
ARMHOEFSE AKKERS

                                    januari 2019  43e jaargang  nummer 9

 www.armhoefseakkers.nl                                    armhoefseakkers@gmail.com

maandelijks blad voor buurtbewoners

Driekoningenzingen bij de Pelgrimhoeve
(foto Toine Kocx)

-  Even voorstellen
-  Vrijwilliger van het jaar
-  Serious Request Lifeline
-  Spinning voor goed doel
-  Kleine Topondernemers



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Automaterialen • Gereedschappen • Banden • Accessoires 
APK • Diagnose • Onderhoud • Reparaties alle voertuigen 

 
Bosscheweg 240  •  Tilburg  •  013-543 55 89 

www.RotilAutomaterialen.nl 



3

In de volksverhalen worden herfst en winter 
vaak geassocieerd met dood en verlaten-
heid. Toch geldt dat in feite maar voor een 
van deze twee seizoenen: in de herfst 
verliest de natuur inderdaad zijn pracht - en 
stelt ons in staat om te oogsten! - en zoe-
ken mens en dier beschutting en warmte 
voor de koude tijd die komen gaat. 
We verliezen vaak uit het oog dat onder 
het winterdek nieuw leven zich al volop 
ontwikkelt. Het is nog even wachten op de 
lente, maar ze komt echt. Zoals Herman 
van Rompuy, Belgisch politicus en eerste 
voorzitter van de Europese Raad, ooit 
schreef in 2011: “De jaarwende is een tijd 
van verlangen naar beter en mooier.”

Het is dit optimisme dat ons mensen kracht 
geeft om altijd weer opnieuw het beste uit 
ons leven te halen. Want we weten dat 
kniezen ons uiteindelijk niet verder helpt. 
Als ik moet kiezen tussen een vers van Levi 
Weemoedt of het vooruitzicht dat straks 
de planten weer gaan bloeien, dan kies ik 

Alle goeds voor 2019!                                                  `  Toine Peerboom

Op het moment dat u dit leest, is de jaarwende alweer gepasseerd; de overgang van 
herfst naar winter. Veel mensen vallen de donkere dagen zwaar; ze zien op tegen de 
langer durende nachten en de zo kort lijkende dagen. Voor hen is er nu goed nieuws: 
de dagen worden weer langer: niet langer ligt duisternis in het verschiet. We kunnen 
weer uitzien naar meer licht aan de horizon.

voor het laatste. Toch wil ik u dat versje van 
Weemoedt niet onthouden, al was het maar 
omdat zijn melancholie in deze donkere 
dagen zo invoelbaar is.

Mede namens de redactie van ons wijkblad 
spreek ik de wens uit dat het u en allen die 
u dierbaar zijn, van harte goed gaat. We 
hopen dat u prettige herinneringen heeft 
aan de voorbije feestdagen en dat uw wen-
sen voor het net begonnen nieuwe jaar uit 
mogen komen.

Een huis vol

Ik ben getrouwd met Treurigheid,
woon samen met Droefenis.

Krijg soms bezoek van Eenzaamheid
maar helpen doet dat niet.
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Even voorstellen: Maaike Hanssen, al-
leenstaand, moeder van vier volwassen 
kinderen: “Sinds een jaar bewoner van de 
Armhoefse Akkers, zeer tot mijn genoegen! 
Geboren en getogen in Bergen op Zoom 
en via Steenbergen, Goes en ‘s-Herto-
genbosch in Tilburg terecht gekomen. Als 
docent Engels en leercoördinator havo 
breng ik doordeweeks veel tijd door op een 
VO-school in Best. Om de wijk en haar 
bewoners wat beter te leren kennen, ben 
ik lid geworden van de redactie. En wat ik 
hoopte, gebeurt ook! Leuk om over diverse 
onderwerpen te schrijven. Naast schrijven 
houd ik van zingen, wandelen, lezen en 
muziek.” 

Nieuw in de redactie
De namen staan alweer een maand of vier achterin dit wijkblad. Tijd dus voor een 
korte kennismaking en het ‘gezicht’ achter de stukjes.

Sinds enkele maanden schrijft Toine Peer-
boom voor het wijkblad van Armhoefse Ak-
kers: “Waar ik in het verleden bij Zomerlust 
regelmatig in het krantje keek, ben ik nu 
zelf ‘abonnee’ geworden, want inwoner van 
de wijk. In het decembernummer schreef ik 
daar meer over.
Na een loopbaan in het voortgezet onder-
wijs als leraar Nederlands, projectleider 
en schoolleider (o.a. van De Nieuwste 
School), ben ik thans met pensioen. Ik ben 
nu huisman - zeer tot genoegen van mijn 
vrouw -, loop regelmatig een rondje over 
de golfbaan, fotografeer graag en ben als 
toezichthouder ook bestuurlijk nog actief.”

