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“In 1969 werd door het toenmalig bestuur 
aan mijn moeder gevraagd, of ze de zaak 
wilde overnemen”, vertelt huidige exploitant 
Peter de Leeuw. “Mijn moeder hielp er al 
parttime en het was dan ook niet vreemd, 
dat ze bij haar uitkwamen. Mijn vader was 
machinebankwerker en ging in de avond-
uren zijn horecadiploma halen. Dat kon 
toen nog. Ook kregen we veel hulp van de 
brouwerij.”

Veranderingen
“Ik was er altijd met ons moeder”, gaat 
Peter verder, “en toen ons pa was ge-
storven werd aan mij gevraagd door het 
bestuur of ik het wilde overnemen.” Geen 
fulltime baan, want inmiddels heeft Peter er 
43 jaar bij het UWV op zitten. In ’83 kwam 
zijn vrouw Willy bij de Pelgrimhoeve als 
invalkracht helpen bij feesten en partijen. 
En evenals de moeder van Peter rolde zij 
dus zo’n beetje het vak in. Inmiddels is het 
stel al bijna 40 jaar getrouwd en steken zij 
hun ziel en zaligheid in het runnen van de 
Pelgrimhoeve. In de huidige tijd valt dat niet 
mee, want er is veel concurrentie, maar ook 
de maatschappij is aan het veranderen.

Hechter
“De wijk was vroeger veel hechter, meer 
gebonden”, vindt Willy, “er werd veel ge-
organiseerd waar ook veel mensen op af 
kwamen. Ook voor de jeugd en jongeren.” 
Legendarisch waren de filmavonden of de 

70 jaar Pelgrimhoeve, 50 jaar De Leeuw
Op 2 april jl. is het 70 jaar geleden dat de Pelgrimhoeve op feestelijke wijze werd 
geopend. Diezelfde dag markeert ook ongeveer dat de familie De Leeuw al 50 jaar de 
Pelgrimhoeve bestiert.

soos ‘Kom d’r in’ voor de jeugd en ‘New 
Inspiration’ voor jongeren t/m 16 jaar. “Met 
carnaval hingen ze hier met de benen bui-
ten”, lacht Peter. “Ook als er bijvoorbeeld 
een ledenvergadering was van een vereni-
ging in de buurt was het echt druk. Tegen-
woordig is dat allemaal veel minder. De 
feesten en partijen zijn kleinschaliger, maar 
de gezelligheid is wel gebleven.” Daarvoor 
leent de Pelgrimhoeve zich ook goed en de 
uitbaters maken dat ook waar. “De mensen 
gaan hier altijd tevreden de deur uit en dat 
is belangrijk”, vindt Willy. “Ik zeg ook altijd: 
kom praten als je iets in gedachten hebt en 
in veel gevallen maken wij het ook moge-
lijk!”

Ze beseffen beiden ook heel goed, dat als 
de Pelgrimhoeve zou ophouden te bestaan, 
dat er dan geen voorziening als deze meer 
is in de wijk. “Daar willen we dan ook echt 
voor waken, want er is hier in de wijk aan 
middenstand eigenlijk al veel te veel ver-
dwenen.”
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“Nou dit jaar is dat echt niet zeker”, haast 
Mart de Bruijn te vertellen. “Er hebben wat 
mensen ons team verlaten en we hebben 
een nieuwe teamcaptain. Het is dus even 
afwachten hoe we het gaan doen. In ieder 
geval hebben we weer een mooie mix van 
leeftijden en mensen met verschillende be-
langstellingen. Hopelijk komen we weer in 
een flow.” Marte van de Wouw verwacht dat 
zeker: “Ik denk dat het een uitdaging wordt 
om weer te winnen, maar niet onhaalbaar. 
Zeker niet gezien de verassende nieuwe 
samenstelling van ons team.” 

Teamcaptain
“Een goede teamcaptain heb je zeker no-
dig”, vindt Marte. “Iemand die het overzicht 
houdt, rustig blijft en erop toeziet dat zoveel 
mogelijk vragen zijn beantwoord.” 
Het Kwisboek telt zo’n 110 vragen in 11 
categorieën, waarvan een aantal vragen uit 
meerdere onderdelen bestaat. In de week 
voorafgaand aan de Wijkkwis kunnen de 
teams al aan de slag met twee Meester-
proeven en op de avond zelf is er ook nog 
een geheime opdracht. 
“Het is echt een avondje hard werken”, 
vinden ze allebei, “maar ook hartstikke leuk 
om te doen. De avond vliegt voorbij.”
Mart: “Ieders sterke kanten worden benut 
en we hebben ook geen verwachtingen van 
elkaar. Zo heb ik talent voor overbodige 

Hoe win je de Wijkkwis?
Al twee jaar achter elkaar ging het team ‘Van alle markten thuis’ er met de winst van 
door bij de jaarlijkse Wijkkwis. Vorig jaar was het een nek-aan-nekrace met ‘De Slab-
bers’ en ‘Witte gei’t’, maar ze wonnen wel. Hoe doen ze dat nou?

feitjes en is Marte graag op pad om de doe-
opdrachten uit te voeren.” Daarvoor moet je 
de wijk in. “Dat is ook wel spannend”, vindt 
Marte, “want dan ben ik net onderweg en 
krijg ik een telefoontje om ook nog ergens 
anders een opdracht uit te voeren.”
De teamcaptain coördineert alles en zorgt 
ervoor, dat het ingevulde Kwisboek uiterlijk 
om 23.00 uur ’s avonds bij de Pelgrimhoe-
ve wordt ingeleverd.

Strategie
Natuurlijk zijn we nieuwsgierig of het team 
een bepaalde strategie volgt. “Eigenlijk 
hebben we geen bepaalde strategie,” zegt 
Mart. “Op de avond zelf zitten we om 19.00 

Van alle markten thuis met rechtsachter 
Mart de Bruijn en op de voorgrond met wis-

seltrofee Marte van de Wouw

 

 

Uiterste datum inschrijvingen Wijkkwis: 26 april 
Zorg ervoor dat je jouw team tijdig aanmeldt, ook al heb je nog niet 
alle leden bij elkaar. Pas op de avond van de Wijkkwis hoef je de 
definitieve deelnemerslijst in te leveren.  

Inschrijven kan via 7 wijkkwisarmhoefseakkers@gmail.com en de 
betaling van € 25 contant bij Blossom of via de bank: NL36 KNAB 
0256 9695 23 t.n.v. D.J.J. de Weijer /Abella Coaching Tilburg o.v.v. 
Wijkkwis en teamnaam.  
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uur op één adres allemaal klaar en hebben 
we de nodige laptops gereed staan. Als 
de teamcaptain het losbladige Kwisboek 
binnenbrengt, somt hij de categorieën op 
en pakt iedereen ad hoc een deel waar ze 
mee aan de slag gaan. Meteen daarna is 
iedereen druk bezig en helpen we elkaar 
waar nodig. Dat werkt gewoon prima.”
Ze adviseren ook om een team toch zeker 
uit 14-15 personen te laten bestaan, 

waarbij er ook iemand is die zorgt voor een 
gezellig hapje en drankje. Als het Kwisboek 
op tijd is ingeleverd is het mooi tijd voor 
een nazit en een eerste evaluatie.
Al 1 week later wordt de officiële uitslag be-
kend gemaakt tijdens een feestavond bij de 
Pelgrimhoeve. Daar worden de hele avond 
door de antwoorden op de vragen getoond 
en de rangschikking van de teams bij een 
bepaalde opdracht.

Vol trots gingen de 11 kinderen van 8 – 
12 jaar na afloop van de uitreiking op de 
groepsfoto met speler Thomas Meisner en 
mascotte Kingo. De kans om zo’n ‘saampie’ 
te maken krijg je niet vaak in dit selfie-tijd-
perk, dus de (groot)ouderlijke smartphones 
flitsten volop. Er was ook reden om trots te 
zijn op hun kids 

Engelse roots
De zeven meisjes en vier jongens hebben 
namelijk het project Playing for Success 
(PFS) afgerond, een weerbaarheidstraining 
afkomstig uit Engeland. Daar is dit concept 
twintig jaar geleden – in 1997 – bedacht 
door Rex Hall om leerachterstanden bij 
kinderen op originele wijze aan te pakken. 
Het idee is om kinderen succeservaringen 
op te laten doen in een inspirerende om-
geving zoals een voetbalclub. ‘Leren met 
een wow-factor’, zo luidt de slogan aldus 
juf/coördinator Annette Eikenaar uit Tilburg. 
“Inmiddels bestaat PFS in Nederland dit 
jaar 10 jaar en doen er zo’n 20 clubs aan 
mee, met name bekende voetbalverenigin-
gen als PSV, NAC en Willem II dus.”

Gezellig jeugdhonk
Mijn jongste dochter is de afgelopen 
maanden met veel plezier iedere woens-
dagmiddag naar het stadion gegaan, met 
veel zin in PFS. In een leuk aangekleed 

Playing for Success                                              Gerben van Eeuwijk
Op maandagavond 11 maart jl. vond er een bijzonder ritueel plaats in het Willem II 
stadion, waar kinderen een certificaat kregen uitgereikt na deelname aan Playing for 
Succes.

leercentrum – soort jeugdsoos – onder de 
familietribune, ontving het jonge team vier 
maal per week een groep kinderen. Juf 
Annette had duidelijk de leiding, al op de 
ouderavond vooraf, en stuurt een zwik sta-
giaires aan. Elke studente van een sociale 
Hbo-opleiding heeft 13 weken lang een 
viertal kinderen onder haar hoede. De mid-
dag na schooltijd heeft een vaste opbouw 
volgens het ritme van een voetbalwedstrijd: 
warming up – eerste helft – rust – tweede 
helft – cooling down. Zelfs aan een korte 
derde helft is gedacht, als de ouders hun 
kinderen komen ophalen en gezellig even 
kletsen. De ongedwongen sfeer is absoluut 
een kracht ervan.

