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Kandidaten politieke partijen met elkaar in debat over onze wijk
Op zondag 25 februari organiseert Buurtraad Armhoefse Akkers in de Pelgrimhoeve
een Verkiezingsdebat voor alle inwoners van de wijk. Alle veertien deelnemende
politieke partijen aan de gemeenteraadsverkiezingen zijn uitgenodigd om hun visie op
actuele en wijkgerichte thema’s toe te lichten en te verdedigen.
Het Verkiezingsdebat is voor iedereen die geïnteresseerd is in ontwikkelingen in de wijk, en
het helpt u wellicht om gemakkelijker een keuze te maken als u op 21 maart naar de stembus
gaat.
Het Verkiezingsdebat wordt geleid door buurtgenoot en ervaren gespreksleider Tim van der
Avoird en Yvette Eshuis, lid van Buurtraad Armhoefse Akkers. Er is een gevarieerd
programma opgesteld, met voldoende ruimte voor politieke partijen om hun (lokale)
speerpunten te presenteren, maar ook met inhoudelijke debatten over onderwerpen die de
bewoners van Armhoefse Akkers raken.
Omdat we graag willen aansluiten bij wat er leeft en speelt in de wijk, hebben we een lijst
opgesteld met tien lokale en actuele thema’s.
•
Toekomst van de waterzuivering/Moerenburgpark
•
Verkeer en parkeren in de wijk
•
Voorzieningen in de wijk
•
Vergroening/groenere wijk
•
Were Di
•
Stadscamping
•
Uitbreiding Jan Wier/Novadic Kentron
•
Duurzaamheid in de wijk
•
Omgevingswet (bewonersparticipatie, invloed en inspraak, nieuwe rol overheid)
•
Veiligheid
De deelnemende politieke partijen kunnen vooraf hun voorkeur aangeven waarover ze het
tijdens het Verkiezingsdebat willen hebben. Bij de indeling van het debat houden we daarmee
rekening.
Het Verkiezingsdebat kent een gevarieerd programma. Zo gaan in twee Arenadebatten
meerdere deelnemers met elkaar in debat. In 1-op-1-debatten treffen steeds twee
opponenten elkaar en tijdens het onderdeel ‘Op de zeepkist’ krijgen de kandidaten een
podium om kort en bondig de speerpunten van hun partij uit te dragen. En natuurlijk is er
ruimte in het programma opgenomen voor vragen uit de zaal.
We hopen op een hoge opkomst. De inloop in de Pelgrimhoeve is op 25 februari vanaf 13.30
uur en we beginnen stipt om 14.00 uur met het programma. Het Verkiezingsdebat wordt
afgesloten met een borrel (omstreeks 16.45 uur).
Buurtraad Armhoefse Akkers
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Voor een aantal (oud-)wijkgenoten is een spannende periode aangebroken. Zij hebben
zich verkiesbaar gesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen van Tilburg op 21 maart
a.s. We hebben alle mensen uit onze wijk die betrokken zijn bij een van de 14 partijen
die meedoen de gelegenheid geboden zich voor te stellen. De spoeling was dun, maar
toch een viertal portretjes in willekeurige volgorde.

Helma lijsttrekker voor de SP
Helma Oostelbos is geen onbekende in onze wijk. Veel buurtbewoners kennen haar
als voormalig voorzitter van de Buurtraad en kartrekker bij de voetbalfusie die geleid
heeft tot FC Tilburg.
“Ik woon al sinds 1992 in onze mooie wijk
de Armhoefse Akkers, een dorp op zich,
en ben getrouwd met Richard van de
Sanden en wij hebben drie kinderen: Joep,
Kees en Hanneke. Ik ben al sinds 1994
werkzaam als zelfstandige en heb een
administratiekantoor voor het Midden en
Klein bedrijf. Naast mijn werk heb ik altijd
vrijwilligerswerk gedaan.
In 2013 heb ik mij aangemeld bij de
SP Tilburg en in december 2014 ben ik
burgercommissielid geworden van de
gemeenteraad met als woordvoerderschap
Sport. Afgelopen november ben ik verkozen
als lijsttrekker van de SP Tilburg.
Speerpunten
Ik sta voor een sociale samenleving waarbij
iedereen mee kan doen en niemand aan
de kant hoeft te blijven staan. Als SP
hebben we gekozen voor o.a.de volgende
speerpunten:
· de zorg moet voor iedereen
toegankelijk blijven, d.w.z. geen
drempels met wijkteams fysiek echt in
de wijk; geen eigen bijdrage voor de
WMO; meer naar zorg op maat;
· middels een schuldenoffensief en
voorlichting trachten te voorkomen
dat mensen in de schulden belanden;
voorzieningen voor sociale minima

uitbreiden;
het verhogen van de sportdeelname
bij ouderen maar zeker ook bij
kinderen, waarvoor ik een voorstel
tot het vormen van een sportbank
heb ingediend; het aanpassen
van de openbare ruimte gericht
op ongebonden sporten zoals
bijvoorbeeld straatvoetbalvelden,
hardlooppaden, etc.;
· een autoluwe binnenstad waar
voetgangers, fietsers en leefmilieu
centraal staan.
Voor onze wijk specifiek:
· zorgen dat de leefbaarheid
·
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Lokaal Tilburg staat symbool voor een
heldere visie in het belang van Tilburg. Een
leefbare stad waar de mens en zijn geluk
een meer centrale plaats verdient. Een
gemeente met meer ruimte voor
burgerparticipatie en waar niemand langs de
kant staat. Waar het schoon, heel en veilig
is. Een stad continue in beweging en
ontwikkeling, maar wel in het belang van
onze inwoners.
Stem op: LOKAAL TILBURG
Kijk op www.lokaaltilburg.nl voor het hele
verkiezingsprogramma
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·

gewaarborgd blijft door o.a. voldoende
groenvoorzieningen, veilige
bereikbaarheid van sportvoorzieningen
en dergelijke;
voldoende ruimte voor
burgerparticipatie en openstaan
voor ideeën vanuit de wijkbewoners,
door o.a. steun te verlenen aan

burgerinitiatieven en het uitbreiden van
de rol van de Buurtraad.
De SP organiseert regelmatig wijkbezoeken
en dat niet alleen in verkiezingstijd, omdat
de bewoners tenslotte het beste weten wat
er nodig is of verbeterd kan worden in hun
wijk.

Een vrijwilliger actief in de politiek voor Lokaal Tilburg
“Politiek is niet direct mijn hobby. Maar alleen maar zeggen dat er niets deugt is ook
niet mijn ding, dat is de reden dat ik mij 16 jaar geleden meer ben gaan verdiepen in
het hoe en waarom van dingen die gebeuren in en om Tilburg”, aldus Corin Sweegers.
“Even voorstellen werd gevraagd. Samen
met mijn man en kinderen die inmiddels
weer zijn uitgevlogen, woon ik al 32 jaar in
Moerenburg. Als moeder ben ik altijd actief
geweest op de basisschool. Ca. 15 jaar bestuurslid en wedstrijdsecretaris geweest bij
RKSV Were-Di. Als bouwkundig ingenieur
heb ik gewerkt in ons eigen bedrijf en als
bewoner van Moerenburg ben ik 20 jaar actief in de Kerngroep Moerenburg geweest.
En ja, ik ben ruim 25 jaar redactielid van de
buurtkrant Armhoefse Akkers.”
Vrijwilligerswerk
“Mijn opa had een Opelgarage, dat bracht
de liefde voor de Opel-oldtimers en inmiddels ben ik al ruim 10 jaar penningmeester van de Historische Opelclub. Ook de
Zonnebloem heeft mijn warme aandacht en
voor hen ben ik penningmeester van het
Regiobestuur. Daarnaast ben ik penningmeester bij Menvereniging de Postkoets en
organiseer ik al ruim 20 jaar als wedstrijdsecretaris diverse menwedstrijden mee.
Dus wat doe ik de hele dag sinds we ons
bedrijf verkocht hebben: Vrijwilligerswerk.”

identiteit en vraagt om een andere aanpak
dan de landelijke. Met name de stroperigheid van de besluitvorming is een doorn
in het oog voor Lokaal Tilburg. Wij willen
maatwerk en ad hoc oplossingen als dat
nodig is. Ja, lange termijnvisie is belangrijk,
maar mag nooit oplossingen in de weg
staan. Hoe klein of groot een probleem ook
is, meldt het bij ons en we zoeken naar
een oplossing. We zijn kritisch, vooral op
het uitgavenpatroon van de gemeente. Het
is allemaal geld van de burgers dat wordt
uitgegeven. We houden het belang van de
bewoners van de stad en zijn dorpen in het
oog.”

Lokaal Tilburg
“Dit is een partij die is opgericht door mensen, rechts van of misschien moet ik zeggen in het midden, die met name onvrede
hadden met het leidend zijn van de landelijke politieke partijen in lokale gemeenteraad
in plaats van aandacht voor de belangen
van de stad Tilburg. Tilburg heeft een eigen
7

Schildersbedrijf Michel van Gemert
Voor al uw binnen- en buitenschilderwerk
Tevens ook kleine stukadoorwerken
30 jaar ervaring in onderhoudswerken en nieuwbouw
Vrijblijvende offerte
Eikenbosch 43
5056 GB Berkel-Enschot
Tel: 013 - 5367336
Mob.: 06 – 22790145
Winterschilder:
van oktober t/m februari 10% korting
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“In Tilburg wordt bijna 1 miljard euro per
jaar uitgegeven. Het grootste deel van dit
geld is geoormerkt (bestemd) door meerjarenbeleid, maar over een groot deel neemt
de Gemeenteraad maandelijks (soms
vreemde) beslissingen. Dus u heeft wel
degelijk iets te kiezen op 21 maart a.s.”

Voormalig voorzitter wijkraad wil gemeenteraad in
Hans Rube, voormalig voorzitter van onze Buurtraad en oud-redactielid van de wijkkrant, staat op plaats 4 van de kandidatenlijst van de PvdA. Hij doet in maart een gooi
naar het raadlidmaatschap.
”Ik hoop op een goede uitslag voor de
PvdA op 21 maart”, zegt hij. “We hebben de
dip van de landelijke verkiezingen achter
ons liggen. In Tilburg heeft de partij vier
jaar oppositie gevoerd. Dat kan ons nu een
steuntje in de rug geven”, denkt Hans.
Onze wijk
De PvdA heeft in het verkiezingsprogramma speciaal aandacht voor Armhoef en
Moerenburg. “We merken dat de andere
partijen dat hebben laten liggen”, lacht hij.
“Uit de jaren dat ik in de wijk woonde, eerst
Loudonstraat en later de Jan van Beverwijckstraat, weet ik nog hoe zeer wij met
de Buurtraad en via de wijkkrant hebben
gestreden tegen onder andere sluipverkeer
via de Oisterwijksebaan en de afbraak van
de voorzieningen in met name de Sacramentsparochie.
Aan dat laatste kunnen we nu niets meer
doen. Maar als het aan mij en de andere
leden van de PvdA ligt, maken we ons wel
hard voor het behoud van de waarden in
Moerenburg.” Tegen sluipverkeer, voor
behoud van het natuurgebied en het scheppen van veilige wandel- en fietsvoorzieningen dus. “Armhoef en Moerenburg behoren
tot de mooiste stukjes van Tilburg. Niet
voor niets wil vrijwel iedereen hier graag
wonen.”

zijn einde nadert. “Het leek een gebed
zonder einde. De discussie liep al toen ik
15 jaar geleden verhuisde naar het centrum. Inmiddels zijn de mensen die destijds
vol enthousiasme het voortouw namen in
de strijd om het behoud van kerk en herstel
van de torenspits met leeftijdspensioen.
Petje af voor deze volhouders die het nu
toch voor elkaar lijken te krijgen dat de wijk
weer een toren van allure krijgt.”