In het zomernummer van het wijkblad 
Armhoefse Akkers zag France Ghijsen de 
noodkreet staan voor nieuwe redactieleden 
om het blad van de ondergang te redden: 
“Om deze papieren traditie te behouden in 
dit digitale tijdperk, heb ik mij aangemeld 
om mee te gaan schrijven. Naast mijn func-
tie als programmamanager leiderschaps-
ontwikkeling in de hightechsector, ben ik 
moeder van 2 kinderen (12 en 10 jaar) en 
woon ik met mijn man al 18 jaar in de wijk. 
Eigenlijk al langer, want als student ben ik 
begin jaren ’90 in mijn eerste studentenhuis 
op de Spoordijk terecht gekomen. Het voelt 
hier dus als mijn tweede thuis!”
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Ook Stijn van den Broek wil zijn schou-
ders onder het wijkblad zetten: “Als gebo-
ren & getogen Tilburger woon ik met mijn 
vrouw Patty ruim 1 jaar in de Armhoefse 
Akkers. In januari verwachten wij ons 
eerste kindje en maken ons daarmee gelijk 
schuldig aan de verjonging van de wijk. 
Door de noodoproep in de wijkkrant van 
juni ben ik bij de redactie gegaan. Het lijkt 
mij leuk om wat meer interactie te bewerk-
stelligen met onze lezers. Met mijn 34 jaar 
ben ik het jongste lid van de redactie en ik 
hoop in de toekomst meer ‘jonge’ buurtge-
noten enthousiast te krijgen voor de wijk-
krant redactie.”

Lucy Reijnen woont bijna 32 jaar in de 
wijk en krijg al die tijd al het buurtkrantje: 
“Toen ik las dat de krant noodgedwongen 
zou moeten stoppen, omdat er te weinig 
redactieleden waren, heb ik me onmiddel-
lijk aangemeld. Ik heb lange tijd gewerkt 
als acteur en de laatste tien jaar werk ik als 
docent op 2college Jozefmavo. Ik ben daar 
minder uren gaan werken omdat ik een ei-
gen bedrijf gestart ben. ‘Kieresoe’ is gericht 
op sociale veiligheid en pestpreventie, ik 
ontwikkel (spel)materialen, workshops en 
publiceer. In mijn vrije tijd wandel ik graag, 
ik lees veel, doe aan quilten en breien, ik 
schrijf regelmatig blogs en sinds kort ben ik 
aan het speksteen snijden.

60 mensen lijkt heel wat, maar als je dan 
weet dat er 160 persoonlijke uitnodigin-
gen bezorgd zijn, dan viel de opkomst 
toch wat tegen. Er waren echter niet veel 
afmeldingen geweest, dus Buurtraadlid 
Esther Naeyé en haar helpers hadden ruim 
besteld. Wat dat betreft hoefde er dan ook 
niemand met een hongergevoel huiswaarts 
te keren.

Hoogtepunt 
Het jaarlijks hoogtepunt vormt natuurlijk de 
speech van voorzitter Lout Donders met 

