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maandelijks blad voor buurtbewoners

-  Eitje voor de Buurtraad
-  Armhoef Army bij Willem II
-  Sportpark Tilburg Oost
-  Varen voor vernieuwing
-  Tante Pollewop

Alle protesten van omwonenden ten spijt, heeft de Raad van State geen redenen 
gezien om de verbouwing voor de Medische Heroïne Unit stop te zetten. Hiermee 

lijkt de MHU aan de Jan Wierhof per 1 juli a.s. in gebruik genomen te kunnen worden.
 (foto Toine Kocx)
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Het maximale aantal van 20 teams, veelal 
bestaande uit 6 personen, kon rond de 
tafeltjes in de Pelgrimhoeve plaatsnemen. 
Daarmee was het proppievol en zorgden 
al het denkwerk, spanning en frustraties 
voor een temperatuur die hartje zomer zeer 
gewenst is. 

Animo
Eigenlijk zaten er alleen maar winnaars in 
de zaal. Op 7 februari om 10.00 uur precies 
was de inschrijving via internet geopend. 
Om twee minuten over tien was het aantal 
plaatsen al uitverkocht! Dit tot zeer grote 
teleurstelling van teams die in voorgaande 
jaren lekker mee hadden gespeeld. “Hoe 
kan dat nou? Ik heb precies om tien uur ge-
maild en toch waren we te laat!”, was een 
vaak gehoorde opmerking. Organisator Jos 
Parren is daar duidelijk over: “We plaatsen 

de teams op volgorde van binnenkomst van 
de mails. Daar kan en wil ik ook niks aan 
veranderen. Maar eerlijk gezegd, schrok ik 
wel dat het zo snel ging. We kregen in die 
paar minuten 32 teams aangemeld!” 
Tijd dus voor uitbreiding? Een extra avond, 
een extra locatie? Jos: “We hebben al aller-
lei suggesties gekregen en hebben zelf ook 
ideeën, maar daar willen we eerst nog eens 
rustig over nadenken. We zijn wel trots dat 
het zo geweldig aanslaat in de wijk!”

Formule
De formule voor deze derde Pubquiz was 
niet veranderd. De quiz bestond uit 8 ron-
den, met telkens 10 vragen van verschil-
lend niveau uit de categorieën: Geschie-
denis, Sport, Aardrijkskunde, Afgelopen 
jaar 2014, Eten & Drinken, Wetenschap, 
Bekende Tilburgers , Kunst & Literatuur, 
Film & TV en Muziek. Tevens was er een 
fotoronde met bekende, beroemde filmfrag-
menten voor de pauze en een fotoronde 
met sportattributen na de pauze. Elke ploeg 
kon verder 1x een joker inzetten, waardoor 
de behaalde punten in die ronde verdub-
beld werden. Voor het geval van een ex 
aequo was de finalevraag: ‘Hoeveel sta-
tions kent Nederland, musea e.d. meege-
rekend?’ Jos Parren had weer de regie en 
de microfoon om de vragen voor te lezen, 
waarbij enkele familieleden strak toezicht 
hielden, want het gebruik van mobieltjes 
en internet was natuurlijk niet toegestaan. 
Na iedere ronde werden de antwoorden 
opgehaald en meteen daarna werden de 
vragen en antwoorden door Jos opgelezen. 
Naarmate de avond vorderde werden de 
reacties luider en heftiger. Dit zeker als één 
persoon in het groepje het juiste antwoord 
wist, maar de rest toch voor het verkeerde 
antwoord had gekozen.

Eitje voor de  Buurtraad                                                      Jaap van Loon

We zullen het moeten erkennen: de leden van de Buurtraad zijn [te] slim. Op Goede 
Vrijdag wonnen ze voor de tweede keer de Pubquiz. Daarmee lieten ze het team van 
de Tilburg University en van de Tonproaters sprakeloos en met 1 puntje verschil 
achter zich. Het Paasweekend kon voor hen niet meer stuk.

Jos Parren wist alle vragen en antwoorden…
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Niveau
Leran, de zoon van Jos, was ook dit jaar 
weer de bedenker van het gros van de 
vragen. “Het is heel lastig om het juiste 
niveau te bepalen. Het mag niet te moeilijk 
worden, maar zeker ook niet te gemak-
kelijk. Ik test de vragen dan ook vooraf bij 
ons thuis. Mijn vader en moeder en mijn 

vriendin Janneke zijn het testpanel. We 
proberen te mikken op een score van ca. 
60% goede antwoorden. De vragen haal 
ik overal vandaan en daar ben ik best een 
tijdje mee bezig. Na de selectie maken we 
de ronden en zet ik alles in een PowerPoint 
met de juiste linkjes naar de muziek- of 
filmfragmenten. Tijdens de Pubquiz verwerk 
ik na iedere ronde de antwoorden, zodat 
we halverwege de avond ook een tussen-
stand hebben.”
Die tussenstand bleek opnieuw een goede 
voorbode voor de einduitslag, want de 
drie teams die toen al bovenaan stonden, 
maakten ook in het tweede deel de dienst 
uit. Zij bleken weinig moeite te hebben met 
vragen als: ‘In welke plaats staan naast 
Rotterdam kubuswoningen?’; ‘Hoe wordt 
een gecastreerd varken genoemd?’; ‘Wat 
was de naam van de bioscoop aan de 

Weer volle bak bij de 3e Pubquiz

Leran Parren bedacht het gros 
van de vragen

Veldhovenring, waar in 1982 ook optre-
dens waren?’; ‘Voor en achternaam van 
de oprichter van het Rode Kruis?’ of ‘Naar 
welke richting kijkt Willem II op de Heu-
vel?’… 

Speculaties
Dat de winnaar van het vorig jaar nu ook 
weer met de eer ging strijken, was reden 
voor allerlei speculaties. “Ze stonden als 
nummer 1 ingeschreven. Hoe kan dat 
nou?” Simpel: “Een mailbericht doet er 15 
– 20 seconden over om verstuurd te zijn. Ik 
heb dus iets voor tien op de knop gedrukt 
en meteen twee teams aangemeld”, liet 
Richard v.d. Sanden weten. En daarbij: “De 
winnaar van het vorig jaar doet automatisch 
mee”, volgens Jos Parren. Een andere 
‘logische’ verklaring: “De Pubquiz krijgt na-
tuurlijk een extra subsidie van de Buurtraad 
uit de pot van ‘Verrijk je wijk’. Daar moet 
dan wel iets tegenover staan!“ Helaas, ook 
niet juist: “We hebben dit jaar voor het eerst 
inderdaad een kleine bijdrage ontvangen.” 
aldus Jos. “Daarvoor hebben we alle 
deelnemers halverwege de avond voorzien 
van wat hartige hapjes. Dus iedereen heeft 
van deze subsidie geprofiteerd.” 

Laten we er dus maar eerlijk in zijn: de 
leden van de Buurtraad zijn alle deelne-
mers gewoon te slim af. Daarmee is 
meteen een van de eisen voor de nieuw te 
zoeken voorzitter van de Buurtraad bekend: 
een meer dan bovengemiddelde inbreng 
hebben bij de Pubquiz…



5

Voetballiefhebbers uit Tilburg zijn trots op 
de terugkeer van de lokale voetbalclub op 
het hoogste niveau, zeker nu de presta-
ties in de Eredivisie dit seizoen verrassend 
goed zijn. Op het moment van schrijven is 
Willem II zelfs nog in de race voor play-offs 
voor Europees voetbal. Wie had dat een 
jaar geleden gedacht, toen de Tricolores 
kampioen van de Eerste Divisie in 2014 
werden?

Die Hards
Echte supporters blijven hun club trouw, 
ook in mindere tijden. Na de degradatie in 
2013 zijn mijn zoon en ik even afgehaakt, 
tot hoon van echte die-hard fans. Reden 
was niet de afgenomen clubliefde, maar de 
vaste speelavond op vrijdag. Dan viel de 
keuze toch op de vrijdagavond van Jong 
Nederland. Clubloyaliteit werd beloond met 
10% korting op een Eredivisiekaart, een 
voordeeltje dat terecht aan onze neus voor-
bij ging. Dit seizoen stappen we met veel 
plezier op zaterdagavond of zondagmiddag 
op de fiets. Al voordat we de wijk uit zijn, 
sluiten zich andere voetballers bij ons aan. 

Willem II-shirts aan, sjaals om en vlaggen 
mee. De Armhoef Army is weer van de par-
tij om hun club uit volle borst aan te moedi-
gen. Willem II speelt verzorgd, aanvallend 
spel en is tegen niet een tegenstander bij 
voorbaat kansloos. Aangezien wij niet goed 
tegen ons verlies kunnen, passen hoop en 
moed ons beter dan wanhoop en chagrijn.

Kids Side
Bij het naderen van het stadion, drommen 
mensen in steeds grotere getalen om ons 
heen. Verwachtingsvolle spanning hangt in 
de lucht. Fietsen tegen een hek, een korte 
controle en binnen zijn we. De meeste kin-
deren uit Armhoef zitten in vak K, de zgn. 
Kids Side ofwel Familievak, met prachtig 
zicht op het veld. Het stadion is sinds de 
winterstop steeds vaker echt uitverkocht 
met max. 15.000 bezoekers en de aanloop 
blijft machtig. Zeker als uit al die kelen het 
clublied klinkt: “Hup Willem II stoere kerels, 
trots van het voetballand!” Staand brult 
iedereen in ons vak de hymne mee. De 
wedstrijd tegen Feyenoord kan beginnen, 
toch een aansprekender tegenstander dan 

Armhoef Army bij Willem II                                        Gerben van Eeuwijk

Een tweewekelijks uitje naar het Koning Willem II stadion. Voor menig vaders en 
zonen uit Armhoef het ideale moment om de mannelijke bloedband te versterken.

Spanning bij v.l.n.r. Bram, Boris, 
Thijs, Jelmer, Melle en Giel

pakweg Emmen. 
Als Willem II scoort, 
ontbrandt een 
tomeloos enthou-
siasme. Vol 
vreugde en luid 
juichend vallen 
vaders en zonen 
in elkaars armen. 
Een kort moment 
van euforie, dat 
nooit verveelt en 
altijd smaakt naar 
meer. Machtig spul, 
die adrenaline! De 
high-fives en hugs 
zijn mij dierbaar, 
besef ik telkens 
weer. 
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Mannelijke intimiteit is een schaars goed, 
zeker als de zoons even groot groeien als 
hun vaders.

Bucket List
Een studievriend uit Utrecht bezoekt voor 
het eerst in zijn leven een voetbalwedstrijd, 
een item op zijn bucket list. Andere eenma-
lige levenservaringen heeft Jan al eerder 
afgevinkt, zoals in februari 2015 Carnaval 
vieren in Den Bosch. Mijn voetbalverha-
len hebben hem in ieder geval niet koud 
gelaten. Vol verbazing aanschouwt hij een 
vast ritueel: een hossend stadion, dat zingt 
”Wie niet springt, die is voor NAC”. Hij was 
toch echt in de veronderstelling dat de 

tegenstander vandaag uit Rotterdam en 
niet uit Breda komt. Het echte derby-gevoel 
vol rivaliteit en hilariteit valt aan een buiten-
staander nauwelijks uit te leggen. Het leed-
vermaak richting NAC dat tegen degradatie 
vecht, is genoegdoening voor Tilburgse  
ervaringen uit het recente verleden. Daar 
moet je bij geweest zijn om die emotie te 
doorgronden. Maar de aartsrivaal die een 
divisie lager speelt, dat kan toch ook niet 
de bedoeling zijn? NAC en Willem II heb-
ben elkaar nodig, als twee danspartners op 
hetzelfde bal.

