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Armhoefse Akkers van het aardgas af?				

Redactie

De energietransitie komt nu echt op gang in Nederland. Mooi dus dat het buurtteam
van Buurkracht een informatieavond hierover organiseerde op 22 november jl. in de
foyer van Jan Wier. Ruim 100 wijkbewoners waren nieuwsgierig.
Tja, het duurt nog wel eventjes. Het streven
van de regering is dat in 2050 in heel
Nederland geen AARDgas meer gebruikt
wordt en dat iedereen overgestapt is op
andere energiebronnen. Hiermee zou de
CO2 uitstoot een heel stuk omlaag gebracht
moeten zijn. Als tussendoel is gesteld dat
49% van deze energietransitie al gerealiseerd moet zijn in 2030. Tijd zat dus?
Wijkgericht
Volgens wethouder Oscar Dusschooten tikt
het klokje sneller dan gewenst: “In Tilburg
willen we per wijk bekijken welke vorm van
warmtebronnen het meest geschikt zijn.
We zijn nu net begonnen in Quirijnstok met
een pilot. We bekijken wat daar al is en
wat er technisch haalbaar wordt. Kan een
wijk bijvoorbeeld op een warmtenet worden
aangesloten, of wordt het full-electric? We
willen die onderzoeken in samenspraak
met de wijk gaan doen, maar het zou natuurlijk mooi zijn als er in een wijk al initiatieven in deze richting worden genomen. Ik
zou ook graag zien dat het eigenaarschap
in de wijk zelf ligt.”
De wethouder werd samen met beleidsmedewerker Paul van Dijk door wijkgenote Jolanda Horsten ‘ondervraagd’ en zij slaagde
erin om het tweetal concrete antwoorden te
ontlokken. Dus riep de wethouder iedereen
op om de isolatie van z’n huis aan te pakken. “Begin met het opsporen van kieren
die zijn er vaak meer dan je denkt.” En,
vloer- en dakisolatie evenals het plaatsen
van zonnepanelen zijn investeringen die in
een paar jaar terug verdiend zijn. En wat
moet je doen als je cv-ketel het begeven
heeft? Oei, lastig, want het is nog onduidelijk wanneer het aardgas in een wijk
niet meer geleverd gaat worden. Gelukkig
waren er kundige mensen in de zaal die
wel advies wilden geven.

Geert van den Biggelaar
Postcoderoos
Hein Jacobs van het buurtteam Buurkracht
kondigde een zonne-energieproject in onze
wijk aan: “Buurkracht en Energiefabriek
013 zijn samen met de Stichting Katholiek
Onderwijs Zuid-Oost (SKOTZO) aan het
onderzoeken of het plaatsen van zonnepanelen op de vijf scholen mogelijk is. Wijkbewoners met de postcodes 5017 en 5018
(+ direct aanliggende postcodes) die geen
mogelijkheid hebben om zelf zonnepanelen te plaatsen, kunnen deelnemen in een
coöperatie die de panelen op de scholen
gaat beheren. De risico’s zijn dan volledig
afgedekt en de investering van een deelnemer in één of meerdere zonnepanelen kan
in een beperkt aantal jaren worden terugverdiend. Op dit moment wordt gewerkt
aan een intentieverklaring, waardoor het
onderzoek naar de haalbaarheid snel van
start kan gaan.”
Op de avond zelf konden geïnteresseerden
hun naam en adres achterlaten, zodat zij
geïnformeerd worden over de voortgang.
Ook belangstelling? Stuur een mail naar
Hein Jacobs: 7 heinjac@telfort.nl.
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Warmtepompen
Geert van den Biggelaar van Rehema
gaf vervolgens een interessante presentatie over warmtepompen. Eigenlijk is de
daarvoor gebruikte techniek bij iedereen al
bekend, want in ieder huishouden staat wel
een koelkast en/of vriezer en die werken op
hetzelfde principe.
De voor- en nadelen van een warmtepomp
en de verschillende soorten kwamen aan
bod. Duidelijk werd, dat per huishouden
bekeken moet worden welke pomp het best
van toepassing is. “Kies daarvoor een gerenommeerd bedrijf”, waarschuwde Geert,
“want er zijn nogal wat aanbieders die
alleen op verkoop gericht zijn en niet op het
plaatsen van het meest adequate product.”
Ook de omgeving is hierbij van belang. Bij
een warmtepomp moet er ook altijd aan de
buitenzijde een aircopomp geplaatst worden. “En zo’n airco maakt geluid! Je kunt
er wellicht zelf geen last van hebben, maar
je buurman wel. Geluid is een serieus pro-

Het interview met v.l.n.r. Paul van Dijk,
wethouder Oscar Dusschooten
en Jolanda Horsten
bleem, waar dus ook heel serieus rekening
mee moet worden gehouden”, aldus Geert.
Al met al een prima initiatief van het buurtteam Buurkracht, bestaande uit Frans van
Bakel, Hein Jacobs, Ger Pepels, Alexander
Savelkoul, Nell Toemen en Trudy Wajon.

Punten uit de Buurtraadvergadering
van 13 november 2018
Burgerinitiatief: de verpachting van het terrein van de Waterzuivering ligt weer open. Wellicht
komt er een burgerinitiatief vanuit de wijk en andere betrokkenen.
Er is vanuit de gemeente geld toegekend om een project voor groen in de wijk verder op
poten te zetten. Er is een groepje bewoners actief om te bekijken hoe dit geld het beste
besteed kan worden.
De social sofa in het op te knappen Parkje van Toen op de hoek van de Ringbaan Oost en
Gerard van Swietenstraat wordt wellicht ook opgeknapt, idee om dat met de buurt te doen?
Mario's Midweek: 2x per jaar komt wijkwethouder Mario Jacobs op bezoek in de buurt, waar
iedereen hem kan spreken. Op woensdag 16 januari in Zomerlust is het de 1e keer.
Over het verkeer rondom FC Tilburg is een brief gestuurd naar het bestuur van de
voetbalvereniging om aandacht te vragen voor de gevaarlijke verkeerssituatie, o.a. doordat de
parkeerplaats veel te weinig wordt gebruikt. De brief staat op : www.armhoefseakkers.nl in het
betreffende dossier.
Er zijn acht kerstbomen gereserveerd; er zijn tien aanvragen. Er wordt besloten waar de acht
bomen komen staan en er worden extra lampjes gekocht zodat er bij elke boom voldoende
lampjes uitgeleend kunnen worden.
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Binnenstebuiten Open Ateliers					

Jaap van Loon

Ruim 350 bezoekers kwamen op de zonnige zondag van 4 november jl. naar de Open
Atelier Dag op Carré. Ze konden daar kennismaken met het werk van een 25-tal kunstenaars die daar bijna dagelijks aan het werk zijn.
Het was bepaald geen kwestie van d’r in
en d’r uit. Daarvoor was er teveel te zien
en te bewonderen. De variëteit van werk
was aanzienlijk evenals de uitleg van de
kunstenaars over hun werkwijze, bezieling
en technieken. Al met al kon je gemakkelijk
een paar uur ronddolen in dit voormalige
ziekenhuis en dat deden de fotograaf en
scribent van het wijkblad dan ook.

erbij geeft het ineens een geheel andere
beleving.
Alevitisme
Een bijzondere en enerverende kennismaking was er met het Alevitisch Cultureel
Centrum Tilburg, dat op Carré een ontmoetingsruimte heeft. Deze Turkse vereniging
met 60 leden zorgde voor een hapje en
drankje voor de bezoekers. Alevieten staan
een humanistische levensbeschouwing
voor, waarin de natuur, de wereld, de
maatschappij en de mens centraal worden
gesteld, zo wordt mij uitgelegd. Zij gaan op
een andere manier met de Islamitische
godsdienst om, waardoor zij op
vele plaatsen in de wereld onderdrukt worden, wat nog al eens tot bloedige confrontaties leidt. Door die eeuwenlange onderdrukking hebben Alevieten veel van hun
rituelen, tradities en heiligen gecamoufleerd
met Islamitische termen en begrippen.
Het muziekinstrument Saz speelt een
belangrijke rol bij hun gebeden, dansen en
liederen, waaraan
mannen, vrouwen
en kinderen gezamenlijk deelnemen.
Beduidend anders
dus, dan bijvoorbeeld in de
moskeeën
gebruikelijk is. Nieuwsgierig? Wandel er
gewoon eens binnen.

Ontmoetingen
Dwalend door de gangen leidt altijd tot
bijzondere ontmoetingen. Is het niet met
de kunstenaars en hun werk, dan is het
wel met bezoekers waarmee je je mening
over bepaalde kunstuitingen kunt delen.
Want ‘Kunst’ is een rekbaar begrip, al
komt daarin als rode draad bijna altijd het
beeldend vermogen terug. Mooi om te zien
is, dat bepaalde kunstenaars zich in een
richting verder ontwikkeld hebben, zoals
Carla van Iersel, Wout van de Wouw, Frans
Ellenbroek, Marian van Hest of je wordt
verrast door het werk van oud-wijkgenoot
en chocolatier Willem Geers die met zijn
familie die dag overigens zorgdroeg voor
een heerlijk afsluitend etentje.
Mooie gesprekken ook met relatieve nieuwkomers in het gebouw zoals Niels Mud die
getekende animaties voor musea maakt of
de prachtige gebruiksvoorwerpen - zoals
geheimzinnige ‘spookhuislampen’ - van Roi
de Bruijn, of de robuuste (stier)sculpturen
van Paul Ceulemans die - als vanzelf haast
- extra aandacht vragen. Op sommige
plekken is het overvol. Is het niet door de
mensen, dan wel door al het (verzamel)
werk van bijvoorbeeld Cor van Dixhoorn
die al 20 jaar hier een ruimte heeft, of het
omvangrijke ‘autokerkhof’ van Bart Hoogveld. En dan ineens tref je onverwacht
werk aan van een cursiste: Carla Nota die
in 1957 hier in dit (ziekenhuis)gebouw het
levenslicht zag. Met haar geboortebericht

Gelijktijdig liep er van een aantal deelnemende kunstenaars een expositie bij
de voormalige galerie KOKON aan de
Stationsstraat 38/40. Voor een aantal
bezoekers een mooie gelegenheid om het
volgend weekend hiervoor in te ruimen. Op
de volgende pagina’s een compilatie van
een aantal foto’s die Toine Kocx in Carré
schoot.
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Schildersbedrijf Michel van Gemert
Voor al uw binnen- en buitenschilderwerk
Tevens ook kleine stukadoorwerken
30 jaar ervaring in onderhoudswerken en nieuwbouw
Vrijblijvende offerte
Eikenbosch 43
5056 GB Berkel-Enschot
Tel: 013 - 5367336
Mob.: 06 – 22790145
Winterschilder:
van oktober t/m februari 10% korting
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Voorbereidende besluiten 				

