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Deze middag zetten zo’n 25 deelnemers 
uit de wijk, waaronder een aantal 
gezelschappen, hun atelier, huis of 
repetitieruimte voor u open. De Open 
Atelierroute is gratis toegankelijk en gaat 
om 12.00 uur van start met een muzikaal 
openingsoptreden in De Pelgrimhoeve. Hier 
zijn ook enkele exposities te bewonderen, 
want niet alle deelnemers hebben 
voldoende ruimte om de bezoekers thuis of 
in hun atelier te ontvangen. 

Open Atelierroute Armhoefse Akkers 
Zondag 17 juni is het zover: tussen 12.00 en 17.00 uur is het Open Atelierroute in de 
wijk Armhoefse Akkers. Deze activiteit wordt gecombineerd met een Muziekmarathon, 
waardoor bezoekers een heerlijke mix van (beeldende) kunst, muziek, dans en theater 
krijgen voorgeschoteld.

Gevarieerd
Voor de 4 organisatoren: Hanneke en Kitty 
Bollen, Anke van Esch en Patricia van 
Asten was het al snel duidelijk, dat onze 
wijk weer aan zo’n evenement toe was. 
Patricia: “Van meet af aan kregen we heel 
enthousiaste reacties en hadden we zo een 
lijst met potentiële deelnemers rond. Dan is 
het ook fijn om zoiets te organiseren, want 
alles gebeurt op vrijwillige basis.”
De locaties in de wijk, waar iets te zien of 

te beleven valt, zijn herkenbaar 
aan gekleurde ballonnen. Er 
is geen vaste route, dus je 
kunt gaan kijken waar je wilt. 
Kies je eigen route aan de 
hand van de plattegrond die 
zowel bij De Pelgrimhoeve als 
bij de deelnemende locaties 
verkrijgbaar is. Daarop is ook te 
zien wat er te zien is en eventueel 
bepaalde tijdstippen. 
Het aanbod is heel gevarieerd 
van fotografie tot schilderijen, van 
beeldsculpturen tot keramische 
vormen en natuurlijk een variëteit 
aan muziek, doordat gelijktijdig 
de Muziekmarathon Armhoefse 
Akkers plaats vindt met muziek, 
zang en theater bij de artiest aan 
huis. 
Naast aanbod voor volwassenen 
staan er ook kunstactiviteiten 
voor kinderen gepland. Kortom, 
genoeg variatie en voor ieder wat 
wils.

Voor actuele informatie en een 
overzicht van alle deelnemers: 
: www.armhoefseakkers.nl of 
kijk op de Facebookpagina van 
onze wijk. 
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An Schilder... het kapelletje is er gekomen 
dankzij haar niet aflatende inzet. Ze is 
intussen 94 jaar en woont al weer heel wat 
jaren in haar seniorenwoning in Berkel-
Enschot. Ze stuurt me af en toe een brief 
en natuurlijk herinnerde ze me ook aan dit 
jubileum. Inderdaad iets om aandacht aan 
te schenken. Intussen zijn er weer zoveel 
nieuwe bewoners in onze wijk komen 
wonen die misschien niets weten van de 
geschiedenis.

Ons kapelleke
Het is al veel meer dan tien jaar gele-
den dat An Schilder in de wijk regelmatig 
aandacht vroeg voor haar plan om een 
kleine Mariakapel te plaatsen. Sinds de 
Sacramentskerk was gesloten (in 2005), 
miste ze een plek om naartoe te gaan voor 
een gebed. En met haar waren er meer 
parochianen die zo’n plekje misten. An liep 
verschillende keren mee in de carnavals-
optocht om haar plan aan de buitenwereld 
kenbaar te maken, ze stuurde brieven naar 
de buurtkrant en ze had al jarenlang het 
beeld van Maria ter Nood op haar venster-

‘Ons kapelleke’ bestaat tien jaar!                            Ineke van Kasteren
Deze maand is het precies tien jaar geleden dat het Mariakapelletje aan de Van 
Heutszstraat werd ingewijd door pastoor Brouwers. In de Mariamaand, zoals An 
Schilder zo vurig had gewenst. 

bank staan. Dit beeld, gemaakt door Janus 
van Hal uit Alphen zou in haar ‘kapelleke’ 
moeten komen. Zo noemde ze het: “óns 
kapelleke” en dat is het al die jaren geble-
ven. 

Eindelijk een plek
An legde contact met allerlei mensen, maar 
het plan kwam niet echt van de grond. 
Daarom besloot ik haar te gaan helpen, 
een beetje vanuit de Buurtraad, een beetje 
vanuit mezelf. Ontelbare keren zat ik bij 
haar aan tafel om te overleggen. Waar het 
mee begon, was het zoeken van een plaats 
om het kapelleke te bouwen. Er werd 
gesproken over een muurkapelletje op het 
Van Heutszpleintje of een groter exemplaar 
bij de bocht van de weg bij de Aldi. Maar 
dat werd allemaal niets. Toen ontstond 
het plan om de eigenaar van het klooster, 
Paul Vermee, te vragen of het bouwwerkje 
misschien in de voortuin van het klooster 
mocht komen. En... dat mocht. Omdat het 
klooster een Rijksmonument is, waren er 
nog wel wat voorwaarden. Maar de locatie 
was geregeld!

Samen lukte het
Ook over hoe haar kapelleke eruit moest 
zien, had An allerlei plannen. Dus met 
die schetsen gingen we op pad. Uiteinde-
lijk maakte wijkbewoner en bouwkundig 
tekenaar Antoon van Eijck de tekening. 
De Buurtraad stond garant voor de kosten 
en Jan van Iersel uit Goirle was degene 
die het kapelletje bouwde. De sierlijke 
letters van Maria Moeder van de Armhoef 
zijn gemaakt door Theo van Gestel en 
buurtbewoner Bart van Bilsen zorgde voor 
een mooi aangelegd tuintje. Kees van der 
Meijs, de broer van An en ook wijkbewoner, 
timmerde een bijpassend houten bankje, 
waar je even rustig kunt gaan zitten als je 
Maria bezoekt. 

An Schilder bij ‘haar’ Mariakapelletje 
(foto: Zeus Hoenderop)
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Ik herinner me hoe ik een dag voor de in-
wijding nog het kozijn en het deurtje stond 
te schilderen, terwijl An heel enthousiast 
langskwam. Eindelijk was het er dan toch 
van gekomen: haar kapelletje, óns kapel-
leke!
Op de zonnige zaterdagmiddag 24 mei 
2008 was de inwijding. Beeldhouwer Janus 
van Hal was erbij, 92 jaar oud. Hij droeg 
zijn beeld naar het kapelletje. Pastoor 
Brouwers maakte er een mooie viering 
van en er waren tientallen buurtbewoners 
aanwezig. Achteraf dronken we met alle 
bezoekers wat in de Pelgrimhoeve en An 
was gelukkig. 

Tien jaar later
Sinds An verhuisd is, zorgt buurtbewoon-
ster Inge van der Wijst ervoor dat Maria er 
altijd mooi bij staat. Er brandt een kaarsje, 
er staan bloemen. En als er iets loos is 

Uitnodiging 

Op zaterdag 9 juni om 15.00 uur nodigen priester Bryan van de Mortel (zie elders in dit 
nummer) en Zeus Hoenderop u uit om bij het Mariakapelletje samen te komen en met hen 
te bidden en te zingen en de bijzondere Neomistenzegen van een pasgewijd priester te 
ontvangen.

Inwijding van het kapelletje met pastoor Brouwer (r) en An achter de microfoon

(zoals de vernieling onlangs) zorgt ze dat 
het wordt opgelost. 
Intussen zijn we dus tien jaar verder en An 
schreef me pasgeleden: “Er kriebelt wat in 
mijn bloed en daarvoor moet ik bij jou zijn. 
Als ik af en toe op mijn scootmobiel naar 
de Aldi rijd, ga ik Maria altijd even groeten. 
ONS kapelleke, resultaat van doorzettings-
vermogen. Al woon ik dan niet meer in de 
wijk ‘Sacrament’, mijn hart en ziel zijn nog 
dagelijks daar aanwezig. Ik vind het fijn dat 
er bloemetjes staan bij het kapelleke! En 
wat zou het fijn zijn als er aandacht is voor 
het tienjarig bestaan.”

Natuurlijk An, natuurlijk wil ik aandacht 
schenken aan het jubileum van het kapel-
letje dat jij zo vurig gewenst hebt. En wat 
fijn dat je nog zo lang hebt kunnen genieten 
van dit bijzondere monumentje. Hopelijk 
nog een paar mooie jaren erbij! 
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Deze Pubquiz leek op 5 april jl. wat meer 
aangepast aan het doorsneeniveau van 
de wijk. De vragen leken gemakkelijker, 
gevarieerder, oplosbaar, maar dan nog valt 
het niet mee. Voor organisatoren Jos en 
Leran Parren blijft het iedere keer weer een 
hele uitdaging om het niveau in te schatten. 
Daarom hebben ze in huiselijke kring een 
echt testpanel ingericht die alle vragen van 
te voren heeft gescreend en op de avond 
zelf de handen uit de mouwen steekt om de 
zaak vlot te laten verlopen. 