Jos Parren, vrijwilliger van het jaar                                        Redactie
Het is een traditie dat de Buurtraad een eindejaarsborrel organiseert voor ‘zijn’ vrij-
willigers. Zo ook op dinsdagavond 18 december jl. in de Pelgrimhoeve toen zo’n 60 
personen als ‘aanpakkers’ even een echt schouderklopje kregen.
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daarin de bekendmaking van de ‘vrijwil-
liger van het jaar’. Dit keer was het echter 
geen solo-optreden, want alle leden van de 
Buurraad kregen de kans om ‘iets’ over hun 
portefeuilles te vertellen.
Een uitgebreide verslaglegging over de 
activiteiten was al in het decembernummer 
te lezen. Vandaar nu een korte opsom-
ming: Yvette Eshuis kondigde de komst van 
wijkwethouder Mario Jacobs aan. Hij is de 
1e wethouder in de stad die zo’n bezoek op 
16 januari a.s. aflegt. Iedereen is van harte 
welkom. Katy Bertens en Esther Naeyé 
kondigden het bezoek van burgemeester 
Weterings aan op 13 februari a.s., waarbij 
een paar actieve groepen in de wijk de 
kans hebben zo’n 10 minuten met hem van 
gedachten te wisselen. In dit Wijkblad lees 
je er meer over. Hein Jacobs vertelde over 
de aanbesteding voor elektrische deel-
auto’s in onze wijk en zijn activiteiten rond 
duurzaamheid. Erwin Jacobs werd gesouf-
fleerd door de voorzitter en kondigde een 
bijeenkomst over vrachtverkeer in onze wijk 
aan op 5 februari a.s. en Remco Westhoek 
verhaalde over de trage ontwikkelingen bij 
de aanpak van de verkeersproblematiek 
rond FC Tilburg. Ineke van Kasteren kon 
trots melden, dat de organisatie achter 
het maandelijkse Seniorendiner al bijna 5 
jaar bestaat en dat er voor het kerstdiner 
70 aanmeldingen waren. Het voorziet dus 
echt in een behoefte. Natuurlijk mag het 
plaatsen van een AED bij de Pelgrimhoeve 
ook niet onvermeld blijven. In onze wijk 
wordt nog gezocht naar nieuwe mensen 
die – na een training – de AED ook kunnen 
bedienen.

Vrijwilliger
Esther Naeyé neemt afscheid van de Buur-
traad. Nu haar jongste naar school gaat, wil 
ze meer tijd voor o.a. schoolse zaken heb-
ben. Voorzitter Lout memoreerde wat van 
haar verdiensten zoals het organiseren van 
mooie activiteiten en feestjes, het regelen 
van de kerstbomen (nu 8 en volgend jaar 
10) en het mede opzetten van de Wijkkwis. 
Een opvolger wordt nog gezocht. Ook ging 

hij in op de penibele situatie rond deze wijk-
krant afgelopen zomer, toen te weinig men-
sen de redactie vormden. Inmiddels draait 
het wijkblad weer op volle toeren, dankzij 5 
nieuwe vrijwillige medewerkers.
En toen was de eer aan Jos Parren om een 
passend cadeau in ontvangst te nemen. Hij 
was door de leden van Buurtraad unaniem 
gekozen tot ‘vrijwilliger van het jaar’. Jos is 
o.a. actief als lid van de Werkgroep Behoud 
Moerenburg en ook als schoonmaker op de 
Natuurwerkdag. Verder staat hij te boek als 
redder van de meerkoeten die nu via een 
trapje hun nest bij de draaibrug over het 
Wilhelminakanaal kunnen bereiken. Jos zet 
zich in voor de promotie van het dames-
voetbal en natuurlijk de jaarlijkse Pubquiz 
die hij samen met zijn zoon organiseert.

Met het uitbrengen van een toast op alle 
doeners, denkers, schrijvers, knotters en 
wat dies meer zij werd het formele gedeelte 
afgesloten en was het tijd om nog even 
(lang) na te kaarten. 

Voorzitter Lout Donkers (r.) eerde 
Jos Parren als vrijwilliger van het jaar
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De JO-15, voorheen de C2, speelde sinds 
de zomer al de sterren van de hemel. De 
eerste drie wedstrijden werden zelfs met 
dubbele cijfers gewonnen, hetgeen sinds 
de F-pupillen zeldzaam is. Helaas trokken 
die drie tegenstanders zich terug uit de 
competitie, waardoor onze jongens weer 
op 0 begonnen. “Hadden we eindelijk eens 
een super doelsaldo, gebeurt dit. Fucking 
kansloos!” aldus mijn zoon (14). Gelukkig 
kwam zijn blik in een glazen bol niet uit.

Beslissing
Uit de resterende 9 ploegen streden er 3 
om het kampioenschap tot de kerst, met 
team Were Di in de achtervolging. Slechts 
2 gelijke spelen en voor de rest winstpar-
tijen deed het elftal van trainers Herman en 
Jan op de tweede plaats in de rangschik-
king belanden. De beslissingswedstrijd 
vond plaats op de laatste speeldag, uit 
tegen koploper ’t Zand. Deze club uit de 
Reeshof had 1 punt voorsprong op Were 
Di, en had dus aan een gelijkspel genoeg.  
Op een koude en winderige middag stond 
er veel aanhang uit Armhoef en omstreken 
langs de lijn. Ouders, brussen, grootouders 
en wie weet al een enkel vriendinnetje, type 
bakvis. De supporters konden hun ogen 

Een waardig kampioen                                            Gerben van Eeuwijk

