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Tijdens NL Doet waren weer veel mensen in de weer om de 
rommel van anderen op te ruimen (Foto T. Kocx)
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Met name voor ouders met jonge kinderen 
die de drukte van de stad willen mijden, is 
er veel te beleven tijdens dit buurtfeest. Er 
is een springkussen, een popcornkraam, 
een mini-vrijmarkt voor en door kinderen, 
en er is een fiets-versier-wedstrijd later in 
de middag.

Armhoef viert Koningsdag                                      Sander Rooijakkers

Op 27 april vieren buurtgenoten Koningsdag bij `De Holle Boom’. De speeltuin aan het 
kanaal bij De Werf. Van 15.00 - 21.00 is er van alles georganiseerd en iedereen uit de 
wijk is van harte uitgenodigd. 

Fiets-versier-wedstrijd
Om 17.00 begint de fiets-versier-wedstrijd. 
Kinderen kunnen thuis aan de slag met het 
versieren van hun fiets, maar vanaf drie uur 
kunnen zij hun fiets ook nog versieren of 
‘pimpen’ op de locatie bij De Holle Boom.
Als alle kinderen de ‘korte’ fietsroute over 
De Werf hebben afgelegd, volgt de prijsuit-
reiking. We hopen op veel kleurige, vrolijk 
versierde fietsen. 

Traditie
Er wordt tussen 15.00 en 21.00 bier, wijn, 
fris, ranja en chips verkocht. Er zijn ook 
toiletten aanwezig. Kortom, aan alles is 
gedacht en u mag deze eerste editie van 
deze nieuwe wijktraditie wat ons betreft niet 
missen. Mocht u toch in de stad een glimp 
van de koninklijke familie gaan opvangen, 
dan nodigen wij u van harte uit om daarna 
alsnog tot 21.00 uur aan te sluiten.

De organisatie zou het zeer waarderen als 
mensen zich aanmelden voor dit evene-
ment via Facebook: :www.facebook.com/
events/1189250871204512/. Dan weten zij 
op hoeveel mensen ze ongeveer kunnen 
rekenen. 
Meer informatie, zeker ook over sponsor-
mogelijkheden: 7 s.hosli@hotmail.com 
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Op het podium Lena en Leny, twee door-
gewinterde campingtypetjes die meteen 
de aandacht van zo’n 25 aanwezigen op 
de laatkomer richtten. In allerijl wordt mijn 
naam op een stickertje met een geel gear-
ceerde achtergrond geschreven en krijg 
ik het etiketje ‘nieuwkomer’. Een duidelijk 
onderscheid van het merendeel van de be-
zoekers: deelnemers aan de buurtcamping 
van het vorig jaar.

Landelijk
De Buurtcamping in Tilburg heeft zich 
aangesloten bij een landelijk initiatief, dat 
dit jaar in zo’n 20 steden een camping van, 
voor en door bewoners van een stad van 
de grond wil krijgen. Buurtbewoonster Karin 
Laureijssen is super enthousiast: “Vorig 
jaar heb ik meegewerkt aan de voorberei-
ding van de camping op het Van-Gend-en-
Loos-terrein en het was gewoon fantastisch 
dat weekend mee te maken! De sfeer 
was heerlijk relaxed en je ontmoet allerlei 
mensen die samen de camping maken. 
Het is een evenement, dat volledig door 
vrijwilligers wordt opgezet. Er wordt van al-
les georganiseerd en je kiest er zelf voor of 

Samen camping maken                                                           Redactie

Vrij onbevangen wandelde uw stukjesschrijver op de avond van 16 maart een wat 
donkere ruimte in de Hall of Fame binnen. Een fractie te laat, want de inspiratieavond 
over de Buurtcamping was net in volle hevigheid gestart.

je aan bepaalde activiteiten mee wil doen, 
of juist heerlijk in een toeschouwersrol wil 
duiken.”

Thematafels
Dat samen camping maken, was ook de 
doelstelling van deze avond. In een interac-
tieve ontmoeting werden alle aanwezigen 
uitgedaagd ideeën te spuien voor verdere 
invulling van allerlei mogelijkheden. Binnen 
de kortste keren ontstonden er rond 5 the-
matafels levendige discussies en werd een 
hele lading plakbriefjes met ideeën gepro-
duceerd. De beste ideeën werden vervol-
gens gepresenteerd en dat leverde een 
rijke schakering op: Zo werden rond ‘Sport 
& Spel’ denkrichtingen zoals een spelcar-
rousel, een urbanspel of levend stratego, 
levend cluedo of levend dambord geop-
perd. Bij ‘Eten & Drinken’: vorkje prikken bij 
de buurman; recepten met verhalen uit an-
dere landen maken of het bouwen van een 
eigen oven. Het onderdeel ‘Creatief’ kreeg 
de handen op elkaar voor o.a. het maken 
van een groepskunstwerk; foto’s maken in 
een zelfontworpen lijst of zelfs het maken 
van een social sofa. Bij ‘Muziek & Theater’ 
ideeën als: allerlei dansworkshops, een 
levende piano, een dorpsomroeper-strijd 
of een filmtent. Voor het onderdeel ‘Natuur 
& Excursies’ werd alvast vooruitgekeken 
naar de plek in Moerenburg: wandelingen; 
kruidenplukken; zelf thee maken of bloem-
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bakken uit natuurlijke materialen maken.
Volgend jaar pas in Moerenburg? Daar ziet 
het wel naar uit. Op 15 april weet de or-
ganisatie of dit jaar voor al haar campings 
toch nog gebruik gemaakt kan worden 
van de oude stek: het VGL-terrein. Voor 
organisator Brigitte Blanken heeft dat de 
voorkeur: “We beschikken daar over alle 
voorzieningen, zoals stroom en water. Met 
de eigenaar van de grond in Moerenburg 
hebben we een financiële deal kunnen 

maken, want anders zou het geen haalbare 
kaart worden.”
Deze warmhartige inspiratieavond krijgt 
nog een vervolg: op 22 april a.s. om 14.00 
uur op de Roadburncamping op het voor-
malig van Gend en Loosterrein.
Meld je even aan via 
7 buurtcamping@stadscampingtilburg.nl. 
Samen camping maken is een leuk initia-
tief, dat meer belangstelling van mensen uit 
onze wijk verdient.

Ongeveer op dezelfde locatie als in 2016 
rond manege Hooijen, vooral op de grond 
van Harrie van Gorkum tussen de Oister-
wijksebaan en de Broekstraat, maar ook 
Kees Fonken hebben we weer nodig. De 
brughindernis bij de familie van Abeelen 
zal ook in 2017 een onderdeel van de 
marathon zijn. Eigenlijk hebben we gewoon 
iedereen nodig in Moerenburg. We hebben 
vorig jaar veel lof ontvangen, maar ook wel 
wat (opbouwende) kritiek gehoord, dus we 
hopen dat het dit jaar alleen maar beter zal 
gaan.  Met name de verkeerstromen liepen 
nog niet helemaal goed, vooral op zondag. 

Samengestelde Menwedstrijd op 23 en 24 september
Promoot uw bedrijf tijdens mooie evenement in Moerenburg 
Dit jaar zal voor de tweede keer een samengestelde menwedstrijd worden georgani-
seerd in Moerenburg door Menvereniging de Postkoets. 

Op zaterdag wordt weer de dressuur en 
de vaardigheid verreden en op zondag 
de spectaculaire marathon. Met name op 
zondag is er veel ruimte om uw bedrijf op 
het hoofdterrein te presenteren door middel 
van een kraam of iets dergelijks. U kunt uw 
bedrijf ook presenteren door het plaatsen 
van een advertentie in het programmaboek, 
hindernissponsoring, plaatsen van een bord 
of spandoek. Heeft u interesse laat het dan 
z.s.m. weten dan nemen we contact met u 
op 7 corinsweegers@menwedstrijd.nl

Corin Sweegers
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Juf Hanneke: ieder kind heeft iets leuks!                         Debbie de Weijer

Precies 30 jaar geleden begon Hanneke van Dun in de kleutergroep van basisschool 
Armhoefse Akker met les geven. In eerste instantie om een zieke collega te vervan-
gen, maar na deze dag is ze gewoon gebleven. En nu is de tijd van afscheid nemen 
aangebroken. Op woensdag 19 april is haar laatste werkdag, een dag die tevens inge-
pland is als feest/afscheid met kleuters en teamleden. 

Wanneer ik in gesprek ben met deze kleu-
terjuf straalt ze als ze het over de kleuters 
in het algemeen heeft. In al deze tijd heeft 
ze nog nooit een kind gehad, wat ze niet 
prettig vond. “In ieder kind ontdek je iets 
leuks”, aldus Hanneke. Toch is ze ook blij 
dat ze mag stoppen met werken. Dit komt 
met name door de ‘verzakelijking’, alles wat 
er naast het lesgeven bij komt. Ook het feit 
dat kinderen al vanaf groep 1 moeten pres-
teren, sluit niet helemaal aan bij de visie 
van Hanneke: “In de 30 jaar hier op school 
heb ik bij nieuwe kleuters steeds eerst ge-
keken waar een kind goed in is, dit verder 
gestimuleerd en eena vertrouwensband ge-
creëerd. Vanuit deze succeservaring is het 
makkelijker om een kind ook nieuwe dingen 
aan te leren. Kinderen worden dan vanzelf 
nieuwsgierig om nieuwe dingen te leren.”

