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Een week nadat Burgemeester Theo Wete-
rings ‘inbrak’ in een video-vergadering van 
de stichting is Ad nog steeds verrast: “Het 
is werkelijk ongelooflijk wat er de afgelopen 
dagen allemaal gepasseerd is. En wat echt 
opmerkelijk is: er blijken heel veel mensen 
in staat geweest om dit geheim voor ons te 
bewaren. Mensen met wie ik door het jaar 
heen veel contact heb of die ik ontmoet in 
Kenia waar ik soms 3x per jaar naar toe 
reis”.

Stichting
De Stichting Elimu (wat ‘onderwijs’ be-
tekent in het kiswahili) Mount Elgon is 
door het echtpaar 18 jaar geleden in het 
leven geroepen om in het gelijknamige 
gebied op de grens van Oeganda en Kenia 
financiële en/of materiële steun te bieden 
aan projecten die een relatie hebben met 
onderwijs en beroepsopleidingen. Ad is met 
zijn gedachten meteen alweer ter plekke: 
“Corona heeft ook daar toegeslagen. Er 
is een verbod tot samenkomst en er is 
een avondklok ingesteld. Er is momenteel 
nauwelijks of géén werk, dus vele mensen 
verkeren in diepe armoede.”
Terug naar die memorabele vrijdagochtend: 
“Het kwam voor ons als een complete 
verrassing”, vertelt Ad en we hadden ook 
totaal niet in de gaten dat onze kinderen, 
kleinkinderen en de 3 andere bestuurs-
leden van de stichting, (bijna allemaal uit 
onze wijk),

Twee ridders in de Armhoef                                                  Redactie

Sinds 24 april jl. is onze wijk twee ridders rijker. Het echtpaar Ad Waijers en Ank Waij-
ers-Diepenhorst uit de Reinier de Graafstraat werd door het bestuur van de stichting 
Elimu Mount Elgon voorgedragen voor een Koninklijke onderscheiding: Ridder in De 
Orde Van Oranje Nassau.

zich voor ons huis verzamelden. Allemaal 
natuurlijk op gepaste afstand, dus het werd 
een klein feestje op straat, compleet met 
slingers, spandoeken en met champagne 
en taart, tot wel drie uur in de middag. 
Dat was allemaal in het diepste geheim 
geregeld. In januari waren nota bene al de 
uitnodigingen voor een echt feest verstuurd 
en wij wisten van niets!” Dat feest is nu 
natuurlijk uitgesteld tot na de corona-crisis. 
“Misschien maar goed ook”, vind Ad, “mijn 
hele lijf deed ’s middags zeer van de adre-
naline en vermoeidheid.”

‘Stommerds’
Prominent stond het echtpaar met een foto 
op de voorpagina van het regiokatern van 
het Brabants Dagblad. Op de achtergrond 
een opvallend spandoek met de tekst 
‘Goed gedaan, stommerds!’ en dat vraagt 
om opheldering. Ad lacht: “Ja, daar hebben 
al heel wat mensen naar geïnformeerd. 
Bij ons in het gezin is dat al jarenlang een 
gezegde als je iets écht heel goed gedaan 
hebt, dus vandaar.” www.elimumountelgon.nl 
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Als we echtgenote Ank bellen voor een re-
actie is zij onderweg naar Tante Pollewop in 
de Molenstraat 47. Deze goeddoel-winkel 
in tweedehands dames- en kinderkleding 
is aardig bekend in Tilburg en in 2007 op-
gezet door hun dochter Evelyne met haar 
vriendin Cathelijn. Evelyne runt de winkel 
met ongeveer 40 vrijwilligsters en met Ad 

 www.tantepollewop.org

op de achtergrond. 
De héle opbrengst van de winkel gaat naar 
de onderwijsprojecten in Kenia en naar 
kleding-cadeaubonnen voor gezinnen die 
het hier in Tilburg niet breed hebben. Na 
haar verbazing hoe de redactie aan haar 
privénummer is gekomen, laat ze meteen 
weten dat ze het leuk vindt om mee te 
werken aan een interview. Maar … “bel Ad 
maar. Ik ben nu druk bezig en hij is thuis. 
Hij kan het allemaal ook beter verwoorden. 
Ik stuur je zo z’n nummer door.” 

Op de lintjesdag werd het echtpaar getrak-
teerd op een serenade op trompet door be-
stuurslid en wijkbewoner Michiel de Haan. 
Zelf blies Ad op ‘Woningsdag’ om klokslag 
10.00u het Wilhelmus op zijn saxofoon, 
vanaf zijn balkon. Tja, als ridder kom je 
daar niet meer onderuit.

Broedende zwaan

Terwijl iedereen in de wijk ‘veroor-
deeld’ is om thuis te blijven, doet 
de zwaan in het helofytenfilter van 
het rioolgemaal aan de Hoevense 
Kanaaldijk daar graag aan mee.
Als deze wijkkrant uitkomt zwemt ze 
waarschijnlijk al als trotse moeder 
rond
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Deze nieuwe vrijetijdslocatie gaat een 
multifunctioneel en toegankelijk karakter 
krijgen en zal plaatsvinden op het 18.000 
m2 tellende terrein. De bestaande industri-
ele monumenten worden geïntegreerd in 
het ontwerp. 

Buitenleven
Doordat Moerenburg momenteel vooral ge-
bruikt wordt voor recreatieve en sportieve 
doeleinden, zal WaterProef hierop inspelen 
door faciliteiten aan te bieden die gericht 
zijn op horeca, spelen en sporten. Boven-
dien zal WaterProef niet als een doorsnee 
vrijetijdslocatie gaan functioneren, maar zal 
het zich onderscheiden door te focussen op 
de positieve effecten van het buitenleven 
en zorgdragen voor een optimale beleving 
van de natuur en omgeving. 
Op WaterProef wordt het buitenleven 
als het ware ‘gevierd’ en dat zal daarom 
ook het belangrijkste uitgangspunt zijn 
tijdens het spelen, tijdens het sporten en 
tijdens het gehele bezoek aan WaterProef. 
Daarnaast zal zowel het verhaal van deze 

WaterProef

Horeca, spelen en sporten
De voorbereidingen voor de ontwikkeling van WaterProef op een deel van de voorma-
lige rioolwaterzuivering in Moerenburg zijn in volle gang. Op het terrein zelf is hiervan 
nog niets te zien, maar achter de schermen wordt er hard gewerkt. Uw menig wordt 
gevraagd.

unieke in 1936 gebouwde biologische riool-
zuiveringsinstallatie verwerkt worden in de 
faciliteiten die aangeboden zullen worden 
op WaterProef. 

Plannen
In de huidige plannen komen de drie 
elementen – horeca, spelen, sporten – als 
volgt tot uiting:
o Horeca: een proef-, informatie- en ont-

vangstlokaal in en over het voormalig 
rioolgemaal en een nieuw te bouwen 
restaurant van 150 m2 met uitgebreid 
terras dat uitzicht biedt op de speeltuin. 

o Spelen: een gethematiseerde water/zand 
speeltuin in de voormalige bezinktank 
met een doorsnede van 40 meter. De 
speeltuin zal voorzien zijn van educatie-
ve speelvoorzieningen die gericht zijn op 
zowel de wateromloop in het huishouden 
als de zogenaamde waterschijf van vijf. 

o Sporten: een buitensportlocatie met een 
ruim aanbod aan functionele fitness 
faciliteiten en lessen voor evenzeer 

individuen 
als groepen. 
Daarnaast 
gaat Water-
Proef een 
uitgebreid en 
professioneel 
aanbod aan 
vitaliteit, fy-
siotherapie, 
personal coa-
ching, burn-
out en stress 
consultant en 
diëtisten bie-
den. 
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‘Mijn naam is Shania van Os (21) en ik 
studeer International Leisure Management 
aan Breda University of Applied Scien-
ces (voorheen bekend als NHTV Breda). 
Momenteel zit ik in mijn vierde, en tevens 
laatste jaar, en ben ik bezig met afstuderen. 

WaterProef
Mijn afstudeeropdracht is gefocust op de 
marketing voor WaterProef, het concept 
voor een unieke Leisure-locatie op de 

Hulp gevraagd bij onderzoek naar WaterProef
De corona-crisis heeft veel impact op iedereen. Nogal wat zaken zijn volkomen stil 
blijven liggen of kunnen niet meer uitgevoerd worden. Vandaar een oproep van een 
studente om mee te werken aan een enquête over WaterProef. Doen!

voormalige rioolwaterzuivering in Moeren-
burg, waarbij ik de wensen en behoeftes 
van de potentiele doelgroepen onderzoek. 
Onder deze potentiële doelgroepen vallen: 
families met kinderen, (jong) volwassenen 
en actieve senioren.

