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Kinderen en ouders van de Simon v.d. Stelstraat hebben op 2 april jl. op de kruising een 
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In een paar weken tijd is ons volledige sociale leven compleet veranderd. We moeten 
zoveel als mogelijk thuisblijven en contacten met anderen beperken of vermijden. 
Al het nieuws draait nog maar om 1 ding: het coronavirus dat dagelijks slachtoffers 
maakt. Een onzichtbare vijand die het op iedereen gemunt heeft … 
 
De horeca en veel winkels zijn gesloten; alle evenementen en partijtjes zijn afgelast.  
Als redactie hebben we gemeend om dit voorbeeld (nog) niet te volgen en een nummer te 
maken zoals u gewend bent. Dit keer met minder verslagen en aankondigingen, want er valt 
gewoon heel wat minder te beleven in onze wijk. Het levert wellicht een wat dunnere uitgave 
op, want ook voor een aantal adverteerders heeft het nu weinig zin om te adverteren. 
 
Maar wellicht ook nieuwe kansen. De redactie is nog op zoek naar mensen die het leuk 
vinden om maandelijks een bijdrage te leveren. Al voor het 45e jaar bestaat dit wijkblad door 
een redactie die uit louter vrijwilligers bestaat met een trouwe groep vrijwillige bezorgers. 
Wil jij je steentje bijdragen? Stuur een mailtje naar 7 armhoefseakkers@gmail.com. 
Welkom! 

 

Pelgrimhoeve Pubquiz 2020 
  
Helaas hebben we, i.v.m. de landelijke Corona-
maatregelen, ook de Pelgrimhoeve Pubquiz van 3 
april jl. af moeten blazen.  
Hopelijk vinden we in de loop van het jaar nog een 
geschikte datum om alsnog vast te stellen wie het 
slimste team van 2020 is.  
In dat geval zullen we de inschrijving opnieuw 
openstellen. De teams die nu ‘geplaatst’ waren of op 
de reservelijst terecht kwamen hebben dan uiteraard 
voorrang. 
  
Jos en Leran Parren 
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Een van de eersten die van de nood een 
deugd maakte was Gijs van Esch, de 
uitbater van Café Zomerlust: “Wij maken 
in onze keuken afhaalmaaltijden klaar die 
we overigens ook bezorgen. Als mensen 
dagelijks voor 20.00 uur telefonisch bestel-
len voor de volgende dag, dan kunnen ze 
die op die dag tussen 15.00 en 16.00 uur 
op komen halen.” 

Wisselende kaart
Via sociale media en flyers die in de wijk 
verspreid worden, biedt Gijs voor prijzen 
beneden de € 10 dagelijks – m.u.v. de dins-
dag – een gezellige variëteit van gerechten 
aan. Deze zijn geënt op de formule ‘Eten 
wat de pot schaft’ wat voorheen iedere 
vrijdagavond de nodige eters trok in Café 
Zomerlust. Even thuis in de magnetron en 
genieten maar. “Ik hoop hiermee mijn gas-
ten een service te verlenen”, vindt Gijs. 
Dat initiatief wordt gewaardeerd: ”Er wordt 
inderdaad goed gebruik van gemaakt. Ik 
zie het zelf meer als bezigheidstherapie, 
zodat ik dagelijks in de zaak bezig ben en 
mijn gasten op die manier ook blijf zien. 
Ik hoop dan ook van harte dat ik, als deze 
crisis voorbij is, ze weer persoonlijk kan 
ontvangen. Nu is dat contact toch wel erg 
beperkt.”
Ondertussen wordt de gelegenheid te baat 
genomen om aan de slag te gaan in en 
rond Café Zomerlust. “We zijn nu dagelijks 
bezig met alles zomer-klaar te maken. 
Dan gaat het bijvoorbeeld om het schoon-
maken van het terras en het schuren en 
lakken van alle tafeltjes. Verder kunnen we 
eigenlijk niet veel doen om wat omzet te 
genereren.”
Bestellen kan dagelijks via  (013) 542 
52 92 voor de dag daarop of op een latere 
datum. Kun je het zelf niet afhalen bij Café 

Wij krijgen eten thuis

Restaurants en andere eettenten mogen vanwege de coronamaatregelen geen klan-
ten meer ontvangen. Eten bezorgen mag juist wel. Veel ondernemers zijn daarop 
een bezorgservice begonnen. We nemen een kijkje bij Café Zomerlust en restaurant 
Harboury.

Zomerlust, dan wordt een bestelling bij een 
minimale besteding van € 25 bezorgd in 
Tilburg en Berkel-Enschot m.u.v. Reeshof 
en de Blaak.

Waardebon
Hein Schlahmilch en Marly Hendrickx run-
nen restaurant Harboury aan de Piushaven. 
Hun zaak is net verbouwd en dan komt 
zo’n gedwongen sluiting ook voor hen erg 
ongelegen. Marly: “ik wil beginnen met het 
bedanken van iedereen die ons op welke 
manier dan ook, steunt in deze tijd. We 
hebben hartverwarmende berichten mogen 
ontvangen en velen hebben ons gesteund 
door het kopen van een waardebon. We 
hebben bonnen van € 50, € 100 en € 200. 
Deze zijn later weer in te wisselen als we 
weer open zijn.”
Op vrijdag, zaterdag en zondag kan er bij 
de mensen thuis ook een prachtig samen-
gesteld culinair Harboury Thuismenu voor 
€ 37,50 p.p. worden bezorgd wat alleen 
nog maar opgewarmd hoeft te worden. 
“We doen er foto’s bij hoe de borden op-
gemaakt kunnen worden en een duidelijke 
instructie”, legt Marly uit. “Daarnaast laat 

De medewerkers van café Zomerlust 
houden de moed erin
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Hein op Facebook ook zien wat de samen-
stelling van het menu is en wie het heeft 
klaargemaakt. Onze insteek is: maak het 

Hein en Marly van restaurant Harboury

thuis ook gezellig door te genieten van dit 
menu!”
Het initiatief slaat aan: “In de eerste week 
konden we meer dan 80 menu’s bezorgen 
en kregen we ook vele foto’s van mooi 
gedekte tafels en gezellige etentjes bij de 
mensen thuis. Hein zorgt ervoor dat het 
Thuismenu wekelijks wisselt. Op deze 
manier hopen we dat er voor ieder wat wils 
bij zit.”

Wil je het Harboury Thuismenu bestellen, 
mail dan naar:  info@harboury.nl of 
 (013) 207 00 65. Natuurlijk is er de mo-
gelijkheid om losse gerechten te bestellen. 
Het minimale bestelbedrag is € 30 en dan 
wordt het gratis thuisbezorgd in Tilburg e.o.

Waarom wordt dit festival georganiseerd? 
Cathelijne en Floor: “Vanaf 14 jaar 
mag je alleen naar een concert zonder 
begeleiding. Maar een hoop 13 jarigen 
zouden dit ook al graag willen. Daarom 
organiseert 013 dit jaar voor het eerst dit 
festival”.
Op de site van Poppodium 013 staat 
verder nog: ‘De leeftijd 13 jaar (de 
belangrijke levensfase tussen kind en 
volwassenheid) is niet alleen symbolisch 
vanwege onze naam, maar is ook een 
sleutelleeftijd van onze bezoeker. Normaal 
is de minimumleeftijd om zelfstandig 013 
te bezoeken 14 jaar. De overgang van de 
veilige basisschool naar de onbekende 
middelbare school, de ontwikkeling van 
eigen identiteit en smaak, loskomen van 
je ouders, puber worden, fan worden van 
nieuwe muzikale helden en genieten van 
nieuwe mogelijkheden: er gebeurt veel 
in het leven van een dertienjarige en de 

‘Wij Zijn 13!’ Festival voor en door 13-jarigen                  Debbie de Weijer

In het najaar van 2019 vroeg Poppodium 013 wie er op zijn 13e #festivalboss wilde 
zijn. Via school en familie hoorden Cathelijne en Floor hiervan en ze reageerden, 
samen met heel veel anderen. Nu zijn zij twee van de 19 enthousiaste dertienjarigen 
die niet alleen voor het eerst een festival zonder ouders gaan bezoeken, maar deze 
ook zelf mee-organiseren. En ondanks de corona-dreiging gaan die voorbereidingen 
nog steeds door.

ontwikkelingen volgen zich in hoog tempo 
op. 013 wil hier graag een fantastische live 
ervaring aan toevoegen.’

Festivalboss
Floor en Cathelijne vertellen me dat ze 
het erg leuk vinden om ‘festivalboss’ te 
zijn. Tijdens de allereerste bijeenkomst 
werden ze verrast: één groep mocht naar 
een optreden van Snelle en de andere 
groep naar Tabitha. Verder hebben ze zelf 
gebrainstormd over wie ze graag op het 
festival zouden willen hebben als artiesten 
(voor beiden staat Maan nog hoog op hun 
favorietenlijstje!), waar deze optredens 
komen, met wie een meet & greet is en 
wat voor soort coole workshops er moeten 
gaan komen. 
1-2x per maand komen de festivalbosses 
bij elkaar, van 17.30-20.00 uur. Zo’n 
meeting is vaak gezellig en begint met 
samen eten. De afgelopen keren hebben 
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ze al pizza’s van Domino’s gegeten, 
pasta en McDonalds. “Het is leuk om met 
leeftijdsgenoten onder elkaar te zijn en 
elkaar te leren kennen.” Hier zitten ook een 
paar volwassenen bij, maar deze laten de 
kinderen vooral zelf met ideeën komen. 
Floor geeft aan: “Tenslotte is het ons 
festival. Maar gelukkig zijn de volwassenen 
het vaak eens met wat wij willen”.
Ook krijgen ze workshops die betrekking 
hebben op promotie. Eén die ze al gehad 
hebben is vloggen. Dit is leuk, maar zowel 
Cathelijne als Floor zien zich niet als echte 
vloggers. “Een vlog maken is wel leuk, 
maar ieder dag is best wel veel.” 