De scheids fluit af, eindstand 2-2. 
Wordt vervolgd, hoe fijn is dat!

Ze zijn actief in o.a. Tilburg Noord, het 
Huibeven in de Reeshof, bij Peerke 
Donders, op de Waranda, het Molen-
bochtplein, Textielplein, maar ook in 
Berkel-Enschot. En allemaal zijn ze op een 
dag gewoon begonnen om zwerfafval op 
te ruimen en andere mensen hiervoor te 
enthousiasmeren. Een voorbeeld dat echt 
navolging verdient! 
Een aantal voegde in de ochtend van 11 
april de daad bij het woord en verzamelde 
op een wandeling met Gert Brunink door 
Moerenburg meteen het nodige afval. 
Daarna kon er vergaderd worden.

Afvalverwijdering
Gert is initiatiefnemer van de afvalgrijpers 
en zakken die bij Café Zomerlust te leen 
zijn. Hij roept wandelaars in Moerenburg 
op om tijdens hun wandeling meteen wat  
zwerfafval te verzamelen: “Alle beetjes 
helpen, maar wat nog belangrijker is: de 
mensen worden zich meer bewust van de 
kwetsbaarheid van de natuur.” 
Marc van Akkeren, omgevingsmanager 
van de gemeente Tilburg, gaf een heldere 

presentatie over de afvalverwijdering bin-
nen de gemeente en de partijen die daar 
allemaal bij betrokken zijn. “Met uitzonde-
ring van de binnenstad [A-status] heeft de 
gemeente gekozen voor het C-niveau in de 
woongebieden. Dat betekent, dat er niet 
meer dan 25 stuks afval groter dan 10 cm. 
mag liggen in een gebied van 100 m2”, legt 
Marc uit. “De gemeente heeft een paar jaar 
geleden fors bezuinigd en dat is goed te 
merken. Zo hebben de natuurgebieden zo-
als Moerenburg een D-status, wat inhoudt 
dat daar niet actief geruimd wordt. Uit een 
gemeentelijke enquête blijkt ook, dat be-
woners de overlast van vervuiling als een 

Zwerfafval, een doorn in menig oog                                        Redactie

Het was mooi om mee te maken. 12 vrijwilligers bijeen die allemaal in hun eigen wijk 
bezig zijn met het schoonhouden van hun directe omgeving. Ze discussieerden over 
het verwijderen van zwerfafval en droegen ideeën aan om mensen aan te sporen wat 
meer te doen, dan hun eigen stoepje vegen. 

Dit straatbeeld ‘past’ nog in niveau C
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van de allergrootste minpunten zien. Eén 
op de acht inwoners geeft aan veel overlast 
van vuil op straat te ondervinden en dat is 
beduidend slechter dan bijvoorbeeld Eind-
hoven, Breda of Den Bosch.” 
Hij maakte ook duidelijk, waarom afval dat 
naast de gemeentelijke containers wordt 
geplaatst niet direct verwijderd wordt door 
de BAT als die de containers legen: “Dat is 
uitbesteed aan een andere partij, die ook 
moet nagaan of herleid kan worden wie het 
afval geplaatst heeft, zodat daar eventueel 
tegen kan worden opgetreden. Daardoor 
blijft dat afval vaak langer staan en mensen 
ergeren zich daar terecht aan.”    

Vuilnisbakken
Tijd dus voor actie. Vanuit de gemeente 
is Olav Reinders als projectleider aange-
steld om een aantal nieuwe initiatieven te 
ontwikkelen. Olav: “We gaan o.a. op twee 
middelbare scholen een project draaien; 
ondersteunen Mundial bij het realiseren 
van een afvalvrij festival en gaan gericht 
aan de slag in twee wijken. Welke? Dat zeg 
ik nog niet, want we willen eerste kunnen 
bewijzen dat onze nieuwe aanpak effec-
tief is. Binnenkort komt een aanhanger 

beschikbaar met allerlei hulpmiddelen om 
gericht vervuiling aan te pakken. Mensen 
kunnen die aanvragen om bijvoorbeeld na 
een straatfeest de boel goed op te ruimen. 
Verder brengen we momenteel alle afval-
bakken in de gemeente in kaart en bekijken 
we het gebruik daarvan.”
Vanuit de aanwezigen kwam een aantal 
ideeën om deze acties uit te breiden: stel 
grijpers en ringen voor afvalzakken be-
schikbaar; plaats meer blikvangers [grote 
netten] op punten waar veel schooljeugd 
langs komt; begin met voorlichting op 
basisscholen, want jonge kinderen kun 
je makkelijker milieubewust maken; geef 
de gemeentelijke afvalbakken een ande-
re kleur i.p.v. grijs of zwart en geef ook 
afvalzakken een opvallende kleur, zodat 
iedereen kan zien dat het om zwerfafval 
gaat en mensen niet bestraft worden als ze 
deze bij het restafval dumpen.

Over een half jaartje wordt 
de groep weer uitgenodigd 
om verder te praten. Dan 
worden ze ook geïnformeerd 
over het te verwachten succes 
van de nieuwe initiatieven.

Helpt u actief mee uw omgeving schoon te houden? Via Marc van Akkeren kunt u een 
grijper aanvragen, zodat u het afval niet meer met uw handen hoeft op te rapen. 
Stuur een mailtje naar: 7 marc.van.akkeren@tilburg.nl

De Zonnebloem zoekt secretaris                                              Redactie 
   
Het regiobestuur Tilburg van de Zonnebloem is naarstig op zoek naar een secretaris.
De Zonnebloem is er voor mensen die door ziekte, handicap of gevorderde leeftijd 
lichamelijke beperkingen hebben. Zij helpt bij het leggen van contacten door allerlei 
activiteiten en het organiseren van vakanties. 

De regio Tilburg telt 18 afdelingen die ieder een eigen bestuur hebben. 
Het regiobestuur  heeft een ondersteunende functie en komt zes maal 
per jaar bijeen met de afgevaardigden van de afdelingsbesturen en 
vergadert zelf maandelijks.

Heeft u interesse in deze boeiende functie, neem dan contact op met 
voorzitter Joke Roovers op telefoonnummer ( 455 50 75. 
Wilt u een uitgebreide functiebeschrijving ontvangen, stuur dan een e-mail 
naar 7 carla.janssens@home.nl. 
Voor informatie over de Zonnebloem kijk op: : www.zonnbloem.nl. 
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Peter is sinds 20 februari jl. bezig om te 
zoeken naar een oplossing om met zo 
weinig mogelijk ‘pijn’ voor alle betrokkenen 
de fusie tussen twee voetbalverenigingen 
in Moerenburg -Longa en Were Di- te rea-
liseren. Uitgangspunt van de Gemeente 
Tilburg is daarbij: het verwerven van de 
locatie van Longa om daar een schitterend, 
nieuw sportcomplex te kunnen realiseren. 

Uitdagingen
Peter is zoals hij zelf zegt “een nuchtere 
Zeeuw.” Hij woont in de Reeshof en heeft 
dus geen ‘last’ van alle sentimenten die 
er spelen, maar kan puur de feiten op een 
rijtje zetten om de boel in beweging te 
krijgen. Hij heeft een aantal uitgangspunten 
meegekregen van de Gemeente. In de  
Sportnotitie ‘Heroriëntatie amateurvoetbal’ 
staat vastgelegd dat er minder voetbalclubs 
in Tilburg moeten komen, dus één nieuw 
gezonde voetbalclub in Tilburg-Oost.  
Dat leverde voor Peter een drietal uitda-
gingen op:
1. “De shit van Longa moet opgeruimd 

worden”, daarbij denkt Peter dan met 
name aan de ongezonde financiële 
situatie waarin die club al vele jaren 
verkeert. 

2. Were-Di is uit zijn eigen complex ge-
groeid en aan de Moerenburgseweg 
zijn geen uitbreidingsmogelijkheden, 
omdat ze in de Ecologische Hoofd-
structuur liggen.  Op de huidige plaats 
moet vanaf 2019 natuurontwikkeling 
komen, zoals taakstellend is opgelegd 
vanuit de provincie Noord-Brabant. 

3. Daarnaast moet er een locatie komen 
waar ook de voetbalacademie van 
Willem II BVO kan worden gehuisvest. 
Hier worden jonge voetballers opgeleid 
tot profs. Ze moeten kunnen trainen, 
maar ook alle andere benodigde facili-
teiten hebben, zoals fitnessruimte, ver-

gaderruimtes, kantine, douches enz. 
Momenteel traint Willem II BVO op drie 
locaties en dat is verre van ideaal.

Uitbreiding
De conclusie was al snel dat er maar één 
plek geschikt is en dat is die van het huidi-
ge Longa. Ten oosten van Longa ligt nog 
volop grond van de Gemeente die bestemd 
is voor sport, ca 5,5 ha. Het Gilde St. Joris 
weet al dat zij mogelijk moet verhuizen bin-
nen Moerenburg en ook voor de honden-
vereniging wordt dan naar een andere loca-
tie gekeken. Hierdoor zijn er dan voldoende 
mogelijkheden om 7 velden aan te leggen, 
tribune, fitnessruimtes te bouwen, nieuwe 
kantoorruimte, vergaderlokalen, kantine, 

Sportpark Tilburg Oost                                                    Corin Sweegers

De kranten stonden de afgelopen weken vol van de beoogde fusie tussen Were Di en 
Longa. Tijd dus, om eens met Peter Galle, de door de gemeente Tilburg aangestelde 
bemiddelaar, te gaan praten over wat er zich nu werkelijk allemaal afspeelt. 

De wei met de kleine pony’s en het veld er 
achter van het St. Joris Gilde gaat deel uit 

maken van het Sportpark Tilburg Oost
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parkeerplaatsen, ontsluiting enz. om zo te 
komen tot een Top voetbalcomplex Oost 
dat met name overdag gebruikt wordt door 
Willem II en in de avonden en weekenden 
door ‘FC Moerenburg’ of hoe de nieuwe 
club ook moet gaan heten. 
TSV Longa heeft vanaf het eerste begin 
goed meegewerkt met de gemeentelijke 
plannen. “Die hebben ook geen keus”, zegt 
Peter, “want zij kunnen zeker niet zelfstan-
dig verder.” 
De Gemeente is overigens alleen bereid 
1,9 miljoen in het complex te steken als de 
clubs Longa en Were Di fuseren en tevens 
bereid zijn om samen verder te investeren. 

Planning
Doordat de onderhandelingen moeizamer 

verlopen dan Peter verwacht had, zal de 
verhuizing en fusie niet meer in de zomer 
kunnen plaatsvinden. Als de Algemene 
Ledenvergadering van Were Di op 11 mei 
akkoord is gegaan met een fusie, dan 
zal per 1 juni de Gemeenteraad de plan-
nen nog moeten goedkeuren. Daarna kan 
bijvoorbeeld pas het kunstgrasveld besteld 
worden en dat zal dan op zijn vroegst in 
oktober kunnen worden aangelegd. Peter 
wil dan proberen om in de winterstop de 
clubs vervolgens te laten fuseren. Of dat 
gaat lukken? ... Dat hangt nog van heel 
veel factoren af, maar de vraag is niet 
“Komt de fusieclub er? -want het moet- 
maar wanneer?”