Redactie

In de afgelopen maanden is regelmatig nieuws verschenen over de bouwplannen van
Alkemade en de BMW-garage. Die plannen raken ook onze wijk vanwege de nieuwe
invulling van het terrein waar nu de Aldi zit.
Op 29 oktober jl. heeft de gemeenteraad
een herziening van het bestemmingsplan Tilburg vastgesteld en dat plan, met
bijbehorend besluiten, ligt van maandag
12 november tot en met donderdag 27
december 2018 ter inzage op het gemeentehuis. Het identificatienummer van dit plan
is NL.IMRO.0855.BSP2016036-c001.

een nieuwe BMW-garage, daarna wordt het
oude pand afgebroken en een nieuwe Aldi
gebouwd en in de derde fase verdwijnt de
Aldi bij ons in de wijk en komen daarvoor
15 grondgebonden woningen in de plaats
die extra geluidsisolatie krijgen in verband
met het lawaai van de spoorweg.
Ter inzage
Het raadsbesluit en het plan met bijlagen
zijn gedurende de genoemde termijn te
bekijken en/of te downloaden op
: www.tilburg.nl/ruimtelijkeplannen en
: www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/
roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.
IMRO.0855.NL.IMRO.0855.BSP2016036c001. Tevens ligt een papieren versie van
de stukken ter inzage in Stadskantoor 6,
Spoorlaan 181, in de centrale hal op de
begane grond. Openingstijden: maandag,
woensdag en vrijdag van 8.00 tot 18.00
uur en dinsdag en donderdag van 8.00 tot
20.00 uur. Hebt u vragen over het plan,
maak dan een afspraak via
: www.tilburg.nl of ( 14 013.

Drietrapsraket
Het plangebied omvat 3 deelgebieden: een
locatie op de hoek van de Kempenbaan
West en de Dr. Bloemenlaan voor de bouw
van een nieuwe BMW-garage; het perceel
Ringbaan Oost 102a op de hoek Ringbaan
Oost - Dijksterhuisstraat waar nu nog
BMW-Renova huist en de percelen Spoordijk 72 en 74, inclusief de onbebouwde
gronden op de hoek Spoordijk – Doornbossestraat waar nu nog de Aldi met een ruime
parkeerplaats is.
We publiceerden hierover al eerder en
inmiddels is de door het wijkblad gehanteerde term ‘drietrapsraket’ ook in andere
media overgenomen. In het kort gaat het
volgende gebeuren. Alkemade bouwt eerst

Op de dag van de Mantelzorg verraste het Senioren Netwerk Armhoefse
Akkers een tiental wijkbewoners met
een prachtig boeket. Een bedankje
voor het feit, dat zij het gehele jaar
door vrijwillig vaak langdurige zorg
bieden aan zieke familieleden of
vrienden. Een mooi gebaar!
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Kerstbomen
Diverse soorten, met en zonder kluit.
Vers uit eigen kwekerij.
Oisterwijksebaan 9, Tilburg (over de
draaibrug over het Wilhelminakanaal)
Verkoop start 3 december.
Ook open op zondag 9 en 16 december.
Ma t/m zat: 09.30 – 17.30 uur
Zondag: 11.00 – 17.00 uur
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Buurtbewoners in Villa Armhoef 			

Debbie de Weijer

Wat begon als een opmerking tijdens een na-borrel, eindigt in een heel weekend hard
werken voor 21 wijkbewoners uit de Armhoefse Akkers. Zij nemen namelijk ‘even’
Villa Pastorie aan de Piushaven over.
Ik ga in gesprek met Hanneke en Richard,
die samen met Warden en Bart het kernteam vormen. Beide zijn ze super enthousiast en bruisen van de energie. Toch is er
ook al wel gezonde spanning merkbaar.
Ze zullen immers een heel weekend voor
zowel de gasten van het restaurant als de
B&B moeten zorgen. Op vrijdagochtend 23
november start het kernteam, samen met
vaste medewerkers. Voor een vloeiende
overgang werken zij samen tijdens de
lunch. Vervolgens proosten ze samen met
taart en champagne en daarna zwaaien ze
de medewerkers van Villa Pastorie uit. Die
gaan namelijk een weekendje weg omdat
ze hun 5 jarig bestaan vieren.

Het kernteam met v.l.n.r. Richard, Bart,
Warden en Hanneke

Sleutel
Elke 1e woensdag van de maand koken
er gastkoks tijdens ‘Vrienden van Villa
Pastorie aan de kook’. Richard heeft zo
al eens samen met anderen voor 82 man
gekookt. Op een keer vertelde Michel (de
eigenaar) dat hij een weekend dicht zou
gaan in verband met hun 1e lustrum. Heel
spontaan zei Richard toen: “Dan geef je
ons de sleutel!” Al snel werden er wijkbewoners gezocht die mee wilden helpen
met dit avontuur en zodra het personeel
en menu rond was gaf Michel zijn akkoord:
Villa Armhoef was geboren!

21 vrijwilligers
De leden van het kernteam hebben allemaal stage gelopen om zo alle facetten van
het vak te leren kennen. Een restaurant
overnemen doe je namelijk niet zomaar
even. Soms hoor je wel eens in de media
dat een voetbalteam een avondje een
café overneemt, naar zover Richard weet
is een heel weekend vrij uniek. Het kernteam stuurt de overige 17 medewerkers
aan en zijn dan ook altijd met zijn tweeën
aanwezig. Opvallend is dat niemand van
deze vrijwilligers horeca-ervaring heeft. Wel
zijn het allemaal praktische mensen die
servicegericht zijn.
Villa Armhoef
Eigenaar Michel is ook erg enthousiast en
heeft een uniek logo ontworpen voor Villa
Armhoef: de sacramentskerk met daarop
de haan van Villa Pastorie. Dat weekend
heeft iedereen aangepaste kleding met dit
logo en de menukaart is aangepast. In totaal gaan er 6 man in wisselende ‘shifts’ de
keuken in. Het menu is in overleg met de
koks van Villa Pastorie samengesteld en de
koks van Villa Armhoef hebben alles thuis
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Een deel van het team van Villa Armhoef
en dat maakt de sfeer gemoedelijk en
vertrouwd. Er is voldoende keuze op de
lunchkaart, er wordt netjes opgediend en
het smaakt heerlijk. Na afloop gaan we
nog gezellig marshmallows roosteren bij
het vuur buiten. Enkele uitspraken van het
team die we hebben gehoord: “Werken van
9.00 tot 01.00 is wel erg lang.”; “Gisteren
(zaterdagavond) was het echt druk, maar in
de keuken is alles soepel verlopen.”; “Ik zit
in een bubbel en wil er gewoon nog niet uit,
zo leuk!”.

uitgetest. Het menu is divers met onder
anderen een stoofpotje, bloemkoolrisotto
en een imploderende chocoladebol. Ook de
lunchkaart ziet er heerlijk uit.
Hanneke loopt ondertussen in het restaurant rond alsof ze er al jaren werkt. Ze kijkt
mee en leert ondertussen hoe alles moet.
Vooral ook het contact met de gasten vindt
ze erg leuk. Zowel Richard als Hanneke
hebben er zin in: “het wordt een gaaf avontuur!”
Eigen ervaring
Dit klinkt allemaal goed, maar toch wil ik
ook zelf gaan kijken hoe het werkelijk gaat.
Bij binnenkomst zien we bekende mensen

Kortom: hele leuke enthousiaste verhalen
van een weekend waar iedereen met een
goed gevoel op terug kan kijken!

Nieuwe Kansen bij Novadic-Kentron 			

Jaap van Loon

Sinds 27 augustus jl. is de vestiging Edisonlaan van Novadic-Kentron ontmanteld
en wordt vanuit het pand Jan Wierhof 14 preventie en hulp geboden bij een riskante
leefstijl of een verslaving. Tijd voor een kennismaking.
ten van hun werk. Na er 1½ uur rondgelopen en geluisterd te hebben blijft bij uw
scribent één beeld hangen: verslaafd raken
kan iedereen overkomen. Kijk bijvoorbeeld
eens naar onze jongeren: 84% van de 12
– 18 jarigen is dagelijks online en 5% daar-

Donderdag 15 november jl. was er een
inloop-moment voor omwonenden om een
kijkje achter de schermen te nemen. Een
30-tal wijkbewoners troffen er een prima
ontvangst en een hele lading medewerkers
die vol enthousiasme vertelden over aspec12

is gevoelig voor prikkels. De eerste keer
aankloppen voor hulp vraagt wat! Wat dat
betreft is het een gelukkige bijkomstigheid,
dat de toegang redelijk anoniem bereikt
kan worden en dat de voordeur meteen
open gaat. Niemand hoeft dus voor de deur
staan wachten. Eenmaal binnen wordt de
cliënt opgehaald voor zijn/haar afspraak.
Alle gesprekken gaan op afspraak en er is
altijd sprake van een doorverwijzing door
(huis)arts of bijvoorbeeld Justitie. De medewerkers zijn veelal beroepskrachten, maar
ook ex-verslaafden (herstelmedewerkers)
zijn er als vrijwilliger werkzaam. Als geen
ander kunnen mensen zoals Sandra en
Daniël vanuit hun verslavingsverleden zich
inleven in de processen waar cliënten
‘doorheen’ moeten. Zij hebben aan den lijve
meegemaakt wat Novadic-Kentron voor
hen kan doen. En dat is best veel. Zo zijn
er programma’s speciaal voor jongeren,
zijn er korte en meer intensieve behandelingen, worden huisbezoeken afgelegd of
voorlichting gegeven. Bij de Forensische
Verslavingszorg worden mensen begeleid
die in aanraking zijn gekomen met Justitie
en een FACT-team geeft ambulante zorg
op velerlei gebied bij iemand thuis.