Veiligheid
Het lijkt een heel vet festival te worden 
op zaterdag 6 juni van 16.00 tot 00.00 
uur, tenminste als het niet afgelast 
wordt. Voor de ouders die eventueel 
nog twijfelen, de kinderen zijn in goede 
handen. Er zijn gecertificeerde beveiligers, 
hulpverleners en personeel aanwezig. 
Er wordt een strikt ‘binnen-is-binnen-
beleid’ gevoerd en iedereen moet worden 
opgehaald. Uiteraard wordt er geen alcohol 
geschonken.

Floor en Cathelijne geven tenslotte nog aan 
dat “veel kinderen uit onze wijk erg gezellig 
zou zijn”. Dus: ben of word je 13 in 2020, 
kijk dan voor meer informatie of tickets op 
 www.wijzijn13.nl.

Parkjevantoen

Het ‘Parkje van toen’ is in de afgelopen 
maanden mooi opgeknapt. Sommige 
bezoekers van Jan Wier hebben daar totaal 
geen oog voor en parkeren hun auto ge-
woon op de pas ingezaaide grasmat. Heel 
jammer!
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De raad is gekozen uit en door de leer-
lingen en bestaat uit 7 leerlingen die de 
groepen 5 t/m 8 vertegenwoordigen. Om in 
de raad te komen, zijn er kleine campag-
nes gevoerd in de klas. Hoe dit allemaal in 
zijn werk is gegaan en wat je moet doen 
als lid van de leerlingenraad, vertelt Lotte 
Mouthaan. Zij is gekozen tot vertegenwoor-
diger van groep 8 van Meneer Sjors.

.  Waarom een leerlingenraad en wat is 
het doel hiervan?
Om dingen te bedenken die beter kunnen 
aan de school. 

.  Waarom wilde jij graag in de leerlin-
genraad komen?
Ik wilde graag in de leerlingenraad om te 
laten horen wat ik graag wil veranderen.

.  Wat heb je er voor moeten doen? 
Ik heb een presentatie gemaakt met dingen 
die ik wil veranderen, ook mijn kwaliteiten 
moesten er in staan.

Leerlingenraad op Bs. Armhoefse Akker                           France Ghijsen

Geen raad van elf, maar van 7. Basisschool Armhoefse Akker is gestart met een leer-
lingenraad omdat de school het belangrijk vindt dat leerlingen zich verbonden voelen 
met de school. De leerlingenraad komt eens per maand samen en mag nadenken over 
initiatieven voor het bevorderen van het plezier op school.

.  Nu je gekozen bent - wat zijn jouw 
taken?
Ik ben de voorzitter van de leerlingenraad 
geworden en we gaan elke maand een 
keer vergaderen.

.  Hoe overleggen jullie met leerkrachten 
en de schooldirecteur?
Eerst gaan we een idee bedenken: wat 
willen we veranderen? Dat doen we met de 
leerkracht. Dan gaan we een plan maken, 
ook samen met de leerkracht. Als we een 
goed plan hebben gaan we dat laten zien 
aan de directeur.

.  Heb je ook de leerlingenraad van an-
dere basisscholen ontmoet?
Ja, net toen we voor de eerste keer met de 
leerlingenraad bij elkaar kwamen moesten 
we een poster en presentatie maken over 
onze school met dingen die we al goed 
doen en dingen die we beter kunnen doen. 
Dat moesten we op basisschool de Vijf 
Hoeven presenteren en je moest ook naar 
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Schildersbedrijf Michel van Gemert 

 
Voor al uw binnen- en buitenschilderwerk 

Tevens ook kleine stukadoorwerken 
 

30 jaar ervaring in onderhoudswerken en nieuwbouw 
 

Vrijblijvende offerte 

Eikenbosch 43 
5056 GB  Berkel-Enschot 

Tel: 013 - 5367336 
Mob.: 06 – 22790145   

 
Winterschilder: 

van oktober t/m februari 10% korting          
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

  

 

Prinsenhoeven 36                      013-5420685             info@vdbraakenmaas.nl   

 

Overige Specialismen: fysiotherapie, geriatrietherapie, manuele therapie, 
kinderfysiotherapie, echografie, sportblessures, revalidatie na een operatie of beroerte, 

Parkinson, hyperventilatieklachten, COPD, claudicatio, tape, dry needling, begeleid fitness. 

 

Fysiotherapie in tijden van Corona.  
 

Op dit moment is onze praktijk gesloten t/m 28 april voor fysieke 
behandelingen. Maar onze fysiotherapeuten blijven zowel telefonisch als 

online beschikbaar om je te helpen met klachten aan het houdings- en 
bewegingsapparaat. Aarzel dus niet en neem gerust contact met ons op 
voor een consult op afstand. Het videoconsult wordt gewoon vanuit je 

aanvullende verzekering vergoed.  
 

Let goed op uw gezondheid en op die van anderen.  
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presentaties van andere scholen kijken. 
Die dag hebben we alle leuke en goede 
dingen die we bij anderen hadden gezien 
opgeschreven en daar gaan we nog mee 
aan de slag.

.  Wat staat er verder nog op de agenda?
We zijn nu bezig met afval scheiden, maar 

we willen ook nog meer planten in de klas-
sen.

.  Zijn er nog dingen die jij graag zelf wilt 
vertellen over de leerlingenraad?
Dat ik het super leuk vind in de leerlingen-
raad.

Dankjewel Lotte en veel plezier en succes!

Frank en ik kennen elkaar al lang, samen 
maakten we mooie series voor Omroep 
Brabant zoals ‘De Kracht van Brabant’. 
Veel mensen kennen hem van de Jumbo 
reclames. Maar hij doet veel andere mooie 
dingen. De monoloog van Karl Marx bij-
voorbeeld. Vorig seizoen in de theaters en 
nu was de reprise van dertig voorstellingen 
gepland. 
Helaas, helaas, ook hier gooide corona roet 
in het eten. Ik had de voorstelling al gezien 
en meldde mij bij de heer Marx: Ik heb 
schuifdeuren en ik ken wel mensen die het 
willen ‘uitzenden’. Bovendien herinnerde 
ik mij dat ik onder de indruk was van het 
verhaal. 

Karl Marx in Armhoef                                                Lout Donders

En ineens stond Frank Lammers daar tussen mijn schuifdeuren van Jan Pietersz. 
Coenstraat 9, in de gedaante van Karl Marx. Zwart pak, knalrode stropdas. Live te zien 
op de online kanalen van Omroep Tilburg en het Zuidelijk Toneel. 

En zo kon het gebeuren dat op zondag 22 
maart jl. mijn huiskamer verbouwd werd, 
camera’s en licht naar binnen werden 
gesjouwd en om klokslag 19.00 uur de 
voorstelling kon beginnen, voor een aan-
dachtig driekoppig publiek: onze zoon Max, 
zijn vriendin Malou en ‘buurjongen’ Rolph 
van de Wouw. Het verhaal had niet op een 
beter moment kunnen komen, het past 
naadloos in de barre tijden waarin we nu 
allemaal zitten. 

Het is nog terug te zien op de facebook pa-
gina van Omroep Tilburg. Inmiddels hebben 
15.000 mensen daar al gekeken. 

De geïmproviseerde studio bij Lout thuis
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Voor het eerst …      

Deze rubriek gaat over nieuwe levenstappen die gezet worden vanuit onze wijk met daarin aandacht 
voor achtergronden, drijfveren en verwachtingen. Wil je meedoen, of heb je tips? Laat het weten aan 
de redactie via  armhoefseakkers@gmail.com. 

Op maandag leek het nog wel leuk, de 
coronavakantie. Het weer was sinds lange 
tijd eindelijk aantrekkelijk om buiten te spe-
len. Fijn voor de kinderen en ondertussen 
maakten leerkrachten noodgedwongen een 
mega inhaalslag op de digitale snelweg. 
Ouders maakten noodgedwongen een 
planning om werkend en lerend met het 
gezin zo goed mogelijk en hopelijk ook nog 
productief, de dag samen door te komen. 