Enquête
Alhoewel de voornaamste onderzoeks-
methode een interview was, is dit door het 
corona-virus jammer genoeg niet meer 
mogelijk. Hierdoor ben ik gedwongen om 
dezelfde resultaten en diepgang van mijn 
onderzoek te bereiken met alleen deskre-
search en een enquête. Daarom is het voor 
mijn afstudeeropdracht van groot belang 
om zoveel mogelijk respondenten te ver-
krijgen. Dit kan ik niet alleen, daarom heb 
ik uw hulp hard nodig! Doordat de leisure-
locatie in uw buurt ligt, wordt uw mening 
erg gewaardeerd en meegenomen in mijn 
onderzoek. 

Zou u alstublieft zo’n 10 minuutjes vrij wil-
len houden om mijn enquête in te vullen? 
Scan de QR-code of ga naar 
 bit.ly/WaterProef. U zou me er enorm 
mee helpen.
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Geen horeca, sport of cultuur om van te ge-
nieten in de vrije tijd. Geen festivals, feest-
jes of ander vertier. Wat is het leven rustig 
en saai soms. Gelukkig krijgen de kinderen 
als eerste wat meer lucht in Corona tijden. 

Onderwijs
Vanaf 11 mei is de basisschool weer deels 
opengegaan, met een continurooster van 
8.30 tot 14.00 uur. De leerlingen van groep 
1 t/m 8 worden bij toerbeurt op school 
verwacht. Mijn dochter (11) in groep 8 hoeft 
in 3 weken tijd slechts 6 dagen naar school. 
De rest blijft het online onderwijs troef 
tot in ieder geval 1 juni. Of de geplande 
vakantieweek met Pinksteren – een Duitse 
traditie – begin juni doorgaat is nog onge-
wis. Eigenlijk zijn de kinderen al meer dan 
genoeg thuis geweest. 
Het afscheid van de basisschool is erg 
karig dit jaar gezien de omstandigheden: 
geen Cito-toets, geen verkeersexamen 
en geen klassenfeestjes. Ook geen kamp 
helaas, geen afscheidsfuif en een musical 
in aangepaste digitale vorm. Dat is toch wel 
erg jammer. 
De overige scholen in voortgezet onderwijs, 
MBO en HBO zijn tot 1 juni dicht. Het is 
zeer de vraag of die dit schooljaar nog wel 
opengaan, hooguit voor belangrijke toetsen 

Armhoef na de lockdown?                                   Gerben van Eeuwijk

Inmiddels zit Nederland al ruim twee maanden in een zgn. intelligente lockdown. Zijn 
er al lokale lichtpuntjes qua versoepeling te bespeuren?

en examens. Tot aan de zomervakantie 
begin juli lijkt het eigenlijk niet eens meer 
de moeite.

Teamsport
Eind april zijn de plaatselijke sportclubs on-
der strenge voorwaarden gelukkig wel weer 
geopend. Kinderen t/m 12 jaar mogen weer 
vrijuit buiten sporten, waar ze juichend 
weer gebruik van maken. Wat hebben ze 
hockey en voetbal gemist, net als andere 
sporten als bijv. paardrijden. Danslessen 
vanuit Factorium gaan voorlopig door via 
de app van Zoom. Jeugd vanaf 12 tot 18 
jaar is ook weer gaan trainen op de velden 
bij Were Di en FC Tilburg, met de 1,5 meter 
sociale afstand als richtlijn. Competities zijn 
voorlopig uit den boze, omdat er dan door 
de regio massaal gereisd moet worden 
door ouders en kinderen. Onderlinge potjes 
op de club zelf mogen wel, maar kantine en 
kleedkamers blijven dicht. 
Buiten spelen is sowieso terug van weg 
geweest, want de speelplaatsen en trot-
toirs zijn zelden zo intensief gebruikt. En in 
Moerenburg lijkt het ieder weekend wel de 
avond4daagse.

Tot 1 september geen evenementen in 
Tilburg, nergens in feite: geen kermis, geen 

Willem II of pubquiz in 
Zomerlust. Wat is er nog 
wel te doen? Op vakantie 
in eigen land misschien. Of 
een huizenruil met vrienden 
of familie Hobby uitoefe-
nen, raamvisites, etentjes 
in de tuin. Of die spontane 
straatborrel laatst met 
Koningsdag, wat een feest! 
Met lekker weer is ‘social 
distancing’ best goed uit te 
houden immers.
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Het spijt me ontzettend, juist nu performers 
zo zwaar getroffen worden door de gevol-
gen van de pandemie hen niet te kunnen 
laten optreden. Maar laten we waar we 
kunnen op andere manieren onze steun 
aan en solidariteit met kunstenaars blijven 
bieden.
Aan alle musici, dansers en andere perfor-

Lockdown Podium 111                                                Betty Millenaar

Het is duidelijk: Podium 111 zal zeker tot 1 september geen liveoptredens kunnen 
verzorgen.

mers, vooral aan degenen die bij Podium 
111 hebben opgetreden of dat dit jaar zou-
den doen: hou vol, heb moed en ga door 
op een weg die bij je past.

Ik wens jullie allemaal in deze verwar-
rende tijden alle goeds toe en hoop op een 
gezond weerzien te zijner tijd.

Sinds een paar jaar was hij weduwnaar van zijn vrouw Lia Simmers. Zijn verdiensten 
voor de Tilburgse gemeenschap waren groot, want hij vervulde een groot aantal maat-
schappelijke functies en dat deed hij gewetensvol en met hart voor de zaak. Op Ari kon 
men een beroep doen en de mensen wisten hem te vinden, niet in de laatste plaats 
vanwege zijn uitgebreide netwerk. Ari vervulde tal van bestuursfuncties, maar ook als 
vrijwilliger was hij actief. 

Ari zat tot 1994 ruim twintig jaar in de Tilburgse gemeenteraad, eerst voor de KVP, daar-
na het CDA en hij stond bekend als de procedure-expert en het geweten van de raad. Hij 
was vakbondsman in hart en nieren en was in dienst van opeenvolgende katholieke bon-
den. Hij werkte mee als bestuurder van de Stichting tot Behoud van Tilburgs Cultuurgoed 
aan de totstandkoming in 1996 van het boek over honderd jaar vakbeweging in Tilburg: 
De handen ineen. 

Ari was verder onder meer bestuurslid van Waterschap De Dommel en bestuurder van 
de Stichting Vakbondsgebouw Tilburg. Verder was hij onder meer als lector actief bij de 
paters Kapucijnen aan de Korvelseweg en als vrijwilliger bij golfvereniging Prise d’Eau. 
Hij werkte jarenlang bij het Gemeenschappelijk Administratie Kantoor en trad daarnaast 
op als adviseur en ombudsman voor wie ook naar hem vroeg. 

In onze wijk was hij jarenlang actief voor de Pelgrimhoeve, 
als voorzitter van het stichtingsbestuur en als vrijwilliger. 
Voor de carnavalsvereniging Kaauw Errepels opereerde 
hij als fondsenwerver en zorgde hij er elk jaar weer voor 
dat de Carnavalskrant kon verschijnen.  
 
Ari was een heer, een professional en een prettige man die 
voor iedereen klaar stond. 
We zullen hem missen.

     In memoriam Ari van Valen (1945)                          Toon van Gestel 

Onlangs overleed deze bekende Tilburger na een kort ziekbed waarschijnlijk aan 
corona. Ari van Valen woonde jarenlang bij ons in de wijk, in de J.F. Bergmans-
straat.
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Dit valt samen met de verjaardag van An-
ton Janša. Hij was een 18e-eeuwse pionier 
van moderne bijenteelttechnieken in zijn 
geboorteland Slovenië en prees de bijen 
voor hun vermogen om zo hard te werken, 
terwijl ze zo weinig aandacht nodig had-
den. Een mooie dag om eens stil te staan 
bij deze kleine beestjes.

Steken
In Moerenburg bij de moestuinen worden 
bijen gehouden, maar je hoeft geen imker 
te zijn om lief te zijn voor de bijen. Zo heb-
ben wij zelf een bijenhotel in onze tuin voor 
‘knuffelbijen’. Dit zijn metselbijen die -in 
principe- niet steken. Dat komt omdat ze 
hun larven niet verzorgen en daardoor bij 
verstoring het nest gewoon verlaten. Ten 
tweede maken ze één of meerdere kleine, 

De dag van… 

Bijen en biodiversiteit                                                       Debbie de Weijer

De een begint te gillen als er eentje langs vliegt, terwijl een ander geïnteresseerd 
zijn weg nakijkt. Mensen reageren allemaal anders op bijen. Op 20 mei is het wereld 
bijendag. 

goed verscholen nestjes. Er is dus geen 
noodzaak om ze te verdedigen. En ten-
slotte leven ze alleen, waardoor ze zich bij 
gevaar niet hoeven op te offeren voor het 
grotere geheel zoals hommels en honing-
bijen doen. Ze hebben dus nooit geleerd 
om aan te vallen, maar ze reageren wel 
op verstoring. Dit geldt overigens voor veel 
bijensoorten in Nederland. Ondanks deze 3 
punten is het toch verstandig om bijen niet 
onnodig aan te raken of te verstoren. Wil je 
er een verplaatsen, hou ze dan een blaadje 
of takje voor waar ze op kunnen kruipen. 
Het is overigens erg mooi om te zien hoe 
zo’n bij zich beweegt, stuifmeel verzamelt 
en een nestje maakt. 