Carlijn Rijntjens (l.) en bestuurder
Walter Tibosch bij de opening
van raakt verslaafd aan het gebruik van
social media, zo blijkt uit een onderzoek
(2016) van de GGD Hart van Brabant.
N en K
Voor Carlijn Rijntjens, teamleider/locatiemanager, is de nieuwe locatie een echte
aanwinst: “We hebben hier op de Jan Wierhof alle facetten bij elkaar en kunnen die
verbinden met de zorg die hier nog meer
zit. Verslavingsproblematiek is eigenlijk een
verzamelwoord. We behandelen hier mensen die verslaafd zijn geraakt aan alcohol,
drugs, medicijnen, maar ook mensen met
een gok- of gameverslaving. Hun leven
wordt hierdoor volledig beheerst en wij
proberen hen met hulp op maat te helpen.
De beginletters van Novadic Kentron staan
bij ons voor ‘Nieuwe Kansen’; mensen helpen om stap voor stap weer regie over hun
eigen leven terug te krijgen.”
Vandaar, dat in allerlei drukwerk de letters
’N en K’ ook prominent te zien zijn. Nieuwe
Kansen bieden, creëren en ondersteunen,
daar zijn de ± 75 medewerkers dagelijks
mee bezig. Dat kan nu in een volledig gerenoveerd gebouw.
Steriel
De vele spreekkamers en groepsruimten
zijn sober en zelfs wat steriel ingericht. Dat
blijkt nodig, want het gros van de cliënten

De openingshandeling bij de spreekkamers, waar cliënten Nieuwe Kansen krijgen
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Wennen
Waarom was de opening pas bijna drie
maanden na de omstreden verhuizing?
Carlijn: “We kwamen in een nieuwe omgeving, waarin alles veel dichter op elkaar
zit en transparanter is. Dat is wennen.
Zo namen we een kantoortuin in gebruik,
waar medewerkers elkaar gemakkelijk
tegenkomen en daarvan gebruik maken om
bijvoorbeeld bepaalde dossiers met elkaar
uit te wisselen. Ook dat is wennen.”
In die kantoortuin stond een wensboom.
Bezoekers van de inloop-avond konden

daar een wens achterlaten. “We gaan ze
bekijken en als het kan er zeker iets mee
doen”, aldus Carlijn, “en verder hoop ik, dat
de buurt contact met ons zoekt, als er iets
is of gebeurt waar vragen over zijn.”
Novadic-Kentron is de instelling voor verslavingszorg in Noord-Brabant met als missie: ‘Samen Nieuwe kansen Creëren’. Wil
je meer informatie over de mogelijkheden
van hulp en advies, bel dan op werkdagen
tussen 08.00 en 17.00 uur met ( 073 689
90 90 of kijk op : www.novadic-kentron.nl.

Filmvoorstelling ‘Karakter Tonen’ in Theater de Leest

Teamcoach in de topsport 			

		

France Ghijsen

Onze wijkgenote en psychologe Anje-Marijcke van Boxtel heeft samen met het Brunel
Volvo Ocean Race team dit jaar een ware topprestatie geleverd. Een reflectie op de
ontberingen die tijdens de Volvo Ocean race aan de orde zijn en het tonen van karakter om telkens weer opnieuw te beginnen om het beste uit jezelf te halen, is mooi
vastgelegd in een film.
Deze film is te zien op dinsdag 18 december in Theater de Leest in Waalwijk. “Geweldig hoeveel enthousiaste wijkgenoten ik
trof bij de film die we maakten na de vorige
Volvo Ocean Race. Janneke van Berkel,
ook een wijkgenote, heeft nu weer het initiatief genomen voor een mooie avond in de
Leest”, vertelt Anje-Marijcke enthousiast. “Ik
heb de film Karakter ook nog niet gezien,
maar je kunt verwachten opgetild te worden
door prachtige zeilbeelden en inspiratie vinden in de verhalen over persoonlijke groei
en teamontwikkeling.”
Teamcoach – de prestatie
Het zeilteam Brunel was pas 6 dagen voor
de start van de race compleet. 9 individuen
die aan een teamprestatie begonnen en
van elkaar afhankelijk waren voor hun
leven. Waar ze de eerste helft van de race
achteraan in het klassement voerden,
scoorde het team na een omslag in Auckland uitsluitend podiumplekken en verdedigde ze in het laatste traject een gedeelde
1e plaats. Team Brunel finishte uiteindelijk
als 3e in Den Haag afgelopen juni. Deze

Anje-Marijcke-van Boxtel
prestatie is mede te danken aan de eerste
zeil-teamcoach ooit: Anje-Marijcke. “Waar
men in deze sport gewoon is aan zeilcoaches voor de techniek, heeft deze ploeg
geïnvesteerd in een teamcoach die zorgt
voor de mentale fitheid van de individuen
en de teamprocessen”, legt Anje-Marijcke
uit. Het resultaat is duidelijk; een betere
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prestatie! Dit team moest zich ontwikkelen
gedurende de race en op iedere stop-over
werd Anje-Marijcke ingevlogen, 11 keer
in totaal, om te werken aan individuele
groei en de teamdynamiek. Heel bijzonder!
Halverwege de race kwam het omslagpunt.
Waar Anje-Marijcke zelf ook de tijd noemt
die je nodig hebt om met de boot en elkaar
te leren werken, roemt het team haar
bijdrage als belangrijkste ingrediënt van
het succes. “In Auckland was de urgentie
groot genoeg om diep te kunnen gaan,
individueel en in de groep”, zegt Anje-Marijcke. ”We hebben daar een nieuwe koers
uitgezet. Het teamkompas heeft handen
en voeten gegeven aan hoe je als individu
kunt floreren in een team en het team kunt
geven wat het nodig heeft. Daarnaast is het
cruciaal dat je elkaar kunt aanspreken op
de gemaakte afspraken, waardoor het team
op een veel hoger level ging samenwerken
en daarmee geweldige prestaties leverde
op de trajecten erna”.

Aan de slag op volle zee
Ocean Race 2017-2018. En als Nederlandse teamcoach zie je mij ook even
voorbij komen”, knipoogt Anje-Marijcke. “De
zeil-metafoor als inkijkje in je eigen leven
geeft inspiratie hoe te navigeren in je eigen
uitdagende context. Iedereen herkent vast
hoe je na een tegenslag jezelf weer op
moet pakken, hoe je de benodigde veerkracht creëert om door te gaan en telkens
het beste uit jezelf en elkaar te halen”.
Wil je een bevlogen wijkgenoot zien
spreken, geïnspireerd raken door een
mooie film en een inspirerende avondje uit
beleven? Kom dan 18 december naar de
Leest in Waalwijk. Meer informatie over het
programma van die avond en de film is te
vinden op : www.deleest.nl.

De filmvertoning
Anje-Marijcke zal zelf de filmvertoning in
de Leest inleiden. ‘’On Air Media heeft
een film gemaakt over de ervaringen van
5 Nederlandse zeilers, in verschillende
teams op verschillende boten in de Volvo

Kerstviering RIBW Brabant
Maandagavond 17 december is er in de kerk aan de Broekhovenseweg 2 een speciale
kerstviering. Je bent van harte welkom.
Elk jaar organiseert RIBW Brabant in
samenwerking met Parochie De Goede

Herder een kerstviering voor al haar
cliënten, maar ook voor wijkbewoners en
andere geïnteresseerden. Tijdens deze
viering wordt er stilgestaan bij het kerstverhaal, zijn er inspirerende sprekers en wordt
er gezamenlijk gezongen onder leiding van
een gospelkoor. De viering wordt afgesloten met het aansteken van een kaarsje
voor onze geliefden en is er warme chocomel met een worstenbroodje. Inmiddels is
dit een heuse traditie geworden.
Inloop vanaf 19.00 uur en de viering begint
om 19.30 uur en zal een uurtje duren.
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Dit zaakje stinkt						

Gerben van Eeuwijk

Parkeerverbod van 5 t/m 30 november aan de Spoordijk, wegsleepregeling van kracht.
Hoezo? De gemeentelijke berichtgeving over de werkzaamheden aan het riool in de
Spoordijk en het laatste stukje van de Armhoefstraat liet volgens mij te wensen over…
Blijkbaar bezuinigt de gemeente Tilburg op
bewonersbrieven, want de omwonenden
in de omliggende straten weten van niets.
Wat we wel zeker weten is dat we deze
maand niet of nauwelijks in eigen straat de
auto kwijt kunnen. Circa 40 parkeerplaatsen zijn ruim 3 weken niet beschikbaar,
vanaf de Ringbaan-Oost via de Aldi tot
aan het kanaal. De Spoordijkbewoners valt
niets te verwijten, die moeten immers ook
ergens heen met hun vervoermiddel. Maar
waarom deze maatregel, geen idee. Op
onderzoek door de buurt om meer te weten
te komen.

Volop bedrijvigheid aan de Spoordijk
vlakbij de basisschool
voegen dat de ambtenaar aan de lijn zei
dat WC-kleppen echt dicht moeten, voor
opkomende water. Handig om te weten, zo
via via.

Dixi plaspaleis
De overburen hebben evenmin enige
sjoege, de achterburen hebben schitterend uitzicht gekregen. Een schaftkeet en
Dixi plaspaleis staan pal voor hun deur, in
plaats van op de ruime stoep op de hoek.
De zijburen hebben zelf naar de gemeente
gebeld voor meer info, en het is iets met
riolering. In de nieuwsbrief van de basisschool staat hetzelfde woord vermeld,
weer iets met riolering. Dit zaakje stinkt
overduidelijk, best vreemd allemaal. Lekker belangrijk eigenlijk, maar nu wil ik toch
meer weten.

Crommunicatie
Tenslotte heb ik zelf nog even de aannemer
gebeld, wiens naam en telefoonnummer
in de bewonersbrief staat. De gemeente
vermeldt alleen een postbus, en die kun
je niet bellen zonder naam. Zijn komische
verhaal komt er op neer dat alleen aanwonenden bericht krijgen, geen omwonenden.
En dat mensen elders parkeren, dat viel
niet te voorzien. Dat parkeerverbod is voor
de vorm, want de werkzaamheden vinden
uitsluitend ondergronds plaats; er worden
1500 sokken door de rioolbuizen getrokken. Hij zou de borden spoedig laten omdraaien, voor alle ‘wonenden’, aan-, om-, of
bij-. in de Amberhoevestraat, de Sportdijk
en de Geer- & Goorstraat, hoe krijg je het
verzonnen. Soms wordt een ergernis puur
vermaak, dankzij de crommunicatie vanuit
een aannemer. Zelden zo gelachen dankzij
de gemeente!

