 
Elke school mag zelf bepalen hoe de 
Koningsspelen worden vormgegeven. Op 
basisschool Armhoefse Akker werd daarom 
de spelletjesdag van juni verzet naar deze 
dag. Al ruim van te voren zijn de oudercom-
missie en het team druk bezig geweest om 
een leuk, afwisselend programma aan te 
kunnen bieden.

Ontbijt
Vrijdagmorgen, vanaf 8.30 uur komen 
er vele kinderen in koningskleuren naar 
school. Ze hebben nog niets gegeten, want 
samen ontbijten is het eerste onderdeel 
van de dag. Ondanks dat er - volgens het 
Voedingscentrum - ongezonde producten 
met veel suiker bij het ontbijt zitten, wordt 
er toch lekker gesmuld door de meeste 
kinderen. Een blik in diverse groepen laat 
zien dat het erg gezellig is. Bij de kleuters 
helpen enkele moeders mee, in de meeste 
andere groepen is een soort buffet uitge-
stald, waarbij iedereen om de beurt zijn 
boterham kan smeren.

Doe de Kanga
Hierna gaan alle kinderen naar het grote 
schoolplein om het wereldrecord uit het 
Guinness Book of World Records voor 
‘Largest Song and Dance Routine – Mul-
tiple Venues’ te verbreken. Op de muziek 
van ‘Doe de Kanga’ zingt en danst ieder-
een mee. Een paar kinderen staan op een 
podium om het dansje voor te doen, maar 
natuurlijk is dit lied de afgelopen weken al 
flink geoefend in de klassen. Het ziet er 
goed uit, nu maar afwachten of de record-
poging is geslaagd. Dit weten we pas over 

een paar weken, als alle deelnemers of-
ficieel zijn geteld.

Vrolijke stoep
Vanaf dit moment splitst de school zich op. 
De groepen 1-2-3 gaan met begeleiders 
door de wijk lopen voor een echte foto-
zoektocht. De groepjes starten op verschil-
lende plekken in de wijk en lopen elke 
hun eigen route. Onderweg worden er 
opdrachten gedaan. Zo komen enkele kin-
deren enthousiast tot de ontdekking dat de 
3 foto’s van een opdracht de naam van hun 
school vormen. Verder wordt er ook lekker 
gespeeld in de Holle Boom en onderweg 
versieren de verschillende groepjes de 
straattegels met stoepkrijt. Een groepje 
krijgt hiervoor zelfs een bedankje van de 
bewoonster: zij is erg blij met zo’n vrolijke 
stoep.

Bouwwerken
Ondertussen zijn de groepen 4-5-6 
aangekomen bij Were di voetbal voor een 
spellenscircuit, georganiseerd door GH 
Events. Zo is er een meerkamp, wordt 
er djenga gespeeld met reuze blokken, 
is er veel lol bij het blaaspijp schieten en 
ontstaan er mooie bouwwerken met enkel 
bamboestokken en elastiekjes. Dat laatste 
blijkt toch niet zo makkelijk, maar met wat 
hulp bouwt iedere groep iets moois. Als 
klap op de vuurpijl speelt iedereen ook een 
potje levend tafelvoetbal, wat gesponsord 
is door Brabant Sport- en spelverhuur.

Bingo
In de middag worden er in de eigen groe-
pen spelletjes gedaan. Een rondje door de 
school leert dat Bingo populair is. Dit wordt 
soms klassikaal gedaan en bij de kleuters 
in een klein groepje. Verder zitten er allerlei 
groepjes in de lokalen en op de gang. 

Koningsspelen op Bs. Armhoefse Akker                         Debbie de Weijer

Koningsdag viel dit jaar op zaterdag 26 april. Daarom werden de jaarlijks terugkeren-
de Koningsspelen een dag eerder gehouden. Een van de deelnemende scholen was 
basisschool Armhoefse Akker.
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Er is echt een diversiteit aan spelletjes te 
zien. Van Memory tot Risk en zelfs Wii-en 
via het smart-board!
Natuurlijk hebben groep 7 en 8 ook een 
leuke dag gehad. Zij hebben na een 
fietstocht hun zwemspullen aangetrokken 
en gezwommen bij zwembad Stappegoor. 
Daar hebben ze alle ruimte, want er zijn 

geen groepen van andere scholen. Geza-
menlijk wordt er geluncht en rond 15.00 uur 
zijn ook zij weer terug op school.

Mede dankzij het stralende weer èn alle 
ouders die geholpen hebben, is het een 
hele leuke dag geworden voor iedereen.
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Op deze drukbezochte informatieavond 
voor omwonenden en andere geïnteres-
seerden is het een en ander toegelicht en 
zijn panelen gepresenteerd met daarop het 
ontwerp. Dit voorlopig ontwerp is tot stand 
gekomen na overleg met de Klankbord-
groep, waarin bewoners en ondernemers 
vertegenwoordigd zijn. Iedereen mocht 
reageren en van dat recht is goed gebruik 
gemaakt; soms sloeg de stoom er vanaf.

Goed nieuws
In tegenstelling tot het eerdere plan wordt 
de St. Josephstraat bijna in zijn geheel 
aangepakt. Dat wil zeggen, vanaf de krui-
sing met de Prinsenhoeven tot ongeveer 50 
meter voor de bocht met (korte) Heuvel en 
Tivolistraat. Eerder zou het stuk vanaf de 
St. Josephdwarsstraat tot aan de Prinsen-
hoeven buiten beschouwing blijven, omdat 
dit enige jaren terug reeds opnieuw is 
bestraat. Iedereen was het erover eens: 
voor het aanzicht is eenheid in bestrating 
en aankleding in de hele straat een ‘must’. 

Zeker in het licht van de historiciteit. Het is 
niet voor niets een straat, uitgeroepen tot 
beschermd stadsgezicht. En daar begint 
de schoen te wringen. Hierover verderop 
meer.
Ander prettig nieuws is dat de trottoirs 
eveneens opnieuw bestraat worden, nadat 
de bekabeling up to date is gebracht. Wat 
daarbij zeker zo prettig is, is dat de trottoirs 
vanaf de St. Josephdwarsstraat richting 
binnenstad allemaal verbreed worden. 
Ook is er gekeken naar meer groen. Dat 
resulteert in mogelijke plaatsing van enkele 
nieuwe bomen en groene haagjes. Dat 
groen mocht meer van de meeste aan-
wezigen, maar de infrastructuur laat dat 
niet overal toe, blijkt. Maar alle aanwezigen 
mochten na afloop nog met verbetersug-
gesties voor het groen en andere zaken ko-
men. Zo mogelijk wordt dit meegenomen.
Ook zal met stroken voor het verkeer de 
schoolzone worden aangegeven. Dat vergt 
minder borden langs de kant, want ook 
dat is een streven. Alleen, enkel de basis-

school is hierin 
meegenomen en 
(nog) niet De 
Nieuwste School.