Hart
Ook dit jaar waren Jos en Leran er weer 
bijzonder goed in geslaagd om de deelne-
mers een uiterst gezellige avond te be-
zorgen, waarbij sommige teams de ruimte 
kregen om verkeerde antwoorden na een 
stevige discussie met Jos toch goed te 
laten rekenen. Ruimhartig streek hij soms 
over z’n hart tot ontsteltenis van weer an-
dere deelnemers. Maar goed, dat leverde 
ook weer mooie gespreksstof op aan de 
teamtafeltjes met 5 of 6 personen. Dit jaar 
bestond de Pubquiz uit 8 ronden met in 
iedere ronde een vraag uit de categorieën: 
Muziek, Afgelopen Jaar, Tilburg, Eten & 
Drinken, Mens & Natuur, Wereld, Cultuur, 
Media & Entertainment, Sport & Spel en 
Varia. Daarnaast waren er ook nog twee 
fotorondes. 
Met een stevige break na de vierde ronde 
en het bekend maken van de tussenuitslag, 
werd de spanning opgevoerd. Mooie ge-
legenheid om even de sfeer te peilen: die 
was overwegend uiterst positief, al vonden 
sommige jonge deelnemers dat de vragen 
wel erg veel ‘ouderwets en terug in de tijd’ 
waren.

Uitslag
De uiteindelijke puntenverdeling gaf een 
mooi beeld van het aantal vragen per team, 

Pubquiz blijft lastig                                                      Redactie
De jaarlijkse Pubquiz in de Pelgrimhoeve trok ook dit jaar weer een ramvolle zaal. Van 
de 20 deelnemende teams eindigde Krabben & Kruiken op de eerste plaats.

Einduitslag: 
1 Krabben & Kruiken 83 

2 De Tonpraters 79 

3 De Charmante Printers 73 

4 Quizzhet 72 

5 

Fel da Wel 

71 Tottenham 

Léau de Vie 

8 De Buurtraad 70 

9 De Betweters 68 

10 
Ik Herhaal 

66 
De Wacko’s 

12 Witte de Withstraat 63 

13 
De Smarties 

62 
Ophetpuntjevanmijntong 

15 Havenkwartier 59 

16 The Armhoef Pub Starts 58 

17 Ene Teveul 53 

18 Team Heile Schoor 52 

19 WOW 47 

20 Tafeltje 6 44 

 
 

dat goed beantwoord was. Want met een 
rapportcijfer van 8,3 kon het winnende 
team Krabben & Kruiken echt trots zijn. 
En dan te bedenken, dat ze het deze keer 
zonder de inbreng van een gerenommeerd 
journalist moesten doen…
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Er werd stilgestaan voor de eerste en de 
laatste statie in de mooie tuin van Café Zo-
merlust. Of liever, deze beide staties wer-
den zittend afgenomen, waarvan de laatste 
onder het genot van een wijntje of een pot 
bier. De overige twaalf staties werden lo-
pend bereikt, waarna eerbiedig stilgestaan 
werd bij geliefde lieux-de-mémoire. We 
blijven tenslotte katholiek, nietwaar, al was 
het maar in naam.
 
Moerenburg heet officieel een landschaps-
park te zijn, waarbij je al gauw denkt aan al 
het natuurschoon dat er op deze bijzondere 
postzegel te genieten en te bewonderen 
valt. Will van Sprang, van Vereniging Be-
houd Moerenburg, aan wie we onder meer 
het bestaan überhaupt nog van het park te 
danken hebben, maakte deskundig duide-
lijk wat de tochtgenoten met eigen ogen za-
gen, maar ook wat ze niet zagen. Om met 
wijlen dr. Foppe Inne Brouwer te spreken, 
die vroeger lang voor ‘Vroege Vogels’ een 
natuurcolumn op de radio had die hij zijn 
praatjes altijd afsloot met de gevleugelde 
woorden: “Al wat leeft en groeit en ons 
altijd weer boeit!” 
Maar Moerenburg is niet alleen een natuur-
park, zo blijkt uit de elf staties, die twee van 
Café Zomerlust even buiten beschouwing 
gelaten, maar zeker ook een cultuurpark. 
Met schoon en lelijk, want het gebied heeft 
sinds mensenheugenis een crimineel 
verleden, dat tot op de dag van de dag 
voortduurt. Inderdaad, Moerenburg is ook 
een stedelijk rafelrandgebied, waar kleine 
zelfstandigen hun afval dumpen. 
 
Wat daar allemaal niet gebeurd is, tot een 
veldslag toe ten tijde van de Bataafse 
Republiek, rond 1800, toen Belgisch en 
Nederlands Brabant de handen ineensloe-
gen om die verrekte Franse sansculotten te 

Moerenburg in dertien staties                                       Toon van Gestel 
Zonovergoten was die middag wel toen ik samen met buurtcoryfeeën als Will van 
Sprang en Alex van Zundert een select buurtgezelschap als invaller voor Jan van Kes-
sel - ook een buurtkanjer - mocht rondleiden op 22 april jl. 

Het selecte buurtgezelschap

verjagen. Wat niet lukte. Ook werd Moe-
renburg en de Armhoef trouwens ook, niet 
gespaard tijdens de granaatbeschietingen 
ten tijde van de bevrijding van Tilburg.  
En dan is er nog dat kasteel, annex 
pastorie en landhuis Huize Moerenburg, 
stammend uit de veertiende eeuw. De 
contouren ervan zijn weer zichtbaar sinds 
enkele jaren. Bij deze statie werd heel wat 
geschiedenis opgedolven. Tegenover ligt 
de monumentale boerenstee van weer een 
buurtcoryfee: Noud Horsten. 
 
We passeerden een veelheid aan plassen 
en bij een paar stonden we stil, de Buunder 
met als aliassen: Calewiel en Grollegat, de 
compensatieplassen voor het Noord-oost-
tangent. Bij de laatste hielden we ook halt 
bij de bank van Nol Knipscheer, dé man die 
Moerenburg voor ons boeren, burgers en 
buitenlui openhield door de vermomming 
van een mol aan te nemen. Geheel in de 
stijl van de natuur: de camouflagetechniek 
heeft haar evolutionaire waarde genoeg-
zaam bewezen.
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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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We passeerden halverwege ook nog een 
café, maar dat was niet open jammer ge-
noeg. Omdat Café De Baars al sinds de ja-
ren dertig van de vorige eeuw met de grond 
gelijk is gemaakt. Die moest wijken voor 
een snelweg naar Eindhoven. Het asfalt-
tapijt heeft slechts een zeer beperkt aantal 
jaren als vloerbedekking voor het autover-
keer gefungeerd. Daarna was er tientallen 
jaren verval. Gelukkig is er met het fietspad 
weer aansluiting gezocht bij de kenmerken 
van een landschapspark, geflankeerd door 
groen en nog eens groen.  

Na een stief anderhalf uur waren we weer 
terug op de locatie van uitgangspunt, statie 
1 en statie 14. Gelukkig was Café Zomer-
lust wel open. 

Uit een aanbod van diverse activiteiten 
kiezen de kinderen er twee. Op vrijdagmid-
dag 1 en 8 juni wordt het crea-t-uur geor-
ganiseerd. De kinderen worden door de 
crea-t-uur werkgroep ingedeeld in groepjes 
van minimaal 6 leerlingen en zijn allen tus-
sen de 8 en 12 jaar.

Nu zijn wij nog op zoek naar enthousiaste, 
creatieve buurtgenoten die ook een activi-
teit zouden willen en kunnen organiseren. 
Dit kan bij ons op school maar eventueel 
ook op locatie. U biedt dan op beide vrij-
dagmiddagen, van 13.45 uur tot 15.15 uur, 
dezelfde activiteit aan twee verschillende 
groepen. U kunt hier bijvoorbeeld denken 
aan activiteiten zoals: drama, dansen, 

Crea-t-uur op basisschool Armhoefse Akker

Op basisschool Armhoefse Akker wordt al enige jaren op 2 vrijdagmiddagen voor de 
kinderen van de groepen 5 t/m 8 een creatief uur georganiseerd. Ook nu weer doet de 
school een beroep op creatieve buurtgenoten die een activiteit willen organiseren. 

tekenlessen, voetballessen, solderen, 
figuurzagen, origami, koken etc. 
Dit alles gebeurt op vrijwillige basis. Even-
tuele materiaalkosten kunnen wel gedecla-
reerd worden, mits we tijdig weten wat de 
kosten zullen zijn.

Heeft u interesse? Neem dan contact op 
via: 7 jens.reijnen@armhoefseakker.nl of 
bel met de school ( (013) 543 42 37 en 
vraag naar Jens Reijnen of Jes.
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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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Ondernemer en initiatiefnemer Paul de 
Kanter en Waterschap De Dommel zijn 
verder in gesprek gegaan. Het dagelijks 
bestuur van het Waterschap heeft in 
principe groen licht gegeven aan Paul de 
Kanter om plannen verder uit te werken. 
Het Waterschap zegt in alle gesprekken 
dat zij draagvlak in de buurt en bij andere 
betrokkenen heel erg belangrijk vindt. Paul 
de Kanter is bezig met een aanpassing van 
zijn plannen; hij wil kleiner beginnen. 

