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Het is alweer bijna 5 jaar geleden, dat de 
eerste fase van het lichtplan Piushaven of-
ficieel werd gelanceerd tijdens het ‘Piusha-
ven Lichtfeest’. Op verschillende locaties 
in de Piushaven was vanaf dat moment bij-
zondere verlichting in de openbare ruimte 
te zien. Er was bijvoorbeeld een interactief 
spel op de draaibrug bij de Hoevenseweg 
en bijzondere verlichting in de groengebie-
den bij de Werf. Speciaal voor het Piusha-
ven Lichtfeest hadden lichtkunstenaars ook 
tijdelijke lichtkunstwerken gemaakt voor het 
water, de havenkom, het viaduct en voor 
het gehele Piushavengebied.

Lichtjes uit
Voor wijkbewoner Frans de Bruin, bestuurs-
lid van Piushaven Levend Podium, een 
trotse gebeurtenis. De speciale verlichting 
bleek echter maar gedurende relatief korte 
tijd te werken. Frans: “De gemeente is 
goed in investeren, maar laat de exploitatie 
dan een beetje hangen. Zulke kunstwerken 
verdienen het, dat ze goed worden bijge-

Lichtplan Piushaven weer (deels) hersteld                                Redactie

Weet je het nog? Die ambitieuze plannen om op en langs de Piushaven ’s avonds 
opvallende lichtprojecten te laten opgloeien? We hebben er een tijdje van kunnen 
genieten, maar daarna doofden de lichten vanwege een gebrekkige exploitatie. Nu zijn 
ze weer te zien, maar burgerhulp is geboden.

houden, maar dat is nooit gebeurd.
Natuurlijk hebben we dat in al die jaren 
meermalen aangekaart, maar het leverde 
meer irritatie op, dan dat daadwerkelijk de 
handen uit de mouwen werd gestoken.”
Maar, het wonder geschiedde: in de aan-
loop naar de gemeenteraadsverkiezingen 
zijn de lichtbeelden op de Werf opnieuw ge-
installeerd. De moeite waard om een blokje 
ervoor om te lopen. Al wat eerder gebeurde 
dat ook met de Loveboat die op 13 oktober 
van het vorig jaar – totaal gereviseerd - te 
water kon worden gelaten. Die functioneert 
weer prima middels een lopende film van ’t 
Noorderlicht die tussen 16.00 en 24.00 uur 
dagelijks te zien is. 

Inmiddels wordt er achter de schermen 
hard gewerkt aan het 95-jarig bestaan van 
de Piushaven dat wordt geïnitieerd door 
Caroline Docters van Leeuwen en John 
La Haye. Dat wordt gevierd op 27 mei a.s. 
Meer informatie volgt. 

Oproep
Voor de exploitatie van de objecten van het lichtplan is men op zoek naar technisch 
vaardige en betrokken bewoners die het beheer op zich willen nemen. Dit zou mogelijk 
in samenwerking kunnen met de Commissie Loveboat. Wil je hierover meer informatie, 
neem dan contact op met Frans de Bruin via  fransdebruin@home.nl.

Het lichtspel op de Werf is weer zichtbaar
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Het beeld op de camping zal voor een 
groot deel bepaald worden door lieve man-
nen in zwart met baarden en tattoos. Onze 
ervaring leert dat zij de beste gasten zijn 
die je je kunt wensen. Vriendelijk, schoon, 
rustig en bovendien liefhebbers van lekker 
eten en een goed glas bier. 

Flexotels, Festipi’s, tentjes en campers 
Onze tijdelijke gasten verblijven in zelf 
meegebrachte tentjes, campers, in Festipi’s 
of -voor de luxe kampeerders- een Flexo-
tels-kamer. Festipi’s zijn luxe en origineel 
bedrukte tipi’s speciaal gemaakt voor 
festivalgangers. Zij zorgen voor een vrolijk, 
kleurrijk en gezellig beeld en zijn boven-
dien verrassend warm en luxe. Flexotels 
zijn een soort uitklapbare hotelkamers met 
twee-, drie- of vierpersoonskamers voor-
zien van verwarming, gedekte bedden, 
elektriciteit en handdoeken. Aangezien de 
meeste hotelkamers in de omgeving van 
Tilburg al ruim van tevoren volgeboekt zijn 
een aangenaam alternatief voor de luxe 
kampeerder.

Slapen, douchen, ontbijten en pleite 
Roadburn festivalgangers zijn muzieklief-
hebbers in hart en nieren. Ze komen uit 
alle delen van de wereld naar Tilburg om te 
genieten van hun muziek, het festival en de 
typische Roadburn sfeer die het festival zo 
uniek maakt. Op de camping komen ze om 

Roadburn camping goes Moerenburg                                    Redactie

Van woensdag 18 tot maandag 23 april wordt de weide tegenover café Zomerlust 
omgetoverd tot ‘Roadburn Camping’. Een kleine duizend, veelal buitenlandse gasten 
zullen die week onze tijdelijke buren zijn. De organisatie legt uit hoe e.e.a. geregeld is.

te slapen, te douchen, een stevig ontbijt te 
nuttigen en daarna gaan ze weer richting 
het centrum, de plek waar het festival 
plaatsvindt. 
Rond het middaguur vertrekt het gros van 
de gasten te voet, per huurfiets richting de 
stad. Hierdoor is het op de camping in de 
middag en ’s avonds vaak heerlijk rustig. 
Het ideale moment voor ons om het sanitair 
te poetsen, de vuilnisbakken te legen en 
de keuken weer in orde te maken voor de 
volgende dag. 

Smoskes, pannenkoeken en koffie 
Het ontbijt bestaat voor een groot deel uit 
gebakken eieren, broodjes gezond, tosti’s 
en pannenkoeken. Onze chef-kok Cees 
met zijn keukenteam bemant onze veld-
keuken, de mannen van Stoom 013 zorgen 
voor een goede bak koffie met taart en er 
worden biologische pannenkoeken gebak-
ken door Kaatje van Crêperie Natuurlijk. 

Verkeer en parkeren  
Bezoekers van de Roadburn camping die 
met de auto naar Tilburg komen advi-
seren we aan te rijden via de Hoevense 
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Kanaaldijk. Parkeren doen bezoekers op 
de camping. Vooral op de aankomst- en 
vertrekdag zal er extra verkeer zijn, tijdens 
het verblijf op de camping verplaatsen onze 
gasten zich voornamelijk per voet, fiets of 
fietstaxi naar het festival en weer terug.
 
Heeft u vragen over de Roadburn cam-
ping? Mail naar 
 info@stadscampingtilburg.nl of laat 
een berichtje achter via Twitter of op onze 
Facebook pagina. Kijk voor het laatste 
nieuws op  www.stadscampingtilburg.nl. 
Overigens is op  www.armhoefseakkers.nl 
een heel dossier te vinden over de camping 

Uitnodiging  
Graag nodigen we u uit om op zaterdagmiddag 21 april vanaf 15.00 uur kennis te komen 
maken met de stadscamping. We leiden u rond over het terrein en vertellen wat het zoal 
inhoudt om een pop-up camping te runnen. Uiteraard zorgen wij voor de koffie met wat 
lekkers!

(Foto: William van der Voort) 

en is nu al duidelijk, dat de camping voor 
Festival Mundial wordt ingericht op het 
voormalige NOAD-terrein.  

Deze fietsvierdaagse wordt dit jaar gehou-
den van zondag 24 tot en met woensdag 
27 juni. Start- en finishlocatie is het clubge-
bouw van TWC Pijnenburg aan de Bijster-
veldenlaan 3, 5045 ZZ Tilburg. Het is een 
uitstekende locatie voor een veilige start 
met mogelijkheden voor parkeren, douchen 
en het ‘s nachts veilig stallen van de fiets. 
Er zijn tevens beperkte mogelijkheden voor 
het opladen van de E-bike.

Hart van Brabant Fietsfestijn 
TCT93 (Toerclub Tilburg ’93) viert dit jaar haar 25 jarig jubileum. Dat blijft niet beperkt 
tot een feestje met de eigen leden. In dit jubileumjaar organiseert TCT93 voor de acht-
ste keer het Hart van Brabant Fietsfestijn.

Afstanden
Iedere dag kan vanaf 09.00 uur worden ge-
start voor een rit van 30, 50 of 70 kilometer.
Recreanten en op zondag ook de toerrij-
ders en MTB-ers rijden in de natuur, langs 
landerijen en bezienswaardigheden zoals 
pittoreske dorpjes van het Hart van Bra-
bant. Voor de toerrijders is er de mogelijk-
heid op zondag om 09.00 uur de100 km 
achter voorrijders te rijden en de MTB-ers 
rijden achter voorrijders ca. 45 km richting 
Regte Heide en Nieuwkerk. 
De kosten zijn voor 4 dagen € 12 p.p. of € 
17 per gezin. Er zijn ook dagkaarten ver-
krijgbaar voor € 4 p.p. en op vertoon van de 
NTFU lidmaatschapskaart is er een korting 
van € 0,50.

Voor meer informatie zoals overnachtings-
mogelijkheden of inschrijving kan men 
terecht bij VVV-Tilburg, of op de site: 
 www.TCT93.nl/hvbff.
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Het is een nieuw concept, waarmee iedere 
belangstellende kan zien, dat er de heerlijk-
ste gerechten met dagverse producten ge-
serveerd gaan worden. Kijken is leuk, maar 
zelf proeven is een beleving op zich, dus 
reserveer er eens een tafeltje bij gastvrouw 
Marly of pak een heerlijk terrasje. Kom je 
ook niet bij vreemden, want Marly en Hein 
wonen in de Daendelsstraat in onze wijk.

Culinaire visie
“Hein kan pas écht goed koken”, is de 
spontane ontboezeming van Marly, als 
ik net meer dan een half uur ademloos 
geluisterd heb naar de visie en filosofie van 
Hein over het eten van en in restaurants. 
“Ik leg er mijn ziel en zaligheid in, om van 
ieder gerecht echt iets unieks te maken”, 
legt Hein uit. “Ik ben steeds op zoek naar 
de meest authentieke ingrediënten die ik 
niet zomaar bij elkaar ‘gooi’, maar waarmee 
ik een nieuwe smaak probeer te creëren. 

Een kijkje in de keuken                                            Jaap van Loon

Dat kan letterlijk al sinds 21 maart jl. in de keuken van Restaurant Harboury aan de 
Havendijk 75 waar een camera hangt. Daar geeft Chefkok Hein graag uitleg over wat 
hij aan het maken is en kun je hem ook gewoon vragen stellen.