Op zaterdag na Sinterklaas zijn de jongens onder 15 jaar van Were Di voetbal op een 
zeer waardige manier najaarskampioen geworden.

niet geloven. In no time walste Were Di 
over de tegenstander heen, 0-4 bij rust. De 
juichkreten waren niet van de lucht. Een 
toeschouwer riep: “Het Zand speelt als een 
krant.” Kort daarop zou blijken waarom…

Verlies
Terug uit de kleedkamer na de pauze trof-
fen onze jongens hun tegenstanders in 
diepe rouw aan. De trainer in tranen, net 
als enkele jeugdspelers. In een kring bij 
elkaar hoorden ze het slechtste nieuws: 
de moeder van een van hen was die 
ochtend overleden. “Ze lag al slecht sinds 
woensdag”, werd er gezegd. Blijkbaar had 
ze tegen haar zoon gezegd dat hij toch 
moest gaan spelen, hij kon immers kampi-
oen worden. Wat een indruk maakten die 
woorden op de pubers en op alle omstan-
ders uiteraard. Zichtbaar verdriet, en wat 
nu? Meteen werd besloten om de wedstrijd 
te staken, tot grote instemming van alles 
en iedereen. “Het zou jouw moeder maar 
wezen.” “Lekker belangrijk, kampioen 
worden.” De jongens namen afscheid van 
elkaar vol respect, met handen geven en 
een knuffel links en rechts. Ze wensten 
trainer en speler erg veel sterkte, en toen 
stonden ze daar, met lege handen…
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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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Respect
Kort daarop viel in de bestuurskamer het 
sportieve besluit: de ruststand werd geac-
cepteerd als eindstand. Duel gestaakt, met 
de uitslag opgehoogd tot 0-5, dat is dan 
blijkbaar gebruikelijk in voetballand. Be-
drukt gingen de jongens douchen, wat een 
domper op de beoogde feestvreugde. “We 
gaan hier respectvol afscheid nemen en 
rustig vertrekken”, zo luidde de boodschap 
van beide trainers. “Dan met z’n allen terug 
naar sportpark Moerenburg, en dan zien 
we daar wel verder hoe en wat.” Ruim een 
uur later viel het team de kantine van Were 
Di binnen, nog steeds enigszins bedrem-
meld. Want hoe kun je nu nog feest vieren, 
na zo’n zwaar bericht? Hun lichaamstaal 

was aandoenlijk en charmant tegelijk. De 
ouders en andere aanhang stonden klaar 
met felicitaties, smartphones in de aanslag 
voor de groepsfoto’s. 
Jeugdvoorzitter Joost liet het draaiboek 
toch in werking gaan: Queens klassieker 
‘We are the Champions knalde uit de luid-
sprekers, een korte toespraak, en daarna 
friet met snacks als traktatie. Op de witte 
pubergezichten brak plots alsnog de blijd-
schap door, ja het mag, toch? ‘

Hoe vier je waardig een kampioensfeest op 
zo’n beladen dag? Nou zo dus, eerst sa-
men stil staan bij groot verlies en rouw, vol 
respect en rust afscheid nemen, en later 
toch blij zijn allemaal.

Een ervan stapt rond de verwachte aan-
komst op de fiets en rijdt door de wijk voor 
een sfeerverslagje: “Op de route (Oister-
wijksebaan, JP-Coenstraat, St Jozefstraat) 
zie ik welgeteld 2 activiteiten. Op de hoek 
Oisterwijksebaan/JP Coenstraat staan wat 
mensen buiten, gezellig om een vuurkorf 
heen. Zij vertellen me dat de vlaggetjes die 
normaal gesproken opgehangen worden 
bij de TTM niet makkelijk in het donker op 
te hangen waren. Vandaar dat er weinig 
versierd was. Hopelijk blijft de vuurkorf wel 
aan, nu het nog langer duurt voordat ze 
komen.”

JP Coenstraat
Om de wachttijd sneller te laten verlopen, 
heb ik maar een warm drankje genomen 
in de JP Coenstraat. Daar hadden ze 
spontaan besloten om hun ‘potje’ voor 
het volgende stoepfeest te doneren. Dus: 
vuurkorven naar buiten, een ketel warme 
chocolade melk met slagroom, versgebak-
ken koekje en Strohrum en dus een extra 
feestje met de buurtjes. En de kids uit de 

Serieus?                                                   Lucy Reijnen/Debbie de Weijer

Op donderdag 20 december jl. komen 2 radio dj’s - Rob Janssen en Jorien Renkema 
- naar Tilburg lopen voor de Serious Request Lifeline. Dit jaar geen glazen huis, maar 
eens een andere opzet. Aangezien ze door onze wijk komen, zijn 2 verslaggevers van 
het wijkblad alert.