Rots & Water
Playing for Success is gebaseerd op de 
methodiek van oplossingsgericht coa-
chen. Ieder kind bepaalt zijn of haar eigen 
leerdoel, bijvoorbeeld “beter voor mezelf 
opkomen” of “vrienden leren maken”. 
Wekelijks stelt hun coach de schaalvraag 
(0-10): “Geef jezelf een cijfer voor jouw 
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leerdoel, en waarom dat cijfer?” Zo leren 
kinderen om hun eigen leerproces concreet 
te verwoorden, hoewel dat natuurlijk met 
vallen en opstaan gaat. De middagen bij 
het project zijn een soort vitaminepil, waar 
kinderen allerlei leuke opdrachten krijgen, 
zoals een speurtocht, goochelshow, pers-
conferentie, kookmiddag en tal van spel-
len uit sociale vaardigheidstraining Rots & 
Water, landelijk bekend in het onderwijs. 
Het Marietje Kessels project werkt ook op 
die manier.

Leuk huiswerk
Soms kregen de deelnemers zelfs huis-
werk mee, maar: “…dan geen saaie zoals 
op school.” Een week lang complimenten 
verzamelen op een blad, dat is pas leuk. 
“Alleen de eerste les is spannend, omdat 
alles nieuw is, maar daarna willen kinderen 
niet meer weg,” zo beloofde de coördina-
tor bij aanvang. En verhip, ze heeft gelijk. 
Kinderen in die leeftijd zijn nog erg gevoelig 
voor complimenten en succesjes, daar 
groeit hun zelfvertrouwen van. ‘Spierballen 
in je hoofd’ is ook zo’n mooie term. Wat de 
effecten op langere termijn zijn is echter 
onzeker. Maar je kind zien genieten en 

groeien is al waardevol genoeg. Helaas 
mogen ouders zelf hun kind niet opgeven 
voor PFS, dat moet via de basisschool. 
De intern begeleider maakt de selectie, op 
grond van sociale redenen, zoals ‘achter-
stand’. Meer info vind je op 
: www.playingforsuccess.nl.

Tenslotte blijkt er in de goodie-bag van 
Willem II behalve het certificaat een set 
vrijkaarten voor een wedstrijd te zitten, “…
van de bekerfinale tegen Ajax?” hoopt een 
vader. Nee, van de pot tegen FC Emmen, 
ook mooi! Succes is relatief…

Na afloop met z’n allen op de foto
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Het ondernemingsplan Waterproef, ‘Buiten, 
Beleving, Beweging en Bewustwording’ 
richt zich op een combinatie van o.a. 
horeca, sport en informatievoorziening. 
Er komen faciliteiten voor gezinnen met 
kinderen, senioren en jong volwassenen. 
Het wordt een sport- en spelpark met een 
restaurant en een cafeetje. Er komt een 
kinderspeelplek en sporters kunnen zich er 
op allerlei manieren uitleven. De plannen 
worden nu verder uitgewerkt, zodat de ver-
gunningen kunnen worden aangevraagd. 
De opening wordt volgend jaar verwacht.

Beoordeling
De Beoordelingscommissie van Water-
schap De Dommel met vertegenwoordigers 
van het Waterschap, de gemeente Tilburg 
en de klankbordgroep Moerenburg, kreeg 
5 initiatieven te beoordelen, waarvan er 
slechts 2 voldeden aan de criteria. ‘Water-
proef’ werd vervolgens unaniem gekozen 
als beste plan, omdat het het meeste 
recht doet aan het terrein met zijn rijks-
monumenten en past bij de wensen van 
de omgeving. Een opsteker voor de beide 
ondernemers waarvan Zweerts ervaring 
heeft met het organiseren van events zoals 
de Touch Ten Miles en Jonkers eigenaar is 
van Streekpark Klein Oisterwijk.

Alternatief
Met de keuze voor dit plan, is een alterna-
tief plan van enkele andere buurtgenoten 
het niet geworden. De afgelopen weken 

Waterzuivering wordt ‘Waterproef’
Buurtgenoot Luc Zweerts gaat samen met zijn compagnon Ernst Jonkers de Water-
zuivering van Moerenbrug de komende tien jaar exploiteren. Hun ondernemingsplan 
kwam als beste uit de bus, waarbij zij een burgerinitiatief uit onze wijk voorbleven.

hebben onder meer Alex van Zundert, Rob 
de Bont, Jan van Kessel en Nies Reijnders 
de koppen bij elkaar gestoken en hard 
gewerkt om tot een eigen plan te komen, 
waarbij kleinschaligheid het uitgangspunt 
was. De financiële basis van dat burgeriniti-
atief was een coöperatieve vereniging waar 
iedereen lid van zou kunnen worden. Daar-
mee zou een deel van het benodigde geld 
voor de inrichting bij elkaar gehaald wor-
den. Een naam was er ook al: ‘Waterburg’. 
Het idee was om in het grootste gebouw 
het verhaal van water, waterzuivering, kli-
maat en Moerenburg te vertellen, een edu-
catieve plek. Verder: een bloemenpluktuin, 
een bescheiden café/theehuis (wel met alle 
lokale Tilburgse biertjes), een uitbreiding 
voor de Takkenbende en eventueel het 
volkstuincomplex. De inkomsten zouden 
moeten komen uit enkele kleine huisjes of 
bouwketen, waar families of vriendengroe-
pen zouden kunnen verblijven. Verder zou 
alles om water en de natuur draaien en 
zou samen met andere partijen uit de stad 
opgetrokken worden. Er was gekozen voor 
een coöperatie, omdat er nadrukkelijk geen 
winstoogmerk achter zat. 

De initiatiefnemers van ‘Waterproef’ heb-
ben al aangegeven dat ze graag in gesprek 
gaan met de mensen achter het burgerini-
tiatief, met de buurt en met andere partijen 
om te zien of er aanknopingspunten zijn om 
samen te werken.
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Schildersbedrijf Michel van Gemert 
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Tevens ook kleine stukadoorwerken 
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Eikenbosch 43 
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Tel: 013 - 5367336 
Mob.: 06 – 22790145   
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Je moet er wat voor over hebben. Terwijl de 
regen met bakken uit de lucht viel maakten 
vier mannen en een wijkbewoonster een 
rondje. Onder hen Joost Werkhoven van 
de Stichting Stadsbomen die beschikte 
over meer gedetailleerde informatie over de 
bomenkap; Will van Sprang van de Werk-
groep Behoud Moerenburg en buurman 
van het parkje, en bomenexpert Henk Hop-
penbrouwers die een geoefend oog heeft 
voor de gezondheid van allerlei soorten 
bomen.

Pareltje
Joost Werkhoven is zeer te spreken over 
dit parkje: “Het bomenbestand is hier 
bijzonder, verrassend en van monumen-
tale omvang met zeldzame boomsoor-
ten. Zo staan er maar liefst 21 bomen 
op de Gemeentelijke Lijst Monumentale 
Bomen (zie: gemeentesite bij ‘Bomen in 
Tilburg’). Hierdoor behoort dit parkje tot 
de zogenaamde hoofdwaarde, ingetekend 
op de zgn. gemeentelijke boomwaarde-
zoneringskaart. Ik vermoed dan ook, dat dit 
parkje bij gemeente, aannemers en burgers 
te omschrijven is als een enigszins onbe-
kend pareltje.”
Hij had voor de ‘meelopers’ ook een aantal 
quizvragen in petto: Wat is de bijnaam van 
een paardenkastanje? (hands-up-tree). 
Waarom staan er soms platanen bij een 
kerkhof? (boom van barmhartigheid). We-
ten jullie waar de ANWB-herdenkingsboom 
staat? (Wijkkwisvraag).

Vraagtekens
Zo rondlopend, werden vraagtekens gezet 
bij de kap van 3 gezonde bomen vanwege 
‘verdringing’ langs de Gerard van Swie-
tenstraat. Het gaat om 2 acacia’s en 1 els. 
De bomen staan echter op ruime afstand 
van elkaar en gerichte snoei zou kappen 
overbodig maken.  

Bomenkap in ‘Parkje van Toen’
De aankondiging van de gemeente, dat er een aantal bomen ‘van mindere kwaliteit’ 
gekapt zouden gaan worden in het Parkje van Toen aan de Ringbaan Oost, gaf aanlei-
ding voor een nadere beschouwing.

Eén van de paardenkastanjes langs de 
zoom van het kerkhof wordt gekapt. Er is 
onduidelijkheid welke van de twee paar-
denkastanjes de gemeente op het oog 
heeft. Het kappen van sommige andere bo-
men is voor het groepje begrijpelijk. Maar 
hier en daar staat ook nog een boom ‘van 
mindere kwaliteit’ die weer niet op het lijstje 
voorkomt. De bomenexpert helpt ook nog 
even bij het benoemen van de juiste naam 
van de grote conifeer aan de Ringbaan 
Oost die mogelijk ook bij de gemeente 
niet bekend was: die heet Picea pungens 
‘Glauca’ of Picea pungens ‘Koster’. In mei 
als de conifeer meer op kleur is gekomen 
kan dit worden vastgesteld.