Bestuivers 
Deze bijen zijn dus ideaal voor in de tuin, 
want daar zijn ze reuze nuttig. Bijen zijn 
namelijk, net als onder anderen vlinders, 
belangrijke bestuivers; ze verzamelen 
stuifmeel en nectar op veel verschillende 

De bijenwoning bij de schrijfster in de tuin
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bomen, struiken en bloemen. Door middel 
van deze bestuivingen kunnen veel planten 
(zoals voedselgewassen) zich vermeerde-
ren. En hierbij vormen ze ook de sleutel tot 
het behoud van de biodiversiteit. Dit is een 
veelgebruikt begrip, maar wat betekent het 
precies? ‘Bio’ betekent leven en ‘diversiteit’ 
betekent afwisseling, verschil, verscheiden-
heid. Biodiversiteit is een parapluterm voor 
alle verschillende soorten die we op aarde 
hebben. Het is belangrijk dat we –bijvoor-
beeld- niet alleen maar meeuwen hebben, 
maar ook mussen en niet alleen maar gras, 
maar ook zand. Variatie is belangrijk voor 
het evenwicht in de natuur. Omdat er een 
diversiteit aan soorten is, blijft de natuur 
in evenwicht. En laat het nu 2 dagen na 
wereld bijendag de internationale dag van 
de biodiversiteit zijn op 22 mei.

Soorten
Biodiversiteit omvat alle soorten dieren en 
planten die er op aarde zijn. Hiervan zijn er 
op dit moment bijna twee miljoen soorten 
bekend, waarvan zo’n 40.000 soorten in 
Nederland zijn aangetroffen. Waarschijn-
lijk zijn er in werkelijkheid vele miljoenen 
soorten op aarde. Een groot deel van de 
biodiversiteit is dus nog onbekend. Ook in 
Nederland worden nog voortdurend nieuwe 
soorten ontdekt. Naast deze verscheiden-
heid aan soorten omvat biodiversiteit ook 
de diverse ecosystemen (of: leefgebieden) 
waar die soorten voorkomen. Bijvoorbeeld 

de tropische regenwouden, de koraalriffen, 
de savannen of de hoogvenen.

Biodiversiteit is belangrijker dan je mis-
schien zou denken. Soorten en ecosyste-
men zorgen bijvoorbeeld voor de productie 
van zuurstof, afbraak van dode dieren en 
planten, bestuiving van planten (waaronder 
landbouwgewassen), waterzuivering en het 
beheersen van plagen. Biodiversiteit bete-
kent voor de mens voedsel, bouwmateri-
aal, brandstof (hout) en grondstoffen voor 
kleding (zoals katoen) en medicijnen. Deze 
natuurlijke hulpbronnen zorgen dus dat we 
kunnen bestaan. 
Meer info?  www.knuffelbijen.nl en 
 www.biodiversiteit.nl

Damwanden

En opnieuw was de 
draaibrug over het Wil-
helminakanaal in april 
dagen gestremd. Dit 
keer niet voor onder-
houd aan de brug zelf, 
maar aan de dam-
wanden die de oevers 
moeten beschermen.
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KVW HeKoS 2020 

Lieve KVW-fans, 
 
Helaas hebben ook wij slecht nieuws: KVW HeKos 2020 gaat niet door. De Gemeente 
Tilburg (en wij sluiten ons daarbij aan) zien geen mogelijkheid om KVW op een 
verantwoorde manier doorgang te laten vinden zoals normaal. 
 
Hoewel het coronavirus ons geplande fuifje van 17-21 augustus geen doorgang laat 
vinden, proberen we toch van ons te laten horen. Er is immers tegenwoordig zoveel 
digitaal mogelijk, dan moeten we een stukje KVW toch ook kunnen digitaliseren... ;) We 
houden jullie hiervan op de hoogte!  
 
We hopen jullie volgend jaar terug te zien en dan maken we er samen een groter fuifje 
van dan ooit tevoren! Voor nu wensen we jullie veel sterkte toe de komende periode, blijf 
gezond en dan zien we elkaar hopelijk snel onder betere omstandigheden terug. 
 
Team KVW HeKoS  
 

 
 
 

Puzzelruilgroep

Nu we veel thuis zitten, pakken veel men-
sen hun puzzels er weer bij. Een van de 
favorieten zijn die van Jan van Haasteren, 
die drukke komische comic-puzzel waarop 
van alles te zien is. De echte fans kennen 
de specifieke kenmerken van Jan van 
Haasteren en zoeken in elke puzzel direct 
naar de haaienvin, Sinterklaas, de hand-
jes, het kunstgebit en Jan’s zelfportret. De 
verkopen van die puzzels zijn in maart 
87% gestegen! Maar in de wijk is er te-
genwoordig ook een ruilgroep voor allerlei 
soorten puzzels. Zo kun je blijven puzze-
len, zonder dat je steeds nieuwe hoeft te 
kopen. Kijk hiervoor op de facebookgroep 
‘Armhoefse Akkers puzzel ruilmarkt’ 
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Het is een mooie zonnige dag, sinds jaren, 
dus wat doen we dan? Hoe creatief kunnen 
we samen en toch apart deze feestdag 
vieren en hebben we er eigenlijk zin in? Na 
6 weken ‘social distancing’ zijn we weer toe 
aan contact, maar tegelijkertijd beseft ieder 
zich dat we er nog lang niet zijn. Het is stil 
op straat en toch blijkt gedurende de dag 
dat de wijk een beetje ‘bubbelt’. 

Avondmensen?
Om 10 uur in de ochtend is het Wilhelmus 
te horen in de straten en op tv volgt de 
speech van de Koning. Het feest is ge-
opend. Het eerste verkenningsrondje doe 
ik op de fiets en meteen om de hoek is er al 
gezelligheid. In de Daendelsstraat zitten de 
buren buiten, in eigen tuin of eigen stoep. 
Voor de kinderen zijn spellen geregeld om 
samen op straat te spelen, wat weer mag!
De hoek om naar de Hoevense Kanaaldijk. 
Daar wordt de koffie ingeschonken en han-
gen rood-wit-blauw-oranje ballonnen aan 
de lantaarnpalen. Ziet er ook gezellig uit.
In de Simon van Stelstraat wordt een 
groepje kinderen geëntertaind door een 
spelleider, allen met een oranje shirtje 
aan. En voor de rest……voor de rest is het 
stil……erg stil op straat. Of zijn wij met z’n 
allen meer het type avondmens?

Klassiekers
De buurt komt dichter bij elkaar, volgens 
het NOS Journaal in deze crisistijd. In de 
namiddag is het Tijn, met zijn elektrische 
gitaar. Hij speelt een paar klassiekers en 
lokt de buren naar buiten. Ook onze nieuwe 
buren die we eigenlijk al kennen uit een 
van de afleveringen van het RTL pro-
gramma ‘Kopen zonder kijken’. Volgende 
maand een stukje over hun avontuur in de 

Eerste keer…

Woningsdag in Armhoef                                                         France Ghijsen

In Coronatijd is niks normaal, zo ook Koningsdag in Nederland en in de Armhoefse 
Akkers. En als het aan onze Koning ligt, ook de laatste keer dat we met z’n allen ge-
dwongen thuis zijn verjaardag vieren. 

wijkkrant.
In de JP Coenstraat wordt de andere 
klassieker geschonken, het oranje bitter 
borreltje. Het nationale toostmoment is 
aangebroken. De luidspreker maakt mel-
ding van de quiz die zal starten na de toost. 
Een leuk evenement met alle deelnemers 
op afstand. 

Ik wandel nog een rondje en voel een 
positieve stemming in de straten, zoals ook 
te zien is in de fotocollage op de volgende 
pagina’s. Dus wat mij betreft bubbelt de 
wijk, is het echt lente en is er hoop op een 
zomerborrel met en dichterbij elkaar. Lang 
leve de Koning en ons allemaal!
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Twee tafels vol met allerlei prijzen. Wat 
een variatie, we konden kiezen uit chocola, 
boeken, bloemen, vogelhuisjes, glazen, 
bloemen, notitieblokjes, knutselspullen, 
wijn, puzzels, pennen, tijdschriftpakketten, 
bier, spelletjes, bakvormpjes enzovoort, 
enzovoort. Cees ging zelfs lopen met een 
fles advocaat.