Wordt vervolgd

 De TTM-clinics beginnen op dinsdag 2 en 
woensdag 3 juni. Er zijn clinics ter voor-
bereiding op de 5 km, 10 km en de 10 EM 
(16,1 km). Schrijf je snel in op 
7 www.TTMclinics.nl en ga goed voor-
bereid van start. 
Je kunt kiezen tussen twee trainingsdagen 
en -locaties: dinsdagavond om 19.30 uur 
in het prachtige bos van de Oude Warande 
in Tilburg of woensdagavond om 19.30 
uur vanaf hockeyclub Were Di aan de 
IJsclubweg in Tilburg Zuid. 

Goed voorbereid van start met TTM-clinics                            Redactie

Wat is er mooier dan zelf meedoen aan de Tilburg Ten Miles! Je kunt je nu perfect 
voorbereiden met de TTM clinics. 14 weken lang gezamenlijk trainen en voorbereiden 
voor slechts 45 euro. 

Pakket 
Voor slechts 45 euro kom je goed voor-
bereid aan de start van de Tilburg Ten 
Miles. Het pakket bestaat onder andere uit 
wekelijkse trainingsbijeenkomsten, ook in 
de vakantieperiode, begeleiding en advies 
door ervaren en gediplomeerde trainers, 
trainingslogboek voor overige trainingen, 
een speciaal TTM-clinics-trainingsshirt, 
10% korting bij aankopen bij Runshop Greg 
van Hest (vanaf je inschrijving tot 1 okto-
ber) en gratis deelname aan een testloop in 
augustus.
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In totaal zorgen twintig lokale leveranciers 
uit Haaren, Udenhout, Heusden, Waalwijk, 
Riel, Tilburg, Diessen, Goirle, Middelbeers, 
Breda, Etten-Leur, Vessem en Bergen 
op Zoom samen voor alles wat een gezin 
op gebied van voeding nodig heeft. Denk 
dus aan biologisch fruit, groente, vlees, 
vleeswaren, zuivel, brood, banket, sap, 
wijn, honing, enzovoorts.

Onbewerkt
Dit initiatief is in 2014 opgezet en sinds 
januari dit jaar rijdt de eerste bus tussen 
Waalwijk en Tilburg. Ook hebben ze onder-
tussen een ‘shop-in-shop’ in de gloed-
nieuwe GroenRijk aan de Stokhasseltlaan 
voor de mensen die de winkelwagen net 
gemist hebben of vaker dan 1x per week 
producten willen kopen. 

Carlo is de bestuurder van de rijdende 
winkel. Hij weet precies wat hij bij zich heeft 
en vertelt ook vol enthousiasme waar alles 
vandaan komt. Want: hij haalt alles zelf 
op bij de boeren en weet dus ook wat hij 
verkoopt. Alles is onbewerkt, kakelvers en 
zo min mogelijk verpakt. Groenten moet je 
nog zelf snijden. Zo is er nu geen andijvie, 
maar er zijn wel verse asperges.
Echt seizoensgebonden producten dus.

Prijs
Qua prijs is het zeker de moeite waard om 
te proberen. Natuurlijk betaal je voor biolo-
gische producten wat meer, maar de prijzen 
liggen ongeveer gelijk met de biologische 
winkels. Je kunt trouwens gewoon pinnen 
in de winkel, dus je hoeft geen contant geld 
bij je te hebben.
Wil je eens een kijkje nemen in de Winkel-
wagen, stuur dan een mail naar Carlo met 
je adres. Hij stopt dan met de winkel voor je 
deur en je kunt gaan shoppen. Carlo geeft 
aan dat hij eerst contact met de mensen wil 
maken en ze het concept van hun formule 
willen uitleggen. Mocht er meer interesse 
zijn, dan kan er in de toekomst mogelijk 
een vast punt worden afgesproken in de 
wijk waar hij de rijdende winkel neerzet.

Al met al een mooi initiatief voor mensen 
die wél bewust willen eten, maar te weinig 
tijd hebben om alle boeren af te gaan. 
Voor meer informatie en het mailadres van 
Carlo: : www.dewinkelwagen.nl

Vernieuwde SRV-wagen doet intrede in de wijk            Debbie de Weijer

Sinds een paar weken rijdt er een ‘Winkelwagen’ door onze wijk. Deze is gevuld met 
vooral biologische producten van boeren en ambachtslui uit onze streek. Elke woens-
dagmiddag tussen 14.30 en 15.30 uur is de bus in de Armhoefse Akkers.

De mensen achter de Winkelwagen, 
v.l.n.r.: Ron, Joris, Ilse en Carlo

zwart   wit 

Het was zo’n heerlijk pluizig bolletje, 
dartelend in de weide in Moerenburg.  
Onschuldig, samen met zijn moeder. 

Een geitje om te knuffelen, dat met grote 
ogen genoot van die prachtige, zonnige 

1e Paasdag… 

Een dag later, 2e Paasdag. 
Daar ligt zijn koppie, zijn vachtje en wat 

overbleef, in een sloot. Gedood, geslacht 
ter plekke. Zijn moeder angstig 

mekkerend, hevig hijgend, compleet 
overstuur, in een hoekje gedreven…  

 

 

 

zwart   wit 

J.M. medewerker van GGz Breborg is not 
amused als hij over de sponsorloop rond 

Jan Wier hoort, via de buurtkrant nota 
bene: “onze cliënten moeten in rust 

kunnen herstellen”, stelt hij in een mail 
op poten naar de gemeente 

Bewoners rond de Jan Wierhof reageren 
geschokt als ze via een briefje, van de 

gemeente nota bene, vernemen dat tegen 
alle beloften in Novadic Kentron gewoon 

start met de bouw van de MHU.  
Lekker om zo de onrust te herstellen… 
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Overleg met de Gemeente 
en Rijkswaterstaat, de eigenaar van de 
grond heeft de lichten op groen gezet, alle 
partijen zijn enthousiast. Er moet alleen nog 
wel een bodemonderzoek plaatsvinden en 
daar was in eerste instantie geen rekening 
mee gehouden. In het verleden schijnt hier 
een ‘blauwsloot’ gelopen te hebben, waar-
van het water behoorlijk verontreinigd was 
en dat heeft haar sporen achtergelaten. 
Tot de uitslag van het bodemonderzoek 
bekend is dus even een bouwstop. 
Eind mei moeten onze kinderen hier 
terecht kunnen, tenminste als het aan de 
beheerders ligt. Er wordt nog nagedacht 
over een officiële opening. 

Natuurspeelplaats in aanleg                                              Ab Smit

Langs het kanaal, naast de volkstuinen, is een club enthousiaste vrijwilligers bezig 
met de aanleg van een natuurspeelterrein. De contouren, een omheining van gevloch-
ten wilgentenen is al zichtbaar, de verdere inrichting volgt.

Geen speeltuin
Bij de Gemeente is een aanvraag van 5000 
euro ingediend en bij de provincie is een-
zelfde subsidieaanvraag neergelegd. zodat 
de kosten van aanleg en inrichting zo goed 
mogelijk gedekt worden. Nu maar hopen 
dat de subsidies worden toegekend. 
De bedoeling is overigens niet om een 
speeltuin te bouwen, daar zit teveel regel-
geving aan vast. Dan moet er bijvoorbeeld 
continu toezicht zijn en de toestellen dienen 
aan een heel pakket van veiligheidseisen 
te voldoen. Het plan is om met natuurlijke 
materialen, zonder speeltoestellen (dus ook 
geen omgevallen boom), kinderen vooral 
te prikkelen hun fantasie te gebruiken en te 
bewegen. 

De club vrijwilli-
gers kan best 
versterking 
gebruiken, ook 
materialen en ma-
terieel is welkom. 
Hiervoor kun je 
contact opnemen 
met Niels Hessels 
( 06 203 010 07. 
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Langs drie lijnen zijn er acties gerealiseerd. 
Het Senioren Netwerk Armhoefse Akkers 
presenteerde haar lopende initiatieven 
en ging naar huis met de ambitie om nog 
meer buurtbewoners te betrekken. Daarin 
is de werkgroep in het afgelopen jaar volop 
geslaagd, bijvoorbeeld met de plezierige 
diners. 

StadsBakens
Vorig jaar is er vanuit onze buurt ook het 
Repaircafé LaPoubelle ontstaan. De naam 
maakt duidelijk dat we op deze manier een 
rol willen vervullen voor alle inwoners van 
Tilburg Zuid-Oost (en omgeving). Iedere 
twee maanden staan vrijwilligers uit onder 
andere onze wijk klaar op een donderdag-
avond om gezamenlijk reparaties uit te 
voeren. Zo worden kapotte spullen gerepa-
reerd en wordt het meer duurzame gebruik 
gestimuleerd.
Ook zijn er drie StadsBakens met 
medewerking van de Gemeente Tilburg 
gerealiseerd en geplaatst in de JP Coen-
straat, Daendelsstraat en binnenkort de 
Armhoefstraat. Met het voorjaar en de 
zomer in aantocht belooft dit voor de 
nodige ontmoetingen rond eetbare planten 
te zorgen. Huize Moerenburg krijgt op die 
manier alle aandacht en dient straks als 
steun voor tomatenplanten of anders. 

Varend meedenken
Het gaat de werkgroep DAAD natuurlijk niet 
om praten, maar om doen. Wij willen met 
bewoners van onze wijk op zoek naar nieu-
we ideeën voor duurzame ontwikkeling. Wij 
willen hen enthousiasmeren om betrokken 
te zijn bij een actie die onze buurt opnieuw 
rijker en kleurrijker maakt. Daarom nodigen 
wij iedereen uit om mee te doen. 
Wij maken gebruik van de unieke kwalitei-
ten van onze buurt en varen op 7 juni a.s. 

mee op de boot van Stichting Wateridee en 
kunnen zo genieten van onze eigen omge-
ving. We varen vanaf 13.00 uur een mooi 
stukje over de Piushaven om daarna met 
elkaar van gedachten te wisselen onder het 
genot van een kop koffie of iets anders. 

Uitnodiging
Wij nodigen op 300 willekeurige adressen 
in de Armhoefse Akkers buurtbewoners 
direct uit. Echter, iedere wijkbewoner die 
belangstelling heeft voor een vaartocht en 
een goed gesprek is bij deze uitgenodigd. 
Ook de buurtraad Armhoefse Akkers ziet 
goede kansen om op deze manier over 
onze buurt met de bewoners in gesprek te 
komen. 
Voor de organisatie en planning vragen we 
je om je belangstelling kenbaar te maken 
op het volgende mailadres: 
7 daad@armhoefseakkers.nl. Geef daarbij 
aan of je alleen komt of andere belangstel-
lenden meeneemt. Je krijgt nog bericht hoe 
laat je verwacht wordt en waar. Dat wordt 
ook op Facebook gemeld.

Sluitingsdatum inschrijving: 30 mei en: vol 
= vol. Mocht je ideeën hebben, maar he-
laas verhinderd zijn op 7 juni a.s., dan zijn 
de ideeën welkom op ditzelfde mailadres. 

Werkgroep DAAD 

Varen voor vernieuwing op zondagmiddag 7 juni

Ruim een jaar geleden organiseerde de werkgroep DAAD -De Armhoefse Akkers 
Duurzaam- het ‘Praatcafé’ met medewerking van studenten van het toenmalige Studio 
T. Zo’n 15 buurtbewoners namen deel en maakten op die manier een top 3 van interes-
sante ideeën rond sociale, ecologische en economische duurzaamheid.
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Is het een herdenkingsplek? Op het 
kunstig aangelegde veldje, zien we een 
Boeddhabeeldje, maar ook verfomfaaide 
knuffelbeestjes zoals een beer, papegaai of 
eendje en kunstbloemen.
Het veldje wordt onderhouden. Er zijn 
bloembollen geplant, maar ook nieuwe 
struiken, zoals twee Buddleja davidii 
[vlinderstruiken].