Luie-poepie-middag
Natuurlijk zijn er ook dagen waarop de 
kinderen even ‘op’ zijn. Wat fijn dat er dan 
een ‘luie-poepie-middag’ is. “Op zo’n dag 
mogen alle kinderen doen waar ze zelf 
zin in hebben. Voor de een is dat met het 

hoofd op de tafel liggen, terwijl een ander 
hard wil werken”, aldus de juf. Deze dagen 
vielen vaak aan het einde van de week, 
maar aangezien Hanneke nu alleen in het 
begin van de week werkt, valt zo’n luiermid-
dag ook wel eens op dinsdag. 

Veranderingen
Hanneke heeft niet altijd een kleutergroep 
gedraaid. Wel altijd deeltijd, maar in de 
periode dat ze fulltime werkte, had ze naast 
de kleuters in deeltijd groep 1 & 3, groep 
2 & 3 en groep 4. Maar haar hart ligt toch 
echt bij de kleuters. Ze heeft zoveel plezier 
uit de kinderen gehaald. Over uitspraken 
van kinderen zou ze een boek vol kunnen 
schrijven en herinneringen heeft ze heel 
veel, eigenlijk teveel om op te noemen. 
Toch noemt ze bijvoorbeeld het kamp van 
groep 8 waaraan ze 15 jaar heeft deelge-
nomen. “En,” vertelt ze “vind ik het heel erg 
leuk dat de kinderen die vroeger bij mij in 
de klas zaten, nu hun eigen kinderen ko-
men brengen. De kinderen vind ik niet echt 
veranderd in deze tijd, wel zijn ze meer 
wereldwijs geworden door de indrukken 
die ze -met name via de social media- op 
doen. Ook ouders zijn hetzelfde gebleven: 
leuk en hulpvaardig!”

Wijkbewoonster
Hanneke heeft ook een tijd in onze wijk ge-
woond. Eerst aan de Pelgrimsweg, daarna 
de Simon van der Steltstraat en vervolgens 
in de J.P. Coenstraat. Al die tijd heeft ze 
erg genoten van de kinderen, Tijdens het 
driekoningen zingen bijvoorbeeld belde 
de halve school bij haar aan en iedereen 
mocht binnen komen om hun liedje te zin-
gen. Tijdens carnaval was ze zelf te vinden 
in de Pelgrimhoeve en natuurlijk waren 
daar ook kinderen van school. Ouders 

Juf Hanneke tussen ‘haar’ kinderen
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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 

Eikenbosch 43 
5056 GB  Berkel-Enschot 

Tel: 013 - 5367336 
Mob.: 06 – 22790145   

 
Winterschilder: 

van oktober t/m februari 10% korting          
 

 
 
 
 
 
 
 

Prinsenhoeven 36  013-5420685  info@vdbraakenmaas.nl 

Overige Specialismen: fysiotherapie, geriatrietherapie, manuele therapie, sportblessures, 
revalidatie na een operatie of beroerte, looptrainingen (etalagebenen), Parkinson, 

hyperventilatieklachten, COPD, tape, dry needling. 

U kunt voortaan bij fysiotherapie van de Braak en 
Maas ook terecht voor manueel therapeutische 
behandelingen. Lenny van Pelt msc. deze ervaren 
Manueel therapeut komt ons team versterken.  
René van de Braak gaat per 30 maart met pensioen 
na bijna 40 jaar als fysiotherapeut in deze wijk 
gewerkt te hebben. 
René, heel erg bedankt voor al deze jaren. 
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gaven dan vaak aan dat ‘Hanneke zelf aan 
het carnavallen was en ze op dat moment 
geen juf was’. Ze heeft het altijd erg fijn 
gevonden in deze wijk.

Collega’s
In de afgelopen 30 jaar heeft Hanneke 4 di-
recteuren meegemaakt, de fusie en natuur-
lijk een hele hoop collega’s. Vooral bij de 
collega’s van de kleuterbouw wil Hanneke 
even stilstaan: “Wij - Diet, Anita, Joop, Mo-
nique en ook Marcelle wil ik hierbij noemen 
- zijn een hechte club en onderling hebben 
we veel aan elkaar. Of het nu is om even te 
zeuren, mopperen of samen te lachen, sa-
men sta je voor één klus, dus neem je tijd 

voor elkaar.” Zonder deze hechte collega’s 
had ze het werk waarschijnlijk ook geen 30 
jaar volgehouden.

En wat gaat onze juf na 19 april doen? 
“Eerst even lekker een paar weekjes op 
vakantie met Hans en ik zal ook veel te 
vinden zijn op de golfbaan.” Hanneke heeft 
6 kleinkinderen waar ze nu nog meer van 
kan gaan genieten en daarnaast 4 zussen 
en een schoonzus waarmee ze regelmatig 
gezellige uitstapjes heeft. Ook koken is 
een hobby van haar en daarom wil ze nog 
graag een cursus Indisch koken gaan vol-
gen, dus voorlopig is er voldoende te doen 
en zal ze zich zeker niet vervelen.

U kunt zich vanaf nu weer aanmelden als u 
mee wilt doen via 
7corinsweegers@menwedstrijd.nl of een 
briefje in de brievenbus op de Oisterwijk-
sebaan 8 met uw gegevens doen. Vergeet 
niet uw adres erbij te zetten en eventueel 
aan te geven dat u op een andere plaats 
gaat verkopen. Er zijn geen kosten aan de 
deelname verbonden. U krijgt t.z.t. van ons 
een plattegrond van de deelnemers, ballon-
nen om uw plek te markeren en de laatste 
info over de tijden en afspraken. 
We gaan het op dezelfde manier organi-
seren als vorig jaar. Toen deden er helaas 
aan de Westzijde van de Ringbaan weer 
maar weinig mensen mee aan de verkoop, 
waardoor er bij de enkeling die wel mee-

Garageverkoop Armhoefse Akkers 2017                            Corin Sweegers
Op zondag 27 augustus, de laatste zondag van de vakantie is het weer zover. Voor de 
vierde keer wordt er alweer een garage-tuin-stoepverkoop georganiseerd in de wijk 
Armhoefse Akker. 

deed beduidend minder klanten kwamen. 
Dat is jammer, maar daar kunnen wij als 
organisatie niets aan doen. Mocht iemand 
ideeën hebben om meer publiciteit of men-
sen te mobiliseren dan horen we het graag. 
In de wijk tussen het Kanaal en de Ring-
baan zijn overigens voldoende plekken om 
daar in overleg met ons te gaan staan.
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Aan het woord is de moeder van Kim 
(24) die vorig jaar aan anorexia is overle-
den. Kim heeft een intrigerend beeld van 
haarzelf en haar worstelingen met het 
leven achter gelaten in de documentaire ‘Ik 
ben…’, waarin drie portretten van mensen 
met een psychische kwetsbaarheid ge-
toond worden.

Ongrijpbaar
Die documentaire, gemaakt door de kwar-
tiermakers Etten-Leur, hakt erin. En al he-
lemaal, als blijkt dat de moeder van Kim en 
de beide andere hoofdpersonen, Hans en 
Esther, ook in het zaaltje zitten. Ze nemen 
alle drie de tijd om na afloop vragen van 
bezoekers te beantwoorden en geven een 
nog beter beeld van te moeten leven met 
een psychische aandoening. “Het overkomt 
je”, vertelt Hans als we in de wandelgangen 
nog even met elkaar doorpraten. “Je hebt 
het zelf in eerste instantie helemaal niet in 
de gaten, daardoor zak je nog dieper weg 
in een eigen wereldje en geef je ook vaak 

Behandelen vanuit kadertjes…                                      Jaap van Loon

“Een behandelplan voor een cliënt richt zich nog vaak óf alleen op het lichaam door 
een (huis)arts, óf op de geest, zoals bij de GGz. In veel gevallen is er (nog) geen 
sprake van een gezamenlijke aanpak, terwijl dat juist zo hard nodig is. Ik noem dat 
behandelen vanuit kadertjes.” 

voor anderen ongrijpbare signalen af.” 
Prachtig om te zien, hoe ze nu weer in hun 
eigen kracht staan en over hun ervaringen 
durven te vertellen. Alhoewel… Esther 
geeft in de nabespreking duidelijk haar 
grenzen aan, als een van de bezoekers 
doorvraagt over haar Borderline. “Dat heb 
ik geleerd om mezelf ook in bescherming 
te nemen. Het is een deel waar ik zelf nog 
niet klaar mee ben. Dan voel ik me kwets-
baar”, vertelt ze me later. Dat lijkt minder 
sterk, maar inmiddels is Esther wel op 
Avans Hogeschool actief als studentcoach 
die leerkrachten feedback geeft over hun 
lessen die o.a. gaan over het leren begelei-
den van mensen zoals zij. 

