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Bezoekers konden een klein rondje maken 
door een deel van het gebouw, waar tot nu 
toe Poolse arbeidsmigranten gehuisvest 
waren. Dan is het best even schrikken, 
als je ziet in welke staat bepaalde delen 
verkeren. Wat dat betreft komt een totale 
renovatie echt op tijd!

Kluif
Het is een complexe opgave gebleken om 
in dit Klooster straks 47 huurappartemen-
ten te realiseren, variërend in grootte van 
30-50 m2, 50-70 m2 en enkele groter dan 
70 m2. Architect Louis de Jager van Forum 
Architecten heeft er een hele kluif aan ge-
had: “Er zijn nogal wat onderdelen binnen 
en buiten het klooster die een monumen-
tale status hebben. Je kunt dus niet zomaar 
ergens een muurtje open- of afbreken, of 
een doorkijkje maken. Deze beperkingen 
zorgden als vanzelf voor de variatie in de 
zelfstandige wooneenheden die we inge-
tekend hebben en die veelal bedoeld zijn 
voor 1-persoonshuishoudens. Persoonlijk 
vind ik dan ook dat projectontwikkelaar Ben 
Poelman zich heel wat op de hals gehaald 
heeft om dit overigens schitterende gebouw 
te gaan exploiteren.” 

Liduina
Veel omwonenden konden zich wel vinden 
in de plannen met het gebouw, zeker ook 
omdat de karakteristieke buitengevel vol-
ledig behouden blijft. Dat geldt eveneens 
voor de binnentuin die straks – tot 21.00 
uur ’s avonds - opengesteld wordt, waar-
door je via de Van Heutszstraat praktisch 
naar de hoek Imhoffstraat/Loudonstraat 
kunt wandelen. Je komt dan achterlangs 
het oude Montessori-schoolgebouw ‘van de 
nonnen’ aan de Loudonstraat, waar al eer-
der 12 appartementen door Ben Poelman 
werden gerealiseerd.

Ingrijpende renovatie Lidwina klooster
Het was druk op de informatieavond van 10 maart jl. toen Ben Poelman, directeur BB 
Vastgoed en eigenaar van het klooster, zijn vergevorderde plannen met dit gebouw 
ontvouwde. Die plannen wekten bewondering, de oplossing voor het parkeren niet.

Het gebouw dateert van 1935 toen door 
de Congregatie van de Zusters van Liefde 
in Schijndel opdracht werd gegeven tot 
de bouw van dit klooster gewijd aan Sint 
Liduina van Schiedam die ook wel Lidwina 
werd genoemd. Vandaar de naamsverwar-
ring als het over dit klooster gaat. 

Parkeren
Opvallend genoeg was vooral het - te 
verwachten gebrek aan - parkeerplaatsen 
het hot-item van deze avond. Volgens de 
gemeentelijke eisen moeten er in totaal 57 
parkeerplekken komen en dat zijn er 14 

Op informatieborden werd 
de renovatie uitgelegd
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meer dan nu. “Dat is nog een stevig punt 
van onderhandeling met de gemeente”, 
erkent Ben Poelman. “De gemeente eist 
namelijk ook, dat we de binnentuin zoveel 
als mogelijk behouden, dus vandaar dat 
we naar mijn mening gezamenlijk naar een 
oplossing moeten zoeken. We hebben nu 
parkeerplaatsen ingetekend aan de Pel-

Veel belangstelling op de informatieavond

grimsweg die haaks op het gebouw komen. 
Natuurlijk wel met het nodige groen, maar 
dat we daar nog niet uit zijn, mag duidelijk 
zijn.”  
Voor een aantal bewoners langs de Pel-
grimsweg geen aanvaardbare oplossing, 
zeker ook niet omdat nog veel meer par-
keeroverlast verwacht wordt, als over enige 
tijd het Aldi-terrein bebouwd gaat worden. 
Eerder werd gesuggereerd, dat nieuwe 
vormen van vervoer de noodzaak van zo 
veel parkeerplaatsen onnodig zou maken, 
maar daar hoorde je die avond niemand 
meer over.

Vooralsnog is de planning erop gericht, 
dat dit voorjaar alle arbeidsmigranten uit 
het klooster vertrekken. Als het vergun-
ningentraject voorspoedig verloopt, wordt 
na de zomer gestart met de verbouwing. 
Deze gaat minstens een jaar duren, zodat 
de nieuwe bewoners in of na de zomer van 
2023 er hun intrek gaan nemen. Op de 
hoogte blijven, of heb je een vraag? Mail 
dan naar 7 info@househunting.nl ook voor 
een abonnement op de nieuwsbrief.

Ook op de scholen in onze buurt werd er 
veel aandacht aan besteed. Dat motiveerde 
veel kinderen uit onze wijk hun eigen 
solidariteitsactie te organiseren. Zo haalden 
Lot, Pip, Saar, Sam en Tijn huis-aan huis 
statiegeldflessen op. “Heel erg veel”, zei 
Lot, “de auto was helemaal vol. We konden 
er zelf amper bij.” En afgeladen vol waren 
ook de twee winkelwagens. Het duurde 
bijna een half uur om ‘te lossen’ en leverde 
€ 46,15 op.  Ted bedacht het idee om zijn 
speelgoed te verkopen. En, omdat het 
carnaval was, maakte hij ook samen met 
Mas en Flip confettislingers. Op de hoek 
J.P. Coenstraat/Oisterwijksebaan bouwden 

De oorlog dichtbij                                                 Jan van Kessel

De oorlog in Oekraïne raakt ons. Zo dichtbij is in ruim 75 jaar een invasie in een ander 
land niet geweest. Mede hierdoor staat Nederland pal achter de bevolking van Oekra-
ïne, geven we heel ruïmhartïg aan gïro 555 en ontstaan naast de officïële ïnzamelïngs-
acties spontane crowdfunding-campagnes zoals in onze wijk. 
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ze een eigen marktkraam en zorgden ze 
voor eigen ‘aanplakbiljetten voor het goede 
doel’. Iets verderop hoek Oisterwijksebaan/
Hoevense Kanaaldijk hadden Roos en Sam 
hun kraam. Zij verkochten kindersurprises 
en hadden zo een geweldige surprise voor 
de kinderen in Oekraïne. Klasse!

Lidwinaklooster
Overal in het land wordt momenteel 
gezocht naar opvangplaatsen. Dat bracht 
enkele buurtbewoners op het idee om het 
Lidwinaklooster in te zetten voor de nood-
opvang. Alex van Zundert: “In afwachting 
van de verbouwplannen staat het klooster 
nu bijna helemaal leeg. Het is heel erg 
geschikt. Het gebouw is er eigenlijk al he-
lemaal klaar voor. Genoeg wasgelegenhe-
den, toiletten, kookmogelijkheden, ontspan-
ningsruimten en kamers voor 100 vluchte-
lingen.  En met de school, kinderopvang 
en speelplaats als buren echt perfect voor 
de opvang van moeders met kinderen. We 
zijn eigenlijk verplicht om te bekijken of het 
klooster ingezet kan worden voor de op-
vang. En ik ben ervan overtuigd dat in deze 
buurt veel moeders en kinderen wonen die 
de Oekraïense moeders en kinderen willen 
helpen in hun nieuwe omgeving. Ook heel 

belangrijk!  Als de nood aan de mens is, 
willen mensen helpen.”

Het past in de geschiedenis van het 
gebouw en van Nederland. In de tweede 
wereldoorlog, tijdens de bombardemen-
ten van de spoorbruggen, schuilden onze 
buurtgenoten in de kelders van het klooster 
en toen het Elisabethziekenhuis het aantal 
gewonden niet meer aan kon, verhuisde 
een deel van de patiënten naar de opvang 
bij de nonnen.

 
Pasen in de Takkenbende  
 
Na lang wachten kunnen we eindelijk weer iets organiseren in de Takkenbende. Alle 
kinderen van 0 tot en met 8 jaar mogen op zondag 10 april van 10 tot 12 uur een vroege 
Pasen komen vieren in de natuurspeeltuin. En wie wil, is welkom om te komen kijken. 
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Het was een heftig motorongeluk toen Theo 
(60) met zoon Lukas (25) vorig jaar juli op 
een auto klapten. Theo zelf lag volledig in 
de kreukels en belandde in het ziekenhuis 
waar getracht werd alle inwendige- en 
botbreuken te herstellen met een lange re-
validatie tot gevolg. Lukas werd gelanceerd 
en blesseerde o.a. een been, waar hij tot 
op heden soms nog last van heeft.

Leerkracht
Het vormde de opmaat tot een unieke 
metamorfose in de bakkerij. Oudste zoon 
Sander (33) was net zo’n beetje in de zaak 
van zijn vader begonnen. Een switch in 
zijn loopbaan die niet iedereen verwacht 
had. Sander: “Ik ben bijna 6 jaar leerkracht 
van groep 8 op basisschool Den Bijstere in 
Loven geweest. Op een gegeven moment 
wilde ik me meer op het ondernemer-
schap richten. Ik heb toen een opleiding tot 
schoolleider in het basisonderwijs overwo-
gen. Daar hebben we het thuis veel over 

Proeven van/in de bakkerij
Bij Theo Pastoor, De Echte Bakker, in de St. Josephstraat is al maandenlang een 
proeverij voor twee personen aan de gang. Het resultaat is bepalend voor de nabije 
toekomst van de deelnemers.

gehad en mede omdat mijn moeder net 
zo’n beetje gestopt was in de zaak, heb ik 
de overstap naar de bakkerij gewaagd. Dat 
beviel me eigenlijk al snel heel erg goed. 
Ik heb toen al gauw aan mijn broer Lukas 
gevraagd of hij een samenwerking met mij 
zag zitten.”

Hovenier
Lukas heeft van kinds af aan altijd mee-
geholpen in de bakkerij. Het was dan ook 
logisch dat hij dat zou blijven doen. Theo: 
“Lukas was bij mij zo’n drie/vier jaar in 
vaste dienst. Bakker zijn is een prachtig 
beroep, maar het betekent ook voor dag en 
dauw opstaan om ’s morgens op tijd vers 
brood en andere producten in de schappen 
te hebben liggen. Dat valt niet altijd mee.”
Lukas wilde op een gegeven moment dan 
ook iets anders proberen: “Ik ben aan het 
werk gegaan als hovenier. Niet omdat ik het 
niet leuk vond in de bakkerij, maar je bent 
er wel 24 uur per dag mee bezig. Thuis 

De bakkersfamilie met v.l.n.r. Lukas, Sander en Theo
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Bel voor eenvrijblijvendeafspraakbij u thuis.U kuntdanstof of leeruitkiezenuit onzemobiele showroom!
Kijk opwww.meubelreparatietotaal.nl - info@meubelreparatietotaal.nl

Wij zijngespecialiseerdin:
• Antiekrestauratie en herstofferenvan
meubels

• Leerrestauratie en reinigen vanmeubels
• Het vernieuwen van binnenwerksystemen
• Opnieuw stofferen vanboot encaravan
kussens

• Houtwormbehandeling
• Stoelen lijmen enverstevigen
• 48uurs service voor nieuwevullingen voor
kussens

• Reiniging van meubels
• Riet enbies enrotan stoelen opde
traditionelewijze.