Hans is blij dat de discussie over de kerk
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Goede communicatie is van belang
Even voorstellen: Beppie Smit, woont in de Armhoefse Akkers en is nu 4 jaar raadslid voor D66 Tilburg. Zij houdt zich bezig met zorg (WMO, jeugd en WLZ) welzijn en
wijken.
“Ik heb me onder andere hard gemaakt
voor de wijkraden zodat zij meer aanzet
zijn. Door het maken van een pact of convenant kunnen wijken nu zelf een budget
krijgen voor hun plannen en meer grip op
de besteding daarvan. Hopelijk volgen daar
nog mooie initiatieven uit.
Ook volg ik de veiligheid van de jeugd binnen onze wijk, veel schoolgaande kinderen
steken gevaarlijke kruisingen over om naar
school te gaan. Er komt een inventarisatie
en een meting vanuit de gemeente naar
aanleiding van mijn vragen.
Zorg en welzijn
Verder komt de zorg en het welzijn steeds
dichterbij, een jongerenwerker op school,
via de huisarts of via de wijkverpleegkundige. Het is goed om te zien dat de buurt-

Veel buurtgenoten waren al bij ons
Te huur: een of twee verdiepingen van ons
prachtige huis in Cilento, met zwembad. Elke
verdieping heeft vier slaapkamers en een
eigen keuken. Blik op Capri en Amalfikust.
Prachtig achterland. Historische schatten.
Mooie stranden. Middeleeuws dorp. Cilento is
Unesco beschermd natuurgebied in de
provincie Campania , het land van citroenen
en de Mozarella.
Kijk op www.villapoggioalsole.com
Tel. 013-543 88 68
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krant hier een mooie rol in vervult door achterin aan te duiden waar en wanneer men
terecht kan. Maar toch weten veel mensen
niet de weg te vinden naar de juiste zorg.
Ik strijd voor een team per wijk zodat er
dichtbij, op maat en zo efficiënt mogelijk
zorg verleend kan worden.
Ook ben ik bezig om hulpdiensten veel
flexibeler te maken. Een mooi voorbeeld is
de prikdienst, zij komen aan huis om bloed
te prikken op een zelfgekozen moment.
Dan hoeft u niet in de rij te staan bij de
huisarts en bent u daardoor minder afhankelijk.

Waar ik de komende jaren graag aandacht
voor vraag is de communicatie vanuit de
gemeente richting onze wijk. Afgelopen
week is er weer een duidelijk voorbeeld geweest dat dit nog niet vlekkeloos verloopt.
Als een wijk zelfredzaam en zelfsturend is,
is juiste communicatie van groot belang.
De komende verkiezingen sta ik op nr. 2
en zou ik erg graag door willen met deze
eervolle taak. Mocht ik u tegenkomen in
de wijk dan hoor ik graag wat er speelt. Tot
dan!”

Voor de zesde maal………………de Pelgrimhoeve Pubquiz!!!!!!
Op vrijdagavond 6 april wordt de zesde Pelgrimhoeve Pubquiz gehouden. Een quiz
waaraan wordt deelgenomen door teams van minimaal 4 en maximaal 6 personen.
Het inschrijfgeld bedraagt € 2,50 per persoon. De quiz bestaat uit acht ronden, met
telkens tien vragen, op elk niveau.
In iedere ronde komt steeds één vraag uit
tien verschillende categorieën t.w. Muziek,
Afgelopen Jaar, Tilburg, Eten & Drinken,
Mens & Natuur, Wereld, Cultuur, Media &
Entertainment, Sport & Spel en Varia.
Joker
Elk team krijgt een joker die op één van
de reguliere rondes mag worden ingezet,
direct ná het beantwoorden van de vragen
in die ronde. Daarnaast zijn er nog twee
fotorondes. De puzzelronde is komen te
vervallen. Na elke ronde worden de vragen
opgehaald en de antwoorden bekend
gemaakt. In de pauze hoor je in de tussenstand hoe je het tot zover hebt gedaan.
Het gebruik van telefoons, woordenboeken,
telepathie etc. is niet toegestaan. Het volledige reglement kun je vinden op : www.
pelgrimhoeve.nl.

eerste 19 aanmeldingen zijn verzekerd van
deelname. Wees er dus op tijd bij, want er
is elk jaar veel animo! Nog dezelfde avond
krijgt iedereen vóór 23.00 uur bericht of ze
gaan strijden om de eeuwige roem en de
felbegeerde wisseltrofee.
Zin in een gezellige quizavond met familie,
vrienden of collega’s? Neem dan de uitdaging aan, vorm een team en schrijf je in via
7 josparren65@home.nl. Doen!

Inschrijven
De inschrijving gaat in op zaterdag 3 maart
vanaf 10.00 uur. Inschrijvingen vóór dat
tijdstip worden niet geaccepteerd en er
kunnen maximaal 20 teams deelnemen.
Het winnende team van vorig jaar ‘De Kooikarpers’ doet automatisch mee, zodat de

Jos en Leran Parren
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Stem van de buurt aan tafel 				

Jaap van Loon

Je plaatst een zelfgemaakte tafel en een paar stoelen op het braakliggend terrein waar
tot voor kort de Sacramentskerk stond en je wordt overspoeld met reacties. Inmiddels
hebben diverse wijkbewoners in weer en wind al plaatsgenomen.
Het terrein er omheen is drijfnat, er is zelfs
een heuse plas ontstaan, maar de tafel
van beeldend kunstenaar Zeus Hoenderop
(49) blijft gelukkig op het droge: “Deze
plek nodigt uit tot elkaar ontmoeten, even
van gedachten wisselen, terugkijken op
de prachtige maar ook intens verdrietige
momenten die zich in deze verdwenen kerk
hebben afgespeeld.”
Brand
Zeus heeft iets met kerken. Niet vanuit een
katholieke bacil, ingeplant in zijn jeugd,
maar werkenderwijs ontstaan in de Hasseltse kerk, inmiddels omgebouwd tot
Wijkcentrum De Poorten. “Van 2001 tot
2003 heb ik daar gewoond en had daar
mijn atelier in de sacristie. Ik heb daar het
lief en leed over de herbestemming van die
kerk van dichtbij meegemaakt.
Het gehakketak in de politiek, maar ook de
bouw van de skatebaan die nu in de Hall
of Fame aan de Spoorzone zit. De periode
dat ik daar werkzaam was heb ik de liefde
en de schoonheid van het gebouw, de
mensen, de kunstenaars, circusartiesten,
skaters en de verschillende initiatieven
gefilmd. Maar ook de ontruiming, de Ingrijpende brand op 10 juli 2003 en de wederopbouw tot wijkcentrum.

Zeus Hoenderop
al dat beeldmateriaal te gaan doen, maar
toen ik het vorig jaar winter bekeek, bleek
het toch allemaal wel sterk verouderd. Het
tijdsbeeld is dan wel drastisch veranderd,
maar de emoties rondom bv. het sluiten of
herbestemmen van kerken zeker niet. Heel
veel dingen in ons leven worden immers
bepaald door anderen en wat blijft zijn de
herinneringen. Je kunt een kerk afbreken,
maar de emoties, herinneringen zijn veelal
zo dierbaar, zo waardevol; zij vormen een
band van liefde.”

Beeldmateriaal
Al dat beeldmateriaal bleef jaren onaangeroerd, omdat Zeus zijn handen vol had
als directeur van Kunstpodium T, dat jonge
kunstenaars ondersteunt bij het versterken
van hun eigen identiteit. Hij werkte samen
met regionale, landelijke en internationale partners uit 10 verschillende landen,
organiseerde ruim 300 tentoonstellingen
en heeft op die manier heel wat kunsttalent mogen helpen bij hun ontwikkeling als
professioneel beeldend kunstenaar.
“Ik was altijd al van plan ooit nog iets met

Documentaire
Toen Zeus in 2004 de Heilige Barbara in
de beeldengroep rond het kerkhof aan
de Bredaseweg voorzag van een nieuw
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zwaard, kwam hij in contact met pastoor
Harm Schilder, toen nog kapelaan. Er was
een klik en Zeus heeft Harm door de jaren
heen met zijn camera gevolgd. Met deze
markante pastoor als ‘rode draad’ en als
stem van de kerk wil Zeus nu zijn verzameld materiaal rond de herbestemming van
kerken gaan ordenen en gaan vormgeven
in een documentaire.
De tafel op het voormalige terrein van de
Sacramentskerk is ook een initiatief van
Zeus: “Het maakt onderdeel uit van deze
documentaire. Iedereen is uitgenodigd om
aan deze tafel aan te schuiven, zodat er
herinneringen kunnen worden opgehaald
en verhalen verteld kunnen worden over de
Sacramentskerk.”

“Tijdens de ontmoetingen aan de tafel werd
vaak met liefde gesproken over de toenmalige kapelaan Leendert Spijkers. Ik heb
hem ook aan tafel uitgenodigd, maar hij nodigde op zijn beurt mij weer uit om naar zijn
kerk in Oirschot te komen waar hij pastoor
en deken is. Pastoor Spijkers vertelde mij
dat de Sacramentskerk ‘zijn eerste liefde
was’, Ik heb hem gevraagd om op een middag hier naar de Pelgrimhoeve te komen,
zodat hij en oud-parochianen elkaar weer
kunnen ontmoeten, hij ging graag op deze
uitnodiging in.”