Hilariteit
Bij de buurtkrant is inmiddels wel een
bewonersbrief beland en daarin staat
summier uitleg: riolering inderdaad, aan de
Armhoefstraat en Spoordijk, niet in onze
Heile Schoorstraat. De aannemer start op
maandag 12 november, een week nadat
het parkeerverbod is ingegaan! Verder
staat er een geruststelling in: ‘De meeste
werkzaamheden zullen weinig tot geen
overlast veroorzaken.’ Gevolgd door de
hilarische toevoeging: ‘Het kan zijn dat u
korte tijd geen gebruik kunt maken van
douche en WC.’ Zijbuurvrouw weet toe te

Reactie vanuit de gemeente:
De aanwonenden hebben allen een brief gekregen
met uitleg en toelichting middels een folder over de
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werkzaamheden. Er is aan gegeven dat zij nadere
informatie via de aannemer ontvangen zodra de
uitvoering start. Het gaat om een tijdelijk parkeerverbod op de locatie waar de ompompinstallatie met de
buizen is geplaatst. Dit is om de werking van het riool
tijdens de werkzaamheden te kunnen garanderen.

De aannemer heeft bij elk huis aangebeld waar de
buizen liggen en dit toegelicht. Er is ook aangegeven
dat na plaatsing de auto’s er weer mogen worden
geparkeerd. En de genoemde Dixi? Die is niet van
dit project.

Voor het eerst …						
Deze rubriek gaat over nieuwe levenstappen die gezet worden vanuit onze wijk met daarin aandacht
voor achtergronden, drijfveren en verwachtingen. Wil je meedoen, of heb je tips? Laat het weten aan
de redactie via 7 armhoefseakkers@gmail.com.

Nieuw in de buurt of nieuwe buurt? 		

Toine Peerboom

“Schrijf jij nu ook in ons buurtblad?” De vriendelijke mevrouw bij wie ik regelmatig in
de winkel te gast ben, bedoelt het positief. En mijn bijdragen kunnen haar bekoren.
Fijn dus. Maar toch schuurt het: ons buurtblad.
Overigens ben ik op zijn suggestie ingegaan en heb ik de ‘stadsmonitor Tilburg’
gegoogeld. Daar vind je inderdaad wijkkaarten, zonder namen en met heel veel
nummers. Ik raad meneer Van Akkeren
een artikel van wijkgenoot Martin Dahlhaus
aan (cf. : www.tilburgers.nl/zet-tivoli-weerterug-op-de-kaart/). Die laat duidelijk zien
waarom Tivoli heet zoals het heet.

In juni ontving ik voor het eerst wijkblad
‘Armhoefse Akkers’ in mijn brievenbus.
Daarbij vielen me twee dingen op. Hoezo
ontvang ik als inwoner van Tivoli dit
wijkblad? En als tweede de oproep op
de voorkant van het blad waarin omineus
gesuggereerd werd dat dit wel eens het
laatste exemplaar van de buurtkrant zou
kunnen zijn. De eerste vraag zakte weg; de
noodkreet bracht me ertoe om een mailtje
aan de redactie te sturen met de mededeling dat ik me wel wilde engageren met het
wijkblad.

Binnenstad
Datzelfde artikel raad ik ook de leden van
de Buurtraad aan. Een simpele blik op
hun website (: www.armhoefseakkers.nl)
leert dat zeven van de acht leden van de
Buurtraad in het oostelijk deel van de wijk
wonen, inderdaad in dat deel van Tilburg
dat van oudsher ‘Armhoefse Akkers’ heet.
De wijk in zijn huidige omvang is al lang
niet meer “een dorp in de stad”. De wijk is
niet alleen groter, maar ook veel diverser
geworden, met dank aan dat wat het CBS
kennelijk van de gemeente vraagt. Westelijk van de Ringbaan-Oost woon je wellicht
wel lommerrijk, maar zeker niet idyllisch zoals in een dorp. En ik kan het weten, want
ik ben in een - weliswaar Limburgs - dorp
opgegroeid. Tilburg is de zesde stad van
dit land en kent ook de problematiek die bij
zo’n stedelijke omvang hoort. Buiten ‘het
dorp Armhoefse Akkers’ ligt de binnenstad,

Tivoli
Overigens bleef de naam van buurt en
krant me wel bezighouden en al helemaal
toen ik in het oktobernummer de bijdrage
las van omgevingsmanager Marc van
Akkeren. In een typisch ambtelijke reactie
op de vraag hoe het nu zit met de nieuwe
wijkindeling waarmee in ieder geval de bewoners van de driehoek Dunantstraat-St.Josephstraat-Tivolistraat verrast werden,
komt hij niet verder dan een relatie leggen met wat het Centraal Bureau voor de
Statistiek (CBS) kennelijk wil. Met andere
woorden: cijfers zijn leidend en niet bewoners en/ of wijkgeschiedenis. Een typisch
voorbeeld van Droogstoppel-mentaliteit ten
stadhuize.
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met zijn eigen dynamiek. Die binnenstad is
thans dus ook onderdeel van de wijk. En
dat is niet louter idylle.

Dunantstraat-St.-Josephstraat-Tivolistraat
helemaal niet zo ingewikkeld: het merendeel van de mensen die hier wonen is lid
van een vereniging van eigenaren. Ik zou
zeggen: ga eens bij de besturen van de
VvE’s van Bellevue en Lindenhaage op
bezoek: er wonen daar best aardige mensen. En begin eens na te denken over een
andere naam: een nieuwe werkelijkheid
vraagt daar ook om.

Van overheidswege hebben we nu via
ambtenaar Van Akkeren gehoord hoe de
nieuwe wijkindeling tot stand is gekomen.
Van de Buurtraad zou het een mooie geste
zijn om ‘hun’ nieuwe wijkgenoten welkom te
heten, bijvoorbeeld door een keer met hen
in gesprek te gaan. Dat is in de driehoek

Oostelijk groen
Vanuit het centrum naar het Oosten
Loop ik naar je toe, het groen tegemoet
Ook de jaren dat je bent verdwenen
Herinnerde ik me het zo goed.
Die kerk met zijn groene toren
Richtpunt uit mijn jonge tijd
Mijn geloof ben ik verloren
Je aanwezigheid nooit kwijt.
Nu is het kerkgebouw gesloten
Wordt sloop en blokkendoos geweerd
Dat vorm en kleur zo onverdroten
Standhoudt in gedachten van weleer.
Vanuit het centrum naar het Oosten
Loop ik naar je toe, het groen tegemoet
Richtpunt uit mijn jonge jaren
Je vorm, je kleur waren zo goed.
Opgeschreven 25-04-2006

G. Polder

Heel Armhoef zingt
Gezellig met elkaar zingen in de Pelgrimhoeve. Dat
staat weer te gebeuren op zaterdagavond 12 januari.
Vorig jaar was het een succes. Met elkaar werden een
aantal bekende liedjes uit binnen- en buitenland gekozen
uit het tekstboek. Vervolgens was het een kwestie van de
maat houden en uit volle borst meezingen. Het zorgde
voor een gezellig avondje uit en nieuwe contacten. Mooi
dus, dat ook dit jaar weer een paar mensen vrijwillig de
organisatie op zich genomen hebben. Dit jaar begeleidt
Arjan Kooijmans de groep op de piano. Toegang is gratis,
dus wat let je om eens even binnen te wandelen …
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Gezocht: verkeersregelaars bij FC Tilburg
In de vorige editie is gesproken over de verkeersveiligheid rondom het voetbalcomplex van
FC Tilburg. Met name het parkeren langs het kanaal leidt tot gevaarlijke situaties en is soms
helemaal niet nodig omdat er dan nog parkeerplaatsen op het eigen terrein vrij zijn.
De Buurtraad en FC Tilburg slaan de handen ineen en zijn op zoek naar vrijwilligers die op
zaterdagen en eventueel zondagen willen helpen met het regelen van het verkeer. We
hebben het dan vooral over de ochtenduren. FC Tilburg biedt uiteraard koffie en
worstenbrood aan voor diegene die mee willen helpen.
Heb je interesse? Meld dit dan via 7 info@fc-tilburg.nl.

De dag van het koor

De Kruikenzangers						

Maaike Hanssen

Op 9 december is de jaarlijkse Dag van het Koor. Een mooie gelegenheid voor mij om
op maandagavond een bezoekje te brengen aan smartlappenkoor De Kruikenzangers
in de Pelgrimhoeve op de wekelijkse repetitie-avond.
Ik word hartelijk ontvangen door Ingrid Kranenburg die sinds begin oktober voorzitter
is. Het bestuur van het koor bestaat verder
uit een secretaris, een penningmeester
en twee leden. In 2001 is het koor opgericht door Jos Notenboom, die jaren heeft
meegezongen. Peter de Leeuw, beheerder
van de Pelgrimhoeve, is al vanaf het eerste
uur lid, evenals Lijntje Smulders. Zijn vrouw
Willy zorgt voor een natje en een droogje.

volle borst mee. Verder komen de leden uit
allerlei plaatsen zoals Goirle, Loon op Zand
en Oisterwijk. Het koor telt zo’n 60 leden,
waarvan 21 mannen. Het is vooral een
gezelligheidskoor, waar de mensen zich
meteen thuis voelen. Die sfeer is duidelijk
merkbaar. De zangers en zangeressen
zitten aan lange tafels gezellig te kletsen
als ik binnenkom, een kopje koffie of thee
te drinken en zich voor te bereiden op de
repetitie. Die begint om 20.15 uur. Dirigent
Erik Potters zet er meteen de vaart in en ik
word aangenaam verrast door het volume
en de kwaliteit van het koor. De twee accor-

Gezelligheidskoor
Een aantal (voormalige) bewoners van
de wijk zoals Riet van Gevel, de zusjes
Bertens en Roos Elling, die jarenlang in de
Daendelsstraat hebben gewoond, Jan Grij
en Karel Vermeulen zingen iedere week uit