JP Coenstraat nemen het bloedserieus: 
ze vragen aan iedereen of ze warme 
chocomel willen kopen voor het goede 
doel. Sommigen kunnen inderdaad ook 
goed benoemen welke 3 doelen er aan de 

De chocomelverkopers: v.l.n.r. Isa Vissers, 
Janne en Luc Timmermans en 

Karlijn Collignon.
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actie gekoppeld zijn. Langzaam groeit het 
groepje naar een flinke groep.
Via de livestream zien we dat de Dj’s nog 
zitten te tafelen met Robèrt in Oisterwijk, 
maar dat mag de pret niet drukken. Het 
wachten duurt erg lang en het is toch wel 
erg koud, maar ja: het is voor het goede 
doel. Het bedrag groeit naar maar liefst € 
215.

Envelop 
Isa Vissers is gespannen: zij is degene die 
de eer te beurt valt om de envelop te over-

handigen. Ze is met een groepje kinderen 
de hele straat al door geweest om bij ie-
dereen aan te bellen. ‘s Avonds laat! In het 
donker! Janne Timmermans en Karlijn Col-
lignon hebben de service zelfs uitgebreid. 
Er zijn kinderen die al in pyjama zijn en niet 
meer naar buiten mogen. Die krijgen de 
chocomel thuisbezorgd. Het wordt steeds 
later, gelukkig hoeven ze morgen maar een 
halve dag naar school. 

Eindelijk
Uiteindelijk stappen de dj’s vanuit Oisterwijk 
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op de fietstaxi en ik ga ze opwachten bij de 
Oisterwijksebaan. De blaaskapel staat daar 
ook al klaar. Dan zie we de bewegende 
lichtjes aan de overkant van het kanaal en 
ja hoor… eindelijk!!
Al snel stapt Rob Janssen uit en loopt rich-
ting blaaskapel. “Ik dacht dat we nooit in 

Het is lang wachten en erg koud, 
maar niet voor Eline Vissers 

Tilburg aan zouden komen, maar - ik mag 
eigenlijk niet vloeken - nondeju, we zijn er! 
We hebben wel een stukje gesmokkeld, 
maar waarschijnlijk gaan we vandaag het 
einde van de uitzending wèl halen. Dat zou 
de eerste keer zijn in 3 dagen.” Ondertus-
sen wordt alle techniek die nodig is voor de 
life-verbinding uit de (fiets)taxi’s gehaald en 
klaar gemaakt voor het laatste stuk van de 
wandeling door Tilburg. 
En dan gaan ze. Ze zetten er wel flik de 
pas in, want ze moeten nog een stukje lo-
pen. Jammer dat de mensen langs de kant 
(want nu zijn er aanzienlijk meer mensen 
dan een uur geleden) het moeten doen met 
een glimp van de dj’s. Tja, blijkbaar von-
den ze het belangrijker om in Oisterwijk te 
blijven keuvelen in plaats van de mensen 
langs de kant wat aandacht te geven. 

Gelukkig kan Isa nog wel de belangrijke 
envelop met al het geld aan een echte DJ 
geven. “Ik vond het toch wel leuk.” zegt Isa 
na afloop beduusd. 

Bij deze ontwikkelingen is een speciale 
klankbordgroep - bestaande uit vertegen-
woordigers uit onze buurt, de Gemeente 
en het Waterschap – nauw betrokken. In 
de afgelopen drie maanden is in diverse 
gesprekken ingegaan op de wensen en 
voorwaarden die gesteld zouden moeten 
worden aan de ondernemer die op het 
terrein van de voormalige waterzuivering 
een educatief/recreatief concept wil gaan 
ontwikkelen.