Ontmoet oud-voorganger Leendert Spijkers
Op vrijdag 23 februari tussen 16.00 en 18.00 uur komt pastoor en deken Leendert
Spijkers naar de Pelgrimhoeve om met wie dat wil herinneringen op te halen en
verhalen te vertellen over het leven in de wijk in en om de Sacramentskerk.
Tussen 1971 en 1985 was Leendert Spijkers kapelaan van de Sacramentskerk in Tilburg
en van de parochies op de Heuvel en de O.L.V. van Lourdes. Nadat de Sacramentskerk
was gesloten, heeft het kerkbestuur pastoor Spijkers gevraagd of hij iets als aandenken
uit de Sacramentskerk wilde hebben. Hij koos het Mariabeeld dat nu in het voorportaal
van de Sint-Petrusbasiliek in Oirschot staat.
Deze ontmoeting is naar aanleiding van de documentaire over de herbestemming van
kerken, waar ook de tafel op het voormalige terrein van de Sacramentskerk een onderdeel van uit maakt. Voor meer informatie: : www.zeushoenderop.com
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Vrijwilligers uit de wijk 				

Gerben van Eeuwijk

Sinds juli vorig jaar doen twee vrienden uit Armhoef samen het terreinbeheer bij Were
Di hockey, met alle plezier, lekker buiten. Gérard Opstelten (70) uit de Oisterwijksebaan en Hans Meijs (58) uit de Hogendriesstraat steken zo’n 20 uur per week in deze
vaste klus.
In afwezigheid van zijn kompaan steekt
Gérard hun verhaal af: “Drie jaar geleden
ben ik gevraagd om Dames 1 te managen,
nadat ik eerst gewoon fan was. Via mijn
buurmeisje ben ik er zo ingerold, en regel
ik alles rondom de wedstrijden. Hans komt
al zijn hele leven bij Were Di, van kinds af
aan, en speelt er nog steeds bij de veteranen. In de zomer van 2017 nam de vorige
terreinbeheerder afscheid en Hans vroeg
aan mij om het stokje mee over te nemen.
Een proeftijd van een jaar vroeg ik voor de
zekerheid, maar nu na een half jaar vind ik
het al heerlijk. Samenwerken in de frisse
lucht schept echt een band. Hans is jonger
en sterker dan ik, maar we vullen elkaar
goed aan.”

Gezellige aanspraak
“Het mooie van Were Di is de familiaire
sfeer die er hangt. Je ontmoet wekelijks dezelfde gezichten, dus qua aanspraak kom
je er niets tekort. Ons kent ons geldt als
motto, en daar gedijen wij goed bij. Heerlijk
lunchen en gezellig een pilsje na afloop
aan de bar, de horecamensen zijn gastvrij. In ruil daarvoor – en voor een kleine
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Buurtgenoten Gerard Opstelten (l.) en Hans Meijs
fanatiekelingen.”

vergoeding – onderhouden wij het gehele
terrein, met name de vier hockeyvelden.
Het waterveld moet alg-vrij blijven en het
hybride veld vraagt weer ander onderhoud.
We hebben blazers en een klein tractortje
tot onze beschikking. Iedere maandag en
vrijdag zijn we er de hele dag zoet mee.
Zodat voor en na het weekend alles weer
netjes en optimaal is.”

Lacrosse vervangt Beachball
“In mijn eigen jeugd heb ik acht jaar hockey
gespeeld bij Forward, de club die later
gefuseerd is met Hockeyclub Tilburg. Tot
aan mijn militaire dienst, toen was het klaar
met mij in Heren 6. Nu ik met pensioen
ben als onderwijsman, heb ik tijd voor
vrijwilligerswerk. Ik doe ook aan toneel,
speel jeu-de-boules en voer een deel van
de ledenadministratie uit. Ik ben trots op
Were Di, op het prachtige paviljoen en op
de harde kern van mensen die er hun ziel
en zaligheid in stoppen, zoals Hans dus en
Lilian van Gorp. Die vrouw doet er werkelijk
van alles, wat een supervrijwilliger. Weet
je trouwens het laatste nieuws? De beachballers gaan met het oude strandpaviljoen
mee verhuizen naar het stadspark, op het
voormalige Van Gent & Loos terrein aan
het spoor. Dit voorjaar al waarschijnlijk.
Dan komt er een nieuwe tak van sport bij,
namelijk lacrosse, een soort kruising tussen
polo en cricket. Echt gaaf om te zien die
nieuwe sport. Komt er weer nieuw volk op
ons terrein, welkom!”

Diefstal beveiliging
“Onze motivatie halen Hans en ik uit het
dankbare werk en de sociale contacten. Zo
leuk om al die jeugdleden te zien sporten
iedere week. Of om die oudere man te
spreken die het plantsoen komt schoffelen.
Het zit voor ons in kleine dingen. Zoals het
aanpoten laatst na die winterstorm met
windkracht 11. Of de containers slim beveiligen tegen diefstal, top. Ik moet toegeven
dat Were Di geen multiculturele vereniging
is, maar een blank publiek trekt, het zij zo.
Wel zijn er twee elftallen voor kinderen
van vluchtelingen, dat brengt wat meer
diversiteit met zich mee, dat is mooi. En
het accent ligt vooral op recreatief sporten,
hoewel de eerste teams zeker moeten
presteren. Wij zijn vooral liefhebbers, geen
15

Oproep
Info over oude winkeltjes in de wijk gezocht!
In verband met een nieuw te maken boek over de winkels die vroeger in onze wijk
waren, zoeken we mensen die daar nog over kunnen vertellen.
Ook gezocht: foto's van de
winkels plus oude spullen die
gefotografeerd kunnen worden,
zoals bijvoorbeeld een
boodschappenboekje of
kassabon. Hoe ouder hoe leuker
en alle kleine beetjes helpen.
Dus twijfel niet als u wat weet of
heeft. Alles komt natuurlijk weer
bij u terug.
Wie helpt ons op weg om dit
boek te vullen met mooie oude
foto's en verhalen?!

Kruidenierszaak Tijn van Iersel in 1950

Mail naar 7 i.vankasteren@worldonline.nl of ( (013) 544 6783 (Ineke).
We horen graag van u.
Yvette Eshuis en Ineke van Kasteren

Westerstorm houdt huis						

Redactie

Het duurde maar krap twee uurtjes, maar de westerstorm die donderdag 18 januari j.l.
ook over onze wijk trok zorgde voor behoorlijk wat schade. Meer dan 250 meldingen
in Tilburg zorgden ervoor dat de opruimploegen handen te kort kwamen.
Houtrot
De kracht van de storm zie je pas goed,
als blijkt dat de boom gewoon net boven
de grond afgeknapt is. De oorzaak werd
toen ook meteen duidelijk: houtrot. Het binnenste van de stam was geheel verrot en
daar zie of merk je niets van. De buurman
van nr. 92 uitte dan ook zijn bedenkingen
wat betreft de andere bomen in de straat.
“Je ziet nu, dat dit type boom zijn langste
tijd heeft gehad. Het zou goed zijn, dat de
andere bomen hier een grondige inspectie
krijgen en wellicht worden vervangen. Dat
is heel jammer voor het straatbeeld, maar
er waaien hier al vaker dikke takken uit de

“Het was een enorme herrie en daarna een
behoorlijke klap”, vertelde Addy van den
Hauwe, bewoonster van de Jan van Beverwijckstraat. Het gevolg: ze kon haar huis
op nr. 92 niet meer in of uit. De ruim 80 jaar
oude boom langs de straat was schuin in
haar voortuintje gevallen en beschadigde
met zijn takkenkroon alles wat op zijn weg
kwam. Dus dakpannen en dakgoot, de
erker, decoraties en zelfs de ruit langs de
voordeur. “Mijn buren hebben me fantastisch geholpen en de brandweer heeft alle
takken verwijderd. Nu kan ik tenminste met
mijn hond mijn voordeur weer in.”
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bomen.”
De storm had iets met huisnummers in de
90. Op Spoorlaan 90 sneuvelde er een
prachtige boom vlakbij de grote parkeerplaats. Ook hier schade aan het dak en
goot, maar onder de kale takken door kon
de voordeur nog goed bereikt worden. En
ook hier bleef de stam nog tot ver na het
weekend liggen, voordat deze opgeruimd
werd.
Aan de Ringbaan Oost vlakbij het spoorwegviaduct werd wel meteen gezaagd en
geruimd. Een majestueuze boom in het
parkje was dwars over het fietspad en een
stukje van het wegdek gewaaid. “Ja, dit
soort situaties heeft de hoogste prioriteit,
want dit is een gevaar voor de verkeersveiligheid”, vertelde een van de ruimers,
terwijl hij nog gauw een stapel takken voor
mijn fiets wegschoof. “In de centrale wordt

bepaald welke klussen er eerst moeten gebeuren, maar geloof me, vandaag komen
we handen tekort.”
In het speelparkje bij Jan Wier werd ook
een enorme boom door de storm geveld.
Daar hoopten kinderen juist, dat die niet zo
snel geruimd zou worden. Hij vormt nu een
fantastisch klimtoestel, waar al heel wat
ouders mooie plaatjes van hun klauterende
kinderen schoten.
In Moerenburg waren ook een aantal
bomen niet opgewassen tegen de storm.
Zeker langs de Hoevense Kanaaldijk klapte
de wind vol op de begroeiing. Maar ook wat
verder op, zagen wandelaars de nodige
schade liggen, zoals een dak van een ponystal. In de fotocollage op pagina 17 een
kleine impressie.

In zijn zoektocht naar mensen die iets met de Sacramentskerk hebben, heeft Zeus Hoenderop een interview gemaakt met Lies van Poppel. Zij heeft samen met haar man in het
koor gezeten. Haar man was koster en barman van het café in de kelder van deze kerk, dat
tot in de vroege uurtjes open bleef. Ook kapelaan Leendert Spijkers was een vaste klant aan
de bar. De pastoor gaf later aan dat hij niet meer wilde dat de mensen ’s nachts dronken de
kerk zouden verlaten, waarna het café nog tot 00.00 uur mocht open blijven. De mooiste
herinnering van Lies van Poppel aan de Sacramentskerk is haar trouwerij in 1966 en de
laatste begrafenis-mis in de Sacramentskerk was voor haar man…
18