Het wringt nog 
Want… is de St. 
Josephstraat wel 
te beschouwen als 
een fietsstraat met 
rood asfalt? De 
vergelijking met een 
Trouwlaan of Reitse 
Hoevenstraat 
schoot menigeen 
in het verkeerde 
keelgat. De St. Jo-
sephstraat verdient 
beter dan dat, was 

Herinrichting St. Josephstraat (2)                           Yvonne Thomassen

Eerder al is er bericht over de herinrichting van de St. Josephstraat tot fietsstraat. 
Inmiddels is er een voorlopig ontwerp gemaakt door de gemeente, dat is gepresen-
teerd op de informatieavond van 14 april jl. 

Een impressie van de nieuwe bestrating
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de communis opinio. Volgens de Klank-
bordgroep en het gros van de aanwezigen 
is de St. Josephstraat te beschouwen als 
een van de mooiste straten van Tilburg, 
met een mix aan historische bebouwing. 
Waarom dan niet bestraat zoals enkele 
vergelijkbare straten in de binnenstad, 
zoals de Stations- of Willem II-straat? Dan 
blijkt echter, dat de materialisering van een-
zelfde soort inrichting enkel is voorbestemd 
voor straten in de binnenring, de (korte) 
Heuvel uitgezonderd.
Onder druk van de Klankbordgroep is de 
bestrating al enigszins aangepast. Zoals 
het nu gepresenteerd is, wordt de straat  
ingericht met een veel minder rood asfalt, 
met daarop een print van bakstenen. 
In het midden gescheiden door een strook 
stenen. Want, de straat is in 2006 bestem-
peld als fietsstraat en dat blijft zo. Dat 
betekent dat de fietser leidend wordt en 
het overige gemotoriseerde verkeer de 

fietsers moet volgen. De Klankbordgroep 
hanteerde ook dit uitgangspunt: veiligheid 
heeft prioriteit.  Het is derhalve ook een 30 
km-straat en dan blijkt asfalt zachter (van 
geluid) dan bestrating met stenen. Boven-
dien kost dat minder onderhoud. Al blijft het 
natuurlijk wel de vraag of bij iedere repara-
tie ook de printmachine meekomt.

Kiss & ride-zones (voor de scholen), 
fatsoenlijke lantaarnpalen, anti-parkeer-
paaltjes op de stoep, rood asfalt, meer of 
minder parkeerplaatsen, het blijven zaken 
waarover geen eenduidige mening bestaat. 
De Klankbordgroep zal er nog een hele 
kluif aan hebben. En iedereen tevreden 
stellen? Dat bestaat niet! 
Duidelijk is en blijft, dat de werkzaamheden 
starten in de loop van het 1e kwartaal van 
2015 en afgerond zullen worden in het 4e 
kwartaal van 2015.

Alle kinderen van de basisschool Armhoef-
se Akker hebben inmiddels een inschrijf-
brief gehad. De wandeltocht is echter voor 
alle kinderen die in onze wijk wonen en op 
een basisschool zitten. Dus als je zin hebt 
om mee te lopen, dan kun je je aanmelden. 
Stuur vóór 23 mei een mailtje naar 
7 inschrijvena4d@gmail.com met je naam, 
adres, school, groep, of je kiest voor 5 of 
10 km , voor de hoeveelste keer je mee-
loopt en of er nog bijzonderheden zijn waar 
rekening mee moet worden gehouden.

Hulpouder
Nieuw dit jaar is dat er ook vanuit wordt 
gegaan dat een van de ouders minimaal 
één avond hulpouder is. Geef alsjeblieft 
even aan welke dag het beste uitkomt om 
te helpen en of je een voorkeur hebben 

voor fietser, koploper of volgauto. Na je 
inschrijving krijg je een mail met verdere 
informatie en over de betaling. Ook dit jaar 
is dat 3,- euro per kind. 
Er wordt gehoopt op een grote opkomst dit 
jaar!

Avondvierdaagse gaat weer van start                          Debbie de Weijer

Over een paar weken is het weer zover: de avondvierdaagse van basisschool 
Armhoefse Akker wordt dan gelopen. Dit jaar gebeurt dat op maandag 16, dinsdag 17, 
donderdag 19 en vrijdag 20 juni. De woensdagavond niet, omdat dan het Nederlandse 
elftal voetbalt tegen Australië om 18.00 uur.
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Dit jaar de eer aan ons Simon van der 
Stellers het evenement te organiseren. De 
wedstrijden zullen wederom plaatsvinden 
op het terrein van het St. Joris Gilde.
Aanvang is 11.00 uur. 

Eén team bestaat uit minimaal 6 deelne-
mers waarvan ten minste 2 vrouwen. Uiter-
lijke inschrijfdatum is zondag 8 juni. We 
sluiten het evenement af met een ‘rijdende 
frietboutique’. De kosten zijn 20 euro per 
team plus 5 euro p.p. voor het eten.
Inschrijfformulier aan via Erik van Poppel 
7 erikvanpoppel828@hotmail.com. En 
houd onze facebookpagina in de gaten 
www.facebook.com/volleybaltoernooiarm-
hoef.

Straatvolleybaltoernooi

Op zaterdag 28 juni is het weer zover, het jaarlijkse straatvolleybaltoernooi. 
Reserveer dus vast een plekje in je agenda.

Namens de Straatvolleybaltoernooi com-
missie,
Laura van de Laak

Geen stoep of garage? Geen probleem. 
Ik heb deelnemers die ruimte over heb-
ben en bij ons, aan de Oisterwijksebaan 
8,  op de stoep/binnenplaats, komen er al 
meer te staan. Hoe meer zielen, hoe meer 
vreugde. Er zijn al mensen die zelfgebak-
ken cakejes gaan verkopen en een aantal 
kinderen dat mee wil doen, dus als het 
weer ook meewerkt, wordt het beslist een 
gezellige dag. We zullen een route uitpijlen 
die gemakkelijk gevolgd kan worden. We 
maken plattegronden van de wijk waar alle 
deelnemers op aangegeven staan en de 
verkoopplekken zullen gemarkeerd worden  
met ballonnen.
Tussen de Ringbaan en het kanaal zijn al 
erg veel aanmeldingen, aan de Westzijde 
van de Ringbaan (richting centrum) nog 
niet zo veel. Het zou leuk zijn als er aan 
die kant nog wat meer mensen mee gaan 
doen.

Garageverkoop 24 augustus 2014                                       Corin Sweegers

Ruim 40 inschrijvingen hebben we al voor de garage-voortuinverkoop op 24 augustus 
in de wijk Armhoefse Akkers. Maar u kunt nog meedoen!