TEAM(S) building
Er is maar één manier om deze crisis door 
te komen en dat is samen. Symbolisch is 

Thuisonderwijs                                                                France Ghijsen

De kogel ging door de kerk op zondagavond 15 maart: de scholen gaan sluiten van-
wege het coronavirus. Er volgenden menig vreugdedansje en menig wanhoopskreet. 
Maar, we maken er samen iets van!

het dan ook dat groep 8 van basisschool 
Armhoefse Akker onder leiding van meneer 
Sjors het platform TEAMS kiest om de klas 
onderwijs op afstand aan te bieden. Na 
2 dagen konden ze al ‘live’ gaan. Iedere 
ochtend om 8:45 uur heeft mijn zoon nu 
ook een ’conference call’ met zijn klas. Hij 
is bloedserieus en eist van de rest van het 
gezin dat we stil zijn, wanneer hij aan het 
werk is. Waar herken ik dat van?
Challenge
Meneer Sjors geeft vroeg in de ochtend uit-
leg over het werk van de dag. De opdrach-
ten kunnen gemaakt worden in de online 
leeromgeving ‘Snappet’ waar de leerlingen 
al mee werken op school. Later in de 
ochtend en in de middag kan groep 8 via 
TEAMS de leerkracht weer bereiken voor 
vragen of extra uitleg. Om de spirit erin te 
houden, krijgen de leerlingen elke dag een 
super toffe challenge: muziek-challenge 
(maak een filmpje wanneer je muziek 
maakt), trick-shot-challenge (film hoe een 
pingpong balletje via verschillende obsta-
kels in een potje valt) en de lees-challenge 
(maak een foto van jezelf op een bijzonder 
lees plek). 

Na de eerste weken kunnen we terugkijken 
op een tijd waarin iedereen zijn uiterste 
best doet om in contact met elkaar te 
blijven en zoveel mogelijk te blijven leren. 
Wel lekker om veel pauzes te nemen voor 
buiten spelen, samen met het gezin te ont-
bijten en lunchen. We maken het beste van 
deze bijzondere situatie waarin we hopen 
dat iedereen gezond blijft!
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Vico, de zoon van de schrijfster, heeft een uitdagend plekje gevonden 
voor de lees-challenge van school 

 

 
Koningsfeest afgelast 
 
Het barrooster was al klaar, toiletten, tenten, bar, 
popcorn... we hadden alles al geregeld, maar helaas 
moeten we een jaar overslaan! We rekenen op al onze 
buurtgenoten tijdens de spetterende editie van 2021!  
Wij zijn er in ieder geval al klaar voor! 
Ingeborg Bosch & Co 
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Dat geldt voor jong en oud. Een spontane 
actie van Pauline waar zich meteen een 
tiental mensen uit onze wijk bij aangemeld 
hebben. Voor van alles kunt u een beroep 
op ons doen. Boodschappen doen, contact 
om de eenzaamheid te doorbreken, baby-
sitten, kinderopvang als u moet werken, 
de hond uitlaten, kleine reparatie uitvoeren 
of wat dan ook. Dit doen we al een paar 
weken voor mensen die zelf niet de deur 
uit durven of kunnen of nu geen hulp heb-
ben van de mensen waar ze normaal een 
beroep op kunnen doen. 

Inmiddels hebben we al opgepast voor een 
gezin waarvan de ouders moesten werken 
en volop boodschappen gedaan voor diver-
se mensen. Stel uw vraag, als we niet kun-
nen helpen weten we misschien wel waar u 
wel moet zijn of kunnen wij de weg voor u 
zoeken of een oplossing voor uw probleem. 
We willen u graag helpen, dus schroom niet 
om contact met ons op te nemen.

Heeft u een verzoek of vraag bel of mail 
met Corin Sweegers  (013) 536 80 01 of 

Hulp nodig in deze Coronatijd, bel of mail!
Door de maatregelen rond het coronavirus is er op initiatief van wijkgenote Pauline 
Beckers door een aantal buurtbewoners een groepje opgericht om mensen te onder-
steunen en helpen in deze bizarre tijd. 

 06 224 253 77 of 
 corin@sweegers.nl. Zij legt uw vraag 
dan bij iemand uit de groep neer.
U kunt ook een briefje voor het raam aan 
de straatkant zetten met uw telefoonnum-
mer en de hulpvraag erop. Er wandelen 
veel mensen in onze wijk (bijvoorbeeld om 
de hond uit te laten) die dit dan zien en u 
kunnen helpen of ons kunnen bellen.

 

 

 
Seniorendiners gaan helaas niet door 

 
 
Normaal zou u hier kunnen lezen over het menu van het seniorendiner van 13 mei. 
Maar helaas is op het moment dat we dit schrijven (eind maart) niets meer normaal. 
En moeten we dus de diners afzeggen.  
 
Dit is ook al gebeurd met het seniorendiner dat op 15 april gepland stond. De mensen die 
daarvoor stonden ingeschreven, hebben bericht gehad en zij hebben hun geld inmiddels 
teruggekregen 
 
Er is nog een diner gepland op 24 juni, maar het is nog totaal onduidelijk of dit door kan 
gaan. Waarschijnlijk niet, want op dit moment zijn de regels tot 1 juni bepaald en we hebben 
ook tijd nodig om de info te plaatsen. 
Daarom zeggen we met pijn in ons hart: schrap de data van de seniorendiners dit voorjaar 
maar uit uw agenda. Mocht er toch een mogelijkheid zijn, dan laten we dat zeker weten. 
En anders hopen we elkaar in het najaar weer allemaal in goede gezondheid te treffen. 
 
Mocht u in deze lastige tijd hulp nodig hebben, of heeft u vragen over bijvoorbeeld andere 
activiteiten? Neem dan contact op met: 
n KBO Sacrament, 7 kbo.sacrament@gmail.com, ( 06 822 452 88 
n Senioren Netwerk Armhoefse Akkers, 7 seniorennetwerk@armhoefseakkers.nl,  
( (013) 544 67 83 (Ineke van Kasteren)  
 
Hartelijke groeten van KBO Sacrament en Senioren Netwerk Armhoefse Akkers  

lees verder op de volgende pagina
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activiteiten? Neem dan contact op met: 
n KBO Sacrament, 7 kbo.sacrament@gmail.com, ( 06 822 452 88 
n Senioren Netwerk Armhoefse Akkers, 7 seniorennetwerk@armhoefseakkers.nl,  
( (013) 544 67 83 (Ineke van Kasteren)  
 
Hartelijke groeten van KBO Sacrament en Senioren Netwerk Armhoefse Akkers  

 

 

 
Nieuws van het Senioren Netwerk 

 
 
In februari genoten we nog van heerlijke taartjes en een rondleiding bij de bakkerij 
van Robèrt van Beckhoven in De Leerfabriek KVL in Oisterwijk. De volgende activiteit 
stond al op de planning.... 
 
Op vrijdag 13 maart zouden we met een groep wijkbewoners gaan lunchen bij Hotel Van der 
Valk. Gezellig samen genieten van het lunchbuffet. Maar helaas kon het niet doorgaan, 
doordat vlak daarvoor het coronavirus de kop opstak. Het was het begin van veel dingen die 
niet door konden gaan. Zoals de seniorendiners in de Pelgrimhoeve en de wandeling 
'oorlogsherinneringen' die we eind april zouden doen. 
 
We proberen op kleine schaal contact te houden met ouderen die regelmatig bij onze 
activiteiten aansluiten. En we denken na over alternatieven om toch wat gezelligs te bieden 
in deze onzekere tijd. Eén ding is zeker: we gaan de activiteiten van het Senioren Netwerk 
zeker weer oppikken zodra dat mogelijk is. Dan hoort u van ons en zien we elkaar hopelijk 
snel weer! 
Tot die tijd kunt u met vragen altijd terecht op 7 seniorennetwerk@armhoefseakkers.nl of 
( (013) 544 67 83 (Ineke van Kasteren). Ook als u hulp nodig heeft.  
 
Veel groeten van het Senioren Netwerk Armhoefse Akkers 
 
 
 
 

Op vrijdag 13 maart zouden we met een 
groep wijkbewoners gaan lunchen bij Hotel 
Van der Valk. Gezellig samen genieten van 
het lunchbuffet. Maar helaas kon het niet 
doorgaan, doordat vlak daarvoor het coro-
navirus de kop opstak. Het was het begin 
van veel dingen die niet door konden gaan. 
Zoals de seniorendiners in de Pelgrimhoeve 
en de wandeling ‘oorlogsherinneringen’ die 
we eind april zouden doen.

We proberen op kleine schaal contact te 
houden met ouderen die regelmatig bij 
onze activiteiten aansluiten. En we denken 
na over alternatieven om toch wat gezel-
ligs te bieden in deze onzekere tijd. Eén 
ding is zeker: we gaan de activiteiten van 
het Senioren Netwerk zeker weer oppikken 
zodra dat mogelijk is. Dan hoort u van ons 
en zien we elkaar hopelijk snel weer!
Tot die tijd kunt u met vragen altijd terecht 

In februari genoten we nog van heerlijke taartjes en een rondleiding bij de bakkerij 
van Robèrt van Beckhoven in De Leerfabriek KVL in Oisterwijk. De volgende activiteit 
stond al op de planning....

op  seniorennetwerk@armhoefseakkers.nl 
of  (013) 544 67 83 (Ineke van Kasteren). 
Ook als u hulp nodig heeft. 

Veel groeten van het Senioren Netwerk 
Armhoefse Akkers

Genieten van de prachtige taartjes, 
gemaakt door Robèrt van Beckhoven
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In de Armhoef is het stilletjes. De school is 
dicht en toch blijven kinderen veel binnen 
terwijl het mooi weer is. De tuintjes botten 
uit met bomen, struiken en bollen volop 
in bloei. Mensen die buiten zijn houden 
afstand. Ook in Moerenburg lachen we en 
groeten we vriendelijk, terwijl we met een 
grote boog om anderen heenlopen. De 
eerste week van de uitbraak van het coro-
navirus trokken mensen nog naar buiten 
en werd het virus weggelachen. Daarna 
werden we serieuzer. 