Beheer
Als je zo wat langer stilstaat bij een boom 
en uitleg krijgt van de ‘bomenmensen’ is 
duidelijk te zien, dat het beheer van het 
parkje ook haar sporen nalaat. Doordat 
de maaimachines vlak langs een boom 

Op de site van de gemeente is een gede-
tailleerde kaart te vinden van alle monu-

mentale bomen met uitleg
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scheren zijn vaak de onderkant van een 
stam of wortels beschadigd. “Ideaal zou 
zijn bij de vrijstaande bomen een ‘ruime’ 
strook rondom de stam niet te maaien. 
Laat hier het gras maar groeien en de 
bladeren vallen”, adviseert Henk Hop-
penbrouwers. Elders in Tilburg zie je ook 
dat rond grote, monumentale bomen een 
kring van boomstammen wordt gelegd. Dat 
zou bijvoorbeeld een prima oplossing zijn 
voor de beuk bij de Reinier de Graafstraat, 
waar nu wel heel dicht ook nog eens een 

nieuw pad is ingetekend. Daarnaast zijn 
op verschillende plaatsen dwars over het 
gras en onder de boomkroon wielsporen te 
vinden, doordat de ‘prullenbakken-legers’ 
de kortste weg kiezen. 
Inmiddels is e.e.a. gemeld bij de gemeente 
en is er gericht bezwaar aangetekend. De 
plannen voor een herinrichting worden toe-
gejuicht, mits er wel meer rekening wordt 
gehouden met de infrastructuur. Dit zeker 
ook als straks nieuwe paden en borders 
zullen worden aangelegd. 

Dat gold dit keer voor de bijdrage: ‘Toch ap-
partementencomplex Aldi-terrein?’. Daarin 
werd gesuggereerd dat een van de redac-
tieleden per toeval een gesprek oppikte 
tussen een stedenbouwkundige en een 
grondeigenaar. In plaats van nieuwbouw-
huizen zou er sprake zijn van een flatge-
bouw op het terrein waarop nu nog de Aldi 
staat. Het artikel sloot af met: ‘Vooralsnog 
wordt getracht om op de eerste maandag 
van april tijdens een infoavond de directe 
omgeving bij deze plannen te betrekken’. 
Tja en laat nou die eerste maandag van 
april net de datum van 1 april hebben…

Brabants Dagblad
Het maartnummer van dit wijkblad was 
nog maar net door een aantal vrijwilligers 
verspreid, of het nieuws verspreidde zich. 
Tot verbazing van de redactie wijdde het 
Brabants Dagblad op de 1e pagina van het 
regiokatern van 13 maart jl. er zelfs een 
heel artikel aan! Daarin werd ingegaan op 
de drietrap: nieuwbouw van de Tilburgse 
BMW-garage aan de Kempenbaan; nieuw-

1 april                                                                       Redactie

Het is haast een traditie dat er in het maartnummer van dit wijkblad een artikel wordt 
opgenomen dat ‘fake news’ is. Een verhaaltje, dat uit iemands duim gezogen is, maar 
wat lang niet iedereen in de gaten heeft.

bouw Aldi op de oude plek van de garage 
aan de Ringbaan Oost en tenslotte nieuw-
bouw van 15 grondgebonden op het Aldi-
terrein aan de Spoordijk in onze wijk. Het 
krantenartikel sluit af met de wens: ‘Alsnog 
appartementen Armhoef’ en de tekst: 
‘Renova wil te zijner tijd alsnog bezien of 
daarvoor in de plaats toch appartementen 
mogelijk zijn voor ouderen, eventueel in de 
betaalbare huur. “Dat heeft de voorkeur van 
de Buurtraad en levert voor ons ook meer 
rendement op”, zegt Smeets. De gemeente 
reageert zuinig. “Met het intrekken van 
het beroep is juist vandaag het bestem-
mingsplan met grondgebonden woningen 
onherroepelijk geworden”, constateert 
een woordvoerder. “Dat is op dit moment 
leidend voor ons.”’

Toeval bestaat niet. Conclusie: of de re-
dactie beschikt over een wel zeer vooruit-
ziende blik, of het BD is op nieuwtjesjacht 
geweest en heeft – ongewild – wat mensen 
op een bepaald spoor gezet.
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Het wordt weer een feestje tussen 14.00 en 
20.00 uur met allerlei activiteiten. Om 14.00 
uur start de vrijmarkt. Iedereen die dat wil 
kan er een kleedje neerleggen en spullen 
verkopen. Voor de kinderen staat er een 
springkussen en een popcornkraam en ver-
zorgt een ballonclown een paar optredens. 
Ook dit jaar kunnen de kinderen zich weer 
laten schminken.

Fiets versieren
Om 16.00 uur start de fiets-versier-wed-
strijd. In optocht rijdt de jeugd dan een 
rondje om hun zelf versierde fiets aan een 
jury te tonen. Inschrijven hiervoor kan door 
een mail aan Ingeborg Bosch 
(7 ingebbosch@gmail.com). Doe dit wel 
op tijd, zodat de organisatie daar rekening 
mee kan houden bij het aanschaffen van 
de prijsjes. Inschrijven op het allerlaatste 
moment kan ook nog, maar liever niet.
Voor de ouderen heeft de organisatie 
gezorgd voor tenten en natuurlijk fris, bier 
en wijn. #MJ zorgt voor de muziek en tegen 

Armhoef viert Koningsdag
Op zaterdag 27 april wordt alweer de derde editie van ‘Armhoef viert Koningsdag’ 
georganiseerd. Jeugd en volwassenen worden weer verwacht op het speelveld van de 
Holle Boom vlak langs de waterkant van de Piushaven.

etenstijd staat er een heuse friteskraam op 
het terrein.
In de wijk zullen de nodige flyers verspreid 
worden en het is fijn als bewoners die 
ook echt ophangen. Via de QR-code op 
deze pagina kom je op Facebook terecht, 
waarop de laatste nieuwtjes zullen worden 
gezet.

Hulp gevraagd 
De organisatie vindt het fijn als mensen 
via deze Facebookpagina ‘Armhoef viert 

Ook dit jaar rekent de organisatie weer op prachtig versierde fietsen. 
Je kunt er een leuk prijsje mee winnen.

Koningsdag’ laten 
weten als ze wil-
len 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, een 
uurtje achter de bar 
staan of jureren 
bij de fiets-versier-
wedstrijd? Laat dat 
dan weten door een 
mail te sturen aan 
eerder genoemd 
e-mailadres. 
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We zijn weer druk bezig om een pro-
gramma in elkaar te zetten om dit jaar 
nóg leuker te maken dan vorig jaar. Vanaf 
maandag 3 juni 2019 kan je je inschrijven 
via onze website : www.kvwhekos.nl. 
Via onze website kan je je ook aanmelden 
als vrijwilliger. Je bent al welkom als vrijwil-
liger vanaf je 14e of als je in de 2e klas van 
de middelbare school zit. Tevens kan je je 
sinds dit jaar aanmelden voor onze nieuws-
brief. Doe dit om altijd up-to-date te blijven 
van de laatste ontwikkelingen en medede-
lingen. 

Heeft u connecties voor sponsors/activi-
teiten/een bestelbusje of anderszins 

Kindervakantiewerk (KVW) HeKoS 2019                     Niek Vermeer

Joehoe! Hier zijn we weer! Na een klein winterslaapje zijn we weer volle bak aan de 
gang om editie 2019 onvergetelijk te maken. Van maandag 12 t/m vrijdag 16 augustus 
is het weer tijd voor KVW HeKoS: een week lang feest! Ben jij er ook weer bij? Natuur-
lijk! 

ideeën om KVW HeKoS 2019 nóg leuker 
te maken, neem dan contact met ons op. 
Dit kan via Facebook (KVW HeKoS), het 
eerdergenoemde emailadres of Instagram 
(KVW HeKoS).

Basisschool Armhoefse Akker gaat 
rond de zomer een nieuwe speel-
plaats realiseren. Aerde-Borgert 
architecten en Broeren Civil Solutions 
hebben hiervoor een plan ontwikkeld. 
Kinderen en buurt worden gemo-
biliseerd om een handje te komen 
helpen. Zo gaan de beiden groepen 8 
zorgen voor een nieuwe muurtekening 
en hebben ouders zich al aangemeld 
voor allerlei werkzaamheden. Er wordt 
nog gezocht naar bedrijven die mee 
kunnen helpen met o.a. de groen-
inrichting, stuc-werkzaamheden en 
schilderactiviteiten.

Weet jij ons te vinden? 
 
Over twee weken is het Pasen en daarom 
zul je ons de komende tijd ergens in de 
Armhoefse Akkers tegen kunnen komen.  
Je moet wel en beetje zoeken, want wij 
hebben ons wel goed verstopt. 
Als je ons vindt, kijk dan snel wat er in ons 
mandje zit en wie weet sta jij de volgende 
keer in het wijkkrantje! 
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     Bosscheweg 274a 

Dames puntjes knippen  €12,50   Model -
knippen  € 23,50 
Heren knippen    €12,50 
Deel permanenten   € 35,- Kort haar  € 45,- 
Lang haar  € 55 ,-   
Nieuwe basiskleur  € 47,50   
Wassen stijlen  € 22,50   Lang haar  € 25,- 
Wassen knippen en drogen  € 28, 
Uitgroei. € 35,- Highlight  € 25,- 
Wassen watergolven € 18,Lang  haar  €22,50 
Wassen en föhnen  €18  Lang haa r € 25,- 
Masker / conditioners    € 2,50   

Alleen op afspraak 

0687250025 
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Ron heeft 21 jaar in onze wijk in de Boer-
haavestraat gewoond: “Ik heb de tijd nog 
meegemaakt met de strubbelingen rond de 
komst van de geestelijke gezondheidszorg 
Jan Wier die eerst in het oude ziekenhuis 
op Carré gevestigd was en waarvan ik de 
huidige huisvesting heb zien bouwen.” 
Sinds een jaar of vier woont Ron nu boven 
zijn zaak aan de Willem II straat. 