Aanmelden
U kunt zich aanmelden met naam en 
e-mailadres, straatnaam en telefoon-
nummer. Vergeet vooral de straat niet te 
vermelden, want die is nodig om een route 
te kunnen maken. Gegevens naar: 
7corinsweegers@menwedstrijd.nl of een 
berichtje in de brievenbus: 
*Oisterwijksebaan 8. 
Indien mogelijk ook aangeven of u gebruik 
kunt maken van uw eigen garage/stoep of 
tuin.
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Op de locatie waar voorheen Lolland zat 
aan de Ceramstraat op Loven, is een 
permanent circus neergestreken: een 
indoor-speelparadijs, toch handig zo vlak 
om de hoek. Drie andere vroege vogels uit 
Armhoef zijn er reeds: de jonge moeders 
Simone en Elke, plus vader Joost met al 
hun peuters en kleuters. “Zitten we hier 
goed of niet?”, vraagt Joost. “Dichtbij, 
goedkoop, krantje erbij. Niks meer aan 
doen!” “Er is hier toch wel WIFI?”, vraagt 
Elke zich hardop af. Aan die eerste 
basisbehoefte blijkt voldaan, want haar 
smartphone vangt al vlug signaal op. 
Simone bestelt alvast een grote kan ranja, 
want het nageslacht zal straks wel dorst 
hebben na gedane arbeid.

Kinderfeestjes
Joost vervolgt zijn mondeling recensie: 
“Dat Lolland was net een grote kattenbak, 
wat een troep met al dat zand. Dit circus 
is keurig netjes en veilig. Hier zit ik echt 
op m’n gemak. Het is wachten op een 
abonnement, want dat is er nog niet.” Elke 
vult aan: “Hopelijk een 10-rittenkaart of 
zo, daar zit je niet meteen zo aan vast.” 
Simone wijst de anderen op een schat-
tig tafereel: op het podium dansen een 
handvol kleintjes samen op K3-muziek. 
Mijn drie kinderen zijn inmiddels in geen 
velden of wegen meer te bekennen. Ergens 
bovenin het klautercircuit zijn wat vrolijke 
geluiden te horen, mooi zo. In afwachting 
van een rondleiding kijk ik rustig eens rond: 
diverse tafels zijn alvast gereserveerd, 
want woensdagmiddag = kinderfeestjes. 
Naambordjes met hippe namen van nu: 
Djim, Lotte, Maxim, e.a. Achter de balie ligt 
een hond te slapen en zit een kind rustig te 
lezen, het nichtje van de eigenaar.

Kinderziektes
Peter Bogmans uit West-Brabant neemt de 

tijd voor een trotse toelichting. 
Zijn openingszin mag er zijn: “We zijn nu 
bijna 6 weken open en de kinderziektes 
zijn er inmiddels uit!” Fraaier verzin je ze 
niet. Tijdens een korte toer wijst hij fijntjes 
op details: het keurmerk Veilig Spelen van 
TUV, de EyePlay die een digitaal spel op 
de vloer projecteert, de menukaart met 
keuze uit glutenvrij en zelfs Halal. Deze 
ondernemer gaat duidelijk met zijn tijd 
mee. “Helaas blijft Circus City een binnen-
speeltuin. Vanwege de stankcirkel van 
vleesbedrijf VION mag ik geen buitenterras 
openen. Dinsdags ben ik voorlopig 
gesloten voor schoonmaak en onderhoud. 
Een abonnement systeem moet ik nog 
‘fine-tunen’, want in een druk weekend 
mensen weigeren doe ik liever niet“, zo 
denkt hij hardop. Zijn moeder zit ook in de 
zaak en voegt een flinke dosis realisme 
toe: “Het is een druk bestaan zo, met lange 
dagen en reisafstand. De teaminzet is 
nog passen en meten, want wanneer zijn 
de pieken en dalen? We hebben ambities 
voor entertainment bij peuterochtenden 
en kinderfeesten. Een draaimolen en een 
ballenfontein erbij, dat zou mooi wezen.” 

Circus in de buurt                                                    Gerben van Eeuwijk

Woensdagochtend school dicht: studiedag van de leerkrachten. Het regent, de kroost 
verveelt zich. Waar gaan we heen? Circus City oppert de jongste (5), die er pas gele-
den een kinderfeestje had.

Circus City een mooi uitje 
voor jong en oud
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Kinderoordelen
Inmiddels druppelen meer jonge gezinnen 
de speelhal binnen, met bekende gezichten 
uit de wijk. De meesten komen er voor het 
eerst en zijn aangenaam verrast. Het oude 
imago van Lolland gaat voor Circus City 
zeker niet op. Pien (8) oordeelt stellig: “Het 
is hier nu veel mooier, warmer en schoner.” 
Roos (5) vindt alles even leuk, maar vooral 

de bouwhoek met grote LEGO-stenen. 
Wat de kleine dames er van zeggen, moet 
de familie Bogmans als muziek in de 
oren klinken. Fijne complimenten na drie 
maanden zwoegen in een stevige verbou-
wing. Giel (9) oordeelt als jongen kort en 
krachtig: “Best oké, maar bij Lolland werd ik 
tenminste lekker vies!”

De eerste dag kon worden gewerkt in 
een zon overgoten Moerenburg, maar de 
laatste dag moesten we vaak schuilen voor 
heuse regen- en hagelbuien. Het zwerfvuil 
is nu grotendeels verdwenen. In een bos 
werd een grote hoeveelheid illegaal gestort 
afval aangetroffen en opgeruimd. Ook heb-
ben we de randen van een kikkerpoel, van 
hinderlijke begroeiing ontdaan en de takken 
in rillen gelegd. 

De pauze werd steeds gehouden bij Ma-
nege Hooijen, waar Kees Hooijen jr onze 
gastheer was. We hadden als Werkgroep 

Illegaal gestort afval in Moerenburg

Moerenburg opgeschoond

Na twee dagen hard werken door 35 studenten van het ROC, School voor Sport en Be-
wegen, in kader van het vak BUCO (Burgerschapscompetenties) is Moerenburg weer 
een flink stuk schoner. 

Behoud Moerenburg de volledige mede 
werking van de medewerkers van Diamant, 
waar ook onze buurtgenoot Erwin Lejeune 
zoals altijd ook bij aanwezig was. De vuil-
niszakken waren ter beschikking gesteld 
door Brouwers Groenaannemers. Deze 
dagen waren georganiseerd in samenwer-
king met Serve the City Tilburg.  
 
Onze hartelijke dank voor ieders inbreng.
namens de Werkgroep Behoud Moeren-
burg,

Will van Sprang



12

Nu de Armhoefstraat en JP Coenstraat 
prachtig zijn heringericht en rondom de 
nieuwe bomen ook een aanplant is ge-
realiseerd willen de bewoners dat graag 
behouden. Het is Klaartje van Beeren-
donk van Blossom Bloembinders dan ook 
een doorn in het oog, dat nu al bepaalde 
plantjes het niet gaan redden: “Wat mij 
vroeger al irriteerde, maar nu nog meer is 
dat mensen hier hun hond uit komen laten. 
De nieuwe aanplant kan hier echt niet 
tegen. Mensen stoppen bij zo’n bak om hun 
hond te laten snuffelen, plassen en poepen. 
Poep wordt soms ook gelukkig opgeruimd, 
maar plas begint, als de zon erop schijnt, 
echt te stinken!” De urine is funest voor de 
jonge aanplant, waardoor al heel snel gaten 
in de begroeiing ontstaan. Jammer van alle 
investeringen in deze straten, terwijl er toch 
voldoende uitlaatplekken in de buurt zijn.