Bingobord
Nikkie Stoffels en dochter Isa verzorgden 
de presentatie. Hierbij geholpen door Bart 
Vissers die bij veel getallen weetjes wist te 
verzinnen of wist op te zoeken. Onvermoei-
baar stak Isa het zelfgemaakte Bingobord 
hoog boven haar hoofd bij elke bingo. Isa 
had een zeer kundige assistent in de vorm 
van Lewis Denis. Ze waren kristalhelder te 
verstaan: een telefoon was via bluetooth 

Straatbingo                Lucy Reijnen

Het idee is overgewaaid van de Simon van de Steltstraat naar de JP Coen: straatbingo 
op anderhalve meter afstand. Het voorstel kreeg enthousiaste bijval in de straat-
groepsapp. Iedereen doneerde een prijs en ging om vier uur zaterdagmiddag 18 april 
jl. voor de eigen deur startklaar zitten. En met iedereen bedoel ik bijna alle bewoners 
uit ‘ons’ stukje JP Coenstraat.

verbonden met een versterker. Dat was fijn 
want zo was er ook een muzikale omlijsting 
mogelijk. De rest moest soms een beetje 
schreeuwen, zeker wanneer je iemand aan 
de overkant van de straat wilde spreken.

Bijeffecten
Grappige bijeffecten ontstonden spontaan. 
Iedere hardloper door de straat werd met 
applaus en aanmoedigingen ondersteund 
zoals we dat gewend zijn tijdens de Ten 
Miles. Deze mensen reageerden zeer 
verrast. Verrast waren ook de mensen die 
door de straat reden. Er werd afgeremd en 
vaak schoten mensen in de lach. Het was 
ook een bijzonder gezicht, een hele straat 
serieus gebogen over bingokaarten. Iedere 
bingo-roeper ging onder applaus zijn prijs 
ophalen. Helaas was er geen één valse 

bingo. 
Rond zes uur was het gedaan, 
waren de prijzen verdeeld en 
werd er geproost en ja, alweer 
geapplaudisseerd voor de or-
ganisatoren. Pas rond half acht 
keerde de rust weer terug in de 
JP Coenstraat. In de app gonsde 
het nog lang na met bedankjes en 
ideeën voor volgende keer. 

We willen de buurt-horeca steu-
nen en tegelijk het zelf heel leuk 
hebben dus gaan er stemmen op 
om samen, dat wil zeggen ieder 
voor zijn eigen deur, tegelijkertijd, 
te eten en dat te laten bezorgen 
door ‘Zomerlust’, door ‘Te Koop’ 
of te halen bij snackbar ‘Chopin’. 
Misschien met livemuziek van 
JP Coeners op de achtergrond. 
We gaan het zien!
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Meierijbaan

Langs het talud van de Meierijbaan werd 
vorige maand een enorme buis ingegra-
ven. Hierdoor gaat het drinkwater stromen 
voor de nieuwe flat die als sluitstuk van de 
nieuwbouw in Jeruzalem gebouwd gaat wor-
den. De buis is onder het Wilhelminakanaal 
doorgetrokken en de oude voorzieningen zijn 
verwijderd
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“We hadden ons er bij neergelegd dat we 
de vierde editie van ‘Armhoef Viert Ko-
ningsdag’ moesten overslaan. Maar nadat 
ikzelf op 18 april in de JP Coenstraat mee-
deed aan een straatbingo, realiseerde ik 
me dat er toch iets mogelijk moest zijn om 
voor de wijk te organiseren”, vertelt Inge-
borg. “Ik gooide dit in de appgroep en mijn 
medeorganisatoren waren enthousiast. Al 
snel kwam iemand met het idee van de 
tekenwedstrijd. De rest van het program-
ma, zoals het ‘voor je deur muziek maken’ 
en de ‘thuistoost’, namen we over van de 
landelijke Oranjebond. Het leek mij zelf 
nog heel leuk als mensen filmpjes zouden 
insturen om elkaar een fijne Koningsdag 
toe te wensen.”
 
Onder druk 
“Om filmpjes te ontvangen, heb ik behoor-
lijk wat mensen onder druk moeten zetten. 
Maar uiteindelijk is het een leuk feestje 
geworden en hebben we in ieder geval 
ruim 30 kinderen uit de wijk een medaille 
mogen geven, omdat zij meededen aan de 
kleurwedstrijd. Ze hadden echt hun best 
gedaan en vonden het vaak ook spannend 
als de jury langskwam. We zijn heel blij dat 
we met name voor deze kinderen iets heb-
ben kunnen doen. In onze straat werd ook 
nog eens om 15.00 muziek gemaakt en 
hebben we om 16.00 op de verjaardag van 
de Koning geproost. 
Voor mij persoonlijk was het een geslaagde 
dag. Maar ik hoop oprecht dat we volgend 
jaar ons eerste lustrum van ‘Armhoef Viert 
Koningsdag’ in de Holle Boom kunnen 
vieren. Daar is de sfeer toch echt wel 
anders. Gezellig kletsen met elkaar onder 
het genot van een drankje en kinderen die 
zich vermaken op het luchtkussen of bij de 

Woningsdag 2020           Ingeborg Bosch

Ruim voor Koningsdag was al duidelijk dat ’Armhoef Viert Koningsdag’ in de Holle 
Boom dit jaar niet kon doorgaan. Dat was jammer en in feite was alles al geregeld. 
De tent, de wc’s, de bar, inkopen, de frietkraam et cetera. Eén van de organisatoren 
van het evenement, dat sinds 2017 wordt georganiseerd, is wijkbewoonster Ingeborg 
Bosch. We spreken haar. 

schmink. Dat is toch meer met elkaar en 
niet alleen met je straat.” 
Ingeborg Bosch hoort van medeorganisator 
Simone Hosli: “Armhoef Viert Koningsdag 
Corona-stijl is dankzij de inzet van de kleu-
rende kinderen, muziek makende buurtge-
noten en de vele vlaggen toch een succes 
geworden.”

Armhoef viert Koningsdag 2021 wordt dus 
toch een lustrumeditie, omdat 2020 op 
aangepaste wijze is doorgegaan. Organi-
satoren Thomas, Daan, Meike, Simone en 
Ingeborg zijn daar alweer klaar voor. De-
genen die zich dit jaar hadden aangemeld 
om achter de bar te staan, hebben ook 
allemaal alweer aangegeven in 2021 weer 
graag van de partij te zijn.

Ingeborg met haar team
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Rokjesdag 

Eén rokje maakt geen rokjesdag. Tien rokjes maken zelfs geen rokjesdag. Hoe uit-
bundig de zon gisteren ook scheen, er stond ook een venijnige, koude bries, pre-
cies op kniehoogte. Zo begon Martin Brill zijn legendarische column in de Volks-
krant, bijna twintig jaar geleden. Rokjesdag is een lentetraditie geworden, als de 
aftrap van de lente, net als de paasvuren in Ootmarsum in Overijsel. We spreken 
sinds Brills column van rokjesdag als vrouwen zonder hierover van tevoren iets te 
hebben afgesproken, het collectieve besluit nemen om op een bepaalde dag een 
rok aan te trekken. Met hun vestimentaire urbi et orbi laten onze vrouwen weten 
dat de lente is begonnen. Overal zie je plotseling vrouwen in rokjes lopen.

Dit voorjaar liet rokjesdag lang op zich wachten. Na het meteorologische be-
gin van de lente in maart scheen wekenlang de zon en werden de temperaturen 
steeds vaker rokjestolerant, maar die verdomde wind steeds. Tegen het einde van 
de voorjaarsmaand april tikten we nog steeds windkracht vijf aan met een wind 
die guur was als in het najaar. Daar kon de uitbundig schijnende zon niet tegen op. 

Vanwege de intelligente Ausgangssperre aan huis en haard gekluisterd, die aan de 
tijd van de oorlog deed denken, waren dit voorjaar veel mensen in ons buiten-
gebied aan de wandel. Stevig ingepakt of met laag jes, want die verdomde wind. 
Wanneer wordt het nu eens eindelijk lente hoorde je ze denken, terwijl de bomen 
zich aankleden met teer bladgroen, de vogeltjes kwinkeleerden en struweel en 
plantengewas zich tooiden in hun bloemen- en bloesempracht. 