Applaus
Overal in de wijk werd geklapt voor de 
mensen in de zorg. Ook in de JP Coen 
stonden we ieder voor ons eigen deur te 
klappen, te juichen, te fluiten en te klappen 
en ons af te vragen hoe lang we eigenlijk 
moesten applaudisseren. Tot iemand dat 
ook riep. Normaal een uitstekend moment 

Wij(k)gevoel              Lucy Reijnen

Alles valt stil. De wereld houdt zijn adem in. De mensen niezen netjes in hun elleboog, 
blijven veel binnen, werken en leren vanuit huis. In veel huiskamers wordt thuisonder-
wijs gegeven of gevolgd. We zijn ineens unaniem blij met de mensen in de zorg, het 
onderwijs en de schoonmaak. De natuur ademt uit met schone lucht, met een nieuwe 
lente, een nieuw geluid.

om de statafels, de vuurkorven en de drank 
naar buiten te slepen voor een spontaan 
stoepfeestje. Dat gebeurde niet, ook een 
paar dagen later toen we weer buiten ston-
den om mee te doen of mee te luisteren. 
‘Ode an die Freude’ van Beethoven klonk 
door de straat. Jong en oud, trommel, saxo-
foons, viool, tamboerijn, melodica speelde 
hetzelfde nummer op eigen wijze. En toen 
nog maar een keer waarna “tot volgende 
week!” werd geroepen.

Wij(k)
Ook de straat-app getuigt van een sterke 
verbondenheid. Mensen bieden aan bood-
schappen te doen voor elkaar, er wordt een 
pingpongtafel van huis gewisseld, er wordt 
massaal meegedaan aan de ‘berenspeur-
tocht’: In navolging van een Waalwijks idee 
zetten mensen een beer voor hun raam.
Wat boffen we toch met zoveel buurtschap 

Samen op afstand muziek maken. Op de voorgrond Eline Vissers 
met haar roze fluit en de violiste is Hester Voddé

om ons heen. We 
wisten het al; het 
wij-gevoel is in onze 
straat, in onze buurt, 
sterk. 

Maar toch, ik kan 
niet wachten tot we 
weer gewoon wel 
die statafels naar 
buiten sleuren, onze 
koelkasten plun-
deren en spontaan 
een feestje bouwen 
om dat wij(k)gevoel 
te kunnen vieren.
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Wijkkwis naar 2021 
 
De organisatie achter de Wijkkwis heeft moeten 
besluiten het evenement op 6 juni a.s. een jaartje op  
te schuiven. De onzekerheden rondom het corona-
virus en alle contactverboden maken het heel lastig 
alle voorbereidingen te treffen. 

 Om de ‘pijn’ wat te verzachten tref je hieronder een aantal vragen aan. Deze komen 
deels uit voorgaande wijkkwissen en deels waren ze bestemd voor de editie 2020.
Wellicht een gezellig tijdverdrijf als ‘de muren op je af beginnen te komen’.
Stuur je antwoorden vóór 11 mei naar wijkkwisarmhoefseakkers@gmail.nl en wel-
licht ligt er een mooi prijsje op je te wachten …

nn  Ikweetetooknie 
a. Welke titel hoort niet in het volgende rijtje thuis? Jessie en King – Een kip op de wip 

– Heksen en zo - Stuurloos tussen de sterren – Boze drieling – Lang leve de 
Leeuwenkuil – De grijpgrip – Altijd bijten de buren  

b. In welk Nederlandstalig nummer spelen Nelis en Leentje hoofdrollen?  
c. Elvis Presley kennen we voornamelijk van zijn vele muzikale hits. Hij speelde ook in 

een aantal films. Hoeveel waren er dat?   
d. Hoe noemen we een zanger die een ontspannen en intieme houding heeft en zingt 

met een zachte, lage stem, zoals: Paul Anka, Pat Boone, Bing Crosby en Tom 
Jones?   

e. De bijnaam die The Monkees kregen was gebaseerd op de meest bekende bijnaam 
van de Beatles. Hoe luidde deze spottende bijnaam?   

f. Axl Rose is een anagram. Waar staat dit anagram voor?   
g. Deze rockster heeft een opmerkelijke kleedkamereis: Haribo Gummy Bears, Doritos 

en magnetronpopcorn. Dit spoelt hij graag weg met absint. Wie is dit?   
h. Hoe heet de vlindervanger die met zijn dikke vriend op de vlucht via de maag van 

een walvis en de Moorse slavernij uiteindelijk het geluk vindt?    
i. Wat is de krijgsnaam die de schrijver Karl May zichzelf toebedeelde in zijn 

beroemde verhalen over een bekende indiaan?    
j. Hoe worden de bands Slayer, Megadeth, Anthrax en Metallica samen ook wel 

genoemd? 
 
nn  Kusjes 
Het liedje ‘Kusjesdag’ is een van de bekendste nummers 
van K3.  
 
Weet jij hoe vaak het woord ‘kusjes’ voorkomt in dit liedje? 
 
Het zijn niet alleen de losse woordjes die tellen, maar ook  
- natuurlijk – het woordje ‘Kusjesdag’ telt gewoon mee. 
  

 n  Kinderliedjes 
De vraag over kinderliedjes in de vorige uitgave van deze Wijkkrant is tot nu toe door 
niemand volledig goed beantwoord. Vooral foto B blijkt een lastige. Probeer jij het eens? 
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nn Kuifje & Co 
Kuifje speelt de hoofdrol in heel wat avonturen. We zijn op zoek naar de naam van de figuur 
waar een cijfer bij staat en het antwoord op de specifieke vraag. 
 

 
 
a. In welk album speelt hij zijn belangrijkste rol?   
b. Hij werkt op kasteel Molenschot. Op welk echt Frans kasteel is Molenschot gebaseerd?   
c. Welke uitvinding van deze persoon is de eerste waarmee Kuifje kennismaakte?   
d. Maak zijn lijfspreuk af: ‘Duizend miljoen duizend miljard ……..’   
e. Aan welk uiterlijk kenmerk kun je deze eeneiige tweeling van elkaar onderscheiden?  
f. Van welk ras is deze hond?   
g. Wat is de openingszin van haar favoriete opera?   
h. Welk beroep oefent deze persoon uit? 
 
nn  Misdrijf? 
Hieronder staan wat zaken die eigenlijk niet mogen.  
Maar gaat het om een misdrijf of om een overtreding? 
a. Kapot schoppen van een vuilniszak  
b. Een kat bij de staart pakken en dan trekken   
c. Iemand op de markt zomaar een klap geven    
d. Jouw buurvrouw een tijdje hinderlijk volgen   
e. Zonder rijbewijs door Armhoefse Akkers rijden   
f. De fiets van je overbuurman vernielen    
g. Dronken vanaf Café Zomerlust met je auto wegrijden   
h. Verbergen van een minderjarige 
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nn  Weet jij dit te vinden? 
Op het openbare terrein van de voormalige Waterzuivering 
aan de Hoevense Kanaaldijk is een mooie, ijzeren plaat te 
vinden met daarop een overzicht van de installaties van deze 
waterzuivering, zoals op de foto te zien is.  
 
Ga eens op zoek tussen de rietkragen en kijk of je ‘m kunt 
vinden. 
 
Maak een foto met jezelf erbij. 
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n  Onze wijk 
Hieronder zie je 4 fragmenten van ‘bezienswaardigheden’ in onze wijk.  
Geef aan waar deze te vinden zijn. 
 

  

  
 
 
 

n  FFF tellen 
Hoeveel driehoeken tel jij in deze figuur? 
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Kinderen spelen buiten
In december 2007 publiceerde het Brabants Dagblad als bijlage in groot A-3 formaat een Stads-
portret waarin de minder bekende kanten van Tilburg aan bod kwamen: het riool, de schuil-
kelders, de vele pleinen, het draaiend huis in aanbouw, de straat Klein Tilburg, Broekhoven als 
ideale woonplek, de olifant Annabel die toen veertig jaar geleden verhuisd was van de Tilburgse 
dierentuin (gesloten in 1966) naar die van Emmen, Venezolanen als minderheid in Tilburg. Op de 
voorkant stond een foto van het kunstobject op het Transvaalplein in de Tilburgse wijk Oerle. Het 
gaat om het kunstwerk Sindroom van de Zuid-Afrikaanse kunstenares Doreen Southwood. Het 
kunstwerk werd op 21 maart 2007 onthuld, onder auspiciën van een Tilburgs comité onder leiding 
van de kunstenaar Rob Moonen op de Internationale Dag voor de Uitbanning van Rassendiscrimi-
natie.