Uitlaten
Redactielid Corin Sweegers heeft al vaker 
in het wijkblad geschreven over de sociale 
functie van een hond, over hondenpoep op 
de stoepen bij de school of in de bermen. 
Tijdens de wintermaanden schreef zij over 
uw zichtbaarheid als u uw hond uitlaat, 
zeker in het buitengebied bij regenachtig 
weer. Enige jaren geleden ook een keer 
een stukje over uw spelende hond: “Heer-
lijk, uw hond uitlaten in Moerenburg, even 
lekker vrij laten rennen. Dat mag, maar 
liever niet in grasweilanden, want in de 
uitwerpselen van uw hond zitten allerlei 
bacteriën waar onder andere de koeien 
ziek van worden, zodat ze bijvoorbeeld 
hun kalveren verliezen. Uw hond mag best 
rennen en spelen als u een hond heeft die 
tenminste goed naar u luistert en dus niet 
achter de schapen, lammetjes, koeien, 
kalfjes of paarden aan gaat liggen rauzen. 

Een van de gevlekte lammetjes in Moeren-
burg is onlangs al de staart afgebeten!...”

Gelanceerd
“En”, gaat Corin verder, “heerlijk spelen met 
een eind hout, dat mag ook, maar ruim dat 
stuk hout dan wel op, zodat niemand het 
in zijn fietswiel kan krijgen. Dat gebeurde 
mij een paar weken geleden. Vlak bij de 
Buunder lag een stuk hout op de weg dat 
ik net raakte met mijn voorwiel. Ik had heel 
veel geluk. Het voorwiel van de fiets blok-
keerde, maar in een reflex stond ik meteen 
met beide voeten op de grond, met de 
fiets op mijn rug gelanceerd. De voorvork 
was zodanig verbogen dat verder fietsen 
onmogelijk was. Nu is mijn fiets niet heel 
erg luxe, pas drie jaar oud, dus toch maar 
laten maken. De fietsenmaker moest er 
een nieuwe voorvork op monteren. Kosten 
136,- euro. Helaas lag er geen naamkaartje 
naast het eind aangebeten hout waar uw 
hond mee gespeeld had, dus die kosten zal 
ik wel zelf moeten betalen.” 

Voor de goede orde: beide genoemde 
personen hebben zeker geen hekel aan 
honden, maar ze vragen u wel na te den-
ken als u gaat wandelen om te voorkomen 
dat anderen (over)last hebben van uw vier-
voeter. Ook namens veel buurtbewoners bij 
voorbaat dank voor uw medewerking.

Beste hondenbezitters                                                 Redactie

Via het wijkblad komen regelmatig klachten binnen van buurtbewoners die uitgegle-
den zijn in de hondenpoep, hun neus moeten dichtknijpen vanwege de alles over-
heersende urinelucht of doodsangsten uitstaan bij een loslopende hond. 
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Diner voor senioren in de Pelgrimhoeve! 

  
 
De KBO in de wijk en het Senioren Netwerk Armhoefse Akkers hebben het initiatief 
genomen om samen een regelmatig terugkerend diner in de Pelgrimhoeve te 
organiseren. Op 12 juni is het eerste diner. Schrijf u in vóór 6 juni. 
 
Dit gezellige diner is voor senioren (55+), die graag samen van een heerlijke maaltijd 
genieten en dat voor een prima prijs. Iedereen uit onze wijk van deze leeftijd is welkom: 
alleen, met z'n tweeën of met meerdere personen.  
 
Het eerste diner zal plaatsvinden op donderdag 12 juni. Ontvangst vanaf 17.30 uur. We 
beginnen wat later met het diner, maar u kunt van tevoren al lekker een glaasje drinken. 
Eindtijd: we schatten rond 20.30 uur, maar u mag ook na afloop nog van een kopje koffie 
of iets anders genieten. De kosten voor een viergangendiner zijn 10 euro per persoon. De 
drankjes zijn daar niet bij inbegrepen, deze kunt u rechtstreeks bij de Pelgrimhoeve 
afrekenen. 
 
Wilt u ook lekker mee komen eten? Geef u dan op 
met onderstaande bon of maak het bedrag maal 
het aantal deelnemers over op reknr. NL 84 INGB 
0003673935 van de KBO Sacrament en zet er 
duidelijk bij: diner 12 juni, het aantal personen, 
plus uw naam.  
Als u zich met de bon inschrijft, stop dan 
eveneens 10 euro per persoon bij de 
opgavestrook. Pas dan is uw inschrijving geldig. 

Menu op 12 juni: 
 
♥ Kipcocktail 

♥ Tomaten-groentesoep 

♥ Vleespannetje, gemengde 
groenten, gebakken aardappeltjes  

♥ IJs met aardbeien en slagroom 

 
Lever de bon in op J.P. Coenstraat 34a, Ringbaan-Oost 240-43 of Jan van 
Beverwijckstraat 92. Voor vragen mail naar 7 buurtraad@hotmail.com. Schrijf uzelf in 
vóór 6 juni. Wacht niet te lang, want vol = vol! U krijgt geen bevestiging meer, maar we 
verwachten u op 12 juni vanaf 17.30 uur in de Pelgrimhoeve. 
 
Vriendelijke groeten van KBO Sacrament en het Senioren Netwerk Armhoefse Akkers 
 
 
Ja, ik kom/wij komen op donderdag 12 juni a.s. naar het diner in de Pelgrimhoeve  
 
Naam/namen:……………………………………………………………………………………….  
 
Ik kom/wij komen met 1 persoon/2 personen (graag omcirkelen) 
 
Adres:…………………………………………………………. Telnr.…………………………….. 
 
Mailadres:............................................................................................................................. 
 
Stop deze bon vóór 6 juni  a.s. in de bus op J.P. Coenstraat 34a, Ringbaan-Oost 240-43 
of Jan van Beverwijckstraat 92, inclusief het bedrag van 10 euro per persoon. 
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Wijkgenoot Jos Parren is al jarenlang 
verantwoordelijk voor het parcours. Geen 
klusje dat je op een woensdagavond even 
regelt. Al ruim een jaar is hij wekelijks bezig 
met de uitwerking van de plannen en het 
uitstippelen van een route die alle keurin-
gen kan doorstaan. 