De dichter Rutger Kopland schreef: Alles kan ik verdragen, maar jonge sla in 
september, net geplant, slap nog, in vochtige bedjes, nee. Zo was voorjaar in 
Moerenburg. Het werd er volop lente, maar die wind. En dan was er nog die 
onuitgesproken doemgedachte die op ons allen drukte en ons voortdurend van de 
voorlopigheid van alles doordrong. Misschien hadden de vrouwen daarom collec-
tief besloten: dit voorjaar maar geen rokjesdag.
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Stel je hebt jaren bij 
Amarant gewerkt. 
Stel je hebt net dit 
jaar een cursus 
‘clownerie’ gevolgd. 
Stel je hebt al een 
aantal jaar ervaring 
met het spelen 
en bedenken 
van muzikale 
straattheateracts 
in en rondom een 
orgel. Stel je hebt 
een (oud)collega 
die moeiteloos 
al improviserend 
vrolijke, mooie, 
grappige verhalen 

Door het raam              Lucy Reijnen

Corona zorgt voor prachtige initiatieven, zoals een speciale voorstelling voor mensen 
met een verstandelijke beperking die vanachter het raam te volgen is.

beeldend kan vertalen in straattheater. 
Dan is het niet moeilijk om te besluiten de 
krachten te bundelen en een voorstelling te 
maken.

Anderhalve meter
Mieke Verkuyl (JP Coenstraat) en Jan 
Glorius maakten samen met ‘orgelman’ 
Cees van Baardewijk een korte voorstelling 
die beeldend laat zien hoelang anderhalve 
meter is en wat dat voor problemen geeft 
wanneer je verliefd wordt. Orgelman Cees 
is onverbiddelijk. Een schel fluitje geeft 
aan wanneer clowns Jan en Mieke te dicht 

bij elkaar dreigen te komen. Ze bedenken 
creatieve oplossingen die leiden tot het 
voorspelbare ‘happy end’.

Reuring
Binnen de kortste keren stroomden de 
eerste boekingen binnen. Vijf voorstellingen 
per dag en dat drie keer per week. Druk, 
vermoeiend maar fantastisch om te doen. 
“Zo mooi om de reacties van cliënten te 
zien”, zegt Mieke, “we krijgen ook veel po-
sitieve reacties van medewerkers. Ze zijn 
blij dat er iets speciaals gebeurt. Er is in 
weken geen ‘reuring’ geweest.” De activitei-
ten en de dagbesteding voor cliënten gaan 
vanwege het coronavirus niet door. Dit is 
voor de bewoners een welkome afleiding. 
Het mooie is dat het voor heel veel ver-
schillende woongroepen geschikt is.

Wat een schitterend initiatief, geen wonder 
dat heel Amarant dit wil zien. We blijven 
deze anderhalve-meter-voorstelling volgen. 
Terwijl we tegelijkertijd hopen dat het niet 
lang nodig zal zijn. Zie voor een impressie:  
https://youtu.be/iO38JKDeiEA
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Het coronavirus verspreidt zich als een plaag 
het maakt de mensen onzeker en ongerust 
hoe heftig het wordt, is nog maar de vraag 
het is in ieder geval nog lang niet uitgeblust 

 
We kunnen het niet zien aankomen of voelen 
het effect komt als we worden aangestoken 
en dan beseffen we wat virologen bedoelen 

dat overal een echte pandemie is losgebroken 
 

Het raakt alle vezels van onze samenleving 
zet alle persoonlijke contacten onder druk 

we twijfelen voortdurend aan onze zelfbeleving 
maakt ons totale sociale leven volkomen stuk 

 
Een onverwachte nies of stevige kuch 

en je bent direct een te vermijden persoon 
iedereen om je heen verdwijnt dan vlug 
een sociaal isolement is nu al gewoon 

 
We ontmoeten elkaar nauwelijks meer 
blijven nu echt op afstand van elkaar 
er hangt een steeds angstiger sfeer 

maar we staan wel voor de ander klaar 
 

We worden best heel goed geïnformeerd 
maar kunnen er in feite heel weinig mee 

over de symptomen hebben we veel geleerd 
de verboden en richtlijnen volgen we gedwee 

 
Het coronavirus blijft voorlopig ons beheersen 
houdt ons in een steeds enger web verstrikt 

hopelijk gaat het ons niet volledig overheersen 
en is er snel een vaccin gevonden en geschikt 

 
JdS 
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Oeps … 
 
In de vorige uitgave ging er iets mis bij het mailadres waar je de antwoorden naar 
toe kon sturen van de verschillende vragen uit de Wijkkwis.  
Dit moet zijn: 77 wijkkwisarmhoefseakkers@gmail.com. [We hadden .nl vermeld] 
 
We verlengen de inzendtermijn daarom tot 3 juni voor de vragen uit de vorige 
wijkkrant en onderstaande vragen. 
 

 
 
 

n  Onze wijk 
Hieronder zie je 4 fragmenten van ‘bezienswaardigheden’ in onze wijk.  
Geef aan waar deze te vinden zijn. 
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Dief 
Een dief probeert bij de Pelgrimhoeve binnen te komen om 
de antwoorden van het wijkkwisboek te bemachtigen. De 
uitbaters van de Pelgrimhoeve zijn een avondje weg en zij 
hebben voor deze gelegenheid een beveiliger voor de deur 
geplaatst die om een wachtwoord vraagt. De dief wacht 
daarom om het hoekje bij het AED-apparaat om het 
wachtwoord af te luisteren. 
 
Hij ziet Klaartje van de organisatie naar binnen lopen en 
hoort de beveiliger zeggen: “8”. Klaartje antwoordt meteen met “4” en de beveiliger laat haar 
binnen. Debbie komt kort na Klaartje ook bij de ingang om wat spullen af te geven. Zij groet 
de beveiliger en die zegt: “6”, waarop Debbie direct antwoord met: “3”.  
De dief heeft het door. Zo moeilijk is het immers niet. Als hij ziet dat Klaartje en Debbie weer 
weggaan grijpt hij zijn kans. Hij loopt op de beveiliger af en deze zegt: “14”. Prompt zegt de 
dief: “7”, maar dat blijkt het verkeerde antwoord. De beveiliger grijpt hem vast en belt de 
politie.  
 
Wat had de dief dan moeten zeggen?                    
 

 

 

Namen 
Welke namen van zaken in de wijk zoeken we? 
 

a. 1xA 1xB 2xD 4xE 2xK 2xN 1xT 
b. 2xA 1xC 2xE 2xK 1xM 1xN 1xR 2xS 1xT  
c. 4xE 1xI 1xK 3xN 1xO 2xR 1xS 1xT 1xW 

 
 
Reeks 
Iemand krabbelde met een pen wat letters en cijfers op een stuk papier en plots kwam  
daar een mooie reeks tevoorschijn. Wat komt er op de plaats van het vraagteken te staan? 
 
F   19   R   7   J   22  P   2   C   15   W   9   H   17   T   ?                           

Tilbörgse taol   
Bijna iedere plaats in Nederland kent wel een eigen 
manier van spreken. Schrijf op de juiste manier in het 
Tilburgs dialect: 

a. Chocoladehagel 
b. Hoepelen 
c. Bliksem 
d. Zakgeld 
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Na een muzikaal onthaal op de luchthaven 
van Tahiti besloten we de drukte snel in te 
ruilen voor wat eilandhoppen. We hebben 
met een auto het eiland verkend en onze 
vingers afgelikt toen we voor het eerst 
sinds tijden weer een heerlijk gerecht uit de 
Franse keuken aten. We snorkelden met 
pijlstaartroggen en zwartpuntrifhaaien en 
het tropische fruit wat langs de weg te koop 
is bij de fleurige fruitstalletjes, zouden we 
graag terugzien op de zaterdagmarkt op 
het Koningsplein, maar dat zal wellicht iets 
teveel gevraagd zijn.
Via Raiatea komen we terecht op een idyl-
lisch plekje met een koraalrif voor de deur 
waar we elke minuut van de dag in kunnen 
rondneuzen. De rondrennende hanen zijn 
vermakelijk en mogen zoveel kukelekuen 
als ze willen. Het speervissen levert kleur-
rijke papegaaivissen op als avondeten. We 
leren van alles over het ontstaan van de 
parel bij de lokale Pearl farm en we sluiten 
voor eeuwig vriendschap met de heremiet-
krabben die door ons huis kropen alsof ze 
bij ons gezin hoorden.