1 + 1 moet bij mij 3 zijn. Het liefst werk ik 
ook met lokale producten die verantwoord 
geteeld of gefokt zijn. Ik moet er zelf ge-
woon in alle opzichten een goed gevoel bij 
hebben.”  
Hein is in het verleden erg geïnspireerd 
door de Bourgondische Cas Spijkers 
toen hij bij hem werkte in De Swaen in 
Oisterwijk, dat toen nog twee sterren had. 
Daarna is hij souschef-kok geweest in 3 
andere restaurants die allemaal in de Top 
100 van ‘Lekker’ stonden. Hij stopte een 
tijdje als kok, toen hij een gezin met jonge 
kinderen had. Schreef ook - ergens rond 
de eeuwwisseling - een jongensboek, dat 
werd uitgegeven, maar bleef creatief met 
koken bezig. Hij was bijvoorbeeld een van 
de eersten met een foodtruck op brade-
rieën en specialiseerde zich in het roken 
en grillen van vis en vlees. Zo ontwikkelde 
hij zijn eigen culinair hedonistische visie 
die hij nu graag laat zien en proeven in 

Hein & Marli
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Restaurant Harboury. Meer weten? Kijk op 
 https://www.youtube.com/watch?v=Yag-
w1O6fYs&feature=youtu.be

Havendijk
Hein liep al langer rond met plannen voor 
een eigen restaurant waar hij zijn gasten 
echt culinair kon verwennen. Hij bleek niet 
de enige, want zo kwam hij bij toeval Marly 
tegen die ook plannen in die richting had. 
Marly kwam vanuit de Rabobank, waar ze 
zo’n 33 jaar werkte in het management 
van de commerciële afdeling. “Mijn enige 
kennis van de gastronomie deed ik op 
tijdens de vele etentjes met klanten”, lacht 
ze gekscherend. “Ik vond wel heel vaak dat 
het overal veel van hetzelfde was. ‘Dat kan 
anders’, dacht ik regelmatig, als ik zag hoe 
met kleine details soms de beleving van 
gewoon naar een top-avond had kunnen 

veranderen. Eerlijk gezegd, vond ik het ook 
wel een enge stap naar de horeca, maar 
ik had ook wel zoiets van: als ik het nu niet 
doe...”
En zo kwam het, dat Marly en Hein elkaar 
vonden, zo’n twee jaar geleden deze plek 
aan de Havendijk overnamen en onder 
de naam Stadskombuis Harboury aan de 
slag gingen. Marly groeide in haar rol als 
gastvrouw en werd al gauw benaderd om 
voorzitter te worden van de horeca langs 
de Piushaven. Zo was zij bijvoorbeeld de 
kartrekker bij het ontbijt op de dag dat de 
Koninklijke familie Tilburg aan deed. En 
Hein? Die bleef zijn passie voor koken 
verder ontwikkelen en bleef speuren naar 
goede aanleveradressen.

Nu dus een nieuwe stap: Restaurant Har-
boury. Nog meer aandacht voor culinaire 
verwennerij in een sfeervolle ambiance. 
Marly: “We hopen echt dat onze gasten 
met een fijne herinnering huiswaarts keren. 
Dan hebben Hein en ik óók een geslaagde 
avond!”
Restaurant Harboury, Havendijk 75, 5017AL 
Tilburg. Reserveren:  (013) 207 00 65.

Tja, het artikel over de open Buurttop op 1 april in onze vorige uitgave paste natuurlijk bij die 
datum. Het was immers te mooi om waar te zijn, dat iedereen frank en vrij mocht meeden-
ken over wat te doen met het terrein van de voormalige Waterzuivering. De meeste lezers 
hadden al zo’n donkerbruin vermoeden, al werd een aantal toch weer aan het twijfelen ge-
bracht door het simpele briefje aan het hek. Inmiddels is de Buurtraad heel druk doende ge-
weest om de buurtparticipatie te organiseren, zodat belangengroeperingen zoals: De Werf, 
Jeruzalem, Vereniging Behoud Moerenburg, de Volkstuin, de sportverenigingen, de horeca, 
bewoners van Moerenburg etc. ook bij het proces worden betrokken, maar ook op welke 
manier de Buurtraad dat zou willen (laten) doen. Op 10 april jl. heeft de Buurtraad  eindelijk 
haar plannen ontvouwd, dus ga er maar van uit, dat op de website  www.armhoefseak-
kers.nl het nodige is verschenen. Duidelijk is helaas ook, dat in de aanloop naar deze datum 
sommige direct betrokkenen al dermate gefrustreerd zijn door dit proces, dat van een open 
dialoog geen sprake meer kan zijn.
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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          
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Eind 2017 heeft de gemeente een aantal 
keer met een groepje bewoners gesproken 
over het ontstaan en uitwerking van de 
plannen, locatie en het beheer van het 
pontje. Tijdens deze bijeenkomsten is er 
een discussie ontstaan over de locatie van 
het pontje. De gemeente heeft daarom 
besloten om de werkzaamheden voor de 
aanleg van het pontje stil te leggen. 

17 april
De afgelopen tijd heeft de verantwoordelijk 
wethouder De Vries gesprekken gevoerd 
met zowel de Buurtraad Armhoefse Akkers 
als de belangengroepering Jeruzalem. Op 
basis van de resultaten hiervan is besloten 
om voor iedereen een informatieavond 
te organiseren en het proces opnieuw 
te doorlopen. Het pontje is immers al 
praktisch gereed.
De gemeente nodigt u daarom uit voor 
een informatieavond op: dinsdag 17 april 
a.s. van 20.00 tot 21.30 uur in Buurthuis 
Jeruzalem, Casper Houbenstraat 109. 
Tijdens de informatieavond presenteert 

Infoavond pontje in de Piushaven 
Nog voordat er een pontje - in welke vorm dan ook - de oversteek gaat maken tussen 
Armhoefse Akkers en Jeruzalem zijn alle trossen in de discussie al losgegooid. De 
gemeente moet nu alle zeilen bijzetten om haar plan te verwezenlijken.

de gemeente de plannen over locatie van 
het pontje. Er is ruimte voor vragen en 
opmerkingen voor de verdere uitwerking 
van de plannen. Wethouder Berend de 
Vries is deze avond aanwezig. 

Hebt u nog vragen, dan kunt u contact opne-
men met Jan Mastenbroek van de gemeente. 
Hij is tijdens werkdagen bereikbaar via 
 06 130 278 02 en 
 jan.mastenbroek@tilburg.nl. 

Het is mogelijk de zondagochtend te begin-
nen met Tai chi bij Hilvaria studio’s, Goirle-
sedijk 12B in Hilvarenbeek. We hebben de 
beschikking over de prachtige Leuvenzaal 
met uitzicht op het bos, of bij goed weer 
kunnen we naar buiten. De les is om 10.00 
uur tot 11.00 uur, daarna koffie of thee, 
7 euro inclusief. Bij interesse worden de 
data per mail toegestuurd. De oefeningen 
kunnen door jong en oud gedaan worden 

Tai chi en Qi gong in Hilvaria studio’s                    Gerard van der Wielen

waarbij het niet gaat om presteren en erva-
ring is niet nodig. Je kunt je aanmelden via 
 info@hilvariastudios.nl en dan wordt er 
contact met je opgenomen.
 
Tai chi is een ongewapende krijgskunst, 
waarbij het niet meer op vechten aan komt. 
De aaneengeschakelde oefeningen worden 
langzaam en in vaste volgorde uitgevoerd. 
Qi gong zijn meer losse energie oefeningen 
of reeksen daarvan. Dit alles is op basis 
van de 5 elementen uit de Traditionele Chi-
nese Gezondheidsleer. Waarbij het fysieke, 
mentale en energetische meer met elkaar 
in balans kan komen en wat voor iedereen 
weer anders kan uitwerken.
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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 
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Na het koningsontbijt, wat dit jaar voor en 
door kinderen is samengesteld in de lijn 
met de richtlijnen van de Schijf van Vijf 
van het Voedingscentrum, volgt de offici-
ele landelijke opening op het schoolplein. 
En natuurlijk ontbreekt de gezamenlijke 
warming-up met het lied en dans van Kin-
deren voor Kinderen niet. Dit jaar is dat de 
‘Fitlala’. Op YouTube staan diverse filmpjes 
om deze dans alvast te oefenen! Hierna 
gaan de kinderen naar de eigen klas voor 
een spelletjesochtend in de klas.

Scholenband Same
In de middag wordt er een sponsorloop 
georganiseerd. Deze loop staat geheel in 
het teken van de scholenband die al 30 
jaar bestaat tussen Tilburg -waaronder Bs. 
Armhoefse Akker- en de scholen in het 
district Same, Tanzania. De afgelopen jaren 
heeft deze scholenband al heel veel kun-
nen betekenen voor de kinderen en leraren 
in Same en ook dit jaar zijn er weer nieuwe 
aanvragen binnengekomen. Zo moet het 
toiletgebouw vervangen worden, omdat 
het door stevige regenbuien totaal is weg-
gespoeld. De scholen die een watertank 
hebben, komen vaak zonder water te zitten 
doordat de bevolking regelmatig water 
aftapt. Om de tank toch te vullen, zullen 
er regengoten geplaatst worden die in de 
korte regenperiode het water leiden naar de 
wateropslagtank. Daarnaast is er ook vraag 
naar nieuwe leermiddelen en meubels. 

Sponsorloop
De leerlingen van school laten zich voor 
een ‘X’-bedrag sponsoren per rondje van 

Koningsspelen: Sponsorloop voor Tanzania                  Debbie de Weijer

Al zes jaar is het traditie op de Basisschool de Armhoefse Akker om mee te doen aan 
de Nationale Koningsspelen. Dit jaar worden deze gehouden op vrijdag 20 april. Het 
thema van 2018 is Binnenstebuiten, met extra aandacht voor buitenspelen.

500 meter. De route is als volgt: Start/ finish 
op het kruispunt Armhoefstraat/ Pelgrims-
weg, dan via de Spoordijk, Hoevense 
kanaaldijk en Pelgrimsweg terug. Voor alle 
kinderen is het natuurlijk leuk als de route 
versierd is en als er mensen langs de kant 
staan om ze aan te moedigen. Vergelijk het 
met een mini uitvoering van de Tilburg Ten 
Miles, maar nu voor onze eigen kinderen!
De kinderen uit de groepen 1 t/m 4 lopen 
van 13.45 tot 14.15 uur. En van 14.30 tot 
15.00 uur wagen de oudere kinderen uit 
de groepen 5 t/m 8 zich op het parcours. 
Na afloop zal het opgehaalde geld volledig 
ten goede komen aan het Tanzania project. 
Uiteraard hoopt de school op een zo hoog 
mogelijke opbrengst! 

Hulp
Natuurlijk kan de organisatie altijd hulp ge-
bruiken. Ook als u geen kinderen (meer) op 
de Armhoefse Akker heeft is uw hulp meer 
dan welkom. Neem hiervoor contact op met 
het oudercomité via  oudercomite@arm-
hoefseakker.nl. Hulp kan in allerlei vormen 
geboden worden, denk aan fysieke hulp 
zoals onder anderen het verkeer regelen, 
maar ook financiële hulp is altijd welkom. 
Laten we er als wijk een leuke activiteit 
voor de kinderen van maken.            

De route van de sponsorloop
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In het weekend van 2 september 
zindert het in Tilburg weer van de 
hardloopactiviteiten. De Tilburg Ten Miles, 
het gezelligste en grootste sportevenement 
van Tilburg, vindt dan plaats. Ook jij kunt 
daar goed voorbereid van start gaan, zelfs 
als je nog nooit hebt hardgelopen.