De jaren daarna ben ik vaak op de fiets naar mijn werk langs dit kunstwerk gereden. Het bestaat 
uit een schommel met een van de zitjes in de lucht en een bronzen beeld van een meisje dat recht 
vooruit kijkt, waardoor zij het schommelzitje niet aan ziet komen. De betekenis ervan kreeg ge-
leidelijk aan vorm in mijn gedachten. In het park op het Transvaalplein speelden sinds geruime tijd 
geen kinderen meer, maar stond er wel die still, dat bevroren beeld met die schommel in beweging 
en dat argeloze kind. Hadden beide feiten iets met elkaar te maken? Volgens de kunstenares echter 
niet, want het beeld symboliseert haar argeloze onwetendheid van de apartheid in Zuid-Afrika, 
toen ze zelf nog een kind was.

Er stond geen verklarend bijschrift bij de foto op de voorpagina van de bijlage en ook de ontwer-
per van de sculptuur werd niet vernoemd. Dit gegeven liet voor de niet door kennis gehinderde 
toeschouwer andere betekenissen toe, zoals trouwens bij elk goed kunstwerk het geval is. Voor mij 
symboliseerde het kunstwerk het dramatische moment dat de Tilburgse kinderen niet meer buiten 
gingen spelen, maar thuis bleven zitten achter hun pc, laptop of iPad. 

Tot voor kort dan, want sinds kort zie ik weer kinderen buiten spelen, in boompjes klimmen, 
verstoppertje en krijgertje spelen tussen de geparkeerde auto’s 
van hun ouders door die nu noodgedwongen thuiszitten. 
De baas van Intertoys meldt dat de bordspelen en puzzels niet 
zijn aan te slepen en smeekt de overheid om géén winkelverbod. 
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Mijn man werkt thuis, maar de kinderen dus 
ook! Wij hebben 3 pubers in huis (4 vmbo, 
4 en 1 havo). Ineens is het dagelijks leven 
voor iedereen anders en vraagt het om om-
schakelen en aanpassingsvermogen. Niet 
alleen voor de kinderen, zeer zeker ook 
voor alle docenten, maar vergeet daarbij 
niet de nieuwe taak die we er als ouders 
ineens erbij kregen: juf mama en meester 
papa.

Onderwijs op afstand
Hoe langer de kinderen op het VO zitten, 
hoe zelfstandiger ze zijn en hoe makkelijker 
ze zich kunnen redden in deze situatie. Dit 
wil niet zeggen dat het allemaal van een 
leien dakje is gegaan. Vanaf het eerste 
moment hebben wij aangegeven dat ze 
GEEN vakantie hadden. Dus: op tijd op 
staan (“is 9.00 uur echt nodig?”) en de tijd 
die je op school zou zitten aan schoolwerk 
besteden (althans een groot gedeelte 
daarvan). Gelukkig kwam er in de loop 
van de week wat meer duidelijkheid vanuit 
alle drie de scholen en werd er structuur 
gegeven aan de (online) lessen en de 
opdrachten die gemaakt moesten worden. 
Voor onze brugklasser hebben we nog wel 
flink wat sturing moeten geven. Niet zozeer 

Als de maatschappij ineens verandert…                      Debbie de Weijer

We mogen ineens niet meer gaan werken en moeten zoveel mogelijk ‘thuiswerken’. 
Dat was toch wel even een omschakeling. Zelf moet ik wel gewoon gaan werken om-
dat ik in de VGzorg werk en de cliënten van hun begeleiders afhankelijk zijn. 

in het werken aan school, maar meer het 
uitleggen van de opdrachten en waar alles 
te vinden is. Dagelijks vragen we ook aan 
de kinderen hoe het is gegaan met hun 
schoolwerk en of ze nog ondersteuning 
nodig hebben. Niet dat ze daar altijd happig 
op zijn, maar goed.
En nu blijkt ook het Centraal Eindexamen 
niet door te gaan. Gelukkig reageert school 
heel snel en hebben de eindexamenkan-
didaten binnen een dag duidelijkheid over 
hoe of wat. De schoolexamens begonnen 
eigenlijk in de 4e week van maart, maar 
worden nu op een later tijdstip ingehaald en 
de uitslag is bepalend voor je diploma. Nu 
is de druk dus eventjes van de ketel voor 
onze oudste jongen, maar hij beseft dat hij 
nog wel moet blijven leren. Het afgelopen 
jaar heeft hij al hard gewerkt, dus wat dat 
betreft hoeft hij niet ineens een inhaalslag 
te maken nu er niets meer te compenseren 
is met het Centraal Examen.

Social distance
Dan is er nog het puntje: geen contact, niet 
sporten en niet werken. Op zich leven onze 
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kinderen in een digitale wereld. Contact 
met hun leeftijdsgenootjes is dus heel snel 
gelegd en dat doen ze dan ook dagelijks. 
Ik denk terug aan mijn jeugd. Als dit 30 
jaar geleden was gebeurd, dan hadden wij 
werkelijk niets: wij speelden namelijk altijd 
buiten of met anderen en hadden geen 
mobieltjes, games etc., behalve bordspe-
len. Wat dat betreft heeft de jeugd nu maar 
geluk. Niet sporten of werken is een ander 
verhaal. Hoe moeten ze hun energie kwijt 
en nog erger: wij zitten dus constant met 3 
pubers in huis! Gelukkig vinden ze allemaal 
wel hun draai, soms hebben ze echter wat 
aansporing nodig om toch minimaal 1x 
per dag iets actiefs te doen (“en nee, daar 
hoort met de hond wandelen niet bij!”). 
Zo proberen we er samen maar het beste 
van te maken en dat lukt tot op heden best 
aardig!

Het is een vreemde situatie die van ieder 

van ons aanpassingen vraagt. Niemand 
heeft om deze sociale afstand gevraagd, 
maar we zullen er met zijn allen het beste 
van moeten maken. Denk deze dagen eens 
iets vaker aan je medemens, je buurtgeno-
ten; groet ze bij het wandelen en help als 
dat nodig is. Samen kunnen we het aan!

Heb je vragen of ben je geïnteresseerd om 
te investeren in zonnepanelen op de daken 
van de basisschool Armhoefse Akker en 
GGz, mail dan naar 
 armhoef@energiefabriek013.nl. 

Op  www.armhoefseakkers.nl/dossiers/
postcoderoosproject vind je meer informatie 
en een reserveringsformulier. Al meer dan 
60% van de ongeveer 600 zonnepanelen 
zijn inmiddels gereserveerd.

Namens werkgroep Energiefabriek Arm-
hoef, Hein Jacobs,  06 389 699 96.

Zon delen met buren in de Armhoefse Akkers
De tweede informatieavond over zondelen met de buren, het postcoderoosproject 
Energiefabriek Armhoef, op 23 maart is helaas vanwege de coronacrisis uitgesteld. 
Een nieuwe datum is nog niet bekend.
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Twee van die kinderen kwamen uit Eindho-
ven: Edo en Lexje Hornemann. Ze waren 
12 en 8 toen ze stierven. Buurtgenoot 
Lout Donders heeft een boek over hun 
levensverhaal geschreven, dat deze maand 
verschijnt.

Rode draad
“Het verhaal van Edo en Lexje loopt een 
beetje als een rode draad door mijn leven”, 
vertelt Lout. “In 1988 maakte ik een radio-
documentaire waarin ik samen met enkele 
scholieren de weg van Edo en Lex vanuit 
Eindhoven via Westerbork, Auschwitz en 
concentratiekamp Neuengamme volgde, 
eindigend in het schoolgebouw aan de 
Bullenhuser Damm in Hamburg waar de 
kinderen in de kelder werden opgehangen. 
Met die docu wonnen we een prijs en in 
Hamburg werd er een theaterstuk over 
gemaakt.” 
Omdat het dit jaar 75 jaar geleden is, pakte 
Lout de draad opnieuw op. Hij kon beschik-
ken over onderzoeksmateriaal van twee 
collega-journalisten en dook zelf nog in 
verschillende archieven in Nederland en 
Duitsland. 

De meedogenloze moord op de broertjes Hornemann
Op 20 april a.s. is het 75 jaar geleden dat in een kelder in een schoolgebouw in Ham-
burg twintig joodse kinderen werden vermoord door de nazi’s. Met de kinderen waren 
medische proeven gedaan, de sporen daarvan moesten vernietigd worden. 

Boek
Het boek beschrijft het korte leven van 
de twee jongetjes en wat er na de oorlog 
gebeurde. Enkele daders werden meteen 
tot de doodstraf veroordeeld. De arts die 
leiding gaf aan de proeven en de SS-
officier die opdracht gaf tot de moord liepen 
nog lang vrij rond. Het boek beschrijft ook 
de processen die uiteindelijk tegen hen 
gevoerd werden. Het is verbluffend om te 
lezen hoe zij jaren later terugkijken op hun 
daden. 
Lout: “Het verhaal van de jongetjes was 
in Eindhoven en omgeving wel bekend, 
maar over de verdere afloop is hier nog 
niet geschreven. Dit is een goed moment 
om het complete verhaal te doen. Naast 
het boek komt er ook een film en een 
podcastserie die gemaakt wordt door twee 
studenten journalistiek van Fontys. Het is 
lang geleden allemaal, maar het is belang-
rijk dat dit verhaal nog een keer goed wordt 
vastgelegd.” 

Het boek is voor € 19,75 te koop bij auteur 
Lout Donders. 
Mail naar: lout.donders@gmail.com
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“Tot op heden hebben wij de winkel nog 
open kunnen houden”, vertelt Klaartje van 
Beerendonk. “In een tijd, waarin het verstu-
ren van een bloemetje aan een ouder, een 
opa en/of oma, een zieke e.d. erg belang-
rijk is, is dit natuurlijk heel fijn! 