Grafisch ontwerper
In zijn knusse, volgestouwde kantoortje 
zit Ron op zijn praatkruk: “Ik ben eigenlijk 
grafisch ontwerper en heb mijn opleiding 
gedaan aan de St. Joost Kunstacademie in 
Breda. In 1984 was het crisis in Nederland 
en raakte ik werkeloos. Ik zat eigenlijk altijd 
al wat te timmeren en te prutsen om de tijd 
te doden. Onverwacht kwam ik in aanra-
king met handbeschilderde dierenkoppen 
uit Italië, waarvan ik dacht ‘die kan ik zelf 
ook maken’. Ik gaf er demonstraties mee 
op braderieën, maar dat leverde niet veel 
op en ondertussen maakte ik ook houten 
speelgoed. Op een gegeven moment kon 
ik deze winkel huren voor 900 gulden per 
maand. Een enorme gok, want ik leefde 
van een uitkering en mijn vrouw had welis-
waar een baan, maar het was wel erg veel 
geld! De winkel was trouwens niet veel 
meer, dan de voorkamer maar voldoende 
om mijn speelgoed in uit te stallen. Ik had 
het geluk dat een ‘vrouwencollectief’ in de 
IJzerstraat met hun winkel ging stoppen 
en ik over al hun knowhow over speelgoed 
mocht beschikken. Zo leerde ik veel over 
een juiste inkoop, over ‘goede’ en ‘slechte’ 
leveranciers in binnen- en buitenland en 
heb ik een aantal van mijn producten in 
Polen laten maken. In die jaren was er 
nauwelijks aan goed houten speelgoed te 
komen en mijn zaak groeide tegen de klip-
pen op.” 
Zo breidde het winkeloppervlak langzaam 

Vermageringskuur voor Het Zingende Nijlpaard
Het gerucht gaat, dat speelgoedspeciaalzaak Het Zingende Nijlpaard in het centrum 
van Tilburg gaat sluiten. “Dat klopt echt niet”, geeft eigenaar Ron Meijnboom aan. 
“Een deel van de winkel ben ik aan het ombouwen tot woonhuis.”

maar zeker uit met de achterkamer, de 
volledige benedenverdieping en vervolgens 
ook de benedenverdieping van het woon-
huis daarnaast.

Merkentrouw
Dat woonhuis rechts naast de ingang van 
Het Zingende Nijlpaard wordt momenteel 
door Ron zelf in oude luister hersteld en 
wordt straks verkocht. Met de korting-
stickers op de ramen en de uitverkoop van 
overbodig speelgoed lijkt de indruk gewekt, 
dat Het Zingende Nijlpaard dicht gaat. 
“Nou, dus echt niet, maar we krimpen wel 
in”, beaamt Ron. “Het omslagpunt voor 
ons kwam al in 2008 toen er opnieuw een 
financiële crisis heerste. En daarna werd 

Ron met zijn trouwe rechterhand 
Diana Cottelier
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het alleen maar moeilijker. Met de opkomst 
van internet en de bulkverkoop van speel-
goed door zaken als Lidl, Aldi en Praxis, 
waarbij goed speelgoed veelal voor de helft 
van de prijs wordt aangeboden (als lokker-
tje om daar maar je boodschappen te gaan 
doen) is het voor een kleine middenstander 
steeds lastiger het hoofd boven water te 
houden. Het consumentengedrag verandert 
ook sterk. Winkels trekken steeds minder 
bezoekers en de mensen zijn veel minder 
merkentrouw. Groothandels verkopen 
tegenwoordig aan iedereen, terwijl je er 
vroeger alleen kon kopen, als je een ge-
renommeerde winkel had. De consument 
heeft niet in de gaten dat het hele land-
schap verandert en dat veel vakkennis aan 
het verdwijnen is.” 
Ron berust er in: “Wij gaan terug naar 1 
pand en dat kan heel goed. We houden 
alleen ons beste assortiment, waardoor we 
onze klanten goed kunnen bedienen. Ik ga 

Het rechterdeel van de winkel 
wordt weer woonhuis

er dan ook vanuit, dat ik hier de komende 3 
jaar tot aan mijn pensioen nog met plezier 
aan het werk kan zijn, waarbij ik natuurlijk 
ook nog speelgoed blijf repareren.”

Na een dag van stromende regen breekt 
heel even voorzichtig een zonnetje door. 
Wellicht brengt het nieuwe klanten die zich 
zullen verbazen over de enorme variëteit 
aan goed, degelijk speelgoed bij Het Zin-
gende Nijlpaard.  

Voor publicist Ronald Peeters is het al 
zijn derde boek. Eerder verschenen van 
zijn hand al (foto)boeken over de wijken 
Hasselt en Broekhoven. In het derde deel 
wordt ingezoomd op het gebied dat ruw-
weg begrensd wordt door de spoorlijn, het 
Wilhelminakanaal de snelweg A58 en de 
Ringbaan Oost, al is er ook informatie in te 
vinden over Fatima, Hoogvenne, Tivoli en 
Moerenburg.

Net als de eerdere delen is ook deze 
uitgave opgezet volgens een strakke 
formule waarbij eerst de geschiedenis van 

Nieuw fotoboek met wat Armhoefse Akkers
In de reeks ‘Buurten in Tilburg’ is deel drie verschenen over het gebied van Jeruza-
lem, Koningshoeven en de Armhoefse Akkers. 
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het gebied in vogelvlucht wordt behandeld. 
Het overgrote deel wordt in beslag 
genomen door ruim 300 foto’s die een mooi 
beeld geven van het recente verleden.
Bewoners tonen het leven van alledag: 
spelende kinderen, klassenfoto’s, het 
verenigingsleven, feesten en partijen, 
maar ook prominente architectuur en 
vergezichten. Hoezeer en hoe snel de 
tijden veranderd zijn, wordt misschien 

nog het best in beeld gebracht in de 
hoofdstukken over verdwenen bedrijven en 
de middenstand.

Over Armhoefse Akkers zijn minder foto’s 
opgenomen, omdat er in het verleden 
al vier goed geïllustreerde boeken over 
onze wijk zijn geschreven. Het boek is 
verkrijgbaar in de boekwinkel en kost 
€ 18,95 (ISBN 9789066630963).

 

Punten uit de  
Buurtraadvergadering 

van 12 maart 2019  
 
De Buurtraad heeft samen met enkele buurtbewoners overleg gehad met de beheerders 
van het klooster aan de Pelgrimsweg. Dit i.v.m. meldingen en vragen uit de buurt. Wie ook 
een vraag heeft, kan terecht bij uitzendbureau E&A, de huurders van het klooster: 
7 info@eena.nl of ( (013) 544 56 85.

De nieuwe datum voor Mario’s Midweek wordt woensdag 26 juni. Wijkwethouder Mario 
Jacobs komt dan voor zijn halfjaarlijkse bezoek naar de wijk. Over de tijd en locatie wordt de 
komende tijd nog informatie verspreid.

De meedenkgroep van het vrachtverkeer is 8 april bijeen geweest. Zodra er meer concrete 
ideeën zijn, worden ze weer naar buiten gebracht. De Buurtraad is één van de deelnemers 
in de werkgroep.

Twee buurtraadleden zijn in gesprek met drie aanbieders van elektrische deelauto’s om te 
kijken wie van hen het beste bij onze wijk kan passen.

In de Cornelis Speelmanstraat komt een voorbeeld van een plantenbak voor aan de gevel. 
De Werkgroep Groen uit de wijk is er druk mee bezig en houdt iedereen op de hoogte. 
Bedoeling is dat uiteindelijk meer van deze bakken onze wijk nog wat groener maken.

Een klas van basisschool Armhoefse Akker heeft aangeboden om mee te werken aan het 
ontwerp en de uitvoering van de social sofa die we als wijk willen gaan maken voor het 
‘Parkje van Toen’. Ook een aantal wijkbewoonsters wil helpen met mozaïeken. Binnenkort 
gaan we verder in overleg met het bedrijf dat de social sofa’s levert en dat adviseert bij het 
maken.

Er is nog geen reactie gekomen op de oproep voor een nieuwe buurtraadlid uit Tivoli 
(gebied westelijk van de Ringbaan-Oost). Hebt u wellicht interesse en wilt u eerst wat meer 
weten? De telefoonnummers van de Buurtraadleden vindt u achterin dit wijkblad. 
Uzelf aanmelden kan via 7 buurtraad@armhoefseakkers.nl. 
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Kom ook naar het diner voor senioren  
op 15 mei 

  
 
Kom ook op woensdag 15 mei weer meegenieten van een diner speciaal voor senioren 
uit de wijk. Dit diner is georganiseerd door het Senioren Netwerk Armhoefse Akkers en 
de KBO Sacrament. 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 15 
mei, het aantal personen, plus uw naam.  
Zet er deze keer ook bij of u vlees of vis als 
hoofdgerecht wilt eten. De keuzes staan hiernaast! 
 
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 15 mei: 
÷ Lentepreisoep + stokbrood met 

kruidenboter 
 
÷ Varkenshaasspiesje met 

stroganoffsaus of visschotel uit 
de oven + Aardappelkroketjes + 
Frisse voorjaarssalade 

 
÷ IJs met aardbeien en vanillesaus 

 
Schrijf uzelf in vóór 8 mei. U krijgt geen bevestiging meer, maar we verwachten u op  
15 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 15 mei naar het diner in de Pelgrimhoeve  
 
Naam/namen:……………………………………………………………………………………….  
 
Ik kom/wij komen met 1 persoon / 2 personen (graag omcirkelen) 
 
Wij kiezen als hoofdgerecht voor: vlees …. x  /  vis …. x 
 
Adres:…………………………………………………………. Telnr.…………………………….. 
 
Mailadres:............................................................................................................................. 
 
Stop deze bon vóór 8 mei a.s. in de bus op J.P. Coenstraat 34a, Ringbaan-Oost 240-43 of 
Jan van Beverwijckstraat 92, in een gesloten envelop samen met het bedrag van 10 euro per 
persoon, of maak het bedrag over. 
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Collectes 
De gemeente heeft voor onderstaande goede doelen een 
vergunning verleend voor collectes en werving van donateurs.  
o  Nationaal Fonds Kinderhulp (14-20 april) 
o  Maag Lever Darm Stichting (5-11 mei) 
o  Longfonds (12-18 mei)  

 

De wekelijkse lessen zijn voorbij en op 
maandag 25 februari jl. was het tijd voor 
het examen, waarbij ook de ouders aan-
wezig mochten zijn. De meisjes en de 
jongens hebben apart les gekregen, omdat 
zij andere dingen meemaken in de sociale 
omgang. Voor het examen zijn alle leerlin-
gen opgesplitst in kleine groepjes waarin 
ze kunnen demonstreren wat ze geleerd 
hebben. 