Sint Josephstraat 135,5017GG Tilburg, 0640053505/0138200962

GESPECIALISEERD
in modern &
KLASSIEK

HERSTELLEN
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gingen de gesprekken altijd over de bak-
kerij, daarom wilde ik wel eens iets anders. 
Inmiddels ben ik sinds oktober weer terug 
in de bakkerij en het bevalt me heel goed 
om samen met Sander te werken.”

Kwaliteit
Inmiddels runt Sander de hele backoffice, 
ondersteunt in de productie en stuurt het 
personeel in de winkel aan. Lukas maakt 
heel wat uren in de bakkerij, want zoals de 
klanten verwachten moet alles van topkwa-
liteit zijn. Theo: “Het lijkt misschien allemaal 
vanzelfsprekend, maar constant de beste 
kwaliteit leveren, betekent dat je dagelijks 
moet pieken. Onze bakkerij en de beide 
winkels worden regelmatig gecontroleerd. 
Dan krijgen we onverwacht bezoek van een 
mysterie-guest die ons beoordeelt. Op in-
ternet zijn de scores te vinden en ik ben er 
heel trots op dat Lukas in het half jaar dat 
hij hier weer aan de slag is in de top drie 
van beste bakkers voorkomt! Van Sander 
kan ik 100% op aan. Hij heeft een echte 
kwaliteitsslag gemaakt voor het gehele 
productieproces en het assortiment. We 
hebben nu bijvoorbeeld ook een actuele 

webshop, waardoor klanten gemakkelijk 
hun bestelling online kunnen plaatsen.”

Piwo
Theo Pastoor is bekend van de worsten-
broodjes. Al een aantal keer wist hij de 
finale van het Lekkerste Brabantse Wor-
stenbroodje te winnen. En ook dit jaar 
hoort de bakkerij bij de top-10. Helaas 
heeft Theo zich moeten terugtrekken uit de 
finale, omdat hij op dezelfde dag opnieuw 
geopereerd moest worden aan zijn been. 
Theo: “We maken drie verschillende soor-
ten worstenbrood: het ‘gewone’ worsten-
broodje, een vega-variant en een pikante. 
Die laatste staat bekend als de Piwo (pittig 
worstenbroodje) en zo wordt ie ook besteld 
in de winkel: doe mij maar vijf Piwo’s.” 
Naast dit overbekende product, worden ook 
nieuwe dingen uitgeprobeerd en probeert 
de bakkerij in te spelen op feestdagen 
en festiviteiten. “Ik geef Sander en Lukas 
daarin de vrije hand. Alles mag en probeer 
het gewoon uit”, vindt Theo, “maar het moet 
wel van kwaliteit zijn!” Doordat hijzelf nog 
bijna dagelijks in de bakkerij aan het werk 
is, kan hij daar zelf ook alles aan doen.

In juli moet voor het drietal duidelijk zijn hoe 
het nu verder gaat. Theo: “Dan hebben ze 
alle seizoenen een keer meegemaakt en 
dan wil ik weten hoe ze erin staan.”

Storm opruimers

Na de storm van 18 februari ruimen v.l.n.r. Tijn, Daan en Milan op het Spoorpad 
de stormschade op, zodat de fietsers er weer door kunnen. 

Goed gedaan jongens! (foto Carine Verhoeven)
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Het feest begint om 14.00 uur en eindigt 
rond 20.00 uur. Er is een vrijmarkt, er komt 
een springkussen, kinderen kunnen worden 
geschminkt, er is een popcornkraampje en 
aan het eind van de middag een frietkraam. 
Ook toiletten zijn geregeld. Verder kunnen 
diverse (alcoholische) drankjes worden ge-
kocht. Kortom, het belooft weer een gezel-
lige middag met buurtgenoten te worden.

Fiets-versier-wedstrijd  
Zoals tijdens de eerdere edities komt ook 
de fiets-versier-wedstrijd weer terug. Mét 
een officiële jury en échte prijzen. Om 
16.00 uur start de fiets-versierwedstrijd. 
Kinderen kunnen zich t/m 26 april, 17.00 
uur aanmelden via onderstaand mailadres, 
zodat de organisatie rekening kan houden 
met een kleinigheidje voor elke deelnemer. 
Kinderen kunnen dan op de 27e vanaf 
16.30 hun inschrijfnummer ophalen en aan 
hun fiets hangen. De fiets versieren kan 
tijdens de dag zelf, maar er mag uiteraard 
ook van tevoren aan gewerkt worden.

Armhoef viert Koningsdag in de Holle Boom
Na het enorme succes van 2017, 2018 en 2019 wordt dit jaar eindelijk weer met Ko-
ningsdag een buurtfeest voor jong en oud georganiseerd in Speeltuin De Holle Boom 
aan het Havenpad bij de Werf. 

Contant betalen 
De eerdere edities werden enthousiast 
ontvangen en goed bezocht. Als de zon 
schijnt, verwacht de organisatie dat het 
druk wordt. Als het regent, zijn er in ieder 
geval drie grote tenten om een gezellig 
feestje te bouwen. De plekken voor de 

Het is alweer drie jaar geleden dat op Koningsdag een buurtfeest georganiseerd 
kon worden. Keer op keer was Corona de spelbreker
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vrijmarkt kunnen vanaf 14.00 uur worden 
ingericht. Er kan tijdens de dag overigens 
niet gepind worden, dus zorg voor voldoen-
de contant geld op zak. 

Hulp gevraagd 
De dag wordt georganiseerd door drie 
enthousiaste buurtbewoners. Barpersoneel 
heeft zich alweer gemeld, maar voor de op- 
en afbouw kan het 3-tal nog wel wat hand-
jes gebruiken. Wilt u tijdens de dag helpen 

bij de op- en afbouw of een uurtje achter 
de bar staan? Laat dat dan weten door een 
mail te sturen aan 7 armhoefviertkonings-
dag@gmail.com

De organisatie vindt het fijn als mensen via 
de Facebookpagina ‘Armhoef viert Ko-
ningsdag’ laten weten als ze willen komen. 
Gebruik hiervoor eventueel de QR-code. 
Zo kunnen ze van tevoren inschatten op 
hoeveel mensen ze kunnen rekenen. 

We publiceerden al een paar keer over de 
plannen rondom WaterProef. Vervolgens 
schreven we over de zorgen en bezwaren 
van veel omwonenden en in het vorige 
nummer kwam onze wijkwethouder Rik 
Grashoff (Groen Links) die ook de ontwik-
keling van de Waterzuivering in portefeuille 
heeft, uitgebreid aan het woord. Tijd dus 
voor een aantal vragen met toelichting aan 
de eigenaar van het terrein.

	Waarom heeft u dit initiatief genomen, 
waarom was dat nodig?

U bent een publiekrechtelijke organisatie. 
Via de waterschapsbelasting die alle inwo-
ners van het werkgebied van De Dommel 
betalen, zorgen zij ervoor dat u uw werk, 
het zuiveren van water en bijhouden van 
sloten, kunt doen. Waarom kiest u voor een 
grootschalige commerciële ontwikkeling op 
het terrein van de Waterzuivering? 

	Snapt u waarom omwonenden en ge-
bruikers van Moerenburg bevreesd zijn 
voor overlast en de verandering van 
het karakter van Moerenburg?

U bent lang wethouder (CDA) in Tilburg 
geweest. U kent Moerenburg goed en weet 
dat veel vrijwilligers zich al jarenlang inzet-
ten voor het behoud en de ontwikkeling van 

Plannen Waterzuivering                                                    Jan van Kessel

Ons wijkblad heeft de afgelopen tijd veel aandacht besteed aan de ontwikkelingen 
bij de oude Waterzuivering aan de Hoevense Kanaaldijk. Op de rol stond een inter-
view met Erik de Ridder, de watergraaf van Waterschap De Dommel, eigenaar van de 
Waterzuivering. 

Moerenburg.  ‘Samen maken we Tilburg’ is 
de slogan van uw partij. Waarom heeft u er 
niet voor gekozen om samen met de Ver-
eniging Behoud Moerenburg, de Buurtraad 
en omwonenden een plan te maken voor 
het terrein?

	U verhuurt dadelijk het terrein voor 10 
jaar aan WaterProef. Waarom doet u 
dat voor een tijdelijke periode?

Een van de ‘geheimen’ op 
de waterzuivering
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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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mob.: 06 – 22790145
Winterschilder:

van oktober t/m februari 10% korting

 

 

 

  

 

Prinsenhoeven 36                      013-5420685             info@vdbraakenmaas.nl   

 

Overige Specialismen: fysiotherapie, geriatrietherapie, sportblessures, revalidatie na een 
operatie of beroerte, looptrainingen (etalagebenen), Parkinson, hyperventilatieklachten, 

COPD, tape, dry needling. 

Ouder worden en blijven bewegen?  
Wij bewegen U! 

Mensen die ouder worden en problemen krijgen met de 
beweeglijkheid van hun lichaam,  kunnen bij ons op de 

praktijk terecht of wij komen bij u aan huis. Wat kunnen wij 
doen voor u:  

* creëren van veilig functioneren thuis 
* trainen van stabiliteit bij onzeker lopen 

* trainen van kracht en conditie  
* adviseren van gezonde (veilige) leefstijl 

* valpreventie 

Boet vd Braak 
Ouderenspecialist 



13

In de buurt wordt gezegd dat u het terrein 
voor een tijdelijke periode verhuurt, om zo 
strengere regels van de procedure voor de 
bouwvergunningsaanvraag te omzeilen. 
Is dat zo? En Als dat niet zo is, garandeert 
u dan dat na 10 jaar onherroepelijk het 
huurcontract niet verlengd wordt en het ter-
rein weer ‘kaal’ moet worden teruggegeven 
aan het Waterschap? Als u die garantie niet 
afgeeft, waarom is dat dan?