Psychose
De documentaire was een van de pro-
grammaonderdelen op de open dag van 
GGz Breburg op 19 maart jl. op het Jan 
Wierhof. Coördinator Ruben Meuleman 
kon een kleine 200 gasten verwelkomen. 

Gerichte informatie op de open dag

Hein Jacobs beleeft zijn psychose 
heel nuchter
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Veel buurtgenoten waren al bij ons 
Te huur: een of twee verdiepingen van ons 
prachtige huis in Cilento, met zwembad. Elke 
verdieping heeft vier slaapkamers en een 
eigen keuken. Blik op Capri en Amalfikust. 
Prachtig achterland. Historische schatten. 
Mooie stranden. Middeleeuws dorp. Cilento is 
Unesco beschermd natuurgebied in de 
provincie Campania , het land van citroenen 
en de Mozarella.  
Kijk op www.villapoggioalsole.com 
Tel. 013-543 88 68 
 

Mensen uit de buurt, (familie van) cliënten, 
medewerkers of veelal jonge vrouwen die 
een opleiding in de geestelijke gezondheid 
volgen. Er waren 7 verschillende activitei-
ten, waaraan bezoekers konden meedoen. 
Zo pakte buurtbewoner Hein Jacobs de 
uitdaging op om aan een interactieve game 
mee te doen, waarin een psychose kon 
worden ervaren. Onder begeleiding van 
mensen van Labyrinth Psychotica kreeg hij 
met een 3D-bril een levensecht inkijkje in 
de wijze waarop mensen met een psy-
chose hun directe omgeving zien. Hein: 
“Op zich wel bijzonder om te ervaren welke 
beelden, geluiden, stemmen en kleuren 
deze mensen dan ervaren, en vaak waren 
die beelden dan vermengd met de werke-
lijkheid. Ik kan me voorstellen dat mensen 
in een psychose dan moeite hebben om te 
onderscheiden wat de werkelijkheid is.”

Deuren
Belangstelling was er ook voor het boek 
over suïcidepreventie ‘Einde aan de pijn’. 
Een actueel onderwerp nu discussies over 
een zelf gekozen, voortijdige levensbeëin-
diging weer volop in de media aandacht 
krijgen. Het is een initiatief van de voorzit-
ter van de cliëntenraad van GGz Breburg, 
Simone de Bruijn die daarmee zelfdoding 
uit de taboesfeer wil halen.
De organisatie achter deze dag kan 
tevreden terugkijken. Een mooie aanloop, 
een open sfeer, geanimeerde discussies. 
Ruben Meuleman vindt zo’n open dag or-
ganiseren dan ook fantastisch om te doen: 
“Het kost altijd weer enorm veel werk, maar 
het wordt door bezoekers enorm op prijs 

Een lekker hapje voor het goede doel

gesteld. Zij krijgen nu een beter beeld van 
datgene wat achter de deuren van onze 
instelling gebeurt. Cliënten krijgen zo een 
gezicht. Vandaag zijn zo’n 50 mensen in 
touw om goede informatie te geven en 
dat zijn niet alleen begeleiders, maar ook 
cliënten.” 

De documentaire ‘Ik ben…’ is op aanvraag 
te bestellen om te vertonen in instelling, 
bedrijf of school in aanwezigheid van de 
hoofdrolspelers. Er zijn geen kosten aan 
verbonden. Meer informatie via Suzanne 
Oord, medewerker cliëntparticipatie en 
medezeggenschap: 
7 s.oord-klijndijk@ggzebreburg.nl of 
( 06 531 083 64
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Telefooncirkel voor senioren in de wijk? 

 
 
Er staat inderdaad nog een vraagteken achter: komt er een telefooncirkel voor senioren 
in onze wijk? Als er genoeg interesse is wél! 
 
Een telefooncirkel is een groep mensen die elkaar elke dag in een vaste volgorde belt. Zo'n 
cirkel wordt begeleid door vrijwilligers. De begeleider belt rond een afgesproken tijd de eerste 
persoon van de bellijst. Deze belt de volgende op de lijst en zo gaat het door. De cirkel is rond 
als de laatste persoon op de lijst de begeleider weer belt. 
 
De telefooncirkel is vooral bedoeld voor ouderen die alleen wonen. Het geeft een veilig 
gevoel omdat er elke 24 uur contact is. Als een deelnemer niet opneemt, wordt direct de 
begeleider ingelicht, die actie kan ondernemen omdat er van alle deelnemers 
contactgegevens en sleuteladressen bekend zijn. Op deze manier kunnen mensen langer 
zelfstandig blijven wonen. Ook zorgt de telefooncirkel ervoor dat je als alleenstaande senior 
elke dag even contact hebt met anderen. Buiten de cirkel om hebben deelnemers soms ook 
nog (telefonisch) contact met elkaar, omdat er een band is 
ontstaan.  
 
Voordat het Senioren Netwerk Armhoefse Akkers dit plan verder 
gaat uitwerken, willen we inventariseren of er interesse is in onze 
wijk. Dus of er genoeg mensen zijn die aan de telefooncirkel 
zouden willen deelnemen, maar ook of er voldoende vrijwilligers 
zijn om de cirkel te begeleiden (bij voorkeur voor elke dag van de 
week een andere vrijwilliger). 
 
Geef met onderstaande bon aan als u interesse heeft. U zit dan 
nog nergens aan vast, maar we kijken of we doorgaan met de organisatie of niet. We houden 
u dan op de hoogte en bij voldoende belangstelling wordt er een afspraak met de 
belangstellenden gemaakt. 
Pas daarna wordt alles precies afgesproken, bijvoorbeeld ook het tijdstip van bellen. Dit is 
vaak 's morgens, maar het zou ook 's avonds kunnen als meer mensen dat prettig vinden. 
 
Stop uw strookje voor 1 mei a.s. in de brievenbus op J.P. Coenstraat 34a. Voor meer 
informatie kunt u ook mailen naar 7 seniorennetwerk@armhoefseakkers.nl of bellen naar  
( [013] 544 67 83 (Ineke van Kasteren). Als u het strookje inlevert, krijgt u in ieder geval na 
half mei bericht van ons, ook als het door te weinig belangstelling niet doorgaat. 
 
Groetjes van het Senioren Netwerk Armhoefse Akkers 
 
 
Ja, ik heb belangstelling voor de eventuele telefooncirkel in de Armhoefse Akkers 
 
Naam:...................................................................................            
 
Adres:...................................................................................       Telnr.:......................... 
 
Ik wil meedoen als:   o  deelnemer           o  vrijwilliger     (kruis dit aan) 
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Ga jij mee op kamp met Jeugdclub Heuka? 
 
Heb jij ook zin in avontuur, bosspelen, kampvuur, hutten 
bouwen, samen eten, avondspelen, gezellig kletsen en 
slapen in een tent?... Ga dan mee!. 
 

Wanneer:    van 7 t/m 9 juli 
Voor wie:    iedereen van 6 t/m 12 jaar 
Kosten:       € 25 
Plaats:        Weelde in België 
Opgeven:   7 jeugdclubheuka@gmail.com 

 
Voor meer mondelinge informatie ( 06 575 565 60 (na 
18.00 uur) Johan Dikmans 
	

	
	

Ook Moerenburg met zijn nieuwe waterpar-
tijen weten ze hiervoor te vinden. Jammer 
echter dat ze hier niet genoeg gelegenheid 
kunnen vinden om tot nestelen te komen. 
Zou het niet mooi zijn om als bewoners van 
onze wijk deze vrolijk kwetterende vogel-
tjes een gastvrij onthaal te bieden in de 
vorm van kunstmatige nesten, zoals de in 
Moergestel, Udenhout en Berkel-Enschot 
geplaatste nesttillen? 
Om tot realisatie te komen voor zo’n project 
zou ik graag enthousiaste buurtbewoners 
willen uitnodigen om samen hiervoor plan-
nen te maken en deze later uit te voeren. 
Neem contact op via 
7 b.a.r.akkermans@planet.nl of 
( [013] 536 21 07. 

Ben Akkermans 

De huiszwaluwtil in Berkel-Enschot 
(foto: P. van Gestel)

Huiszwaluwen
Binnenkort is het weer zover dan komen de eerste huiszwaluwen weer terug uit 
tropisch Afrika om zich hier te goed te doen aan de vele, voornamelijk, muggen die 
hier boven onze wateren vliegen. 
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Een zoektocht op internet leert dat de Tivo-
lishop een onderdeel is van ASVZ. “For-
meel staan de letters ASVZ voor Algemene 
Stichting Voor Zorg- en dienstverlening. 
Door de begin- en eindletter als uitgangs-
punt voor het nieuwe logo te nemen, heeft 
de afkorting nu echter een extra invulling 
gekregen: zorg en dienstverlening van A 
tot Z. De Tivolishop is een dagbestedings-
groep voor mensen met een verstandelijke 
beperking. Het is een winkel waarin onder 
anderen de producten die gemaakt worden 
in de twee ateliers erachter worden ver-
kocht door de werknemers.”