Wijzigingen route
Het verplaatsen van de start en finish naar 
de Burgemeester Brokxlaan was noodza-
kelijk. Jos: “We kwamen steeds meer in de 
problemen rond de Schouwburgring door 
de massale deelname en het scheiden van 
de lopers- en bezoekersstromen. Ook was 
de route over de Hart van Brabantlaan en 
vooral de Spoorlaan niet veilig genoeg. Zo 
reed de lijnbus vlak langs het parcours en 
doorkruiste soms bijna de ideale lijn die 
de lopers in gedachten hadden. Ook het 
gedurende lange tijd stilleggen van al het 
doorgaande verkeer op de Ringbaan West 
was een bottleneck voor de organisatie. 
En zo kan ik nog veel meer punten opnoe-
men.”
Tijd dus voor een nieuw parcours. De be-
langrijkste wijzigingen in onze wijk zijn: het 
vervallen van de St. Josephstraat (wordt nu 
Tivolistraat), een lusje door Moerenburg en 
het feit dat de lopers nu in tegenovergestel-
de richting lopen ten opzichte van het vorig 
jaar. Op de havendijk net voorbij D’n Ophef 
wordt ook de zogenaamde ‘Rexona-straat’ 
ingericht. Een gesponsorde noviteit, waarbij 
de lopers o.a. via Facebook gevolgd kun-
nen worden. 

Bakermat
Het lusje door Moerenburg is niet nieuw. 
“In feite is Moerenburg de bakermat van 
de huidige TTM”, vertelt Jos. “We zijn hier 
begonnen als een recreatieve wedstrijdloop 
die in de loop der jaren is uitgegroeid tot 
een van de beeldbepalende evenementen 

van Tilburg. Tot een jaar of 17 geleden zat 
het traject door Moerenburg er nog in, maar 
een van de redenen toen om het parcours 
te verleggen was om er een topwedstrijd 
van te maken. Dat betekende o.a. minder 
bochten, goede ondergrond en zo’n stukje 
kasseien langs het kanaal paste daar niet 
in.” Inmiddels is dit stukje opnieuw bestraat 
en kent het een kortere kasseienstrook.   
Alleen de lopers van de Ten Miles (langste 
afstand) komen door Moerenburg. 
Dat betekent, dat deze lopers in beide rich-
tingen de draaibrug over het kanaal over 
moeten. “We delen de brug in twee delen 
en ik verwacht daar geen problemen”, legt 
Jos uit. “De lopers zijn dan ongeveer nog 
4 kilometer van de finish verwijderd. Het 
deelnemersveld is dan behoorlijk uitgerekt, 
dus passeren mag geen problemen ople-
veren. Daarnaast zullen er geen toeschou-
wers op de brug worden toegelaten.”

Sacrament
De Sacramentsparochie is een van de 
sfeervolste onderdelen van de route. In 
de Oisterwijksebaan en de Armhoefstraat 
wordt veel werk gemaakt van een feestelij-
ke onthaal van de lopers, waaraan ook 
diverse feesten voor de straatbewoners 
worden gekoppeld. “Alleen beginnen die 
feestjes vaak te vroeg”, verwoordt Jos de 
zorgen van de organisatie. “Het is uiterst 
belangrijk dat het parcours vrij blijft, maar 

TTM tegendraads                                                            Jaap van Loon

Op 7 september staat Tilburg en een deel van onze wijk weer in het teken van de 
Tilburg Ten Miles. Met het verplaatsen van de start en finish naar de Spoorzone is ook 
het parcours drastisch gewijzigd en is ook een stukje Moerenburg erin opgenomen.
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spelende kinderen en ook fietsers maken 
het riskant voor de lopers. Twee jaar 
geleden liep een van de toplopers van de 
Ladies Run een kind omver. Ze schrok 
hiervan enorm, verspeelde een topklasse-
ring, maar informeerde direct na de finish 
wel eerst naar de toestand van het kind. Als 
organisatie levert dat negatieve reclame 
op en toplopers krijg je niet zomaar op je 
startlijst. Vandaar mijn dringende oproep 
om met elkaar op te letten. De lopers zijn al 
behoorlijk vermoeid als ze passeren en dan 
is struikelen of vallen snel gebeurd.” Omdat 
de bewoners zelf al zorgen voor gezellige 
muziek, zal er geen bandje komen spelen 
in de Armhoefstraat, maar wordt hiervoor 
een plaatsje gezocht bij Café Zomerlust, 

waar ook een waterpost wordt gesitueerd. 
Hiervoor wordt nog wel gezocht naar 10 
volwassenen die deze waterpost willen 
bemannen. Reacties graag naar 
7 parcours@tilburgtenmiles.nl. 

Op 25 mei wordt het parcours officieel 
gemeten door de Atletiekunie. Daarna kan 
Jos beginnen met het markeren van de 
kilometerpunten, de afstemming met de 
politie, sectie-coördinatoren, Geneeskun-
dige dienst, verkeersregelaars, EHBO-
posten, motorrijders, bikers, en dergelijke, 
maar ook met bv. Rijkswaterstaat die de 
vaart in het kanaal moet stilleggen als de 
lopers over de draaibrug komen. 
Genoeg te doen dus.

Na vele jaren met heel veel plezier als vrij-
williger kindervakantiewerk Hekos te heb-
ben georganiseerd hebben Erik Ketelaars, 
Joep de Beer en Eline Mutsaers besloten 
het stokje door te geven aan de volgende 
club enthousiaste vrijwilligers. Ook Johan 
Dikmans heeft na vele jaren plaats ge-
maakt voor de volgende generatie. 

Stuurgroep
Na jaren als groepsleiding gedraaid te 
hebben, waren ze de laatste jaren verant-
woordelijk voor de totale organisatie en 
het bestuur van het kindervakantiewerk. 
Nu wordt het tijd voor vernieuwing zowel 
voor HeKoS als voor henzelf, vinden ze. 
De nieuwe stuurgroep-vrijwilligers zijn ook 
al een aantal jaren betrokken bij de kinder-
vakantieweek HeKoS. Zij zijn voor een 
groot deel allemaal groepsleiding geweest 
en hebben de afgelopen tijd al verschil-
lende taken achter de schermen vervuld.  

Wisseling van de wacht bij HeKoS

Ook dit jaar zal er in de laatste week van de schoolvakantie in onze wijk een week 
Kindervakantiewerk ‘HeKoS’ georganiseerd worden. De grote groep vrijwilligers zal 
echter te maken krijgen met een compleet vernieuwde stuurgroep.  

Opening
Inmiddels wordt hard gewerkt aan de voor-
bereidingen van de editie 2014. Op zondag 
17 augustus vindt de grote opening plaats 
en wordt de hele wijk uitgenodigd een 
kijkje te komen nemen op de speelplaats 
van basisschool Armhoefse Akker. Tussen 
13.00 en 16.00 uur zijn er allerlei festivitei-
ten en wordt o.a. de groepsindeling van de 
kinderen bekend gemaakt. De toegang is 
gratis en de opbrengst van de consumpties 
komt ten goede aan KVW HeKoS. 

Voor informatie en vragen kunt u mailen 
naar 7 info@kvwhekos.nl of kunt u kijken 
op : www.kvwhekos.nl

Heel erg bedankt voor de vele leuke jaren en 
tot ziens in de wijk!  
 
Hartelijke groeten, Erik Ketelaars, Joep de 
Beer en Eline Mutsaers
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Weet je wát pas erg is? Bij de grote Albert Heijn na het boodschappen doen willen 
wegrijden en drie (drie!) mensen voor je bij de slagboom die vergeten zijn om hun 
uitrijkaart af te stempelen, zodat ze er niet uit kunnen. Dát is pas erg!