	Bent u bereid om naar andere ideeën 
uit de buurt te kijken? En zo nee 
waarom niet?  

Na onze eerdere publicaties krijgt ons 
wijkblad veel reacties en ingezonden brie-
ven, zoals van ‘Waterdicht’ een groep van 
bezorgde omwonenden. De Waterzuivering 
leeft enorm in de buurt. Bewoners denken 
met u mee. Er komen spontaan ideeën 
voor een beeldentuin, een kleinschalige 
theetuin, voedselbos om zo het terrein een 
andere invulling te geven. Minder groot-
schalig, passend in Moerenburg. 

Met deze vragen, belt de redactie de afde-
ling communicatie van het Waterschap De 

Dommel. Het verzoek om een interview 
wordt voorgelegd aan de watergraaf. We 
worden niet teruggebeld. Opnieuw probe-
ren. Na 2 dagen worden we teruggebeld 
met de mededeling dat we donderdag 
of vrijdag worden gebeld en telefonisch 
een interview kunnen afnemen. De tele-
foon wordt scherp in de gaten gehouden. 
Vragen en notitieblok gaan overal mee 
naar toe. Meer dan een week gaat voorbij. 
Waarom belt het Waterschap niet terug? Is 
dit tekenend voor hoe het Waterschap met 
haar buren omgaat?

De dag na de deadline belt de heer 
Lokin, lid van het dagelijks bestuur van 
Waterschap de Dommel. Het artikel was 
al geschreven en doorgezet. We spre-
ken af dat we het plaatsen en we maken 
ook een afspraak voor een interview in 
het wijkblad van mei.
Heb jij vragen over de ontwikkelingen bij 
de Waterzuivering die je graag meege-
nomen ziet in het interview, mail deze 
vóór 15 april naar  
7armhoefseakkers@gmail.com

 

 
Activiteiten bij KBO Sacrament 

 

 
In de ontmoetingsruimte van de Tivolihoek (op de hoek van de Dunantstraat/St 
Josephstraat) organiseert KBO Sacrament de volgende activiteiten. 
 
o Elke dinsdag en donderdag van 10.00 tot 12.00 uur is de ontmoetingsruimte geopend 

voor een gezellig praatje en een lekker kopje koffie / thee.   
o Voor diegene die een partijtje willen biljarten is een mooi biljart aanwezig.  
o Om de twee weken is er een kaartmiddag. U kunt er rikken,  hoogjassen, jokeren of 

ander kaartspel doen. De eerste kaartmiddag was op woensdagmiddag 6 april van 
14.00 tot 16.00 uur. De tweede bijeenkomst is op 20 april. 

o Op elke eerste dinsdag van de maand van 14.00 tot 16.00 uur organiseren we een 
handwerk-/knutselmiddag. Wat gaan we dan doen? Dat is helemaal aan jullie: breien, 
haken, viltpoppetjes maken. Misschien heeft u nog wat liggen,  maar u loopt vast. Kom 
dan en we gaan het samen afmaken. Heeft u altijd al die leuke knuffel willen haken, 
maar u heeft geen goed patroon? Ook daar kunnen we wat aan doen. We hopen jullie 
te ontmoeten en zeg nou zelf, samen bezig zijn is altijd leuker dan alleen.  
 

De bovengenoemde activiteiten zijn, met uitzondering van de consumpties, gratis. U hoeft 
zich niet aan te melden. U kunt zo binnenlopen en meedoen.  U betaalt voor een kopje 
koffie/thee € 0,50. Ook de andere consumpties zijn ‘prettig geprijsd’.  
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Kom ook naar het speciale Koningsdag-
diner voor senioren op 27 april 

  
 
Op Koningsdag is er weer een diner, georganiseerd door het Senioren Netwerk 
Armhoefse Akkers en de KBO Sacrament! We geven er een speciaal oranje tintje 
aan en hopen dat u gezellig mee komt eten. Iedereen uit onze wijk van 55+ mag 
komen: alleen, met z'n tweeën of met meerdere personen. Dus schrijf u snel in voor 
dit diner van woensdag 27 april. 
 
Ontvangst vanaf 17.30 uur. We beginnen wat later met het diner, maar u kunt van tevoren 
al lekker een glaasje drinken. Eindtijd: meestal rond 19.30 uur.  
De kosten voor dit heerlijke driegangen-diner zijn € 12,50 per persoon. De drankjes zijn 
daar niet bij inbegrepen, deze kunt u na afloop bij de Pelgrimhoeve afrekenen.  
Leden van KBO Sacrament betalen € 10,00 per persoon. Kruis aan als u lid bent en 
u krijgt dus € 2,50 korting. 
 
Wilt u ook lekker mee komen eten? Geef u dan op 
met onderstaande bon of maak het bedrag maal het 
aantal deelnemers over op reknr. NL 84 INGB 
0003673935 van de KBO Sacrament en zet er 
duidelijk bij: diner 27 april het aantal personen, plus 
uw naam en of u KBO-lid bent.  
 
Als u zich met de bon inschrijft, stop dan ook 
meteen € 12,50 (of € 10,00 voor KBO-leden) per 
persoon bij de opgavestrook.  
Pas dan is uw inschrijving geldig 

Koningsdag-menu op 27 april 

à Koninginnesoep + stokbrood 
met kruidenboter 

à Mixed grill met stroganoffsaus 
+ duchesse-aardappeltjes + 
prinsessenboontjes 

à Sinaasappelbavarois met 
slagroom 

 
 
Schrijf uzelf in vóór 20 april a.s. U krijgt geen bevestiging meer, maar we verwachten u 
op 27 april vanaf 17.30 uur in de Pelgrimhoeve.  
Kunt u wegens een voedselallergie iets niet eten, geef dat dan aan op de inschrijfbon.  
Moet u om gezondheidsredenen afzeggen, dan kan dat tot max. 4 dagen van tevoren op 
onderstaand telefoonnummer. Daarna kunnen we helaas geen geld meer teruggeven. 
 
Mail met evt. vragen naar 7 seniorennetwerk@armhoefseakkers.nl of bel naar  
( (013) 544 67 83 (Ineke van Kasteren). 
 

Vriendelijke groeten van KBO Sacrament en het Senioren Netwerk Armhoefse Akkers 
 
 
Ja, ik kom/wij komen op woensdag 27 april naar het diner in de Pelgrimhoeve  
 
Naam/namen: ……………………………………………………………………………………… 
 
Ik kom/wij komen met 1 persoon / 2 personen (graag omcirkelen) 
 
Lid van KBO Sacrament: 1 persoon / 2 personen (alleen omcirkelen als u lid bent) 
 
 
Adres: ………………………………………………………..…. Telnr  .……………………… 
 
Stop deze bon vóór 20 april  a.s. in de bus op J.P. Coenstraat 34a of Ringbaan-Oost  
240-43 in een gesloten envelop samen met het bedrag van € 12,50 per persoon, 
of € 10,00 per persoon voor KBO-leden. Of maak het juiste bedrag over. 
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Vanaf de draaibrug over het Wilhelminaka-
naal, aan het einde van de J.P. Coenstraat, 
richting Oisterwijksebaan in Moerenburg, 
wijzigt de maximumsnelheid op dit moment 
van 30 km naar 50 km. Ook als je over de 
brug links of rechts de Hoevens Kanaaldijk 
oprijdt mag je ook je snelheid opvoeren 
naar 50 km.

Klachtenregen
Vooral voor de Oisterwijksebaan aan het 
begin van Moerenburg levert dat gevaarlij-
ke situaties op. Die weg wordt zeer inten-
sief gebruikt door wandelaars en fietsers. 
Dit zeker ook, omdat daar Café Zomerlust 
ligt, evenals een parkeerterreintje, een 
toegang tot FC Tilburg en het ook een 
startpunt is voor een (muzikale) wandel-
route. Vooral als het mooi weer is ‘regent’ 
het klachten over te hard rijdende auto’s, 
want ook al is dit stuk alleen bestemd voor 
bestemmingsverkeer, het kan er loeidruk 
zijn. De gemeente heeft regelmatig de 
vraag gekregen of daar de maximumsnel-
heid teruggebracht kan worden naar 30 km.
 
Plannen
Inmiddels is er een plan gemaakt en toege-
licht bij de Buurtraad om de verkeersveilig-
heid van voetgangers en fietsers te verho-
gen. Dit overigens zonder dat de bewoners 

30 km-zone In Moerenburg
De gemeente is van plan om op een klein deel van de Oisterwijksebaan aan het begin 
van Moerenburg de toegestane snelheid te verlagen naar 30 km. Een extra verkeers-
drempel moet daarbij een handje gaan helpen.

van Moerenburg daarin gekend zijn.  
Het hele gedeelte vanaf de J.P. Coenstraat 
ter hoogte van de brug, tot aan het ‘be-
bouwde kom-bord’ op de Oisterwijksebaan 
wordt max. 30 km. Dat bord staat net voor-
bij het witte huis aan de rechterkant. Kom 
je vanaf Voetbalclub Were Di met de auto, 
dan zal er dus ook max. 30 km. gereden 
mogen worden. De maximum snelheid aan 
de Hoevense Kanaaldijk wordt overigens 
niet aangepast.
Om de snelheid van het gemotoriseerde 
verkeer te temperen komt er een extra 
verkeersdrempel ter hoogte van het kleine 
parkeerplaatsje vooraan links van de 
Oisterwijksebaan en extra signalering ter 
hoogte van de brug. Vanzelfsprekend wordt 
ook de bebording aangepast.
 
De seinen staan op groen: er ligt een of-
ferte van de aannemer en is er voldoende 
budget. Nadere berichtgeving over wan-
neer de aannemer aan de gang kan en 
hoelang de reconstructie gaat duren volgt 
nog. Aanwonenden worden via een bewo-
nersbrief op de hoogte gesteld.
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ANDERE VRAGEN AAN DE GEMEENTE? 
KIJK OP WWW.TILBURG.NL OF BEL 14 013.

Wil je iets melden 
over je buurt? 