Vaste dagindeling
Wanneer ik langskom voor een interview, 
ga ik bij een groep medewerkers aan tafel 
zitten. Ze zijn bezig met het beschilderen 
van vogelhuisjes en papier-maché. Indira 
en Inez willen mij wel het een en ander 
vertellen over hun werk en gaandeweg 
het gesprek mengen ook enkele andere 

Tivolishop: unieke cadeauartikelen                             Debbie de Weijer

Ongetwijfeld weet iedereen de Tivolishop te vinden, gevestigd aan de Tivolistraat 34, 
met zijn mooie schilderingen op de muur. Maar wat is dit nu voor een soort winkel? 
Tijd om eens nader kennis te maken met de medewerkers.

collega’s zich in het gesprek. Zo krijg ik een 
mooi beeld van deze speciale winkel.
Indira en Inez wonen in Udenhout en 
werken met veel plezier in de Tivolishop. 
Hun dagelijkse werkzaamheden bestaan 
uit het maken van producten die in deze 
winkel worden verkocht. Indira vindt verven 
het leukst om te doen, het maakt haar 
eigenlijk niet uit waarop. Inez noemt naast 
het verven ook het versieren van babyshirts 
met textielstift als één van haar favoriete 
werkzaamheden. Daarnaast worden er 
in dit groepje kunstwerken gemaakt van 
papier-maché en tempex. De medewerkers 
mogen zelf uit een keuzeboek het ontwerp 
kiezen en de kleuren worden met behulp 
van begeleiding bepaald. De begeleiding 
helpt waar nodig, maar verder maken de 
medewerkers zelf hun eigen producten. 
Daardoor is elk product echt uniek. 
Omdat de Tivolishop een winkel is, heeft 
er ook altijd iemand winkeldienst. Deze 
begroet de mensen die binnenkomen en 
helpt met afrekenen en inpakken. De bege-
leiding die aanwezig is helpt ook mee met 
afrekenen, maar het is de bedoeling dat de 
medewerkers zoveel mogelijk zelf doen. 
Iedereen heeft een eigen vaste dagindeling 
en weet dus wat hij of zij gedurende de dag 
kan doen.
Als het lekker weer is, gaat er wel eens een 
groepje wandelen in de Interpolistuin, of 



17

wordt de lunch in de achtertuin gegeten. En 
natuurlijk moeten er ook wel eens bood-
schappen gedaan worden. Dan gaan er 
een paar mensen de stad in. 

Schilderatelier
Een stukje verderop zit Nicolle, zij werkt 
in het schilderatelier en maakt met haar 
groepje allerlei schilderijen. Ook zij wil me 
wel het een en ander vertellen over haar 
werk.
Drie dagen in de week komt ze op de fiets 
vanuit Udenhout naar de Tivolishop. De an-
dere dagen werkt ze ergens anders. Op dit 
moment maakt Nicolle een vrolijk schilderij 
met inkt en ecoline. Hier wordt ook gewerkt 
met een keuzeboek en Nicolle gebruikt 
dezelfde kleuren als op het voorbeeld. Ook 
werkt ze wel eens met acryl, olieverf of pot-
lood, dat wisselt. Het allerliefste maakt ze 
een schilderij of kaart. Tijdens het creatief 
bezig zijn, heeft ze ook soms winkeldienst, 
zoals vandaag. Zij begroette me inderdaad 
toen ik binnenkwam en ging de begeleiding 

halen toen ze hoorde waar ik voor kwam. 
Het helpen van klanten vindt ze ook erg 
leuk.

Kunstuitleen
Zowel Inez, Indira als Nicolle geven aan dat 
de sfeer onderling met de ongeveer 20 me-
dewerkers en 2 of 3 begeleiders erg gezel-
lig is. Er wordt serieus gewerkt, maar ook 
af en toe een geintje gemaakt. En vooral de 
afwisseling qua werkzaamheden maakt het 
voor hen zo leuk om hier te werken.
De schilderijen die hier gemaakt worden 
zijn voor de verkoop, maar ook voor de 
kunstuitleen. Het is namelijk mogelijk om 
vanaf € 2 per maand een kunstwerk te 
lenen. Van deze € 2 spaar je automatisch 
de helft om ooit een schilderij te kunnen 
kopen. Dit is zowel voor bedrijven als 
particulieren mogelijk. Achter ieder artikel in 
de Tivolishop zit een eigen verhaal en door 
ieders talent en eigen handschrift zijn de 
artikelen origineel en exclusief.

Diversiteit in producten
Naast de producten die hier in de Tivolis-
hop gecreëerd worden, zijn er ook tal van 
andere cadeauartikelen te koop. Deze 
producten worden weer op andere locaties 
van ASVZ gemaakt, of in andere instel-
lingen. Alles wat hier verkocht wordt, is dus 
gemaakt door mensen met een verstande-
lijke beperking, met passie.
Ben je op zoek naar een bijzonder cadeau, 
loop dan eens binnen bij de Tivolishop. Ze 
zijn dagelijks geopend van 09.30 tot 15.30 
uur.
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DONLOG april 2017

Zelfs in mijn volwassen leven is het me weleens overkomen dat er geen houden meer aan 
was en er niets anders op zat dan toegeven en laten gaan. Het gebeurde gelukkig wel vlak 
bij huis, dus er konden snel passende maatregelen genomen worden. Sinds die keer weet ik 
wat het gezegde ‘het komt op als poepen’ betekent. Letterlijk. Dat moet een hond regel-
matig hebben die met zijn baas of vrouwtje in onze straat aan wandel is. Kan gebeuren: 
een hond is ook maar een hond. Maar een mens is ook maar een mens, daar aan de andere 
kant van die hondenlijn. Die hond kan het niet opruimen. De of het mens wel. In plaats 
van een spoor van drollen te laten liggen op de stoep. Te beginnen voor mijn voordeur. 
Echt. Gewoon ’s morgens vroeg: ik ga het huis uit en stap in de hondenstront. Vervol-
gens een spoor van kleine drollen verderop op de stoep. Het moet een lastige bevalling 
geweest zijn. Ik ben niet van de agressieve soort, maar dit slaat echt wel heel veel. Gij zijt 
gewaarschuwd: als ik het een volgende keer zie maak ik een foto van de schijtende hond 
plus baas/bazin, plaats hem op deze plek in plaats van een Donlog en doe ik aangifte bij 
de politie. 

En dit allemaal terwijl ik over iets heel anders wilde schrijven: de verkiezingen. Ik ben 
niet zo goed in rekenen, dus heeft een handige buurtgenote voor mij een en ander door 
ge-exceld toen ik vroeg: als de landelijke verkiezingen lokale verkiezingen geweest zouden 
zijn? Over een jaar mogen we daarvoor naar de stembus. Dan kunnen we zeggen wat we 
van de daden van het stadsbestuur vinden. Just for te record, want stadsverkiezingen 
zijn iets anders dan landelijke, toch iets van een lijstje.

Oppositiepartij VVD zou van 5 naar 9 zetels knallen. CDA van 6 naar 4 ondanks het win-
kelrondje van Erik of dankzij? Opmerkelijk: D66 een verlies van 9 naar 7. SP zou er een 
kwijtraken: van 6 naar 5. Groen Links krijgt er twee bij: van 4 naar 6.
De PvdA zou weggevaagd worden: van 5 naar 2 stoelen in de raad. En, als ze mee zouden 
doen, zou de PVV van 0 naar 6 gaan in Tillywood. De lokale partijen zitten hier natuurlijk 
niet in. Dus het zijn alleen maar trends. Komende maanden maar ‘ns kijken wat de ver-
schillende partijen voor Armhoef gedaan hebben en wat ze gaan beloven. 
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Novadic-Kentron zal de verstrekkingstijden 
bij de MHU Jan Wierhof onveranderd laten 
tot we met de inspectie voor de volksge-
zondheid een positief standpunt hebben 
bereikt over de pilot met twee verstrek-
kingsmomenten in Eindhoven. Daarnaast 
blijven in overleg met de gemeente Tilburg 
rondom afspraken verstrekkingstijden en de 
pilot die we in Tilburg willen gaan draaien.

Novadic-Kentron is in Eindhoven met deze 
pilot gestart omdat bleek dat 90% van de 
cliëntengroep al voor langere tijd aan twee 
verstrekkingen per dag voldoende bleek 
te hebben. Dat was voor ons voldoende 
aanleiding om het effect te onderzoeken 
van een standaard van twee verstrekkings-
momenten per dag.  Voor het grootste deel 
van de cliënten daalde daarmee dus niet 
de verstrekkingsfrequentie per dag, maar 
wel de vrije keuze voor een tijdstip om de 
heroïne te komen gebruiken. 