Computerles voor senioren
Ook dit voorjaar wil het Senioren Netwerk Armhoefse Akkers weer verder gaan met het
organiseren van laptop-les en een tablet-inloop voor senioren. Mensen die niet goed
overweg kunnen met hun laptop of tablet kunnen hier terecht voor les en advies.
Dit wordt verzorgd door Sjef van den Bemt, een wijkbewoner met ervaring in het geven van
computerles aan senioren. In 2017 zijn al verschillende senioren uit de wijk op deze manier
op weg geholpen.
Dus ziet u ook op tegen het gebruik van uw laptop of tablet en wilt u daar wat aan doen? Dan
kan de laptop-les een goed idee zijn. Of u kunt aangeven dat u interesse heeft in de tabletinloop, waar u met uw vragen terecht kunt. In beide gevallen gaat het om hulp bij de
basisvaardigheden in het gebruik van uw apparaat.
Vanaf maart vindt op donderdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur de les of de inloop plaats in
de buurtraadruimte op het adres Van Heutszstraat 1a.
Om zo goed mogelijk aandacht te kunnen besteden aan hulp bij alle vragen, is er in de even
weken laptop-les en in de oneven weken tablet-inloop.
De kosten zijn 5 euro per uur, contant te betalen. U betaalt alleen per keer dat u komt. Als u
meerdere keren komt, ontvangt u documentatie over het gebruik van de laptop of tablet.
Heeft u belangstelling of wilt u er meer over weten, dan vragen we u om de onderstaande bon
in te vullen en in te leveren op J.P. Coenstraat 34a. Doe dit liefst vóór 1 maart a.s., dan kunt u
bij voldoende belangstelling dit voorjaar nog terecht. Als u de bon heeft ingeleverd, krijgt u
verdere informatie. We nemen dan contact met u op om eventuele vragen te beantwoorden
en/of een afspraak te maken wanneer u voor het eerst kunt komen.
Groeten van het Senioren Netwerk Armhoefse Akkers
Ja, ik heb interesse in deze laptop-les of ik wil langskomen op de tablet-inloop.
Kruis aan wat van toepassing is:
o Ik wil graag meedoen met de laptop-les.
Vul het merk van uw laptop in: ..............................................................................................
o Ik wil graag met mijn vragen op de tablet-inloop komen.
Vul het merk van uw tablet in: ..............................................................................................
o Ik wil graag eerst meer daarover weten of ik heb nog andere vragen.
Naam: .........................................................................................................................................
Adres: .........................................................................................................................................
Telnr.: ............................................................
Mailadres, indien u dit heeft:.........................................................................
Stop deze bon vóór 1 maart a.s. in de brievenbus op J.P. Coenstraat 34a.
Dan nemen we z.s.m. contact met u op.
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Anders kijken naar je eigen straat					

Redactie

Het 3 Inspiratie Café van zondag 21 september kende weer een mooie variëteit aan
onderwerpen en deed haar naam eer aan. Daar zorgden leerlingen van Basisschool
Armhoefse Akker voor met hun prachtige maquettes voor meer speelvoorzieningen.
e

Architecte Anneke Treffers, docent onderzoeker Urban Technology bij de Hogeschool van Amsterdam presenteerde
een deel van haar onderzoek naar woonomstandigheden in de wijk Nieuw West in
Amsterdam. Een naoorlogse wijk met een
enorme diversiteit aan culturen met iedere
hun eigen gebruiken en veelal afgeperkte
leefomgeving. Het voelde er onveilig, onaangenaam en veel bewoners bleven het
liefste binnen.

De opkomst bij het Inspiratie Café
mag hoger

Interactie
Anneke: “In zo’n cultureel diverse woonwijk moet een informele sociale interactie
worden gestimuleerd. Dat lukt alleen, als
de bewoners bereid zijn om aan de slag
te gaan met de openbare ruimte, zoals de
stoepen. In welke mate, door wie, hoe en

op welke plekken heb ik onderzocht door
het project ‘Mijn straat’. Met mijn studenten
heb ik workshops georganiseerd. Daarin
stonden 3 opdrachten centraal: 1. Kijk naar
je straat. 2 Teken je straat en 3. Waardeer
je straat.”
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Het leverde een scala aan soms verrassende ideeën op voor ontwerpers en professionals. Het bleek ook, dat de uitkomsten
soms totaal anders waren dan vooraf
ingeschat. Er moet dan veelal ook veel gebeuren om een wijk ‘levendiger’ te maken.
Het gros van de bewoners kiest toch voor
de nodige privacy. Contact met je buren is
leuk, maar wel liefst gematigd. Vandaar ook
dat huizen en tuinen veelal aardig ‘dicht getimmerd zijn’. Zware glasgordijnen, of matte
plakstrips moeten iedere inkijk vermijden
en dat geldt ook voor de hoge schuttingen
en heggen.
“Een wijk veranderen kun je deels bewerkstelligen door de bouw, maar het veranderen van de mentaliteit is lastiger”, beaamt
Anneke. Volgens haar verloopt zo’n proces
in vijf fasen: van defensief en privé naar
open en actief en zelfs naar extravert. Dus
van totaal contact vermijdend naar actief
contact zoeken en dingen met elkaar gaan
doen.

verzucht Anneke. “Deze openbare ruimte
vraagt er gewoon om om hier iets mee te
doen.”
Nou laat dat maar aan de leerlingen van
groep 7,8 van basisschool Armhoefse Akker over. Onder het motto: ‘Onze kansen
liggen op straat’ hadden zij ingenieuze
maquettes in elkaar geknutseld en hun
plannetjes prima onderbouwd. Als het aan
hen zou liggen biedt de strook bosschages
tussen het fietspad langs het spoor en de
Spoordijk enorme mogelijkheden voor het
inrichten van een natuurspeeltuin of –parcours voor kinderen van allerlei leeftijden.
Maar ook de plek bij de woontoren aan de
Werf is in hun ogen prima geschikt voor
een speelplek compleet met klimtoren, of
een kinderboerderij waar jong en oud van
kan genieten. Apetrots presenteerden ze
hun plannen en wisten ze de aanwezigen
te verbluffen met hun ideeën, zoals het
inrichten van een buurthuis. “Nou mijn
studenten kunnen hiervan iets leren, want
jullie hebben veel verder doorgedacht en
met allerlei leeftijden rekening gehouden.
Heel knap gedaan”, vond Anneke Treffers.

Onze wijk
Natuurlijk was ze ook door een stukje van
onze wijk gewandeld, waarbij ze aangenaam verrast werd dat diverse bewoners
al een stukje openbare ruimte hadden ‘ingepikt’ door de aanleg van een geveltuintje
of het plaatsen van wat ornamenten zoals
bloempotten, een bankje of versiering. In
schril contrast daarmee stond een deel van
de Werf (foto). “Een zee van ruimte, maar
slechts bij één deur wat bloempotten”,

Auto verbannen
Wethouder Mario Jacobs was de hele
middag aanwezig en haakte graag op het
thema in: “Een straat is meer dan een
weg. Mensen wonen er, kinderen spelen
er, maar jammer genoeg staat de auto
nog steeds centraal. Het liefst geparkeerd
vlak voor de deur en met zo min mogelijk
obstakels om weg te kunnen rijden. Denk
die auto’s eens weg en er ontstaat meteen
een zee van mogelijkheden.” Maar dat blijkt
ook lastig. De herinrichting van de St. Josephstraat tot een echte fietsstraat bijvoorbeeld is door de bewoners tegengehouden,
terwijl in de Tivolistraat het langzame
verkeer juist alle ruimte heeft gekregen.
Jacobs refereerde aan een project in Gent
rondom ‘leefstraten’, waarin bewoners en
gebruikers naar verkeersluwe oplossingen

Een deel van de Werf dat zeker wel een
opkikkertje kan gebruiken,
volgens Anneke Treffers

Dit artikel gaat verder
op pagina 25
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DONLOG februari 2018
Peerke en Jan Pietersz.

Volgens mij kunnen niet zo heel veel mensen in onze wijk zeggen dat zij een standbeeld
van een verre oudoom in hun stad hebben. Ik wel. Aan de rand van het Wilhelminapark
staat-ie. Al een kleine honderd jaar. Petrus Donders, Peerke voor intimi. Een stadgenoot
komt er regelmatig langs gefietst en vraagt zich af of dat beeld op die plek in deze tijd
nog wel kan. Zoals mensen zich vaker dingen afvragen. Hij deelde zijn gedachten in een
brief aan de krant. En toen, toen was de beer los. ‘Kom niet aan Peerke Donders!’ brieste
de hele stad. Naar verluidt heeft de briefschrijver zich een poos achter zijn voordeur
verschanst, bang om gelyncht te worden.
In een stukje in de krant van wakker Nederland zei VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhof
–de leukste politicus van dit moment- dat hij het allemaal ‘gedoe en vermoeiend’ vindt.
Hij veegde Witte de With, Johan Maurits, Jan Pietersz. Coen en Peerke Donders op één
hoop. Ho Klaas! De kerfstokken van de eerste drie heren zien er echt anders uit dan die
van Peerke Donders die trouwens volgens mij niet eens een kerfstok heeft. Wel een gesel
waarmee hij zichzelf af en toe pijnigde. Op zich ook best wel een bijzonder fenomeen.
Dijkhof heeft het over ‘georganiseerde gekwetstheid’. Dan ben ik dus dubbel gekwetst
met zo’n verre oudoom èn met de naam van de straat waar ik woon: Jan Pietersz. Coen.
De man die in naam van de Verenigde Oost-Indische Compagnie de hele bevolking van de
Banda-eilanden liet vermoorden, zo’n 15.000 mensen. En nu? Beeld weg? Andere straatnaam en klaar zijn we?
Peerke Donders wond zich vanaf dag èèn op over de slavernij in de Nederlandse kolonie
die Suriname toen was. Lees zijn brieven wat hij daarover zegt. Maar hij heeft niet in zijn
eentje een eind gemaakt aan de slavernij. Hij ging daarheen om zieltjes te winnen voor
het –volgens hem- enige echte geloof. Maar hij stak ook bijna dertig jaar zijn handen uit
de mouwen van zijn toog tussen de verstoten leprapatiënten. Dat schreef de briefschrijver ook. Het ging hem niet om Peerke, maar om het beeld. En wat doen we nu met onze
straat? Andere naam? De geschiedenis is niet zwart/wit. In onze historie zijn schone en
minder schone episodes. Die wissen we niet uit door een straatnaambord te vervangen.
Misschien maar ‘ns een enquête houden onder alle bewoners van de JPC? Of een verklaring bij de straatnaambordjes. En als het dan toch een andere naam moet worden, dan
maar Mahatma Ghandi-straat. Dan moeten we steeds zeggen: met een H achter de G, net
als dat we nu steeds moeten zeggen: Pietersz. is met SZ en een punt.
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zoeken. “Met een tiental scholen willen we
dit ook in Tilburg uitrollen door een omgeving virtueel na te bootsen en dan te laten
bekijken vanuit kinderen, jeugd, ouders en
ouderen.” Hij nodigde meteen ook Anneke
Treffers uit om in Tilburg een casestudie uit
te laten voeren.
Mario wees erop, dat geveltuintjes nog
steeds kunnen worden aangevraagd bij
de gemeente, maar ook op de mogelijkheid om als buurt gezamenlijk gemeentelijk
groen te adopteren, dat je dan zelf mee
inricht en onderhoudt.
Natuurlijk kwam ook het verkeer op de cityring aan de orde en het feit dat Tilburg zijn
oude allure van fietsstad volledig kwijt is
geraakt. “Daar komt een kentering in, want
er liggen al allerlei plannen die de komende
jaren uitgevoerd gaan worden.” Hij duidde
daarbij op de snelfietsroute, maar ook aan
innovatieve verkeerslichten die reageren op
het weer.