Meld het met de 
Fixi-app

Wil je weten wat de 
 gemeente besluit 

over je buurt? 

www.overheid.nl/
berichten-over-uw-buurt
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Voormalig wijkgenoot Jordy van Loon is ini-
tiator van deze prachtige wedstrijd: “Vooraf-
gaand is op alle scholen een lessencyclus 
uitgevoerd en zijn de leerlingen met elkaar 
de strijd aangegaan om geselecteerd te 
worden voor de eindstrijd. In deze finale 
gaat het erom welke leerling de snelste 
en behendigste dronepiloot van Tilburg 
wordt. De finalisten moeten met hun drone 
een parcours afleggen dat bestaat uit door 
leerlingen zelf ontworpen en zelfgebouwde 
obstakels. Alleen de allerbeste en gaafste 
obstakels van een school zijn geselecteerd 
voor deze finale.” 

Innovatief
De Drone Cup is een innovatieve les-
module voor het basisonderwijs. Deze 
is ontwikkeld door Jordy samen met zijn 
vriend Tim Vissers toen ze nog op de Pabo 
zaten. In deze module laten professionele 
trainers, zoals Jordy en Tim, de leerlingen 
kennismaken met de wereld van de drones. 
Zij inspireren leerlingen rondom technische 
vaardigheden door ze uit te dagen zelf bij-
zondere dronerace-obstakels te ontwerpen 
en te bouwen, én om te leren vliegen met 
drones. Zij gaan daarbij te werk volgens 
de internationaal erkende design-thinking-
methode, waarmee vaardigheden van 
creatief denken en handelen verder worden 
ontwikkeld. Leren door zelf te ervaren en 
te doen. 

16 basisscholen strijden om de Drone Cup 
Op maandag 16 mei vindt van 09.30 tot 12.00 uur in sporthal de Blaak in Tilburg de 
Xpect Primair Drone Cup plaats. Leerlingen van de groepen 5 en 6 van basisschool 
Armhoefse Akker gaan strijden tegen leerlingen van 15 andere basisscholen van 
Xpect Primair.

Voor Juf Sanne van basisschool Armhoefse 
Akkers wordt de finale extra spannend. Zij 
maakt deel uit van het team FutureMindz 
dat door het hele land deze lesmodule 
verzorgt (: www.futuremindz.nl). 
Wij wensen haar en de teams van basis-
school Armhoefse Akker veel succes toe in 
deze finale.

Een aantal dat nog iedere dag groeit. Heb 
jij ook interesse in een groen dak, of wil je 

Groene Daken Armhoefse Akkers: al 50 belangstellenden

Het initiatief om de verstening van de wijk tegen te gaan door het bevorderen van de 
aanleg van groene daken, valt letterlïjk en figuurlïjk ïn vruchtbare aarde. Er hebben 
zich al zo’n 50 mensen uit de wijk aangemeld. 

gewoon geïnformeerd blijven over de stand 
van zaken van het groene-daken-project, 
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dan kun je je nog altijd inschrijven via 
: armhoefseakkers.buurkracht-online.nl of 
scan de QR-code. 
Dan houden we je verder op de hoogte en 
hopelijk zien we je graag over een paar 
maanden op de informatieavond. Heb je 
vragen over het project, stuur dan een mail-
tje naar 7 groen@armhoefseakkers.nl

Een groen dak met sedumplantjes

Groen dak
Bij een groen dak wordt een laag sedumbe-
planting aangebracht op een dak, waardoor 
er minder regenwater rechtstreeks in het ri-
ool belandt.  Een bijkomend voordeel is dat 
je woning en tuin een paar graden minder 
warm zijn in de zomer. En wat extra leuk is: 
er komen meer vlinders op al dat groen af.
De voordelen van een groen dak zijn 

belangrijk voor het microklimaat van de 
stad en daarom wil Tilburg de aanleg ervan 
stimuleren met het verstrekken van subsi-
dies. Afhankelijk van de gekozen oplossin-
gen zijn vergoedingen mogelijk van 40% tot 
60%. Deze subsidiemogelijkheden worden 
ook door ons in beeld gebracht en zullen 
straks op de informatieavond gepresen-
teerd worden.
Op dit moment zijn we als werkgroep druk 
bezig de offertes van de diverse aanbieders 
en hoveniers met elkaar te vergelijken om 
zo tot een goede aanbieding te kunnen 
doen. 

De werkgroep Groene Daken Armhoefse 
Akkers,
Remco, Hein, Riëtte, Mart, Will, Toine en 
nieuw lid Walther Hensen. 

 
Benefietconcert voor Oekraïne 
 
Op zondag 24 april is in ‘Het Cenakel’, Cenakel 1 in Tilburg, een benefietconcert 
voor Oekraïne te beluisteren. Dit ‘Operaconcert’ bestaat uit aria’s en duetten.    
 
Het wordt georganiseerd door Wil van Leijsen bariton, met medewerking van Nancy 
Verschuuren sopraan en Joep Meijer aan de vleugel. Aanvang: 12.30 uur. Na afloop is er 
gelegenheid om wat na te praten met eventueel een drankje.  
Kaarten € 10,00 p.p. te bestellen ( (013) 544 54.55 of 7 wilvanleijsen@home.nl   
Parkeren op terrein van Forward Advocaten direct aan de overkant van het Cenakel of op 
het transferium achter het Bastionhotel. 
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Goede doel                                                                              JdS

“Meneer, meneer, hebt u wat centjes voor Oekraïne?” 
Een jong manneke van een jaartje of zes/zeven, schiet me aan als ik wat gehaast door de wijk 
loop. “Oh? Oekraïne? Wat heb jij nou met Oekraïne?” 
Twee ogen kijken me ernstig aan: “Daar gaan mensen dood en kinderen ook. En die wil ik hel-
pen.” Van een afstandje kijken nog wat kinderogen me hoopvol aan.

Een déjà vue: “Nou als die mensen doodgaan, ho-
even ze ook geen centen meer te hebben!”
Ik zie zijn gezicht weer haarscherp opduiken. Een 
spitse neus, hakerig naar voren gestoken met een 
‘ziekenfondsbrilletje’ met van die enge glazen. Van 
vet vieze glanzende haren, strak achterovergekamd 
en een onverzorgd geel/bruin gebit. Zelfs de stank 
uit z’n mond komt terug.
Het was een eng mannetje in alle opzichten, maar 
ik belde toch aan bij zijn huis, want het was immers 
voor een goed doel!

Van een oud onderstel van een kinderwagen had ik samen met vriendjes een soort bolderkar 
gemaakt. Daarop had ik vervolgens een plank gemonteerd voor de draagbare grammofoon.  
Een koffermodel met een slinger eraan, waardoor je de draaitafel kon opwinden. Ernaast zette 
ik mijn koffertje met kartonnen grammofoonplaten, kromgetrokken weliswaar, maar die kon 
je op de grammofoon vastzetten met een gummi dopje. Doosje nieuwe grammofoonnaalden 
erbij en vervolgens de hoorn waar de muziek uitkomt omhoog zetten. Even aanslingeren en de 
onmiskenbare klassieke muziek schalde en kraakte door de straat.  
Een echte aandachtstrekker!

De confrontatie met de buurman-van-vier-deuren-verder bleek niet kortstondig. Hij foeterde me 
achteruit het tuinpaadje af, zo de straat op, waar mijn vriendjes al waren weggestoven.  
Hij was kwaad. Ik was kwaad. 
Hij beschuldigde me ervan dat ik het geld ging gebruiken om snoep te kopen en ik dat hij dode 
mensen op zijn geweten had! We hadden niet eens in de gaten, dat de grammofoon bleef haken 
en continu hetzelfde stukje ‘muziek’ liet horen. Al gauw kwamen de buren op het tumult afgelo-
pen. Die probeerden de man te kalmeren en zijn huis in te drijven, terwijl ik bozig m’n grammo-
foon dichtklapte. Het goede doel – geen idee meer voor wat dat was – moest maar even wachten.

Terwijl ik terugdenk, heeft het manneke zijn vraag herhaald en verwacht hij van mij een reactie. 
Centjes voor die zielige mensen die anders doodgaan in Oekraïne! En laat ik daar nu juist niet op 
gerekend hebben. Sinds de Corona, betaal ik immers liever niet meer contant. 
Gelukkig vind ik nog een handjevol kleingeld in m’n portemonnee. Ik wil hem net uitleggen, dat 
het maar een beetje is, als het manneke met stralende ogen naar de ‘berg’ geld – stuivers en dub-
beltjes – in zijn handje kijkt. 
“Dank u wel meneer!” 
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De pen werd doorgegeven door Maartje 
en zij stelde mij de vraag “Waar kijk je het 
meeste naar uit nu de Lente in aantocht is 
zonder maatregelen om rekening mee te 
houden”. Een vraag waar ik toch even over 
na moest denken. De anderhalve meter, de 
lockdowns, de mondkapjes het thuiswerken 
en de beperkingen voelden na al die tijd 
eerlijk gezegd een beetje als normaal. 
Maar wat ik in die hele periode het meest 
lastige vond, is dat dingen die je ‘onge-
pland’ en ‘onverwacht’ wilde doen, vaak zo 
lastig waren. Met als resultaat dat iedere 
dag steeds meer hetzelfde voelde en dat je 
wereld ook gewoon steeds kleiner werd. 

Je wereld werd gewoon steeds kleiner                         Robbert van Gorp

Mijn naam is Robbert van Gorp, 40 jaar jong. Sinds 2009 woon ik in de ‘buurt. Eerst 
in een appartement aan de Piushaven en sinds 2013 in de Hogendriesstraat, samen 
met met mijn vriendin en zoontjes Fedde van 6 en Melle van 2. In het dagelijks leven 
werk ik als Senior Product Owner in de wondere wereld van de Efteling en houd ik mij 
bezig met digitale innovaties op het gebied van Planning & HRM. 

Ongepland 
Want “zullen we vanavond een biertje 
doen?” was maandenlang onmogelijk 
omdat de kroegen dicht waren. Of doordat 
de sluitingstijd niet eens meer de moeite 
was om te gaan. Of gewoon omdat die ene 
ongevaccineerde vriend niet zo snel een 
PCR-test kon regelen voor die beruchte 
QR-test. 
“Zullen we vandaag naar de Efteling gaan?” 
iets dat ik - ondanks ik daar werk - graag 
doe, maa rja die vervelende tijdsloten hè? 
Vaak zaten de tijdsloten voor diezelfde dag 
vol en kwam je toch weer op het plannen 
van je bezoek een week later ofzo. En nu 
noem ik de Efteling als voorbeeld, maar 
hier kon bijna ieder ‘uitje’ worden ingevuld. 
“Even snel een winkel in”, helaas op dat 
moment was je net je mondkapje verge-
ten. Even dat nieuwe boek halen bij Gianot-
ten, of tijdens een wandeling een koffie –to-
go’ halen werd hierdoor iets ingewikkelds....
zelfs bijna vervelend. 