Dilemma
Het terrein is van het Brabants Landschap 
en die is niet zo blij met deze illegale 
aanleg. Dit zeker niet, omdat er nu planten 
zijn neergezet die niet in de biotoop van 
dit gebied thuishoren. Het liefst zouden ze 
zien dat het veldje in deze vorm verwijderd 
wordt. Dat geldt eveneens voor de leden 
van de Vereniging Behoud Moerenburg, 
maar allen beseffen, dat er ‘een hele 
wereld’ achter schuil kan gaan. Dat is 
meteen dan ook het dilemma, want het is 
compleet gissen naar de achtergrond en 
beweegredenen van de makers. Daarom 
zouden zij het liefst in contact komen 
met de mensen die het veldje hebben 
aangelegd om in goed overleg te komen 
tot een [betere] oplossing. Meld je via de 
redactie van dit wijkblad als je weet wie 
hierbij betrokken zijn!

Gedenkboom   
Mag er dan niets in Moerenburg? Natuur-
lijk wel, maar dan liefst in overleg met de 
grondeigenaren. Zo is vlakbij bovenge-
noemde plek onlangs een boom geplant 
ter nagedachtenis aan buurtbewoner 
Nol Knipscheer. Hij was 25 jaar geleden 
medeoprichter van de Vereniging Behoud 
Moerenburg en heeft een enorme rol 
gespeeld in het handhaven van Moeren-
burg als natuurgebied. De gemeentelijke 

plannen logen er een aantal jaren geleden 
niet om: de natuur moest verdwijnen voor 
huizenbouw en wegen en zelfs waren er 
ideeën voor een nieuw Willem II stadion. 
Op de plek waar Nol zijn as is uitgestrooid 
groeit nu een prachtige Liquidambar styra-
ciflua, ofwel Amber boom. Inmiddels is er 
ook nog een zitbankje geplaatst en dat met 
schriftelijke goedkeuring van het Brabants 
Landschap. 

Mocht u weten wie bij bovengenoemde plek 
betrokken is: meldt het bij de redactie van 
dit wijkblad. De gegevens staan achterin bij 
de kalender.

Het bijzondere veldje vlakbij de Buunder

Herdenkings- of meditatieplek?                                               Redactie

Je loopt er gemakkelijk aan voorbij. Het bosgebied achter het water [Buunder] in de 
bocht naar rechts van het fietspad naar Moergestel. Daar bevindt zich een stukje 
bewerkte grond, bijna in de vorm van een hart, gemarkeerd met een takkenkrans in 
een boom. Het maakt nieuwsgierig…
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1 juli: zomerbarbecue voor senioren  
in de Pelgrimhoeve  

 
	  
U kunt zich nog tot 20 mei opgeven voor het diner van 27 mei in de Pelgrimhoeve. Zie 
voor het menu en de inschrijfbon de buurtkrant van vorige maand! Daarnaast nodigen 
we u hierbij uit voor een gezellige zomerbarbecue op woensdag 1 juli, als afsluiting van 
de diners dit voorjaar. 
 
Dit wordt een heerlijk uitgebreide barbecue! En het fijne is: u hoeft niet zelf te bakken, dat 
wordt voor u gedaan. U hoeft alleen maar te genieten van het lekkere eten en de gezellige 
sfeer! 
 
Ontvangst vanaf 17.30 uur. We beginnen wat later met de barbecue, maar u kunt van tevoren 
al lekker een glaasje drinken. Eindtijd: meestal rond 19.30 / 20.00 uur. De kosten voor deze 
barbecue zijn 10 euro per persoon. De drankjes zijn daar niet bij inbegrepen, deze kunt u 
rechtstreeks bij de Pelgrimhoeve afrekenen. 
 
Wilt u ook lekker mee komen eten? Geef u dan op 
met onderstaande bon of maak het bedrag maal het 
aantal deelnemers over op reknr. NL 84 INGB 
0003673935 van de KBO Sacrament en zet er 
duidelijk bij: diner 1 juli, het aantal personen, plus uw 
naam. 
 
Als u zich met de bon inschrijft, stop dan ook meteen 
10 euro per persoon bij de opgave-strook. 

Barbecue 1 juli 

verschillende soorten vlees 
diverse salades van het seizoen 
originele Duitse aardappelsalade 

huzarensalade, stokbrood 
koude sausjes, satésaus  

fruitsalade  

 
Pas dan is uw inschrijving geldig. Schrijf uzelf in vóór 24 juni. U krijgt geen bevestiging meer, 
maar we verwachten u op 1 juli vanaf 17.30 uur in de Pelgrimhoeve. Mail met evt. vragen 
naar 7 buurtraad@armhoefseakkers.nl.  
 
Vriendelijke groeten van KBO Sacrament en het Senioren Netwerk Armhoefse Akkers 
 
 
Ja, ik kom/wij komen op woensdag 1 juli a.s. naar de barbecue in de Pelgrimhoeve  
 
Naam/namen:……………………………………………………………………………………….  
 
Ik kom/wij komen met 1 persoon/2 personen (graag omcirkelen) 
 
Adres:…………………………………………………………. Telnr.…………………………….. 
 
Mailadres:............................................................................................................................. 
 
Stop deze bon vóór 24 juni a.s. in de bus op J.P. Coenstraat 34a, Ringbaan-Oost 240-43 of 
Jan van Beverwijckstraat 92, in een gesloten envelop samen met het bedrag van 10 euro per 
persoon of maak het bedrag over. 



16



17

Donlog kan ook eigenlijk geen moment van huis. Van Route 66, via jureren 
in Slovenië naar een weekje in Italië. Op Schiphol zeiden ze: ha bende gij 
daar wir? Al met al een week of vier onderweg met af en toe twee dagen 

thuis. 

Nee het was niet vervelend. Maar goed: even weg en what happens? Corin 
Sweegers is plotseling van Koninklijk Bloede. Gewoon in het rijtje van Willem-
Alexander, Maxima en dat ander spul van onze Koninklijke familie. Uit de laatste 
terminologie zou de lezer kunnen opmaken dat ik het niet zo heb op die verheve-
nen.  Dat klopt. Het is niet persoonlijk, die WA en ook Mevrouw de Koningin doen 
hun best en zijn volgens mij best leuke mensen. Maar ik voel mij er niet zo goed 
bij als mensen door de plek van hun wieg een aantal treden boven anderen staan. 
Het blijft wel fascinerend dat veel mensen dat vinden en tegelijk toch ook een warm 
hart krijgen als ze ergens verschijnen, waarbij ik dat vooral bij Mevrouw de Konin-
gin heb.

En nu heeft dus die Koninklijke familie vanuit Wassenaar een lintje naar Corin in de 
Moerenburg gestuurd. Corin die wel de moeder van deze Buurtkrant genoemd mag 
worden. Corin die zich op allerlei fronten inzet voor anderen. Die bij tegenslag een 
dotje extra gas geeft. Die het niet onder stoelen of banken steekt als ze het ergens 
niet mee eens is, maar ook een aai over de bol van mensen kan geven. 

Ik kon er niet bij zijn toen het lintje aan haar werd uitgereikt. Een mens kan niet 
alles, maar het is toch goed gekomen. Een dag later zag ik een bericht van onze 
onderscheiden Corin waarin ze iedereen bedankte en zei dat het eigenlijk niet haar 
verdiensten zijn, maar die van haar hele gezin. Kijk, dat is nou Corin: zelfs een 
Koninklijke onderscheiding zou ze nog in stukjes willen delen. 

Dan kan ik wel zeggen dat ik het niet zo heb op die familie uit Wassenaar en op 
het gedoe met die onderscheidingen… zij is er blij mee. En veel mensen die er ook 
een krijgen of gekregen hebben met haar. En daar gaat het om. Een dezer dagen 
vlieg ik weer vanuit Italië naar huis. Benieuwd of ik nog gewoon Corin mag blijven 
zeggen en of ik niet voortaan een diepe buiging voor haar moet maken. Hoewel, 
voor haar wil ik dat best doen. Mensen als Corin zorgen ervoor dat dingen gedaan 
worden. Onvoorwaardelijk. Niet lullen mar poetsen. 
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Katinka van Oosterhout is geboren en 
getogen in onze wijk. Ze woont op een 
steenworp afstand van haar ouderlijk huis 
in de JP Coenstraat. Zij heeft vanaf 1989 
zo'n acht jaar de lay-out van deze krant 
gedaan en nam toetertijd het stokje over 
van Annie van Gansewinkel die toen ook 
hoofdredacteur was. 

Handmatig
Een hele klus want alles moest handmatig 
gebeuren, plakken en knippen dus! De 
artikelen, vaak nog handgeschreven, en de 
foto’s kwamen altijd in een grote enveloppe 
van de hoofdredacteur. Katinka zette hier 
alle instructies voor de drukkerij bij met be-
trekking tot de lettergrootte van de koppen, 
lettertekens, vette letters e.d. Daarna fietste 
ze met de teksten naar de DSW, tegen-
woordig de Diamantgroep, waar ze de 
instructies doornam met de vaste contact-
persoon. Vervolgens typte een medewerker 
van de DSW het hele manuscript in op de 
digitale drukmachine. 

Drukproef
De drukproeven van de tekst kwamen een 
week later dan retour naar Katinka, waarna 
het handwerk kon beginnen. De hele tafel 
in de huiskamer werd dan door haar gean-
nexeerd. 
’s-Avonds na college -Katinka studeerde de 
eerste tijd nog- met de lijmpot en de schaar 
puzzelen tot alles netjes op de beschikbare 
pagina's geordend was. Ze gebruikte een 
sjabloon met marges, voor het passen en 
meten. Lastig was het als er nog nageko-
men artikelen tussen geplaatst moesten 
worden, omdat je nooit precies kon zien 
hoe lang die tekst zou worden en of er 
genoeg ruimte voor was. Maar meestal 
kwam dat wel goed. 

Vervolgens weer naar de DSW om de 
beplakte pagina’s af te leveren, waarna de 
drukkerij aan de slag kon. Dit hele proces 
nam  zowat een maand in beslag, waardoor 
ze vaak ook al bezig was met het volgende 
nummer.

Katinka is nog steeds een trouwe lezer van 
de krant en geeft nog de suggestie mee om 
-net als destijds- vlak voor of na de vakan-
tie een overzicht te geven van alle sport-
activiteiten, yogalessen, knutselgroepen 
etc. in de wijk, zodat iedereen met goede 
voornemens na de zomervakantie aan de 
slag kan! 
We gaan erover denken!

40 jaar buurtkrant, terug naar het pleistoceen!                           Ab Smits

Onze buurtkrant is op het oog hetzelfde gebleven; formaat , nieuws uit de wijk, lokale 
adverteerders... In de opmaak is wel het een en ander veranderd. Hoe ging dat voor-
dat de computer ons leven ging bepalen?

Katinka puzzelde jarenlang 
de wijkkrant in elkaar



19

Rondom de grote tafel in de huiskamer 
zetelen 16 jonge heren tijdens de vaste 
dispuutsavond. Ze gaan meteen mee op de 
groepsfoto achter de bar, met het logo van 
de Noorse oppergod Odin op de voorgrond. 
Voorzitter Daan (22) neemt tijd voor een 
rondleiding en een uitgebreid gesprek over 
Odin, gesticht in 1963. “Ons dispuut staat 
bol van de symboliek. Het driekoppig be-
stuur is vernoemd naar Noorse mythologie: 
voorzitter is Hermod, zoon van Odin. Mijn 
linker- en rechterhand heten Munin (geheu-
gen, secretaris) en Hugin (verstand, pen-
ningmeester). Alle leden hebben bijnamen, 
zoals Jägie(meister), naar het gelijknamige 
drankje, en Lady (Gaga), voor de drager 
van het roze shirt. Onze lijfspreuk is in het 
Frans (zie : www.odin1963.nl), omdat wij 
het rode wijndispuut zijn. Biertje?...”