Weet je wat ook erg is? Dat ze jouw huis uitkiezen om een dieselpomp neer te zetten die 24 
uur per etmaal het grondwater wegpompt. Dát is pas erg.

Wat dan weer leuk is, is dat je in een paar maanden leuke cadeautjes van je eigen stad 
krijgt: twee glanzende nieuwe kliko’s, nieuwe stoepen, een nieuwe straat, nieuwe plant-
soentjes met boompjes - weliswaar wat iel - maar toch. Trouwens, met het inruilen van de 
oude container verdwijnt het begrip “Tilburg Moderne Industriestad” in de recyclingovens. 
Pas bij het afscheid nemen van mijn kliko zag ik dat logo erop staan. Weg ermee dus, let-
terlijk.

Wat dan weer minder is: Net als je denkt dat al die stoere mannen klaar zijn met graven, 
meten, stoepbanden sjouwen, stenen en tegels leggen, komen andere stoere mannen die 
de zaak weer openmaken om de volgende klus te doen. 

Wat ook heel erg is: als je in een race tegen de klok – want de baas roept - net over het 
kanaal met je hond ’s ochtends vroeg buiten bent en de piepers van de draaibrug aanslaan, 
zodat je niet snel terug kunt. Waarbij voor mij al een leven lang de vraag opkomt: wanneer 
is de brug nou open en wanneer is hij dicht? Is hij open als de boten er langsvaren en het 
verkeer moet wachten? Of is hij open als het verkeer eroverheen kan? Wie het weet mag 
het zeggen.

En wat ook erg is: de groene golf waar de gemeente Tilburg trots gewag van maakt bij de 
Ringbaan-verkeerslichten doet het niet, al zo lang als ik al in deze stad woon. Trouwens: 
verkeerslichten? Zeg maar gerust: stoplichten. 

Leuk is dan weer wel dat we dit jaar een groter stadsstrand aan de overkant krijgen dan dat 
van de eerste editie. Zeg maar: stadsstrand 2.0. Zie je wel, soms wordt een privaat initiatief 
wel gewaardeerd en omarmd door onze gemeente. Ze kunnen het wel! Jammer blijft wel 
dat die brug tussen Jeruzalem en Armhoef er nog niet is. Wat zou dat mooi zijn. 

Dat laatste geldt ook voor de stoere bouwplannen daar. Als ik zo rondluister, loopt Armhoef 
half leeg als de nieuwe Waterkant klaar is, aan gene zijde van het water. Maar ik heb nog 
geen eerste schop de grond zien in gaan.  Wij van de televisie grijpen in zo’n geval naar het 
tekstkaartje: Even geduld a.u.b. 

De oplettende lezer heeft het al gezien, er was niet heel veel actueels om over te schrijven 
deze maand of te weinig inspiratie. Daarom enkele gedachten en waarnemingen. 

Op naar de zomer zeg ik. Dat is pas leuk.
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Pastorie Sacramentskerk
Tot verbazing van een aantal wijkbewoners is onlangs gestart met werkzaamheden aan 
de voormalige pastorie aan de Ringbaan Oost. Het pand wordt geschikt gemaakt voor het 
studentendispuut Odin, waardoor huisvesting ontstaat voor 16 – 18 studenten. In de nabije 
toekomst zal de verbinding tussen kerk en pastorie verwijderd worden.

Leukste klas van Brabant
Afgelopen maand sleepte klas 2A van De Nieuwste School de prijs ‘leukste klas van Bra-
bant’ in de wacht. Ze werden gekozen uit 180 klassen. Het is een hechte groep mavo-havo-
vwo-leerlingen die erg tolerant zijn naar elkaar en gastvrij nieuwe leerlingen die van elders 
komen opnemen. Hun mentor noemt hen heel bijzonder. De Nieuwste School is te vinden in 
de St. Josephstraat 106 en herbergt veel leerlingen uit de Armhoefse Akkers.

Bezwaar tegen MHU 
De Stichting woonomgeving Jan Wierhof heeft bezwaar aangetekend tegen het besluit van 
het College van B&W van 29 januari jl. waarbij aan Novadic Kentron een vergunning is 
verleend om het pand Jan Wierhof 6 geschikt te maken voor de Medische Heroïne Unit met 
tevens methadonverstrekking. Het voorgenomen gebruik is in strijd met het huidige bestem-
mingsplan. Daarnaast wordt in de plannen onvoldoende rekening gehouden met de parkeer-
behoefte. 

Herdenking Indië monument
Op 24 mei wordt de herdenking gehouden voor de 60 Tilburgse  militairen die gesneuveld 
zijn in Nederlands Oost Indië in de periode 1946 tot 1950.  De herdenking begint om 11.00 
uur in de Sint Jozef kerk op de Heuvel waar o.a. het Seniorenorkest van de Koninklijke 
Harmonie voor een sfeervolle ontvangst zorgt. Begeleid door de Dutch  Pipes and Drums 
wordt vervolgens gewandeld naar het monument  aan de Gerard van Swietenstraat, waar 
om 12.30 uur de herdenking wordt voortgezet met o.a. de kranslegging. U bent van harte 
uitgenodigd!

Buurtteam Prinsenhoeve 
Is een team van wijkverpleegkundigen, ziekenverzorgenden en verzorgenden die bij U thuis 
de lichamelijke ondersteuning komen doen, zoals: wassen, aankleden, steunkousen aan- en 
uittrekken, insuline toedienen, wondzorg, terminale zorg, enz. Zij zijn bereikbaar 24 uur per 
dag via: ( 06 343 729 22 en zitten op de Prinsenhoeve 24.

Tilburg Ten Miles clinics
Onlangs zijn ruim 150 deelnemers gestart met hun voorbereiding op de Brabants Dagblad 
Tilburg Ten Miles. De TTM-clinics zijn voor de beginnende en recreatieve loper. Er zijn trai-
ningsgroepen voor deelname aan de 5 km City Run, 10 km of 10 EM (16,1 km). 
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Elke groep bereidt zich voor onder begeleiding van ervaren en gediplomeerde trainers. Je 
kunt de groepen tegenkomen op zondagochtend of dinsdagavond in de Oude Warande of 
op zaterdagochtend of woensdagavond in de omgeving van het Leijpark. Inschrijven voor de 
TTM clinics kan nog tot 1 juni. Voor slechts 49,00 euro kom je goed voorbereid aan de start. 
Meer info en inschrijven: : www.ttmclinics.nl.

Tweede Repair Café in de wijk
Op 22 mei is het tweede Repair Café bij La Poubelle. Mocht je iets te repareren hebben van 
kleding, speelgoed, elektronica, klein witgoed, fietsen en dergelijke, dan ben je van harte 
welkom. Ook zomaar eens een kijkje komen nemen, kan. Vanaf 19.00 uur is er koffie en 
thee en kun je binnenlopen. Om 21.30 uur gaan de deuren dicht. Voor meer informatie kijk 
op: : www.repaircafe-lapoubelle.nl. 