Bestellen
Zoals inmiddels bekend is, zullen een 
aantal maatregelen zeker tot 28 april a.s. 
standhouden. Klaartje: “Met het oog op 
Moederdag, zondag 10 mei a.s., zijn wij 
op zoek gegaan naar een mogelijkheid om 
iedereen goed van dienst te kunnen zijn, 
maar ons ook te houden aan de gestelde 
maatregelen. Daarom zien we het liefst, 
dat mensen vooraf hun boeket bestellen. 
In onze winkel ligt een bestelformulier en je 
kunt ons altijd bellen van dinsdag t/m za-
terdag van 13.30 tot 18.00 uur via  (013) 
544 17 31. Op deze manier is het eenvou-
dig te regelen dat het gewenste boeket op 
tijd en veilig wordt verzorgd en eventueel 
wordt bezorgd. 
Betaling gaat vooraf aan de levering, via 
een overschrijving op het aangegeven 

Moederdag en Blossom
In deze coronatijd is het ook voor Blossom Bloembinders noodzaak om maatregelen 
te nemen. Het bloemenwinkeltje in de Armhoefstraat, dat inmiddels al 25 jaar bestaat, 
is niet al te groot en Moederdag komt eraan.

bankrekeningnummer, of via pinautomaat 
in de winkel, wanneer je het formulier 
daar komt inleveren. We verwachten een 
enorme drukke Moederdag, op het gebied 
van het versturen van boeketten end., dus 
bestel tijdig!”

Zaterdag 9 mei, de dag voor Moederdag, is 
het alleen mogelijk kant-en-klare boeketten 
in de winkel te kopen, zolang de voorraad 
strekt. 

Op vrijdag en/of zondag een wandeling door Moerenburg? Dan vind je aan de Oisterwijkse-
baan een groenten- en fruitkraam bij de ‘kerstbomenman’ Jos Dielissen. Zolang de 

corona duurt zorgt hij daar met zijn vriendin Jana voor verse producten
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OOmm  ttee  zzooeenneenn 
 
EErr  wwoorrddtt  ssoommss  wwaatt  aaff  ggeemmooppppeerrdd,,  ooookk  iinn  oonnzzee  wwiijjkk........  MMaaaarr  vveerrggeeeett  
nniieett  ddaatt  eerr  ooookk  vveeeell  mmooooiiee,,  ppoossiittiieevvee  ddiinnggeenn  ggeebbeeuurreenn..  DDiinnggeenn  
wwaaaarrvvaann  jjee  ddeennkktt::  ddaatt  mmaaaakktt  jjee  ddaagg  wweeeerr  ggooeedd..  WWee  zziijjnn  oopp  zzooeekk  
nnaaaarr  zzuullkkee  vveerrhhaalleenn..  ZZee  hhooeevveenn  nniieett  llaanngg  ttee  zziijjnn,,  aallss  zzee  mmaaaarr  vvoooorr  
eeeenn  ((gglliimm))llaacchh  zzoorrggeenn..  SSttuuuurr  uuww  ppoossiittiieevvee  bbeerriicchhtt  nnaaaarr  ddee  rreeddaaccttiiee::  
77  aarrmmhhooeeffsseeaakkkkeerrss@@ggmmaaiill..ccoomm  ooff  ggeeeeff  eeeenn  sseeiinnttjjee,,  ddaann  kkoommeenn  wwee  
llaannggss  oomm  hheett  oopp  ttee  sscchhrriijjvveenn..    
  

17 maart jl. kwam Mária Maijen ongelukkig ten val. “Er stond daar een groepje jongens 
met fietsen die mij meteen hebben geholpen”, vertelt ze. “Ambulance gebeld, hondje 
vastgehouden en op mijn man gewacht. Ook stond er een mevrouw bij met een hond. Ik 
heb deze mensen niet kunnen bedanken door alle pijn en commotie. Graag wil ik dit 
berichtje in de buurtkrant plaatsen in de hoop dat ze dit lezen.”  
 
Beste redders, 
 
Ik hoop dat jullie dit lezen. Dinsdagavond 17 maart ben ik zo goed door jullie geholpen 
toen ik was gevallen voor de deur van de kinderopvang in de van Heutszstraat. Jullie 
hebben mijn hondje opgevangen en een ambulance gebeld. Was echt geweldig. Door 
alle pijn en drukte heb ik jullie niet kunnen bedanken. Arm was echt uit de kom en een 
breuk in de schouder. Wat hebben we in onze wijk nog echt zorgzame jongelui.  
 
Dank jullie wel. 
 

 
 
 
 
 

Deze zijn te vinden in:
o Apotheek Groenewoud, Pater vd Elsen-

plein 86, dagelijks van 08.00 tot 11.00 
uur

o MFA Kruispunt, Sabelhof 12, dagelijks 
van 08.00 tot 11.00 uur 

o Wijkcentrum De Symfonie, Eilenbergs-
traat 250, dagelijks van 09.00 tot 12.00 
uur en 14.00 tot 16.00 uur (middag 
uitsluitend voor mensen met milde 
klachten zoals hieronder beschreven).

Diagnovum opent tijdelijk centrale prikposten voor bloedafname

In plaats van de reguliere prikposten in iedere buurt heeft Diagnovum tijdelijk centraal 
gelegen prikposten ingericht voor bloedafname. Dit als maatregel om de kwaliteit en 
veiligheid van zorg tijdens de coronapandemie te borgen. 

o GC Reeshof, Dubbeldamstraat 6, dage-
lijks van 07.00 tot 11.00 uur en 14.00 
tot 16.00 uur 

o GC Padua, Hoefstraat 191, dagelijks 
van 7.00 tot 10.00 uur en 15.30 tot 
16.30 uur 

Op de website van Diagnovum 
 www.diagnovum.nl/locaties, staan de 
actuele locaties en openingstijden. Op en-
kele prikposten kunnen mensen, binnen de 
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aangegeven tijd, alleen terecht met klach-
ten van neusverkoudheid, niezen, hoesten 
en/of keelpijn. Alle prikposten die niet in het 
overzicht staan, zijn tijdelijk gesloten. Indien 
de locaties in het overzicht voor cliënten 
niet bereikbaar zijn, kan contact worden 
opgenomen met de zorgverlener (zoals 
huisarts, trombosedienst specialist).

Persoonlijke beschermingsmiddelen
Diagnovum geeft aan de richtlijnen van het 
RIVM te volgen en geen hand te geven. De 
medewerkers dragen, in aanvulling op de 
richtlijnen, wanneer zij thuis bloed afnemen 
en wanneer zij werken op de prikpost voor 
mensen met verkoudheidsklachten, een 

beschermingskap en handschoenen.

Patiënten bij wie (verdenking van) besmet-
ting met het coronavirus is vastgesteld, 
worden door Diagnovum medewerkers 
thuis geprikt met aanvullend een jasschort. 
Bij vragen of zorgen kan contact opgeno-
men worden met het Klantcontact Centrum 
van Diagnovum via  (013) 539 36 36.

 

 

 
 

 
Buurtraad in tijden van corona 

 
 
Vanwege het coronavirus kon ook de vergadering van de Buurtraad 
afgelopen maand (maart) niet doorgaan. Net als de komende tijd.  
 
We wilden met de wijk in gesprek gaan over de Wijkagenda en er zijn natuurlijk 
veel lopende projecten. Maar we proberen niet stil te zitten. Overleg gaat door, via 
de mail of telefoon. En als er nieuws is, leest u het op facebook of in de volgende 
buurtkrant.  
 
Het project van de bloembakken, waarover u in de vorige buurtkrant kon lezen, is 
helaas noodgedwongen tijdelijk gestopt. Dit omdat de werkplaats waar de 
bloembakken gemaakt worden ook voor onbepaalde tijd gesloten is.  
Zodra deze zaken weer opgepikt kunnen worden, houden we u zeker op de 
hoogte. Op : www.armhoefseakkers.nl kunt u in het dossier 'groen' nog lezen 
over het mooie project.  
 
Op het moment dat we dit schrijven, is niet duidelijk wanneer de normale 
Buurtraadvergaderingen weer kunnen doorgaan. Maar mailen kan altijd naar:  
7 buurtraad@armhoefseakkers.nl. 
En achter in de buurtkrant vindt u de namen en telefoonnummers van de 
buurtraadleden. Neem gerust contact op als u iets wilt bespreken of wilt weten. 
 
Veel groeten van de Buurtraad Armhoefse Akkers en blijf gezond! 
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De regering van Nieuw-Zeeland heeft de 
noodtoestand uitgeroepen en sinds van-
nacht is het land in een complete lockdown. 
Een erg snel besluit wat voor ons bete-
kende dat ook wij een snel besluit moesten 
nemen. Helaas hebben we de geplande 
trektocht door het Zuidereiland met onze 
camper vroegtijdig moeten staken en 
konden we nog net voor de lockdown naar 
Auckland vliegen. Geen Chili of Hawaï 
meer voor ons of familiebezoekjes in Co-
lombia, maar een vaste, veilige plek waar 
we in thuisisolatie gaan en net als jullie 
totale onzekerheid ervaren. 
Het zal niet bij een week blijven vrezen we, 
dus we hebben een flinke voorraad aan-
gelegd, wat nieuwe spelletjes gekocht en 
knutselspullen voor een heel weeshuis. 