Dit artikel gaat verder op pagina 24
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Party, party
Vroeger, toen alles beter was. En mooier en rustiger en gezelliger en Ad de Beer nog gewoon in
de wijk langskwam met zijn rijdende supermarkt, voeger dus, had je bij elke brug een brugwachtershuisje met een brugwachter erin. Een goede vriend en buurtgenoot van mij heeft die eervolle
functie een poosje bekleed, hij kan er met warmte over vertellen. Overzichtelijke taken. Vaak rust
tussendoor. Je voelt de seizoenen. En je helpt altijd iemand vooruit: als je de brug open doet zijn
de schippers blij omdat ze verder kunnen. Doe je hem dicht zijn fietsers, wandelaars en chauffeurs blij omdat ze hun weg kunnen vervolgen. Soms denk ik weleens: was ik maar als brugwachter
geboren.
De brugwachtershuisjes zijn er nog op veel plekken en gelukkig is er in de Piushaven ook nog een
brugwachter van vlees en bloed. Afgelopen zomer maakte ik een paar keer mee dat de brugwachter van dienst -in de gloeiende hitte, zwetend als een otter- dat ding moest opendraaien en
daarbij hartelijk door het publiek werd aangemoedigd. Mooie saamhorigheid. Ik hoop dat in het
stadhuis nu niet iemand zit te bedenken dat ook die brug met een druk op een onzichtbare knop
open en dicht gedraaid kan worden. Maar je weet nooit in deze tijden met de algehele neoliberale
trend van privatisering en automatisering. De dood in de pot.
Alle andere brughuisjes zitten vol met elektronische apparatuur en kilometers kabel die allemaal
uitkomen bij onze buurtgenoten van Rijkswaterstaat in de oksel van het Wilhelminakanaal en de
toegang tot onze mooie Piushaven.
Een gebouw dat de rust uitstraalt van het kabbelende water van het kanaal. Er zitten wat mensen
achter beeldschermen. Af en toe komt er iemand naar buiten om een sigaretje te roken. Achter
de receptie zit altijd een montere mevrouw in een Rijkswaterstaatpakje, voor het geval er bezoek
komt. En aan de kade ligt regelmatig een stoere boot met zwaailichten, en radar en zo, zodat je
denkt: daar zou ik ook wel willen werken, beetje rondvaren door de Brabantse wateren.
Maar iets moet er toch zijn daar in dat stille gebouw. Want bijna dagelijks staat er een busje van
‘Party Fun Verhuur’ op de parkeerplaats. Ik wandel er nogal eens langs, maar ik hoor geen partygeluiden. Mijn fantasie zegt mij dat de brugwachters die vroeger in de natuur en onder de open
lucht hun werk deden, niet echt vrolijk worden van hun beeldschermen, computers, zittend op
een bureaustoel. Vandaar de party-service? Zouden ze daar ’s nachts in de kelder op discoklanken
feestjes hebben? Als dat zo zou zijn, misschien toch eens overleggen of we daar als buurbewoners
dan ook van kunnen meegenieten. Klinkt goed: discoavond in de kelder van Rijkswaterstaat. Kunnen we ook weer eens allemaal zien wat ze daar nou eigenlijk uitspoken die buurtgenoten van ons.
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deonisten, Christa van de Broek en Karel
Steenbergen, zorgen voor de muzikale
ondersteuning.

de Laat, ook lid is van het koor. En dus
liedjes van opa zingt. Ook met carnaval
zijn er optredens, natuurlijk met bijpassend
repertoire. Door het jaar heen wordt menig
smartlappenfestival bezocht, zoals bij voorbeeld ‘De Tranen van Cooth’ in Breda.

Knipoog
Er wordt gezongen, geschaafd, nog eens
gezongen en het resultaat mag er zijn. Het
enthousiasme van Erik werkt aanstekelijk.
Er komen vlinders in de nacht voorbij, er
wordt over Tilburg gezongen en over de
wereld. Het koor profileert zich als smartlappenkoor met een knipoog. Dat betekent
dat het repertoire niet alleen uit oubollige
smartlappen bestaat maar is aangevuld
met allerhande Nederlandstalige liederen.
Een leuk detail is dat Mariëtte, de kleindochter van smartlappencomponist August

Mocht je het koor zelf een keer in levenden lijve willen zien en horen, dan kan dat
op 20 januari a.s. Dan is er namelijk een
smartlappenmiddag in de Pelgrimhoeve.
Maar eerst treden ze nog op bij de kerstmarkt van Amarant op 14 december a.s.
Het bijwonen van een optreden is zeker de
moeite waard en je kunt altijd op maandagavond even binnenlopen bij de Pelgrimhoeve.

Natuurwerkdag in Moerenburg wederom een succes
Zaterdag 3 november jl. was het weer Nationale Natuurwerkdag. Het is inmiddels
min of meer traditie dat vanuit de werkgroep Behoud Moerenburg die dag wordt
ingevuld met het georganiseerd verwijderen van zwerfvuil. Op zich misschien geen
uitnodigende klus, maar het blijkt steeds weer dat zelfs rotzooi ruimen in de natuur
gewoon leuk kan zijn.
Tevens werd nu voor het derde jaar
met succes ook een andere natuurklus
aan toegevoegd: het snoeien langs de
waterkant bij de waterplas die bekend staat
als ‘de kikkerpoel’. Door het uitdunnen
en verwijderen van de begroeiing, komt
er weer voldoende licht op de poel zodat
het water helder blijft. Deze klus is nog
niet helemaal klaar maar wordt op een
later tijdstip mogelijk opgepakt vanuit de
knotploeg.
Opkomst
Wederom was de opkomst van deelnemers
erg groot: rond de 60 vrijwilligers uit onze
wijk en daarbuiten met ook wat nieuwe
gezichten. De gemeenschappelijke noemer
blijkt toch wel de liefde voor de natuur en
het gebied Moerenburg.
Er werd weer gestart bij de Waterzuivering
Moerenburg, waar vanaf 09.00 uur inloop
was met koffie, thee en koek. Johan
Reijnders verleende ons zoals gewoonlijk in

Schrikbarend hoeveel troep nu
weer werd ingezameld
zijn woning gastvrijheid. Bij aanvang werd
een toelichting gegeven op de te verrichten
werkzaamheden. Om 9.30 uur ging
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soep.
Medewerkers van de
Diamant groep verleenden
hun hulp, door de
verzamelde afvalzakken
op te pikken in hun auto
en dit afval te deponeren
in de grote gereedstaande
container die door de
gemeente Tilburg voor
deze klus was geplaatst.
Voldoening
Het fraaie weer droeg er
uiteraard toe bij dat we
kunnen spreken van een
plezierige werkdag.
Voor velen is het inmiddels
een jaarlijks terugkerende
activiteit. Het is een enorm
succes en we denken dat
dit niet alleen komt door
een tevreden gevoel omdat
het mooie natuurgebied
Gezellig in een ploegje aan het werk
er weer schoon bij ligt.
Het komt ook omdat het
men in groepjes aan de slag. Aan ieder
gewoon gezellig is zo samen buiten bezig
groepje was een groepsleider toegevoegd,
te zijn met een goed georganiseerde klus.
die op de hoogte was van de taken en
Men doet graag mee, omdat het meer
afspraken. Iedere deelnemer kon over
is dan een halve dag sjouwen; het geeft
goede werkmaterialen beschikken zoals
immers naast voldoening, ook gezelligheid
werkhandschoenen, grijpers, afvalzakken
en verbinding. We hopen daarom voor
en voor ieders veiligheid waren er volop
volgend jaar op net zo veel deelnemers.
veiligheidshesjes.
De organisatie wil via deze weg iedereen
Op het einde van de ochtend waren we
nogmaals van harte bedanken voor ieders
voor de lunch te gast bij Manege Hooijen
inzet op deze dag
waar Wolfs catering uit Berkel Enschot
voor twee heerlijke soepen had gezorgd.
Namens de Werkgroep Behoud
Ook dit jaar mochten wij op de Buurtraad
Moerenburg, Jos Parren, Ad de Beer,
Armhoefse Akkers en het Brabants
Ingrid Maas, Jose Couwenberg en Will van
Landschap rekenen voor een financiële
Sprang.
ondersteuning voor de koffie, thee en de
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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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Wijkkwis – kerstpuzzel
Een goede 6 maanden geleden zaten velen uit onze wijk hun hersenen te breken tijdens de
Wijkkwis Armhoef. In de aanloop naar de editie 2019 hierbij alvast wat oefenstof.
Hoewel iedereen ongetwijfeld zijn en haar uiterste best deed om alle antwoorden te vinden, lukte het niet
alle teams om het volledige wijkkwisboek ingevuld te krijgen. Lag het aan de tactiek? Was het de slechte
internetverbinding? Of zaten er te weinig mensen in het team? Allerlei mogelijke redenen voor het niet
winnen van die prestigieuze beker. Volgende keer beter, hoor ik jullie denken. En dat klopt, komend jaar
nieuwe ronde nieuwe kansen.
Om die kansen wat te vergroten, kunnen jullie de komende edities van de wijkkrant oefenen met enkele
vragen. Een aantal vragen zal meegenomen worden in de Wijkkwis 2019 die op 18 mei plaatsvindt.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

Hierboven vind je gedeelten van gepubliceerde foto’s in het wijkblad Armhoefse Akkers. In welke maand
werd een foto gepubliceerd en wat was de titel van het artikel. Als er geen titel bij stond wat was dan het
onderwerp? Geen wijkbladen meer? Op : www.armhoefseakkers.nl vind je alle edities.
Stuur je antwoorden vóór het eind van dit jaar naar 7 wijkkwisarmhoefseakkers@gmail.com en vergeet
daar niet je adres bij te zetten. Uit alle goede inzendingen worden 3 winnaars getrokken, die een leuke prijs
ontvangen, beschikbaar gesteld door enkele lokale ondernemers.
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Van de KooK
Recepten met een verhaaltje

Bloemkoolgemak

Lucy Reijnen

“Dus het hoeft niet een lekker of bijzonder recept te zijn?”, vraagt Huub Reijnen, jawel: mijn
eigen Huub. “Nee”, zeg ik, “het gaat om het verhaal dat erbij hoort.”
“Nou,” stelt hij voor, “waarom schrijf je dan dat verhaal over die bloemkool niet op?”
Huub heeft al jong leren koken. Hij kookt vaak en heerlijk. Hij bakt bijna iedere dag brood en
een van zijn specialiteiten is appeltaart. Jong geleerd oud gedaan. Want in het gezin waar hij
opgroeide werd om de beurt gekookt door de vier kinderen. Dat was de afspraak. Niet allemaal
waren ze hier erg goed in maar ze deden het wel allemaal wel, want wie gekookt had hoefde
niet af te wassen.
Hij als oudste was niet zo van het koken en het meest gunstige wat je over het resultaat kon
zeggen was dat de maaltijden verrassend waren. Het was de tijd van vóór de kant en klaar
maaltijden en toch kon hij in no-time een maaltje op tafel zetten. Macaroni met tomatenpuree
en kaas is een snel te bereiden gerecht. Of spaghetti met geraspte kaas en tomatenpuree. Of
macaroni met smack èn kaas èn tomatenpuree. Om te bewijzen dat hij heus ook wel iets
anders kon bereiden maakte hij op een dag bloemkool met gekookte aardappelen en
rookworst. Een bijzondere maaltijd. Toch?
Nodig:
- een bloemkool
- een kilo geschilde
aardappelen
- een rookworst
- (eventueel) kluitje boter