TTM clinics
Bij de TTM clinics train je samen voor de 
CZ Tilburg Ten Miles. Samen lopen is leuk 
en een goede stimulans omdat je elkaar 
motiveert. Daarnaast heb je een vast 
trainingsmoment en krijg je professionele 
begeleiding en advies van ervaren, 

TTM clinics: samen trainen voor de Tilburg Ten Miles 
Heb jij altijd al willen deelnemen aan de CZ Tilburg Ten Miles? Of zou je eindelijk 
je persoonlijke toptijd bij dit evenement weer eens willen oppoetsen? Dan zijn de 
TTM clinics ideaal voor jou. Of je nou beginner bent of gevorderde, samen met 
anderen bereid jij je optimaal voor op een mooie prestatie tijdens Tilburgs grootste 
hardloopevenement.

gediplomeerde trainers. Er zijn clinics op 
elk niveau die je voorbereiden op de 5 of 
10 km, of op de 10 Engelse mijlen (16,1 
km). 

Meedoen
Iedereen die gezond is kan meedoen. Je 
kunt kiezen tussen twee trainingsdagen 
en -locaties: op dinsdagavond trainen 
we in de prachtige Oude Warande, 
op woensdagavond starten we vanaf 
hockeyclub Were Di aan de IJsclubweg in 
Tilburg Zuid. De clinics starten op dinsdag 
15 en woensdag 16 mei.

Pakket met veel voordelen
Voor slechts € 47,50 kom je goed 
voorbereid aan de start van de Tilburg 
Ten Miles. Hiervoor krijg je een 
uitgebreid pakket aan faciliteiten: 17 
wekelijkse trainingsbijeenkomsten, 
professionele begeleiding en advies, een 
trainingslogboek, een speciaal TTM clinics-
trainingsshirt, 10% korting op aankopen 
bij RUNSHOP Greg van Hest (vanaf 
je inschrijving tot 1 oktober) en gratis 
deelname aan een testloop in augustus.

Kom je meetrainen vanaf dinsdag 15 mei 
of woensdag 16 mei? Schrijf je dan nu in 
via  www.ttmclinics.nl. Hier vind je alle 
informatie over de clinics. 

De zijgevel van Café Zomerlust is fraai 
opgeknapt met de muurschildering 

naar dit voorbeeld
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Het had niet veel gescheeld of het harte-
kindje van Marlous was haar ontnomen: 
“Ik was in die tijd écht op zoek naar een 
andere baan, want ik kreeg het de klanten 
niet meer uitgelegd, waarom er zoveel mis 
ging. Het raakte mijn hart en ziel, want 
sinds augustus ’76 werkte ik al bij Gianot-
ten en die winkel was een begrip in Tilburg 
en omstreken. Dan moet je constante 
kwaliteit kunnen leveren.”

Crowdfunding
 “Niet veel mensen wisten dat het toen-
tertijd al geen zelfstandige winkel meer 
was”, gaat Marlous verder. “We maakten 
deel uit van een landelijke keten en waren 
op een gegeven moment herkenbaar aan 
het ‘haakje met de asterisk’ achter de 
naam Gianotten. Door de opkomst van 
het internettijdperk werden deze symbolen 
later vervangen door het woord Selexyz en 
werden we dus Selexyz-Gianotten. In 2012 
ging dit bedrijf failliet en we werden overge-
nomen door een ‘lotje uit de loterij’, althans 
dat dachten we. Toen ging de boekhandel 
verder onder de betekenisloze naam Po-
lare. De nieuwe eigenaren bleken al gauw 
echter ‘cowboys’, waardoor nog geen 2 jaar 
later weer een faillissement volgde. Het 
waren voor mij echt geen prettige tijden. 
Ik zag en voelde wat er allemaal verkeerd 

Een boekendame die dagelijks geniet                           Jaap van Loon

Afgelopen woensdag 28 maart jl. was het precies 4 jaar geleden, dat de boekhandel 
in de Emmapassage een doorstart maakte. Toen nam wijkgenote Marlous Mutsaers 
samen met haar zoon Ruud de winkel na een faillissement over en ging verder onder 
de naam Boekhandel Gianotten-Mutsaers.

ging. Ik heb dat ook steeds aangekaart bij 
het management, maar het hielp niets…”
En toen kwam dus die enorme beslissing 
om de zaak over te nemen. Met enkele 
collega’s in andere steden startte Marlous 
een van de eerste crowdfunding-acties 
in Nederland: “Tja, gruwelijk spannend 
allemaal. Het is lang onzeker geweest of 
het zou gaan lukken, maar op een gegeven 
moment kregen we ook de curator achter 
ons idee. We hadden daarbij de mazzel, 
dat heel Tilburg – zo leek het - Gianotten 
wilde behouden en dat leverde veel publi-
citeit op.” 
Het geld moest letterlijk bij elkaar ge-
schraapt worden. Zo werd het pensioen 
van haar man benut, een bescheiden erfe-
nis gebruikt. kregen ze steun van Toine v.d. 
Ven van de grote Tilburgse onderneming 
Capi Europe en 330 heel betrokken klanten 
die meededen in de crowdfunding. “Daar 
voelde ik me heel rijk mee en deze mensen 
ken ik ook allemaal en zie ik ook regelmatig 
nog in de winkel”, aldus Marlous.

Marlous Mutsaers in haar element 

Dikkie Dik (l.) kwam ook naar de winkel
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Verbouwing
Sinds de doorstart in 2014 van Boekhandel 
Gianotten Mutsaers is er ieder jaar wel 
een deel van de winkel vernieuwd. Het 
Lunchcafé, de afdelingen kinderboeken en 
tweedehands zijn verbouwd. En nu staat er 
weer een hele operatie te wachten. Mar-
lous: “Dit jaar gaat de hele Emmapassage 
op de schop. Zoals je weet, gaat het dak 
er af en verdwijnen de winkels rechts 
naast ons, als je naar onze ingang loopt. 
Onze winkel krijgt straks een heel andere 
uitstraling en ik vind het als voorzitter van 
de winkeliersvereniging ook echt leuk om 
met de projectontwikkelaar Wereldhave 
de plannen te bekijken en te bespreken.”
Dus Boekhandel Gianotten-Mutsaers 
is een blijvertje? Marlous kijkt me aan: 
“Laat ik het zo zeggen: we zijn elke dag 
blij dat het zo allemaal is gelopen. Ik vind 
een boekhandel echt het allerleukste 
wat er is. Je leert zoveel van mensen; je 
bouwt echte contacten op en nu zie ik 
bijvoorbeeld kinderen van ouders al-

weer met eigen kinderen boeken komen 
uitzoeken. Heerlijk toch? Boeken zijn 
er voor iedereen en ik merk dat Tilburg 
internationaler wordt. Er zijn veel expats 
en Poppodium 013 trekt bijvoorbeeld een 
internationaal publiek, dat ook naar onze 
winkel komt. Het moeilijkste is eigenlijk 
om bij mensen ‘top of mind’ te blijven. 
Daarom organiseren we maandelijks 
2 – 3 activiteiten, waarbij we een schrij-
ver uitnodigen. Daar komen veel lezers 
op af, want hoe leuk is het immers om 
met een gesigneerd boek de winkel te 
verlaten.”

Speciaal om het 4-jarig bestaan luister 
bij te zetten liep eind maart goochelaar 
Hugo Marchand gezellig door de winkel 
om het publiek te vermaken en was er 
Dikkie Dik met een interactieve, sfeer-
volle muziekvoorstelling voor peuters, 
kleuters en hun ouders.

Er is een vrijmarkt, er komt een springkus-
sen, popcornkraam en aan het eind van de 
middag zelfs een frietkraam. Ook toilet-
ten zijn geregeld. Verder kunnen diverse 
(alcoholische) drankjes worden gekocht. 
Kortom, het belooft weer een gezellige mid-
dag met buurtgenoten te worden.

Organisatie 
De dag wordt georganiseerd door vijf 
enthousiaste buurtbewoners. “Naast ons 
5-en, hebben we gelukkig nog meer hulp. 
En voor de dag zelf kunnen we ook nog 
wel wat extra handjes gebruiken”, aldus Si-
mone Hosli, die vorig jaar het initiatief nam 
tot het organiseren van dit buurtfeest. Sa-
men met Meike de Roos, Thomas Groels, 
Daan Wouters en Ingeborg Bosch heeft zij 

Armhoef viert Koningsdag bij de Holle Boom                       

Na het enorme succes van 2017, wordt ook dit jaar met Koningsdag op 27 april een 
buurtfeest voor jong en oud georganiseerd in de Holle Boom. Het feest begint om 
14.00 uur en eindigt rond 20.00 uur. 

de organisatie op zich genomen. “Ik zag 
dat in Zorgvlied al jaren en met succes een 
Koningsdagfeest wordt gehouden en het 

Gezellige drukte vorig jaar
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leek me logisch dat we in onze gezellige 
wijk ook een dergelijk evenement konden 
opzetten.”

Nóg beter dan in 2017 
Vorig jaar was een behoorlijk succes en 
dus kwam het organisatiecomité al een 
paar keer samen om de plannen voor 2018 
te smeden. “Wat we anders doen dit jaar, is 
dat we de bar iets logischer neerzetten en 
de fiets-versierwedstrijd beter organiseren. 
We hebben dit jaar dan ook een officiële 
jury en échte prijzen”, vertelt Ingeborg 
Bosch. Om 16.00 uur start de fiets-versier-
wedstrijd. Kinderen kunnen zich tot 15.45 
uur inschrijven en krijgen dan een inschrijf-
nummer om aan hun fiets te hangen. De 
fiets versieren kan tijdens de dag zelf, maar 
er mag uiteraard ook van te voren aan 
gewerkt worden.

Opkomst 
“Vorig jaar was het spannend, omdat de 
Koning in de stad was, dus hadden we wel 
een beetje angst dat men in de stad zou 

blijven. Maar het was behoorlijk druk. Ook 
dit jaar vinden we het weer spannend of de 
mensen wel komen. Je bent er toch druk 
mee bezig dus is het wel zo leuk als er 
mensen op af komen”, vult Thomas Groels 
aan. “Als de zon schijnt, verwacht ik dat 
het heel druk wordt. Als het regent, hebben 
we in ieder geval twee grote tenten om een 
gezellig feestje te bouwen”, besluit Daan 
Wouters. 
De kraampjes voor de vrijmarkt kunnen 
vanaf 14.00 uur worden ingericht. Er kan tij-
dens de dag overigens niet gepind worden, 
dus zorg voor voldoende cash geld op zak. 

Hulp gevraagd 
De organisatie vindt het fijn als mensen via 
de Facebookpagina ‘Armhoef viert Ko-
ningsdag’ laten weten als ze willen komen. 
Zo kunnen ze van te voren inschatten op 
hoeveel mensen ze kunnen rekenen. Wilt u 
tijdens de dag helpen bij de op- en afbouw 
of een uurtje achter de bar staan? Laat dat 
dan weten door een mail te sturen aan: 
 ingebbosch@gmail.com. 