De leerlingen hadden veel werk gemaakt
van hun maquettes
Met daarna nog aandacht voor autodelen en de adoptie van zonnepanelen (zie
elders) was het al met al een gezellig
gevulde middag met verrassende ideeën
die echt wat hogere bezoekersaantallen
verdient.

Auto delen? Het overwegen waard		 		

Redactie

Heb je een eigen auto die je wat weinig gebruikt, of heb je eigenlijk een auto maar
sporadisch nodig? Of… Er zijn heel wat redenen om in plaats van een auto zelf aan te
schaffen deze in onze buurt gewoon te lenen.
Hans Harbers heeft inmiddels zijn auto
zo’n 14 keer verhuurd en dat bevalt hem
prima. “Ik verhuur via SnappCar, maar er
zijn meer bedrijven zoals Greenwheels die
eigenlijk de hele verhuur uit je handen nemen. Als verhuurder ben je o.a. verzekerd
en heb je ook geen gedoe met wanbetalers
of bijvoorbeeld de afhandeling van een
verkeersboete die iemand anders in jouw
auto veroorzaakt heeft.”

“Het huren van een auto via SnappCar is
beduidend voordeliger dan een reguliere
huurauto. En weet je, er zijn er in een straal
van 2 km. in onze buurt alleen al meer dan
10 verschillende typen te huren. Daar zit
bijvoorbeeld ook een bestelwagen bij.”

Voordeliger
Robert Dölle heeft zijn auto zelfs al 74x
probleemloos uitgeleend en verdient er ook
geld mee: “Ik had wel wat schroom toen
ik voor de eerste keer mijn auto uitleende,
maar dat is helemaal voorbij. Ik vind het
zelfs leuk, want ik doe allerlei nieuwe
contacten op.” Hij roept buurtgenoten op
zich toch eens te oriënteren, want het
systeem werkt heel simpel en is ook safe.

Een auto huren, of zelf aanbieden? Alles kun je digitaal via internet en een app
regelen zonder allerlei rompslomp. Neem
daarvoor eens een kijkje op
www.snappcar.nl.
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Bij arthousebioscoop Cinecitta kunt u terecht voor
de betere films en de lekkerste gerechten. Naast ons
reguliere filmprogramma organiseren wij met regelmaat filmspecials en events. In onze Ristobar kunt
u à la carte dineren of genieten van een van onze
arrangementen: Eat & Sneak, Film & Food, Film &
Lunch of een 3-gangenarrangement. En wordt u lid
van onze filmclub dan ziet u de beste films als eerste!

Willem II straat 29 - 5038 BA Tilburg

Tel: 085-9022996 Email: info@cinecitta.nl
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Oliebollenbakkende wijkbewoners			

Debbie de Weijer

Op oudjaarsavond hebben Eefje Ernst en Thijs, samen met enkele anderen, in hun
garage aan de JP Coenstraat 1 oliebollen gebakken. Natuurlijk doen meer mensen
dat, maar dit was voor straatgenoten die - onder het genot van glühwein en warme
chocomel - elkaar een goed uiteinde kwamen wensen. De opbrengst was voor een
goed doel.
Drie jaar geleden zijn ze vanuit Rotterdam
weer terug in Tilburg komen wonen. De
overburen, Gerard en Marie Louise, vertelden dat zij jarenlang de traditie hadden
om oliebollen te bakken op 31 december
voor de wijkgenoten en dat de opbrengst
naar een goed doel ging. Het bakken ging
dan vanuit de grote garagedeur. Een leuke
traditie, maar zij waren ermee gestopt.
Nieuw leven
Die hele zomer hadden Thijs en Eefje verhalen aangehoord over de oliebollenkraam
en uiteindelijk zochten ze 2 jaar geleden
contact met Gerard en Marie Louise om
deze borrel nieuw leven in te blazen. En
het beviel goed, hoewel de oliebollen van
Eefje niet allemaal even goed lukte. Gelukkig namen een paar buurvrouwen, waaronder ervaren oliebollenbaksters Francine en
Daan het bakken toen over.
Afgelopen jaar hebben Eefje, Thijs, Gerard,
Marie Louise, Daan en Francine dus ook
weer oliebollen gebakken, wederom vanuit
de grote garagepoort. Buurvrouw Daan gaf
ditmaal de aanzet hiervoor. Eefje geeft aan
dat de organisatie eigenlijk vanzelf loopt. Zij
stellen de garage open en ruimen op, anderen zorgen voor het beslag, een tafeltje,

Jong geleerd...
frietpan et cetera. Iedereen draagt zo iets
bij. Zelfs een regenzeiltje afgelopen jaar,
helaas was dat nodig. Maar de sfeer was
er zeker niet minder om. “Het blijft gewoon
leuk om elkaar op deze manier te zien,”
aldus Eefje.
Buurtkrant
Natuurlijk maken ze ook kosten. Alle straatgenoten dragen een bedrag bij naar keuze
aan deze borrel. De opbrengst (na aftrek
van de kosten) gaat elk jaar naar een goed
doel. Dit jaar was de buurtkrant het goede
doel. Ten eerste omdat ze allemaal de wijkkrant lezen. En tevens vonden ze het een
mooi goed doel omdat iedereen een band
heeft met de buurtkrant.
Nogmaals hartelijk dank voor jullie donatie!
En we hopen dat jullie traditie nog lang
mag blijven bestaan.

Gezellige drukte
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Stadscamping naar Moerenburg				

Ingrid Sweegers

In café Zomerlust zijn op donderdag 18 januari zo’n 30 mensen aanwezig voor de
informatieavond over de Stadscamping die dit jaar in Moerenburg, aan de Oisterwijksebaan tegenover Café Zomerlust neerstrijkt.
Brigitte Blanken, ‘campingbaas’, heeft
een mooie presentatie in elkaar gezet en
samen met enkele aanwezige vrijwilligers
en aan de hand van beeldmateriaal neemt
ze ons mee over de camping. De camping zal het grootst zijn tijdens Roadburn,
19 tot en met 22 april a.s. “We hoeven ons
bij deze groep geen zorgen te maken over
overlast”, drukt ze de aanwezigen op het
hart, “Roadburners zijn ‘wat ouder’ (30+) en
komen echt voor het festival en de muziek.
Ze zien er wat rauw uit, maar dat is alleen
maar uiterlijk.” De bezoekers van Roadburn zijn alleen op het campingterrein om
te slapen en zijn dan doorgaans rustig. De
camping wordt enkele dagen van tevoren
opgebouwd en binnen twee dagen weer
helemaal afgebouwd.

draaien met de doorlopende Minicamping. Deze vindt plaats van april tot en met
september en is heel kleinschalig. Er is dan
plaats voor 10 campers en 20 tentjes. Dat
de Minicamping ook daadwerkelijk doorgaat ligt nog niet 100% vast.

Minicamping
Na Roadburn volgt Festival Mundial, van
23 tot en met 25 juni. Dan komen zo’n 500
campinggasten in Moerenburg logeren,
waaronder ook gezinnen.
2018 is voor de Stadscamping, die vanaf
2019 definitief neerstrijkt in het Spoorpark, een tussenjaar. Op verzoek van de
Gemeente Tilburg willen ze dit jaar proef-

Buurtcamping
De meeste aandacht gaat deze avond naar
de Buurtcamping die plaatsvindt van 29 juni
tot en met 1 juli. Tijdens dit weekend is de
camping geopend voor Tilburgers en ook,
zo niet vooral, bewoners van de Armhoefse
Akker zijn welkom. Om te komen logeren,
maar ook zeker om mee te komen doen
aan activiteiten. Hierbij denkt Brigitte aan
samen koken met de bezoekers van de
Stadscamping, yogales geven of wat
voor idee dan ook. De organisatie van de
Stadscamping staat overal voor open en wil
vooral een leuk weekend verzorgen voor
zowel de campinggasten als de bewoners.
Tijdens de informatieavond ontstaan al
ideeën als bloemschikken en pony’s verzorgen met kinderen.
Heb jij een idee of wil je helpen als vrijwilliger, of wil je gewoon meer informatie over
de Stadscamping?
Neem dan contact op met Brigitte via
7 brigitte@stadscamping.nl.
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Ingezonden reactie
STADSCAMPING MOERENBURG?
Op 18 januari 2018 werd een informatieavond belegd over de stadscamping. Er waren zo’n 30 ‘genodigden’ die
eigenlijk geen kritische vragen hadden. Tot mijn grote verrassing werd bekend gemaakt dat er van april t/m
september 2018 ook een mini-camping komt “om daar ervaring mee op te doen.”
Ik ben een voorstander van kamperen en gun natuurlijk anderen het genot van het buitenleven. Maar ik ben ook
een liefhebber van natuur, visueel genot en rust. Deze waarden worden in Moerenburg aangetast door de
beoogde camping. De groeiende stroom van geruststellende kanttekeningen maakt mij achterdochtig.
Er gaan veel verkeersbewegingen ontstaan (auto’s, scooters, pendelbusjes, parkeren, etc.). De inschattingen van
de aantallen bezoekers en gebruikers zijn natte vingerwerk. Geluidshinder zal niet te vermijden zijn, vooral in
avondlijke en nachtelijke uren. Geluiden horen bij kampvuren en barbecues. De geplande huisjes zullen de
“gezellige levendigheid” van het kampgebeuren versterken. Achter de tijdelijkheid van de stadscamping behoort
een vraagteken te staan want er kan altijd iets onverwachts gebeuren. Ook de realisatie van de camping in het
Spoorpark kan vertraging oplopen. Daarnaast is het de vraag of men de toezegging van 24 uurs bewaking en
beveiliging van het terrein, met inschakeling van experts, kan nakomen. De handhaving van regels is meestal niet
zo’n sterk punt bij een organisatie. Het sanitair, de afvalcontainers, parkeerplaatsen en opbergruimten zullen het
hele zomerseizoen blijven staan. Wie zal het verder gebruikers en bezoekers kunnen beletten de kortste weg te
kiezen naar de camping toe?
Dit alles en nog veel meer rechtvaardigt verzet tegen de camping*. Van de buurtraad kan helaas niet worden
verwacht het voortouw te nemen voor de tegenstem. Het voortouw bestaat uit het ruime bekendheid geven aan de
mogelijke vergunning (inclusief de kleine lettertjes en verschillende deelparagrafen), het aandragen van de
argumentatie waarom men bezwaar aantekent en het vooral tijdig verzenden van de bezwaren. Dit alles is zeer
gewenst, te meer omdat er voldoende alternatieve mogelijkheden bestaan in de omgeving en het behoud van het
Landschapspark Moerenburg een collectieve inspanning waard is.
Jan van Bergen
*) Twee jaar geleden is op het beoogde terrein nieuw gras ingezaaid. De campinggrond ligt er nu fraai bij. Het is een geplande
actie van de voorstanders van de camping.