Citroenhaai
Maar liefst een week varen we door de wa-
teren van de Stille Oceaan met als hoogte-
punt Bora Bora en de energieke dolfijnen 
die onverwachts een stukje met ons mee 
zwemmen. Sjors en Guus werpen elke dag 
als echte vissers trouw hun hengel buiten 
boord (en vangen nog geen goudvis), we 
worden getrakteerd op schildpadden en 
verliezen onszelf even tussen honderden 
vissen tijdens het snorkelen. De citroenhaai 
laat zijn lach zien tijdens het duiken en als 
kers op de taart zwemmen we in de regen 
mee boven een groep van 19 adelaarsrog-
gen. Door de zeer slechte weersvoorspel-
ling zijn we genoodzaakt om eerder terug 
te keren naar de haven, omdat het simpel-

Kom we gaan…. even terug naar die droomplek                Melissa Pellikaan

Gelukkig mogen we ons na 5 weken lockdown weer regionaal verplaatsen, dus er is 
licht aan het einde van de tunnel. Ondertussen heb ik genoeg tijd gehad om even stil 
te staan bij de mooie herinneringen die we de laatste maanden hebben opgebouwd, 
zoals die ene droomplek: Frans-Polynesië.

weg te gevaarlijk is om op zee te blijven. 

Campingleven
In Queenstown op het Zuidereiland genie-
ten we van de gezellige sfeer die deze stad 
uitstraalt, bezoeken we een schapenboer-
derij tussen de prachtige bergen en varen 
we terug met een oude stoomboot over 
Lake Wakatipu. Na een bezoekje aan de 
grootste viswinkel ever zijn we een tas vol 
vissers meuk rijker, laden we onze Maui 
huurcamper vol en zetten we koers richting 
de berglandschappen van Fiordland Nati-
onal Park. Een natuurgebied waar we een 
flinke wandeling maken over bruggetjes, 
smalle bospaden en waar ons een soort 
van ‘welcome back’ gevoel bekruipt. 
Via Invercargill bereiken we het meest 
zuidelijke puntje van het Zuidereiland: Bluff. 
Vergane glorie, maar wèl een bestemming 
met een missie: duiken met witte haaien. 
We hebben in totaal 22 uur doorgebracht 
op een bootje en slechts een glimp opge-
vangen van dit reusachtige dier toen hij aan 
de zijkant van de boot het water uitsprong...
Via de Southern Scenic Route door de 
Catlins rijden was fantastisch. Relatief ge-
zien weinig toeristen en prachtige uitzichten 
zoals Tautuku Beach. 
Eén van de leukste dingen aan reizen is 
toch echt dat je van te voren nooit weet 
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waar je tegenkomt. Zo stopten we bij The 
Lost Gypsy, een artistieke plek waar een 
kunstenaar in 20 jaar een oude bus heeft 
verbouwd tot een soort van museum waar 
van alles gebeurt. 

Blauwe pinguïns
Op de camping in Dunedin wordt het voor 
ons duidelijk dat de tijd van onbezorgd rei-
zen echt voorbij is. In Oamaru genieten we 
nog van onze laatste kampeermomenten 
en het mooie weer. We worden overdon-
derd door de waggelende blauwe pinguïns 
die tot onze verbazing gewoon onder onze 
camper door lopen op zoek naar voedsel. 
Ondertussen smeden wij nieuwe plannen 
met daarbij in ons achterhoofd de bizarre 

veranderingen op wereldniveau die steeds 
serieuzere vormen aannemen. We hopen 
dat jullie je hoofd boven water kunnen hou-
den en in goede gezondheid blijven. 

Lucy is eigenlijk haar hele leven al verhalen 
aan het schrijven en vertellen. Als acteur 
was dat een natuurlijk onderdeel van haar 

Kabouters zijn online                                                         Debbie de Weijer
Sinds afgelopen september heeft er elke maand in onze wijkkrant een hoofdstuk van 
het vervolgverhaal gestaan over de belevenissen van een kabouterfamilie in onze 
wijk. Lucy Reijnen heeft deze verhalen bedacht en onlangs ook op video opgenomen. 

werk. Acteren bij de Efteling of op kinder- of 
themafeesten is eigenlijk ook verhalen ver-
tellen vanuit steeds een andere invalshoek. 
Nu werkt Lucy als trainer en onderwijs-
ontwikkelaar op gebied van sociale veilig-
heid en pestpreventie. Ook gebruikt ze 
voorlezen in haar functie als docent, op een 
vmbo-school. Lucy verzint verhalen om de 
les voor de brugklassers op te starten en 
om thema’s bespreekbaar te maken. Het 
onderwijs op afstand heeft ervoor gezorgd 
dat ze deze verhalen ook is gaan opnemen 
en toen bedacht ze: “wat zou het leuk zijn 
om ook het kabouterverhaal vast te leg-
gen.” 

Herkenbaar
Het verhaal over de kabouters is geschre-
ven voor kinderen van 5-10 jaar en is 
verdeeld in hoofdstukken die ieder een 
thema hebben. Op school is het mogelijk 
om ter inleiding van een thema zo’n verhaal 
erbij te pakken. Het leuke van onze wijk 
is dat de kinderen de plekken herkennen 
die in het verhaal voorkomen. De route die 
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de kabouters hebben afgelegd, zou je ook 
kunnen wandelen en daarbij kunnen kinde-
ren creatieve opdrachten doen. Elk apart 
verhaal duurt 5-6 minuten en Lucy heeft ze 
opgenomen op de plek in de wijk waar het 
verhaal zich afspeelt. Zo heeft ze onder an-
deren in de Takkenbende gezeten en ook 
in de kelder van de basisschool Armhoefse 
Akker mocht ze filmen.

‘Stilte, on air’ 
Dat opnemen ging niet altijd vlekkeloos. In 
verband met de drukte moest ze de opna-
mes in de ochtend of avond doen, anders 
was er teveel ruis op de achtergrond. Soms 
kwamen er voorbijgangers die iets zeiden 

tegen haar en dan probeerde Lucy niet te 
reageren. In de montage zie je hierdoor ook 
af en toe een klein ‘sprongetje’. Lucy geeft 
aan dat ze het monteren heeft moeten 
leren. Iets wat veel tijd heeft gekost, maar 
wat ze wel heel leuk vond om te doen. Ook 
ontwikkelt ze zich op dit gebied: ze ziet 
duidelijk verschil tussen het eerste verhaal 
en het verhaal wat ze afgelopen week heeft 
opgenomen. 

Tot slot benadrukt Lucy dat verhalen 
vertellen en (voor)lezen goed is voor de 
taalontwikkeling, sociale ontwikkeling, het 
inlevingsvermogen en woordenschat. Van-
daar dat Lucy het ook zo belangrijk vindt 
dat dit gedaan wordt. Zelf vindt ze het leuk 
en leerzaam om ook andere kanten van het 
voorlezen/vertellen te ontdekken en dat ze 
zich bijvoorbeeld nu weer heeft verdiept in 
de leefwereld van jongere kinderen. Want 
daar was ze uitgegroeid.

De kabouterverhalen ‘Op reis’ (en ook die 
voor de brugklas) zijn te vinden op:  
 www.kieresoe.nl/voorlezen/
In de afgelopen 8 edities van de Wijkkrant 
was steeds een deel van het vervolgver-
haal gepubliceerd. Het verhaal eindigt in de 
juni-editie. Online zijn de nummers terug te 

In zo’n boom voel je jezelf ook een kabouter

Parkje van Toen

De firma Ketelaars heeft rondom 
de prachtige beuk in het Parkje van 
Toen mulch aangebracht en boom-
stammen gelegd. Een mooie locatie 
voor een verhalenverteller 

vinden op de website van de Buurtraad: 
 www.armhoefseakkers.nl -> media 
-> wijkkrant ->2019 of 2020. Het gehele 
verhaal kan ook via 
 armhoefseakkers@gmail.com wor-
den opgevraagd, na het juni-nummer.
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Op Reis deel 9             Lucy Reijnen

Treurig zitten de kabouters bij elkaar. Zijn ze eindelijk, eindelijk aan het eind van hun lange reis 
gekomen worden ze weggestuurd. Door Krebbie. Opa Nowit kent hem van vroeger. “Het is niet 
het meest aardige wat je van iemand kunt zeggen”, zegt Opa Nowit, “maar Krebbie is de meest 
kribbige, knorrige, norse, bokkige, chagrijnige en sikkeneurige kabouter die ik in mijn hele leven 
gezien heb.” Opa Nowit vertelt dat Krebbie vroeger net als hijzelf bij het Baksche Ven gewoond 
heeft. Hij schudt droevig zijn hoofd. “Ik geloof niet dat hij ook maar iets veranderd is.”