De organisatie met v.l.n.r. Simone Hosli, Thomas Groels, 
Daan Wouters, Ingeborg Bosch en Meike de Roos
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Vol gepaste trots doen ze hun plannen uit 
de doeken: “Het gebouw is een prachtig 
rijksmonument, namelijk het ketelhuis met 
schoorsteen en al. Nadat twee eerdere 
gegadigden zijn afgehaakt, kregen wij als 
derde partij de kans. Via contact met een 
brouwerij hebben wij het pand van eigenaar 
Rialto kunnen huren. We hebben grootse 
plannen in de ruimte van 550m2 plus enorm 
zonneterras erbij.”

Spelen met oppas
Jaap laat allerlei designs zien op zijn smart-
phone die hij met zichtbaar plezier heeft 
bedacht en laten ontwerpen: “Het wordt 
een pannenkoekenhuis 2.0, met een groter 
assortiment dan de klassieke. Speciaal 
voor kinderen is het logo bedacht, met 
twee poppetjes, Fab en Riek geheten. Er is 
nog een graffiti bewaard gebleven van een 
groen monster, ideaal om te recyclen als 
oude bewoner. Er komt een afgeschermde 
speeltuin naast, plus twee speelruimtes 
boven, achter een transparante glaswand. 
We zorgen zelfs voor oppas, als families 
beneden aan tafels zitten te eten. Het wordt 
echt te gek gaaf.” Mariska vult aan dat ze 
geen ‘vreetschuur’ willen opzetten: “Maxi-

Het ketelhuis wordt Pannenkoekfabrique                     Gerben van Eeuwijk

Eind april wordt de Pannenkoekfabrique achter de AaBe Fabriek geopend. Een echt-
paar uit onze wijk Armhoefse Akkers begint met dit horeca-initiatief: Jaap en Mariska 
van Ham al bekend van o.a. Café Bakker.

maal 100 stoelen is genoeg om mee te 
beginnen, hoewel er meer in zou passen. 
Wij zijn ook eigenaars van twee cafés op 
de Korte Heuvel – Polly Maggoo en Bakker 
(de voormalige Irish Pub), dus we willen 
onze derde zaak laten groeien. We kennen 
elkaar trouwens uit de horeca. Zelf werk ik 
al 17 jaar bij Polly en Jaap is er eigenaar 
van sinds 2008. Eerst was hij vertegen-
woordiger bij Red Bull, en ik moest hem als 
bedrijfsleider in het begin mee inwerken. 
Nu is het mijn beurt om een nieuwe start te 
gaan maken aan de AaBe-straat.”

Sfeer- & Smaakmakers
Op de vraag of er in Tilburg markt is voor 
zo’n nieuw concept geeft Jaap adequaat 
antwoord: “Waar ga jij heen met jouw kin-
deren? Wij mikken qua doelgroep op gezin-
nen, en die zij er genoeg in die omgeving. 
Vanuit de sportclubs en omliggende wijken, 
vanuit de Piushaven en de nieuwbouwwijk 
Fabriekskwartier. Die wordt straks gebouwd 
op de plaats van de busremise tegenover 
ons pand. Of vanuit de Beekse Bergen of 

Jaap en Mariska voor hun 3e zaak
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Leijpark, overal moeten families ons kun-
nen vinden voor feest en eten.” Mariska 
vertelt over de naamsbekendheid die de 
Pannenkoekfabrique gaat opbouwen: “We 
rijden expres in een autootje met groot 
logo rond. We sponsoren hockeyclub Were 
Di en werven daar ook personeel voor in 
de bediening (Sfeermakers) of keuken 
(Smaakmakers). Er zijn zo’n 30 vacatures 
ingevuld met scholieren uit de buurt. Ideaal 
voor jongeren om dichtbij huis horeca-
ervaring op te doen. Ook een fijn idee voor 

de ouders dat hun jeugd om de hoek een 
bijbaan heeft. Lekker veilig en close!”

Gefopt pannenkoek
Jaap komt oorspronkelijk uit Berkel-En-
schot en Mariska is een echte Tilburgse. 
Beiden met horecabloed. Gastvrijheid 
gecombineerd met plezier. Jaap grinnikt bij 
publieksacties die hij in gedachten heeft: 
“Een 1 aprilgrap op Facebook, dat er een 
periscoop in de schoorsteen komt. Als 
je die 360-graden film bekijkt, dan zie je 
halverwege staan: ‘gefopt pannenkoek!’ 
Een happy hour voor jonge ouders op vrij-
dagmiddag, met name vaders die ik op de 
Korte Heuvel langs zie komen. Een zoge-
naamde kabelbaan tussen de twee schoor-
steenpijpen, vanaf de St. Josephstraat naar 
de AaBe Fabriek. Er is nog zoveel leuks te 
bedenken, daar heb ik zin in.” 

Hun eigen drie jongens van 3, 5 en 7 jaar 
oud lusten heel graag pannenkoeken. Bij 
het paasontbijt eten ze die zelfs al ’s och-
tends. Daar kunnen hun ouders Stan, Jens 
en Maks bij wijze van spreken voor wakker 
maken. 

Het pannenkoekenmonster is er ook

Bewegen voor senioren  
 
De lessen ‘Bewegen voor Senioren’ in de Pelgrimhoeve kunnen wel wat nieuwe 
deelnemers gebruiken!  
 
Deze groepsles wordt op woensdagochtend van 10.00 tot 11.00 uur gegeven.  
Er zijn nog plaatsen beschikbaar! Dus wilt u graag meer bewegen? Dan bent u altijd welkom 
om een gratis proefles te volgen. Zou u dit van tevoren aan mij door willen geven?  
Voor meer informatie of aanmelding kunt u bellen naar ( 06 153 253 18 of mailen naar  
7 armhoefse.oefentherapie@gmail.com. Ik zie u graag op woensdagochtend in de 
Pelgrimhoeve. 
 
Met vriendelijke groet, Sandra Pijnenburg Oefentherapeut Cesar. 
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Arm

Als deze Donlog verschijnt is misschien duidelijk of het Draaiend Huis vrolijk verder kan 
blijven draaien of dat het gesloopt wordt. Dat laatste was een programmapunt van Hans 
Smolders die met zijn partij de meeste stemmen van de stad haalde. En of wij als hon-
denbezitter belasting voor onze hond moeten blijven betalen. En of de tactiek van D66, 
de tweede grootste partij, geslaagd is: we sluiten Smolders van tevoren uit en veren dan 
vanzelf terug in het coalitie-pluche. De burgemeester zei ergens dat hij uitsluiten princi-
pieel niet goed vindt. Je moet altijd willen praten, vindt hij. Maar soms is ook een burge-
meester slechts een roepende. Partijbelang gaat voor. 

Het blijft natuurlijk lastig: minder dan de helft van de stemgerechtigde Tilburgers neemt 
de moeite om in de veilige omgeving van een stemhokje te zeggen in wie hij of zij vertrou-
wen heeft. 95.000 Tilburgers zijn niet gaan stemmen. Bestuur en politiek zou daar eens 
echt over moeten nadenken. Verkiezingen worden ‘het feest van de democratie’ genoemd. 
Laten we er dan eens een echt feest van maken. Een concert met alle Tilburgse sterren in 
het Koning Willem II stadion. Het stembiljet als entreebewijs, gratis drank en optredens 
van Guus, Roy, Wesley, Peer, het frisse talent van Fontys Hogeschool voor de Kunsten 
en een benefiet voetbalwedstrijd tussen de besten van alle Tilburgse amateurclubs en het 
eerste van Willem II. De opbrengst is voor de armoedebestrijding in de stad. Daar waren 
trouwens alle Tilburgse politieke partijen het over eens: we moeten de armoede nog meer 
te lijf! In onze stad leven 15.000 gezinnen onder de armoedegrens, 6500 kinderen. Gaan 
elke dag heel veel kinderen met honger naar school. In Brabant: èèn op de negen. Daar is 
nog veel werk te verrichten. Iemand uit de politiek rekende mij laatst voor 

Dat we met een verhoging van de OZB belasting met 10% die kinderen een sportpas 
kunnen geven, zodat ze in beweging blijven, gezonder blijven en meer sociale contacten 
hebben. Ik zeg: doen. Het is een cliché, maar toch: armoede om de hoek zou toch niet 
meer hoeven in deze tijd van welvaart. 

Alle politieke partijen waren het voor de verkiezingen er ook over eens dat de nieuwe 
spits op ‘onze’ kerktoren er moet komen en dat ze zich daar sterk voor maken. Laten 
we optimistisch zijn en ervan uitgaan dat dit unaniem enthousiasme ook nog geldt als er 
dadelijk over Tilburg geregeerd moet worden. En dan ook die armoede aanpakken. Dan 
hebben we straks naast ‘Tilburg je bent er’, ook ‘Tiburg, je kunt ‘t’. 
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Muziekmarathon Armhoefse 
Akkers in de Open Atelierroute 

 
 
Zondag 17 juni gaat het gebeuren! Dan vindt in onze wijk de Open Atelierroute plaats die 
wordt gecombineerd met een Muziekmarathon. Je kunt nog meedoen. 
 
Onze wijk zal die zondag in de middag tussen 12.00 en 17.00 uur, bol staan van de activiteiten. 
Verschillende huizen en ateliers openen hun (voor)deur om belangstellenden binnen te laten 
die kunnen genieten van de kunstuitingen van andere wijkbewoners. Schilderijen, foto’s, 
beelden, een klein concertje van een zanger, een zanggroepje, een orkestje of een bandje en 
ook theatraal is er het één en ander te beleven. Er is sprake van een grote diversiteit.  
 

Ø Voor de Muziekmarathon hebben zich reeds meerdere muzikanten aangemeld  
en wie nog wil of twijfelt kan dat alsnog doen!!! 

 
Naast de ‘aan huis’ activiteiten gaat er ook iets gezamenlijks gebeuren. Op dit moment leeft het 
idee om met alle muzikanten een gezamenlijk optreden voor te bereiden en daarvoor enkele 
muzieknummers in te studeren en hiervoor voorafgaand met elkaar te repeteren.  
Wat zou het leuk zijn om de ‘Open Atelier Route’ te starten en misschien ook af te sluiten met 
een gelegenheidsorkest uit de eigen buurt!  
 
Voor meer informatie over de Tilburgse Muziekmarathon verwijzen we graag naar het vorige 
nummer van ons wijkblad en houdt de komende tijd ook de lokale nieuwsbladen in de gaten. 
Wil je meedoen als zanger of muzikant of als zang- of muziekgroepje meld je dan aan. 
Dat kan op de volgende adressen: 
 

Nannie Stoop 
Oisterwijksebaan 135 
( 06 375 580 55 
7 nstoop43@hotmail.com 

Ad Wayers  
Reinier de Graafstraat 3 
( 06 300 578 38 
7 adriaan@wayers.com 

Cees van Baardewijk 
J.P. Coenstraat 48 
( 06 285 859 57 
7 perspectief@xs4all.nl 

 
 

Is het glas (te) vol of niet halfvol? 
 
Dat – en nog heel veel meer - kom je te weten, als je 
meedoet met de Wijkkwis op 26 mei a.s. 
  