Verbouwing bij Floret
Ook het studentendispuut Floret zit inmiddels in een verbouwing. Aan hun eigen huis op de 
hoek van de Spoorlaan en de Prof. Dondersstraat wordt groot onderhoud gepleegd. Tevens 
wordt een stuk aangebouwd, waardoor de keuken drastisch verruimd en 2x zo groot wordt. 
De aanbouw past natuurlijk bij de stijl van het huis.

Diner Dansant voor senioren
Satijnhof en ContourdeTwern organiseren eenmaal per maand een Diner Dansant. Hieraan 
kunnen zowel bewoners van Satijnhof en Jozefzorg als buurtbewoners en bezoek van
buitenaf deelnemen. Locatie is Eetcafé De Patroon, Wethouderslaan 9. De kosten bedragen 
14,50 euro p.p. exclusief drankjes. 23 mei is er een aspergediner en op 20 juni een BBQ. 
Vanaf 18.30 uur kunt u aanschuiven. Aanmelden tot 1 week voor datum bij het Eetcafé of via 
Jeanne Hagenaar ( 583 10 00.

Nulmeting buurtonderzoek
Als het goed is, staat inmiddels de uitslag van de Nulmeting ‘Buurtonderzoek omgeving Jan 
Wierhof’ op de website : www.armhoefseakkers.nl. Eveneens is daar een korte conclusie 
vanuit het Beheeroverleg Jan Wierhof te vinden. 

André Kuijpers
Het Junior Science Café presenteert op 16 juni een ontmoeting met astronaut André 
Kuijpers in de Schouwburg. Er zijn twee programma’s, waarvan er een speciaal bedoeld 
voor kinderen van groep 7-8 van de basisschool. Meer info: : www.sciencecafetilburg.nl en 
voor het reserveren van toegangskaarten: : www.theaterstilburg.nl. 
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Zoals al eerder gemeld bestaat deze 
groep voor een groot deel uit buurtbewon-
ers. Als decor dient een draaiorgel, in de 
wintermaanden ijverig in elkaar geklust en 
voorzien van de nodige kleurrijke toeters en 
bellen. Het geheel staat op een aanhanger 
gemonteerd en kan dus gemakkelijk ver-
voerd worden.

Tot leven
De Werf, met name het plein, leent zich 
perfect voor dit soort kleinschalige optre-
dens. De bewoners hebben allemaal een 
uitnodiging in de bus gehad. Omdat het om 
een try-out ging werd bewust gekozen voor 
een beperkt publiek. Hopelijk krijgt de rest 
van de wijk later nog een gelegenheid! 
De muzikanten zijn onderdeel van het orgel 
en spelen als mechanische poppen, sterk 
mime werk, mooie kostuums! Een rond-
zwervende accordeonist komt roet in het 
eten gooien en verleidt de dochter van het 
orgeldraaiersechtpaar. Ook de muzikanten 

Sentimento muziektheater                                               Ab Smit

Maandag 21 april, 2e paasdag heeft de groep een try-out gegeven aan het pleintje op 
de Werf. De werfbewoners, familie, vrienden en bekenden, werden getrakteerd op een 
verrassend tableau vivant, dat al musicerend, tot leven kwam.

worden door hem verleidt om uit hun 
keurslijf te treden. De muzikanten komen 
geleidelijk tot leven. Het wordt een dolle 
muzikale boel die eindigt in een bruiloft.

Er moet nog wat geschaafd en gesleuteld 
worden en dan volgt een tweede try-out op 
14 juni  bij Amarant die de oefenruimte ter 
beschikking heeft gesteld. 

Het tableau vivant van Sentimento

De afdeling Oosthoeve-Heuvel heeft in het 
voorjaar twee bijeenkomsten georgani-
seerd: een spelletjesmiddag in maart en de 
traditionele Paasviering in de Pelgrimho-
eve op woensdag 16 april jl. Tijdens deze 
laatste bijeenkomst werden ook de Zonne-
bloemloten gepresenteerd. Hoewel niet al 
onze gasten aanwezig konden zijn, was er 
weer een goede sfeer en kunnen we terug-
zien op een geslaagde middag.

Uitstapje 22 mei
Op donderdag 22 mei staat een uitstapje 
naar Tuincentrum Coppelmans op het 

De Zonnebloem,  afdeling Oosthoeve-Heuvel 

De Zonnebloem heeft onlangs een nieuw gezicht gekregen. Een fris logo met geel-
oranje hartjes en groene letters, beter passend bij deze tijd. Het is wellicht even wen-
nen, maar de uitstraling is heel vrolijk, al ziet u dat niet op de zwart-wit weergave.

programma.  Interesse in De Zonnebloem? 
Het secretariaat bereikt u via 
7 carla.janssens@home.nl of  
( 455 30 60, ook als u interesse hebt 
in een bestuursfunctie of als u loten wilt 
kopen. Voor een financiële 
bijdrage ten gunste van de 
afdeling Oosthoeve-Heuvel 
verwijzen wij graag naar 
bankrekening: NL54 RABO 
0171 227751 t.n.v. 
NVZ Oosthoeve-Heuvel.

Carla Janssens
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Bij TSV Longa werd de F1 kampioen.
Bij de jeugd van de RKSV Were Di gaat het 
weer prima. Dit voorjaar is de E2, F3 en F5 
kampioen geworden in de voorjaarscom-
petitie. Were Di F4 kan ook nog kampioen 

Kampioenen in de wijk                                                   Corin Sweegers

worden, is zelf al uitgespeeld, maar degene  
die nu 2e staat moet nog twee wedstrijden 
inhalen en als ze die allebei winnen komen 
ze 1 punt boven Were Di en dan zou de F4 
2e worden. Dat wordt dus nog spannend. 
Were Di B3 heeft een ‘hele competitie 
gespeeld en is daarin ongeslagen kam-
pioen geworden. Bij de senioren zijn Were 
Di 3 en 4 half april al kampioen geworden 
en hebben de dames ook nog kans om de 
competitie te winnen.
Voor de kampioenen van Were Di hockey 
is het nog te vroeg. Die competitie is nog 
niet zo ver.

ALLEMAAL: VAN HARTE PROFICIAT!

We kunnen de kampioenen alleen vermelden als we weten dat ze kampioen zijn. 
Dus weet u nog iemand, bel of mail even naar de redactie en volgende maand 

wordt de kampioen vermeld.

De werkgroep heeft samen met het 
Brabants Landschap een plan gemaakt 
voor het ‘vergroenen’ van het deel van de 
Meijerijbaan dat door Moerenburg loopt. 
Zij wil op die weg een proef uitvoeren met 
zelfbeheer van groen. De gemeente wil 
hieraan haar medewerking verlenen.