Bureau 
Het Waterschap heeft een bureau inge-
schakeld dat een concept-huurovereen-
komst gaat voorbereiden. Ook daar zal 
draagvlak een belangrijk punt zijn en in de 
overeenkomst wordt de participatie vanuit 
buurt en betrokkenen meegenomen. 
Als het aangepaste plan klaar is, wordt 
het opnieuw getoetst bij de gemeente: wat 
mag, wat kan volgens het bestemmings-
plan? De gemeente geeft daarop eventueel 
adviezen, aanbevelingen en stelt eventueel 
aanvullende eisen. 
 
Klankbordgroep 
De Buurtraad heeft een voorstel opge-
steld waarin staat op welke wijze de buurt 
(partijen) bij dit proces betrokken moeten 

Hoe staat het met het Moerenburgpark op de waterzuivering? 

De Buurtraad krijgt regelmatig de vraag hoe het nu met de plannen is voor het Moe-
renburgpark op het terrein van de voormalige waterzuivering. Daarom vertellen we 
hierbij hoe het ervoor staat. 

worden en hoe de participatie geregeld kan 
worden. Dit voorstel is besproken met het 
Waterschap, gemeente en initiatiefnemer 
Paul de Kanter en deze partijen hebben 
met de voorgestelde werkwijze ingestemd. 
Afgesproken is dat de Buurtraad het initia-
tief neemt om een Klankbordgroep (infor-
meren en adviseren) op te richten waarin 
verschillende betrokken partijen vertegen-
woordigd zijn. Voor alle duidelijkheid: de 
Buurtraad neemt (in elk geval voorlopig) 
geen standpunt in over de plannen, maar 
probeert ervoor te zorgen dat betrokken 
partijen met elkaar in gesprek gaan en dat 
iedereen gehoord wordt. De Buurtraad 
ziet er wel op toe dat overlast van verkeer, 
parkeren, geluid beperkt wordt en dat de 
natuur in Moerenburg gespaard wordt. 
 
De Klankbordgroep zal bestaan uit verte-
genwoordigers van (één vertegenwoordiger 
per belangengroep): 
– Omwonenden Moerenburg 
– Volkstuin 
– De Werf (toren) 
– Jeruzalem 
– Buurtraad AA 
– Takkenbende 
– Werkgroep Behoud Moerenburg 

Het terrein van de voormalige waterzuivering

Oproep 
De Buurtraad vraagt aan 
bovenstaande partijen om 
aan te geven of ze zitting 
willen nemen in de Klank-
bordgroep, en, als dat zo is, 
roept hen op om één verte-
genwoordiger hiervoor af te 
vaardigen. Laat dit in een 
mail aan 7 buurtraad@arm-
hoefseakkers.nl vóór 21 mei 
2018 weten. De belangen-
groepen hebben hierover al 
een mail ontvangen. 
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De Klankbordgroep buigt zich over de 
plannen, geeft advies en daar waar nodig 
aanvullingen en aanbevelingen richting 
de zogeheten kerngroep (waterschap, 
gemeente en initiatiefnemer). De rol van 
die groep is als volgt geformuleerd: ‘Zwaar 
adviserend richting ondernemer en stelt 
gekwalificeerde adviezen op’. Er wordt naar 
gestreefd dat de Klankbordgroep begin juni 
een advies klaar heeft. 
 
Buurtraad Armhoefse Akkers

Op 26 mei is de seizoensafsluiting van de 
JO15 en ouder. Dit houdt zoals gebruikelijk 
in een ouder-kind-wedstrijd en een barbe-
cue. En omdat deze avond ook de Cham-
pions League finale gespeeld wordt, kan 
deze ook bekeken worden.
Een paar weken later is de seizoensafslui-
ting voor de JO13 en jonger. Ook nu weer 
ouder-kind-wedstrijden en een barbecue en 

Were Di voetbal: data                                                  Debbie de Weijer

Were Di voetbal heeft ter afsluiting van het seizoen nog een aantal activiteiten op de 
agenda staan. 

als afsluiting de penaltybokaal.
Tenslotte vraagt Were di nog mensen om 
mee te komen helpen op 23 juni voor de 
opruim- en klussendag. Want als er een 
heel seizoen gezellig samen is gevoetbald, 
dan moet er ook voor gezorgd worden 
dat alles weer klaar is voor het komende 
seizoen. 
Wie komt helpen? Bel ((013) 542 08 24.

Eén inzending ging over meer kleur in de 
nieuwe middenberm van de Ringbaan 
Oost. Volgens de gemeente (2016) zal 
het groen dat er nu staat na een aantal 
jaren leiden tot een bloeiende, soortenrijke 
berm. Dus we verwachten dit jaar toch wel 
resultaat!
De twee andere inzendingen gingen over 
diverse ideeën om onder andere meer 
planten in de straten te krijgen. Er is intus-
sen contact met de buurtbewoners die deze 
ideeën bedacht hadden en de bedoeling is 
dat hier mooie groene plannen uit voortko-
men. Er wordt dus aan het groen in de wijk 
gewerkt. Wordt vervolgd...

Buurtraad Armhoefse Akkers

Meer groen in de wijk
Naar aanleiding van de oproep in de 
buurtkrant zijn er drie initiatieven bij de 
Buurtraad binnengekomen. 
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n  Wat zijn uw eerste indrukken van de 
school?
“Er hangt hier een gemoedelijke sfeer en 
dat doet mij als Brabander goed. Voorheen 
werkte ik op een school in Gelderland en 
mijn start hier voelt als thuiskomen. De ons 
kent ons mentaliteit, de humor, herken-
baar. De mensen weten mij snel te vinden, 
er staat vaak wel iemand voor mijn deur. 
Teamleden net zo vaak als ouders, mooi 
zo. Mijn deur staat altijd open, tenzij die 
soms dicht is voor een goed gesprek onder 
4 ogen.”

n  Wat is uw opdracht vanuit het bestuur?
“Mijn voorganger Gerard heeft als interim-
directeur de rust teruggebracht, en daar 
wil ik op voort bouwen. Door niet terug te 
kijken, maar vooruit. Ik neem 100 dagen de 
tijd, tot de zomer, om me breed te oriën-
teren en om iedereen te leren kennen. Na 
de zomer ga ik mijn eigen stempel zetten, 
bijvoorbeeld op het ingeslagen traject om 
nog meer te professionaliseren. Missie en 
visie staan op papier, maar moeten nog wel 
in de praktijk gaan leven. En door sterker 

Nieuwe kapitein aan boord                                    Gerben van Eeuwijk

Per 1 april is er een nieuwe directeur actief op basisschool Armhoefse Akker: een 
interview ter kennismaking met Koen van Beurden (43) uit Boxtel.

te formuleren wat ons gezamenlijke doel 
is. Hierbij is de input van de ouders, als 
belangrijkste partner, essentieel.”

n  Hoe is uw loopbaan tot nu toe verlopen?
“Op de dag dat ik hier begon zat ik precies 
20 jaar in het vak. 13 jaar als leerkracht 
en 7 jaar als directeur. Mijn passie blijft het 
contact met de kinderen, en ook als mana-
ger is dat mijn inspiratiebron. Als directeur 
heb je een drukke en afwisselende baan, 
die niet van 9 tot 17 uur duurt. Als ik de 
deur achter me dicht trek, kan ik werk en 
privé goed scheiden, en dat is nodig in het 
onderwijs. De balans werk en privé moet 
goed zijn om als goede professional te kun-
nen functioneren. Deze balans staat vaak 
onder druk, vooral bij de leerkrachten.“

n  Hoe ziet u de rol van ouders in de 
school?
“In mijn visie is de input van ouders es-
sentieel. Als vrijwilliger in de school en 
als expert van hun eigen kind zijn ouders 
samenwerkingspartner. Een kritische blik 

Koen (r.) met de vertrokken interim Gerard van Wanrooij
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en proactief, positief meedenken van de 
ouders wordt echt gewaardeerd en meege-
nomen in de plannen die de school maakt. 

Na een dialoog hoef je het volgens mij niet 
persé met elkaar eens te zijn, bijvoorbeeld 
over passend onderwijs. Dat is een juri-
disch en moreel recht, maar ook die wet 
heeft grenzen van wat redelijk en haalbaar 
is. Als directeur van deze basisschool moet 
ik roeien met de riemen die ik heb. Dat be-
tekent dat ik ‘ja’ zal zeggen waar kan, maar 
soms ‘nee’ waar dat moet.”

n  Wat zijn uw riemen, voor zover u nu kan 
inschatten na 2 weken?
“Ik ben ervan overtuigd dat er een sterk 
team staat, vol met echte professionals. 
Vertrouwen voel ik vanuit de leerkrachten 
en ouders en vanuit het bestuur. Er ligt een 
erfenis en er is een verwachtingspatroon, 
daar ben ik me van bewust. Van hard 
werken ga je niet dood, is mijn eigen motto. 
Maar doe het wel op je eigen manier, die 
ruimte moet er zijn. Geef ons het ver-
trouwen, dat wil ik zeggen tegen ouders, 
bestuurders en politiek.”

n  Wat zijn uw ambities als directeur van 
deze basisschool?