Dan kom je ook bijvoorbeeld Professor Donders tegen, of 
Maria Kirilenko, of onze eigen Lex, of je buren van zes 
huizen verderop.  
En dat alles tijdens een interactieve avond, waarbij je zelf 
een gezellige groep mensen om je heen verzamelt om 
mee te kunnen doen. 
 

Schrijf je als team in vóór 30 april via Esther Naeyé, 
Armhoefstraat 24 
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Hoe stemde een deel van onze wijk?    Redactie 
 
De gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart jl. zijn een mooie graadmeter voor de 
politieke voorkeuren in een deel van onze wijk: namelijk het gebied vanaf de Ringbaan 
Oost tot en met Moerenburg. 
 
In de Pelgrimhoeve was stemlokaal 8 gevestigd, waar in totaal 1.542 geldige stemmen werden 
uitgebracht. Het andere deel van onze wijk werd verwezen naar een stembureau elders waar 
ook vanuit andere wijken mensen naar toe werden gedirigeerd. Dus een selectie voor onze wijk 
was daar niet te maken. Overigens waren de stemmers vrij in hun keuze van een stemlokaal, 
waardoor de cijfertjes hieronder alleen een betrouwbare indicatie geven. 
 

Stemlokaal 8      
D66 366 23,74% PvdA 70 4,54% 
Groen Links 303 19,65% 50+ 33 2,14% 
Lijst Smolders Tilburg 215 13,94% Voor Tilburg 21 1,36% 
VVD 167 10,83% Links Offensief 12 0,78% 
SP 156 10,12% OPA 11 0,71% 
CDA 100 6,49% Ver. Seniorenpartij Tilburg 5 0,32% 
Lokaal Tilburg 80 5,19% Burger Initiatief Tilburg 3 0,19% 

 
Dat Hans Smolders een stevige aanhang in onze wijk had, werd duidelijk door de vele posters 
die al weken tevoren in nogal wat straten achter de ramen waren geplakt. Posters van zeer 
goede kwaliteit overigens, want kreukloos. Persoonlijk bezorgd dus, want door de brievenbus 
past zo’n ding niet. En wie die poster toch gemist had: op de stemlocatie hing ie ook. Verder 
werd er wat geflyerd – 3 verschillende partijen negeerden de anti-reclame-sticker op onze 
brievenbus – en er stonden ook maar een paar borden om lantarenpalen gebogen tot 
overigens ruim een week na de verkiezingen. Er kwam niemand aan de deur en dezelfde 
stemwijzer(s) leverde(n) bij herhaald invullen steeds weer andere – soms verrassende – 
resultaten. Vanuit de gemeente wel een glossy brochure met gezichten, waarvan bij sommige 
partijen een opvallend aantal ‘mysterious guests’. Een beetje tam allemaal, ook al was er in 
februari in de wijk al een echt verkiezingsdebat geweest, georganiseerd door de Buurtraad. 
 
En hoe deden onze plaatselijke ‘kopstukken’ het? Bepie Smit (D66) haalde 135 stemmen; 
Helma Oostelbos (SP) 127 en Corin Sweegers (Lokaal Tilburg) kreeg 18 voorkeursstemmen. 
En er was in ieder geval ook één stemmer die deze wijkgenoten een warm hart toedroeg en 
heel tevreden was: “Ik moest even zoeken, maar ik heb ze alle drie wel mooi aangekruist met 
dat dikke potlood...” 
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Voor en door senioren: 

Optreden van De Gouden Mix! 
 
Goed nieuws! De Gouden Mix speelt weer een nieuwe show: 'Kras op cruise'. Al twee 
keer eerder bezochten senioren uit onze wijk een optreden van dit gezelschap.  
 
Een groot succes, dit muziektheater met toneel, sketches en zang. Met bekende liedjes die 
iedereen mee kan zingen! 
Dit voorjaar zijn er twee openbare voorstellingen waar u nu 
kaartjes voor kunt kopen. 'Kras op cruise' wordt gespeeld op 
vrijdag 15 juni om 20.00 uur en op zaterdag 16 juni om 14.00 uur 
in de WAT-hal, Jules de Beerstraat 6 in Tilburg. De zaal gaat een 
half uur van tevoren open.  
 
U kunt kaarten bestellen door een mail te sturen naar 7 
kaarten@degoudenmix.nl of te bellen naar 7 (013) 542 56 18. 
Wacht niet te lang, want de verkoop gaat snel! 
 
De kaartjes kosten € 6,50 per stuk, inclusief een kopje koffie of thee.  
Kijk voor meer informatie op : www.degoudenmix.nl en mis deze kans niet om deze gezellige 
voorstelling te gaan bekijken! 
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Kom ook naar het diner voor senioren  
op 16 mei 

	
	
Op woensdag 16 mei kunt u weer heerlijk meegenieten van een diner, speciaal voor 
senioren uit de wijk. We hebben ook deze keer een heerlijke maaltijd voor u 
samengesteld. Iedereen uit onze wijk van 55+ mag komen: 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 16 
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. 

Menu op 16 mei: 

÷ Tomatensoep 
÷ Stokbrood met kruidenboter 
÷ Kippenspies met satésaus, 

Frietjes, Frisse voorjaarssalade 
÷ IJs met advocaat en slagroom 

 
Schrijf uzelf in vóór 9 mei. U krijgt geen bevestiging meer, maar we verwachten u op  
16 mei vanaf 17.30 uur in de Pelgrimhoeve.  
Kunt u wegens een voedselallergie iets niet eten, geef dat dan aan op de inschrijfbon.  
Er wordt dan rekening mee gehouden. 
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 16 mei 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 9 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.	
peroon, of maak het bedrag over.	
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Willem II straat 29 - 5038 BA Tilburg Tel: 085-9022996 Email: info@cinecitta.nl

Bij arthousebioscoop Cinecitta kunt u terecht voor 
de betere films en de lekkerste gerechten. Naast ons 
reguliere filmprogramma organiseren wij met regel-
maat filmspecials en events. In onze Ristobar kunt 
u à la carte dineren of genieten van een van onze 
arrangementen: Eat & Sneak, Film & Food, Film & 
Lunch of een 3-gangenarrangement. En wordt u lid 
van onze filmclub dan ziet u de beste films als eerste!
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Vanaf 1 april 2018 bieden Wandelnet en de Nederlandse Spoorwegen de NS-wandeling 
‘Hart van Het Groene Woud’ aan, van station Boxtel naar station Best. Deze wandeling 
van 14,5 km. volgt de ‘Edelhertenroute’ die eerder al werd uitgezet door bewoners uit 
Lennisheuvel.

10 april was alweer de laatste avond dat er gerikt kon worden bij de Pelgrimhoeve ten bate 
van Gijsje Eigenwijsje. Het is zo langzamerhand een traditie dat deze cyclus van 4 dinsdag-
avonden georganiseerd wordt door Willy en Peter de Leeuw.

Op basisschool Armhoefse Akker heeft interim-directeur Gerard van Wanrooij op 30 maart 
jl. zijn taken overgedragen aan zijn opvolger Koen van Beurden. In de volgende editie van 
onze wijkkrant een uitgebreide kennismaking.

Voor de Roadburn Camping kan de organisatie nog wel wat hulp gebruiken. Maar liefst 
1000 mensen worden verwacht. Vrijwilligers zijn nog nodig voor de catering, barbezetting, 
aankleding en afbreken terrein e.d. Het is kort dag, dus meldt u liefst snel aan bij Anneke:  
 anneke@stadscampingtilburg.nl.

De redactie is geschrokken van het overlijden van Wil Vriens (96) op 4 maart jl. Jarenlang 
heeft Wil de coördinatie van de vrijwilligers op zich genomen die ervoor zorgden dat dit 
wijkblad keurig bij u in de bus belandde. 10 dagen later ontvingen wij het bericht, dat Jan 
van den Hout (66) is overleden. Jan bezorgde sinds januari 2015 het wijkblad Armhoefse 
Akkers op de Werf. Het zijn die stille krachten die we ons in dankbaarheid herinneren.

Leden van FC Tilburg zijn gevraagd om de kaartcontrole uit te voeren bij Festival Mundial 
(23 en 24 juni). Voorheen deden leden van NOAD dat en daarvoor kregen ze een aardige 
bijdrage om in de jeugdopleiding te investeren. Tot uiterlijk 15 april kunnen helpers zich 
melden via  secretaris@fc-tilburg.nl.  

De Herensociëteit Tilburg zoekt nieuwe leden. Elke donderdag van 13.30 – 17.00 uur 
komen ze in Hofstede de Blaak bijeen om gezellig te: biljarten, bridgen, darten, hoogjassen 
of lekker te kletsen. Daarnaast organiseren ze excursies en een jaarlijks diner. Interesse? 
Bel secretaris Ad de Kok:  (013) 467 50 00 of  amjmdekok@home.nl. 

Zin om lekker te gaan ontbijten op Koningsdag? Evenals het vorig jaar organiseert de 
horeca langs de Piushaven weer een gezellig ontbijt. Als je mee wilt eten, geef je dan tijdig 
op bij het restaurant van jouw keuze waar je ook van het ontbijt wilt deelnemen.
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Deelname aan de activiteiten zijn gratis en 
vrijwillig, maar niet vrijblijvend! Het activi-
teitenaanbod is afhankelijk van subsidie 
en het is in principe een luxe dat het er is. 
Daarom wordt er van de kinderen die mee 
mogen doen ook verwacht dat ze zich net-
jes gedragen en dat ze iedere les hun best 
doen om er samen met de andere kinderen 
een fijne les van te maken. Als de school 
uit is, hebben de kinderen eerst 15 minuten 
pauze. Daarna starten de activiteiten. Deze 
duren dan een uur. 

Mad Science
Op dit moment (week 11 t/m 16) wordt er 
op dinsdag ‘Mad Science’ aangeboden, 
voor alle groepen kinderen. Wel verschilt 
de aangeboden stof natuurlijk per leeftijds-
categorie.
Voor groep1 - 2 is het thema vlieg, draai, 
bibber. Groep 3 – 4 - 5 houdt zich gedu-
rende deze weken bezig met ‘extreme 
elementen’ en ook kinderen uit groep 6 - 7 
- 8 werken aan de hand van dit thema. 

Ervaring
Stef en Frederique uit groep 7 doen ook 
mee. Ze hebben zich aangemeld voor 
Mad Science omdat ze het leuk vinden 

Gekke wetenschappers op school                                 Debbie de Weijer

Dit schooljaar is basisschool Armhoefse Akker gestart met het aanbieden van ‘ex-
traviteiten’. Dit zijn naschoolse activiteiten die een aanvulling zijn op het reguliere 
lesprogramma, en die verzorgd worden door (gast)docenten.

om proefjes te doen en Frederique wil ook 
meer van de wetenschap leren. Beiden 
zijn erg enthousiast. Stef geeft aan dat het 
interessant is om te zien hoe bepaalde pro-
ducten met elkaar reageren. Thuis heeft hij 
ook al een paar proefjes uitgeprobeerd. Tot 
nu toe zijn er 3 lessen geweest en vinden 
ze het maken van een vulkaan met azijn-
zuur, zout, kleurstof en water het leukste 
dat ze tot nu toe gedaan hebben. Maar ook 
het schieten met een rookkanon vond Stef 
erg leuk.