Het terugbrengen van het aantal verstrek-
kingsmomenten bij de MHU Eindhoven 
heeft, behoudens een aantal aanpas-
singsproblemen, voor geen van de cliënten 
nadelige gevolgen gehad. Integendeel, 
de situatie van het merendeel van de 
individuele cliënten heeft zich juist meer 
gestabiliseerd op de verschillende levens-
gebieden. Bijkomend voordeel is dat met 
het wegvallen van een verstrekkingsmo-
ment er meer ruimte is voor de individuele 
begeleiding van cliënten, ook in de vorm 
van huisbezoeken. Ook voor de omgeving 
van de MHU Eindhoven heeft de pilot geen 
nadelige gevolgen gehad. 

We zijn daarom van mening dat, op basis 
van bovenstaande niet is te verwachten dat 
het terugbrengen van het aantal verstrek-

Bericht voor omwonenden MHU Jan Wierhof
Hieronder een reactie op het krantenbericht in het Brabants Dagblad van 3 februari 
over het feit dat wij het aantal verstrekkingstijden bij onze Medische Heroïne Unit 
(MHU) in Eindhoven terug hebben gebracht van drie naar twee keer per dag en het 
voornemen deze aangepaste tijden ook door te voeren in Tilburg en Den Bosch. 

kingstijden tot meer overlast rond de MHU 
Jan Wierhof zal leiden en/of de veiligheid 
in het gedrang zou kunnen komen. De 
ervaringen in Eindhoven geven in ieder 
geval geen enkele aanleiding om daarvoor 
te vrezen. De toegenomen stabiliteit en de 
uitbreiding van behandelmogelijkheden 
zouden zelfs een positief effect kunnen 
hebben op overlast en veiligheid.  

Voor een toelichting op deze uitleg of met 
eventuele vragen kunt u contact opnemen 
met Ton van Pelt (Teamleider MHU’s) 
7 ton.van.pelt@novadic-kentron.nl of 
( 06 120 277 99.
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Kom ook naar het diner voor senioren  
op 17 mei 

 	
	
Heerlijk meegenieten van een diner, speciaal voor senioren uit de wijk? Op woensdag  
17 mei kunt u weer aanschuiven voor een heerlijke maaltijd. Iedereen van 55+ uit onze 
wijk is welkom: alleen, met z'n tweeën of met meerdere personen. Dus schrijf u snel in! 
 
Ontvangst vanaf 17.30 uur. We beginnen wat later met het diner, maar u kunt van tevoren al 
lekker een glaasje drinken. Eindtijd: meestal rond 19.30 uur. De kosten voor dit heerlijke 
driegangen-diner 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 17 mei, het aantal personen, plus 
uw naam. 
 
Als u zich met de bon inschrijft, stop dan ook meteen 
10 euro per persoon bij de opgavestrook. Pas dan is 
uw inschrijving geldig.  
Schrijf uzelf in vóór 10 mei. U krijgt geen bevestiging 
meer, maar we verwachten u op 17 mei vanaf 17.30 
uur in de Pelgrimhoeve. 

Menu op 17 mei: 

÷ Tomaten-groentesoep 
Stokbrood met kruidenboter 

÷ Kibbeling met remouladesaus 
(geef op de bon aan als u echt geen 
vis lust) 
Erwtjes en worteltjes 
Aardappelmaantjes 

÷ IJs met advocaat en slagroom	

 
Kunt u wegens een voedselallergie iets niet eten, geef dat dan aan op de inschrijfbon.  
Er wordt dan rekening mee gehouden. 
U kunt deze keer ook aangeven als u echt geen vis lust, dan maakt de kok voor u 
kippenhaasjes. 
Mail met evt. vragen naar 7 seniorennetwerk@armhoefseakkers.nl of bel naar  
( (013) 544 67 83 (Ineke van Kasteren). 
 
Vriendelijke groeten van KBO Sacrament en het Senioren Netwerk Armhoefse Akkers 
 
 
Ja, ik kom/wij komen op woensdag 17 mei naar het diner in de Pelgrimhoeve  
 
Naam/namen:……………………………………………………………………………………….  
 
Ik kom/wij komen met 1 persoon / 2 personen (graag omcirkelen) 
 
Adres:…………………………………………………………. Telnr.…………………………….. 
 
Alleen aankruisen als dit van toepassing is: 
o Ik lust echt geen vis, dus ik wil graag kip 1 persoon / 2 personen (geef het aantal aan) 
 
 
Stop deze bon vóór 10 mei a.s. in de bus op J.P. Coenstraat 34a, Ringbaan-Oost 240-43 of 
Jan van Beverwijckstraat 92, in een gesloten envelop samen met het bedrag van 10 euro per 
persoon, of maak het bedrag over.	
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Het natuurbad, opgericht in het jaar 1909, 
is eigendom van een zwemvereniging 
en dus alleen toegankelijk voor leden. 
Het grote publiek blijft weg van het water 
aan het fietspad richting Moergestel. Op 
woensdagavond 5 april was er weer een 
Algemene Leden Vergadering gepland door 
het bestuur, waarin de bouwplannen voor 
een nieuwe kantine zijn gepresenteerd aan 
de aanwezige leden. De nieuwbouw staat 
gepland vanaf 1 oktober van dit jaar, als het 
zwemseizoen na de zomer weer ten einde 
is.

Wachtlijst
De wachtlijst voor lidmaatschap van het 
natuurbad is vanwege natuurlijk verloop 
inmiddels beperkt tot maximaal 2 jaar, 
waar die enkele jaren terug nog veel langer 
was. De ervaring leert dat jaarlijks onge-
veer 10% van de 3500 leden hun pasje 
opzeggen. De tarieven voor de contributie 
staan gepubliceerd op de website: : www.
hetbakscheven.nl. Er bestaat ook een 
introductieregeling, waarbij leden maxi-
maal vijf keer per jaar doordeweeks een 
gast mee mogen brengen voor 5 euro per 
persoon. Helaas is dit in de drukke week-
enden en op feestdagen niet toegestaan. 
Vriendjes van kinderen met een pasje met 

Zwemseizoen start op 30 april                               Gerben van Eeuwijk

Met het voorjaar in de lucht kondigt het zwemseizoen zich weer aan. Natuurbad het 
Baksche Ven opent haar deuren weer op zondag 30 april om 14.00 uur.

foto, zijn bijvoorbeeld welkom op hun vrije 
woensdagmiddag. Een andere optie is het 
daluren-abonnement voor aspirant-leden.

Tradities
Zoals een vereniging betaamd heeft het 
Baksche Ven haar eigen tradities hoog te 
houden. Zo wordt de jaarlijkse seizoen-
opening altijd verricht door het oudste lid, 
een dame op leeftijd die de vlag in top mag 
hijsen. Zij is al jaren geen actief lid meer, 
maar houdt haar passieve lidmaatschap in 
ere. Aan het eind van het seizoen herhaalt 
zij het ritueel door de vlag weer te strijken. 
Wellicht komen ook activiteiten van het 
vorig jaar weer terug op de kalender, zoals 
de wekelijkse yogales op zaterdagochtend 
van 11.00 tot 12.00 uur. Of de zwem-
4-daagse in juni, naar voorbeeld van de 
wandel-4-daagse. De zwemmers kiezen 
zelf voor een afstand van 50 /100 /200 
/500 of 1000 meter. ‘Baks by Night’ is 
een BBQ-avond en de feestelijke Baksche-
vendag valt meestal op de laatste zondag 
van augustus. Verder waren er vorig jaar 
een Visconcours voor de jeugd en een 
Natuurwandeling onder leiding van een 
boswachter in september. In ieder geval 
wordt de frietkraam weer verwacht en zijn 
beide badmeesters, Nico en Renate, van 
de partij. Hun bekende gezichten zullen bij 
de leden een gevoel van vertrouwen oproe-
pen. Er werkt een klein vast team, aange-
vuld met enkele flexibele seizoenskrachten. 
Een leuke bijbaan voor jongeren vanaf 16 
jaar. Nu maar hopen dat er geen blauwalg 
groeit dit jaar en dat er weer een lange (na)
zomer in zit, liefst tot eind september.