“Het goede behouden en wat beter kan ver-
beteren. Alle lopende afspraken wil ik graag 
continueren, om zo de functie van wijk-
school te garanderen. We hoeven niet alles 
zelf te organiseren, soms is faciliteren of 
promoten al genoeg. Mooie tradities als de 
Avond4daagse en het KinderVakantieWerk 
moet je koesteren, want die scheppen een 
band. Partners als Kinderstad haal ik graag 
nog meer in huis en de school mag niet 
krimpen. Door je goed te profileren en ons 
meer te focussen op nieuwe wijkbewoners 
- bijvoorbeeld de jonge gezinnen in Nieuw-
Jeruzalem - willen we graag groeien de 
komende jaren.”

n  Heeft u tenslotte nog iets persoonlijks te 
melden?
“Dit jaar hoop ik een 2-jarige Master Edu-
cational Leadership in Utrecht af te ronden. 
Ben onlangs nog mee op studiereis naar 
Estland geweest. Reizen is sowieso mijn 
hobby. In de meivakantie ga ik naar Peru 
toe. Als vrijgezel heb ik geen papadag 
nodig, dus ik ben fulltime aangesteld. En 
mijn goede voornemen is om binnenkort op 
een E-bike naar mijn werk te komen. Voor 
mij een hele sportieve uitdaging van 45 
kilometer per dag!”
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De meeste muziekliefhebbers kwamen uit 
Duitsland, gezien de vele nummerborden 
uit dat land op het terrein. De verste gast 
kwam helemaal uit Chili. Het Roadburn 
Festival is geliefd en bekend, zelfs tot 
buiten Europa. Op de camping volop ge-
kleurde tipi’s, containers alias flexotels en 
eigen tentjes. Een grote rioolzak van 200 
kuub, het doel laat zich raden. Een dorps-
plein met horeca, een eco-supermarktje, 
schaarse douches met een uurtje wachttijd 
‘s ochtends. Niet erg in de warme aprilzon. 
Overdag was het erg rustig, want de con-
certen vonden plaats in het centrum, in 013 
en de Spoorzone met name. 

Glamping 
De mannen van de stadscamping leiden 
met routine een tiental buurtbewoners 
rond. Beiden hebben vijf jaar ervaring als 
vrijwilliger op de teller staan, met een team 

Mannen met baarden                                                  Gerben van Eeuwijk
1250 gasten stonden er half april een weekend lang op de stadscamping in Moeren-
burg. Een eenmalige happening volgens organisatoren Tim en Henk, want volgend 
jaar zijn ze weer terug op de ‘oude locatie’ in het Stadspark.  

van zo’n 40 mensen. Het ‘deco-team’ heeft 
de glamping opgefleurd met kunstzinnige 
uitingen en strakke Art Deco banieren. Zou 
het toeval zijn dat daar alleen vrouwen op 
afgebeeld staan? De man-vrouw verhou-
ding op Roadburn is naar schatting van 
Tim circa 70:30. “Noem de Roadburn-mens 
geen hipster, daar doe je hem of haar tekort 
mee”, aldus Tim. Eerder een beschaafde, 
intelligente hardrockfan die een uitlaadklep 
nodig heeft soms. 

Black 
Engels is de voertaal in deze internatio-
nale subcultuur, gedeeld door inderdaad 
kalm volk. Ondanks hun enigszins woeste 
uiterlijk, zwarte kleding, tattoos, baarden 
etc. veroorzaken ze amper overlast. Zelfs 
in de nacht komen ze zonder gelal door de 
wijk heen gelopen, getuige enkele waak-
zame senioren uit de Oisterwijksebaan. Het 
attente bordje met een belangrijke tekst zal 
vast en zeker gerespecteerd zijn door Jan, 
Piet, Joris en Corneel: ‘please do not feed 
the horses’. 
 
Volgende halte van de Tilburgse stadscam-
ping is eind juni het Noad-terrein tijdens 
Festival Mundial. Mits de wijkbewoners al-
daar net als in Armhoef geen ‘nivea’s’ zijn. 
Nivea = niet in voor en achtertuin, vrije 
Nederlandse vertaling van het klassieke 
Nimby-effect uit de sociale psychologie; not 
in my backyard! Noad is overigens ook een 
mooi motto voor de mensen van de stads-
camping; nooit opgeven, altijd doorgaan. 
Henk en Tim kunnen er hartelijk om lachen. 

Hiernaast vind je sfeerfoto’s van de Road-
burn-camping gemaakt door wijkgenote 
Connie de Wit.
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Vrijwillig Ambtenaar van de politie Jan van 
Beerendonk had 3 mensen en wat decor-
stukken meegenomen om door middel 
van korte sketches te laten zien hoe snel 
en gemakkelijk mensen om de tuin kun-
nen worden geleid. “Voor je het weet is het 
gebeurd”, benadrukte Jan. “In de afgelopen 
week alleen al gebeurde het in Tilburg 7 
keer, dat mensen afgeleid werden door een 
babbeltruc en 9 van de 10 keer ben je dan 
meteen alles kwijt.”

Spionnetje 
Het lijkt ook zo gemakkelijk: je wordt even 
aan de praat gehouden, terwijl een ander 
van de gelegenheid gebruik maakt om iets 
weg te halen. Collecte aan de deur? Even 
binnen wat geld pakken? Niet doen, want 
de oplichters zijn binnen voor je het weet. 
Vandaar ook het advies van Jan: “Doe 
nooit open als je geen bezoek of bijvoor-
beeld een pakketje verwacht, ook al ziet de 
persoon er nog zo onschuldig uit! We zijn 
altijd wel nieuwsgierig, maar zet dus nooit 
je deur wagenwijd open, maar kijk eerst wie 
er staat.” 
Dat kan gemakkelijk, als je deur is voorzien 
van een spionnetje, een kijkgaatje. Heb 
je dat niet, zorg er dan voor, dat er een 

Babbelen over babbeltrucs                                                Redactie

De KBO in onze wijk en het Senioren Netwerk Armhoefse Akkers organiseerden op 
donderdagmiddag 5 april jl. een voorlichtingsmiddag over oplichting en babbeltrucs. 
Onze senioren reageerden alert.

deurketting of een kierstandhouder op zit. 
Hierdoor kan de deur maar een klein stukje 
open en kan er niemand binnendringen. 
“Eigenlijk zouden alle deuren voorzien 
moeten zijn van een van deze dingen, want 
die zorgen echt voor veiligheid, mits ze 
natuurlijk ook gebruikt worden”, adviseert 
Jan. Bij een van de decorstukken konden 
de aanwezigen precies zien hoe een spion-
netje of deurketting werkt. In de Stadswin-
kels is overigens een waarschuwingssticker 
verkrijgbaar, waardoor eventuele oplichters 
kunnen worden afgeschrikt.

Sketches
En onze ruim 30 aanwezige senioren? Die 
hadden veelal snel door bij de sketches wat 
er misging, of wat de toneelspelers ‘beter’ 

hadden kunnen doen. Dat 
werd helemaal duidelijk, 
als er na een sketch tijd 
was om erover in discussie 
te gaan en vragen van Jan 
te beantwoorden. Daarna 
werd de sketch opnieuw 
gespeeld, waarbij de juiste 
handelingen nog eens 
herhaald werden.
Aan het begin van de 
middag leek het erop, dat 
de voorlichting binnen een 
uurtje gepiept was, maar 
door interventies van de or-

Na iedere sketch extra uitleg
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ganisatoren kwamen de vragen en discus-
sies mooi op gang.
En nu? Heel wat aanwezige senioren zul-

len de komende tijd extra gaan opletten als 
er bij hen wordt aangebeld. Dus mooi, dat 
deze voorlichting gegeven is.

Van tevoren was een aankondiging c.q. 
oproep gedaan dat er voor de kinderen 
een versierde-fietstocht-wedstrijd was. De 
fietsen werden door een tweekoppige jury 
beoordeeld. Deden er vorig jaar slechts 6 
kinderen mee, dit jaar kon de organisatie 
al rekenen op 22 geweldig mooi versierde 
fietsen. Van kleine peuters op een loop-
fiets tot de grotere kinderen met een hele 
versierde boog op de fiets. Wat een mooie 
kleurrijke optocht!

Feest
In de speeltuin de Holle Boom aan de 
Piushaven was werkelijk aan alles gedacht 
om er een geweldig feest van te maken. 
De locatie is al top, met een grote zandbak 
en speeltoestellen zodat de kinderen zich 
prima vermaken. Er stond een bar com-
pleet met frisdrank tot en met de tap met 

Armhoefse Akkers viert Koningsdag
Een aantal wijkbewoners, Simone Hosli, Thomas Groels, Daan Wouters, Ingeborg 
Bosch en Meike de Roos hadden het plan opgepakt om gezamenlijk met buurtbewo-
ners in de Holle Boom Koningsdag te vieren. 

bier, een tent voor als het misschien zou 
gaan regenen, een springkussen, popcorn-
kraam, schminken, volop biertafels, hang-
tafels en banken, goede muziek, vlaggen 
en versieringen. Zelfs het mooie weer was 
top geregeld. Kavavlam Feestverhuur was 
ingeschakeld om wat materialen te leveren, 
maar ook een prima friteswagen ontbrak 
niet om het feest compleet te maken. Een 
aantal wijkbewoners had de moeite gedaan 
om nog wat spulletjes uit te stallen om te 
verkopen, zodat er rondom ook nog een 
kleine vrijmarkt was. De sfeer was prima en 
een mooie opkomst van “oranje” wijkbewo-
ners. Zeker voor herhaling vatbaar.

Hier wil je volgend jaar toch echt bijzijn! 
Kijk voor een sfeerimpressie op 
: https://gopro.com/v/wMXL5XRq6GEM. 