Helden en rituelen
Daan vervolgt zijn verhaal: “Odin-lid ben je 
voor het leven, en de circa 130 oud-leden 

zijn onze helden. Het is een ‘old-boys-
network, dat ons van advies dient en aan 
stages en banen kan helpen. De vader 
van een oud-lid is eigenaar van het vast-
goed. We hebben de hele zomer verplicht 
mee geklust aan de 14 kamers plus de 
5 studio’s op zolder. Op 2 mei is onze 
jaarlijkse feestdag sinds het oprichtingsjaar. 
Het lustrum in 2013 is groots gevierd, met 
een Almanak, gala en reis. Het gezelschap 
voelt aan als familie, vol vaders en zonen.” 
De dubbele ontgroening van nieuwkomers 
bij zowel Olof als Odin is niet zo heftig als 
de reputatie doet voorkomen. Geen coma-
zuipen, gewone nachtrust, geen excessen 
dus. De rituele woensdag is inmiddels aan-
beland bij het indrinken voor een doorde-
weekse stapavond.

Waarden en normen
De voorzitter, zelf student Bestuurskunde, 
roemt de onvoorwaardelijke vriendschap 
binnen het dispuut: “Een band voor het 

Reïncarnatie der Lullo’s                                              Gerben van Eeuwijk

In de oude pastorie naast de kerk aan de Ringbaan Oost huist sinds augustus 2014 
herendispuut Odin van studentenvereniging Olof. Verslag van een spontaan bezoek 
op woensdagavond.

leven, met de een 
zeer vertrouwelijk, 
met de ander wat 
oppervlakkiger. Er 
is een erecode, die 
ieder lid verplicht 
zich in te spannen 
middels commis-
siewerk. Laksheid 
of luiheid worden 
niet getolereerd. 
Je moet jezelf 
bewijzen binnen 
deze apenrots, 
dus assertief en 
sociaal moeten de 
kandidaats zijn. Via 
sociale controle en 
democratie houden 
we elkaar bij de 
les.” De bewoners van de voormalige pastorie naast de Sacramentskerk
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Studeren is te mooi om zo maar voorbij 
te laten gaan. Vrouwelijk bezoek is meer 
dan welkom als logé, maar mag de heren 
tijdens hun rituelen -poolen, ijshockey, 
vergadering, borrel bij Brandpunt- niet ver-
storen. De kreet “Zeg Lullo, nog geneukt?” 
is bij Odin bekend, hoewel ze de Jiskefet-
satire uit de jaren ’90 slechts van YouTube 
kennen. De meer recente dramaserie Feu-
ten hebben ze gevolgd op TV, hoe cliché. 
Humor is het smeermiddel in de omgangs-
regels, voor een buitenstaander moeilijk 
te duiden. “Vooral veel quotes en vaste 
anekdotes”, vat Daan samen. 
Een stapavond is niet 
compleet zonder 
hilarische ontmoeting 
met de Indiaan, een 
oude kroegtijger in de 
Tilburgse binnenstad.

Tradities en ambities
In de kelder van het pand moet een 
bioscoop komen, compleet met beamer 
voor sportavonden. De heren vormen 
een team bij voetbalvereniging Merlijn 
en komen na afloop graag samen op het 
dakterras voor de derde helft. Of de buurt 
daar last van heeft? “We hebben wel eens 
klachten over geluidsoverlast gehad en 
die keurig achteraf afgehandeld met een 
flesje wijn. Een volgende keer melden we 
het beter bij voorbaat als er feest is. En we 
houden komende zomer een buurt-BBQ. 
Beloofd!” Kijkavonden zijn er voorlopig 
geen, want de toko zit vol. Hospiteren, 
in studentenjargon, heeft 14 gelukkige 
bewoners opgeleverd. Deuren staan open, 
kleren liggen overal, tussen laptops en 
studieboeken. Want een echt diploma, daar 
doet een Lullo anno 2015 het uiteindelijk 
voor…

Op dinsdag 31 maart vertrok een volle Museum Plus Bus met 44 senioren 
uit onze wijk naar Museum Het Valkhof in Nijmegen. 

Hierbij een impressie van een gezellige en geslaagde dag.
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Tevens zijn de aantallen auto’s en 
vrachtwagens geteld. Beide plekken 
bevinden zich buiten de bebouwde kom 
met een snelheidsregime van 60 km/uur. 
Bij deze telling zijn fietsers en wandelaars 
buiten beschouwing gelaten. Belangrijksten 
reden voor dit onderzoek was de algemeen 
heersende opinie dat er in Moerenburg te 
hard wordt gereden, er heel veel (sluip)ver-
keer is en dat er hierdoor levensgevaarlijke 
situaties ontstaan.

Oisterwijksebaan
Uit de meting aan de Oisterwijksebaan 
blijkt  dat er op een gemiddelde werkdag 
ruim 950 motorvoertuigen, incl. vrachtver-
keer gemeten in beide richtingen te samen 
zijn. Tijdens de spitsuren is het wat drukker. 
Moerenburg in blijkt gemiddeld zo’n 100 
voertuigen drukker. Op zaterdag en zondag 
ligt de intensiteit hoger dan op werkdagen. 
Dit met uitzondering van de woensdag 
wanneer de maximale belasting wordt 
waargenomen. Tussen drie en zes uur in 
de middag passeren er 250 auto’s. Dat is 
bijna eens zo veel als op de andere dagen. 
Dat heeft natuurlijk alles te maken met 
voetbalclub Were Di aan de Moerenburgse-

Snelheidsmeting/verkeersintensiteit in Moerenburg          Corin Sweegers

Meten is weten. Op verzoek van een aantal belanghebbenden in Moerenburg in verga-
dering met de Gemeente Tilburg zijn er van 30 oktober tot 5 november 2014 op twee 
plaatsen in Moerenburg 24-uurs snelheidsmetingen uitgevoerd. 

weg. Veel auto’s verlaten dan Moerenburg 
weer via de Kommerstraat. 
De V85-snelheid -een belangrijke verkeer-
kundige meetwijze- ligt op 52 km/uur en 
slechts 15% van de auto’s rijdt harder. 
De gemiddelde snelheid bedraagt 42 km/
uur. De snelheden zijn nachts hoger dan 
overdag. Nog geen 1% van de auto’s rijdt 
harder dan 70 km/uur. In absolute aantalen 
gaat dat dan om enkele tientallen voertui-
gen over de gehele meetperiode. 
In de Broekstraat passeren op een gemid-
delde werkdag ongeveer 850 auto’s in 
beide richtingen te samen.  Op zaterdag 
is er iets meer verkeer gemeten, maar op 
zondag niet. De gemiddelde snelheid ligt 
ook op deze weg op 41 km/uur. 

Conclusie van de verkeersdeskundige van 
de Gemeente Tilburg is dat er gevoelsmatig 
misschien wel erg hard gereden wordt, 
maar dat dit dus niet blijkt uit de metingen. 
Ook de aantallen voertuigen vallen erg 
mee, volgens hem. 
Er zullen in de nabije toekomst dan ook 
geen extra maatregelen genomen worden 
om de verkeersdruk te laten afnemen.

In de nestkast aan het zouthuisje 
zaten vorig jaar drie jongen die 
geringd zijn en uitgevlogen. We 
zijn benieuwd wat dit jaar gaat 
brengen
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Een lintje voor Corin 
 
De voorzitter van de redactie van dit 
wijkblad, Corin Sweegers, viel de eer te 
beurt om vlak voor Koningsdag een 
koninklijke onderscheiding te ontvangen.  
 
Zij is nu Lid in de orde van Oranje Nassau 
en daar horen onze welgemeende felicitaties 
bij, want zij houdt dit wijkblad wel draaiende. 
 
Verrassing 
Voor initiatiefnemer en huisvriend Geert-Jan 
v.d. Heijden viel het nog niet mee, om de 
noodzakelijke acties voor deze ‘bezige bij’ 
geheim te houden: “Corin is altijd heel alert, 
zit overal bovenop en weet precies wat er 
om haar heen gebeurt. Maar het is haar man 
Theo en kinderen Ingrid en Jan gelukt om 
pas op de ochtend van haar onderscheiding 
haar met het goede nieuws over bijzondere 
eer te verrassen!” 
 

	  

 

Gratis proefles ‘Bewegen voor Senioren’

Via deze weg wil ik u graag uitnodigen voor een gratis proefles ‘Bewegen voor Senioren’. 
Ik ben Sandra Pijnenborg, Oefentherapeut Cesar en werkzaam bij de Armhoefse Praktijk 
aan de Daendelstraat 40A. In deze groepsles staan oefeningen centraal om het lichaam 
soepel en krachtig te houden. Deze oefeningen zullen we staand, zittend, liggend, lopend 
enz. uitvoeren... wat voor u het prettigste is. Dit is dus geen standaard gymles, maar een 
therapeutische les waar ieder persoonlijk baat bij kan hebben.
De proefles wordt gegeven op maandag 15 juni van 10.00 tot 
11.00 uur in de Pelgrimhoeve. Aanmelden is niet nodig, 
u kunt gewoon binnen lopen. Graag ontmoet ik u daar. 
Ik wil vragen of u een grote handdoek mee wilt nemen en 
makkelijk zittende kleding wilt dragen. 
Wanneer u interesse heeft om de lessen te blijven volgen, 
kan dit altijd! In de proefles zal ik meer informatie geven 
over de dag, tijd, locatie en de kosten. Voor vragen of 
meer informatie kunt u contact opnemen via ( 06 443 181 97 
of kijk op : www.armhoefsepraktijk.nl. 

Op verschillende plaatsen in Moeren-
burg zijn voorbereidingen getroffen 
om een stuk land in te zaaien met 
gewassen die een snoeptuintje voor 
bijen gaan worden
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Deze editie van de WAK wordt naar 
verwachting één groot feest. Ze zijn op 
cultureel vlak al 20 jaar ‘BesteBuren’ met 
Vlaanderen, staan stil bij 125 jaar inspiratie 
door Vincent van Gogh en vieren de vijfde 
verjaardag van de WAK Tilburg én WAK 
Nederland. 

Programma
De WAK start op zaterdag 30 mei met de 
‘Dag van de Kleine Artiest’.  Een program-
ma voor en door kinderen bij Factorium 
Podiumkunsten. Die dag maakt Bibliotheek 
Midden Brabant ook de winnaar van de 
schrijfwedstrijd over vriendschap bekend. 
Zondag 31 mei is de Officiële Opening van 
WAK Tilburg voor kleine én grote artiesten. 
De start van de verrassingsperformance is 
circa 12.30/12.45 uur. Onmiddellijk hierna 
start het Factorium Festival met theater-, 
musical- en dansactiviteiten voor jong en 
oud. Ook start vanuit de Factoriumzaal om 
13.30 uur de City Art Carrousel (Gemengd 
Koor Malkander), een culturele route door 
het centrum van Tilburg. Traditioneel eindigt 
de WAK met de Finale ‘Tilburg in Koor’ op 
zondag 7 juni. Een dag vol optredens door 
41 koren en vocaal ensembles.