Examen
Het zonnetje schijnt op deze mooie dag en 
de gezichtjes zijn een beetje gespannen. 
De trainer neemt met de jongens in het 
groepje waar ik mag gaan kijken, de afge-
lopen lessen een voor een door. Ze starten 
met een groet van respect naar elkaar toe 
en dan zijn ze klaar om te beginnen. De 
oerkreten gaan al gauw door de klas als de 
jongens om beurten een stap naar voren 
zetten en hun eigen naam schreeuwen. 
Wauw, wat een power, we zijn begonnen. 
Daarna demonstreren ze hoe ze heel han-
dig uit een stevige handdruk en arm-greep, 
van een kind en volwassene, los kunnen 
komen. Vervolgens leggen ze uit hoe het 
voelt als iemand te dicht in je persoonlijke 
ruimte komt en doen voor hoe je kunt 
aangeven dat je dit niet wilt: een ferme 
stap naar voren, hand omhoog brengen en 
overtuigend ‘’stop’’ zeggen. 
Wat doe je als je een duw krijgt van iemand 
die ruzie met je zoekt? Dat heet ‘’eervol 
weglopen’’. De jongens doen het voor met 
de trainer die een flinke duw uitdeelt: ze 

Examen Marietje Kessels Project                           France Ghijsen

Het Marietje Kessels Project van het Instituut voor Maatschappelijk Werk in Tilburg 
richt zich op het weerbaar maken van kinderen tegen diverse vormen van machtsmis-
bruik. Het project wordt op basisschool Armhoefse Akker gegeven aan groep 7.

kijken hem aan en lopen schuin weg. ‘’Dan 
word je niet in je rug ‘aangevallen’.” 

Rots en Water
De jongens in het groepje zijn allemaal 
anders qua karakter en bouw, maar weten 
allen op hun eigen manier kracht en over-
tuiging uit te stralen, erg knap! Want daar 
gaat het om, dicht bij jezelf blijven en je 
grenzen duidelijk aangeven.
De oefeningen zijn gebaseerd op ‘rots’: 
alleen aan jezelf denken, en ‘water’: alleen 
aan anderen denken. Teveel van rots of 
water is beide niet goed en dan moet je 
dus op zoek naar een balans hierin. Bij de 
afsluitende groet doen ze het voor: je legt 
je ene hand, de rots, over je hart en de 
andere hand, het water, leg je erover heen. 
Na een kort overleg is de conclusie dat ie-

Op naar groep 8 en dan vol 
zelfvertrouwen naar de brugklas!
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dereen geslaagd is! De jongens en meisjes 
komen weer bij elkaar in de aula en krijgen 
allemaal hun verdiende diploma. De ouders 
kijken trots naar hun kinderen en zien dat 
ze erg veel geleerd hebben!

Hoogtepunt
Het hoogtepunt van het project was de les 
waarbij alle kinderen een houten plankje 
met een hand doormidden hebben ge-
slagen. Iets doen waarvan je van tevoren 
denkt dat het niet gaat lukken, is toch 
mogelijk gebleken, door je sterk te ma-
ken en je zelfvertrouwen aan te spreken! 
Een mooi aandenken dat ongetwijfeld op 

iedere slaapkamer een mooi plekje krijgt, 
en wie weet, heel lang bij de kinderen blijft 
om trots naar te kijken en dat extra beetje 
zelfvertrouwen geeft op momenten waar 
dat nodig is in de toekomst. 
Op de site : www.marietjekessels.com is 
meer informatie te vinden over de inhoud 
en het ontstaan van dit mooie project.

	

		
Oproepje        France Ghijsen 
 
In bepaalde tijden van het jaar, zoals rond kerst en 
carnaval, gaan velen vaak terug naar de ‘roots’. Deze 
feesten brengen ons ook terug naar ons eigen dialect. 
Naast het Tilburgse dialect zijn er velen meer, erkend of 
minder erkend, maar zeer zeker levend. In onze wijk zijn 
deze ook vertegenwoordigd. Onlangs vroeg ik mij met een 
aantal Limburgse vrienden af hoe we ons eigenlijk voelen 
nu we al meer dan de helft van ons leven in Tilburg wonen: 
een Limburger of een Brabander? Het bleek als snel dat 
we ons thuis voelen in het gemoedelijke Brabant en het 
beste van Limburg behouden, zoals in eten, carnavalsfeest 
en taal. 
 
We kregen een idee: zou het niet ontzettend leuk zijn met wijkgenoten uit Limburg 
herinneringen van ‘thuis’ op te halen en een avondje dialect te praten? 
 
Heb je interesse? Laat het weten via 7 armhoefseakkers@gmail.com 
 
	
	
	

Esse mich versjteis 
dan kal ich plat 

taenge dich, dan 
zeen veer oos zoa 

eige en zègke ‘doe’ en ‘dich’.	

Gefopt 
 
Op maandag 1 april stonden ruim 50 
kinderen na schooltijd ongeduldig in de rij. 
Te wachten op de vrije verkoop van 
devices (laptops/i-pads) voor slechts € 10 
per stuk. Zogenaamd afgeschreven als niet 
langer bruikbaar. Een zeer geslaagde  
1 april grap. Sommigen hadden zelfs van 
thuis € 20 euro mee, voor ook nog een 
bestelling van ouders.  
Kinderen van groep 8 betaalden meester 
Sjors met gelijke munt terug die dag. Zijn 
niet zo geslaagde pasfoto hing overal in 
het gebouw, tot in de Wc-pot aan toe. 
Lachen! 
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De vertrouwde formule werd ook dit jaar 
toegepast door Jos Parren en zijn zoon Le-
ran. Dus waren er 8 ronden met 10 vragen 
uit 10 verschillende categorieën die Leran 
bij elkaar gezocht had. Na iedere ronde 
meteen de antwoorden, zodat aan menig 
groepje goed te zien was hoe de zaak erbij 
stond. Daarbij was voorafgaand aan de 
Pubquiz al een tipje opgelicht: wetenswaar-
digheden rond onze koning zouden één 
van de categorieën vullen.

Makkelijker
Terwijl Leran prominent op het podium 
aanwezig was en in alle stilte het verloop 
bijhield, praatte zijn vader het geheel aan 
elkaar. Iedere vraag werd door hem voor-
gelezen en verscheen ook nog eens op 
een groot scherm. 
Nogal wat deelnemers vonden dit jaar de 
vragen wat gemakkelijker dan het jaar 
daarvoor. “Dat blijft lastig inschatten”, vindt 
Jos, “alle vragen worden getest door ons 
eigen testpanel, voordat ze opgenomen 
worden. Daarmee is natuurlijk niet gezegd, 
dat alles ook redelijk te beantwoorden is. 
Het hangt ook een beetje van de eigen 
interesse af, of mensen een bepaalde cate-
gorie ‘goed te doen’ vinden.” 
Om iedereen een beetje te helpen ver-
klapte de organisatie ook een vraag door 
alvast maar het juiste antwoord te tonen. 
Eén vraag goed, was dus voor iedereen 
haalbaar. 

Loting
Dit jaar hoefden Jos en Leran geen inge-
wikkelde loting toe te passen. Er waren niet 
meer teams aangemeld, dan het maximaal 
haalbare. Met 19 teams zat de Pelgrim-
hoeve gezellig vol. Na een gezellig avondje 
puzzelen en buurten, kon de rangvolgorde 
vastgesteld worden. Het team ‘Krabben & 

Mooie 7e editie Pubquiz
Het team ‘Krabben & Kruiken’ won op vrijdagavond 5 april jl. voor de tweede achter-
eenvolgende keer de Pubquiz. Het team ‘De Charmante Printers’ pakte ook dit keer de 
tweede plek, terwijl ‘De Betweters’ derde werden.

Kruiken’ behaalde een score van 79% met 
94 punten. De Charmante Printers scoor-
den een procentje of 8 lager. Een van de 
teamleden had net een monsterreis van 
36 uren erop zitten en wellicht was dat van 
invloed. De Betweters behaalden de derde 
plaats met 84 punten. In de tussenstand 
na vier ronden stonden Bram’s Angels nog 
helemaal onderaan, maar ze werkten zich 
op tot een 14e plek, waardoor bij de prijsuit-
reiking het team ‘Goed gegokt?!’ als eerste 
werd opgenoemd.

De redactie van dit wijkblad liet hoffelijk een 
aantal teams voorgaan en zij werd met een 
score van 60% uiteindelijk 11e.

De quizmasters Jos en Leran Parren
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Huh?!

De mollen aan de rand van het kanaal waren net weer een beetje gesetteld nadat 
hun woonomgeving heftig overhoop gehaald was door graafmachines en man-
nen met schoppen. Er moest een glasvezelkabel gelegd worden. Niet dat je daar 
als mol op zich iets aan hebt, maar dat geldt wel voor meer dingen. Dus werd 
alles overhoop gewoeld, weg holletjes en gangen en er werd een oranje kabel in 
grond gedrapeerd. Dichtgooien, beetje platwalsen en de rust keerde terug voor de 
molfamilies. Omdat het mooi weer was en de lente drie weken vroeger was, kwam 
het gras weer snel op en hier en daar ook wat jong bloemenspul. En toen? 

Toen kwam er een vrachtwagen met dikke gele buizen. Gevolgd door een dikke 
graafmachine en mannen met schoppen. De mollen vermoedden het al: die buizen 
zullen wel de grond in moeten. En dat niet alleen: het hele fietspad moest er ook 
uit. Net nadat de kabelleggers alles netjes achtergelaten hadden lag alles in een 
mum van tijd weer open. Tsja, dachten de mollen, afstemmen is ook niet zo mak-
kelijk. 