‘Jammer dat we hier niet kunnen blijven’, denkt Driem. Ze ziet een prachtige paardenbloemen-
pluizenbol. Het kanaal glijdt groenig aan haar voorbij, een eend waggelt lui naar het water en 
de drie wilgenbomen zijn prachtig. Riskie, haar broertje is meteen op onderzoek uitgegaan en 
in een van de holtes van een van de bomen verdwenen. Driem kijkt nog eens goed. Eigenlijk zijn 
het vier wilgen. Eentje staat verderop en heeft een vogelhuisje hoog op de stam. Ze loopt nog 
dichterbij. Ze dacht het al te zien. Koolmeesje Tietu vliegt het vogelhuisje in. Een stukje hoger 
zit Tutie vrolijk de hele tijd zijn eigen naam te zingen. Die hebben hun plekje al gevonden. In het 
gras ligt een mooi veertje, het lijkt op haar eigen veertje. Ze loopt er naartoe, dit veertje is ook 
mooi. Misschien willen Tietu en Tutie het hebben voor hun nest. Als ze het veertje opraapt hoort 
ze achter zich een luid flappend geluid, ze duikt weg achter de boom. Een vette gans schommelt 
voorbij in de richting van een troepje gakkende ganzen. Zo’n gans is helemaal niet gevaarlijk 
maar ze zijn soms zo lomp. Dan hoort ze stemmen. 

“Ja, als we iedereen hier maar laten wonen dan wordt het veel te vol. Ik hou van rustig. Ik ken 
die Nowit wel. Niks mis mee. Maar ze komen wel uit een heel andere streek, ver weg. Ook kin-
deren erbij. Onverantwoordelijk!” Het lijkt alsof er ruzie gemaakt wordt. Ze wil niet afluisteren, 
heus niet, maar ze hoort het toch. Een van de stemmen herkent ze meteen. Het is het bromme-
rige geluid van Krebbie. Een zachte stem geeft een antwoord dat Driem niet kan verstaan. 
“Dat weet je niet of dat gezellig is. Ik weet zeker van niet. Het geeft alleen maar rommel en on-
rust.” moppert Krebbie. “We hebben zelf al drie kinderen. Het wordt te druk. Te gevaarlijk.”
Driem klemt het veertje stevig vast en draait zich om. Afluisteren is niet netjes, ze gaat. Als ze 
van achter de boom vandaan stapt komt aan de andere kant ook net iemand tevoorschijn.

Waddif vindt dat ze maar terug moeten gaan naar de Takkenbende. Fajnd zegt dat ze niet terug 
wil. “Teveel ‘Harige Rupsen’, daar is niet mee te leven.” 
Opa Nowit zegt: “We moeten nadenken. Als we niet terug kunnen en als we hier niet kunnen 
blijven dan moeten we verder. Wat willen we het liefst?”
“Hier blijven!” juicht Riskie, “Die bomen! Mooi droog en vanbinnen: fantastisch.”

Driem komt aanhollen. Ze huilt bijna. “Krebbie is echt heel boos. Hij vindt ons gevaarlijk. Het is 
menens. Ik denk dat we meteen weg moeten.”
“Welnee,” hoort ze achter zich, “wacht nog maar even af.” Een klein dik kaboutervrouwtje schudt 
vriendelijk lachend een flinke hazelnoot uit haar schort. “Zullen we samen eten? Ik heb genoeg!”
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Knutselrecept	 	 	 	 	 	 													Lucy	Reijnen	
	
Kabouters	maken	zelf	hazelnoot-chocoladepasta.	Dat	kun	jij	ook!	
	
Smelt	een	stukje	chocola	(15	gr)	voorzichtig	met	5	gram	boter	in	een	pannetje.		
Als	de	stukjes	chocola	bijna	gesmolten	zijn:	doorroeren.		
Hak	een	hazelnoot	in	stukjes:	In	een	theedoek	en	dan	met	een	hamer	erop	slaan	werkt	ook.	
Mengen	met	een	halve	eetlepel	suiker	vijf	korreltje	zeezout	en	een	kopje	melk.	
Langzaam	mengen	met	de	chocolade.	
Voor	kabouters	is	dit	een	heleboel.	Voor	jou	is	het	genoeg	voor	op	twee	boterhammen.	Of	op	
een	pannenkoek.	
	
Als	je	twee	potten	vol	wil	maken.	Moet	je	van	alles	meer	
hebben:	
-		150	gram	chocola	in	stukjes	
-		50	gram	boter	
-		100	gram	hazelnoten	
-		75	gram	suiker	
-		175	milliliter	melk	
-		snufje	zout	
Dat	is	twee	potjes	vol!	
	
Postcoderoos Energiefabriek Armhoef bijna van start

Ondanks de coronacrisis is de werkgroep Energiefabriek Armhoef druk bezig met de 
verdere voorbereiding en realisatie van het Postcoderoosproject in onze wijk. 

Al eerder hebben we een aantal keren in de buurtkrant over dit project geschreven.
Meedoen aan dit project is interessant voor wijkbewoners die zelf geen (geschikt) dak heb-
ben voor zonnepanelen. Met dit project investeer je zelf in duurzame energie. Bij een eerste 
onderzoek leek er ruimte voor 600 panelen op de daken van de basisschool Armhoefse Ak-
kers en GGz Breburg/Jan Wier. Verder onderzoek wees echter uit dat er met 400 panelen, 
ongeveer 200 panelen per locatie, een beter rendement kan worden gerealiseerd.

Nog maar 10
Van de 400 beschikbare panelen zijn er reeds 390 gereserveerd We zitten dus bijna vol!
Als je nog mee wit doen, meld je dan snel aan, voordat de laatste panelen weg zijn.
Aanmelden of vragen om informatie kan via  armhoef@energiefabriek013.nl of kijk op 
 www.armhoefseakkersnl/dossiers/postccoderoosproject voor meer informatie en een 
reserveringsformulier.
De initiatiefnemers van de coöperatie in oprichting zoeken nog actieve vrijwilligers; te 
denken valt hierbij aan mensen met juridische kennis, financiële deskundigheid, bestuurlijke 
ervaring, deskundigheid op terrein van communicatie etc. Mocht je geïnteresseerd zijn, laat 
het ons horen.

De Werkgroep Energiefabriek Armhoef:
Hein Jacobs, Alex Savelkoul, Frans van Bakel, Trudy Wajon en Ger Pepels.
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Punten uit de 
Buurtraadvergadering  

van 14 april 2020  
 
Op dinsdag 14 april jl. hielden de Buurtraadleden voor de eerste keer een online-
vergadering. De lopende punten werden besproken. 
Heeft u vragen, dan kunt u altijd mailen naar 77 buurtraad@armhoefseakkers.nl. 
 
Net als alle evenementen, kan ook het eerder aangekondigde grote wijkfeest - dat we deze 
zomer wilden organiseren - niet doorgaan. In 2021 zal het er hopelijk wel van komen. Wie 
zich nog wil aanmelden om mee te organiseren, kan zich melden bij de Buurtraad. 
 
Er is nog steeds overleg om te zorgen dat het nieuwe seniorencomplex op het Spinaker-
terrein aan de Havendijk straks een seniorvriendelijke buitenruimte krijgt. En we proberen 
ook om er een ruimte te krijgen waar senioren uit de nieuwbouw en uit de rest van de buurt 
elkaar kunnen ontmoeten. Of dit in het complex zelf zal zijn of op een andere plaats in de 
buurt, is nog niet zeker.  
 
De verkeerswerkgroep gaat van start, er wordt contact opgenomen met de mensen die 
zich hebben aangemeld. Er wordt naar alle straten gekeken, ook in Moerenburg. 
 
De elektrische auto's van Buurauto zijn intussen ondergebracht bij 'MyWheels'. Op het 
moment zijn er zes actieve gebruikers van deze auto's. Het is de bedoeling dat er binnenkort 
weer meer aandacht voor dit project wordt gevraagd.  
 
Onze wijkagent zal aansluiten bij een vergadering van de Buurtraad, zodra er weer 
'normale' vergaderingen zijn. Het is goed dat we contact met elkaar houden over wat er in 
de buurt speelt.  
 
We gaan samen met de gemeente bekijken of we kunnen experimenteren met de digitale 
participatie rondom de wijkagenda voor de Armhoefse Akkers. Dat doen we om twee 
(hoofd-)redenen. Vanwege het coronavirus kunnen er op dit moment geen fysieke 
bijeenkomsten plaatsvinden en daarnaast is het belangrijk om een wijkagenda te hebben, 
omdat die agenda’s voor de gemeente sturingsinstrumenten zijn/worden. Wordt vervolgd! 
 
 

 

Lieve buurtgenoten, 
 
In goed onderling overleg hebben we besloten om ons 
wijkvolleybaltoernooi naar volgend jaar te verplaatsen.  
We volgen het advies van de overheid en het is te onduidelijk  
hoe het na 1 september zal zijn. 
 
We missen iedereen! 
 
We hopen dat iedereen gezond blijft en dat we elkaar weer snel  
in goede omstandigheden kunnen treffen. We zien jullie graag 
in 2021. 
 