Bereiden:
Snij de onderkant van de bloemkoolstronk en verwijder het blad.
Zet de bloemkool in zijn geheel in een pan water en kook tot het zacht is
Kook de aardappelen
Verwarm de rookworst
(Als disgenoten zeuren over ‘droge aardappels’ kan er een kluitje boter bij
geserveerd worden)

Concert in abdij Koningshoeven 		

		

Toine Peerboom

Op zondag 23 december a.s. vindt in de Abdijkerk van Koningshoeven een concert in
kerstsfeer plaats. Het concert begint om 15.00 uur en de kerk is vanaf 14.30 uur open.
Het Oisterwijks Kamerkoor, Het Veldhovens Kamerkoor en het strijkers- en blokfluitensemble van Factorium verzorgen samen met de broeders van de abdij een concert waarvan de
opbrengst bestemd is voor de ziekenpost bij het trappistenklooster in Ssanje, Oeganda. Een
uitbreiding van die ziekenpost, met een verloskamer en een betere inrichting voor moederen kindzorg, is dringend noodzakelijk.
Kaarten à €12 p.p. zijn te verkrijgen in de kloosterwinkel van Abdij Koningshoeven of te
reserveren via 7 abdijkerstconcert@gmail.com. Kinderen tot 16 jaar betalen € 6 p.p. Na
afloop van het concert is er de gelegenheid om een glas Glühwein of chocolademelk te
drinken.
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Ingezonden reacties

Vrachtwagens in de wijk - 3
De gemoederen in het oostelijk deel van onze wijk over de overlast van vrachtwagens
zijn nog niet bedaard. Inmiddels zijn er Art. 40-vragen beantwoord en laten bewoners
en Buurtraad dit item niet meer los.
Na enkele weken kwam er een fraaie, brandweerrood
geschilderde brug weer terug op haar plekje. De
brug moest er voorlopig weer even tegen kunnen.
Maar nee, al na enkele dagen werden de slagbomen
voor een aantal uren weer gesloten. Storing aan de
bediening werd er gemeld. Toen ik het artikel in het
BD (04/10) over de verkeersoverlast van vrachtwagens in onze wijk las, moest ik direct denken aan mijn
‘avontuur’ rondom een advies dat ik aan RWS (RijksWater-Staat) heb willen geven.

De grootste oorzaak vormt het (trein)
viaduct over de Ringbaan Oost dat met zijn
beperkte hoogte van 3,8 m. een echte bottle
neck is voor hoge vrachtwagens. Bijna
dagelijks veroorzaakt deze strubbelingen en
gevaarlijke situaties in het verkeer. Om dit
probleem op te lossen zou deze spoorbrug
compleet vervangen moeten worden. De
kosten daarvan zijn in het verleden al geraamd op 16 tot 24 miljoen euro en dat wordt
voor de gemeente op korte termijn geen
haalbare kaart. Inmiddels is de ‘sluiproute’
over draaibrug over het Wilhelminakanaal
bekend met alle gevolgen van dien.
Wijkgenoot Gérard Opstelten nam daarom
contact op met Rijkswaterstaat (RWS) om
een advies uit te brengen. Hierbij zijn relaas.

Ik ben begin juli eens op de website van RWS
gaan kijken of er een mogelijkheid bestaat om dit
via de digitale weg te doen. Ik had de keuze: ‘wilt
u informatie?’ of ‘heeft u een klacht?’ Niet dus, ik
wil graag een advies uitbrengen. Ik heb toen RWS
gebeld, maar het was óf informatie, of een klacht,
iets anders bleek niet mogelijk, dus heb ik maar een
klacht van mijn advies gemaakt. Met als gevolg,
dat ik werd uitgenodigd voor een ‘hoorzitting’ op
woensdag 5 september in ’s-Hertogenbosch. Ik werd
keurig op tijd in een zaaltje geleid waar 4 personen

De draaibrug
‘U kunt zich vast nog wel herinneren dat de draaibrug
van de Oisterwijksebaan in 2015 in zijn geheel is opgetakeld en getransporteerd voor een renovatiebeurt.

Maak kennis met de Vietnamese keuken
Rob en Vi Veneman nodigen u
van harte uit voor:

No 16 Vietnamese eeterij
Zondag 9 december en
1e kerstdag
Klasse Theater, Carré 16 vanaf 17.30 uur
Een tafeltje reserveren?
: www.etenbijno16.nl of via
7 reserveren@etenbijno16.nl.
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op mij zaten te wachten: een onafhankelijke jurist,
tevens voorzitter, twee medewerkers van RWS op
technisch gebied en een secretaresse die het verslag
zou maken. Om een lang verhaal kort te houden, ik
kreeg de gelegenheid om mijn advies uit te brengen:
“Aangezien de brug regelmatig stuk is en dit veel
ergernis bij de verkeersdeelnemers oplevert, wil ik u
adviseren om de brug te sluiten voor vrachtverkeer.
Er gaan dagelijks vele zwaarbeladen vrachtwagens
en agrarische werktuigen over de brug die vaak
het aangeven maximale gewicht overschrijden.
Dit is m.i. de oorzaak van de vele schades aan
de brug. De buurtbewoners hebben dan erg veel
overlast. Bovendien vind ik het als belastingbetaler
verschrikkelijk dat om de haverklap er 2 tot 4 busjes
met monteurs zich op de brug storten om haar weer
draaiende te krijgen.

Chris Ketelaars turfde eind oktober tussen
16.00 en 17.00 uur het verkeer over de
draaibrug. Hij kwam op 5 auto’s per minuut!

Op 26 oktober heb ik per aangetekende post (dat
is lang geleden!) een brief en het verslag van RWS
ontvangen. Kort samengevat concludeert men
het volgende: n geen verband tussen het zware
vrachtverkeer over de brug en de vele reparaties; de
‘besturing’ is regelmatig defect n de omleidingsroute
bij een langdurig kapotte brug is niet optimaal;
RWS zoekt hierover contact met de gemeente
hieromtrent n RWS zal strenger toezien op de
verkeersmaatregel die de reparerende aannemer
binnen één uur moet nemen en het beperken van
geluidsoverlast n RWS is niet verantwoordelijk voor
het beperken van vrachtverkeer over de brug; dit is
de gemeente n dit geldt ook voor handhaving van de
verkeersmaatregelen n de brug is in 2012 4x kapot
gegaan, 2013 - 5x, 2014 - 14x, 2015 - 8x, 2016 - 10x,
2017 - 16x en 2018 - 18 x (tot nu toe).
Enkele van mijn conclusies: n de toename van 500%
aan reparaties zou alleen liggen aan de ‘bediening’?
n Pas na 75 gesloten bruggen (2012-2018) gaat
men kijken of de omleidingsroute uit onze wijk
gehouden kan worden! n De reparerende aannemer
heeft een contract om dit binnen 2 uur te doen; dat
wordt vrijwel nooit gehaald en het plaatsen van
een omleidingsroute duurt enkele dagen. Intussen:
puinhoop in de wijk! Onvoorstelbaar dat wij hier onze
belasting voor betalen!’

‘Jaren geleden was er al eens sprake van dat de
brug afgesloten zou worden voor auto’s, maar hier
kwam zoveel protest tegen van mensen die hun
kinderen perse met de auto naar Longa of Were Di
moesten brengen, dat dit niet is gebeurd. Misschien
nu de verkeerslichten aan de Bosscheweg er zijn
dat de mensen na gaan denken wat belangrijker is
veiligheid of gemakzucht. Voor mij mag de brug voor
alle verkeer afgesloten worden. Dit zal veel veiliger
zijn en dan komt er ook een einde aan al die racende
voetballers die door de JP Coenstraat en zo scheuren
om op tijd op het voetbalveld te zijn. Op zaterdag- en
zondagmorgen 10 tot 15 auto’s achter elkaar aan!
De brug afsluiten en de Hoevense Kanaaldijk tussen
Pelgrimsweg en Daendelsstraat een richting maken
en we zijn van heel veel verkeer af.’

Afsluiting
Jan Trommelen woont al 44 jaar in de Heile
Schoorstraat. Hij schrijft:
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Mario’s Midweek
Bezoek van ‘onze’ wijkwethouder
Op 16 januari komt wethouder Mario Jacobs naar onze wijk om in gesprek te gaan
met de wijkbewoners. Hij licht zelf toe waarom.
Mario Jacobs, wijkwethouder: “In juni ben ik gestart aan mijn tweede periode als
wijkwethouder van jullie prachtwijk. Als wijkwethouder ga ik erop letten dat de teksten uit het
bestuursakkoord 'Gezond en gelukkig in Tilburg' ook in jullie wijk
tot uitvoering komen: ‘dat we zaken aanpakken met de mensen in
de wijk’, ‘dat iedereen bij ons terecht kan met grote en kleine
ideeën’ en ‘dat mensen zelf aan de slag gaan in hun buurt en
daar ook de ruimte voor krijgen’.
Het klinkt logisch allemaal, maar het gaat niet altijd vanzelf. De
Buurtraad heeft mij uitgenodigd om aan te schuiven op plaatsen
waar bewoners van de Armhoefse Akkers en Moerenburg al
graag samenkomen. Gewoon voor een goed gesprek. Over wat
jullie willen met je buurt of straat, wat je er zelf voor wilt doen en
waar je de gemeente voor nodig hebt.
De eerste keer is op woensdag 16 januari vanaf 19.30 uur bij
café Zomerlust. Je bent welkom! Maar natuurlijk sta ik ook altijd open voor jóuw uitnodiging
als er iets is dat je met mij wilt bespreken.”