En zo kon het ook gebeuren dat bij het begin van de lente de mannen van 
Diamant de plantsoentjes in de wijk kwamen schoffelen. Met veel aandacht het 
onkruid eruit. Voorzichtig tussen de planten die de warme zomer wèl overleefd 
hebben, vooral omdat sommige buurtbewoners er met liefde en veel water voor 
zorgden. Zoals bij mijn twee buurmannen die elke zomeravond met hun tuinslang 
stonden te redden wat er te redden viel. En natuurlijk om praatjes te maken met 
passanten: ‘Zo, plantjes water aan het geven? Moet de gemeente dat niet doen?’ 
Het maakte hen niets uit, het waren de plantjes voor hùn deur, dus waarom zou je 
er niet voor zorgen? Maar alle liefde bleek voor niets. In plaats van de perkjes aan 
te vullen met nieuw spul, met behoud van het groen dat er nog monter en gezond 
stond, werd alles eruit gehaald. Onder het verbijsterende oog van de planten-
knuffelaars uit onze straat. 
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V a n  d e  K o o K  

 
Recepten met een verhaaltje  

 
Eitje tik        Lucy Reijnen 
 
Joep Huijben uit de JP Coenstraat is 13 jaar en vindt het leuk om te koken. Zo helpt hij zijn 
oma regelmatig. Oma staat erbij en knikt trots. Joep lacht en knikt. “Leuk om te doen”, verklaart 
hij. Voor Pasen heeft Joep een gouden tip. Bij hem thuis hebben ze een ding, hij weet niet 
precies hoe het heet, waarmee eieren koken altijd lukt. Je gooit het bij de eieren en wacht tot 
het wit wordt: de eieren worden perfect hardgekookt. Aanrader: nooit meer ‘snot’-eieren of veel 
te lang gekookte eieren.  
Aan het Paasontbijt is het traditie om ‘eitje tik’ te spelen. “Simpel”, volgens Joep, ”je tikt twee 
eieren tegen elkaar en als je ei heel blijft en het ei van de ander is gebutst heb je gewonnen.” 
Joep tikt twee denkbeeldige eieren tegen elkaar. “Je wint niet echt iets. Je hebt dan gewoon 
gewonnen.”  
Oma zorgt met Pasen voor eieren met een kleurtje want ‘Eitje tik’ speel je natuurlijk met 
gekookte eieren met een kleurtje. “Die schilderen we niet zelf, die koopt oma gewoon in de 
winkel.” Joep grinnikt. “Met Pasen eten we veel meer eieren.” Joep en zijn broer eten bij een 
paasontbijt soms wel drie eieren. “Eieren koken is niet echt koken,” vindt Joep. “een 
driegangendiner wel, of net als morgen: Dan maak ik sushi.” 
 

Nodig:  
- Eieren (gekleurd) 
- Water 

Bereiden: 
Doe de eieren in een pan water. 
‘Gooi’ het eier-kook-ding erbij. 
Wacht tot het ding wit wordt. 
Klaar. 

 

De video’s die ik kan vinden zijn veelbe-
lovend. Loepzuivere close harmony en 
mooie, diverse ballads. Zij zingen a capella 
maar ook jazz- en popnummers onder be-
geleiding van verschillende instrumenten. 

Fontys
De vier leden van Gentl leerden elkaar ken-
nen bij het Fontys Jazz Choir. Met dat koor 

Gentl                                                           Maaike Hanssen

De naam alleen al maakt nieuwsgierig. Een aankondiging van Anke van Esch in de 
Facebookgroep van de Armhoefse Akkers: optreden Gentl vocalgroup in Studio Ach-
terom. Het kleine, intieme theatertje in de Simon van der Stelstraat. Maar wie of wat is 
dat, Gentl? 

hebben ze aan verschillende competities 
deelgenomen. Uiteindelijk besloten zij met 
hun vieren verder te gaan. Anke leerden zij 
kennen bij Fontys via een bevriende col-
lega. Zij bleek één van hun masterbeoorde-
laars te zijn geweest en nodigde hen uit om 
een optreden te verzorgen in haar studio. 
Daar hadden de vier leden Kikki Vanhau-
tem, Silke Jansen, Harm van Bennekom en 
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Neil Foreman wel oren naar. 
Neil vertelt dat alle stoelen bezet waren en 
dat ze het optreden als hartstikke leuk heb-
ben ervaren. De mensen waren enthousi-
ast. De gastvrouw had zelfs nog voor een 
drankje gezorgd tijdens de nazit. Het is zo 
goed bevallen dat ze best nog een keer 
willen optreden. 
Maar we hoeven daar niet op te wachten. 
Er staat op 7 mei aanstaande een ses-
sie van Gentl gepland bij Paradox. Deze 
sessie staat in het teken van vocal jazz en 
Gentl verzorgt daar het openingsconcert. 
Hun repetities vinden ongeveer één keer in 
de 1 à 2 weken plaats bij Fontys. Mocht je, 
net als ik, nieuwsgierig zijn geworden naar 
de kwaliteiten van deze jonge, enthousiaste 

muzikanten, dan kun je op 7 mei gratis ken-
nismaken met hen in Paradox. 

Studio Achterom
Zo’n twee jaar geleden besteedden wij 
bij de opening al een keer aandacht aan 
Studio Achterom. Ik ben benieuwd hoe het 
er voorstaat. Enthousiast vertelt Anke dat 
het heel goed gaat. Zij gebruikt Studio Ach-
terom als eigen repetitieruimte. Daarnaast 
wordt Studio Achterom met enige regel-
maat gebruikt als try-outplek voor nieuwe 
acts, muziekprogramma’s of voorstellingen 
van verschillende artiesten. Studio Ach-
terom werkt bij deze optredens vaak niet 
met entreegeld, maar geeft de gasten na 
afloop graag de gelegenheid een vrije gift 
naar wens te geven aan de artiest. Ook zij 
vond het optreden van Gentl erg geslaagd. 
Gelukkig weten ook onze buurtbewoners 
de studio inmiddels te vinden. Anke van 
Esch nodigt haar buurtbewoners dan ook 
graag uit bij één van de volgende optre-
dens in Studio Achterom. Blijf op de hoogte 
via de Facebookgroep van de wijk of stuur 
voor meer informatie een mailtje naar 
7 studio@ankevanesch.nl.

Gentl met v.l.n.r. Kikki Vanhautem, Harm van Bennekom, Silke jansen en Neil Foreman
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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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Het beheer van het pontje ligt in handen 
van betrokken bewoners. Het beheer 
bestaat uit het openen en sluiten van het 
pontje en het eerste aanspreekpunt zijn 
voor vragen vanuit de wijken. Bij calamitei-
ten wordt er vanuit de beheerders gescha-
keld met havenmanager of gemeente. 

De Ferry
De werkzaamheden voor de aanlanding van het pontje over de Piushaven zijn inmid-
dels gestart. Het is nog niet duidelijk wanneer de officiële opening geschiedt door 
wethouder De Vries en een bijzondere gast. Dat maakt de gemeente nog bekend.   

Bij overlast wordt melding gemaakt bij de 
politie. Het oplossen van calamiteiten of 
aanpakken van overlast is géén taak van 
de beheerders. Wilt u zich ook inzetten 
voor het beheer van het pontje? Dan kunt u 
een mail sturen naar: 7 info@beeldveld.nl. 

Dit seizoen worden er wel 120 soorten 
groenten en fruit geteeld. Ook de bloemen-
tuin is nieuw leven ingeblazen, wat een 
mooi aanzien geeft van buitenaf en voor de 
bezoekers, met dit jaar een wandelpad (als 
je goed kijkt zul je het logo van de Stads-
Tuinderij hierin zien). Er zullen ook zo’n 
60 soorten plukbloemen, kruiden, eet- en 
drinkbare (geneeskrachtige) planten komen 
te staan. Zo wordt het echt een mooi stukje 
natuur. 

Zelf bijdragen  
De StadsTuinderij is een plek waar ruim 
50 vrijwilligers en een aantal mensen voor 
dagbesteding werken. Een plek waar je 
elkaar inspireert, waar je samen actief bent 
en waar mensen tot bloei komen. 
Het past dan ook bij hun filosofie om 
klanten zélf wekelijks hun groenten-pakket 
te laten oogsten, wel onder begeleiding 
van mensen van de StadsTuinderij. Zelf 
oogsten zorgt voor meer verbinding met de 
tuin, de producten en haar mensen, je gooit 
minder eten weg en geniet meer van het 
verse eten dat je zelf van het land haalt. En 
vaak is de smaakbeleving beter, omdat je 
weet waar het vandaan komt.

StadsTuinderij: keuze uit 200 soorten dit seizoen              Debbie de Weijer

De StadsTuinderij gaat haar laatste seizoen in op de huidige, tijdelijke locatie aan de 
Piushaven. Op de nieuwe definitieve locatie krijgen zij een moes- en pluktuin, multi-
functioneel gebouw met daghoreca, streekwinkel, vergader- en educatieruimte en een 
lekker terras. Maar voor het zover is heeft de StadsTuinderij Piushaven een heel mooi 
aanbod voor hun laatste teeltseizoen hier.

Abonnement en strippenkaart 
Dit seizoen kan iedereen zelf wekelijks zijn 
groenten komen oogsten. Wat fijn is als je 
zelf geen moestuin hebt en/ of geen groene 
vingers en het is lekker vers!
Van medio mei t/m eind oktober kan er een 
‘Zelfoogst Groenten Abonnement’ wor-
den aangeschaft en vanaf juni kan er ook 
geplukt worden in de bloementuin. Vanaf 
1 mei, als de winkel weer open is, zijn er 
‘Zelfpluk Bloemen Strippenkaarten’ te koop. 
Zo kun je voordelig 5 of 10 x dit seizoen 
zelf een vers kleurrijk veldboeket plukken.
 