Kunstkamerroute
Dit jaar vindt voor het eerst tijdens de WAK 
een Kunstkamerroute plaats. Een route 
door WAKkere wijk Hasselt op zaterdag 6 
juni waarbij je als bezoeker in verschillende 
‘kamers’ van de wijk kan genieten van 
optredens door amateurkunstenaars uit de 
buurt. 
Na het succes van vorig jaar, gaat ook 
dit jaar een team kinderjournalisten op 
pad. Hun verhalen, artikelen, tekeningen 
en gedichten lees je terug via de WAK-
kinderjournalistenblog en worden ook 
gepubliceerd via Stadsgezicht (Brabants 
Dagblad).

Benieuwd naar alle activiteiten? 
Kijk op : www.art-fact.nl/wak2015.

De kleine artiest, een groot talent                                         Redactie 

De Week van de Amateurkunst [WAK] –van 30 mei t/m 7 juni- brengt ook nu weer 
diverse activiteiten van amateurkunstgroepen en culturele organisaties voor het voet-
licht. De slogan van dit jaar is: ‘De kleine artiest; een groot talent’.

Datum Buurtfeest verschoven
In de eerste bijeenkomst over de organisatie van het grote buurtfeest is besloten om de da-
tum van het feest aan te passen. Dit na veel verzoeken uit de wijk i.v.m. een groot festival in 
het Leijpark op 4 juli. Het feest staat nu gepland voor medio september. De precieze datum 
volgt zodra deze bekend is! Wordt dus vervolgd....
 
Piushaven Kunst & Klassiek  
Een klinkend nieuw en onderscheidend initiatief als vervolg op Klassiek aan de Kade. In 
samenwerking met Piushaven Levend Podium, Souvenir kamermuziek en Fontys Hoge-
school van de Kunsten verandert gedurende drie zondagen de noordkade van de Piushaven 
in een klein Montmartre aan het water. Omlijst door een variëteit aan klassieke muziek, 
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Piazolla, Musette, gipsy, klezmer en gezellige jazz, ademt de haven deze dagen puur kunst 
en cultuur. De data zijn 31 mei, 28 juni en 9 augustus. 
Meer info: : www.piushavenkunstenklassiek.nl.  

Nieuwe voorzitter Buurtraad      
Zoals bekend, neemt Helma Oostelbos vóór de grote vakantie afscheid als voorzitter van de 
Buurtraad. Al enige tijd wordt gespeurd naar een opvolger en dat heeft nog geen resultaat 
opgeleverd. Heeft u belangstelling? Neem dan eens een kijkje bij de vergadering van de 
Buurtraad op 9 juni a.s. of reageer via 7 buurtraad@armhoefseakkers.nl

Japans bamboetuin diner 
Zaterdag 6 juni organiseert Te Gekke Etentjes een etentje in een verborgen tuin met huizen-
hoge bamboesoorten. In de tuin is er heerlijke eten (3 gangen) en zijn er diverse optredens 
zoals: een theeceremonie, Japanse klederdracht, zwaardtrekken en live muziek. Vooraf-
gaand is er een wandeling door natuurpark Moerenburg en maak je een boottocht om bij 
de bamboetuin te komen. Kijk om aan te melden op : www.te-gekke-etentjes.nl of bel met 
( 06 411 912 23.
 
Kinderworkshops van Kunstlab 
Vind jij het leuk om te scheppen en te ontdekken? Doe dan mee aan de workshops van 
Kunstlab. We kijken naar de kunstwerken, praten er over, en gaan dan zelf aan de slag in 
het atelier.  De workshops vinden plaats op zaterdagmiddag 23 mei of 20 juni voor kinderen 
van 4 t/m 7 jaar en op 6 juni of 4 juli voor kinderen van 8 t/m 12 jaar bij De Pont museum 
aan het Wilhelminapark. Voor meer informatie zie: : www.facebook.com/kunstlabT.

Opleiding Milieu & Ruimte
In samenwerking met de Academie voor Openbaar Bestuur start Helicon MBO Tilburg aan 
de Loudonstraat met de BBL opleiding Milieu & Ruimte. Werken voor een gemeente, omge-
ving-dienst of adviesbureau vraagt andere vaardigheden dan pakweg tien jaar geleden. 
Deze opleiding richt zich op specifieke problematieken in een woonwijk, nieuwe wet- en 
regelgeving en complexe sociale vraagstukken. 
Meer informatie via: 7 m.habraken@helicon.nl of ( 06 815 242 83.

Avondvierdaagse Armhoefse Akker
Binnenkort kunt u zich weer opgeven voor de avondvierdaagse van de Armhoefse Akker. In 
tegenstelling tot de voorgaande jaren, zal de inschrijving nu digitaal verlopen via de website 
van school. Basisschoolkinderen die niet op de Armhoefse Akker zitten, maar wel bij ons in 
de wijk wonen, mogen natuurlijk ook meelopen. Stuur daarvoor even een mailtje naar 
7 oudercomite@armhoefseakker.nl, onder vermelding van ‘avondvierdaagse’. Opgeven 
kan tot uiterlijk 20 mei. Dit jaar zal er gelopen op maandag 22 juni, dinsdag 23 juni, donder-
dag 25 juni en vrijdag 26 juni gelopen worden. Inschrijfgeld is 3 euro per kind.

10 verschillende vaararrangementen 
Met haar 3 open rondvaart scheepjes De Tilia, De Waterlander en De Vriendschap vaart 
Tilburg te Water groepen van 10 tot 32 personen rond in de Piushaven. Dit seizoen werkt zij 
weer samen met diverse partners om waterliefhebbers meerdere vaararrangementen aan te 
bieden. Denk hierbij o.a. aan wandel-, natuur-, pizza-, wijnproeverij-, stadsgidserij- , vader- 
en moederdagverwen- , High Tea- en Wilhelminakanaalvaartochten. 
Kijk voor meer informatie op : www.tilburgtewater.nl. 
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Biebboekenkast 
Op de hoek van de Moerenburgseweg-Oisterwijksebaan staat sinds kort een boekenkast 
waaruit iedereen een boek mag meenemen. Je mag er ook weer eentje terugzetten, maar 
dat hoeft niet. Het is natuurlijk wel leuk als het een soort Ruilboekenkast gaat worden. Het 
is een probeersel en met heel slecht weer, moeten de boeken misschien naar binnen, maar 
dat wordt nog bekeken. In de la ligt een schrift waarin je reacties en/of ideeën kunt schrijven.

Van Gogh zonnebloemen
Deze zomer kleurt Het Groene Woud geel! Om het Van Gogh-jaar 2015 extra luister bij te 
zetten heeft Coöperatie Het Groene Woud een ludieke actie bedacht. Iedereen kan hieraan 
meedoen door zelf een stukje grond in te zaaien met zonnebloemen. Tot eind mei kan via 
Streekhuis Het Groene Woud een actiepakket besteld worden met daarin een zak zon-
nebloemzaad van 250 gram voorzien van actie-informatie en een zaaiadvies. 
Bestellen kan via: 7 streekhuis@hetgroenewoud.com.

BBQ Donut in de Piushaven 
Jasper van Akkerveeken (33) en Jochem Engel (38), woonachtig in de Piushaven, zagen 
in Leerdam een BBQ Donut liggen. Precies wat ze zochten voor een bijzondere beleving 
op het water. Hun bedrijf ‘THE Boei’ werd geboren en de donut -een ronde boot met een 
zitbank die plaatst biedt aan 8 personen inclusief parasol, eettafel en eventueel een BBQ- is 
feestelijk en flexibel voor elke gelegenheid in te zetten. 
Kijk voor meer informatie op : www.theboei.nl 
 
Duurzame buitenbioscoop  
Dit voorjaar trekt Solar Cinema, Nederlands eerste en enige mobiele bioscoop op zonne-
energie door de wijken van Tilburg.  De filmavonden worden voor en door de bewoners en 
lokale initiatieven georganiseerd. Wanneer de zon onder gaat begint het filmprogramma. 
Neem je klapstoeltje mee en kom samen genieten van heerlijke films. Op 6 juni strijkt de 
cinema neer op de Bouwplaats, Galjoenstraat 35. Meer info: : www.solarcinema.org. 

Pop-up store
In het voormalig Miss Etam pand aan de Emmapassage heeft Pop-Up Tilburg haar tweede 
tijdelijke winkel met werk van minstens  25 ontwerpers uit Tilburg en omstreken ingericht. 
Leren tassen, houten meubelen, unieke kleding, sieraden, grafisch werk, kleine kunstwerken 
en bijzondere accessoires, alles  ambachtelijk gemaakt, is er te vinden tot 30 juni.

Voorverkoop Anneke van Giersbergen 
Op zondagavond 27 september geeft zangeres Anneke van Giersbergen -jarenlang de front-
zangeres van de Brabantse metalband The Gathering- een bijzonder, akoestisch theater-
concert in het Klasse Theater. De kaarten kosten 18,70 euro en de voorstelling begint om 
20.15 uur. Voor reserveringen: : www.jbmevents.com/tickets

Oude Opels
Op 14 juni start er aan de Oisterwijksebaan/hoek Moerenburgseweg weer een oldtimerrit. 
Deze keer alleen Opels van de Historische Opel Club Nederland, met een enkele uitzonder-
ing. Vanaf 10.00 uur zullen de deelnemers aankomen en vanaf 11.00 wordt er gestart met 
een toerrit door de omgeving. De auto’s finishen ook weer op deze plek. Rond een uur of 
vier worden de eersten terugverwacht.  Hebt u een mooie oldtimer (hoeft niet perse een 
Opel te zijn) en wilt u misschien meerijden, neem dan even contact op met Corin Sweegers: 
7 peningmeester@opelclub.nl



26

Voetbal wordt steeds populairder bij 
meiden. Haast alle teams tot en met de 
C hebben een gemengde samenstelling. 
Maar voor het eerst gaat Longa met een 
volledig meidenteam in de E aan de 
nieuwe competitie beginnen. Ook in de F 
is het aantal aanmeldingen zodanig dat 
overwogen wordt om met een meidenteam 
te starten. Dus meiden, heb je zin om 
te voetballen, meld je dan aan en neem 
vooral je vriendinnen mee. 

Meiden 
en voetbal: 

v.l.n.r. 
Jahmylia, 

Pleun, 
Noemi, 
Jules,  

Anouk en 
Ezriella

Activiteiten bij T.S.V. LONGA

Longa is de afgelopen maanden niet altijd even positief in het nieuws geweest, maar 
het vernieuwde bestuur heeft bepaald niet stil gezeten. Naast het op touw zetten van 
een reddingsactie, is er volop aandacht voor meidenvoetbal en Walking Football. 

Walking Football 
In navolging van andere steden is Longa 
voor Tilburg begonnen met een nieuwe tak 
van voetbal het zgn. wandelvoetbal. Ben 
je 65+ en wil je graag gezellig een balletje 
trappen zonder het gedoe van rennen, 
slidings of overtredingen? Meld je dan aan 
voor het Walking Football. 
Voor aanmeldingen of informatie: 
: www.tsvlonga.nl  
of mail 7 info@tsvlonga.nl.

Zo is de D3 kampioen geworden door met 
5-0 te winnen bij Noad D3, dit alles na  een 
moeizame eerste helft met een 0-0 rust-
stand. De F6 is kampioen geworden door 
met 5-3 te winnen van Hilvaria F6, dit alles 
ook na een moeizame eerste helft met een 
1-2 ruststand, waardoor op dat moment 
Hilvaria eerste zou zijn geworden.