Leidraad 
Dit heeft uiteindelijke geresulteerd in een 
inschrijvingsleidraad. Deze is becommen-
tarieerd door de klankbordgroep die na in-
terventie van de Buurtraad is ingericht. De 
op- en aanmerkingen zijn inmiddels in de 

Invulling terrein voormalige waterzuivering                             Redactie

Deze maand zal Waterschap De Dommel middels het uitschrijven van een tender wil-
len komen tot de verhuur van de rioolwaterzuiveringsinrichting in Moerenburg. Het 
bedrijf Gloudemans is ingehuurd voor het opstellen van een inschrijvingsleidraad. 

leidraad verwerkt en als de klankbordgroep 
hiermee instemt zal deze medio januari ge-
publiceerd gaan worden. Vanaf dat moment 
start de openbare inschrijving en kan ieder-
een die een bepaald idee heeft voor een 
invulling van het terrein zijn/haar plannen 
indienen. Inschrijvers worden uitgedaagd 
om met nieuwe, verfrissende ideeën te 
komen om deze bijzondere en historische 
locatie met ondernemerschap te combine-
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ren. Het idee is dat hiermee een functionele 
bestemming aan de locatie wordt gegeven 
die ervoor zorgt dat iedereen kan genieten 
van de diverse monumenten op het park-
achtige terrein. Dit geldt dus ook voor Dhr. 
De kanter – initiatiefnemer van het Stads-
strand – die in eerste instantie met het 
Waterschap al een deal leek te hebben. 
Vervolgens zal er een beoordelingscom-
missie worden gevormd die bestaat uit 
5 mensen die zal mee beslissen wie het 
beste voldoet aan de leidraad. Deze com-
missie gaat bestaan uit een onafhankelijke 
voorzitter van het bedrijf Gloudemans, 2 
mensen van het Waterschap, 1 vanuit de 
gemeente en Daniel de Jonge namens de 
klankbordgroep.

Eisen
De inschrijvingsleidraad omvat in ieder 
geval de ideeën van de gemeente in het 
recente verleden. In het bestemmingsplan 
(2007) is vastgelegd dat recreatie, maat-
schappelijke activiteiten en ondersteunend 
horeca op het terrein mogelijk wordt. Over 
die horeca-invulling is al de nodige commo-
tie geweest, want het blijkt om veel meer 
mogelijkheden te gaan dan bijvoorbeeld 
een – iets uitgebreid - ijsverkooppunt. 
De horeca krijgt namelijk een vergunning 
om doordeweeks tot 02.00 uur en in het 
weekend zelfs tot in de kleine uurtjes open 
te zijn. Overigens zijn er t.a.v. verkeer en 
parkeren geen bepalingen in dit bestem-
mingsplan opgenomen, anders dan dat het 
verkeer geen aantrekkende werking mag 
hebben en het parkeren zoveel mogelijk op 
eigen terrein moet gebeuren. 

De Gemeente heeft - op dit moment - voor 
nieuwe planontwikkeling geen geld gere-
serveerd. Een eventuele (voor-)financiering 
ligt dus bij het Waterschap. 
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De Provincie Noord-Brabant heeft een 
groot gedeelte van die gronden aange-
wezen in het Natuurnetwerk Brabant 
(NNB). Hierdoor is er geld beschikbaar om 
landbouwgronden aan te kopen en om te 
vormen naar natuur. Een van die gebieden 
waar natuurontwikkeling wordt gestimu-
leerd is de ‘Benedictus’. Dit gebied ligt grof-
weg ten zuiden van de Voorste stroom, tus-
sen de Baksevenweg en de Sparrendreef, 
met een uitloper langs de Voorste stroom 
tot aan de bebouwde kom van Oisterwijk. 

Inrichtingsplan
In de Benedictus zijn enkele percelen nog 
in gebruik bij de landbouw, maar het
merendeel van alle landbouwgrond is door 
overheden al aangekocht om er uiteindelijk 
natuur van te maken. De volgende stap; 
daadwerkelijke inrichting naar natuur, moet 
nog worden gezet. De overheden, grond-
eigenaren en natuurbeheerders moeten 
daarvoor bij elkaar gebracht worden om 
samen een inrichtingsplan te maken.
De stichting Duurzaamheidsvallei wil 
hierin een stimulerende rol spelen en heeft 
een plan naar het Groen Ontwikkelfonds 

Project natuurontwikkeling Benedictus                St. Duurzaamheidsvallei

In het beekdal van de Voorste stroom tussen Tilburg en Oisterwijk liggen van oudsher 
laaggelegen, natte gronden. Voor de moderne landbouw zijn deze wat minder ge-
schikt, maar voor de ontwikkeling van natuurwaarden zijn het juist zeer interessante 
locaties. 