Interesse? Meld je dan vóór 1 mei aan via 
7 info@stadstuinderijpiushaven.nl o.v.v. 
‘zelfoogst abonnement 2019’. Binnen een 
week krijg je een persoonlijke mail met alle 
benodigde informatie terug.
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Lezers aan het woord 

 Overlast katten

Jos en Els Notenboom uit de Van Heutszstraat 16 willen graag aandacht vragen voor een probleem dat 
zij hebben met katten van andere wijkbewoners.

‘Ik ben al verschillende malen me rot geschrokken als ik s’avonds naar bed ga dat er een kat wegspringt die op 
mijn bed heeft liggen slapen die via mijn slaapkamerraam binnen komt. Ten eerste vind ik het vies en verder wil 
ik dit absoluut niet hebben. Ik slaap altijd met de raam open maar verwacht niet dat er een kat binnen sluipt. Ik 
ben ook niet van plan het raam dicht te doen want dan doe ik geen oog dicht en dat kan toch niet de bedoeling 
zijn.
Ten tweede lijkt het wel of mijn tuin de afvalbak is van de katten uit de buurt en dat is echt niet leuk. Wij hebben 
een vijver en daar zijn al verschillende vissen uit verdwenen.

Graag vraag ik aandacht voor dit probleem, zo moeilijk moet het toch niet zijn om uw kat binnen te houden daar 
zijn allerlei oplossingen voor. Wat denkt u van een riempje met een lange draad er aan zodat ze niet weg kan? 
Het lijkt me moeilijk om van een huisdier te houden die 24 uur buiten loopt daar kunt u toch geen plezier van 
hebben?

Mocht u er problemen mee hebben over deze brief laat het ons weten.’ 

Sinds 2003 wordt ‘Wandelen voor Water’ 
jaarlijks georganiseerd rondom 22 maart: 
Wereld Waterdag. De leerlingen lopen 6 
kilometer met 6 liter water in een blauwe 
rugzak, waar vaak klasgenoten allemaal 
hun naam op hebben geschreven. Dit 
doen ze om te ervaren hoe veel van hun 
leeftijdsgenootjes in ontwikkelingslanden 
dagelijks op pad moeten om water te halen 
waardoor soms weinig tijd over blijft om 
naar school te gaan of te spelen. Tevens 
heeft het project als doel geld in te zamelen 
voor drinkwater- en sanitairprojecten.

Blauwe rugzakjes 
Het startsein in Tilburg werd om 9.00 uur 
gegeven in de Hall of Fame. De 200 leerlin-
gen van de basisscholen de Triangel, Sint 
Hubert en Armhoefse Akker liepen hierna 
een route door de binnenstad. Ondertussen 
maakten ze onder anderen een tussenstop 

Wereld Waterdag                                                  Debbie de Weijer

Afgelopen woensdag 20 maart was het weer zover: leerlingen van groep 7 en 8 van 
drie basisscholen uit Tilburg, waaronder Armhoefse Akker, deden mee aan de lande-
lijke campagne ‘Wandelen voor Water’.

in het Natuurmuseum om te eindigen in het 
Tivolipark. Daar mochten de flessen water 
geleegd worden in de vijver, met het idee 
om het water terug te geven aan de natuur. 
Vervolgens werd er in de Hall of Fame 
afgesloten met Afrikaanse muziek.

Schoon en veilig drinkwater
Elk kind heeft ook sponsoren gezocht en zo 
dus een bedrag opgehaald voor een drink-
waterproject in de partnergemeenschap 
Same, in Tanzania. Van de opbrengst kan 
Stedenband Tilburg Same Tanzania een 
waterproject realiseren in Marwa, een 
Masaaidorp in het district Same, ten noord-
oosten van Tanzania. De waterput hebben 
de mensen daar zelf al laten boren, maar er 
is nog geld nodig om deze put te voorzien 
van een tank en pomp op zonne-energie. 
Ook komen er leidingen naar meerdere 
tappunten in de omgeving van het dorp. 
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Zo zullen straks ongeveer 10.000 mensen 
schoon en veilig drinkwater hebben en 
water om hun akkertjes te bevloeien.

In totaal hebben de 3 basisscholen sa-
men € 4.500 euro bij elkaar gelopen, de 
Armhoefse Akker heeft met 87 leerlingen 
€ 2.432 opgehaald. Dit bedrag is verme-
nigvuldigd met 3 en levert zo dus € 13.500 
euro op voor de waterprojecten in Same. 
Daar hebben alle kinderen toch super goed 
hun best voor gedaan! 

In een lange sliert torsten leerlingen van 
Bs. Armhoefse Akker 6 liter water mee
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Vorig schooljaar bezochten zo’n 3.000 
kinderen van 128 schoolklassen in de regio 
Tilburg een educatieboerderij, aangesloten 
bij Klasseboeren. Kees en Ellie Fonken 
behoren tot de oprichters van Klasseboeren, 
onderdeel van het Platform Boerderijeduca-
tie Nederland. Als educatieboer volgen ze 
cursussen om goede educatie aan te bieden 
in een veilige leeromgeving. Ze zijn dan ook 
een gecertificeerde educatieboerderij, wat 
een meerwaarde is voor scholen. Al vijftien 
jaar ontvangen zij schoolkinderen op hun 
boerderij in Moerenburg. In de functie van 
regiocoördinator onderhoudt Ellie daarnaast 
het contact met de scholen. 
 
n Waarom ontvangen jullie schoolkinderen? 
“We willen bijdragen aan de voedselvaardig-
heid van kinderen, zodat ze meer kennis 
hebben over de herkomst van eten. Wat er 

Ambassadeurs van de maand: Ellie en Kees Fonken 
FrieslandCampina kent veel leden die op een spraakmakende, positieve manier de 
verbinding met de samenleving aan gaan. Deze leden zetten ze graag in het zonnetje. 
Ze worden gekozen door collega melkveehouders en in maart zijn Ellie en Kees Fon-
ken als ambassadeurs gekozen. 

aan vooraf gaat op een boerderij, voordat 
het in de supermarkt ligt, laten we ze hier 
zien, ervaren, beleven, proeven en voe-
len aan de hand van lessen op maat. De 
meeste kinderen kijken hun ogen uit! We 
startten vijftien jaar geleden met het ont-
vangen van basisscholen bij vijf agrarische 
bedrijven rondom Tilburg. Langzamerhand 
zijn we uitgebreid naar 45 bedrijven ver-
spreid over Brabant en ontvangen we naast 
kinderen van basisscholen ook kinderen van 
middelbare scholen.” 
 
n Wat leren de kinderen bij jullie? 
“We vragen de leerkracht binnen welk 
onderwijsthema het bezoek valt of wat de 
leervraag is. Afgestemd op de leeftijd van de 
kinderen presenteren we een lesprogramma 
op maat. Dat is vooral gericht op wat zij 
willen weten, in plaats van wat wij willen 
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vertellen. Oudere kinderen hebben vaak 
vragen over maatschappelijk thema’s die de 
agrarische sector aangaan, zoals dieren-
welzijn, milieu en duurzaamheid. Daarover 
gaan we open en eerlijk met hun in gesprek. 
Het komt ook voor dat kinderen hier komen 
voor een beroepenoriëntatie.” 
 
n Wat brengt het jullie om Klasseboer te 
zijn? 
“We vinden het heel bijzonder dat we door 
collega’s genomineerd zijn voor ambassa-
deur van de maand. Die waardering maakt 
het nog waardevoller om ons bedrijf open te 
stellen. Natuurlijk kost het tijd om gedurende 
het voor- en naseizoen twee ochtenden 
per week schoolklassen te ontvangen. We 
steken er veel energie in, maar we krijgen 
er veel energie en dankbaarheid van de 
kinderen voor terug. We doen het met heel 
veel plezier en voldoening.” 

n Wat is jullie wens voor de komende 
jaren? 
“Het liefst zien we dat ieder kind tijdens 
de basisschooltijd minimaal één keer een 
boerderij bezoekt. Aan ons de taak om boer-
derijbezoeken zoveel mogelijk te stimuleren 
door de waarde ervan onder de aandacht 
te brengen bij de scholen en bij collega’s. 
Boerderijbezoeken zijn een goede pr voor 
de sector. Hoe meer boerderijen zich aan-
sluiten bij Boerderij Educatie Nederland en 
hun bedrijf openstellen voor schoolbezoe-
ken, hoe meer ambassadeurs er zijn om de 
melkveehouderij te promoten.”
 
[Bron: ‘Melkweb’]

In 2019 wordt de regeling uitgebreid, ook 
groene gevels krijgen subsidie.U krijgt 50% 
van de werkelijke kosten per m2 vergoed, 
met een maximum van € 25 per m2. Voor 
daken met een ‘waterbergende’ capaciteit 
hoger dan 30 liter/m2 en voor groene gevels 
die niet in de bodem wortelen, geldt een 
maximum van € 40 per m2. 
Particulieren ontvangen maximaal € 2.500 
subsidie, verenigingen van eigenaren, 
instellingen, bedrijven en woningcorporaties 
maximaal € 25.000.

Voorwaarden
Om de subsidie aan te vragen gelden de 
volgende voorwaarden: o de oppervlakte 
van het dakgroen is minimaal 6 m2 o de 
helling van het groene dak is niet meer dan 
35 graden o u stuurt een offerte mee met 
de aanvraag o de aanvrager is eigenaar 
van de locatie waar het dak-gevelgroen 
wordt aangelegd, of heeft schriftelijk toe-

Subsidie groene daken en gevels

De gemeente stimuleert de aanleg van groene daken en gevels met subsidie. Burgers 
en bedrijven, instellingen, woningcorporaties en verenigingen van eigenaren kunnen 
deze subsidie aanvragen voor bestaande bouw en nieuwbouw.

stemming van de eigenaar o de werkzaam-
heden zijn nog niet gestart.
Per object kunt u maar 1 keer subsidie 
ontvangen. Meer info en mogelijkheid tot 
aanvragen vindt u op de gemeente-pagina 
: https://winkel.tilburg.nl bij ‘Aanvraag 
groene daken en gevels.
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Pesten is een stelselmatige vorm van agres-
sie waarbij 1 of meerdere personen een 
ander persoon fysiek, verbaal of psycho-
logisch schade proberen toe te brengen. 
Het is een groepsproces, waarbij de macht 
ongelijk verdeeld is en waarbij telkens 
dezelfde persoon verliest. De ‘pester’ heeft 
geen positieve bedoelingen, maar wil pijn 
doen, vernielen of kwetsen. De persoon die 
gepest wordt voelt zich verdrietig, bang en 
onzeker.