Zeeland 
Nee als ik ergens naar uit kijk de komende 
tijd, dan is het ongepland dingen doen. 
Natuurlijk kan dat in onze prachtige Piusha-
ven, maar mijn 2e favoriete plek is toch wel 
Zeeland. Ik heb het geluk dat mijn schoon-
ouders daar een vakantiehuis hebben, in 
Nieuwvliet wel te verstaan. En toevallig 
mogen we daar aankomend weekend Robert met zijn zoon Fedde
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Ook dit jaar een wijk vol 
zonnebloemen! 

 
 

Ook dit jaar heeft basisschool Armhoefse 
Akker enthousiast gereageerd, leerlingen 
gaan helpen met het verpakken van de 
zaadjes en de bedoeling is dat alle leerlin-
gen van de school rond half april een zakje 
zonnebloemzaadjes mee naar huis krijgen. 
Dan kunnen ze aan de slag: zaaien, water 
geven (en veel liefde), een steunstokje erbij 
en dan maar hopen dat je zo hoog moge-
lijke zonnebloemen kweekt!
Het zou mooi zijn als de zonnebloemen zo-
veel mogelijk in voortuinen en geveltuintjes 
worden gezet, zodat iedereen ervan kan 
meegenieten.

Voor iedereen
Niet alleen de kinderen van school kunnen 
meedoen, de actie is voor iedereen. Dus 
heb/ben je geen kind op deze school, maar 
wil je wel meedoen? Stuur dan een mail 
met je naam en adres naar buurtraad@
armhoefseakkers.nl Dan krijg je de zonne-
bloemzaadjes thuisbezorgd. 
Iedereen die in het verspreidingsgebied 
van onze wijkkrant woont, mag meedoen 
en zonnebloemzaden aanvragen! 
Het echte wedstrijdelement van vorig jaar 
laten we los; we gaan vooral voor het tuin-

Vorig jaar hadden we de actie voor het eerst: wie zaait er zonnebloemen mee in de 
buurt! De Buurtraad zorgde voor zonnebloemzaden en veel bewoners zorgden voor 
prachtige zonnebloemen... Goed voor de vogels en insecten en heel mooi om naar te 
kijken. Deze zomer gaan we er weer voor in de Armhoefse Akkers.

plezier. We hadden namelijk het idee dat 
veel buurtbewoners het vooral leuk vonden 
om te zaaien en voor de zonnebloemen te 
zorgen. Voor de wedstrijd kregen we niet 
heel veel aanmeldingen. 

Natuurlijk vinden we het nog steeds super-
leuk om foto’s van mooie zonnebloemen te 
ontvangen. Daarvoor zal ook in de buurt-
krant, op facebook en op de website ruimte 
zijn.
Maar eerst aan de slag... en zaaien maar!

alweer heen. 
Op zaterdag wakker worden en zonder lan-
ge rij bij de winkel broodjes halen. Als we 
willen zwemmen gaan we zwemmen. Tij-
dens de heerlijke momenten op het strand, 
spelen met de jongens of een lekkere 
wandeling maken, gewoon een strandtent 
binnen kunnen zonder reservering. Op zon-
dag tijdens een fietstocht naar een van de 

stadjes of natuurgebieden, gewoon ergens 
naar binnen kunnen om zonder QR-code 
gebruik te maken van het wc. 
Vanaf nu doen we alles heerlijk ongepland!

Ik geef de pen door aan Caroline Klein met 
de vraag ‘’Als jij 1 dag Koningin van de wijk 
mocht zijn, wat zou je dan doen?’’ 
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Toonlog

Zijn fysionomie is die van de Zalige Petrus Donders, ons Tilburgs Peerke. Niemand in mijn omgeving 
althans valt dat nog op, zaligen en heiligen zijn immers uit de tijd. Dat Tilburg nog zoveel werk van 
haar Peerke maakt, heeft vast ook met stadsmarketing te maken, die religieus gezien nog tot weinig 
verplicht. Dat is zoiets als dat elke stad of dorp waar Vincent van Gogh een voet zette een route 
over hem heeft en metalen bordjes op gevels en deurposten: Kilroy was here. Toch is er ook nog wel 
een groep ‘echte Tilburgers’ die nog wel een levende herinnering aan Peerke koestert. Hij was een 
van hen, want ‘ge waart mar arbeider’. Een nederige zelftypering van de Tilburgse textielarbeider 
uit de jaren tachtig, die niet alleen voor herkenning, maar ook voor een diepbeleefde solidariteit 
stond. En weemoed die des avonds kwam en niemand kon verklaren.

Lodevicus Donders, onze Tilburgse Lout, is een verre nazaat van Peerke. Dat sociale van onze stads-
patroon zit genetisch in hem vastgeklonken. Die volgde in de vorige eeuw uiteindelijk ook nog als 
zaligverklaarde de Heilige Dionysius van Parijs op. Wie kent hem niet. En nu is-ie vertrokken naar 
die andere gegoede buurt in de stad: Zorgvlied. Met hem verliest de wijk een markante persoon-
lijkheid. Van origine Eindhovenaar toch een echte Tilburger geworden, maar een die nog warme 
banden met zijn geboortestad onderhoudt. Bekend van radio en televisie als chef van Omroep 
Brabant, maar intussen in ruste. Als voorzitter van de buurtraad trok Lout acht jaar lang de kar 
en dat deed hij met verve, mede gezien zijn aangeboren flair en uitstraling. Dat laatste is vast 
het familiedingetje dat hij deelt met zijn illustere voorzaat. Hij beschikt dan ook over een groot 
netwerk in de Tilburgse agglomeratie. 

Lout schreef jarenlang zijn Donlog in deze buurtkrant over wat er in de stad gebeurde, want zijn 
scoop was van ver buiten de wijkgrenzen. Een snelle denker, een fixer, goede babbel, verbinder, 
maar toch ook a man of his own. Lief en leed bleven hem niet bespaard, want die beide gaan zelden 
niet samen. Ik had de eer hem als columnist op te volgen. Niet dat hij mij vroeg, maar omdat ik hem 
vroeg. Verschil moet er immers zijn.

Overigens heeft Lodevicus tot op de dag van vandaag contact met onze patroonzalige Petrus 
Donders. Hij is mental coach en beschermheer van het Peerke Donders Memorial in Tilburg-Noord. 
Lout, noch uit het oog, want inmiddels te zien op Tilburg TV, noch uit het hart, want blijft een van 
ons. 
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De verkoop van je woning, 
van start tot eind geregeld.

Via Paul Makelaardij
Kempenaarplaats 8
5017 DX Tilburg

T   013 30 33 195
E   paul@viapaulmakelaardij.nl
W  www.viapaulmakelaardij.nl

Wij doen de verkoop jij kan je bezighouden 
met de dingen die er toe doen.

Via Wie? Via Paul Makelaardij natuurlijk! 
Via Wie anders?
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Vrijdagochtend verzamelden alle kids zich 
op het schoolplein. Wat was het leuk om 
iedereen weer in zijn mooiste pak te zien. 
We zagen van alles voorbijkomen: prinses-
sen, ninja’s, boeven en nog veel meer. Er 
was een heuse Raad van Elf waarin elke 
klas werd vertegenwoordigd. Directeur Gé-
rard Masar reikte de sleutel uit aan de Prins 
waarna het feest echt los kon barsten. 

Optocht
In de kleuterklassen werd er eerst ge-
schminkt. Voor de hogere groepen was er 
knallende muziek op het schoolplein en in 
de gymzaal. En na de polonaise was het 
tijd voor het hoogtepunt van de ochtend: 
de optocht! Iedereen was er klaar voor. De 
huifkar van Manege Hooijen reed voorop. 
Er was voldoende muziek tijdens de hele 
optocht. Veel ouders liepen mee of hielden 

het verkeer in de gaten. We hadden zelfs 
een heuse carnavalsband kunnen regelen! 
Het draaiboek was echt helemaal rond. 
Maar... In al ons enthousiasme waren we 
bijna vergeten dat het weer ons wel eens 
zou kunnen hinderen. Het was nog even 
spannend want de weersvoorspellingen 
waren niet al te best. Echter, precies op 
het moment van start kwam de zon te-
voorschijn. Ruim 300 kinderen trokken in 
een kleurrijke en muzikale stoet door onze 
wijk. De weken voor carnaval was er flink 
geknutseld in de verschillende klassen. 
Het ene spandoek was nog leuker dan 
het andere. De straten waren gevuld met 
wijkbewoners en trotse ouders, opa’s en 
oma’s. En als klap op de vuurpijl kwam 
zelfs KruikenTv live verslag doen. 

Rond 11.45 uur was iedereen weer terug 
op school om alle tassen te verzamelen. 
De organisatie mocht nog even aan de 
slag met het opruimen van alle versiering. 
En confetti. Veel confetti. Wij hadden ons 
geen betere start kunnen wensen van het 
mooiste feest van het jaar en hopen dat 
jullie er net zo van genoten hebben als wij 
en kijken nu al uit naar de wijkoptocht van 
volgend jaar. Zie ook de fotocollage op de 
volgende pagina’s.

Carnaval op basisschool de Armhoefse Akker                     Kim Kuijpers

Wat was het spannend de laatste weken voor carnaval. Natuurlijk hoopte de organisa-
tie dat er eindelijk weer een écht feest georganiseerd mocht worden. Na lang gewerkt 
te hebben aan een plan A en B kregen ze drïe weken voor carnaval definïtïef groen 
licht van school (of eigenlijk van Ernst Kuipers): carnaval incl. de optocht mocht weer 
georganiseerd worden! 
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Politieke partijen willen ‘bij ons’ dan ook 
goed presteren. Stukjes en advertenties in 
het wijkblad, heel veel folders in de brieven-
bus en echte deur-aan-deur-aanbelacties. 
‘Canvassen’ heet dat in het politieke vak-
jargon. De campagnes draaiden op volle 
toeren en wij konden ons goed informeren 
en een bewuste keuze maken. Ook al deed 
dit jaar nog niet de helft van de Tilburgers 
mee, de Pelgrimhoeve scoorde met 1251 
stemmers weer bovengemiddeld. 