En ook werd er gezwommen door diverse 
enthousiaste jongens en meisjes. Maar 
natuurlijk kan niet iedereen op het podium 
eindigen. Emiel Spierings werd 2e van 
de jongens uit groep 4. Bij de jongens uit 
groep 5 werd Ties Christiaans 4e en Max 
Spierings behaalde de gouden plak. De 
twee estafetteteams vielen helaas net bui-
ten de prijzen. In de middag won Floor de 

Vakantietoernooien
Afgelopen vakantie waren er vakantie-
toernooien voor de basisschoolkinde-
ren. Zo stonden er 3 teams van basis-
school Armhoefse Akker paraat voor 
het schoolvoetbaltoernooi. Groep 5/6 
eindigde als 2e en het team van groep 
7/8 werd eerste en won de FairPlay!

Floor (l.) en Mees uit groep 7

Weijer de zilveren medaille bij de meisjes 
groep 7.
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Donlog mei 2018 (DEF)

Gasten

‘Moeders houdt uw dochters binnen!’ De Roadburns are coming!! Omdat je pas weet hoe 
het is, moet je het ervaren. Dus ging ik een nachtje kamperen tussen het internationale 
Roadburn publiek. Met een geleend tentje + matrasje + slaapzak (van buurvrouw An-
nette) plus een rol wc-papier onder mijn arm het kanaal over. Een mooi plekje tussen 
de andere tenten en tentjes. Omringd door een internationaal gezelschap: mensen uit 
Luxemburg, Chicago, Genève, Volendam en Liège. Allemaal in het zwart, allemaal flinke 
tattoos en overwegend allemaal een lange baard. De mannen dan. Een wegwijzer midden 
op het terrein zei waar ik was: 5979 kilometer van New York, 12,2 km van België, 1,2 km 
van Museum de Pont. Moerenburg dus.
Mijn overbuurman in een huisje van $ 100 per dag (zo zei hij) kwam vanuit een nat en 
koud Chicago ingevlogen. Uitgestoken hand: ‘Harry and who are you?’ Met een grote 
smile: ‘Ik wist niet dat het in Nederland altijd zo’n mooi weer was.’ En zoals een Ameri-
kaan altijd vraagt: ‘Where are you from? Van de overkant zei ik. En voor welke groepen 
op Roadburn ik kwam. Daar viel ik stil. Het is niet zo dat ik bij The Beatles en The Stones 
en Willeke Alberti ben blijven hangen, maar in het Roadburn segment ben ik niet thuis. Hij 
gaf me wat tips, vertelde dat hij Tilburg geweldig vond en de mensen en de camping ook: 
‘Nice, friendly, clean, I’m a Tilburg-fan.’ Ja hij zei het echt. Jammer dat ik vergeten ben een 
foto van hem te maken of een filmpje bij het bordje: Tilburg, je bent er. 
Na een eerste slaaprondje kwam ergens in de nacht iedereen terug uit de stad. Lachend, 
met plezier, een positieve vibe. Harry vroeg of ik al sliep. Ja, maar nu niet meer. Even later 
zaten we aan een biertje voor zijn huisje. De twee mannen uit Liège schoven erbij en twee 
vrouwen uit een van de Oost-Europese landen. Ze vertelden over de concerten. Lieten 
filmpjes op hun smartphone zien. Nagenieten. En na een paar biertjes de slaapzak in. 
Het voelt daar allemaal anders dan thuis, een paar honderd meter over het kanaal. Het 
klokje van de Trappisten is dichterbij en klinkt nog vriendelijker. Het is er rustig. De 
ochtendzon is er vroeg bij, het is bijna een ontroerend gezicht: de dampende tentjes in 
de Moerenburgse ochtenddauw. Een en al vredigheid. Deze mensen mogen van mij best 
elk jaar terugkomen. Ze geven onze wijk enkele dagen enige diversiteit. Kunnen we wel 
gebruiken. En het was een stuk rustiger dan op een gemiddelde Franse camping met veel 
Nederlanders. Een dag later komt de stroom richting station weer op gang. Gepakt en 
gezakt, de Roadburn-nomaden trekken verder met goede herinneringen aan onze buurt 
en onze stad.
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Het hoofdterrein bevindt zich op de spie 
tussen de Oisterwijksebaan-zandpad en de 
Broekstraat, vooral op de grond van Harrie 
van Gorkum, maar ook de terreinen van 
Kees en Ellie Fonken hebben we nodig en 
mogen we gelukkig ook weer gebruiken. 
Eigenlijk hebben we gewoon iedereen no-
dig in Moerenburg. We hebben voorgaande 
jaren veel lof ontvangen, maar ook wel 
wat (opbouwende) kritiek gehoord, dus we 
hopen dat het dit jaar nog weer wat beter 
zal gaan. 

Reuring
Op zaterdag wordt weer de dressuur en 
de vaardigheid verreden en op zondag de 
spectaculaire marathon, met zes hindernis-
sen op loopafstand van elkaar. Met name 
op zondag is er altijd veel reuring op het 
hoofdterrein. Heeft u geen kennis van de 
sport dan is het toch leuk om te komen 
kijken. Vraag eventueel op het wedstrijdse-
cretariaat even naar een programmaboekje 
en wat uitleg. Iedereen is u graag behulp-
zaam. Elke aanspanning ziet er anders uit. 
Enkelspannen, tweespannen en vierspan-
nen met pony’s of paarden zullen de hele 
dag te zien zijn in de hindernissen. Op het 
hoofdterrein zijn diverse kramen en we zor-
gen dat er voor de kinderen allerlei activitei-
ten zijn zoals een zandbak, kleurwedstrijd, 

Samengestelde Menwedstrijd in Moerenburg                MV de Postkoets

Voor de derde keer wordt er een samengestelde menwedstrijd georganiseerd in Moe-
renburg op 22 en 23 september door Menvereniging de Postkoets in samenwerking 
met de bewoners van Moerenburg. 

kinderboerderij, springkussen etc.

Promoot uw bedrijf 
Met name op zondag is er veel ruimte om 
uw bedrijf op het hoofdterrein te presente-
ren door middel van een kraam, vlaggen, 
spandoeken of iets anders. U kunt uw 
bedrijf promoten door het plaatsen van een 
advertentie in het programmaboek, hin-
dernissponsoring, geven van een demon-
stratie, we staan overal voor open. Heeft u 
interesse laat het dan weten dan nemen we 
contact met u op. Mail naar 
7 corinsweegers@menwedstrijd.nl. 

                         Helpende handen
Om een wedstrijd op dit 
hoge niveau te organiseren 
hebben we altijd veel vrij-
willigers nodig. Tijdens de 
opbouw, op zaterdag bij de 
dressuur en vaardigheid ca 
50 mensen en op zondag 
lopen er in het totaal zeker 
100 vrijwilligers rond. Van 
lunchpakketten smeren, 
verkeer regelen, juryleden, 
hindernisrechters, traject-
controleurs tot mensen 
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die bij het springkussen controle houden. 
Lijkt het u leuk om deel uit te maken van 
dit team mensen, laat het dan weten, dan 
overleggen waar u de organisatie zou wil-

len ondersteunen. Wilt u wel helpen, laat 
het dan weten via bovenstaand mailadres, 
dan nemen we contact met u op. 

Want … hoe meer rondjes alle kinderen 
zouden lopen, hoe meer geld er opgehaald 
zou worden voor de scholengemeenschap 
in Tanzania. Helaas voor de kinderen was 
het erg warm die dag, maar iedereen deed 
superhard zijn best. De organisatie had 
gelukkig extra waterposten geregeld langs 
het parcours. Op de Hoevense Kanaaldijk 
bijvoorbeeld, werd iedereen die dat wilde 
lekker natgespoten, of de bidon kon gevuld 
worden. Als eerste waren de kinderen uit 
groep 1-4 aan de beurt. De jongsten hier-
van (uit groep 1/2) werden begeleid door 

Koningsdag: kinderen rennend door de wijk                Debbie de Weijer

Vrijdag 20 april werden weer de landelijke koningspelen gehouden. Dit jaar met een 
sponsorloop op de basisschool Armhoefse Akker. In de ochtend werden er gezellig in 
de klas (bord)spelletjes gedaan en in de middag moest er flink gewerkt worden. 

oudere kinderen uit groep 7 en 8. Een heel 
mooi gezicht: de oudsten moedigden de 
kleintjes aan om mee door te lopen, maar 
ook om geregeld te stoppen om te drinken 
tussendoor. En hierna mocht groep 7 en 8 
nog hun eigen rondjes lopen, samen met 
groep 5-6. Ook enkele leerkrachten liepen 
enthousiast hun rondjes mee, of spoten 
onderweg kinderen nat met een waterpis-
tool. Achteraf waren er heel veel positieve 
reacties. Op dit moment weten we nog niet 
welk bedrag er is opgehaald, maar de inzet 
van iedereen was groots!

De start van de sponsorloop
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Secretaris Adnan Iskender is er trots op: 
“Bij ons mooie clubje zijn we het hele 
jaar door afhankelijk van onze vrijwillige 
scheidsrechters. Zonder de onvoorwaar-
delijke inzet van deze toppers, zouden we 
wekelijks met een hoop logistieke proble-
men achterblijven. Zo ook zondag 29 april. 
Door omstandigheden was er helaas geen 
scheidsrechter beschikbaar om de mannen 
van Were di 5 en OVC’26 8 te leiden. Bij 
gebrek aan vrijwilligers die dit gat konden 
vullen, besloten de mannen van ‘t vijfde 
daarom om op eigen initiatief voor een 
vervanger te zorgen.”