We werden de afgelopen weken heen en weer geslingerd met de berichtgeving over het
pontje dat gelegd zou worden in de afslag naar de Piushaven. Het initiatief, de plek, de
kleur, het nut en de noodzaak zorgden voor een noorderstorm aan discussies die bepaald
nog niet is gaan liggen.
Bij het Trappistenklooster is de bouw begonnen van een nieuwe waterzuivering die werkt
met bacteriën (micro-organismen) in plaats van allerlei chemicaliën. In deze Biomakerij
wordt al het water van het klooster gerecycled en o.a. geschikt gemaakt voor de brouwerij.
Op het fietspad langs het spoor ter hoogte van Paulissen Witgoed zijn zes bomen
verwijderd in het middenstuk op de dag dat de gemeente een aanvraag bekend maakte
29

voor het verwijderen van 55 bomen aan de Spoorlaan. Waarom? Tot op heden geen enkele
reactie.
Informeren van direct omwonenden blijft toch lastig voor de gemeente. Op de Spoorlaan
ter hoogte van huisnummer 12 kwam ineens een roestvrij stalen kist te staan en werd een
verkeerscamera(?) opgehangen. Snelheidsmeting? Verkeerstelling? Nummerbordcontrole?
Tafeltennisvereniging Irene bestaat dit jaar 75 jaar. Een van de activiteiten bestaat uit het
organiseren van een dag voor leden en oud leden. Wij vragen eenieder die in het verleden
lid geweest is van onze vereniging en het leuk vindt om op deze dag aanwezig te zijn zich
aan te melden via 7 irene75jaar@hotmail.com.
Op donderdag 22 februari wordt door KBO ’t Heike een voorlichtingsmiddag georganiseerd
over Babbeltrucs. De aanvang is om 14.00 uur en de toegang is gratis. De middag wordt in
samenwerking met gemeente en politie georganiseerd in De Vorstenhof, Piusstraat 9.
Op 24 maart van 17.30 uur tot 21.30 uur kunnen alle schoolschaatskinderen, leeftijdgenoten
en (groot)ouders deelnemen aan de T on Ice schoolschaatskampioenschappen op de Ireen
Wüst IJsbaan. Aanmelden kan via de website : www.Tonice.nl.
De leerlingen van basisschool Armhoefse Akker zorgen weer voor een mooie start van de
carnaval met hun optocht door de wijk. Daarnaast is aandacht besteed aan de onthulling
van een banner - ontworpen door leerlinge Mia Harlé - op de kale muur van de kleine
speelplaats.
Heb jij wel zin in wat vrijwilligerswerk? Op 22 markt wordt een vrijwilligersmarkt gehouden
in het ‘groene gebouw’ van Avans aan de Prof. Cobbenhagenlaan 13. Deze duurt van 15.00
tot 19.00 uur en zo’n 40 organisaties presenteren zich daar. Het is fijn als je even meldt dat
je komt via : www.vrijwilligerstilburg.nl.

Oproep

Laatste oproep Open Atelierroute Armhoefse Akkers
In het vorige nummer stond een artikeltje over de open atelierroute in de wijk.
De organisatie komt 21 februari bij elkaar, dus je hebt nog net de kans om je hiervoor
op te geven.
Als je zin hebt om mee te doen aan deze route op 17 juni van 12.00 tot 17.00u wil je dan
een korte omschrijving geven van wat er bij jou te zien of te doen zal zijn en dat samen met
je naam, adres en mailadres doormailen naar 7 openatelierarmhoef@gmail.com?
Het zou kunnen dat er een kleine vergoeding noodzakelijk is voor affiche folder e.d. maar je
wordt op de hoogte gehouden.
Met vriendelijke groet Hans Swinkels, namens de Organisatie Open Atelierroute
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Behind the scenes 						

Gerben van Eeuwijk

De nieuwe naam van de BSO (Buiten Schoolse Opvang) 8 plus-groep luidt The Scene,
naar de bekende band van de vorig jaar overleden zanger Thé Lau.
Tijdens de nieuwjaarsborrel van Kinderstad
maakte directeur Dennis van Trier de verkozen naam bekend. Een wedstrijd onder
kinderen en ouders ging hieraan vooraf. De
opdracht: verzin een aansprekende naam,
afkomstig van een band uit de jaren ’80. De
twee groepen beneden in het voormalige
KUBUS-pand aan de Van Heutszstraat zijn
ook al vernoemd naar ‘the eighties’: Klein
Orkest heet de 0-4 jaar groep en Doe Maar
is voor 4-8 jarigen. De aankleding van de
ruimtes is navenant nostalgisch, vol flitsende kleuren en logo’s, zeer herkenbaar uit de
jeugd van ouders.
YouTube
Van Trier meldt de aanwezigen dat er
diverse namen binnen zijn gekomen, zoals
Toontje Lager en het Goede Doel. The
Scene past echter het beste bij de mooi
ingerichte chill-room voor kinderen ouder
dan 8 jaar: flipperkast, spelcomputer en
lounge-hoek zijn te zien behind the scenes.
In hetzelfde oude schoollokaal staat een
grote vergadertafel met stoelen, waar de
Buurtraad maandelijks neerstrijkt. Nu doet
die tafel dienst als bar vol ranja en lekkers.

Op de achtergrond speelt Thé Lau postuum
een van zijn klassiekers: ‘Iedereen is van
de wereld, en de wereld is van iedereen’.
Enkele vaders zingen het intro spontaan
mee: “Dit is voor de misfits die je her en der
alleen ziet staan.” Dankzij YouTube is The
Scene weer even springlevend.
Doelgroep 8+
Terwijl de kinderen aanvallen op de traktaties maken de ouders onderling een
Nieuwjaars-praatje over goede voornemens
en vakantieplannen in het jaar 2018. Kinderstad is in 2012 in het grondig gerenoveerde
pand beland, waar vroeger de peuterspeelzaal in zat, en daarna tijdelijk Jong
Nederland Heuka. Sinds zes jaar zitten ook
beide groepen 8 van Bs. Armhoefse Akker
bovenin, heerlijk apart van de hoofdlokatie.
Buiten rondom de boom kunnen de 10-plussers lekker hangen, in plaats van spelen
zoals voorheen. “Voor Kinderstad is het een
uitdaging om de naschoolse opvang voor
8+ kids aantrekkelijk te houden, vandaar
de investering in een aparte eigen ruimte”,
aldus Dennis. De ervaring leert echter dat
de meeste kinderen vanaf die leeftijd toch
liever ergens buiten rond hangen, of thuis

In het weekend spelen de Odulphianen
Dilan en Giel een potje pingpong op het
schoolplein, vrij toegankelijk voor alle
kinderen uit de wijk. Kinderstad merci.
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op de bank relaxen. Tot welke leeftijd is de
BSO een optie? Volgens de kinderopvang
tot 12 jaar, volgens kinderen tot hooguit 10,
maar de ouders hakken die knoop uiteindelijk zelf door.

sengelegen computerlokaal. Een typeschool
uit Berkel-Enschot gaat hier op woensdagmiddag vanaf 7 maart een typecursus
geven. Ouders kunnen hun kinderen nog
opgeven voor het 10-vingers blind systeem.
Meer informatie is te vinden op
www.typetuin.nl.

Een nieuw initiatief is op komst in het tus-

Ingezonden reactie
Ingezonden reactie

Gele kaart
Ik wil even mijn hart luchten betreffende de afvalbakcontrole.
Vrijdag 12 januari jl. hing er aan onze container [groen/grijs] een gele kaart! Wat mij echter opviel was dat er
van de 8 container die er nog stonden, er 6 ook een gele kaart hadden gekregen. Ik dacht eerst nog dat een
van de afvalcontroleurs zijn brilletje was vergeten en het misschien per ongeluk verkeerd had gezien. Iedereen
heeft tenslotte wel eens een mindere dag. Totdat ik mijn zoontje van school ging halen, wat schetste mijn
verbazing: ik zag één gele zee van kaarten aan de containers hangen! Dit kan toch niet de bedoeling zijn!
Komen ze bij de gemeente nu al geld te kort voor hun stadskantoor?
In de zomer hebben veel mensen last van een madenbak [dankzij de gemeente] en nu in de winter gaan ze
ons ook nog eens een oor aan naaien!
Heerlijk dat lucht op! Ben benieuwd of er meerdere wijkbewoners het hier ook mee eens zijn.
Boze wijkbewoner Michael Janssens

Informatie over de MHU
Novadic-Kentron wil graag onze wijkbewoners op de hoogte brengen van de
ontwikkelingen binnen de MHU, de Medische Heroïne Unit, waar dagelijks dezelfde
groep cliënten gebruik van maakt.
In de MHU krijgen chronisch verslaafde
heroïnegebruikers een behandeling met
medische heroïne. Hierdoor hoeven zij niet
meer zelf de straat op om heroïne te scoren,
zodat hun welzijn, gezondheid en kwaliteit
van leven verbeteren, en bovendien de
overlast afneemt.
Uitbreiding clientèle
De cliënten die gebruik maken van de MHU
vormen vanaf de start een vaste groep
cliënten waarbinnen nauwelijks wisseling
plaatsvindt. Hierdoor staan er al jaren twee
à drie personen op de wachttijd die niet in
aanmerking komen voor behandeling. In juni
2017 is dit in het beheeroverleg besproken,
waarin ook een afvaardiging van de wijk
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zitting heeft. Toen is geopperd te kijken naar
mogelijkheden om deze personen toch te
laten deelnemen aan het programma van
de MHU. Novadic-Kentron en de gemeente
hebben bekeken wat hier de mogelijkheden
voor zijn. In november heeft dit onderwerp
weer op de agenda gestaan. NovadicKentron heeft aangegeven dat binnen
de bestaande verstrekkingen ruimte zou
zijn voor maximaal drie extra plaatsen.
De gemeente zal een subsidieaanvraag
doen bij het Rijk en zet het onderwerp
opnieuw op de gemeentelijke agenda. In
het beheeroverleg zijn we overeengekomen
dat we binnen de MHU maximaal drie extra
plaatsen kunnen inzetten: dus van twintig
naar drieëntwintig plaatsen.
Wij kunnen ons voorstellen dat dit nog
vragen oproept. Mocht dat zo zijn, dan
willen wij graag verdere uitleg geven over
de gemaakte afspraken.

ontstaan rondom de discussie om van drie
naar twee verstrekkingen van medische
heroïne per dag te gaan. Novadic-Kentron
heeft deze discussie breder getrokken
naar de landelijke stuurgroep MHU. Hierin
is afgesproken dat het NISPA2 (Nijmegen
Institute for Scientist-Practitioners in
Addiction) onderzoek gaat doen naar de
effecten van drie naar twee verstrekkingen
per dag op de behandeling. Het NISPA2
is een samenwerkingsverband van alle
verslavingszorginstellingen in Nederland
met als doel het bevorderen van
wetenschappelijk onderzoek, onderwijs
en zorgontwikkeling op basis van
wetenschappelijke gefundeerde kennis.
Wij verwachten hier in de tweede helft van
2018 meer over te kunnen melden. Tot die
tijd zullen hier geen verdere stappen in
gezet worden.
Ton van Pelt, Manager Ambulante Medische
Zorg Novadic-Kentron,
7 ton.van.pelt@novadic-kentron.nl.