Voor meer informatie: 
7 info@hetbakscheven.nl of 
( 542 64 91 (in het seizoen). Op de Face-
bookpagina van het natuurbad staan veel 
foto’s met zwemtaferelen uit seizoen 2016.
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Koningsspelen     

Vrijdag 21 april worden de jaarlijkse konings-
spelen weer gehouden, zo ook op basisschool 
de Armhoefse Akker. Zoals gebruikelijk wordt 
de dag gestart met een ontbijt in de klas en de 
Koningsdagdans. Dit jaar is dat ‘Okido’. Onge-
twijfeld zal daarvoor in de klas worden geoefend 
en anders kan iedereen op internet 
: www.koningsspelen.nl/Koningssportdag/Kinderen opzoeken hoe het dansje gaat en 
samen met de kinderen thuis oefenen. Daarna gaat iedereen terug naar de klas en wordt 
er in de ochtend gewoon les gegeven. In de middag is er wel een speciaal programma. Wat 
dat precies is, wil het Oudercomité nog even geheim houden. Wel verklappen ze dat er een 
swingend einde is van de dag. Natuurlijk is het leuk als alle kinderen in het rood-wit-blauw of 
oranje naar school komen. Wij wensen iedereen alvast een fijne dag toe!

Het buurtpreventieteam loopt wekelijks 
diverse rondes op verschillende tijdstippen 
door deze wijken om onder andere mensen 
alert te maken op onveilige situaties.
Nu de zon zich weer laat zien, zijn we 
allemaal vaker buiten te vinden. Een tip 
vanuit de buurtpreventie is om altijd de 
deur goed op slot te doen als je weggaat. 
Hiermee voorkom je het zogenaamde 
‘flipperen’, waarbij een bankpasje tussen 
de deur en het kozijn wordt gestoken om 
het open te maken. Ook staan er geregeld 

Attentie buurtpreventie!                                                     Redactie
Donderdag 9 maart jl. heeft de gemeente bij alle ingangswegen naar onze wijk en de 
wijk Hoogvenne bordjes geplaats met ‘Attentie Buurtpreventie’. Deze hebben jullie 
ongetwijfeld al opgemerkt. 

poorten en achterdeuren open. Logisch als 
je thuis bent en het is lekker weer. Maar als 
je eventjes boven iets gaat doen, kunnen er 
dus zo ongemerkt mensen je tuin, schuur 
en ook huis binnenkomen. Wees hier alert 
op. 

Verder krijgt het buurtpreventieteam via de 
wijkagent ‘aandachtsgebieden’ door. Deze 
worden geregeld bezocht door de vrijwilli-
gers. Ook het bekrassen van auto’s in onze 
wijk is zo’n aandachtspunt. Wie interesse 
heeft om zich aan te sluiten bij dit team kan 
contact opnemen via 
7 bptpiushaven@gmail.com.
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Niels Hesselberth, huidig voorzitter van 
Longa, verwoordde het naar zijn leden als 
volgt: “Als beoogd bestuur van de fusie-
vereniging hebben we ons de afgelopen 
tijd beraden over een voorzitter. Om de 
harmonie en eenheid waarin we nu samen 
naar 1 juli toewerken ook na de fusie te 
waarborgen hebben wij het noodzakelijk 
geacht om een voorzitter te vinden die ‘bo-
ven’ de verenigingen staat. Dat wil zeggen, 
iemand met hart voor voetbal en voor onze 
missie aan de Spoordijk, maar die niet 
direct gelinkt is aan één van de drie clubs. 
Daarnaast willen we iemand met bestuur-
lijke kwaliteiten, kennis van zaken rondom 
sport en natuurlijk - gezien onze situatie 
van complexvernieuwing - ook de politiek. 
Na lang zoeken menen wij dit befaamde 
schaap met de 5 poten gevonden te heb-
ben.”

Nieuwe voorzitter bouwt aan nieuwe club                              Redactie
Sinds kort is Helma Oostelbos aan de slag gegaan als onafhankelijk voorzitter van de 
beoogde fusieclub Longa-Noad-RKTVV. Vanaf dag één werkt ze nu gestaag toe naar 
de fusiedatum van 1 juli a.s.

Thuisclub
Nu zijn er zeker zo’n 10 gezegden, waarin 
een schaap veelal negatief wordt geportret-
teerd, maar dat is zeker niet van toepas-
sing op Helma Oostelbos. Zij doet al heel 
wat jaren vrijwilligerswerk. Zo was zij 5 jaar 
voorzitter van de Buurtraad en is ze mo-
menteel sportwoordvoerder voor de SP in 
Tilburg waar ze werkt aan het opzetten van 
een sportbank voor kinderen in armoede. 
En dan nu weer zo’n giga-klus?
Helma: “Eind januari kreeg ik een telefoon-
tje van Niels met de vraag of ik eens na 
zou willen denken over een voorzitterschap 
bij de fusievereniging. Die vraag overviel 
mij en ik ben er over gaan nadenken. 
Inmiddels heb ik gesprekken gevoerd met 
het kernteam dat met de fusie bezig is en 
heb ik individuele gesprekken gehad met 
de beoogd bestuursleden van de fusieclub. 
Dat waren goede gesprekken met stuk voor 
stuk enthousiaste mensen die echt willen 
gaan voor deze fusie. Dat enthousiasme 
heeft mij doen besluiten om samen met 
deze groep en met hopelijk veel vrijwilligers 
het fusietraject te gaan ondersteunen en te 
proberen het tot een succes te maken. Ik 
heb toegezegd de komende twee jaar daar 
graag mijn bijdrage aan te willen leveren.” 
Haar doel is de fusie tot stand te brengen 
en om er een echte ‘Thuisclub’ van te ma-
ken, waar iedereen zich welkom voelt.

Over de naamgeving van de nieuwe club 
is men het nog niet eens. De naam NLC 
– Noad-Longa-Combinatie – was al bijna 
ingeburgerd, maar door de komst van 
RKTVV moet iets anders bedacht worden. 
Suggesties zijn welkom, maar het beoogd 
bestuur wil er wel zo snel mogelijk ‘een 
klap op geven’, want de voorbereidingen 
voor het komend voetbalseizoen kunnen 
niet wachten.

Helma Oostelbos
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Lezers schrijven 
	 Statige pareltjes

Het lezen van de krant gaat bij ons iedere ochtend weer in harmonie. Het ontbijt, koffie, mijn vrouw de pagina’s 
met cultuur, ik de sport en economie en om en om het Nederlands- en wereldnieuws.
Dat is anders met de buurtkrant. Degene die het geluk heeft de krant als eerste op de mat te zien liggen is de 
gelukkige. Hij of zij mag als eerste onze buurtkrant lezen. In één ruk wordt het nieuws uit ons stadsdorp ver-
slonden en daarna pas is de ander aan de beurt. En dat nu al dertig jaar lang. Maand in maand uit.

Als de gemeente Tilburg betrokken is bij een artikel is de toonzetting steevast kritisch. Meer dan eens is de inkt 
verzuurd al voor het het maagdelijk witte papier raakt. Ook als later zal blijken dat de overlast niet aan de orde 
is (de komst van Jan Wier), de Bijlmerachtige kolos op de plek waar nu de Werf staat te pronken, best wel mee 
valt, de ‘harde kant’ van de Piushaven een schot in de roos is en de incidenten vanwege de komst van GGz en 
Novadic-Kentron op de vingers van één hand te tellen zijn.

We zijn in ons stadsdorp kritisch en weten vaak met succes voor onze belangen op te komen. Denk aan Mo-
erenburg dat dankzij de inzet van de vereniging Behoud Moerenburg en tientallen vrijwilligers nu het predicaat 
landschapspark draagt en zie nu ook de Armhoefstraat en de J.P. Coenstraat. 
Het gesprek met de vertegenwoordigers van de gemeente Tilburg heeft geleid tot een prachtige groene inricht-
ing van beide straten. Straten die - als straks de bomen wat groter en de houten palen en draad rondom de lage 
begroeiing niet meer nodig zijn - zullen zijn omgetoverd tot statige lanen; pareltjes in onze jaren dertig buurt.
Complimenten voor iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt, actieve buurtbewoners, hoveniers én ambtenaren 
van de gemeente Tilburg.

Jan van Kessel

Woordje van de voorzitter                                                                            Corin Sweegers

Sinds een aantal jaren ben ik gebombardeerd tot voorzitter van uw buurtkrant. Ik ben niet de eindredac-
tie, maar in de redactievergaderingen moet iemand de boel leiden. 

In de maandelijkse vergaderingen beslissen we samen wat we wel of niet zullen plaatsen. Ik ben er trots op dat 
wij het 10 x per jaar voor elkaar krijgen om zo’n mooi afwisselend krantje voor u te maken. Ik ben ruim 25 jaar 
redactielid en wil nu toch ook maar eens reageren op allerlei insinuaties om ‘mijn redactieteam’ te verdedigen 
tegen aanvallen die in mijn ogen volkomen onterecht zijn. Ook nu proberen we weer niemand te beschadigen en 
niet te persoonlijk te worden. 