Sportieve groet,  
 
Organisatie  
Wijkvolleybaltoernooi Armhoef  
Het is stil aan de overkant 
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Op vrijdag 24 april kreeg Jaap van Loon een 
verrassend telefoontje van burgemeester 
Theo Weterings. Samen met 30 andere 
vrijwilligers uit Tilburg kreeg hij goed nieuws 
over de lintjesregen in 2020: “Het had zijne 
koninklijke hoogheid Willem-Alexander be-
haagd dat…” Iedereen zal zijn echte cere-
monie met onderscheiding wegens Corona 
even tegoed moet houden tot het najaar.

Voorgeschiedenis
Hoe gaat de procedure voorafgaand aan 
zo’n lintje eigenlijk in zijn werk? Geen idee 
eigenlijk, dat blijft toch een black box, ofwel 
het geheim van Huis ten Bosch. De ge-
meente stuurt in het voorjaar brieven rond 
met het verzoek om mensen voor te dragen 
voor Koningsdag van het jaar erop. In dit 
geval viel die brief aan de buurkrant en 
vele andere vrijwilligersorganisaties in mei 
2019 op de deurmat. En dan moet je snel 
zijn, want de lokale deadline is al meteen 
op 1 juli, enkele weken later dus. Meteen 
een klein comité opgericht met een hand-
jevol vertrouwelingen die in dit complot een 
geheim kunnen bewaren. Inclusief een van 
Jaaps zonen en dochters, want als iemand 
eindelijk eens wat officiële erkenning ver-

Lintje voor mister Buurtkrant                                    Gerben van Eeuwijk

Een spetter van de jaarlijkse lintjesregen daalde ook neer in onze wijk. Onze zeer ge-
waardeerde eindredacteur van de buurtkrant is Lid in de Orde van Oranje Nassau!

dient is hij het wel. In no time een CV opge-
tuigd, dat bol staat van talloze belangeloze 
betrekkingen voor volk en vaderland, want 
wat heeft die goede man (69) in zijn leven 
veel gedaan! En dan moeten er zo veel mo-
gelijk steunbrieven verzameld worden, hoe 
meer hoe liever. De mooiste exemplaren 
van familieleden tellen officieus niet zwaar 
mee, wel de referenties van enkele ande-
ren: oud-werkgever, schoolbestuur, wijk-
quiz, Zonnebloem en andere goede doelen 
stichtingen die Jaaps inzet erg waarderen. 
Vanwege de strakke deadline bleef de teller 
steken op 7 aanbevelingen, terwijl er min-
stens het dubbele aantal in had gezeten. En 
dan begint het lange wachten.

9 maanden
Een eindeloze stilte treedt dan in; geen 
enkel bericht vanuit de gremia waarlangs 
een aanvraag uiteindelijk loopt: via de ge-
meente voor de eerste screening naar een 
raadsorde in Den Haag en dan terug via het 
provinciehuis in Den Bosch. 
Geen nieuws was goed nieuws, zo hield het 
complot-kwartet elkaar in de Koningsapp 
vol goede moed voor. Blijkbaar zijn er dan 
allerlei schriftelijke obstakels te nemen, 
want niemand heeft een telefoontje ge-
rapporteerd over een lopend antecenten-
onderzoek. 
Maar dan eindelijk in de loop van maart 
volgt een verlossende mail van een ge-
meenteambtenaar: Jaap heeft zijn lintje 
verdiend wegens veler verdiensten. Wat een 
opluchting, alle moeite niet voor niets. Toch 
spannend zo lang te moeten wachten. 
De smoes om hem naar het gemeentehuis 
te lokken was al bedacht, totdat het virus 
roet in het eten gooide. Nu zou het een bel-
letje van burgemeester Theo Weterings wor-
den, op een vooraf aangekondigde dag en 
richttijd. Nageslacht verzamelt zich zenuw-
achtig in de tuin van pa, zogenaamd om hun 
verjaardagen te vieren. Hij trapt erin, want 
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de familiebijeenkomst is last-minute verzet 
van het weekend naar de vrijdag. Wat een 

surprise, laat die taart maar komen!

Inmiddels is het stof weer wat neer gedaald 
in huize Van Loon. Jaap geniet na van dit 
feestelijk initiatief en zeker van de talloze 
filmpjes die door de ‘voordragers’ familiele-
den, (oud)collega’s, vrienden en buurtge-
noten zijn ingestuurd, ruim 45 minuten in 
totaal. Door zijn jongste zoon Jordy creatief 
achter elkaar gemonteerd, met dank aan 
alle betrokkenen.

Er vond een ingrijpende verbouwing plaats. 
Het dak moest ook een keer gebeuren en 
nu 12 jaar later is het zover en op een bij-
zondere wijze: zeven naast elkaar gelegen 
huizen staan in de steigers. 
De vader van Leslie is aannemer en zag 
destijds al dat het dak ook een keer aan-
gepakt moest worden. Op een of andere 
manier gingen andere dingen, ook hoogst-
noodzakelijk voor. Zo’n anderhalf jaar 
geleden besloten Leslie en Edith eens 
serieus te gaan kijken naar de mogelijkhe-
den. “Het was echt nodig”, zegt Edith, “Als 
het stormde of hard regende waren we altijd 
bang voor waterschade. De afgelopen jaren 
hadden we best vaak kapotte pannen.” 
“Zulke oude pannen raken verweerd en 
poreus. Het was echt tijd om het aan te pak-
ken”, vult Leslie aan. “Het was heel natuur-
lijk om de buren te vragen om mee te doen. 
De huizen zijn even oud en de daken en de 
dakpannen zijn hetzelfde. Het is daarnaast 
natuurlijk ook mooier als de daken van de 
aangrenzende huizen hetzelfde zijn.”

Samen optrekken 
Ze gingen eens kijken wie ze ‘mee’ konden 
krijgen. Gezamenlijk optrekken heeft veel 
voordelen. Buiten dat het mooier is, scheelt 
het in de kosten en is het voor de dakdek-

In de steigers                              Lucy Reijnen

In 2008 kochten Edith Weijts en Leslie van Berkel een huis in de JP Coenstraat. Num-
mer 4 was altijd een huurhuis geweest en vanaf de bouw in 1933-1934 was er weinig 
gebeurd aan ‘groot’ onderhoud. Tijd om aan de slag te gaan.

kers veel gemakkelijker werken. Ze beslo-
ten een informatieochtend te organiseren 
voor belangstellenden en maar liefst zeven 
buren besloten mee te doen. Er werden veel 
gezamenlijke afspraken gemaakt. De keuze 
voor welke pannen bij voorbeeld. Gelukkig 
was iedereen het snel eens. Er is bewust 
gekozen voor traditioneel vormgegeven 
pannen die passen bij de bouwstijl van de 
huizen. Verder had iedereen zijn eigen pro-
ject. Zo hebben Edith en Leslie niet alleen 
nieuwe pannen maar is ook de schoorsteen 

Initiatiefnemers Leslie en Edith met hun 
kinderen Lieve en Stan
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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

hersteld en hebben ze een nieuw dakraam 
laten plaatsen. Een eindje verderop heb-
ben buren direct ook zonnepanelen laten 
plaatsen aan de achterkant.

Groepsgevoel
Na de eerste afspraken kwam er een 
groepsapp waarin snel vragen gesteld 
konden worden. Dit was fijn omdat iedereen 
dit kon volgen. Er was al een goed buurt-
gevoel wat nog versterkt is door dit traject. 
“We lopen de deur niet bij elkaar plat maar 
we hebben goed contact. Straatfeesten 
zijn heel gezellig”, vertelt Leslie, “Mensen 
reageren verbaasd en met bewondering dat 
we dit met zoveel buren voor elkaar hebben 
gekregen.”
“Veel mensen stoppen ook, of vertragen 
wanneer ze langsrijden. Mensen zijn 
nieuwsgierig.” zegt Edith, “De bouwvakkers 
krijgen iedere dag vragen over wat er aan 

de hand is.”
“De steigers zijn ook handig.” vindt Leslie, 
“met een aantal buurmannen zijn we aan 
het klussen. We schilderen meteen de 
buitenboel. En als het nodig is maken we de 
dakgoot schoon bij iemand. We kunnen er 
nu gemakkelijk bij.”

Begin mei moet het af zijn. Dan staan de 
steigers er zo’n vier weken. “We zijn nu in 
de afrondende fase” zegt Leslie, “Het is ook 
wel mooi geweest.” Ze kijken met voldoe-
ning terug op de afgelopen periode. “Fijn, 
dat we niet meer bang hoeven zijn voor 
lekkages.” zegt Edith tevreden. “We kunnen 
met een gerust hart een regenbui of storm 
uitzitten.”
“Het zet ook iets in gang. Ik hoor dat men-
sen ook zoiets willen gaan opzetten.” Leslie 
kijkt voldaan. “Dat zou mooi zijn. Toch?”

Zeven huizen in de steigers
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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:  

      4 juni  
     19 juni  

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) buurtraad-
vergadering 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 de vorige 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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