Verstrekkingen
Vorig jaar in januari is er veel commotie

Sneeuwpoppen in de Pelgrimhoeve
Woensdag 24 januari jl. vond er een creatieve middag plaats in de Pelgrimhoeve. Een
groepje kinderen ging aan de slag met sokken, vulling, knopen, slierten, pompons en
textielmarkers.
Onder begeleiding bouwden de kinderen
de sokken om tot sneeuwpoppen. Leuk
om te doen. De resultaten zijn erg grappig
geworden. Zo waren er sneeuwpoppen met
3 ogen of 2 neuzen en liepen de resultaten uiteen van klassiek wit tot bont gekleurd.
En er werden ook enkele ninja sneeuwpoppen gesignaleerd.
Elke maand heeft de Kunstclub een bijeenkomst. De volgende edities zijn: 28 februari
(waterwerk-dieren schilderen), 7 maart
(waterwerk-dieren schilderen/gips), 11 april
(cartoons), 25 april (koninklijk), 23 mei
(schilderen-sjabloon) en 13 juni (tekentechnieken-boomhut).
Meer informatie:
7 kunstclubarmhoef@gmail.com.

Gezellig knutselen
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Kapsalon Lieke vertrekt uit de wijk		

Debbie de Weijer

Na ongeveer 7,5 jaar gaat Lieke haar kapsalon verhuizen uit de Daendelsstraat 33D.
Niet omdat ze is uitgekeken op onze wijk, integendeel. Ze wil graag meegaan met de
trend om iets méér te kunnen bieden in de kapperswereld en daarvoor is de huidige
locatie helaas net iets te klein.
21 februari is de laatste dag. Daarna wordt
het heel hard doorwerken om zo snel mogelijk (1 maart) open te kunnen gaan. Het hele
interieur wordt weer lekker fris met nieuwe
stoelen en wasbakken en een gedeelte van
het huidige interieur. De blauwe kleur blijft,
maar het wordt net iets opgefrist. Ze hebben
er zin in om een mooie, flitsende, nieuwe
start te maken.
De nieuwe openingstijden zijn: dinsdag en
donderdag van 12.00-20.00 uur, woensdag
en vrijdag van 9.00-17.30 uur en zaterdag
van 8.00 tot 15.00 uur. Lieke en Vicky wisselen, net zoals nu, elkaar af in de salon.
Voor een afspraak ( 06 829 074 77.
Afscheid?
Lieke benadrukt dat ze met een dubbel gevoel weggaat uit de wijk. Ze heeft hier altijd
graag gewerkt en ze zal het contact met
de mensen gaan missen. Natuurlijk vindt
ze het gezellig als klanten naar de nieuwe
salon komen. Gaandeweg bouw je namelijk
een band op met klanten en je voelt elkaar
aan. Het zou fijn zijn om dat voort te kunnen
zetten.

Kapster Lieke
Lieke en medewerkster Vicky merkten al
een tijdje dat ze graag wat meer ruimte
zouden willen in de salon. Nu zitten mensen
aan de wasbak namelijk met hun voeten
onder de eerste kappersstoel. En op 4
meter staan 3 stoelen naast elkaar. Soms
is het gewoon fijn om een beetje meer
ruimte te hebben. Dan kunnen ze ook wat
meer behandelingen aan de wasbak gaan
aanbieden in de vorm van wellnessbehandelingen. Denk hierbij aan een exclusieve
was-behandeling met haarmasker en een
kleine gezichts- of handmassage. Lieke
geeft aan dat ze geen schoonheidsspecialisten of manicures zijn! Ze blijven kappers
die iets meer variatie willen aanbieden op
alleen knippen.

Wat er in het pand aan de Daendelsstraat
komt in plaats van de kapsalon, weet Lieke
niet. Dit gaat buiten haar om. Het is een
mooie ruimte - met aparte wc - waar van
alles in zou kunnen komen. Er zijn mogelijkheden genoeg. We moeten dus nog even
geduld hebben.

Ruimtelijker
Aan de Fatimastraat 95 heeft Lieke een
mooi pand gevonden waarvan ze halverwege februari de sleutel krijgt. Na de carnaval
zijn ze nog een weekje open en woensdag
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Reparatiekosten voorkomen
Ook dit keer geeft Hans-jo Dankers weer wat tips om reparatiekosten te vermijden. Hij
helpt met repareren tijdens het Repair Café iedere eerste donderdagavond van de
maand bij La Poubelle en daar hoort een vers gezet bakske koffie bij.
Koffiezetapparaten worden nogal eens schoongemaakt. Reinigingsleveranciers adviseren dat
bijna met dwang. Hier in Brabant hebben wij zacht water (geringe kalk), als je dat vergelijkt
met delen van de Provincie Utrecht. Daar ziet men het binnen 30 minuten rondom een
druppel water wit worden vanwege kalkuitslag. Dat is hier bij ons niet het geval en wij hoeven
daarom niet of nauwelijks onze apparaten schoon te maken.
Aantasting
Schoonmaakmiddelen kunnen zelfs materialen erger aantasten, waardoor kalk eerder gaat
hechten. Ik persoonlijk woon ook in deze regio en spoel jaarlijks de apparaten met volle kan
water zonder koffie door. De apparaten die ik maar zelden gebruik, laat ik geheel leeg lopen.
Dat voorkomt aanslag en dichtslippen - dat nadien ook niet te verhelpen is met azijn of
speciaal mild middeltje - en ziekteverwekkende kweek. Alles wat na enige tijd wordt gebruikt
en waar water in zat of zit, daar moet men mee oppassen. Men herinnert zich wellicht de
gebeurtenissen uit het verleden met dodelijke afloop (salmonella), met stoom en ander
verwarmd water in bijvoorbeeld douches.
Gebruikt u enkele keren per jaar een stoomapparaat, lees dan vooral de waarschuwingen die
bij dat apparaat geleverd worden!
Hulpstukjes
Bepaalde koffiezet apparaten hebben speciale hulpstukjes die moeten worden geplaatst om
het reinigingsproces te beginnen. Die hulpstukjes zitten nogal eens verstopt en opgeborgen in
het apparaat. De handleiding geeft aan waar en dat is soms op plaatsen waar men het echt
niet verwacht.
Bepaalde koffieapparaten hebben een automatische reinigingsprocedure. Lees daar dus de
handleiding op na! Als die procedure tussentijd wordt gestopt, kan het zijn dat het apparaat
nadien niet meer werkt.
En als u denkt: ‘ik weet het wel’ en u geen handleiding hoeft te lezen, dan kunt u toch verrast
worden als blijkt dat het geheel anders is dan u gewend was. Doet een apparaat het niet
meer, breng het dan zeker eens langs bij het Repair Café. Wie weet! Weggooien kan altijd
nog.

Repair Café bij La Poubelle
Iedere 1e donderdag van de maand kunt u tussen 19.00 en
21.00 uur terecht bij een aantal wijkgenoten die samen met
u proberen om kapotte spullen te repareren. Het is altijd
jammer om spullen weg te gooien, als er niet eerst een
poging is gedaan om deze te repareren. Loop dus gewoon
eens binnen met bv. een apparaat dat het niet meer doet,
of kapotte kleding, meubels, fietsen, speelgoed, of…
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Tilburgse Taolklas weer van start
De Stichting Tilburgse Taol start in april wederom met een cursus schrijven van de
Tilburgse Taol. In acht avonden oefen je met elkaar aan de slag om tenslotte mee te
doen aan Et Grôot Dikteej op 3 november.
De doelstelling van de cursus is vooral het
goed leren spellen en schrijven, volgens
de spellingsmethode ‘Sterenborg’. Tijdens
de cursus gaat men aan de slag met de
klanken, met de Tilburgse spellingsregels
en met de oorsprong van typisch Tilburgse
uitdrukkingen. Serieus, maar ook met de
nodige humor.

A, 5038 HD Tilburg van 19.30 tot 21.00 uur.
De kosten bedragen € 75 p.p. en de lessen worden gegeven door Nicole de Jong,
eigenaresse van het Tilburgs Taolbuuroo.
Eventuele aanschaf van het woordenboek
‘Goedgetòld’ is op eigen kosten.
Deelnemen aan de taolklas? Ga naar de
website : www.tilburgsetaol.nl of mail naar
Theo van Iersel 7 secretaris@tilburgsetaol.
nl. Uiterste aanmelddatum is vrijdag 23
maart a.s.

De acht bijeenkomsten vinden plaats op
maandagavond: 09/04, 16/04, 14/05, 28/05,
11/06, 03/09, 17/09 en 01/10 in Montessoribasisschool De Elzen, Elzenstraat 14
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Ontwikkelingen rondom Moerenburgpark

Hoe krijgt de bewonersparticipatie vorm?		