De actie voor het bruggedicht van Karla Witjens loopt naar wens. Inmiddels is ruim € 2.500
opgehaald. Het is dus welhaast zeker, dat een brug bij de Buunder-plas in Moerenburg
straks niet alleen mensen, maar ook letters gaat dragen.
De kerstmarkt bij het Boeijend Huys op 24 november jl. trok iets minder belangstelling dan
verwacht. Bezoekers konden zich o.a. ook laten informeren over het nieuwe complex aan de
Bosscheweg 33 dat naar verwachting oktober volgend jaar gereed is en 22 appartementen
biedt voor ouderen met een vorm van dementie.
Gelijktijdig met de aanpak van de riolering wordt de herinrichting van het laatste gedeelte
van de Armhoefstraat aangepakt. Het gaat er hetzelfde uitzien als de al eerder
gerenoveerde rest van de straat. Het duurt nog wel even want de aanpak is voorzien in de
loop van 2019.
Amarant organiseert op vrijdag 14 december weer haar jaarlijkse grote kerstmarkt op het
Daniël de Brouwerpark. Van 17.00 - 21.00 uur is iedereen, jong en oud, van harte welkom
aan de Bredaseweg 570 in Tilburg om de kerstsfeer te komen proeven. De entree is gratis.
Het Rode Kruis Tilburg start het nieuwe jaar op een gloednieuwe locatie: een kantoorpand
aan de Centaurusweg. Ook zoekt het Rode Kruis nieuwe vrijwilligers. Interesse? Mail naar
7 evenementenhulp.districtmwb@rodekruis.nl. Heb je vragen hierover? Neem dan contact
op met Fenna Farenhorst via 7 ffarenhorst@redcross.nl of ( 06 468 080 96.
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Het Alzheimer Café Tilburg heeft op dinsdag 11 december een avond over Diagnose en
Behandeling. Op dinsdag 8 januari is er een lezing over: ‘Hoe ga je om met dementie thuis?’
Locatie Korvelplein 60, aanvang 20.00 uur. De toegang is gratis en vooraf aanmelden is niet
nodig. Info: ( (013) 467 80 22 of (013) 469 10 75.
Op de laatste dag van oktober heeft het jaarlijks Moerenburgoverleg plaatsgevonden.
Zoals gebruikelijk passeerden diverse bespreekpunten m.b.t. Moerenburg de revue. Zo is
gesproken over o.a. een bebouwing aan de Zandstraat, bestrijding van Jacobskruiskruid, Ut
Rooi Bietje, de komst van een uitzichttoren, Roadburn-camping en natuurlijk de Waterzuivering.

Kunst van Nu aan de Tivolistaat		

		

Jaap van Loon

Wie regelmatig binnenkijkt in de voormalige sigarenwinkel van Gust van Dijk aan de
Tivolistraat wordt verrast met wisselende exposities van hedendaagse kunst. Weinigen weten, dat achter dit pand een prachtige residentie voor kunstenaars schuil gaat.
Bij het interview met Mila Lanfermeijer (zie
vorige nummer) werd ik ontvangen door
een zeer gedreven Riet van Gerven, de
drijvende kracht achter SEA Foundation.
Deze stichting biedt professionele kunstenaars een residentieprogramma aan. Kunstenaars, curatoren en schrijvers met een
internationale praktijk, werken en verblijven
dan in een volledig op hun vak gerichte
omgeving in Tilburg.
Focus
Achter het pand aan de Tivolistraat bevindt
zich een prachtig ingericht woon- en werkatelier dat gedurende een werkperiode volledig ter beschikking staat aan een kunstenaar. Riet legt uit: “Makers hebben de mogelijkheid om bij ons een projectaanvraag in
te dienen. Hierin beschrijven zij hun ideeën
en plannen waaraan zij willen werken. Uit dit
aanbod selecteren wij kunstenaars die een
paar weken naar Tilburg worden gehaald.
Wij bieden hen een residentie met rust en
focus om een verdiepingsslag in hun praktijk
te maken. Het is niet alleen de ruimte die we
ter beschikking stellen, maar ook ons hele
netwerk. Daardoor kunnen ze bijvoorbeeld
terecht bij andere ateliers zoals het Textiellab. Ze hebben ook de mogelijkheid om met
vakgenoten te reflecteren op hun werk, hun
kennis te verbreden en te delen.”
SEA Foundation werkt vanuit de overtuiging dat hedendaagse kunst het beste

Tentoonstelling Mila Lanfermeijer
gedijt in de praktijk. Riet: “Wij geloven dat
hedendaagse kunstenaars buitengewone
perspectieven bieden op de hedendaagse
samenleving. Wij willen daar heel graag ook
ons steentje aan bijdragen.”
Vrijwillig
Alle werkzaamheden binnen SEA Foundation worden door vrijwilligers verricht. Daar
komt nog heel wat bij kijken. Maak maar
eens een selectie uit de stroom van projectaanvragen; bekijk dan wat een kunstenaar
nodig heeft; zorg ervoor dat die contacten,
materialen, e.d. geregeld zijn, maar ook dat
de nodige fondsen geworven zijn. Partner
Jan-Willem van Rijnberk beaamt dat het
intensief werk is: “Inderdaad, de voorbereidingen kosten de nodige tijd, want we willen
dat onze gast ook het resultaat behaalt wat
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NIEUW!!!!!!! In januari 2019

Grace Hairstyling
KAPSALON voor Black hair en
Europees, Aziatisch Haar
Alleen met afspraak
5% korting op alle
behandelingen
Bosscheweg 274a 5013AC
Tilburg
Tel. 0687250024/ 0104857828
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hij/zij voor ogen heeft. Het nieuw geproduceerde werk wordt getoond in de etalage
en de ruimten daar achter. In feite draait het
om het proces dat hier doorlopen wordt: de
ontwikkeling die een kunstenaar - hopelijk
- verder brengt in de ontwikkeling van zijn/
haar praktijk.”
Komt er ook financiële steun vanuit de
gemeente? “Nee, integendeel. We moeten
zelfs reclamebelasting betalen, omdat we
op de etalageruit de naam van de kunstenaar zetten”, lacht Jan-Willem. “Eigenlijk te
triest voor woorden.” Maar ook hij is trots,
als een expositie goed wordt afgerond met
een mooie publicatie. Ook dat is liefdewerk
omdat deze kunstenaars-publicaties in
kleine oplage op zich al bijzondere kunstwerken zijn. Riet: “We werken merendeels
zonder subsidie en ik ben dan ook blij dat er
altijd wel mensen zijn waar we op kunnen
rekenen. Veel kunstenaars die bij ons zijn
geweest, onderhouden een warme band en
zijn daardoor ambassadeurs in ons netwerk.”

Modellen in de studio van
Iwona Rozbiewska
onderzoek naar objecten, materialen en de
perceptie van hun bruikbaarheid. Kennis
maken met SEA Foundation kan tijdens tentoonstellingen op donderdag t/m zaterdag
tussen 13.00 en 17.00 uur, of op afspraak
op andere dagen via ( (013) 544 44 95.
Op 14 december van 19.00 – 21.00 uur
opent de tentoonstelling “The Tales That
Follow” van Iwona Rozbiewska.
Lees meer op : www.seafoundation.eu.

Deze maand heeft de Poolse Iwona
Rozbiewska haar intrek in de residentie
genomen. Zij werkt aan twee in-situ installaties die het resultaat worden van haar

Schrijven is magisch				

Lucy Reijnen

Maandelijks wordt bij Villa Pastorie een Schrijfcafé georganiseerd, waar iedereen welkom is. Wel of geen schrijfervaring; iedereen heeft wel een persoonlijke ‘touch’.
‘Stilte’ is het thema van deze bijeenkomst
van het Schrijfcafé. Alle opdrachten en
werkvormen die Karen Meijs de deelnemers
aanbiedt hebben hiermee te maken. We
zitten in de gezellige opkamer van Villa Pastorie, zo’n twaalf mensen die houden van
schrijven. We verkennen het begrip ‘stilte’.
Uit de groep komt een indrukwekkende lijst
van allerlei soorten stilte. Er worden boeken
doorgegeven, mensen hebben quotes opgezocht en iemand laat ‘Stil de tijd’ horen van
Jacqueline Govaert. We gaan naar buiten
met een schrijfopdracht. We mogen een
aantal zinnen aanvullen zoals ‘Ik houd van
de stilte omdat…’

Schrijven aan het water
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met woorden, dan dat mensen bezig zijn
met het volgen van de ‘regels’ of de ‘opdracht’. De werkvormen zijn hulpmiddelen
en zeker geen doel. Het gaat om het plezier
dat mensen eraan beleven.”
Eigen stijl
“Het leuke is dat iedereen zijn eigen stijl
heeft en dat mensen naarmate ze vaker
komen, ontdekken waar ze goed in zijn. De
een is goed in het schrijven van gedichten,
de ander speelt met prachtige woorden,
weer een ander kan heel goed herinneringen ophalen of anderen meenemen in een
verhaal. Je ziet mensen ook groeien en
beter worden en vertrouwen krijgen in hun
kunnen.”
Karen lacht, “Het is ook iets magisch: ik
geef een opdracht en iedereen schrijft
iets compleet anders op. Schrijven is heel
persoonlijk. Er worden schitterende dingen
geschreven. Soms raakt een opdracht een
gevoelige snaar bij mensen. Het is mooi om
mee te maken hoe mensen in korte tijd zich
kwetsbaar op durven stellen en hun teksten
delen.

Karen Meijs
Inspiratie
De groep verspreidt zich. Sommigen gaan
aan de waterkant zitten en staren mijmerend in het water van de Piushaven. Een
paar mensen zitten in de pastorietuin en
weer anderen blijven binnen in de gelagkamer of serre en schrijven en schrappen geconcentreerd. Wanneer we weer bij elkaar
zitten wisselen zij die dat willen uit wat er
bedacht is.
“Dat doe ik expres zo”, vertelt Karen. “We
gaan tijdens de workshop elkaars werk niet
beoordelen op kwaliteit of discussiëren waar
een punt of komma moet staan. Het belangrijkste is het aan het schrijven gaan, de
inspiratie. Ik merk in workshops dat dit voor
kinderen gemakkelijker is dan voor volwassenen. Kinderen zijn al aan het schrijven
wanneer ik nog niet klaar ben met de uitleg
van de opdracht. Volwassenen willen vaak
weten hoeveel tijd ze krijgen, hoe lang het
moet zijn, hoeveel regels en of het na afloop
voorgelezen moet worden. Ik probeer een
veilige sfeer te creëren waarin het mogelijk
is dat iedereen zijn eigen ding kan doen.
Het is veel belangrijker dat mensen schrijven, even stoppen met nadenken en spelen

Haiku
Terug in de workshopruimte krijgen we
de opdracht een ‘Haiku’ te schrijven naar
aanleiding van wat je geschreven hebt. Een
Haiku is een Japanse dichtvorm: drie regels
waarbij de eerste en derde regel vijf lettergrepen hebben en de tweede zeven. Zo
worden we gedwongen om samen te vatten
en de essentie van wat we willen zeggen
eruit te halen en kernachtig te verwoorden.
We vinden het allemaal moeilijk. Toch lukt
het iedereen.
“Ik probeer zoveel mogelijk te variëren in
werkvormen en opdrachten. Het thema is iedere maand anders. Ik breng veel verschillend materiaal mee en kies werkvormen en
opdrachten vaak ter plekke. Omdat ik nooit
weet hoeveel deelnemers er zullen zijn, ga
ik creatief om met wat ik inzet. Voor deze
bijeenkomsten hoeven mensen zich niet in
te schrijven. Ik bied ruimte aan mensen die
graag schrijven om elkaar te ontmoeten.