San Moerenburg
Nou, dat lukte. Niemand minder dan Dick 
Jol ‘himself’ had zondag de taak om deze 
wedstrijd in goede banen te leiden. Jol floot 
zo’n 17 jaar geleden in een kolkend San 
Siro stadion in Milaan nog de Champions 
League-Finale tussen Bayern München en 
Valencia. Het was een zinderende wedstrijd 
met strafschoppen in de hoofdrol. Jol kende 
3 strafschoppen toe, waarvan de 1e al na 
2 minuten, maar de wedstrijd bleef ook na 
verlenging steken op 1 – 1. Voor de eerste 
keer in de Europacup moest toen een 
strafschoppenreeks de beslissing brengen 

Dick Jol fluit bij Were Di                                                                  Redactie

De voetballers van Were Di 5 staan niet gauw buitenspel. Toen er geen scheidsrechter 
beschikbaar bleek, haalden ze op 29 april jl. oud-internationaal-scheidsrechter Dick 
Jol naar hun terrein in Moerenburg.

die beslist werd in het voordeel van Bayern 
München.  
En dan nu stond Dick Jol voor een heuse 
kraker in de kelderklasse op San Moeren-
burg. Zo gek kan het leven lopen. 

Adnan: “Moraal van het verhaal: support je 
club en fluit af en toe een wedstrijdje! We 
hebben jullie hard nodig blijkt eens te meer! 
En oh ja, we wonnen trouwens met 4-1.”

De spelers van Were Di 5 met Dick Jol in hun midden

Dick Jol fluit nog steeds met plezier
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27 juni: zomerbarbecue 

voor senioren  
  

 
We nodigen u uit voor een gezellige zomerbarbecue op woensdag 27 juni, als afsluiting 
van weer een aantal geslaagde diners dit voorjaar. Het wordt een heerlijke uitgebreide 
barbecue, verzorgd door de Pelgrimhoeve. Dus dan weet u dat het goed is. En het fijne 
is: u hoeft niet zelf te bakken, dat wordt voor u gedaan. U hoeft alleen maar te genieten 
van het lekkere eten en de gezellige sfeer 
 
Ontvangst vanaf 17.30 uur. We beginnen wat later met de barbecue, maar u kunt van tevoren 
al lekker een glaasje drinken. Eindtijd: rond 19.30/20.00 uur. De kosten voor deze heerlijke 
barbecue zijn € 11,50 per persoon. De KBO en het Senioren Netwerk geven ook nog een 
bijdrage, daardoor kunnen we de prijs zo laag mogelijk houden. De drankjes zijn er 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: barbecue 27 juni, het aantal personen, 
plus uw naam. 
 
Als u zich met de bon inschrijft, stop dan ook meteen 
€ 11,50 per persoon bij de opgavestrook. Pas dan is 
uw inschrijving geldig. 

Barbecue op 27 juni: 

÷ Verschillende soorten vlees 
 
÷ Diverse salades en sauzen, 

stokbrood, kruidenboter, 
fruitcocktail 

 
÷ Een lekker toetje om het af te 

sluiten 
 

 
Schrijf uzelf in vóór 20 juni. U krijgt geen bevestiging meer, maar we verwachten u op  
27 juni vanaf 17.30 uur in de Pelgrimhoeve.  
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 27 juni naar de barbecue in de Pelgrimhoeve  
 
Naam/namen:……………………………………………………………………………………….  
 
Ik kom/wij komen met 1 persoon / 2 personen (graag omcirkelen) 
 
Adres:…………………………………………………………. Telnr.…………………………….. 
 
Mailadres:............................................................................................................................. 
 
Stop deze bon vóór 20 juni 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 € 11,50 per 
persoon, 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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Vooraankondiging  
 
Uitnodiging bijeenkomst Jan Wierhof 7 op 19 juni 
 
De GGz nodigt buurtbewoners graag uit voor een bijeenkomst in het werkcafé op Jan 
Wierhof. U wordt op de hoogte gesteld van de laatste ontwikkelingen en de mogelijke 
komst van de stichting Philadelphia.  
 
Het beheeroverleg Jan Wierhof, waarin de buurt, gemeente, politie en gebruikers van Jan 
Wierhof vertegenwoordigd zijn, bestaat inmiddels al 6 jaar. Naast de inbreng vanuit deze vaste 
groep vertegenwoordigers horen we ook graag uw mening over bepaalde onderwerpen: 
• De laatste stand van zaken en de samenwerkingsafspraken; 
• Ontwikkelingen renovatie gebouw 1.  

De presentatie wordt verzorgd door Novadic-Kentron, de gebruiker van dit gebouw; 
• Ontwikkelingen renovatie gebouw 2 en 3.  

De presentatie wordt verzorgd door het zorgprogramma Dubbele Diagnose 
(samenwerkingsverband GGz Breburg en Novadic-Kentron); 

• Momenteel vinden er besprekingen plaats met de stichting Philadelphia, een stichting 
waarin begeleiding plaatsvindt voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking. Zij 
gaan mogelijk voor de duur van twee jaar gebouw 8.1 huren en verzorgen een presentatie 
over hun doelgroep en werkwijze. 

 
Datum en locatie 
De bijeenkomst staat gepland op dinsdagavond 19 juni, aanvang 19.30 uur en vindt plaats in 
het werkcafé op Jan Wierhof 7. Noteer nu vast in uw agenda! 
 
Het beheeroverleg 
Het beheeroverleg is de uitvoering van het raadsbesluit begin de oprichting in 2012. In 
datzelfde raadsbesluit is opgenomen dat er een beheeroverleg moet worden gevormd waarin 
de buurt, gemeente, politie en gebruikers van Jan Wierhof zijn vertegenwoordigd. Ook is daarin 
vastgesteld dat er samenwerkingsafspraken gemaakt moeten worden tussen de verschillende 
partijen.  
 
Meer informatie 
GGz Breburg is de organisator van deze avond en de leden van het beheeroverleg hebben de 
leiding. Deze bijeenkomst is ook een goede mogelijkheid voor u om ons nog beter te leren 
kennen.  
Binnenkort zullen we meer informatie verstrekken via de website van GGz Breburg: 
www.ggzbreburg.nl/janwierhof (ná 23 mei beschikbaar).  
 
Namens het beheeroverleg, 
Johan Manders 
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Bij de herindeling is de gemeente uitge-
gaan van meer logische grenzen in de 
vorm van doorgaande (water)wegen. 
Daarvan is de St. Josephstraat een voor-
beeld. Die vormt nu onze wijkgrens aan de 
zuidkant, samen met een stukje Ringbaan 
Oost en de Piushaven bij de Werf. Om het 
helemaal helder te maken: de zuidkant van 
de St. Josephstraat hoort bij Koningshaven 
en de noordkant dus bij Armhoefse Akkers.

Stukje verdwenen
“We zijn een stukje wijk kwijt geraakt en we 
hebben er een stukje bij gekregen” , legt 
Hein Jacobs namens de Buurtraad uit. Hij 
is ‘not amused’ over deze grenscorrectie en 
de gebrekkige communicatie vanuit de ge-
meente, want een paar jaar geleden kostte 
het hem al enorm veel tijd, om de juiste 
omvang van onze wijk bij de gemeente te 

Wijkgrenzen opnieuw gewijzigd                                         Redactie
Had je het al gemerkt? Was je al op de hoogte gesteld? Waarschijnlijk niet, want de 
gemeente heeft weinig ruchtbaarheid gegeven aan een herindeling van de verschil-
lende wijken in onze stad. Opnieuw is de grootte van onze wijk aangepast.

achterhalen. Hein: “Heel opmerkelijk is het 
dat we nu het hoekje Sint Josephstraat 
- Ringbaan Oost - Havendijk - Prinsenhoe-
ven kwijt zijn geraakt, waar nu juist veel be-
woners zitten die voor onze wijk van bete-
kenis zijn. Ook het blokje Sint Josephstraat 
– Prinsenhoeve - Hoogvensestraat - St. 
Josephdwarsstraat hoort niet meer bij onze 
wijk. Daarvoor in de plaats is de driehoek 
Tivolistraat – Sint Josephstraat – Dunant-
straat nu bij onze wijk getrokken, dus zeg 
maar tot aan de Korte Heuvel.”
De subwijk-indelingen (111 Armhoefse Ak-
kers; 531 Moerenburg; 102, 103, 104, 105 
Tivoli) zijn hiermee ook komen te vervallen. 
Hiervoor in de plaats zijn nieuwe gebieden 
gedefinieerd: 11 Hoogvenne (1101), 12 
Armhoef (1201 – 1202 – 1203) en 30 Moe-
renburg (3001) met in totaal 4.194 inwoners  
en dat zijn er 182 minder dan voorheen. 
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Op : www.armhoefseakkers.nl is de 
nieuwe en oude indeling te vinden.