Yvette Eshuis

In de Buurtkrant van november berichtten wij over de stand van zaken rondom de
voormalige waterzuivering. Na het gesprek op 4 november 2017 met bestuurder Jac
Hendriks van Waterschap De Dommel werd afgesproken dat zij een plan zouden opstellen over de vorm en de organisatie van de bewonersparticipatie. Heeft het waterschap zich aan de afspraak gehouden en hoe gaat de Buurtraad verder?
In januari hebben wij als Buurtraad een
gesprek gehad met projectleider Martin
Bouwman van het Waterschap, waarin we
onder meer hebben gesproken over de
randvoorwaarden waaraan ontwikkelingen
op het terrein van de oude waterzuivering
zouden moeten voldoen. Die criteria gaan
over de geluidsoverlast, over parkeren op
eigen terrein, over de verkeersbewegingen
(welke verkeersbewegingen zijn acceptabel
in een landschapspark/recreatief gebied?),
en dat allemaal passend binnen een gebied
met landschappelijke waarden.

het proces te bespoedigen, een gesprek
gevoerd met wijkwethouder Mario Jacobs.
Hij heeft na het gesprek contact opgenomen met bestuurder Jac Hendriks van het
Waterschap, om het proces rondom die
bewonersparticipatie samen uit te lijnen en
voort te zetten.
Oorspronkelijk initiatiefnemer Paul de
Kanter heeft, op basis van de feedback
en (tegen)geluiden, een nieuw voorstel
opgesteld. Dat voorstel heeft de Buurtraad
op 22 januari jl. met hem besproken. Het
belangrijkste dat wij Paul hebben meegegeven, is: het plan komt te vroeg. Er moeten
eerst goede, waterdichte afspraken worden
gemaakt over de vorm van de bewonersparticipatie van buurt en andere belanghebbenden, zowel in het voortraject als straks, als
de zaak eenmaal loopt.
Zowel de Buurtraad als de gemeente heeft
het gevoel dat het voorstel van het Waterschap op dit moment niet volledig is en dat
veel andere zaken eerst moeten worden
geregeld. Ons dringende advies is: doe
eerst het huiswerk goed (bewonersparticipatie en randvoorwaarden) en voer een

Bewonersparticipatie
Gespreksonderwerp was ook de organisatie
van de bewonersparticipatie. De Buurtraad
vindt participatie van groot belang en is nog
steeds van mening dat er een adviserende
en kaderstellende werkgroep moet komen,
waarin één vertegenwoordiger van het Waterschap, één van de gemeente, en één vertegenwoordiger namens de bewoners/buurt
zitting hebben. Daarnaast komt er volgens
ons een overlegplatform voor omwonenden,
bewoners en andere geïnteresseerden,
waarbij elke belangengroep zich daarin
vertegenwoordigd ziet door één vertegenwoordiger. Vanuit dat overlegplatform zit ook
iemand in bovengenoemde werkgroep.
De Buurtraad zag in het voorstel van het
Waterschap uiteindelijk weinig terug over de
wijze waarop de bewonersparticipatie zou
kunnen worden vormgegeven. De criteria
zoals we die samen geformuleerd hebben
stonden wel in het voorstel.
Gesprek met wijkwethouder
In de tussentijd heeft de Buurtraad, om
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breed gesprek om te komen tot een gedragen en weloverwogen plan. De Buurtraad
heeft daarbij aangeboden om een voorstel
te maken rondom de organisatie van de
bewonersparticipatie.

de gemeente Tilburg, Yvette Eshuis en Lout
Donders van de Buurtraad, en Jac Hendriks
en Martin Bouwman van Waterschap De
Dommel. Het Waterschap heeft toegezegd
dat zij wacht met het indienen van een plan
bij haar dagelijks bestuur tot na dat overleg.
Zodra er meer nieuws is, zullen wij u vanuit
de Buurtraad daarover berichten.

Bestuurlijk gesprek
Kortom: bij de Buurtraad leefde sterk het
gevoel dat er verschillende sporen naast
en door elkaar liepen. We voelden sterk de
urgentie om op korte termijn op bestuurlijk
en ambtelijk niveau bijeen te komen om
enkele belangrijke zaken uit te lijnen. Het
gesprek staat gepland op donderdag 1
februari 2018. Hierbij zijn aanwezig: Mario
Jacobs, Marc van Akkeren en Jet Sizoo van

Wil je per mail op de hoogte worden gehouden? Mail naar
7 buurtraad@armhoefseakkers.nl.
Alle documenten zijn in te zien op de website van de buurt:
: www.armhoefseakkers.nl, kijk daarbij
onder ‘Dossier Waterzuivering’.
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Muzieklessen

Basgitaar, contrabas, gitarron en tuba/sousafoon. Kees van de Ven Muziek, Carré 37,
( 06 156 214 70, 7 keesvandevenmuziek@hotmail.com

Spaanse les op maat!

Keuze uit privé- en duo les, maar ook minigroep en kleine groep (overdag of ‘s avonds).
Groepen zijn klein = veel persoonlijke aandacht. Korte cursussen (vakantie)Spaans, maar
ook langere cursussen en leuke activiteiten. Spaanstalige lerares, ervaren en bevoegd.
Meer info? 7 spaanseles@ziggo.nl of ( 06 303 446 55.

Wat hebben ze genoten, de kinderen uit groep 6/7 van meneer Sjors van basisschool Armhoefse Akker. Ze hadden een wedstrijd gewonnen via Klasse TV en nu kwam de bekende
hockeyster Naomi van As een gastles verzorgen. Naomi werd met luid gejuich ontvangen,
waarna er een mini-persconferentie werd gehouden. De kinderen mochten de tweevoudig
Olympisch kampioene alles vragen over haar carrière en de manier waarop zij haar sport
beleeft. Daarna begon de gymles. Die bestond uit een hockeyparcours en het beantwoorden van vragen over gezonde voeding en beweging. Door met de bal naar het goede vak
de dribbelen konden de kinderen antwoorden. De kinderen hebben een onvergetelijke
ochtend gehad, maar ook Naomi van As was onder de indruk van de klas. “Jullie kunnen zo
naar Hollywood”, lachte ze aan het einde van de les.
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BUURTAGENDA
Pelgrimhoeve en wijk
Carnaval

9 t/m12
feb.

Diverse tijden

21 feb.

Vanaf 17.30 uur

23 feb.

16.00 – 18.00 uur

Pelgrimhoeve
Ontmoeting met pastoor deken Leendert Spijkers

25 feb.

14.00 – 16.45 uur

Pelgrimhoeve
Verkiezingsdebat

5 mrt.

Vanaf 20.00 uur

1 mrt.

19.00 – 21.00 uur

Pelgrimhoeve
Seniorendiner (aanmelden vóór 14 februari)

Café Zomerlust
kom gezellig een gezelschapsspel spelen [Ludens 013]
La Poubelle
Repair Café voor reparatie van nog bruikbare spullen

INFORMATIE

Ø Buurtkrant
Eindredactie
Advertenties

E-mail: armhoefseakkers@gmail.com
Jaap van Loon
Anneke v.d. Avoird

Spoorlaan 2
Bosscheweg 192

( 06 502 421 15
( 542 30 65

Ø Buurtkrant

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

Ø Reacties

Deadline kopij volgend nummer:
Verschijningsdatum rond:

medewerkers

Buurtkrant

24 februari
9 maart

Heeft u tips over actualiteiten? Geef ze door via www.armhoefseakkers@gmail.com
Reacties op artikelen: 200-250 woorden om geplaatst te worden.
Klachten over bezorging van uw buurtkrant, of storende fouten?
Meld het via 7 armhoefseakkers@gmail.com

Ø Buurtraad
Leden

E-mail: 7 buurtraad@armhoefseakkers.nl
Secretariaat:
J.P. Coenstraat 34a, 5018 CT Tilburg
Lout Donders ( 543 88 68 (voorzitter), Ineke van Kasteren ( 544
67 83 (secretaris, communicatie, senioren), Yvette Eshuis ( 06 474 931
61 (communicatie, omgevingswet), Erwin Jacobs ( 590 40 00 (penningmeester), Hein Jacobs ( 542 61 10 (DAAD, Jan Wier), Esther Naeyé
( 06 531 914 11 (groen, feest & ontspanning), Remco Westhoek (
535 70 08 (Kerk & Klooster, Moerenburg).
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Vergadering

Eerstvolgende vergadering: 13 feb. en daarna 13 mrt. Aanvang
20.00 uur in de Buurtraadruimte Van Heutszstraat 1a. Welkom!
De agenda staat tegen die tijd op genoemde website en een week
na de vergadering vindt u daar ook de besluitenlijst.

Ø Wijkagenten

Er is geen vast spreekuur meer. De wijkagenten maken liever een
persoonlijke afspraak. Bel: ( 0900 8844, of mail naar:
: wijkagenten-armhoef-hoogvenne.tilburg-centrum@politie.nl.

Ø Bloedafname

Diagnostiek Brabant, iedere donderdag van 09.30 -10.00 uur (met
alle formulieren) in de ruimte van de Buurtraad,1e verdieping. Van
Heutszstraat 1a. Aanbellen bij de Buurtraad/prikpost. Meer info:
: www.diagnostiekbrabant.nl of ( 539 36 36.
SHL-groep: iedere ochtend op werkdagen van 08.00 -10.30 uur in
het Gezondheidscentrum Piushaven, Prinsenhoeven 22.

Ø Wijkzuster

Brennie Maas is de wijkzuster van De Wever Thuis in onze wijk.
Zij is bereikbaar via ( 06 830 716 43 of via de Wijkzustertelefoon
van de Kruisvereniging Midden-Brabant ( (013) 455 06 02.

Ø Thebe wijkzorg

Het buurtteam Prinsenhoeven met wijkverpleegkundigen en
verzorgenden van Thebe Thuiszorg verleent zorg aan huis in
onze wijk. Adres: Prinsenhoeven 24. ( 088 11 76 804 (24 uur).

Ø AED-apparaat

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

Informatie bij ouderenwerker Kitty Lumens, ( 542 57 29. E-mail:
7 kittylumens@contourdetwern.nl

Erwin van Erve
Elco Tissen

Armhoefse Akkers

Ø Centraal Meldpunt Voor klachten of opmerkingen over uw woonomgeving:
Gemeente Tilburg

(14 013 of e-mail via de site : www.tilburg.nl.

Ø Overlast rond Jan

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 het Jan Wierhof.

Ø Meldpunt

Voor klachten of meldingen over het Waterpaviljoen in
Moerenburg: : www.dommel.nl/producten/klacht-indienen.html
( 0411 618 618.

Ø Misstanden in

Overlast meldt u via het Handhavingsteam Buitengebied: ( 0900
996 5432, of bij de politie: ( 0900 8844.

Wier / Meldpunt
GGz

Waterpaviljoen
Moerenburg
Moerenburg
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schilderwerk
wandafwerking
restauratieschilderwerk
hout- en marmerimitatie
decoratieve technieken

Frank Oerlemans

OERLEMANS
schildersbedrijf

Frans Erensstraat 44 5044 PM Tilburg
T 013 - 463 53 54 M 06 - 489 37 502
E info@oerlemansschildersbedrijf.nl
I www.oerlemansschildersbedrijf.nl
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Dames	
  en	
  Heren	
  Kapsalon	
  
St.Josephstraat 85A
5017GD Tilburg
013 5435109

Ook kunt u hier
uw schoenen
afgeven voor reparatie.
	
  

Kom sporten bij Were Di Tilburg!

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

Lekker sporten bij de gezelligste vereniging van Tilburg? En dat ook nog eens bij u in de
buurt?
Dit kan bij Were Di! U kunt hier terecht voor hockey, tennis, jeu de boules en
	
  
lacrosse.
Were Di heeft vier hockeyvelden, zes tennisbanen en zes jeu de boules banen. Aan de
IJsclubweg (achter het Bastionhotel) beschikken wij sinds 2016 over een prachtig nieuw
paviljoen, met een volwaardige horecavoorziening. Hier zijn wij als club erg trots op. Er
zijn regelmatig feesten, toernooien en
andere evenementen, zodat er voor jong en
oud wat te doen is!
Were Di staat open voor sporters van alle
leeftijden. Meer weten? Kom gerust eens
een kijkje nemen.
Meer informatie:
www.weredi-tilburg.nl

Contact:
013-5432286
info@weredi-tilburg.nl
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