Groen-groener-groenst
Tijdens deze verkiezingen strijden D’66 en 
Groen Links om de eerste plaats in onze 
buurt. Uit onze eigen exitpoll bleek dat 
deze partijen vaak gekozen zijn vanwege 
het progressief-liberale karakter, hun opvat-
tingen over een duurzame samenleving 
en - dichtbij huis- om Moerenburg en de 
bedreiging van aantasting van het karakter 
wat nu actueel is.   
In het begin van deze eeuw was bij ons het 
CDA veruit de grootste partij. Deze ver-
kiezingsuitslag laat zien dat in 20 jaar het 
politieke landschap drastisch veranderd is 
zonder van kleur te verschieten.

 
Stembureau Pelgrimhoeve 
Groen Links 293 
D’66 270 
VVD 133 
Lokaal Tilburg 89 
SP 86 
Lijst Smolders 86 
Partij voor de Dieren 86 
PvdA 77 
CDA 32 
Lijst 50 + 29 
Ons Tilburg 25 
Forum voor Democratie 21 
Voor Tilburg 9 
Hart voor Vrijheid 4 

 
 

Groene Gemeenteraadsverkiezingen                            Jan van Kessel

Ook dït jaar was er een fikse opkomst bïj het stembureau ïn de Pelgrïmshoeve.  Je 
kunt zeggen dat de democratïe ïn onze wïjk nog goed floreert. 

In de vorige buurtkrant sprak de wijkwet-
houder Rik Grashoff (Groen Links) over 
verkiezingen als feest van de democratie 
en riep iedereen op om te stemmen. Dat 
hebben we goed gedaan. Nu de winnaars 
hun feest gevierd hebben en de verliezers 
zich weer hebben herpakt, is het woord aan 
hen om hun achterban de komende 4 jaar 
niet te leur te stellen. Aan de slag!  

Het koor bestaat uit drie niveaugroepen: 
een Zangklas, voor kids van 4 t/m 6 jaar, 
de Opleidingsklas, voor kinderen van ca. 
6 t/m 12 jaar, en het Jeugdkoor voor ca. 
13 t/m 25-jarigen. Je leert er veel verschil-
lende soorten muziek zingen; uit binnen- en 
buitenland, popmuziek en musical, maar 
ook klassieke muziek. Er wordt regelmatig 

Elke donderdagavond repeteert het Souvenir Jeugdkoor in wijkcentrum De Back, 
Schout Backstraat 33. Dit koor, voor jongens en meisjes van 4 tot 25 jaar, kent ook 
een aantal leden uit onze wijk.

opgetreden bijvoorbeeld met andere groe-
pen of koren en eens in de twee à drie jaar 
wordt een eigen muziektheaterproductie of 
musical opgevoerd. Zie ook 
: www.souvenirjeugdkoor.nl

Zangopleiding
Tijdens de repetities wordt gewerkt aan 
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stemvorming, muziektheorie en reper-
toire opbouw. Naast een avondje gezellig 
zingen met anderen, krijgen leden dus 
ook gezamenlijk een zangopleiding. De 
groepen staan onder muzikale leiding van 
Peggy Hegeman en de theorie wordt door 
Peggy en Lieke Beirnaert gegeven. Peggy 
is zowel gekwalificeerd zangpedagoge als 
gekwalificeerd koordirigente.
Op 4 en 5 juni a.s. staat er een nieuwe 
eigen productie op de planning. Het is een 
fantasierijke productie met als titel ‘De 

droom die niet paste’. Door Corona is deze 
uitvoering opgeschoven, maar nu kan het 
echt doorgaan. De muziek ligt klaar, diri-
genten en regisseur hebben er zin in!

Ook nieuwe leden kunnen nog meedoen 
aan deze uitvoering. Houd je van zingen en 
wil je daar graag steeds beter in worden? 
Neem gerust contact op om eens te komen 
kijken. Dat kan het beste via de mail: 
7 secretaris@souvenirjeugdkoor.nl

Op maandag 11 april a.s. starten ze met 
een ‘instrumentenmarkt’ in het Huis van 
Muziek, Stationsstraat 26, nog bekend als 
de Nieuwe Koninklijke Harmonie. Daar 
staan diverse instrumenten voor kinderen 
klaar om uit te proberen zoals: dwarsfluit, 
klarinet, saxofoon, trompet, trombone, slag-
werk enz. Heeft je kind een keuze gemaakt 
dan wordt er 6 weken lang - vanaf 9 mei 
- lesgegeven door een echte dirigent. Het 

‘Try-Out-Orkest’ nodigt kinderen uit

Muziekvereniging Nieuwe Koninklijke Harmonie biedt kinderen van 9 tot 12 jaar een 
superleuke kans. Acht weken lang kan er op maandagmiddag van 16.00 tot 17.00 uur 
op een zelfgekozen instrument gespeeld worden. 

gekozen instrument mag natuurlijk ook mee 
naar huis om te oefenen. 
Op 4 juli a.s. worden de repetities afgeslo-
ten samen met alle andere kinderen met 
een echt concert voor de fans. Ouders, 
opa’s en oma’s en andere familieleden zijn 
dan welkom om te komen genieten en trots 
te zijn. 

Je kunt kinderen vanaf nu opgeven via het 
‘Try Out’ boekje dat 
op school is/wordt 
uitgereikt.
Heeft uw kind de 
smaak te pakken, 
dan kan die daarna 
nog meer muziek 
maken in het ‘Klein 
Orkest’ en eventu-
eel verder muziek-
lessen nemen. 
Kinderen die al een 
half jaar muziekles 
hebben kunnen 
zich rechtstreeks 
aanmelden bij het 
‘Klein Orkest’. 
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www.harrietvandervleuten.nl   
Voor een passend afscheid

T 013 592 00 48

     van der 

Vleuten & Derix
Uitvaartbegeleiding
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Voor de Heuvelse St. Jozefkerk wordt 
bekeken of het financieel mogelijk blijft het 
gebouw te behouden en er een Citykerk 
van te maken. Hiervoor worden o.a. behoef-
tes en mogelijkheden voor dit pand en de 
sacristie in kaart gebracht.  
De Heikese St. Dyonisiuskerk wordt als 
Centrumkerk gepositioneerd van waaruit 
catechese en andere nieuwe projecten op-
gestart worden onder de projectnaam Divine 
Renovation.  
De Zondagmis moet voor iedereen aan-
sprekend zijn met het nieuwgevormde ge-
zinskoor en men biedt voor kinderen opvang 
en kindernevendienst aan.  
Op : parochiedegoedeherder.nl is meer 
informatie te vinden over alle plannen.

Alpha cursus
Op donderdag 28 April start de nieuwe 
Alpha cursus waar iedereen die vragen 

Luc Houben

Het is merkbaar dat er een nieuw pastoraal team aan is getreden met oog voor de 
toekomst. Onlangs is o.a. het nieuwe pastorale beleidsplan gepresenteerd met stap-
penplannen per Toren/Kerkgebouw. 

heeft over het leven en de rol die het chris-
telijke geloof daarin kan spelen welkom is. 
In een kleine groep worden 11 bijeenkom-
sten gehouden. Om 18:30 uur wordt gestart 
met een maaltijd, daarna een inleiding over 
verschillende inspirerende onderwerpen 
waarna ter afsluiting in kleinere groepen 
wordt doorgepraat over die onderwerpen. 
De deelnemers aan voorafgaande edities 
zijn enthousiast en blij dat ze hebben deel-
genomen. 
Op donderdag 21 april om 19:30 uur is er 
een kennismakingsbijeenkomst in de pas-
torie aan de Bisschop Zwijsenstraat. Meer 
informatie via 7 rkalphacursus@gmail.com.  

Vrijwilligers zijn van harte welkom voor 
onder andere de bloemdecoraties en het 
gezinskoor maar ook voor andere onder-
steunende activiteiten.

Devotie en traditie gaan hand in hand. 
Dagelijks worden er honderden kaarsjes bij 
Maria aangestoken. En de traditie wil dat 
er ook een zak zoetigheid mee naar huis 
gaat, gevuld met ouderwets snoepgoed als 
stroopsoldaatjes, kattenspaauw en sjep.

Renovatie
Ondanks haar ouderdom is de Hasseltse 
Kapel nog springlevend. Jong en oud, 
katholiek en andersgelovigen weten de 

De meimaand: devotie en traditie

In mei, de traditionele Mariamaand, is de Hasseltse Kapel een echte trekpleister. Tien-
duizenden mensen bezoeken in die maand de kapel. Ze komen met hele generaties, 
voor hun geloof èn voor de gezelligheid. 

kapel te vinden. Zo viert de kapel dit jaar dat 
zij 50 jaar geleden een grote renovatie- en 
opknapbeurt heeft gehad waardoor wij van-
daag de dag nog steeds kunnen genieten 
van al dit moois op het Hasseltplein. 
Naast een extra feestelijke meimaand met 
elke zondagochtend, vroege bedevaarts-
missen en op Moederdag een viering in de 
openlucht zijn er diverse activiteiten.
In mei, juni en oktober zullen er erfgoed 
rondleidingen worden verzorgd. Deze zul-
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len met de fiets en te voet kunnen worden 
gedaan langs Maria – en ander erfgoed in 
de buurt van de Hasselt. 
Op zondag 12 juni is de Kapelmarkt, een 
leuke markt rondom de kapel met streek-
producten, nostalgisch kermisvermaak en 
workshops voor de kinderen. Voor actuele 
informatie over deze activiteiten: 
: www.hasseltsekapel.nl
 
De Hasseltse Kapel op het Hasseltplein is 
voor iedereen toegankelijk en is dagelijks 
geopend. Kom eens een kijkje nemen in de 
prachtige eeuwenoude Hasseltse kapel op 
het mooie door bomen omgeven Hasselt-
plein. 

De Hasseltse Kapel (foto: John Boeren)

 Deelnemers aan De Nieuwe Vincent kun-
nen uitkijken naar een creatieve periode met 
een groep gelijkgestemde leeftijdsgenoten. 

Zij krijgen begeleiding van kunstenaars en 
tekendocenten van Vincents Tekenlokaal. 
En ze gaan op pad naar een kunstmuseum, 
een kunstenaarsatelier en een kunstacade-
mie, waar ze inspiratie opdoen en kennis 
maken met nieuwe technieken.
 
Expositie
Vrienden, familie en andere geïnteresseer-
den krijgen na afloop de mogelijkheid al 
het nieuwe werk te bewonderen tijdens een 
expositie. Als afsluiting wordt één deelne-
mer gekozen tot De Nieuwe Vincent 2022. 
Hij of zij heeft zich tijdens het talentenpro-
gramma bijzonder ontwikkeld en ontvangt 
een prijs, die deze ontwikkeling nog verder 
kan stimuleren.
 