Verdrietig
We leven mee met de treurige berichten 
over overledenen, de overvolle ziekenhui-
zen en de toegenomen restricties in ons 
land en met name in Tilburg. Onze stad is 
zwaar getroffen en dat maakt ons verdrie-
tig, ook al zitten wij aan de andere kant van 
de wereld.
Een uitgebreid verslag van onze reis door 
Frans-Polynesië en het Zuidereiland vinden 
we niet gepast gezien de situatie. Die 
houden jullie nog tegoed. We beseffen ons 
maar al te goed dat we geluk hebben dat 
we gezond zijn en we kunnen vertrouwen 
op de wijze beslissingen van de regering 
van dit zelfvoorzienend land. 

Luie stoel
We zien de positieve kant ervan in en heb-
ben voorlopig nóg meer tijd om met elkaar 
door te brengen. Zo is er dat ene boek dat 
we nu eindelijk eens kunnen uitlezen (net 
als jullie). Zo is er de studie van de kinde-
ren waar we meer aandacht voor hebben 

Kom we gaan…. voorlopig nergens meer naartoe                  26 maart 2020

Wie had ooit gedacht dat we dit zouden meemaken? Uitgerekend tijdens onze wereld-
reis breekt de hel los en staan we met de hele wereld met de rug tegen de muur. In het 
beginstadium leek het erop dat we er ver van zouden wegblijven, maar het tegendeel 
is inmiddels bewezen. 

(net als jullie). Zo is er tijd om nu eindelijk 
eens dat digitale fotoboek te maken van die 
ene vakantie èn te bestellen (net als jullie). 
Zo is er ineens dat momentje voor jezelf in 
die luie stoel met een kopje thee, een stra-
lend zonnetje op je gezicht en het geluid 
van helemaal niets (net als jullie). 

Beste buurtgenoten, maak er het beste 
van in deze bizarre en onwerkelijke tijd 
die daadwerkelijk plaatsvindt. Sta (of zit) 
eens stil in die luie stoel bij dingen waar je 
normaal geen tijd voor hebt. Probeer de 
positiviteit op te zoeken in jezelf of wellicht 
bij die ene buurvrouw die altijd haar auto 
verkeerd parkeert of de eigenaar van de 
kat die telkens ontsnapt en bij jou in de tuin 
belandt. Wij hopen voor iedereen op een 
zo snel mogelijke verbetering en wensen 
iedereen sterkte die in aanraking is of is 
geweest met Covid-19. 
Hou vol!
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Ook de jonge kinderen in onze wijk kunnen op Berenjacht. Achter de ramen zijn bij 
zeker 30 adressen in onze wijk prachtige knuffelberen geplaatst en heel 

wat gezinnetjes hebben al een speurtocht door onze wijk gemaakt. 
Zie onderstaande fotocollage en ook op https://bit.ly/33PK61W
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KK ii nn dd ee rr pp aa gg ii nn aa __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __   

 Op reis deel 8             Lucy Reijnen

De koolmeesjes Tietu en Tutie hebben gezegd dat het goed komt. Daar moeten ze dan maar op 
vertrouwen. Fajnd en Waddif zitten stilletjes naast elkaar vlak naast een van de Holle Bomen, 
aan de rand van het speeltuintje bij het kanaal. Ze zijn bij het eindpunt gekomen van hun lange 
reis. Helemaal van de Takkenbende naar de Holle Boom. Maar ze zijn niet blij. Hoe kon het toch 
gebeuren dat ze uit elkaar zijn geraakt? Waar zouden ze zijn, de kabouterkinderen en hun opa?
“Ze zullen zo wel komen”, zegt Fajnd terwijl ze probeert te lachen, “de vogels hebben gezien dat 
ze door een aardig iemand zijn meegenomen en dat ze hierheen komen.” Maar liever zou ze haar 
kinderen gewoon gaan zoeken. Diep in haar kaboutermoederhart is ze heel bezorgd. Opa Nowit 
kan niet goed lopen met zijn zere voet en de kinderen zijn nog klein. Riskie kan zomaar ineens 
iets gaan doen zonder erover na te denken. En Driem, ach Driem, zit altijd maar te dromen en 
dan vergeet ze de hele wereld om haar heen. Ze kijkt naar haar man Waddif. Iemand heeft ze 
meegenomen, maar wie?
“Het komt allemaal goed. We moeten gewoon wachten. Hier blijven wachten”, zegt hij om haar 
gerust te stellen. Hij knikt ijverig van ja en probeert er zelfverzekerd uit te zien. Maar wat als het 
niet goed komt? Wat als ze opnieuw verdwalen? Wat als ze elkaar nooit meer terugvinden. Wat 
als…

Tietu fladdert naar beneden. “Hij komt eraan”, piept ze tevreden. Ze wist het wel. Het was een 
aardig iemand die de kabouters had meegenomen. Hij was vriendelijk geweest en heel voorzich-
tig.
Fajnd en Waddif vliegen overeind. “Waar? Waar?”, roepen ze maar dan zien ze het al. Het is Jan. 
Ohhh gelukkig. Ze vliegen elkaar in de armen. 
Dan valt er opeens een dikke vette poep vlak naast de kruiwagen met spullen. Riskie springt 
opzij. Daar waggelt een dikke vette gans van hen weg. En bij het kanaal staan nog meer ganzen. 
Even kijken ze beteuterd. “Dat zijn dus jullie nieuwe buren”, kwettert Tutie, “ganzen!” De gans 
kijkt om schudt even met zijn veren en schommelt met zijn dikke achterwerk verder richting 
kanaal. “Dòmme ganzen…”, piept Tietu zachtjes.
Maar o, wat zijn ze opgelucht. Opa klopt waarderend op bast van een van de Holle Bomen. Hier 
kunnen ze een schitterend huis in maken. Hij ziet al meteen hoe hij het zo kan maken dat je 
van buitenaf niet kunt zien dat hier kabouters wonen. Riskie stoot Driem aan, hij ziet verderop 
een muizenholletje. Fijn! Waar ze vandaan komen bij de Takkenbende waren muizen hun beste 
vrienden geweest. Dat gaat hier ook vast lukken. Fajnd houdt haar hand boven haar ogen en 
kijkt naar de overkant van het kanaal. Er is hier zoveel te ontdekken! Waddif kijkt ook tevreden 
rond, hij ziet al een goed plekje om een tuintje te maken. Fajnd is blij, Waddif is blij, Opa Nowit is 
blij, Riskie is blij, Driem is blij, Jan is blij. Zelfs Tietu en Tutie zijn blij. Iedereen is blij. Jan zwaait, 
hij moet naar huis. Maar ze zullen hem zeker nog vaak zien.
En ze leefden nog lang en geluk…..

“Hela! Hela!, horen ze opeens, “Wat moet dat daar? 
Heel vlug ophoepelen!” Verschrikt draaien ze zich om. 
Opa Nowit zijn mond valt open. “Ik, ik…” 
Hij stottert: “ik weet wie jij bent!”
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Kijk naar Kabouterverhalen  
 
‘Op reis’ is een serie verhalen voor kinderen over een kabouterfamilie die bij de 
Takkenbende weg moet vluchten vanwege de ‘harige rupsen’. Ze komen via een 
hele omweg terecht bij de Holle Boom.  
 
Deze verhalen verschijnen als voorleesfilmpjes op YouTube. Het eerste voorleesverhaal 
is te beluisteren en te bekijken vanaf half april. Ga naar YouTube.nl en voer als zoekterm 
‘Kieresoe’ in. Je komt dan bij de pagina waarop de kabouterverhalen te vinden zijn. 
 
Veel plezier! 
 

 
 

Hij schreef een twintigtal toneelwerken, 
maar is vooral bekend geworden door zijn 
boek Don Quichot van La Mancha. Maar 
ook William Shakespeare en Inca Garcilaso 
de la Vega (een Inca schrijver en historicus 
uit Peru) stierven op deze dag, dus 3 van 
de grootste schrijvers van die tijd. Daarom 
heeft de VN, samen met de culturele tak 
van UNESCO, 23 april uitgeroepen tot Inter-
nationale Dag van het Boek en de Auteurs-
rechten. Het doel is dat de wereld stilstaat 
bij het belang van het geschreven werk en 
de betekenis daarvan voor ons culturele 
erfgoed. Wereldboekendag wordt inmiddels 
in meer dan 100 landen gevierd, waarbij elk 

De dag van… 

Internationale Dag van het Boek en de Auteursrechten     Debbie de Weijer

Op 23 april wordt wereldboekendag georganiseerd. In 1616 stief op deze dag name-
lijk Miguel de Cervantes, een van de belangrijkste roman- en toneelschrijvers uit de 
Spaanse literatuur. 

land zijn eigen activiteiten organiseert. In 
Nederland wordt de dag sinds 2002 georga-
niseerd door Stichting Read to Grow. 