Consequenties
“Het lijkt me logisch, dat we hier prag-
matisch mee om moeten gaan”, vindt 
Hein. “Het budget van Verrijk je Wijk is al 
verlaagd naar de nieuwe situatie, maar 
mocht er een aanvraag komen vanuit onze 
‘verloren hoekjes’, dan bekijken we of dat 
alsnog kan.”  
Hij geeft ook het dringend advies aan het 
wijkblad om het blok tussen Prinsenhoeve 

en de Ringbaan Oost, evenals de zuidkant 
van de St. Josephstraat tot aan de St. Jo-
sephdwarsstraat mee te blijven nemen bij 
de verspreiding. “En natuurlijk de ‘nieuwe 
driehoek’ tot aan de Korte Heuvel met de 
appartementencomplexen Belle Vue en 
Lindehaage en bijvoorbeeld het Duvelhok.” 

Daar gaan we natuurlijk voor zorgen, zeker 
ook omdat andere wijkbladen rondom onze 
wijk hun nieuws met een deel van onze wijk 
willen delen.

Op 19 april 2018 hebben Brabantse gemeenten tijdens een bijeenkomst in Oisterwijk 
enthousiast gereageerd op de ontwikkelingen rond Van Gogh Nationaal Park i.o. Begin 
juni wordt het officiële startsein gegeven. Dat ook de Landschapstriënnale in 2020 hier gaat 
plaatsvinden, maakt het enthousiasme alleen maar groter.

Ben jij tussen de 9 & 12 jaar en houd je van lezen en varen? Schrijf je in voor Leesclub 
‘Trossen los’. Tijdens 6 woensdagmiddagen vanaf 16 mei worden allerlei boeken over 
ontdekkingsreizigers en piraten gelezen. Soms tijdens een vaartocht, dan weer in de biblio-
theek. De kosten zijn € 20. Op www.tilburgtewater.nl/vaartochten/piushaven/trossen-los vind 
je meer info.

In het maartnummer stond een artikel over zon-op-andermans-dak. Via de postcoderoos-
regeling kun je zonnepanelen adopteren om zo een lager energietarief te krijgen. Inmiddels 
is het grootste deel van de zonnecollectoren op de stal van de Walhoeve in Goirle ‘verkocht’ 
en start de aanleg begin juni. Interesse? Mail naar: 7 info@energiefabriekoudeleij.nl.   

Er spelen op het moment weer nieuwe bouwplannen in de buurt. Allebei nog in een vroeg 
stadium, maar goed om de vinger bij aan de pols te houden en te reageren indien nodig. 
Dat doet de Buurtraad en dat kunt u ook doen. Het ene plan gaat over woningbouw op het 
terrein waar nu de Aldi staat. Het andere plan over het verbouwen van Loudonstraat 2 naar 
twaalf appartementen. Kijk op : www.armhoefseakkers.nl bij Nieuws voor meer info. 

Wil je meer weten over eten in de natuur? En ook wat wilds proeven? Doe dan mee met de 
interactieve wandeling eetbare planten in de Naturentuin in Nieuwkerk bij Goirle op zaterdag 
19 mei. Kosten zijn  € 15 p.p. en je kunt je aanmelden via : www.naturentuingoirle.nl. 
Die dag is er ook een monumentale bomenwandeling, waarover je op dezelfde website 
meer info vindt. 
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Ga lekker zelf het water op! Je kan vanaf nu weer varend of dobberend van het Tilburgse 
water genieten. Bij Tilburg te Water kun je kiezen uit 3 roeiboeten - de Hullie, Gullie en 
Zullie - en 2 Canadese kano’s. Een bootje of kano kost € 10 euro per uur of € 20 euro voor 
een halve dag. Via : www.tilburgtewater.nl/vaartochten/piushaven/huur-je-eigen-roeiboot-
of-kano kun je direct reserveren

Er starten zes nieuwe cursussen bij Feniks! Speciaal voor vrouwen die nog vóór de zomer 
iets voor zichzelf willen doen. Van ‘Vrolijk en gezond’ tot ‘Aan het werk’. Kijk voor meer infor-
matie over alle cursussen en activiteiten op : www.fenikstilburg.nl. 
Aanmelden via ( (013) 542 18 96 of 7 info@fenikstilburg.nl.

Kampioenen vanuit voetbal, hockey en andere sporten zijn er nog niet te melden bij het 
schrijven van dit blad. Maar in de volgende uitgave komen we hier natuurlijk uitgebreid 
op terug. Ben jij of is jouw team kampioen? Vermeld het ons en stuur een leuke kampi-
oensfoto door via 7 armhoefseakkers@gmail.com. Wie weet zie je jezelf dan terug in de 
wijkkrant!

Bryan van de Mortel

Hiervoor heeft Zeus contact gezocht met Di-
aken Bryan van de Mortel die zich bij deze 
aan u voorstelt: “Over een paar weken mag 
ik de priesterwijding ontvangen. Na zeven 
jaar studie, gebed en gemeenschapsleven 
mag ik deze belangrijke stap in mijn leven 
maken. Ik ben 29 jaar en kom oorspronke-
lijk uit Helmond. Ik ben daar opgegroeid in 
Stiphout een dorpje naast de stad. Als kind 
ging ik daar regelmatig naar de kerk.”

Wonder 
“En”, gaat Bryan verder, “als ik denk aan de 
Sacramentskerk in Tilburg, in de parochie 
waar ik nu stage loop, dan zie ik de verbin-
ding met mijn dorp. Het geloof namelijk in 
de eucharistie, het geloof in de werkelijke 
aanwezigheid van Christus in het Aller-
heiligste Sacrament. Stiphout is namelijk 
een dorp waarin in de middeleeuwen een 
sacramentswonder heeft plaatsgevonden. 
Het Sacrament werd door een boer midden 
uit de brandende kerk gehaalde, waarbij de 
vlammen voor hem opzij gingen. Ook in Til-

Samenkomst Mariakapelletje op 9 juni                                          Redactie

Dit jaar bestaat het Mariakapelletje bij het voormalige St. Lidwinaklooster in de Van 
Heutszstraat 10 jaar. Om dit te vieren heeft oprichtster An Schilder aan Zeus Hoen-
derop gevraagd om dit jubileum onder de aandacht te brengen en een activiteit te 
organiseren. Deze vindt plaats op 9 juni om 15.00 uur. 

burg kom ik hetzelfde geloof tegen. Het ge-
loof in het Allerheiligste heeft naam gegeven 
aan de kerk die hier eens stond. Waar veel 
mensen zich altijd thuis hebben gevoeld, lief 
en leed met elkaar hebben gedeeld.
Toch behoort dit ook niet helemaal tot het 
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Garageverkoop op 26 augustus?                                                   Redactie

Er worden al vragen over gesteld en dus lijkt het tijd om in ieder geval een datum te 
‘prikken’. Echter de vanzelfsprekendheid, dat dit evenement opnieuw georganiseerd 
wordt, is er niet meer.

Dit jaar kan het doorgaan, als enkele mensen de organisatie op zich willen nemen, óf dat de 
deelnemers het voor zichzelf gaan regelen, waardoor er bijvoorbeeld geen plattegrond met 
een overzicht van alle deelnemers meer zal zijn. 
Corin Sweegers heeft toentertijd het initiatief genomen en jarenlang ‘de kar getrokken’, maar 
dat is nu echt voorbij. Zij heeft met veel plezier jarenlang vrijwillig van alles georganiseerd 
voor onze wijk, maar door omstandigheden beslist daarmee te stoppen. “Ik ben zeker bereid 
mijn spullen voor een goede organisatie over te dragen, maar daar blijft het bij”, maakt ze 
duidelijk.

Mochten er mensen zijn die het evenement willen 
(helpen) organiseren, laat het weten aan de  redactie.

verleden. Tilburg heeft nog steeds een 
aantal kerken waar uw welkom bent om de 
Heer te aanbidden en te ontmoeten en die 
aanwezig is in het Allerheiligste. Daarnaast 
is er in de wijk een mooi Mariakapelletje 
waar wij toevlucht en troost kunnen vinden 
bij onze Moeder.”

 Zeus Hoenderop voegt daar aan toe: “Deze 
kleine kapel, maar ook een jonge priester 
zijn een hoopvol teken dat God ons niet ver-
laat. Hij blijft altijd bij ons en zal alles nieuw 
maken. Wij worden uitgenodigd om te ant-
woorden. Op deze wijze kunnen ook wij nog 
steeds een bijdrage leveren aan de Kerk en 
een uitdrukking geven aan ons geloof.”

 

Wijkkwis van start 
 
Op zaterdag 26 mei wordt voor de 2e keer de Wijkkwis 
georganiseerd in onze wijk. Een avond vol met vragen en 
opdrachten, maar hopelijk ook veel enthousiasme en plezier. 
Inmiddels zijn de 18 deelnemende teams al van start gegaan: er 
wordt – hopelijk – wat lekkers gebakken en ze werken aan een 
optreden van (een deel van) het team uit de tijd dat er nog geen 
televisie was. 
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Iedereen, zowel bekend als onbekend, was 
uitgenodigd om aan deze tafel plaats te 
nemen. Hier konden herinneringen worden 
opgehaald en verhalen verteld over wat er 
beleefd is in de Sacramentskerk die on-
danks de bloeiende gemeenschap de deu-
ren moest sluiten. Veel van deze verhalen 
en anekdotes zijn via de Armhoefse Akkers 
Facebookpagina gedeeld.