Meedoen
De Nieuwe Vincent is speciaal voor jon-
gens en meiden tussen 10 en 14 jaar die 
zich verder willen ontwikkelen in tekenen 
en schilderen. Inzenden kan uiterlijk op 24 

Wie wordt De Nieuwe Vincent van 2022?
Jongeren tussen de 10 en 14 jaar kunnen hun allerbeste tekening opsturen om mee te 
dingen naar een plek bij De Nieuwe Vincent. Dit succesvolle talentenprogramma start 
in mei en biedt plaats aan maximaal vijftien jongeren, die masterclasses en excursies 
volgen en toewerken naar een expositie in december. 

Aandacht voor compositie in een master-
class aan de kunstacademie van Fontys 

(foto: Maria van der Heyden)
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april 2022, maar eerder mag ook. Uit alle 
inzendingen kiest een jury maximaal 15 
deelnemers, waarbij ze let op creativiteit en 
eigenheid. De jonge talenten gaan vervol-
gens aan de slag tijdens ca. 12 bijeenkom-
sten op zondag en soms ook op zaterdag in 
de maanden mei t/m december. 

Deelname is gratis, maar vraagt wel tijd 
en creativiteit. Kijk voor meer informatie en 
aanmelden op : www.denieuwevincent.nl 
In Tilburg organiseert Vincents Tekenlokaal 
dit programma al vanaf 2013. Het talenten-
programma is mede mogelijk gemaakt met 
subsidie van de provincie Noord-Brabant.

Ook verschillende stekjes ruilkasten van 
PlantYes en de Stekjesroute openen die 
dag ‘het seizoen’ en zetten dan hun plant-
jes voor het eerst weer buiten. Daarnaast 
worden er ‘maai-me-niet-bordjes’ verspreid 
door de stad.
 
Ruilen en delen
Het idee is simpel: Iedereen die bloemzaad, 
bloempotjes, binnenplantjes, (groenten)
stekjes en tuindecoratie wil ruilen, wegge-
ven of verkopen, zet dit op een leuk tafeltje 
buiten op straat, eventueel met een makke-
lijke stoel erbij. Dit kan prima voor de deur. 
Bezoekers kunnen hun eigen plantjes mee-

Zaadjes, plantjes en stekjes ruilen
Stichting Op Groene Voet organiseert dit jaar op zondag 17 april weer een zaadjes, 
plantjes & stekjes ruildag. Je doet mee door je even via de website aan te melden en 
dan een kraampje, kratje of tafeltje met jouw aanbod op straat voor je deur te zetten. 
Lekker laagdrempelig. 

nemen en even komen snuffelen en ruilen. 
Wat voor de één niet meer interessant is, 
is iets nieuws voor de ander. En bezoekers 
fietsen makkelijk van kraampje naar kastje 
via een digitale plattegrond. 
 
Maai-me-niet-bordjes
St. OpGroeneVoet heeft 1000 zakjes fleurig 
bloemzaad vanuit het project Toffe Tuinen 
Tilburg klaarliggen. De bloemen die daar 
uitkomen vormen een waar feestmaal voor 
bijen, vlinders en insecten. De zaadjes kun-
nen geplant worden in zowel je eigen tuin 
als in geveltuintjes of in boomspiegels in de 
openbare ruimte. Om ervoor te zorgen dat 
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daar de zaadjes kunnen groeien en bloeien 
is er, in samenwerking met Diamantgroep 
Groen Xtra, een ‘maai-me-niet-bordje’ ont-
wikkeld. Deelnemers aan de ‘kraampjesdag’ 
kunnen gratis het bloemzaad en een bordje 
krijgen. 

Deelnemers kunnen hun kraampje, tafeltje 
of kastje op een plattegrond plaatsen en 
meedoen voor een hele of halve dag. 
 Aanmelden kan tot 14 april via 
: opgroenevoet.nl Daar vind je de ook 
de plattegrond zodat bezoekers een leuke 
(fiets)route kunnen maken.

Zelf heb ik geen fietshelm, ik fiets haast 
nooit, ik loop liever. Maar zo’n helm op… Ik 
weet het niet.  Op 20 april is het de Dag van 
de Fietshelm. Ingesteld door de verontruste 
organisatie Artsen Voor Veilig Fietsen, die 
deze dag heeft opgericht samen met de 
Hersenstichting en het HersenStrijd Fonds.

Soorten
Fietsers heb je in verschillende soorten. 
Rond een uur of acht ’s morgens op week-
dagen is het opletten voor de argeloze 
wandelaar: middelbare scholieren fietsen al 
append naar school, soms sturend met een 
hand, soms gebukt vanuit de ellenbogen en 
soms gewoon met losse handen. De com-
municatie via de telefoon is ook tijdens het 
fietsen blijkbaar onmisbaar. Soms rijden ze 
in groepen, soms in tweetallen en soms een 
gehaaste eenling. Maar een helm dragen 
ze niet.
Dan heb je de sportieve senioren. Ze fietsen 
wat later op de ochtend of zo net na de 
lunch. Op hun stuur prijkt een kaarthouder. 
Ze fietsen van knooppunt naar knooppunt, 
in kleine groepjes of lekker met z’n tweeën. 
Ze fietsen hard. Heel hard. Of moet ik zeg-
gen ze gáán heel hard want, laten we eerlijk 
zijn, die fiets is vaak elektrisch. Ook hier zie 
ik maar zelden een fietshelm.
Dan zijn er de eenlingen. Eenlingen kom je 
de hele dag door tegen. Je hebt de mensen 
op weg naar of van hun werk. Netjes in het 
pak met een bandje om de broekspijp die ze 
beschermt tegen smeerolie.  

De Dag van de Fietshelm                                                   Lucy Reijnen

De afgelopen coronaperiode is het drukker geworden in Moerenburg. Niet alleen met 
wandelaars, joggers maar ook met fietsers. Soms mét en soms zónder helm. 

Mensen met fietstassen aan weerszijden 
van de achterband, leeg of juist vol bood-
schappen bij voorbeeld. Oud, jong, gehaast, 
op het gemak, genietend van de omgeving 
of strak voor zich uitkijkend. Ook hier is een 
helmdrager zeldzaam.

Bezorging
Er zijn ook serieus gevaarlijke eenpitters. 
Die fietsen ook snoeihard. Ze moeten wel. 
Ze fietsen professioneel, als maaltijdbezor-
ger, als boodschappendienst, als fietskoe-
rier. Vaak moeten ze je bestelling razend-
snel bezorgd hebben. Voor ons als slordige 
consument is dat handig. Als je aan het 
koken bent en, o help, je bent de gember 
die in je gerecht niet mag ontbreken blijkt in 
je groentela aan het schimmelen te zijn, dan 



35

bezorgt een fietskoerier je voor een habbe-
krats een stukje verse gember: binnen tien 
minuten. Gevaarlijk snel met risico’s voor de 
koerier maar ook voor de ongelukkige pas-
sant die soms bijna van z’n sokken wordt 
gereden. Bij de meeste bedrijven moeten de 
koeriers verplicht een helm op.

De laatste groep helmdragers mag niet on-
vermeld blijven. De wat oudere mannen met 

een racefiets of mountainbike die in groepen 
in flitsende outfits, zwetend en bezeten, 
fanatiek en gedreven hun conditie op peil 
willen houden. Ze jagen enthousiast langs 
wegen, vliegen via paadjes en wegjes langs 
de weiden en bossen van Moerenburg. Ze 
waarschuwen wel, deze fietsfanaten. Ze 
schreeuwen iets zodat je net op tijd de berm 
in kunt springen. Gelukkig maar, want jij als 
wandelaar hebt in elk geval geen helm op…

Padel

Hoe de hobby van Rob Jaspers zijn werk werd           Luc Houben

Wijkbewoner Rob Jaspers kwam met de sport padel (spreek uit: padél) in aanraking 
toen hij in 2009 op bezoek was bij de familie van zijn vrouw Luisa in Spanje. Het blijkt 
het begin van een nieuwe carrière.

Vol enthousiasme is hij in Nederland op 
zoek gegaan naar accommodaties en 
tegenstanders en kwam destijds in de 
Maaspoort in Den Bosch terecht. Omdat 
er weinig bekendheid en spelers waren, is 
Rob zelf begonnen met het promoten van 
de sport door het opzetten van trainingen en 
het creëren van faciliteiten. Inmiddels liggen 
er banen bij TC Tilburg, HC Tilburg en in 
Oisterwijk, Gilze en Alphen. Brabant is de 
koploper in Nederland. 

Opleiding
In Spanje, waar de sport na voetbal het 
meest populair is, heeft hij zijn trainersop-
leiding gevolgd en hij gaat regelmatig terug 
om er zelf te trainen maar ook om daar de 
nieuwste inzichten en technieken voor zijn 
eigen team van 15-20 trainers te leren. 
Ook bij de opleiding ‘Padeltrainer’ die hij bij 
de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis 
Bond (KNLTB) heeft opgezet, wordt gretig 
gebruik gemaakt van zijn expertise. Door 
de drukke internationale baan van Luisa 
moeten er heel wat andere balletjes hoog 
gehouden worden met twee pubers en 
een hond in huis. Rob prijst zich dan ook 
gelukkig met de assistentie van buurtgenoot 
Bram Rutten.

In de ban 
Het is een mooi verhaal. Eigenlijk was zaal-
voetbal zijn sport maar het padel-virus heeft 
hem gegrepen en met de combinatie van in-
zet, talent en zakelijk inzicht is hij niet alleen 
Nederlands Kampioen geworden en speelt 
hij nog steeds op het hoogste nationale 
niveau, maar heeft hij ook een succesvolle 
business opgezet die ervoor zorgt dat alle 
padel-activiteiten op de verschillende loca-
ties door zijn werknemers en freelancers Rob Jaspers
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gecoördineerd worden.  Locaties, trainingen 
en een webshop met materialen. Dus mocht 
er bij Were Di in de toekomst plaats zijn 
voor een drietal banen dan kan dat naad-
loos door hem ingevuld worden. 

Waarom is padel zo leuk?
> Vanaf les 1 is het leuk en uitdagend
> Je hebt een snelle groeicurve

Padel wordt gespeeld met een racket en een bal op een speelveld van 10 x 20 meter 
met een net op 88 cm hoogte in het midden. Hoofdzakelijk 2 tegen 2. Om het veld staan 
wanden van glas of beton en hekwerk. Omdat de wanden ook bij het speelveld horen 
en de bal dus niet snel ‘uit’ is worden er makkelijk wat langere rally’s gespeeld. Er kan 
zowel binnen als buiten gespeeld worden. Tactiek is belangrijker dan kracht. Spelers zijn 
zelf scheidsrechter dus er wordt van ‘fair play’ uitgegaan.  