Voetbalkampioenen in de wijk                                    Debbie de Weijer

Bij Longa kon de vlag  uit voor de D2. Zij hebben bijna alle wedstrijden gewonnen 
en zijn dus nu al terecht kampioen geworden. Bij Were Di zijn er meerdere team als 
eerste geëindigd. 

Were Di F4 is kampioen geworden door in 
een spannende wedstrijd tegen Sarto F7 te 
winnen met 3-2. Hiermee zijn ze onbereik-
baar voor de achtervolgers. Were Di D1 is 
eerste geworden door in een spannende 
wedstrijd tegen buurman Longa D1 te win-
nen met 2-1. Hiermee speelt Were Di D1 
volgend jaar  in de eerste klasse!
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Dit clubje heeft 
de kampioenstitel 
al binnen, ook al 
moeten ze nog 
wedstrijden spelen

Mogelijk volgen er 
nog meer teams, 
maar zij zijn ech-
ter ook afhankelijk 
van andere wed-
strijden. Alle spe-
lers, maar zeker 
ook coaches en 
trainers, van harte 
gefeliciteerd! 
Mochten er nog 
meer kampioenen 
zijn in de wijk, 
dan horen wij dat 
graag.

Niets vermoedend haalde ik na een lange 
dag werken mijn kliko op. Er stonden drie 
mensen bij te praten. Buren die me onmid-
dellijk de rug toekeerden en verdwenen. 
Aan mijn kliko een enorme strook blauw/
geel plastic in full colour bedrukt. Met een 
dikke stift was geaccentueerd dat er ‘bij het 
restafval teveel plastic verpakkingen waren 
aangetroffen’. Zwaar aangeslagen las ik 
ter plekke de lap tekst. Meteen was het 
voor me duidelijk: ik ben geregistreerd in 

Betrapt: gele sticker

Hij stond er een hele dag. Een hele dag! Mijn kliko met een enorme blauw/gele sticker. 
Ik ben betrapt en dus te schande gemaakt voor heel mijn directe omgeving. Het 
gesprek van de dag ging over mij!..

het strafregister van de gemeente en wordt 
voortaan stevig gecontroleerd! Verdoemd 
tot paria, uitgekotst door onze ‘nette’ buurt. 
Bij een van de huizen bewogen de lamel-
len: ik werd begluurd…  

Scheid ik mijn eigen afval dan niet goed? Ik 
dacht het wel! Heb zelfs in huis een aantal 
verschillende prullenbakken; houdt mijn 
kinderen nauwlettend in de gaten; dump 
mijn glaswerk in de speciale containers; 
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spaar mijn oude batterijen op…
Maar wat ik inderdaad –bijna- niet scheid, 
is de wekelijkse volle zak[ken] met bij 
elkaar geraapt afval van anderen uit 
mijn ‘nette’ buurt: plastic tasjes, gebruikt 
toiletpapier, pizzadozen, blikjes, hopen 
sigarettenpeuken  chips zakken, naalden, 
etensresten, shagbuilen, Mac Donalds 
verpakkingen, snoeppapier, kranten, mini 
plastic builtjes etc. etc. Vaak te vies om aan 
te pakken, zeker als het geregend heeft. 
Met een grijper vis ik de troep tussen de 
planten aan de straatkant en oprit vandaan 
en wurm het in een plastic boodschappen-
tasje. Alleen de [kapotte] bierflesjes of 
plastic flesjes verzamel ik apart. En dat 
iedere week!...    

Nu word ik bedreigd, onder druk gezet 
door onze grote gemeente! De tekst op de 
plastic strook spreekt boekdelen: ‘Het heeft 
geen zin om de gele, oranje of rode kaart te 
negeren. Via de chip in uw duocontainer en 
speciale apparatuur hebben onze contro-
leurs de overtreding digitaal vastgelegd. 
Ook maken zij soms foto’s van de inhoud 
van de duocontainer’… 
Wat nu? Geen enkele mogelijkheid om te 
reageren, geen adres, geen telefoonnum-

De straf voor 80 m. zwerfafval rapen: 
een gele sticker

mer op de blauw/gele sticker. En hoe lang 
ben en blijf ik nu verdacht? Geen idee! 
Eens verdoemd, altijd verdoemd… Ge-
meente: DANKJEWEL.

(naam bij de redactie bekend)

Haar moeder, Ank Waijers uit de Reinier 
de Graafstraat, had een eigen bedrijf 
Babyview. Op een gegeven moment had 
zij een echoapparaat over en zette dat op 
Marktplaats. Daar kwam een reactie op van 
iemand die het apparaat wilde exporteren 
naar Kenia. Na wat gebakkelei over de prijs 
werd het apparaat verstuurd met daarbij 
de belofte dat als het  nodig was zij de 
werking van het apparaat ter plaatse zou 
gaan uitleggen. 

Sinterklaas
Zo ontstond tien jaar geleden een hechte 

Tante Pollewop en de schoentjes voor Sinterklaas               Corin Sweegers

Evelyne Klerx uit de Gerard de Bondtstraat pakte acht jaar geleden  het idee op om 
een winkel te beginnen. Niet zomaar, daar ging wat aan vooraf. 

Evelyne Klerx (l.) en haar moeder Ank 
Waijers, voorzitter van de 

stichting Elimu Mount Elgon
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vriendschap tussen Ank en de Nederlandse 
arts Bea, getrouwd met een Keniaan die 
in Kenia in een ziekenhuis werkte. De 
armoede aldaar zorgde ervoor, dat al 
gauw in Tilburg inzamelingsacties werden 
gehouden. Evelyne stond samen met haar 
ouders op rommelmarkten en haar huis 
puilde al snel uit van de spullen voor de 
verkoop. De opbrengst ging 1 op 1 naar 
Kenia.  
Een jaar of 8 geleden moest de tweeling 
van Evelyne oude schoentjes mee naar 
de peuterspeelzaal brengen om te beschil-
deren voor Sinterklaas. “Ik zag daar, dat er 
bijna nieuwe schoenen bij waren. Dat kon 
toch niet?”, verbaasde Evelyne zich. “Zulke 
goede schoenen, daar kon ik anderen 
mee blij maken. Dat moment viel praktisch 
gelijk met de start van de stichting Elimu 
Mount Elgon van mijn ouders. En omdat er 
inmiddels zoveel bij me werd aangeboden, 
pakte ik het idee op om met een winkel in 
tweedehands kleding te beginnen. “

Tante Pollewop
Evelyne ging naar Wonen Breburg met 
haar plan. Ze kreeg een pand aan de 
Besterdring nr. 47 dat ze als antikraak 
gratis mocht gaan gebruiken. Het was een 
ontruimde kroeg en dat was het begin van 
Tante Pollewop. Evelyne: “Een naam die 
vriendelijk klinkt en verder geen vertaling 
is uit het Swahili of zo, maar oorspronkelijk 
gebruikt is door Godfried Bomans.“
In het begin was het pand veel te groot,  
maar inmiddels hebben ze het helemaal in 
gebruik en komen ze eigenlijk nog ruimte te 
kort. Ze betalen een zeer schappelijke huur 
in ruil voor het onderhoud dat door Wonen 
Breburg wordt gedaan. 
In de winkel vind je tweedehands en 
vintage kleding voor kids en dames (van 
babymaatje 50 t/m damesmaat 46 + posi-
tiekleding). Maar ook maffe, unieke vintage 
dingen; sjaals, schoenen, sieraden en tas-
sen; grote en kleine merken naast elkaar. 
Evelyne: “We hebben elke week nieuwe 
aanvoer, dus je weet nooit wat voor gaafs 
je zult scoren. Alles voor een habbekrats, 

want tweedehands shoppen moet wel leuk 
blijven, dus een gratis kopje koffie of thee 
hoort erbij.” 
Bij Tante Pollewop zijn 26 vrijwilligers 
betrokken die minimaal 2 dagdelen per 
maand werken. “Maar sommige wel meer”, 
vult Evelyne aan. “Veel van deze vrijwil-
ligers wonen in onze wijk. De schoolvakan-
ties gebruiken we om de collectie te wisse-
len of de winkel op te knappen. Dan zijn we 
dus ook gesloten.”  
De winkel draait volledig op donaties. 
Goede bruikbare dames en kinderkleding 
is dan ook altijd welkom. Wat niet gebruikt 
wordt gaat door naar een ander doel, 
bijvoorbeeld Roemenië. Er wordt niets weg-
gegooid! Openingstijden: dinsdag, woens-
dag en donderdag van 09.00 - 17.00 uur en 
de 1e donderdag van de maand koopavond  
van18.00 - 20.00 uur. 
Meer info op: : www.tantepollewop.org.

Stichting Elimu Mount Elgon 
De opbrengst van Tante Pollewop winkel 
gaat in zijn geheel naar Stichting Elimu 
Mount Elgon die onderwijsprojecten 
opzet in Kenia. Het Afrikaanse woord 
Elimu betekent opleiding. Stichting 
Elimu heeft als doelstelling het bieden 
van financiële en/of materiële steun aan 
projecten die een relatie hebben met 
onderwijs en beroepsopleidingen in de 
Mount Elgon Region (een grensgebied 
tussen Uganda en Kenia) te Kenia. Het 
hele bestuur van deze stichting woont in 
de wijk Armhoefse Akkers. 
Meer info: : http://elimumountelgon.nl/. 
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Bent u op zoek naar iemand die voor u komt schoonmaken?
Mijn naam is Jobbe Hoebink, ik ben 25 jaar en ik studeer in Tilburg. Ik ben van 
maandag t/m donderdag beschikbaar en vraag een vergoeding van 10 euro per 
uur. Heeft U interesse? Ik hoor graag van u: ( 06 104 966 84.

Voor pianoles pop/jazz
Mail naar: 7 arnoaerts1@home.nl of bel ( 544 54 55.

Te huur in Zuid-Frankrijk, Languedoc
Middeleeuws huis (8 personen) van alle moderne gemakken voorzien, naast een 
kabbelend bergbeekje in de streek van Millau. Heerlijk om bv. te luieren, wandelen, 
zwemmen, kanoën,. deltavliegen, Voor meer informatie  
:www.johanwillemse.nl/minier, 7 eef@paradoxen.nl, ( 580 20 54.