Cyberpesten
Waar men vroeger voornamelijk op het 
schoolplein of op het werk werd gepest, ge-
beurt pesten tegenwoordig ook veel online. 
Cyberpesten kan vaak anoniem en vindt 
plaats via social media of via de mobiel en 
uit zich bijvoorbeeld in iemand buitensluiten 
op social media, afpersen, nep-accounts 
maken, bedreigen en/of het verspreiden van 
ongewenst beeldmateriaal en shame-sex-
ting. Vaak gaat het pesten door op plaatsen 
waar de gepeste zich veilig zou moeten 
voelen, zoals thuis.  
Er wordt al vele jaren onderzoek gedaan 
naar (cyber)pesten. Een van de meest zicht-
bare gevolgen van cyberpesten zijn de po-
gingen tot zelfdoding die sommige slachtof-
fers ondernomen hebben. Uit internationaal 
onderzoek blijkt dat het risico op zelfdoding 
tot drie keer zo hoog is bij slachtoffers van 
cyberpesten in vergelijking met jongeren die 
niet gepest worden.

Jong geleerd
Je zou misschien denken dat pesten voor-
namelijk op school plaatsvindt, maar niets 
is minder waar. Wetenschappelijke onder-
zoeken vertellen ons dat pesten erger wordt 
naarmate we ouder worden. Waar 1 op de 
10 leerlingen gepest wordt op school, wor-
den 1 op de 8 mensen gepest op hun werk. 

Potje Pesten? Nee, dank je wel!                           Stijn van den Broek

Pesten is iets dat we moeten verbannen uit onze samenleving en waar we dagelijks 
bewust voor moeten waken. Helaas is pesten al zo oud als de weg naar Rome en van-
daag de dag zijn er nog steeds duizenden kinderen, collega’s en ouderen die gepest 
worden. Op vrijdag 19 april is het de Landelijke dag tegen het pesten.

Wanneer men lekker van de oude dag denkt 
te genieten, blijkt dat in bejaardenhuizen 
maar liefst 20% van de mensen met pesten 
te maken krijgt. En dat gaat iets verder 
dan niet mee mogen doen met biljarten of 
klaverjassen.

Plagen
Belangrijk om te weten is dat plagen niet 
hetzelfde is als pesten. Bij plagen heeft men 
het over incidenten en liggen de rollen niet 
vast. Het gebeurt zonder nare bijbedoelin-
gen en de betrokkenen vinden het vaak leuk 
en plezierig. Hoewel ze daar in het Oude 
Egypte waarschijnlijk anders over dachten, 
loopt men bij plagen vaak geen blijvende 
schade op.

Hulp?
Pesten stopt vaak niet vanzelf en is niet 
makkelijk om er met iemand over te praten. 
Tóch is dat enorm belangrijk. Zoek mensen 
waar je bijvoorbeeld naartoe kan. Ook wan-
neer jijzelf niet gepest wordt, maar het wel 
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signaleert, meldt het bij iemand. 
Er zijn instanties waar je terecht kunt met je 
verhaal, zoals de GGD of op verschillende 
websites zoals : www.pesten.nl en 
: www.stoppestennu.nl. In onze eigen wijk 
kun je ook terecht. Lucy Reijnen is van ‘Kie-
resoe’ een  kennisplatform m.b.t. pestpre-
ventie en sociale veiligheid. Kijk eens op: : 
:www.kieresoe.nl. En voor de jeugd is de 
Kindertelefoon er ook nog steeds 
: www.kindertelefoon.nl. 
Laten we samen proberen om het pesten te 
verbannen!

LUTO start met het programma Vitaal 
tafeltennis voor ouderen (Fifty+ViTT). Het is 
door de NTTB ontwikkeld om vitale oude-
ren op een veilige en verantwoorde manier 
te laten kennis maken met tafeltennis en 
te laten ervaren hoe je door tafeltennis en 
vitaliteitsoefeningen fitter wordt. Naast de 
gezondheidseffecten zijn het kopje koffie en 
de sociale contacten ook belangrijke rede-
nen om te gaan sporten.  
Tafeltenniscoryfee Bettine Vriesekoop ver-
zorgt de officiële aftrap met een clinic voor 
ouderen op woensdag 1 mei van 14.00 uur 
tot 16.00 uur in de speelzaal van TTV LUTO 

TTV LUTO viert jubileum 
Tafeltennisvereniging LUTO bestaat op 1 mei 2019 75 jaar. Dat wordt natuurlijk ge-
vierd met een mooi feest voor (oud-)leden, maar ook met een clinic voor ouderen door 
Bettine Vriesekoop.

aan de Jan Aartestraat 18. Onder leiding 
van een enthousiaste en gediplomeerde 
trainer kunt u in de periode daarna mee-
doen aan een vitaliteitsprogramma. Samen 
met leeftijdsgenoten gaat u tien woensda-
gen aan de slag om u fitter te voelen. 

Voor deelname aan de clinic 
betaalt u € 5. Deelname aan het 
Fifty+ViTT programma (10 lessen 
van elk 1½ uur) kost slechts € 
35 inclusief een kopje koffie of 
thee. Als deelnemer bent u lid van 
onze sportbond en daarmee valt 
u onder de collectieve WA/onge-
vallen verzekering van de NTTB. 
Mensen die geïnteresseerd zijn 
om mee te komen spelen, zijn van 
harte welkom en kunnen contact 
opnemen met Marcel van der 
Wegen, ( (013) 534 28 39 0f 06 
142 554 74 of via 
7 vanderwegenmarcel@gmail.comBettine Vriesekoop in actie
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Zang- of pianolessen in alle stijlen
Zoek contact via 7 wilvanleijsen@home.nl ( (013) 544 54 55 : www.wilvanleijsen.nl

Muzieklessen 
Basgitaar, contrabas en tuba. Kees van de Ven Muziek, Carré 37, ( 06 156 214 70,  
7 keesvandevenmuziek@hotmail.com
 
Pianoles in alle stijlen. 
Bel met Arno Aerts ( (013) 544 54 55 of kijk op : www.arnoaertsjazz.nl

Parttime kappers gezocht 
Wij zijn op zoek naar parttime kappers voor 2 tot 4 dagen per week.
Als u ervaring heeft met  Europees haar kunt u uw cv opsturen naar:
7 gracehairandbeautycenter@gmail.com.
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BUURTAGENDA 

16 april Aanvang 19.30 uur Pelgrimhoeve 
Laatste avond Rikken t.b.v. Gijsje Eigenwijsje 

26 april Tot 00.00 uur Wijkkwis 
Laatste mogelijkheid inschrijven voor de Wijkkwis 

15 mei Vanaf 17.30 uur Pelgrimhoeve  
Seniorendiner; aanmelden vóór 8 mei 

10 mei Aanvang 20.30 uur Pelgrimhoeve 
Captainsavond voor deelname aan de Wijkkwis 

18 mei Exact 19.00 uur Pelgrimhoeve 
Start Wijkkwis  

 
INFORMATIE 
Ø Buurtkrant E-mail: armhoefseakkers@gmail.com 
     Redactie-adres Spoorlaan 2    5017 JS Tilburg     
     Advertenties Anneke v.d. Avoird Bosscheweg 192   ( 542 30 65 
  
Ø Buurtkrant 

medewerkers 
Stijn van den Broek - Lout Donders (Donlog) - Gerben van Eeuwijk 
– France Ghijsen - Maaike Hanssen - Joost Ketelaars (bezorging) - 
Toine Kocx (foto’s) – Toine Peerboom – Lucy Reijnen - Debbie de 
Weijer- Anne-Marie Smulders (In the picture) - Rob Ysebaert (lay-out).  

   
Ø Reacties 

Buurtkrant 
Deadline kopij volgend nummer  
Verschijningsdatum rond:  

      2 mei  
     17 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 

     Leden Lout Donders ( 543 88 68 (voorzitter), Ineke van Kasteren ( 544 
67 83 (secretaris, communicatie, senioren), Katy Bertens ( 06 303 677 
99 (groen, klankbordgroep Moerenburg), Yvette Eshuis ( 06 474 931 
61 (communicatie, omgevingswet), Erwin Jacobs ( 590 40 00 (penning-
meester), Hein Jacobs ( 542 61 10 (DAAD, Jan Wier), Remco 
Westhoek ( 535 70 08 (Kerk & Klooster, Moerenburg). 

     Vergadering Eerstvolgende vergadering: 14 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. 
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Ø Wijkagenten 
Erwin van Erve 
Ralph van Iersel 

Er is geen vast spreekuur. De wijkagenten maken graag 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 Pelgrimhoeve, 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 of 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 Jan Wierhof 7.  
 

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. 
 

Ø Buurtpreventie 
Team Piushaven 

Voor klachten en meldingen betreffende overlast in onze wijk 
7 bptpiushaven@gmail.com. 
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Dames	  en	  Heren	  Kapsalon	  

St.Josephstraat 85A                                                                                                                                                                                                   
5017GD Tilburg                                                                                                                                                                                                                        
013 5435109                                                                                                                           

 

Ook kunt u hier                                                                                                                                                                          
uw schoenen                                                                                                                                                        
afgeven voor  reparatie. 

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  

Hier
zou 
uw 

advertentie
kunnen 
staan!
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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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