Met name onze integriteit en objectiviteit wordt door sommige lezers in twijfel getrokken.  Als redactie van uw 
wijkkrant(-je) proberen wij de buurtbewoners zoveel mogelijk op de hoogte te houden van en te informeren over 
ontwikkelingen in en om de wijk die van belang zijn voor onze bewoners. Dat doen we altijd op basis van de 
informatie die ons wordt verstrekt of wat we ergens gelezen hebben en we proberen altijd onze eigen mening 
daar buiten te houden. Als het nodig is wordt extra informatie verzameld. 
Tussen het tijdstip dat wij een artikel schrijven en u het leest, zit meestal ruim twee weken. Daarin veranderen 
soms dingen. Soms hebben we inside-informatie die nog niet naar buiten mag. Dat sommige mensen het met 
een aantal ontwikkelingen niet eens zijn, kan ik me best voorstellen, maar daar kunt u nooit en te nimmer het 
redactieteam dat bestaat uit een aantal vrijwilligers op aanvallen. Mensen die voor u elke maand doelgericht ver-
gaderen, informatie verzamelen, een artikel schrijven en vervolgens - na hoor-wederhoor toe te hebben gepast 
- het artikel inleveren bij de eindredactie. De eindredactie moet dan zorgen dat alles in de beschikbare ruimte in 
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Wat je nog niet wist  
over de mondhygiënist...
Wist je dat?

   Een slechte adem de grootste afknapper is bij 

een eerste date en dat de mondhygiënist je er 

graag vanaf helpt?

   De mondhygiënist een vierjarig hbo-

opgeleide professional is?

   Een bezoek aan de mond hygiënist helemaal 

gratis is voor kinderen tot 18 jaar?

   Je voor een bezoek aan de mondhygiënist geen 

verwijsbrief van de tandarts nodig hebt?

De mondhygiënist coacht je naar een leven lang een gezonde, frisse en stralende mond. 

Benieuwd wat de mondhygiënist jou te bieden heeft?  

Maak in de Week van de Mondhygiënist op afspraak kennis met:

Mondhygiënepraktijk Tilburg

Rosmolenplein 60, 5014 ET  Tilburg

Tel: 013-5356529

www.mhp-tilburg.nl, info@mhp-tilburg.nl

www.weekvandemondhygienist.nl
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de buurtkrant past, dat er geen dubbelingen inzitten, dat er een gevarieerd aanbod in staat en ja, dan moeten er 
elk nummer keuzes gemaakt worden. 
Wie de schoen past, trekke hem aan! Wij doen dit werk in principe met veel plezier, maar in de rug geschoten 
worden vindt niemand leuk. 

We hebben al enige tijd een oproep voor redactieleden staan, misschien is het iets voor u. Zeker voor de 
mensen die het allemaal beter weten zou het peanuts moeten zijn om artikelen te schrijven, zonder persoonlijke 
meningen, maar objectief. Een redactielid moet wel bereid zijn om over allerlei zaken te schrijven. 
Neem van mij aan, dat het hele redactieteam een persoonlijke mening heeft over de komst van de Stadscamp-
ing, Ut Rooi Bietje, Jan Wier, de sloop van de kerk, sluipverkeer, de Polen in het klooster, het nieuwe sportcom-
plex aan de Spoordijk, de mogelijke verhuizing van de Aldi, de inrichting van Moerenburg, enzovoorts, die zij niet 
ventileren.

NB Reacties zijn van harte welkom, maar zullen niet allemaal geplaatst worden, omdat daar simpelweg geen 
ruimte voor is in de buurtkrant die we met allemaal vrijwilligers met een hele klein budget in elkaar zetten. 

Kindervakantiewerk HeKoS 2017 zal dit jaar, zoals vanouds, in de laatste week van de 
basisschoolvakantie plaatsvinden: week 34. Het thema is dit jaar safari en zal uitgebreid te-
rugkomen gedurende de week zelf! Hou voor meer informatie (waaronder de inschrijfdatum) 
de website en de HeKoS- Facebookpagina in de gaten!
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Na het succesvol verlopen eerste Inspiratie 
Café Armhoefse Akkers staat zondag 7 mei 
a.s. de 2e editie op de rol. Naar aanleiding 
van de vorige keer is er een groep bewo-
ners aan de slag gegaan met het energie-
gebruik in hun huizen en is een ander groep 
vorm aan het geven aan een zorgconcept 
voor tijdelijk hulpbehoevenden in onze 
buurt.

Op  7 mei staan er twee nieuwe onderwer-
pen op de agenda:
·	 Broeder Isaac, Prior in het Trappisten-

klooster, komt vertellen over hoe het 
klooster vorm geeft aan het duurzame 
omgaan met regenwater en grondstof-
fen. 

·	 Buddy van der Heiden en Ruben Fila, 
studenten van de Nederlandse Ho-
geschool voor Toerisme en Verkeer 
(NHTV) uit Breda presenteren hun visie 
op een seniorenvriendelijke  inrichting 
van Armhoefse Akkers richting 2040.

Wil jij mee vormgeven aan Armhoefse Akkers 2040?        Rob Limpens
Kom dan op 7 mei naar het Inspiratie Café Armhoefse Akkers! Het Inspiratie Café 
biedt een podium aan enthousiaste buurtbewoners die aan de slag willen met het 
bouwen aan Armhoefse Akkers 2040.

Het Inspiratie Café Armhoefse Akkers wil dé 
ontmoetingsplek zijn waar vraag en aan-
bod elkaar ontmoeten, verbinden en goede 
ideeën verder vorm krijgen. We willen infor-
meren, enthousiasmeren en mobiliseren en 
dat in een leuke en uitnodigende omgeving 
met live muziek verzorgd door Nikki van 
Ostaijen.

Kom daarom op zondag 7 mei, naar de 
Pelgrimhoeve, Pelgrimsweg 27 en geef mee 
vorm aan  Armhoefse Akkers 2040. Inloop 
vanaf 13.30 uur, start programma om 14.00 
uur.  
Programma en actuele informatie: 
: www.armhoefseakkers.nl  
bij Agenda. 
Het Inspiratie 
Café is een 
initiatief van 
werkgroep 
DAAD.

	

	
Wij hebben van verschillende mensen de vraag gekregen of wij een ‘tafelverkoop 
willen organiseren in de Pelgrimhoeve. Wij willen deze verkoop houden op zaterdag 
22 april á.s. 
 
De bedoeling is dat u tegen betaling van € 7,50 een tafel (120x80)  of een tafel van 180x80 
voor € 12,50 kunt huren en dat u zelf de meegebrachte spullen kunt verkopen. 
Wij willen deze verkoop laten doorgaan mits er voldoende deelname is. 
Indien u mee wilt doen met deze verkoop laat het even weten door middel van een mailtje te 
sturen naar: 7 info@pelgrimhoeve.nl. Meer informatie via ( [013] 536 21 16	
Wij laten u zo snel mogelijk weten als deze tafelverkoop doorgaat. 
 
Peter en Willy de Leeuw. 
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Piushaven Levend Podium, Horeca Pius-
haven, bewoners en schippers, Stichting 
Piushaven Kunst en Klassiek, Onder-
nemersvereniging Piushaven Werkt en 
ContourdeTwern werken samen aan een 
prachtig oranje programma voor de hele 
stad en haar bezoekers. 

Ontbijt
We starten met een gezellig, groots en vers 
oranje ontbijt voor de wijkbewoners en 
andere geïnteresseerden. Vanaf 17 maart 
zijn hiervoor kaarten á € 6 te koop bij alle 

Piushaven Viert Oranje op 27 april                                       Judith van Loon
De route voor de koninklijke familie gaat op Koningsdag níet door de Piushaven, 
maar...daar wordt zijn verjaardag van 10.00 tot 22.00 uur wel uitbundig gevierd! 

horecagelegenheden in de Piushaven.
Van 13.00 tot 17.00 uur Klinkt Piushaven 
Oranje. Jong en oud geniet samen van 
diverse swingende optredens op en rond 
het water. Cultuurliefhebbers kunnen hun 
hart ophalen op het kunstplein en de kinde-
ren mogen aan de slag met hout, hamer en 
spijkers in de mini KinderBouwSpeelPlaats.

Van 18.00 tot 22.00 uur mogen de voetjes 
van de vloer, want dan Swingt Piushaven 
Oranje! DJ Dennis zorgt voor een prettige 
sound en dat klinkt goed over het water.

Vorig jaar, zo na de zomervakantie ver-
scheen er op de facebookpagina van de 
groep Armhoefse Akkers een oproepje. 
Godelieve Engbersen vroeg zich af of er 
mensen waren die wekelijks wilden gaan 
wandelen. Een aantal mensen reageerden 
op deze oproep, onder andere Ingrid van 
Beuzekom.