Muzieklessen 
Basgitaar, contrabas, gitaar piano en tuba.  Kees van de Ven Muziek, Carré 37, 
( 06 156 214 70, 7 keesvandevenmuziek@hotmail.com 

Extra ondersteuning bij rekenen of taal
Moeite met woordenschat, technisch of begrijpend lezen, (werkwoord)spelling of 
rekenen? Als remedial teacher geef ik hulp op maat. Zie : www.rtjottum.nl  of bel 
( 06 128 561 88. Ik nodig u uit voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Je hoort de zee, je ziet de duinen 
Op anderhalf uur rijden vind je tussen Zoutelande en Westkapelle onze moderne, 
goed uitgeruste 8 persoons-vakantiewoning. Gelegen net achter de duinen zodat je 
na 400 meter lopen met je voetjes in de zee kunt staan. Wil je graag een folder met 
meer informatie en foto’s, mail dan naar 7 palaisdelamer@ziggo.nl. 
.
Saxofoon- en klarinetles aangeboden op Carré 
Alle mogelijke stijlen, met of zonder notenschrift. Ook akkoordenleer en improvisa-
tie. Gratis proefles. Tarief: 17 euro per 45 minuten. Bel hiervoor Rik Meesters
( 06 245 388 75. Of mail naar 7 mastersmusic@hotmail.com.
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BUURTAGENDA 

27 mei Vanaf 17.30 uur Pelgrimhoeve 
Diner voor senioren 

31 mei Vanaf 11.00 uur Noordkade Piushaven 
Kunst & klassiek 

1 juni 20.00 – 23.00 uur Café Zomerlust  
Kom gezellig spellen spelen bij spellenclub Ludens 013 

3 juni Vanaf 19.30 uur Hockeyclub Were Di 
Start TTM-clinics voor 5, 10 km. en 10 EM 

7 juni Vanaf 13.00 uur  Piushaven 
Vaartocht om ideeën te genereren voor DAAD 

14 juni Vanaf 10.00 uur Oisterwijksebaan 
Oldtimer Opels van Historische Opel Club Nederland 

15 juni 10.00 – 11.00 uur Pelgrimhoeve 
Gratis proefles ‘Bewegen voor senioren’ 

1 juli Vanaf 17.30 uur Pelgrimhoeve 
Barbecue voor senioren (aanmelden vóór 24 juni) 

 
INFORMATIE 

Ø Buurtkrant E-mail: armhoefseakkers@gmail.com 

     Redactie Correspondentie: Spoorlaan 2      5017 JS    Tilburg 
     Advertenties Anneke v.d. Avoird Bosscheweg 192 542 30 65 
  
Ø Buurtkrant 

medewerkers 
Judith Doljé, Lout Donders (Donlog), Gerben van Eeuwijk, Joost 
Ketelaars (bezorging), Toine Kocx (foto’s), Jaap van Loon, Ab 
Smit, Corin Sweegers, Anne-Marie Smulders (In the picture), Rob 
Ysebaert (lay-out), Debbie de Weijer.  

   

Ø Reacties 
Buurtkrant 

Deadline kopij volgend nummer: 

Verschijningsdatum rond:  

30 mei 
19 juni 

  
Klachten over bezorging van uw buurtkrant, of storende fouten?  
Meld het via 7  armhoefseakkers@gmail.com  
 

Ø Buurtraad E-mail: 7  buurtraad@armhoefseakkers.nl 
Postadres:                      Loudonstraat 25, 5018 GE   Tilburg 

     Voorzitter Helma Oostelbos P.F. Bergmansstraat 4 536 56 79 
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Ø Buurtraad 
leden 

Erwin Jacobs (penningmeester), Johan van der Have, Hein 
Jacobs, Ineke v. Kasteren, Mascha Meulenbroek, Manon Nix en 
Remco Westhoek (secretaris). 

  
Eerstvolgende vergadering 9 juni, aanvang 20.30 uur in de Van 
Heutszstraat 1a. Aanbellen bij Buurtraad/ prikpost. 

                            
Ø Wijkagent 

Ad Braber 
Spreekuren op 18 mei en 1 en 15 juni van 19.00 - 20.00 uur. Bel 
voor een afspraak. Op dit tijdstip is de wijkagent speciaal in en 
voor de wijk beschikbaar. ( 0900 8844. 

  
Ø Bloedafname Iedere donderdag van 09.30 - 10.00 uur (met alle formulieren) in 

de ruimte van de Buurtraad,1e verdieping, alleen trap.  
Van Heutszstraat 1a. Aanbellen bij de Buurtraad/prikpost.  
SHL-groep: iedere ochtend op werkdagen van 08.00 -11.30 uur  
in het Gezondheidscentrum Piushaven, Prinsenhoeven 22. 

  
Ø Wijkzuster Spreekuur Nicole Kleine-Wilke iedere donderdag van 9.30 - 10.00 

uur, bij de prikpost, Van Heutszstraat 1a, 1e verdieping, alleen 
trap. Aanbellen bij de buurtraad/prikpost. U kunt ook bellen voor 
meer informatie of een afspraak naar ( 06 835 901 57 of naar de 
kruisvereniging:( 0165 546 613. De afspraak is gratis. 
 

Ø Thebe wijkzorg Het buurtteam Prinsenhoeven met wijkverpleegkundigen en 
verzorgenden van Thebe Thuiszorg verleent zorg aan huis in 
onze wijk. Adres: Prinsenhoeve 24. ( 06 343 729 22 (24 uur) 
 

Ø AED-apparaat Loudonstraat 2, terrein Jan Wier en Hogendriesstraat.  
Leren omgaan met AED? Mail naar 7  p.van.erp@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 ouderenwerker Kitty Lumens, ( 542 57 29. E-mail:   
7 kittylumens@contourdetwern.nl 

  
Ø Centraal Meldpunt 

Gemeente Tilburg 
Voor klachten of opmerkingen over uw woonomgeving:  
(14 013	  of e-mail via de site : www.tilburg.nl.   
 

Ø Meldpunt 
Waterpaviljoen 
Moerenburg 

 

Voor klachten of meldingen over het Waterpaviljoen in 
Moerenburg: : www.dommel.nl/online-loket/klachten-
bezwaren#Melding. ( 0411 618 618.  

Ø Meldpunt GGz Voor klachten of opmerkingen over patiënten van Jan Wier:  
( 088 0161 616 of 7  meldingenjanwierhof@ggzbreburg.nl. 
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Rondje Moerenburg…                                                             Ab Smit

Mijn natuurlijk bioritme dwingt me om zo tegen zes/ half zeven in de ochtend, met een 
salto uit bed te springen. In de zomer een zegen, 's winters wel wat lastiger. 

Krantje, bakkie koffie en dan een rondje Moerenburg, voorheen met onze hond, nu solo. 
Door de keuze aan wandelroutes genoeg variatie, prachtig de ontluikende natuur te bekijken 
en de bouw van de huizenrij aan d'n overkant te zien vorderen. Dat wordt een voorrecht om 
daar te mogen wonen, denk ik.

Iedere dag kom ik bekende wijkbewoners, of wildvreemde toeristen uit andere delen van de 
stad, tegen. Fietsend, wandelend, hollend, al of niet met hond, of ander gezelschap. Gegroet 
wordt er altijd, maar vaak volgt er ook een praatje of gesprek. Als Café Zomerlust in zicht 
komt lokt het terras en krijg ik spontaan een wat plakkerige huig, achter in mijn keel. Als ik 's 
middags passeer doe ik daar wat aan en neem mijn medicijnen om het euvel te verhelpen.

Toch blijken er nog wijkbewoners te zijn die  niet of nauwelijks wandelen en al dat moois 
aan zich voorbij laten gaan, misschien heb ik er eentje over de streep getrokken! Als je dan 
iemand met een grijze kuif, bril, olympische gestalte, tegenkomt: vooral niet te veel zeggen, 
het kan zomaar in de wijkkrant komen!

Met deze foto won David van Iersel, als natuurtechnisch adviseur werkzaam 
bij Van Helvoirt Groenprojecten bv, een Franse fotowedstrijd 

van knotbomen. De opname is gemaakt in Moerenburg.
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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 
Bosscheweg 173   5015 AB  Tilburg 

Tel: 013 - 5367336 
Mob.: 06 – 22790145            

 
Winterschilder:  

van oktober t/m februari 10% korting           

 
 
 
 
 
 
 

 

     
T i l b u r g   A r m h o e f 

Erik van Poppel 
Kantooradres : Scheveningenplein 2a, 5035 GE  Tilburg 

Tweede etalage : Pelgrimspad ter hoogte van de Aldi (Spoordijk) 
Telefoon kantoor: 013 – 571 5888 

Fax kantoor : 013 – 571 2225 
Mobiel : 06 – 2878 5367 

Email : erikvanpoppel@wittewoningmakelaars.nl 
Internet : www.wittewoningmakelaars.nl 

 
•   Verkoop van uw woning. 
• Prestatiegerichte aankoopbegeleiding. Voor slechts 10% van het 
      verschil tussen vraagprijs en koopprijs. 
• Hypotheekadvies middels een onafhankelijke financiële planner.  
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       www.vedettapedicure.nl  
 
     P E D I C U R E 

       M A S S A G E 
	  
     Van Heutszstraat 24 

        Tel. 013-2115545 

   info@vedettapedicure.nl 

 

 

       
    

	  

	  

	  

	  

	  
Voor	  vragen	  kunt	  u	  terecht	  bij	  ons	  op	  de	  praktijk	  of	  via	  013-‐5420685.	  U	  heeft	  geen	  verwijzing	  
van	  uw	  huisarts	  nodig	  en	  het	  valt	  onder	  de	  aanvullende	  verzekering.	  

Overige	  Specialismen:	  fysiotherapie,	  geriatriefysiotherapie,	  sportblessures,	  revalidatie	  na	  een	  
operatie	  of	  beroerte,	  looptrainingen	  (etalagebenen),	  Parkinson,	  hyperventilatieklachten,	  
COPD,	  tape,	  dry	  needling.	  

	  

	  

	  	  
DRY	  NEEDLING,	  Direct,	  Snel	  en	  pijnvrij	  
	  
Heeft	  u	  last	  van	  stijve	  spieren	  en	  gewrichten	  of	  klachten	  aan	  uw	  
nek,	  schouder,	  rug,	  elleboog,	  hielspoor,	  RSI-‐arm,	  dan	  kunt	  u	  
terecht	  bij	  de	  Fysiotherapeut	  bij	  u	  in	  de	  wijk.	  
	  	  
In	  het	  gezondheidscentrum	  aan	  de	  Prinsenhoeven	  kunnen	  wij	  de	  
nieuwste	  behandeling,	  Dry	  Needling	  toepassen.	  D.m.v.	  een	  
speciale	  techniek	  worden	  spieren	  aangeprikt	  en	  raken	  op	  die	  
manier	  snel	  en	  langdurig	  ontspannen.	  	  

Prinsenhoeven	  36,	  Tilburg	  
tel.	  013-‐5420685	  

info@vdbraakenmaas.nl	  
www.vdbraakenmaas.nl	  

.	  	  

Prinsenhoeven	  36,	  Tilburg	  
tel.	  013-‐5420685	  
info@vdbraakenmaas.nl	  
www.vdbraakenmaas.nl	  
	  

	  
Uw	  fysiotherapeut:	  
Femke	  van	  der	  Aa	  	  
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Frans Erensstraat 44  5044 PM Tilburg
T  013 - 463 53 54   M  06 - 489 37 502
E  info@oerlemansschildersbedrijf.nl
I  www.oerlemansschildersbedrijf.nl

schilderwerk
wandafwerking
restauratieschilderwerk
hout- en marmerimitatie 
decoratieve technieken

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

OERLEMANS

schi ldersbedr i j f
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SPORTEN BIJ WERE DI TILBURG

Bij Were Di Tilburg kunt u terecht voor hockey, tennis, jeu de boules en 
beach-volleybal.
Were Di heeft een hockeywaterveld, 2 kunstgrasvelden, 6 all weather 
tennisbanen, 8 jeu-de-boulesbanen en 4 beachvolleybalvelden.

U kunt nog lid worden. Voor info: kijk op de website 
www.weredi-tilburg.nl  U kunt ook een e-mailtje sturen naar  
info@weredi-tilburg.nl,  bellen op 543 22 86 (op maandag na 20.00 uur) 
of zelf eens een kijkje komen nemen op ons prachtige sportcomplex.
Were Di Tilburg, IJsclubweg 2, Tilburg (achter het Bastion Hotel)

	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Hairfashion Sylvia 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Dames	  en	  Heren	  Kapsalon	  

St.Josephstraat 85A                                                                                                                                                                                                   
5017GD Tilburg                                                                                                                                                                                                                        
013 5435109                                                                                                                           

 

Ook kunt u hier                                                                                                                                                                          
uw schoenen                                                                                                                                                        
afgeven voor  reparatie. 

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  