Brabant (GOB) gestuurd. Deze heeft het 
initiatief ondersteunt en een projectleider 
beschikbaar gesteld om samen met de 
Stichting de volgende stappen te zetten: 
o Het voeren van uitnodigingsgesprekken, 
waarbij de grondeigenaren, het Brabants 
Landschap en Waterschap De Dommel 
worden geïnformeerd en gevraagd om mee 
te doen.
o Het laten uitvoeren van een inventarisa-
tie naar de landschaps- en natuurwaarden 
in het gebied om zo inzicht te krijgen in de 
waarden en de kansen voor natuurontwik-
keling.
o Met de grondeigenaren een ontwerp 
maken hoe de natuurontwikkeling er uit 
zou moeten gaan zien en op basis hiervan 
een inrichtingsplan maken, waarin precies 
wordt vastgelegd welke maatregelen waar 
moeten worden uitgevoerd. Daar hoort een 
inschatting van de kosten bij en een verde-
ling van wie die kosten gaat betalen.
o Als alle voorbereiding klaar is, zal uitein-
delijk de inrichting naar natuur plaatsvinden 
en kunnen we genieten van een mooi extra 
stukje natuur.
Meer info: : www.duurzaamheidsvallei.nl.
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Rijmelarij van het niveau lik me vessie         Stijn van den Broek

De maand van het dichten en rijmen hebben we net achter de rug.
Met weemoed denken er sommigen aan terug.
De een noemt zich een heuse taalkunstenaar,

de ander krijgt het aanzienlijk moeizamer voor elkaar.

De maand december is bij uitstek de maand van het dichten. Vreemd dat Gedichtendag 
dan op de laatste donderdag van januari valt, zou je zeggen. Nu hoor ik sommige denken 
dat het ‘houtje-touwtje-rijmwerk’ van rond de feestdagen niet in één adem genoemd mag 
worden met de dag van het gedicht en daarmee de start van de ‘Poëzieweek’. Misschien 
wel terecht. 

Oproep
De week van de poëzie is hét poëziefeest van Nederland en Vlaanderen en wordt sinds 
2000 georganiseerd. Niet alleen om een zo groot mogelijk bereik voor poëzie te creëren, 
maar voornamelijk ook als leesbevorderingscampagne. Gerenommeerde dichters lezen 
voor uit eigen werk en er zijn verschillende activiteiten en workshops waaraan je deel kunt 
nemen. 
Voor meer informatie over de Poëzieweek, check : https://www.poezieweek.com/.
Ongetwijfeld wonen er in onze wijk ook een aantal taalvirtuozen. Onze wijkkrant dankt er 
zijn bestaansrecht aan. Maar zijn er ook buurtgenoten die de dichtkunst beheersen? Om de 
Poëzieweek wat onder de aandacht te brengen, zoeken wij mooie gedichten over de Arm-
hoef. Onze wijk heeft historie genoeg en toekomst te over om iets moois over te schrijven. 
Laat het ons vooral weten! 

Jong en oud mag zijn/haar gedicht insturen naar 7 armhoefseakkers@gmail.com. Alle 
ingezonden meesterwerken zullen wij opnemen in de komende edities van de wijkkrant. Wie 
weet zit er door alle reacties wel een Armhoef gedichtenbundel in… 

 

Denk mee op de bijeenkomst  
over vrachtverkeer 

 
 
De Buurtraad en de Gemeente zijn al een tijd in gesprek over het vrachtverkeer in de 
wijk. De gemeente heeft inmiddels tellingen gedaan en de Buurtraad heeft nogal wat 
informatie verzameld. 
 
Nu nodigen de gemeente en de Buurtraad samen de buurt uit om mee te komen denken: Wat 
voor oplossingen zijn er mogelijk? Welke voor- en nadelen hebben die oplossingen? 
De bedoeling is om ‘het gevoel van de buurt’ op te halen en daarna een werkgroep te vormen 
die een voorstel uitwerkt voor een concreet pakket met maatregelen. Een pakket dat rekening 
houdt met de diverse belangen in de buurt. 
 
Iedereen is van harte welkom op dinsdag 5 februari in de Pelgrimhoeve. Inloop vanaf 19.45 
uur. Start om 20.00 uur. 
 
Marc van Akkeren, gemeente Tilburg 
Erwin Jacobs, Buurtraad Armhoefse Akkers 
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Het was alweer voor het 5e opeenvolgende 
jaar dat dit kerstdiner georganiseerd werd 
door het Senioren Netwerk Armhoefse 
Akkers in samenwerking met KBO Sacra-
ment. Al ruim voor het aanvangstijdstip was 
het al gezellig druk aan de tafels en ook dit 
keer zorgde cateraar Jurgen van Poppel 
met zijn mensen voor een goed verzorgd 
verrassingsmenu. 