Als optie voor een volgende extrativiteit van 
school noemen ze alle twee bewegingsac-
tiviteiten. Zo zou Stef graag nog een keer 
meedoen als er sport- en spelactiviteiten 
zoals Freerunning op het programma 
staan. Frederique geeft aan dat ze graag 
“leuke buitenspelletjes en parcours zou 
willen doen, maar dat kan alleen met mooi 
weer.” Voorlopig mogen ze nog een paar 
weken genieten van de Mad Science-
lessen.               

Op 10 maart jl. tijdens NLdoet was een 
mooie groep vrijwilligers stevig aan de 

slag in de Stadstuinderij aan de Piusha-
ven. Zij kregen daarbij hulp van een paar 

sterke Belgische trekpaarden.



29

We kennen de gierzwaluw, de boerenzwa-
luw en de oeverzwaluw. Minder bekend is 
misschien de huiszwaluw. Met deze prach-
tige vogel gaat het niet zo goed, het aantal 
broedparen is in de laatste decennia fors 
afgenomen. Daarom heeft Vogelbescher-
ming Nederland 2018 uitgeroepen tot het 
jaar van de huiszwaluw. 

Huiszwaluw
Vogelliefhebbers in onze wijk hebben dit 
initiatief van Vogelbescherming omarmd. 
Samen met de Vereniging Behoud Moeren-
burg hebben zij besloten - na een oproep 
in de buurtkrant en een bijeenkomst voor 
wijkbewoners afgelopen jaar in de Pelgrim-
hoeve - aan de slag te gaan om in Land-
schapspark Moerenbrug plekken te maken 
waar de huiszwaluw zich verder kan vesti-
gen. Want Moerenburg is een prima gebied 
voor huiszwaluwen: een open gebied met 
water en planten en veel insecten waar-
van ze leven, en natuurlijk overal modder 
waarmee ze hun nest metselen. Er worden 
al wel huiszwaluwen in Moerenburg gezien 
maar ze broeden er nog niet. De plannen 
zijn erop gericht ook de huiszwaluw als 
broedvogel aan te trekken. 

2 plekken
In overleg met de gemeente en het Water-
schap wil de werkgroep twee voorzieningen 
voor de huiszwaluw aanbrengen. Bin-
nenkort zult u zien dat op de waterinlaat 
aan de Hoevense Kanaaldijk witte planken 
zijn gemonteerd, met daarop kunstmatige 
nestkommen voor de huiszwaluw. De 
verwachting is dat de huiszwaluwen die al 
rondvliegen in Moerenburg daar hun nest 
zullen bouwen en voor nakomelingen zul-
len zorgen. Vervolgens wil de werkgroep 
ook aan een huisje op het waterzuiverings-
gebied dergelijke planken aanbrengen. 

Nieuwe onderkomens voor de huiszwaluw in Moerenburg    Frans Verkleij

Wat zijn zwaluwen toch fantastische vogels! Het is geweldig om te zien hoe zij door 
de lucht zwieren, en onder dakgoten en in schuren hun nestjes van modder in elkaar 
metselen. Binnenkort komen de zwaluwen weer van hun winterverblijf in verre en 
warme landen terug naar onze streken. 

Meedoen?
Ook u kunt meedoen! We willen weten hoe 
het de huiszwaluw vergaat, en daarom wil-
len we elke week tellen hoeveel er zijn. We 
lopen dan een vast rondje door Moeren-
burg en monitoren dan het aantal vogels. U 
kunt zich aanmelden om met deze tellingen 
mee te doen. Neem dan contact op met 
Ben Akkermans,  (013) 536 21 07, bij 
hem kunt ook terecht voor meer informatie 
over dit mooie project. Verdere informatie 
en de actuele stand van zaken kunt u ook 
vinden op de website van Moerenburg: 
 www.moerenburg.info.

Het is hoopgevend dat veel mensen zich 
inzetten om nieuwe natuur dichtbij huis 
mogelijk te maken. Laat de huiszwaluwen 
maar gauw komen!

De huiszwaluw
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Een eerste vereiste van ons is dat we een 
hond uit het asiel zouden halen (geen 
gedoe met zindelijkheidstraining). Na wat 
zoeken op internet vinden we een schattig 
exemplaar die voldoet aan onze verdere 
eisen. Na een kennismaking en huisbe-
zoek kunnen we dan eindelijk onze hond, 
genaamd Momtz, gaan ophalen. De eerste 
dagen staan vooral in het teken van wen-
nen. Zeker ook voor ons, want wij zijn geen 
honden gewend.

Vragen
Zo tijdens de eerste wandelingen komen er 
dan toch wat vragen bij me op. Moet je in 
Moerenburg eigenlijk ook de hondenpoep 
opruimen? Ik zie namelijk geregeld wat drol-
len liggen, vooral tegen bomen aan. Aange-
zien ik gewoon mijn rolletje met zakjes heb 
meegenomen, ruim ik de uitwerpselen van 
onze hond op. Dilemma 2: ik zie nergens 
een poepbak staan en ik heb geen zin om 
de hele wandeling dit zakje vast te houden. 
Nu weet ik niet waar het ijzeren ringetje in 
de riem voor dient, maar daarin blijft een 
zakje drol uitstekend hangen! Heb ik mooi 
mijn handen verder vrij. Even later zie ik bij 
een picknickplek een afvalbak staan. Mag 
ik het zakje hondendrol daar ook in depo-
neren? Of zouden de hondenbakken apart 
geleegd worden?

Hondenpoep
Naar aanleiding van deze hondenpoepvra-
gen ben ik even gaan kijken in de Algemeen 
Plaatselijke Verordening (APV) van Tilburg, 
artikel 79 ‘Verontreiniging door honden’. In 
het kort komt het erop neer dat honden niet 
mogen poepen op de openbare weg, speel-
plaats etc. De eigenaar of houder van de 
hond is verplicht om altijd een doeltreffend 
opruimmiddel bij zich te hebben en uitwerp-
selen onmiddellijk op te ruimen. Indien dit 

Me and my dog                                                         Debbie de Weijer

Tja, het is er nu echt van gekomen. Ook wij hebben een trouwe viervoeter in huis, net 
zoals velen in de Armhoefse Akker. Dagelijks zien we menig wandelaar met een of 
meerdere honden voorbij komen langs het kanaal, door weer en wind. En nu horen 
wij ook bij de club van hondenbezitters.

niet gebeurd en/ of men heeft geen opruim-
middelen bij dan variëren de boetes tussen 
de 90 en 140 euro. Dat lijkt me best een 
hoop geld. En eigenlijk valt het best mee 
om zo’n drol op te ruimen. Zelfs de kinderen 
doen er niet moeilijk over! Maar ik moet 
eerlijk bekennen dat niet iedereen dit doet, 
ik heb nog nooit zo vaak hondenpoep onder 
mijn schoenen moeten verwijderen als in de 
afgelopen weken, bah!
Wat betreft de hondenpoepbakken kon ik 
weinig vinden, maar men zegt in de wijk 
dat de inhoud van de bakken gewoon bij 
het restafval belandt. Op het plattegrondje 
van de gemeente zie ik ook dat er niet 
zo superveel hondenbakken zijn in onze 
woonwijk. Voorlopig deponeer ik mijn zakje 
dus gewoon in een afvalemmer als er geen 
poepbak in de buurt is. 

Even voor de duidelijkheid: ik heb deze 
informatie gewoon via Google opgezocht. 
Ik zal dus best een keer iets fout doen of 
vergeten. Spreek me daar gerust op aan. 
Want wij hebben een hond omdat wij daar 
plezier aan beleven, een ander hoeft er 
geen last van te hebben. Maar voor gewoon 
een praatje of een keer samen wandelen 
met de hond(en), daarvoor sta ik natuurlijk 
ook altijd open!

Moeder en dochter Floor met Montz



31

KBO Sacrament zou wel graag jongere 
senioren aan zich willen binden. Het afde-
lingsbestuur vindt het belangrijk dat er voor 
deze doelgroep ook activiteiten worden 
georganiseerd.

Jan van Hest (75) en Jos Notenboom (75) 
zitten allebei al sinds 2002 in het bestuur 
van KBO Sacrament. Notenboom wil er 
daarom volgend jaar mee stoppen, Van 
Hest heeft op 26 maart de voorzittershamer 
neergelegd. Zij roepen graag de 50-plussers 
in onze wijk op zich bij KBO aan te sluiten, 
voor zover ze nog geen lid zijn. Notenboom 
wijst erop dat de wijk aan het verjongen is. 
“Een goede ontwikkeling, maar niet voor de 
KBO”, lacht hij.

De Sacramentskerk werd in 2005 gesloten. 
Notenboom: “Er kwamen toen nog veel 
mensen in de kerk, maar de gemeenschap 
viel daarna uit elkaar.” Van Hest: “De ziel 
was eruit. Vroeger gingen de mensen na 
de mis op zondagochtend koffie met elkaar 
drinken. In het kerkkoor zaten bijna dertig 
mensen en zestien van hen zijn activiteiten 
gaan organiseren in de wijk.”

Op zoek naar 50-plussers in de wijk 

KBO Sacrament: klein, maar fijn                                   Bron: KBO-Brabant

Klein, maar fijn. Zo zou je KBO Sacrament kunnen omschrijven. Deze afdeling van de 
ouderenbond telt slechts 130 leden, maar dit aantal is al jaren stabiel en de activitei-
ten zijn belangrijk voor de sociale cohesie binnen de wijk Armhoefse Akkers. 

In de buurtkrant leest u regelmatig over 
activiteiten die door de KBO worden ge-
organiseerd, wel of niet in samenwerking 
met andere organisaties die de belangen 
van de ouderen in de Armhoefse Akkers 
behartigen. Bijvoorbeeld elke zes weken 
het Seniorendiner in de Pelgrimhoeve. Ook 
niet-KBO’ers zijn hier welkom. Daarnaast 
worden er uitstapjes en voorlichtingsbijeen-
komsten georganiseerd, wekelijks biljarten, 
jaarfeest enz.
Meldt u aan of kom een keer kijken bij een 
activiteit. Wilt u meer weten, neem dan 
contact op met Jos Notenboom: 013-
5436496 of  e.notenboom@home.nl.ep: 
Aldert van der Burg) 

Jos Notenboom en Jan van Hest
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Goede doelen actie Basisschool Armhoefse Akker 2017/2018 
 
Beste buurtbewoners, 
 
De leerlingen van de groepen 3, 4 en 5 van Basisschool Armhoefse Akker zijn voor de Kerst 
gestart met een goede doelen actie voor Stichting Semmy. Iedereen heeft onze actie 
massaal gesteund en daar willen we jullie graag voor bedanken. Door de inzet van onze 
leerlingen en alle bijdragen kunnen we maar liefst bijna € 1.700 gaan overdragen.  
Stichting Semmy heeft ten doel door wetenschappelijk onderzoek het verlengen van de 
levensverwachting en uiteindelijk het creëren van een overlevingskans van kinderen die 
getroffen zijn door hersenstamkanker (ponsglioom). De overlevingskans bij een hersenstam-
tumor is namelijk vrijwel 0% met een levensverwachting na diagnose van 2 tot 12 maanden.  
 