Tafel
Daarnaast bood de tafel een context voor 
de maatschappelijke vraagstelling over de 
herbestemming van kerken. Ook kwamen 
andere zaken boven tafel, zoals de frustratie 
uit de buurt rondom de parkeerproblemen. 
Het is een dagelijkse overlast veroorzaakt 
door mensen die van buiten de stad Tilburg 
komen en in de binnenstad werken. Ze 
parkeren hier gratis, waardoor de bewoners 
zelf vaak hun eigen auto niet meer kwijt 
kunnen. Maar ook aan de Sacraments-
kerk gerelateerde onderwerpen als angst, 
vooroordelen, liefde en vertrouwen kwam 
ter sprake. De ontmoetingen aan deze tafel 
maken onderdeel uit van een documentaire 
over de herbestemming van kerken waar 
Zeus Hoenderop momenteel aan werkt.
 
Eerbetoon 
Zondag 8 april jl. was er op het voormalige 
terrein van de Sacramentskerk een eerbe-
toon aan de Sacramentskerk. Dit vormde 
de afsluiting van de gesprekken aan tafel. 
Het was een mooie zonnige bijeenkomst, 
waarin de Sacramentskerk in liefde geëerd 
en gevierd werd.
Jeroen Miltenburg, pastoor deken van de 
binnenstad parochie, inspireerde de aan-
wezigen met een mooie boodschap over 
vertrouwen in de toekomst: “Op de ach-
tergrond zie je een hoop muren een hoop 

De Sacramentsparochie aan tafel                                    Redactie

Op 8 december jl. plaatste beeldend kunstenaar Zeus Hoenderop een tafel op het 
braakliggende terrein van de Sacramentskerk. Het doel hiervan was tweeledig: de 
buurt een stem te geven en om met elkaar weer het gemeenschapsgevoel te beleven, 
dat de Sacramentskerk tot aan de sluiting bood voor de mensen in de Armhoefse Ak-
kers.

stenen van de kerk en dan denk ik altijd: dat 
gebouw is mooi en belangrijk, dat moet er 
ook zijn, en tegelijkertijd zijn het stenen. De 
echte stenen, de levende stenen zijn wij. Wij 
vormen samen een gemeenschap, dat is 
vooral belangrijk om in het oog te houden. 
Dat we samen iets moois hebben wat we 
met elkaar gedeeld hebben, wat we aan 
elkaar kunnen doorgeven ook al is het niet 
meer op deze plaats waar de Sacraments-
kerk stond. 
Het is niet altijd aan een plaats gebonden, 
niet alleen aan materiële dingen verbon-
den, het reikt verder. Wat dat betreft is het 
soms goed om over grenzen heen te kijken, 
en verder te kijken. Ik hoop dat we in de 
gesprekken met elkaar, naast dat we terug 
kijken, ook vooruit kunnen kijken en de 
toekomst kunnen zien, hoe dat verder gaat. 
Het is altijd  moeilijk om precies in te schat-
ten hoe dat verder gaat. Maar dat is een 
kwestie van vertrouwen hebben, vertrouwen 

Pastoor deken Jeroen Miltenburg 
(foto’s Zeus Hoenderop)
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Ensemble d’O met v.l.n.r. Christel, 
Jacqueline, Tom, John, en Huub

dat we met elkaar verder gaan, de toekomst 
tegemoet.”  

Aansluitend was het debuutoptreden van 
het Ensemble d’O, onder muzikale begelei-
ding van componist Frans van Hoek, waarbij 
inspiratie de verbinding vormde tussen de 
noten en de stemmen van Christel Schim-
mel (sopraan), Jacqueline van Eerd (alt), 
Tom van der Borgt (tenor), John La Haye 
(tenor) en Huub Prüst (bas). 

In het begin van de avond werd er 
stilgestaan bij de geschiedenis en het tot 
dan toe verlopen proces. Wethouder Berend 
de Vries gaf aan dat dat proces tot nu toe 
helaas niet aan de verwachting voldeed. 
Daarom is er een pas op de plaats gemaakt. 

3 locaties
Projectleider vanuit de gemeente Jan 
Mastenbroek lichtte toe dat het pontje 
bedoeld is om een verbinding te maken 
tussen Jeruzalem en Armhoef. Daarnaast 
wordt er zo een extra rondje gecreëerd voor 
wandelaars en fietsers.
De presentatie werd geopend met een 
filmpje van een soortgelijk pontje elders in 
het land om op deze manier de aanwezigen 
een beter beeld te geven. Aan de hand 
van een presentatie met foto’s werden 
daarna de drie mogelijke locaties getoond: 
in het verlengde van de Twentestraat, in 
het verlengde van de Veluwestraat en 
ter hoogte van de Amstellandstraat, dit is 
op de kop van De Werf het dichtst bij het 
Wilhelminakanaal.

Discussie
Hierna was het woord aan de aanwezige 

Gevoelens over het pontje gaan heen en weer                             Redactie

Op 17 april jl. was er in buurthuis Jeruzalem een informatieavond over het pontje dat 
onze wijk en Jeruzalem met elkaar zal gaan verbinden. Meer dan 100 bewoners van de 
twee buurten waren aanwezig om te horen hoe de ontwikkelingen ervoor staan.

buurtbewoners. De vraag werd gesteld 
of de gemeente ook nog de mogelijkheid 
wil bieden om het pontje niet te plaatsen 
in de Piushaven. Antwoord: de verbinding 
tussen Armhoef en Jeruzalem staat al 
meer dan tien jaar in de plannen o.a. in 
de stedenbouwkundige visie Piushaven. 
Er is altijd draagvlak geweest om deze 
verbinding te bewerkstellingen. De 
gemeente blijft van plan om het pontje te 
laten landen in de Piushaven en dit samen 
met de buurtbewoners tot een succes te 
maken. Verschillende bewoners gaven aan 
dat het gebied van de Piushaven zowel 
landschappelijk als stedelijk een ware 
metamorfose heeft ondergaan waarbij de 
verbinding door middel van een pontje een 
verrijking kan zijn. Als tegenargument werd 
aangegeven dat wat verderop een brug 
ligt die ook gebruikt kan worden om de 
oversteek te maken. 

Beheer 
Het beheer en handhaving rondom het 
pontje zijn belangrijke onderwerpen om 
eventuele overlast te voorkomen of te 
beperken. Hiervoor hebben zich direct 
enkele bewoners aangemeld. Het beheer en 
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bijhorende taken wordt in een later stadium 
verder uitgewerkt. 
Over de verantwoordelijkheid en de 
veiligheid rondom het pontje o.a. voor het 
overige scheepvaartverkeer en spelende 
kinderen werd daarna nog doorgepraat. 
Gedurende de avond wordt voorgesteld om 
met meerdere mensen om tafel te gaan om 
deze randvoorwaarden verder uit te werken. 
Tot slot toonde wethouder Berend de 
Vries zich blij met de betrokkenheid en 
bereidwilligheid van alle bewoners met 
elkaar in gesprek te blijven. Bewoners 
kunnen aangeven als ze nog iets willen 
inbrengen. Dat kon op de avond zelf en 

Muzieklessen 
Basgitaar, contrabas en tuba. Kees van de Ven Muziek, Carré 37, ( 06 156 214 70,  
7 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? 7 spaanseles@ziggo.nl of ( 06 303 446 55.

ook via de mail naar Jan Mastenbroek. De 
gemeente zal alle stukken inventariseren. 
Daarna zal er pas een keuze gemaakt 
gaan worden voor de locatie van het 
pontje, die keuze in de zaal maken leek 
de wethouder geen goede oplossing. 
De gemeente organiseert een volgende 
avond met toelichting van de eindkeuze en 
vervolgafspraken o.a. met beheergroep. 

Projectleider Jan Mastenbroek is bereikbaar 
via 7 jan.mastenbroek@tilburg.nl en 
een volledig verslag van de avond en de 
presentatie staan op 
:www.armhoefseakkers.nl onder Dossiers!

De drie mogelijke locaties van het pontje
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BUURTAGENDA 

4 juni Vanaf 20.00 uur Café Zomerlust  
kom gezellig een gezelschapsspel spelen [Ludens 013] 

7 juni 19.30 – 21.30 uur La Poubelle 
Repair Café voor reparatie van nog bruikbare spullen 

9 juni Aanvang 15.00 uur Mariakapelletje (Van Heutszstraat) 
Samenzijn om 10 jarig bestaan te vieren 

17 juni 1200 – 17.00 uur In onze wijk (diverse locaties) 
Open Atelierroute + Muziekmarathon 

27 juni Vanaf 17.30 uur Pelgrimhoeve 
Zomerbarbecue voor senioren (opgeven vóór 20 juni) 

 
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:  

     9 juni  
    22 juni 

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 

     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). 
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     Vergadering Eerstvolgende vergadering: 12 juni. 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 aedtiloburg@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.  

Ø Misstanden in 
Moerenburg 

Overlast meldt u via het Handhavingsteam Buitengebied: ( 0900 
996 5432, of bij de politie: ( 0900 8844. 
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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 
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Frans Erensstraat 44  5044 PM Tilburg
T  013 - 463 53 54   M  06 - 489 37 502
E  info@oerlemansschildersbedrijf.nl
I  www.oerlemansschildersbedrijf.nl

schilderwerk
wandafwerking
restauratieschilderwerk
hout- en marmerimitatie 
decoratieve technieken

F r a n k  O e r l e m a n s

OERLEMANS

schi ldersbedr i j f
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