> Er zijn al snel leuke rally’s en partijen te 
spelen
> Het is sociaal omdat je altijd in koppels 
speelt
> Geen grote investeringen in kleding of 
materiaal nodig 
> Conditie is geen belemmering om te 
starten
Er zijn geen grote investeringen nodig om 
te starten; sportoutfit en goede schoenen 
zijn voldoende. Het racket kan eventueel 
gehuurd worden. Rob benadrukt wel het 
belang van trainingen: niet alleen om fysiek 
begeleid te worden en dus ook om de kans 
op blessures klein te houden, maar ook om 
technisch en tactisch kennis en ervaring op 
te doen.

Ben je geïnteresseerd en wil je meer weten, 
zie de advertentie op pagina 39 of kijk voor 
meer info op : www.justpadel.nl.

D’n Opstoet

Het was even wennen: een carnavalsop-
tocht door het centrum van Tilburg op 27 
maart. Deelnemers en publiek hadden er 
echter wel zin in, zeker ook omdat het een 
zonovergoten dag was. Heel wat lekkerder 
dan veelal kou kleumend d’n Opstoet eind 
februari te zien. Onder de deelnemers ook 
een aantal mensen uit onze wijk, zoals 
Beppie Rath die met haar creatie de 3e 
prijs bij de Eenlingen won. Volgend jaar is 
het carnavalsmotto: ‘Kwosse begosse’, wat 
betekent: ‘Ik wou dat we weer begonnen’.
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Het boek ‘Lachen met opa Frits’ van wijkgenoot Frits Vennix (zie het wijkblad van januari jl.) 
verschijnt half april. Vanaf 1 mei zal het boek verkrijgbaar zijn bij de reguliere boekhandels 
voor naar verwachting € 24,95.

De Buurtraad heeft afscheid genomen van haar voorzitter Lout Donders die recent verhuisd 
is. Yvette Eshuis neemt vooralsnog het voorzitterschap op zich. De Buurtraad kan nog wel 
wat versterking gebruiken. Zie contactgegevens achterin dit wijkblad.

De sportieve Verbeeten Challenge gaat op zondag 10 april van start vanaf de nieuwe 
locatie Olympiaplein – Stappegoor. Dit jaar gaat de volledige opbrengst naar het Hyperarc-
onderzoek, een nieuwe behandelmethode die de gevolgen van de bestraling tegen kanker 
zou moeten verminderen.

Wanneer komt er een casemanager in beeld bij mensen met dementie? Dat is het thema 
van het Alzheimer Café op dinsdagavond 12 april in het restaurant van Woonzorgcentrum 
Joannes Zwijsen aan de Burg. Brokxlaan 1407. Aanvang 20.00 uur.

Op woensdag 13 april gaat in Tilburg een Onvergetelijke Kookclub van start. In deze 
Kookclub gaan mensen met dementie met hun partner, familielid, kennis of mantelzorger 
samen koken en samen eten. Via 7kookclub.Tilburg@alzheimervrijwilligers.nl kan men zich 
aanmelden.

Ook dit jaar wordt elke maand een knusse platen- en cd-beurs georganiseerd op het Pieter 
Vreedeplein. ‘Platenboeren’ uit het hele land bieden lp’s, cd’s en singles aan, van Hollands 
tot House en van Punk tot Funk. De eerstvolgende beurs is op donderdag 21 april en duurt 
van 11 tot 21 uur met natuurlijk gratis entree. 

De archieven van Stichting Vrouwencentrum Tilburg en Feniks Emancipatie Expertise Cen-
trum Tilburg zijn voortaan te raadplegen bij Regionaal Archief Tilburg. De beide archieven 
bevatten o.a. affiches, foto’s, strijdliederen, programmaboekjes, stageverslagen, notulen, 
beleidsplannen, statuten, onderzoeks- en adviesrapporten.

De Sociale Raad Tilburg heeft een inspiratiepamflet geschreven waarin zij hun visie en 
prioriteiten voor de komende periode willen delen met gemeenteraadsleden, ambtenaren, 
organisaties, betrokken burgers en iedereen die Tilburg een warm hart toedraagt. Via  
:  socialeraadtilburg.nl/sociale-ankers-slaan-in-tijden-van-zwaar-weer is het te vinden.
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Plannen  
om jouw woning  

te verkopen?  
Laat het ons weten!  

(013) 5400 379

Tivolistraat 2
5017 HP Tilburg 
(013) 5400 379 

info@tivoliwoningmakelaars.nl
www.tivoliwoningmakelaars.nl

Volg ons op Instagram 
en Facebook

J O U W  W O N I N G ,  O N S  W E R K !T I V O L I  W O N I N G M A K E L A A R S
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Gezocht: oppas/uitlaatservice 
Graag kom ik in contact met personen (16+) die het leuk zouden vinden om een hond uit te 
laten tegen een kleine vergoeding. Het gaat om mijn hondje Joop (1,5 jaar) uit de Armhoefse 
Akkers voor door de week (ma t/m do overdag).  
Ik ben bereikbaar via ( 06 578 201 26 of per e-mail 7 kiki-jacobs@hotmail.com.

Zang- of pianolessen in alle stijlen
Zoek contact via 7 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,  
7 keesvandevenmuziek@hotmail.com.

Stamboomonderzoek
Ik ben op zoek naar familieleden van Johannes Modestus Heerkens, roepnaam Jan.
Geboren op 29-10-1860 in Tilburg en gehuwd met Paulina van Beurden. Hij woonde op de 
Gasthuisstraat 49 (Gasthuistring) en daar had hij in 1912 een slagerij  ‘J. Heerkens’, samen 
met de heer Jansen. Zijn dochters hadden daar later van 1912 tot 1927 een modezaak: de 
‘Gezusters Heerkens’. In 1927 woonde Jan op de Groeseindstraat 115.
Kun je me helpen? Jacqueline Harteveld 7 jharteve@rijswijk.nl 
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BUURTAGENDA 

8 april 20.00 uur Pelgrimhoeve 
Pubquiz met 20 teams 

10 april. 10.00 – 12.00 uur Takkenbende 
Kom je Pasen vieren voor kinderen 0 – 8 jaar 

27 april 14.00 – 20.00 uur Speeltuin De Holle Boom 
Armhoef viert Koningsdag 

27 april  Vanaf 17.30 uur Pelgrimhoeve 
Senioren Koningsdagdiner. Aanmelden vóór 20 april 

 
INFORMATIE 
Ø Buurtkrant E-mail: armhoefseakkers@gmail.com 
     Advertenties Anneke v.d. Avoird Bosscheweg 192   ( 542 30 65 
  
Ø Buurtkrant 

medewerkers 
Toon van Gestel (column) - France Ghijsen – Luc Houben - Joost 
Ketelaars (bezorging) - Jan van Kessel -Toine Kocx (foto’s) – Kim 
Kuijpers - Jaap van Loon - Ben Nooyen - Lucy Reijnen – Rian 
v.d. Schoof - Rob Ysebaert (lay-out).  

   
Ø Reacties 

Buurtkrant 
Deadline kopij volgend nummer  
Verschijningsdatum rond:  

      5 mei 
     20 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 Ineke van Kasteren ( (013) 544 67 83 (secretaris, communicatie, 
senioren), Yvette Eshuis ( 06 474 931 61 (interim-voorzitter, 
communicatie, omgevingswet), Erwin Jacobs ( (013) 590 40 00 
(penningmeester, klankbordgroep Waterproef Moerenburg), Hein Jacobs  
( (013) 542 61 10 (DAAD, Jan Wier), Remco Westhoek ( (013) 
535 70 08 (groen in de wijk, verkeer). 

     Vergadering Eerstvolgende vergadering: 12 april. Aanvang 20.00 uur in de 
Buurtraadruimte Van Heutszstraat 1a. Welkom! De agenda staat 
op : www.armhoefseakkers.nl en een week na de vergadering 
vindt u daar ook de besluitenlijst. 
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Ø Wijkagenten 
Elco Tissen & 
Birgit Coppens 
 
Ramon Stoops 
 

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 & Birgit Coppens en 7 cluster-2.groene-
beemden@politie.nl voor Ramon Stoops als het Moerenburg 
betreft. 

  
Ø Bloedafname Diagnovum: iedere ochtend op werkdagen van 08.00 -10.30 uur in 

het Gezondheidscentrum Piushaven, Prinsenhoeven 22. Er is een 
vrije inloop, dus zonder reservering. 

  
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 Senioren Netwerk 

Armhoefse Akkers 
Informatie bij Ineke van Kasteren ( (013) 544 67 83 of e-mail 
7 seniorennetwerk@armhoefseakkers.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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Kom vrij ontdekken op 16, 17 & 18 april 
  

OOnnttddeekkssttaattiioonn001133  iiss  eeeenn  oouuddee  ffaabbrriieekksshhaall  
wwaaaarr  vvaann  aalllleess  ttee  bbeelleevveenn  iiss  oopp  hheett  ggeebbiieedd  vvaann  
tteecchhnniieekk..  KKoomm  llaannggss  iinn  hheett  ppaaaasswweeeekkeenndd  
ttuusssseenn  1122..3300uu  eenn  1166..3300uu  eenn  oonnttddeekk  wwaatt  jjee  
aalllleemmaaaall  kkaann  ddooeenn!!  
KKiinnddeerreenn  bbeettaalleenn  €€88,,--  eenn    
vvoollwwaasssseenneenn  €€22,,5500  
www.ontdekstation013.nl 

 
 

Ontdekstation013 

@ODS013 

Kom ontdekken met Pasen! 
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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 

 
 
 

 
 
 
 
 

                                                                        

 
 
Danslessen in Buurthuis Jeruzalem, 
Centrum Tilburg. Van 3 t/m 13 jaar! 
Elke donderdag, meld je nu aan voor 
een gratis proefles. Professionele 
dansdocenten. Gezelligheid voorop! 
 
Kidsswing       3+    15.30-16.15 uur 
Streetkids     5,5+   16.15-17.00 uur 
Hiphop/Street 7,5+ 17.00-18.00 uur 
Hiphop/Street 9,5+ 18.00-19.00 uur 
 
info@jumpdancefactory.nl 
www.jumpdancefactory.nl 
tel. 06 101 365 29 
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