Bedankt voor alle inzet! 
 

 
 

Tijdens de eerste editie van amateurkunst-
maand Tilburg Toont in de maand juni tonen 
amateurkunstbeoefenaars, kunstprofes-
sionals en culturele organisaties hoe rijk 
het amateurkunstaanbod in de gemeente 
is. Bezoekers kunnen genieten van optre-
dens, concerten, voorstellingen, exposities 
en festivals. Ook worden ze uitgenodigd 
om zelf actief aan de slag te gaan tijdens 
de workshops of doe-activiteiten in Tilburg, 
Berkel-Enschot en Udenhout. De amateur-
kunstbeoefenaars laten zichzelf, vereniging 
of organisatie zien met een activiteit. Dit 

Try Out Cultuur: nu ook voor jongeren en volwassenen
Een nieuw initiatief dit jaar is Tilburg Toont 2018. De doelgroep van Try Out Cultuur 
wordt uitgebreid naar jongeren en volwassenen. Iedereen in Tilburg kan dus deelne-
men aan culturele activiteiten om zo hun culturele talenten te ontdekken. De activitei-
ten zijn laagdrempelig qua opzet en deelname is vrijblijvend. 

kan van alles zijn! Denk aan een uitvoering, 
expositie, lezing, et cetera. De wervingspe-
riode voor aanbieders is geopend! Check 
eerst de criteria op  tryoutcultuur.nl om te 
zien of je als aanbieder aan alle eisen vol-
doet. Het zou leuk zijn als er ook aanbieders 
uit onze wijk deelnemen.

Vanaf 20 mei kunnen alle Tilburgers (12+) 
zich digitaal aanmelden voor hun favoriete 
activiteit(en) op bovengenoemde website. 
Voor meer informatie: 
 info@tilburgtoont.nl.
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Denk hierbij o.a. aan schilderen, vloggen 
en het bespelen van een muziekinstrument. 
Alle basisschoolkinderen kregen een boekje 
mee vanuit school en konden zich via de 
website inschrijven. Ook Leechin Kok, be-
kend van de Kunstclub Armhoef, doet mee 
met diverse activiteiten.

Kunstclub Armhoef
Wanneer ik in gesprek ga met Leechin blijkt 
dat zij dit jaar voor het eerst meedoet met 
Try Out Cultuur. Zij heeft één keer in de 
maand een knutselmiddag in de Pelgrim-
hoeve met een aantal vaste kinderen. Er 
is steeds plaats voor 20 kinderen: Leechin 
reserveert hiervan de helft voor de aanmel-
dingen vanuit de Try Out Cultuur, de overige 
10 plaatsen zijn voor de kinderen uit de wijk. 
Het animo voor haar activiteiten is erg groot 
en er is dan ook een wachtlijst. Leechin 
probeert iedereen alsnog te plaatsen, maar 
niet door de groepen te vergroten: “Want 
dan verlies je het onderzoekende aspect bij 
de activiteit. Kinderen moeten namelijk de 

Cultuur en creativiteit in Tilburg                                  Debbie de Weijer
Try Out Cultuur zorgt ervoor dat ieder kind uit Tilburg in aanraking kan komen met 
cultuur binnen onze gemeente. Cultuur en creativiteit zijn immers belangrijk voor de 
ontwikkeling en op deze manier kan iedereen meekijken in de keuken van kunst en 
creatie. 

materialen kunnen onderzoeken, de nadruk 
moet niet liggen op reproduceren. Kinderen 
zijn lekker onbevangen en kijken anders.“ 
Gelukkig zijn er ook altijd wat extra helpen-
de handen tijdens de knutselmiddagen. En 
ook stimuleren de kinderen elkaar onderling; 
de leeftijden zitten door elkaar en zo kun je 
van elkaar leren. 

Thema’s
Leechin heeft elke keer een ander thema en 
ze heeft nog volop ideeën voor de komende 
periode. Elke keer geeft ze uitleg over iets, 
bijvoorbeeld water, en dat werkt ze uit in 
een thema met een makkelijke versie en 
een moeilijkere variant. De ene keer wordt 
er met papier gewerkt en een andere keer 
met ruimtelijk inzicht. Zo is er voor ieder wat 
wils. “De lol van het creatief bezig zijn is de 
gelijke noemer onder de kinderen”, aldus 
Leechin. 

Creatief ondernemer
Leechin heeft gestudeerd aan de kunst-

academie en is afgestudeerd als 
filmmaker/ ontwerper. Ook heeft 
ze de lerarenopleiding afgerond 
en is ze 1e graads docent beel-
dende vorming. Ze heeft al vele 
projecten gedaan, onder anderen 
voor de gemeente, provincie 
en professoren (ingewikkelde 
materie vertalen voor anderen). 
De knutselmiddag ziet Leechin als 
een hobby, niet als echt werk. Het 
overbrengen van technieken vindt 
ze heel belangrijk, want “kinderen 
moeten gevoed worden met be-
trekking tot cultuur zoals museum 
of schouwburg. Dit wordt vaak 
onderbelicht op scholen”.Leechin aan het werk met kinderen 

(foto: Gerdien Wolthuis Pauw)
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De Tilburgse stadshaven is inmiddels van 
een verguisde en verwaarloosde indus-
triehaven veranderd in een sprankelend 
stadsdeel waar het goed toeven is en waar 
we in Tilburg trots op kunnen zijn. Genoeg 
reden dus voor een nautisch feestje! Tijdens 
deze editie van Piushaven AHOI staat de 
Tilburgse waterrecreatie centraal. 

Zaterdagavond 26 mei 
Wordt het feestweekend gestart met een 
optreden van het Rosenberg Trio, Sur le 
Ponton! Publiek kan zowel vanaf de kant, 
maar ook in bootjes genieten van het bijzon-
der sfeervolle concert op een drijvend po-
dium. Vanaf 19.00 uur is het terrein rondom 
de korte havenarm van de Piushaven open 
en om 20.00 uur start het voorprogramma 
met flamenco-gitarist Maurice Leenaars. 
Na de pauze steekt het Rosenberg Trio van 

Feest in de Piushaven                                                     Redactie

Op 26 en 27 mei wordt Piushaven AHOI georganiseerd. Waarom? Op 4 april jl. be-
stond de Piushaven 95 jaar en dit jaar is het ook 20 jaar geleden dat de vrijwilligers 
van Stichting Thuishaven Tilburg de definitieve afsluiting van de Piushaven wisten te 
voorkomen. Caroline Doctors van Leeuwen vertelt wat er te verwachten valt.

wal met fenomenale Gipsy-jazz, waarmee 
deze Nederlandse muzikanten de wereld 
hebben veroverd. Na het concert kan nog 
worden nagenoten op en langs het water. 
Het concert wordt mogelijk gemaakt door 
zowel sponsoring als kaartverkoop. En-
treekaarten voor dit concert zijn vanaf 1 mei 
te reserveren via  www.tilburgtewater.
nl en verkrijgbaar en/of af te halen bij Kade 
Living Havendijk 71. 
Dit is de tweede editie van het concert op 
het water Sur le Ponton. Dit, op de sfeer van 
het prinsengrachtconcert geïnspireerde con-
cert, vond in 2014 voor het eerst plaats. Het 
publiek genoot toen met volle teugen van 
Carel Kraaijenhof, bekend van de tranen bij 
Maxima met zijn betoverde bandoneonspel 
tijdens het huwelijk met onze koning. 

Zondag 27 mei 
Van 11.00 tot 18.00 uur vindt de Water-
Open-dag Piushaven AHOI plaats in en om 
de Piushaven, tot aan d’n Ophef en weer 
terug. Alles wat Tilburg als havenstad te 
bieden heeft presenteert zich: De Tilburgse 
museumhaven, Kanoclub Tilburg, surf- en 
supclub BBsurfers, rafters van Forward 
Motion, burgerroeivereniging TOR, studen-
tenroeivereniging VIDAR, watersportvereni-
ging TWV etc. Ook alle vijf boot-verhuurders 
die Tilburg inmiddels rijk is staan gereed 
om hun boten te verguren. Maar er is meer: 
enkele historische gastschepen zijn te 
bezoeken evenals diverse infostands en 
zijn er diverse demonstraties, waaronder 
ook laad- en losactiviteiten. Verder zijn er 
rondleidingen/-vaarten met gids. langs de 
natuur of langs de schepen van de muse-
umhaven. Verdeeld over de kade muziek en 
theater, voor elk wat wils: van singer-song-
writer tot loungemuziek, van barbershop-
koortje tot bigband… en van tangosalon tot 
schipperskoor! Verder zijn er veel gezel-Rosenberg Trio (Foto Peter van Hout)
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lige terrassen én een aantal ondernemers 
rondom de Piushaven houdt Open Dag. 
Er is tevens gezorgd voor een uitgebreid 
kinderprogramma. waar kinderen met een 
‘Piushavenpaspoortje’ aan kunnen deelne-
men. Het paspoortje is gratis verkrijgbaar bij 
alle kinderactiviteiten. Tien stempels geeft 
recht op een leuke prijs. 

Zalmdrijvers (foto Albert Smits Fotografie)

De Piushaven in de jaren dertig

Tweede keer
Ook Piushaven AHOI is de 
tweede editie van dit middelgrote 
eendaagse havenfeest. Vier jaar 
geleden vond de eerste editie 
plaats, ter gelegenheid van de 
opening van de permanente infor-
matieve route ‘De Waterkant van 
Tilburg’. Verdeeld over de Pius-
haven en het Wilhelminakanaal 
staan sindsdien 12 grote informa-
tiepanelen op de wal en 13 kleine 
infopanelen bij de schepen van 
de museumhaven. In aanvulling 
hierop maakt Stichting Thuisha-

ven Tilburg elk jaar een geactualiseerde 
WandelVaarFietskaart, om alles wat Tilburg 
met water heeft te promoten. 

Redding
Stichting Thuishaven Tilburg (STT), be-
staande uit vrijwilligers uit wijk en stad, heeft 
in 1998 de Piushaven ternauwernood van 
afsluiting gered. In dat jaar won de STT 
ook de Stadsvisieprijs. Sindsdien zetten 
de vrijwilligers van STT zich blijvend in 
voor de ontwikkeling van de Piushaven in 
nautisch- en toeristisch-recreatieve zin. 
Naast het uitgeven van een aantal boeken 
en het maken van een informatieroute met 
borden en een website, heeft de Stichting 
talloze activiteiten en evenementen georga-
niseerd. Van het kleinere Lichtjesfeest tot de 
grootste Havenfeesten MariVin en Tilburg te 
Water. Terecht mag worden gezegd, dat we 
gespecialiseerd zijn in het organiseren van 
nautische evenementen. 
En ook 27 mei wordt een dag waarop je op 
allerlei manieren, éxtra van de Piushaven 
kunt genieten, want de toegang is gratis!