Boeken
Lezen leren we al snel op de basisschool en 
is een vaardigheid waar we ons hele leven 
van profiteren. Van het ontcijferen van een 
opgeplakt briefje op een deur tot hele dikke 
boeken: het is handig om te kunnen lezen. 
Sommige mensen vinden het een ramp 
om een boek te (moeten) lezen, terwijl een 
ander in een paar dagen door een dik boek 
heen is. Vooral in vakanties wordt er veel 
gelezen; boeken, maar ook tijdschriften. 
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Eigenlijk maakt het niet uit wat je leest, als 
je er maar plezier (en ontspanning) aan 
beleeft.
Maar beseffen we ons ook allemaal dat wat 
er in zo’n boek staat onder het auteursrecht 
valt? Als iemand iets origineels heeft ge-
maakt, is het natuurlijk niet de bedoeling dat 
iemand anders daar zomaar mee aan de 
haal kan gaan. Daarom is het auteursrecht 
in het leven geroepen (‘copyright’ in het En-
gels). Als een stuk, artikel of werk auteurs-
rechtelijke bescherming heeft, dan neemt 
de maker beslissingen over wat er met zijn 
werk gebeurt en is dit werk beschermd. 

Auteurswet
In de Berner Conventie van 1886 is inter-
nationaal het auteursrecht geregeld. In 
Nederland is het in de Auteurswet geregeld. 
In artikel 1 van deze Auteurswet staat de 
volgende omschrijving van auteursrecht: 
«Het auteursrecht is het uitsluitend recht 
van de maker van een werk van letterkunde, 
wetenschap of kunst, of van diens rechtver-
krijgenden, om dit openbaar te maken en te 
verveelvoudigen, behoudens de beperkin-
gen, bij de wet gesteld.» 
Het auteursrecht op zo’n werk komt toe 

aan de maker van het werk, en wel vanaf 
het moment dat hij het werk gemaakt heeft. 
Het recht ontstaat dus vanzelf, je hoeft dit 
nergens aan te vragen of te melden. Dus als 
iemand een tekening maakt, dan heb je al te 
maken met copyright, ook al is het werk nog 
niet helemaal af. Er is wel 1 kanttekening: 
het werk moet voldoende origineel zijn. Het 
auteursrecht kan ook overgaan op iemand 
anders (bijvoorbeeld bij verkoop of erfge-
namen). Naast de 2 rechten vernoemd in 
artikel 1 van de auteurswet heeft een maker 
van een werk ook persoonlijkheidsrechten 
(o.a. recht op naamsvermelding).

Een schrijver of kunstenaar verdient zijn 
geld met het verzinnen van steeds nieuwe 
ideeën en het uitwerken daarvan. Daarom 
moet je auteursrechten dus gewoon res-
pecteren. Teksten kopiëren (copycat) is niet 
alleen niet netjes, maar bovendien ook nog 
eens strafbaar. Dit kopiëren mag je alleen 
doen als je er echt toestemming voor hebt. 
Wat wel mag is ‘citeren’. Dat is het letterlijk 
overnemen van een kort stukje, maar dan 
vermeld je daarbij wel de naam en bron.

Zullen we dus met zijn allen de komende tijd 
maar gewoon lekker wat gaan lezen?

Miguel de Cervantes
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Groene snelweg 
 
Geschiedenis? Ralph Akkermans opperde in 2014 het idee om van de Meierijbaan 
een Groene snelweg te maken. 
 
Michiel Dupuis had oud kachelhout van Buitenom dat daar weg moest en Ralph had 
jonge struiken/bomen ergens vandaan. Er werden vleermuiskasten en nestkasten voor 
vogels gehangen en bloemenzaden uitgestrooid.  
Will van Sprang werd kort daarna door de gebiedsmanager gebeld: “Wat hebben jullie nu 
weer gedaan! Opruimen die handel!” 
 
Niet dus!!! Op de foto rechtsonder zie je wat ervan geworden is. 
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Zang- of pianolessen in alle stijlen
Zoek contact via  wilvanleijsen@home.nl of bel of app naar  06 105 127 98.

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

Pianoles in alle stijlen 
Bel met Arno Aerts  (013) 544 54 55 of kijk op  www.arnoaertsjazz.nl

Aannemersbedrijf J.A. van Gisbergen BV 
uit Hooge Mierde realiseert daar 12 grond-
gebonden eengezinswoningen. Inmiddels 
liggen de daken erop en zijn ze waterdicht 
gemaakt, zodat nu gestart is met de afbouw. 
Een proces dat minimaal zeker nog tot aan 
de bouwvakvakantie zal duren.

Toren
Ondertussen is de Sacramentstoren in de 
steigers gezet voor een grondige opknap-
beurt van de zijgevels en het maken van de 
raampartijen voor deze unieke woning die 
straks zeven verdiepingen kent, bereikbaar 
met een lift. Aan de voor- en achterkant ver-
dwijnen hiervoor de beeldbepalende klok-
ken, maar blijven de cijfers wel zichtbaar 
“Dat is allemaal te vinden op de bouwteke-
ningen”, vertelt projectleider Cees Sengers 
die zich niet brandt aan uitspraken over het 
herstel van de overgebleven twee klokken 
of de realisatie van een spits op de toren: 
“Of er een nieuwe spits op de toren komt is 
nog niet duidelijk, op dit moment is dit niet 
concreet. We hebben een aantal voorzie-
ningen getroffen in de constructie van het 
dak zodat dit op een later moment nog altijd 
mogelijk is.” 
Links en rechts van de toren komen in de 
‘zijbeuken’ ook mensen te wonen. Aan de 
achterkant is daarvoor aan beide kanten 

Sacramentshof krijgt steeds meer gestalte
Er wordt hard gewerkt aan de realisatie van de Sacramentshof op de plek waar het 
‘middenschip’ van de voormalige Sacramentskerk aan de Ringbaan Oost stond.

een uitbouw gemaakt, waarin o.a. de woon-
kamer en de keuken worden gesitueerd. 
“Het wordt een mooie en speciale combi-
natie van nieuw en oud, waarbij we nauw 
overleg hebben met de toekomstige bewo-
ners”, aldus Cees. 

En wanneer kunnen die bewoners er gaan 
wonen? Cees: “De oplevering van het be-
staande deel van de Sacramentskerk zal na 
de nieuwbouw komen, omdat dit een bijzon-
der arbeidsintensief werk is en afhankelijk is 
van wat we nog tegenkomen.” 
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BUURTAGENDA 

   
   
   
   
   

 
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 
Gerben van Eeuwijk – Toon van Gestel (column) - France Ghijsen - 
Joost Ketelaars (bezorging) - Toine Kocx (foto’s) –  Lucy Reijnen - 
Debbie de Weijer- Anne-Marie Smulders (In the picture) –  
Rob Ysebaert (lay-out).  

   
Ø Reacties 

Buurtkrant 
Deadline kopij volgend nummer  
Verschijningsdatum rond:  

     29 april  
     15 mei  

Heeft u tips over actualiteiten? Geef ze door via 77 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 77 armhoefseakkers@gmail.com  
 

Ø Buurtraad E-mail: 77 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), Yvette Eshuis ( 06 474 931 
61 (communicatie, omgevingswet), Mart Hoppenbrouwers ( 06 110 
648 62 (Moerenburg) Erwin Jacobs ( 590 40 00 (penningmeester, 
klankbordgroep Moerenburg), Hein Jacobs ( 542 61 10 (DAAD, Jan 
Wier), Rian van der Schoof ( 06 41330311, Remco Westhoek   
( 535 70 08 (Kerk & Klooster, Groen, Moerenburg). 

     Vergadering Het is onduidelijk wanneer de volgende (openbare) 
buurtraadvergadering zal zijn. Mail voor info en als u punten voor 
de Buurtraad heeft naar 7 buurtraad@armhoefseakkers.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               

HELAAS NIETS TE MELDEN 
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Ø Wijkagenten 
Elco Tissen 
(Armhoefse Akkers)  
Ramon Stoops 
(Moerenburg) 

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 
voor Elco Tissen en 7 cluster-2.groene-beemden@politie.nl als 
het Moerenburg betreft 

  
Ø Bloedafname In plaats van de reguliere prikposten in iedere buurt heeft 

Diagnovum tijdelijk centraal gelegen prikposten ingericht voor 
bloedafname. Zie het artikel in deze wijkkrant. 
SHL-groep: iedere ochtend op werkdagen van 08.00 -10.30 uur in 
het Gezondheidscentrum Piushaven, Prinsenhoeven 22. 

  
Ø De Wever 

Thuis(zorg) 
Thuiszorg van De Wever in deze wijk is te bereiken via Bureau 
Zorgadvies ( 0800 339 38 37. 
 

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, Hogendriesstraat en Tivolistraat 
60. 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 KBO-Sacrament Contact en informatie over de activiteiten:  

7 kbo.sacrament@gmail.com of ( 06 822 452 88. 
 

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, of via 7 cluster-
2.groene-beemden@politie.nl 
 

Ø Buurtpreventie 
Team Piushaven 

Voor klachten en meldingen betreffende overlast in onze wijk 
7 bptpiushaven@gmail.com  
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RIΞTVΞLD 
HOVENIER 

Creatief met groen . Het realiseren van uw wensen op het gebied van tuinen 
 

Tuinonderhoud |  Tuinbeplanting | Tuinontwerp 
Gerrit Jan Rietveld | info@gj-rietveld.nl | www.gj-rietveld.nl | 06 16457040 
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