“Het lied van de stilte
Laat zich door niemand zingen
Zonder geluid”
(Gerard Strien, deelnemer)
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Iedereen is welkom. Dit is open, laagdrempelig en vrijblijvend.”

laatste zondag van de maand tussen 10.00
en 12.00 uur in Villa Pastorie aan de Piushaven. Het kost € 17,50 inclusief materialen
en twee drankjes.
Info: : schrijfcafetilburg.nl.

Ook buurtgenoten ontmoeten die graag
schrijven? Het schrijfcafé is meestal op de

Wat heeft de Buurtraad Armhoefse Akkers in 2018 allemaal gedaan?
Van tijd tot tijd horen we weleens dat onze Buurtraad niet zichtbaar genoeg is, terwijl
er toch echt hard gewerkt wordt in het belang van de buurt. Wat bracht 2018?
gebouw op het Jan Wierterrein te huren. Wij
hebben als Buurtraad steeds gezegd: elke
wijk van de stad moet mede de problemen
van de grote stad helpen oplossen. Maar
veiligheid voor iedereen moet zoveel mogelijk gegarandeerd zijn en overlast zoveel
mogelijk voorkomen. Dus stelde de Buurtraad de vraag of het verstandig is om nog
een groep andere cliënten naar Jan Wier te
halen.
o De Buurtraad heeft zich sterk gemaakt
voor de verkeerssituatie rond het complex
van FC Tilburg. De combinatie van parkeren
en doorgaand verkeer is een slechte, met
gevaarlijke situaties als gevolg. Er is nu een
plan om de situatie te verbeteren.
o En nu we het toch over verkeer hebben: er denderen te veel vrachtwagens
door onze wijk, die hier niet thuishoren. Op
verzoek van de Buurtraad zijn er officiële
tellingen geweest die het beeld bevestigen.
Samen met de gemeente, wijkbewoners en
politiek gaan we op zoek naar oplossingen
om het sluipverkeer aanzienlijk terug te
brengen.
o En dan was er het pontje tussen Armhoef en Jeruzalem, jawel. Ongelukkige communicatie van de gemeente zorgde voor
een hoop weerstand. Op advies van ons
heeft de gemeente het anders aangepakt.
Het ziet er naar uit dat we voor de nieuwe
lente op en neer kunnen varen. En dat er
dan ook een naam is voor het vaartuigje.
o In het nieuwe bestuursprogramma van
Tilburg gaat het veel over ‘de wijken’. Wij
geven dat concreet vorm door wijkwethouder Mario Jacobs twee keer per jaar
naar Armhoef te halen voor een soort van
spreekuur: ‘Mario’s Midweek hebben we die

We komen maandelijks bij elkaar om een
aantal dossiers te bespreken, elk lid van de
buurtraad heeft min of meer haar of zijn portefeuille. De Buurtraad wil er vooral zijn om
mensen en initiatieven aan elkaar te knopen
en samen met de buurtbewoners ervoor te
zorgen dat Armhoef een fijne wijk blijft om te
wonen en te leven.
2018
o Er was de veelbesproken wedstrijd rond
een nieuwe spits voor de stompe toren van
de Sacramentskerk. Via een stemming is
een ontwerp uitgekozen. Nu wordt achter de
schermen gewerkt aan het ontwerp van de
uitvoering en de financiering.
o Ons eigen Senioren Netwerk organiseerde een mooie reeks activiteiten die druk
bezocht werden, zoals een middag over
babbeltrucs en de diners (allebei samen met
de KBO) en de Tilburg Tour in oktober.
o Met de initiatiefnemers van verschillende
grotere (woning)bouw projecten was contact
over de manier waarop omwonenden erbij
betrokken worden: het Aldi-terrein, de Loudonstraat en we gaven (soms ongevraagd)
advies.
o Waterschap De Dommel verraste Jan en
alleman met een plan om het Stadsstrand
te laten landen op het terrein van Waterzuivering Moerenburg. Er waren direct veel
zorgen over overlast bij de buurt en andere
partijen. De Buurtraad heeft de dialoog in
gang gezet en er uiteindelijk voor gezorgd
dat er een Klankbordgroep is gekomen die
gesprekspartner van het Waterschap is.
o Zorgen over Jan Wier: de stichting
Philadelphia (ondersteuning van mensen
met een beperking) heeft plannen om een
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dag, bijeenkomst bij het kapelletje, Natuurwerkdag, de Garagesale, het Senioren
Netwerk, de Takkenbende, Sinterklaas en
het Bruggedicht dat in Moerenburg komt.
Ook zorgde de Buurtraad voor de plaatsing
van maar liefst acht kerstbomen op centrale
plekken in de wijk. Compleet met lichtjes
die uitgeleend zijn en volgend jaar opnieuw
gebruikt gaan worden.

bijeenkomsten genoemd.
Verrijk je wijk
De Buurtraad beslist ook over de bijdragen
vanuit het ‘Verrijk je wijk’-potje, een bedrag
dat de gemeente beschikbaar stelt om in de
wijk gezellig en sociaal bezig te zijn. In 2018
is daar ongeveer € 5000 aan uitgegeven.
Waaraan? Aan een reeks straatfeesten,
Driekoningen zingen, de carnavalsoptocht
en het kindercarnaval, KBO, Avond4daagse,
Atelierroute, Kindervakantiewerk, Konings-

Lout Donders, voorzitter Buurtraad Armhoefse Akkers

Vraag het de gemeente …
Een rubriek met antwoorden op vragen die je graag aan de gemeente Tilburg zou
willen stellen. Dat kan/mag over van alles gaan. Bijvoorbeeld over het waarom van
een parkeerregeling, de hondenbelasting, ecologisch beheer, of het nemen van
verkeer-remmende maatregelen...
Dus heb je een vraag, stuur deze dan naar 7 armhoefseakkers@gmail.com en de redactie
speelt deze door naar omgevingsmanager Marc van Akkeren en die draagt er zorg voor dat
de gemeente met concrete antwoorden komt.

Op de valreep van 2018
Ook afgelopen jaar is 10 keer het wijkblad verschenen. Met een klein team hebben we
geprobeerd u weer zo goed als mogelijk over nieuws in de wijk te informeren. Gelukkig
hebben we de redactie kunnen versterken met een 5-tal enthousiaste wijkbewoners,
waardoor we ook in het nieuwe jaar toekomen aan de 44e jaargang.
Nogmaals welkom aan een deel van het voormalige Tivoli dat ‘plots’ bij onze wijk is
gevoegd. Dit betekende ook een uitbreiding van de groep vrijwilligers die door weer en
wind ervoor zorgt dat het wijkblad bij u in de bus valt. Top gedaan!
Dank ook aan onze adverteerders en de Buurtraad, want hierdoor kunnen we het blad
laten drukken en de kwaliteit handhaven.
Hebben we iets niet vermeld, dat u wel had verwacht? Dan is
de redactie daar niet of te laat van op de hoogte geweest.
Heel jammer, een gemiste kans! Dus denk – op tijd - aan het
wijkblad als u iets organiseert of een bijzondere gebeurtenis
of persoon kent. We gaan er graag op af.
Wij wensen u, als lezers heel fijne, gezellige feestdagen met
familie en vrienden toe en een geweldig 2019!
De redactie
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Zang- of pianolessen in alle stijlen

Zoek contact via 7 wilvanleijsen@home.nl ( (013) 544 54 55 : www.wilvanleijsen.nl

Muzieklessen

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

Pianoles in alle stijlen.

Bel met Arno Aerts ( (013) 544 54 55 of kijk op : www.arnoaertsjazz.nl

Cursus Aquarel of cursus Tekenen/Schilderen

Leerzaam en gezelllig… en dichtbij! De lessen worden gegeven in het sfeervolle atelier aan
boord van ons schip Drie Gebroeders aan de Havendijk 7 (bij de Hogendriesstraat).
Meer info op mijn website : www.wateridee.nl of bel ( 06 121 463 34.
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BUURTAGENDA
9 dec.

Vanaf 17.00 uur

Café Klasse Theater
no 16 Vietnamese eeterij (vooraf reserveren)

19 dec.

Vanaf 17.30 uur

Pelgrimhoeve
Candlelight-diner voor senioren

1 jan.

Vanaf 00.00 uur

Heel de wijk
wenst elkaar een heel voorspoedig 2019

3 jan.

19.30 – 21.00 uur

12 jan.

Vanaf 20.30 uur

Pelgrimhoeve
Héél Armhoef zingt

16 jan.

Vanaf 19.30 uur

Café Zomerlust
In gesprek met onze wijkwethouder Mario Jacobs

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

Stijn van de Broek - Lout Donders (Donlog) - Gerben van Eeuwijk –
France Ghijsen - Maaike Hanssen - Joost Ketelaars (bezorging) Toine Kocx (foto’s) - Toine Peerboom – Lucy Reijnen - Debbie de
Weijer- Anne-Marie Smulders (In the picture) - Rob Ysebaert (lay-out).

Ø Reacties

Deadline kopij volgend nummer
Verschijningsdatum rond:

medewerkers

Buurtkrant

27 december
11 januari

Heeft u tips over actualiteiten? Geef ze door via 7 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), Katy Bertens ( 06 303 677
99 (groen, klankbordgroep Moerenburg), 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: 11 december. Aanvang 20.00 uur in
de Buurtraadruimte Van Heutszstraat 1a. Welkom! De agenda
staat tegen die tijd op : www.armhoefseakkers.nl 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:
7 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

Pelgrimhoeve, Terrein Jan Wier en Hogendriesstraat.
Leren omgaan met AED? Mail naar 7 aedtilburg@ziggo.nl.

Ø Ouderenzorg

Spreekuur in Gezondheidscentrum Piushaven op dinsdag en
donderdag van 08.30-10.30 uur. Prinsenhoeven 24, ( 544 65 44.

Ø Senioren Netwerk

Informatie bij sociaal werker Kitty Lumens, ( 542 57 29 of 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 Jan Wierhof 7.

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.

Ø Buurtpreventie

Voor klachten en meldingen betreffende overlast in onze wijk
7 bptpiushaven@gmail.com of een sms naar (

Wier / Meldpunt
GGz

Waterpaviljoen
Moerenburg
Moerenburg

Team Piushaven
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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
Dit kan bij Were Di! U kunt hier terecht voor hockey, tennis, jeu de boules en
	
  buurt?
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.wereditilburg.nl
Contact:
013-5432286
info@wereditilburg.nl
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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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