Plantvakken
De proef heeft betrekking op een gedeelte 
van de Meijerijbaan met een lengte van 
100 meter en breedte van 4 meter en is 
gedeeltelijk gesitueerd op het viaduct over 
het kanaal. De werkgroep gaat op dit deel 
met boomstammen zes plantvakken aan-
leggen, waarbij zij zelf de keuze maakt voor 
de beplanting. De gemeente stelt hiervoor 

een budget van 2.000,- euro beschikbaar. 
De plantvakken worden op het asfalt van 
de weg aangebracht en het asfalt zal daar-
voor niet worden opgebroken. Vervolgens 
gaat de werkgroep ook het totale beheer en 
onderhoud uitvoeren. Een mooie vorm van 
burgerparticipatie.

De proef loopt vooralsnog tot 31 december 
2015, waarna gemeente en werkgroep 
bekijken of verlenging wenselijk is. 
Alle hulp is welkom. 

Wil je helpen bij de concrete uitvoering van 
de plannen? 
Meld je dan bij Wil van Sprang, 
7 willvansprang@gmail.com. 

Vergroening Meijerijbaan                                                      Redactie

De Werkgroep Behoud Moerenburg is druk bezig met de gemeente om het beheer 
over een deel van de Meijerijbaan op zich te nemen. Hoe de houtstort (zie vorige uit-
gave) toch functioneel wordt gemaakt.
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BUURTAGENDA 

17 mei 14.00 – 16.00 uur Pelgrimhoeve 
Dansen op muziek van Goud van Oud 

23 mei 13.30 – 16.30 uur Pelgrimhoeve 
Seniorenmiddag met optreden van De Kruikenzangers 

24 mei 12.30 uur Indië monument 
Herdenking en kranslegging 

12 juni Vanaf 17.30 uur Pelgrimhoeve 
Diner voor senioren 

16-20 juni Na schooltijd Avondvierdaagse 
Vertrek bij basisschool Armhoefse Akker 

 
INFORMATIE 

Ø Buurtkrant E-mail: armhoefseakkers@gmail.com 

     Redactie Correspondentie Spoorlaan 2      5017 JS    Tilburg 
     Advertenties Anneke v.d. Avoird Bosscheweg 192 542 30 65 
  
Ø Buurtkrant 

medewerkers 
Judith Doljé, Lout Donders (Donlog), Gerben van Eeuwijk, Joost 
Ketelaars (bezorging), Toine Kocx (foto’s), Jaap van Loon, Ab 
Smit, Corin Sweegers, Anne-Marie Smulders (In the picture), 
Yvonne Thomassen en Rob Ysebaert (lay-out).  

   

Ø Reacties 
Buurtkrant 

Deadline kopij volgend nummer: 

Verschijningsdatum rond:  

30 mei 

 20 juni 

  
Klachten over bezorging 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 
 

Ø Buurtraad 
leden 

Ton Berkelmans, Erwin Jacobs (penningmeester), Johan van der 
Have, Hein Jacobs, Ineke v. Kasteren, Mascha Meulenbroek en 
Remco Westhoek (secretaris). 

  
Eerstvolgende vergadering 10 juni, aanvang 20.30 uur in de Van 
Heutszstraat 1a. Aanbellen bij Buurtraad/ prikpost. 

                            
Ø Wijkagent 

Ad Braber 
7: ad.braber@mw-brabant.politie.nl. ( 0900 8844. 
Spreekuur op 19 mei en 2 juni van 19.00-20.00 uur. Bel voor een 
afspraak. Op dit tijdstip is de wijkagent speciaal in en voor de wijk 
beschikbaar.  
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Ø Bloedafname Iedere donderdag van 09.30 -10.00 uur in ruimte van de 

Buurtraad,1e verdieping, alleen trap. Van Heutszstraat 1a. 
Aanbellen bij de Buurtraad/prikpost.  
SHL-groep: iedere ochtend op werkdagen van 08.00 - 11.30 uur 
in het Gezondheidscentrum Piushaven, Prinsenhoeven 22. 

  
Ø Wijkzuster Nicole Kleine-Wilke houdt spreekuur iedere donderdag van 9.30 - 

10.00 uur, bij de prikpost, Van Heutszstraat 1a, 1e verdieping, 
alleen trap. Aanbellen bij de buurtraad/prikpost. U kunt ook bellen 
voor meer informatie of een afspraak naar ( 06 835 901 57 of 
naar de kruisvereniging:( 0165 546 613. De afspraak is gratis. 
 

Ø Thebe wijkzorg Het buurtteam Prinsenhoeve met wijkverpleegkundigen en 
verzorgenden van Thebe Thuiszorg verleent zorg aan huis in 
onze wijk. Adres: Prinsenhoeve 24. ( 06 343 729 22 (24 uur) 

Ø AED-apparaat Studio T (Loudonstraat 2), terrein Jan Wier en Hogendriesstraat.  
Leren omgaan met AED? Mail naar 7  p.van.erp@ziggo.nl.  

  
Ø Ouderenzorg 

 
Kom naar het spreekuur in Gezondheidscentrum Piushaven op 
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.30 - 10.30 uur. 
Prinsenhoeven 24, ( 544 65 44. 

  
Ø Senioren Netwerk 

Armhoefse Akkers 
Informatie bij ouderenwerker Jacoline Pijl, ( 542 47 98. E-mail:   
7 jacolinepijl@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: : 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. 

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

Muzieklessen 
Basgitaar, contrabas, gitaar piano en tuba.  Kees van de Ven Muziek, Carré 37, 
( 06 156 214 70, 7 keesvandevenmuziek@hotmail.com 

Je ziet de duinen, je hoort de zee
Op anderhalf uur rijden vind je onze moderne vakantiewoning tussen Zoutelande en West-
kapelle, gelegen op 400 m. van zee. In het gebied met de meeste zonuren van Nederland 
kun je een heerlijk weekendje of week doorbrengen omgeven door luxe. 
Wil je graag een folder met foto’s en info, stuur een mailtje naar 7 palaisdelamer@ziggo.nl. 

Vervolg Prikbordje op pag. 24
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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 
 

Voor iedereen en alle soorten klachten!
Praktijk Lleven, natuurgeneeskunde. Ga snel naar mijn nieuwe website: : www.lleven.nu  
( 06 250 857 62 of mail naar 7 info@lleven.nu

Timmer aan Taal
Praktijk voor Remedial Teaching 
7martine@timmeraantal.nl    : www.timmeraantaal.nl
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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           

 
 
 
 
 
 
 

 

     
T i l b u r g   A r m h o e f 

Erik van Poppel 
Kantooradres : Scheveningenplein 2a, 5035 GE  Tilburg 

Tweede etalage : Pelgrimspad ter hoogte van de Aldi (Spoordijk) 
Telefoon kantoor: 013 – 571 5888 

Fax kantoor : 013 – 571 2225 
Mobiel : 06 – 2878 5367 

Email : erikvanpoppel@wittewoningmakelaars.nl 
Internet : www.wittewoningmakelaars.nl 

 
•   Verkoop van uw woning. 
• Prestatiegerichte aankoopbegeleiding. Voor slechts 10% van het 
      verschil tussen vraagprijs en koopprijs. 
• Hypotheekadvies middels een onafhankelijke financiële planner.  
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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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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. 

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  