Kaartverkoop  

Voor het concert Sur le Ponton met het Rosenberg Trio start de kaartverkoop op 1 mei.                        
Voorverkoop bij Kade Living, Havendijk 71, of via : www.tilburgtewater.nl.  

o Kom je met eigen bootje? à kaartje per persoon € 7,50 
o Kom je met eigen stoel of zoek je een plaatsje op de kade? à kaartje per persoon € 10 
o Kaartje voor zitplaats op stoel op de vlonders? à kaartje per persoon € 12,50  
o Kaartje zitplaats in een van de bootjes? à kaartje per persoon  € 15 
Wees er snel bij want op=op ! 
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Rijkwaterstaat gaat de A58 de komende ja-
ren op innovatieve wijze verbreden. Daarbij 
wordt ook gekeken naar allerlei mogelijk-
heden voor het opwekken van duurzame 
energie. Hieruit ontstond het idee voor de 
realisatie van De Brabantse Energiecor-
ridor, waarbij alle gebieden tot 1 km. links 
en rechts langs de A58 bekeken worden. Zo 
moet een herkenbaar lint in het landschap 
ontstaan, waarlangs door wind, zon en 
warmte een deel van de enorme energieop-
gave van Brabant gerealiseerd wordt.

Brainstorm
Op 21 februari jl. was er een brainstormses-
sie in de raadszaal van de gemeente Tilburg 
om samen met ondernemers en belangstel-
lenden te kijken naar de mogelijkheden. Op 
tafel lagen een aantal kaarten met locaties 
voor bijvoorbeeld windturbines (1 in Moe-
renburg) of percelen geschikt voor zonne-
panelen (meerdere in Moerenburg). Dat zijn 
zichtbare installaties voor energiewinning, 
maar de aanwezigen werden ingewijd in 
nogal wat andere manieren voor het winnen 
van duurzame energie en warmte. Wat te 
denken van asfaltcollectoren in de A58, 
waarvan 4 m2 voldoende warmte verzamelt 
om 1 vrijstaand huis te verwarmen, of Rio-
thermie, waarbij de warmte uit het rioolstel-
sel wordt opgevangen en opgeslagen. Dat 
kan aardig oplopen, als je weet dat 20-30% 
van de warmte in een huis verdwijnt via het 
riool. Rioolwater heeft ’s zomers een gemid-
delde temperatuur van 23o en ’s winters 
van 6o. Bij Giothermie wordt aardwarmte 
op grote diepte (1–3 km.) gewonnen door 
circulatie van water in buizen, maar warmte 
kan eveneens worden gewonnen uit het 
 

   
 

   

	

Energiecorridor langs de A58?
Diverse partijen in Brabant slaan de handen ineen om ‘De Brabantse Energiecorridor’ 
te realiseren. Centraal staat de vraag: hoe in de periferie van de A58 energie op te 
wekken voldoende voor 10-15% van het jaarlijks verbruik in heel Brabant?

oppervlaktewater van grote plassen en ven-
nen. Ook energie-leveraars zijn de bossen, 
waarvan het snoeihout tot biomassa wordt 
verwerkt of bedrijven die veel restwarmte 
produceren. Voor de (tijdelijke) opslag en 
het transport van al die soorten zijn weer 
andere innovaties nodig. Kortom er liggen 
de nodige kansen voor bedrijven en particu-
lieren. 

Inmiddels is een aantal haalbaarheidsstu-
dies uitgevoerd rondom de mogelijkheden 
en de rendementen van grootschalige en 
duurzame energiewinning. Die verkenning 
moet resulteren in een lijst met concrete 
projecten. Half april stelt Rijkswaterstaat het 
concept-tracébesluit voor de A58 samen, 
waarin de uitkomsten van het haalbaar-
heidsonderzoek opgenomen moeten wor-
den. De uitvoering van de wegverbreding 
begint in 2020. In 2023 moet de weg klaar 
zijn.

Ook een windturbine in Moerenburg?
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De acties worden gecoördineerd door een 
team van buurtbewoners. Zo kun je in onze 
wijk bijvoorbeeld het elektriciteitsverbruik 
van diverse huishoudelijke apparaten me-
ten. Hiervoor zijn Belkin elektriciteitsmeters 
beschikbaar bij het Buurtteam. Al zo’n 20 
buurtbewoners hebben de meters gebruikt. 
Alle meetresultaten zijn verzameld door het 
Buurtteam. 

Jaarverbruik
Op basis van de meetdata kan een geschat 
jaarverbuik van de apparaten worden be-
rekend, in kilowatturen en euro’s. In onder-
staande tabel vind je de jaarverbruiken van 
enkele apparaten. Uit de metingen blijkt 
dat met name oude koelkasten en vriezers 
een hoog verbruik hebben, vergeleken met 
nieuwe modellen. Je kunt al gauw € 50 per 
jaar besparen door een koelkast uit de jaren 
90 te vervangen door een nieuw, zuiniger 
model.

Buurtbewoners meten hun elektriciteitsverbruik                Alex Savekoul

Inmiddels doen al 130 huishoudens in onze wijk mee aan Buurkracht. Deze organi-
satie ondersteunt buurten in het nemen van energiebesparingsmaatregelen, zoals 
isolatie en aanschaf van zonnepanelen. 

Wil je meer weten over Buurkracht, of wil je je aanmelden voor Buurkracht Armhoefse Ak-
kers? Ga dan naar  https://buurkracht.nl/buurten/armhoefse-akkers-tilburg/buurtpagina.

 
 Bouwjaar ± € per jaar Kwh/jaar 

Koelkast inbouw 1996 111 555 

Koelkast inbouw 2007 63 315 

Koel/vrieskast hoog 1995 114 570 

Koelvrieskast hoog A++ 2011 54 266 

Vriezer 5 laden 1990 90 450 

Diepvries 188 liter 2017 38 189 

Close-in boiler 1994 50 249 

Close-in boiler 2007 24 122 

 

Hein Jacobs, Nel Toemen en Frans van 
Bakel van het Buurtteam Armhoef Bespaart 
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Muzieklessen 
Basgitaar, contrabas en tuba. Kees van de Ven Muziek, Carré 37,  06 156 214 70,  
 keesvandevenmuziek@hotmail.com
 
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 cursussen (vakantie)Spaans, maar 
ook langere cursussen en leuke activiteiten.  Spaanstalige lerares, ervaren en bevoegd. 
Meer info?  spaanseles@ziggo.nl of  06 303 446 55.

Kijkje in de oude Rijks-HBS   
 
Op zaterdag 14 april zijn direct omwonenenden van harte welkom om een kijkje te 
nemen in het monumentale HBS-gebouw aan de Ringbaan Oost 240.  
 
Daar zijn inmiddels diverse onderwijsorganisaties neergestreken: Stichting Opmaat met de 
Jan Ligthartgroep, Stichting Katholiek Onderwijs Tilburg Zuid-Oost, Plein 013, T-primair, 
Portvolio en het Servicebureau Kinderopvang. Tussen 10.00 en 12.00 uur is het totaal 
gerenoveerde gebouw opengesteld voor de medewerkers van deze organisaties én 
belangstellende wijkbewoners. 
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BUURTAGENDA 

14 april 10.00 – 12.00 uur Oude Rijks HBS 
Open ochtend en kennismaking met instellingen 

17 april 20.00 – 21.30 uur Buurthuis Jeruzalem 
Infoavond over de aanleg van pontje in de Piushaven 

20 april 13.45 – 15.00 uur Sponsorloop voor Tanzania 
Kinderen van Bs. Armhoefse Akker rennen een rondje 

27 april 14.00 – 20.00 uur Speeltuin de Holle Boom 
Armhoef viert Koningsdag met allerlei activiteiten 

30 april 00.00 uur Opgave voor de Wijkkwis 
De laatste dag dat je een team kunt aanmelden 

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

7 mei Vanaf 20.00 uur Café Zomerlust  
kom gezellig een gezelschapsspel spelen [Ludens 013] 

16 mei Vanaf 17.30 uur Pelgrimhoeve 
Seniorendiner (opgeven vóór 9 mei) 

 
INFORMATIE 

Ø Buurtkrant E-mail: armhoefseakkers@gmail.com 
     Eindredactie Jaap van Loon Spoorlaan 2      ( 06 502 421 15 
     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:  

     5 mei  
    18 mei 

Heeft u tips over actualiteiten? Geef ze door via 7 armhoefseakkers@gmail.com 
  

Reacties op artikelen: 200-250 woorden om geplaatst te worden. 
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), Katy Bertens ( 06 303 677 
99 Yvette Eshuis ( 06 474 931 61 (communicatie, omgevingswet), 
Erwin Jacobs ( 590 40 00 (penning-meester), Hein Jacobs ( 542 
61 10 (DAAD, Jan Wier), Esther Naeyé ( 06 531 914 11 (groen, feest 
& ontspanning), Remco Westhoek ( 535 70 08 (Kerk & Klooster, 
Moerenburg). 

     Vergadering Eerstvolgende vergadering: 8 mei. Aanvang 20.00 uur in de 
Buurtraadruimte Van Heutszstraat 1a. Welkom! De agenda staat 
tegen die tijd op : www.armhoefseakkers.nl en een week na de 
vergadering vindt u daar ook de besluitenlijst. 

               
Ø Wijkagenten 

Erwin van Erve 
Elco Tissen 

Er is geen vast spreekuur meer. De wijkagenten maken 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 Brennie Maas is de wijkzuster van De Wever Thuis in onze wijk. 

Zij is bereikbaar via ( 06 830 716 43 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 Terrein Jan Wier en Hogendriesstraat.  
Leren omgaan met AED? Mail naar 7 aedtilburg@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 sociaal werker 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 
Waterpaviljoen 
Moerenburg 

Voor klachten of meldingen over het Waterpaviljoen in 
Moerenburg: : www.dommel.nl/producten/klacht-indienen.html 
( 0411 618 618.  
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Dames	  en	  Heren	  Kapsalon	  

St.Josephstraat 85A                                                                                                                                                                                                   
5017GD Tilburg                                                                                                                                                                                                                        
013 5435109                                                                                                                           

 

Ook kunt u hier                                                                                                                                                                          
uw schoenen                                                                                                                                                        
afgeven voor  reparatie. 

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  

 
Kom sporten bij Were Di Tilburg! 
  
Lekker sporten bij de gezelligste vereniging van Tilburg? En dat ook nog eens bij u in de 
buurt? Dit kan bij Were Di! U kunt hier terecht voor hockey, tennis, jeu de boules en 
lacrosse.  
 
Were Di heeft vier hockeyvelden, zes tennisbanen en zes jeu de boules banen. Aan de 
IJsclubweg (achter het Bastionhotel) beschikken wij sinds 2016 over een prachtig nieuw 
paviljoen,  met een volwaardige horecavoorziening. Hier zijn wij als club erg trots op.  
Er zijn regelmatig feesten, toernooien en andere evenementen, zodat er voor jong en oud wat 
te doen is!	
 
Were Di staat open voor sporters van alle leeftijden. Meer weten? Kom gerust eens een kijkje 
nemen.  
 
 
Meer informatie:  
www.wereditilburg.nl  
Contact: 
013-5432286 
info@wereditilburg.nl 
 
	



43

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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