Samen wandelen
Ingrid geeft aan dat zij tijdens de zomer- en 
herfstmaanden steeds op maandagavond 
met een klein groepje heeft gewandeld. 
Toen het te donker werd in de winter zijn ze 
even gestopt, maar vanaf nu wordt er weer 
wekelijks gelopen. De samenstelling van de 
groep is wisselend, gemiddeld lopen ze met 
ongeveer 5 personen. De route wordt in sa-
menspraak bepaald, maar altijd wordt er ge-
start vanaf de brug bij de Oisterwijksebaan 
en loopt de groep richting Moerenburg. De 
ene keer wordt de route vervolgd richting de 
Beekse Bergen en een andere keer richting 

Wandelend door Moerenburg                                     Debbie de Weijer

In onze wijk wonen veel sportieve mensen. Niet alleen kinderen gaan wekelijks naar 
hun favoriete sportclub, ook volwassenen zijn zichtbaar actief. Dit kan op diverse 
vlakken. Deze maand maken we kennis met de wandelclub van maandagavond.

Oisterwijk. Gemid-
deld lopen ze 
1- 1½ uur, zo’n 5 
km per uur. Maar 
ook wandelaars 
die iets langzamer 
lopen, kunnen 
aansluiten. Het 
tempo wordt na-
melijk aangepast 
aan de groep.

Wild spotten
“Het is een gezellige, laagdrempelige 
activiteit is, waarbij je kunt genieten van de 
natuur, een beetje kunt bijkletsen en andere 
mensen uit de wijk leert kennen,” aldus 
Ingrid. En het is ook leuk om onderweg al-
lerlei dingen te zien. Zo hebben ze een keer 
6 reeën gespot in de buurt van de Beekse 
Bergen. Iedereen is van harte welkom om 
een keer mee te lopen, vanaf nu is het om 
19.00 uur weer verzamelen bij de brug.

Sportieve wijkgenoten 
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Heerlijk landhuis met zwembad in Andalusië / Wandelvakanties 
Landelijke omgeving met schitterend uitzicht op de mediterrane kust bij Malaga. 
Wandelvakanties in jan/mei/nov. Bel of WhatsApp Ramon en Esther ( 06 445 101 
42,  
: www.encantada.eu/nl/. 

Piano- en zangschool ‘Pop/Jazz/Klassiek’  
Docenten Arno Aerts en Wil van Leijsen. 
: www.wilvanleijsen.nl ( [013] 544 54 55 of 7 arnoaerts1@home.nl

Muzieklessen 
Basgitaar, contrabas, gitarron en tuba/sousafoon. Kees van de Ven Muziek, Carré 
37, 
( 06 156 214 70, 7 keesvandevenmuziek@hotmail.com
 
Te huur
Riant verbouwde dorpswoning met 
zwembad in Hongarije. In Dordogne-
achtige omgeving in Noordoost-Hon-
garije. Voor wandelaars, vogelaars, 
levensgenieters, wijnliefhebbers. 
Bel of WhatsApp Véronique 
( 06 543 783 68 
: www.vakantiehuishongarije.net.

SPAANSE LES op maat! 
Keuze uit privé-  en duo les, maar ook 
minigroep en kleine groep (overdag of  
‘s avonds). Groepen zijn klein = veel 
persoonlijke aandacht. Korte cursus-
sen (vakantie)Spaans, maar ook lan-
gere cursussen en leuke activiteiten.  
Spaanstalige lerares, ervaren en 
bevoegd. 
Meer info? 7 spaanseles@ziggo.nl of 
( 06 303 446 55.
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BUURTAGENDA 

11, 18, 
25 april 

19.30 – 22.30 uur De Pelgrimhoeve 
Rikavonden t.b.v. de Stichting Gijsje Eigenwijsje 

12 april Vanaf 17.30 uur De Pelgrimhoeve 
Seniorendiner  

19,20, 
21 april 

Div. tijden De Pelgrimhoeve 
Veiling 

22 april 10.00 – 15.00 uur De Pelgrimhoeve 
Tafelverkoop o.v.b. 

27 april 15.00 – 21.00 uur Speeltuin De Holle Boom 
Armhoef viert Koningsdag met allerlei activiteiten 

1 mei Vanaf 20.00 uur Café Zomerlust 
Kom gezellig een gezelschapsspel spelen [Ludens 013] 

4 mei 19.30 – 21.30 uur La Poubelle 
Repair Café voor reparatie van nog bruikbare spullen 

7 mei Vanaf 13.30 uur De Pelgrimhoeve 
2e Inspiratie Café Armhoefse Akkers 

17 mei Vanaf 17.30 uur De Pelgrimhoeve 
Seniorendiner, opgeven vóór 10 mei 

 
INFORMATIE 

Ø Buurtkrant E-mail: armhoefseakkers@gmail.com 
     Eindredactie Jaap van Loon Spoorlaan 2      ( 536 09 65 
     Advertenties Anneke v.d. Avoird Bosscheweg 192 ( 542 30 65 
  
Ø Buurtkrant 

medewerkers 
Lout Donders (Donlog), Gerben van Eeuwijk, Joost Ketelaars 
(bezorging), Toine Kocx (foto’s), Corin Sweegers, Debbie de Weijer, 
Anne-Marie Smulders (In the picture), Rob Ysebaert (lay-out).  

   
Ø Reacties 

Buurtkrant 
Deadline kopij volgend nummer: 
Verschijningsdatum rond:  

   29 april 
    8 mei 

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

Ø Buurtraad E-mail: 7 buurtraad@armhoefseakkers.nl 
Secretariaat:                J.P. Coenstraat 34a,   5018 CT Tilburg 
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     Leden Lout Donders ( 543 88 68 (voorzitter), Ineke van Kasteren ( 544 
67 83 (secretaris, communicatie, senioren), Gijs Bakkers ( 06 185 136 
14 (omgevingswet), Yvette Eshuis ( 06 474 931 61 (communicatie, 
omgevingswet), Erwin Jacobs ( 590 40 00 (penningmeester), Hein 
Jacobs ( 542 61 10 (DAAD, Jan Wier), Mascha Meulenbroek ( 06 
133 703 94 (feest & ontspanning), Esther Naeyé ( 06 531 914 11 
(groen, feest & ontspanning), Remco Westhoek ( 535 70 08 (Kerk & 
Klooster, Moerenburg). 

     Vergadering Eerstvolgende vergadering: 11 april. Aanvang 20.00 uur in de 
Buurtraadruimte Van Heutszstraat 1a. Welkom! Enkele dagen 
hiervoor staat de agenda op : www.armhoefseakkers.nl en een 
week na de vergadering vindt u daar ook de besluitenlijst. 

               
Ø Wijkagent 

Marco van Raak 
Er is geen vast spreekuur meer. De wijkagent maakt liever een 
persoonlijke afspraak. Bel: ( 0900 8844, of mail naar: 
7 Wijkagenten-armhoef-hoogvenne.tilburg-centrum@politie.nl	

  
Ø Bloedafname Diagnostiek Brabant, iedere donderdag van 09.30 -10.00 uur (met 

alle formulieren) in de ruimte van de Buurtraad,1e verdieping. Van 
Heutszstraat 1a. Aanbellen bij de Buurtraad/prikpost. Meer info: 
: www.diagnostiekbrabant.nl of ( 539 36 36.  
SHL-groep: iedere ochtend op werkdagen van 08.00 -10.30 uur in 
het Gezondheidscentrum Piushaven, Prinsenhoeven 22. 

  
Ø Wijkzuster Ilse Oldenkotte is de wijkzuster van De Wever Thuis	in onze wijk. 

Zij is bereikbaar via ( 06 238 420 94 of via de Wijkzustertelefoon 
van de Kruisvereniging Midden-Brabant ( (013) 455 06 02. 
 

Ø Thebe wijkzorg Het buurtteam Prinsenhoeven met wijkverpleegkundigen en 
verzorgenden van Thebe Thuiszorg verleent zorg aan huis in 
onze wijk. Adres: Prinsenhoeven 24. ( 088 11 76 804 (24 uur). 
 

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

  
Ø Ouderenzorg 

 
Spreekuur in Gezondheidscentrum Piushaven op dinsdag en 
donderdag van 08.30-10.30 uur. Prinsenhoeven 24, ( 544 65 44. 

  
Ø Senioren Netwerk 

Armhoefse Akkers 
Informatie bij ouderenwerker Kitty Lumens, ( 542 57 29. E-mail:  
7 kittylumens@contourdetwern.nl 

  
Ø Centraal Meldpunt 

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

Ø Overlast rond Jan 
Wier / Meldpunt 
GGz 

Voor vragen, klachten of meldingen betreffende overlast 
rondom Jan Wier: : http://janwierhof.ggzbreburg.nl, ( 088 
016 16 16 7 meldingenjanwierhof@ggzbreburg.nl of ga 
naar de receptie van het Jan Wierhof.  
 

Ø Meldpunt Voor klachten of meldingen over het Waterpaviljoen in 
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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



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)

	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Hairfashion Sylvia 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Dames	  en	  Heren	  Kapsalon	  

St.Josephstraat 85A                                                                                                                                                                                                   
5017GD Tilburg                                                                                                                                                                                                                        
013 5435109                                                                                                                           

 

Ook kunt u hier                                                                                                                                                                          
uw schoenen                                                                                                                                                        
afgeven voor  reparatie. 
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