Stemmig
Er was ook livemuziek geregeld. Het 
combo ’Kwartair’ zorgde voor stemmige 
kerstklanken met hun speciale kerstpro-
gramma. De combinatie van altsax, trom-
pet, tenorsax en de opvallende basklarinet 
vereist speciaal geschreven muziek waar 
onze wijkgenoot Cees van Baardewijk voor 
zorgt, zodat hij met z’n vriendengroepje 

Seniorendiner in kerstsfeer                                              Redactie

Het was weer een gezellige drukte op het speciale kerstdiner voor senioren op 
woensdag 19 december jl. in de Pelgrimhoeve. Maar liefst 70 mensen schoven aan en 
hadden een heerlijke avond.

Peggie, Olga en Peter o.a. oude muziek in 
Barokstijl ten gehore kan brengen.
Terwijl er aan de tafels geanimeerde ge-
sprekken waren, werden de aanwezigen in 
groepjes uitgenodigd hun keuze te maken 
uit verschillende vlees- en visgerechten. 
Er was meer dan voldoende, zodat er zelfs 
voor een tweede keer opgeschept kon 
worden. 

Gezelligheid was troef en dus was het al 
ver over negenen voordat de laatste bezoe-
kers weer huiswaarts gingen. Het bestuur 
van de Stichting Pelgrimhoeve had nog 
gezorgd voor een verrassing voor onder de 
kerstboom: het boek over 60 jaar Pelgrim-
hoeve. In de fotocollage hiernaast nog een 
sfeerimpressie. 

Meestal komen mensen met technische 
klussen, ze gaan dan vaak blij met hun her-
stelde broodrooster, bladblazer of stofzui-
ger de deur uit. Wat veel mensen misschien 
niet weten is dat u ook bij het Repair Café 
terecht kunt als u een herstelklusje hebt 
aan uw kleding of linnengoed. Ter plekke 
kan er op een van de naaimachines iets 
door onze vrijwilligers gerepareerd worden. 
We kunnen u ook helpen om dit verstelwerk 
te leren, zodat u voortaan uzelf kunt redden 
op dit gebied. Het doel is dat textiel langer 
gebruikt wordt, zodat goede spullen niet te 
snel op onze afvalberg terecht komen.  

Kom dus gerust naar het Repair Café en 
kijk wat wij voor u kunnen doen. 

Repair Café: ook voor het repareren van textiel                    Ireen Leijten

Zoals u misschien wel weet is er maandelijks een Repair Café in de wijk. Elke eerste 
donderdag van de maand staan bij La Poubelle van 19.00 tot 21.00 vrijwilligers klaar 
om u te helpen uw kapotte spullen te repareren. 
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Kom ook naar het diner voor senioren  
op 13 februari 

  

 
Heerlijk meegenieten van een diner speciaal voor senioren uit de wijk, georganiseerd 
door de KBO Sacrament en het Senioren Netwerk Armhoefse Akkers? Dat kan!  
Op woensdag 13 februari is het eerste diner van 2019. U bent weer welkom voor een 
heerlijke winterse maaltijd. Iedereen uit onze wijk van 55+ mag komen: alleen, met z'n 
tweeën of met meerdere personen. Dus schrijf u snel in! 
 
Ontvangst vanaf 17.30 uur. We beginnen wat later met het diner, maar u kunt van tevoren al 
lekker een glaasje drinken. Eindtijd: meestal rond 19.30 uur. De kosten voor dit heerlijke 
driegangen-diner zijn 10 euro per persoon. De drankjes zijn daar niet bij inbegrepen, deze 
kunt u rechtstreeks bij de Pelgrimhoeve afrekenen. 
 
Wilt u ook lekker mee komen eten? Geef u dan op met 
onderstaande bon of maak het bedrag maal het aantal 
deelnemers over op reknr. NL 84 INGB 0003673935 
van de KBO Sacrament en zet er duidelijk bij: diner 13 
februari, het aantal personen, plus uw naam. 
 
Als u zich met de bon inschrijft, stop dan ook meteen 
10 euro per persoon bij de opgavestrook. Pas dan is 
uw inschrijving geldig. 

Menu op 13 februari: 
÷ Heldere groentesoep 

Stokbrood met kruidenboter 
÷ Stamppot-trio: hutspot, 

boerenkoolstamppot en 
zuurkoolstamppot met spek, 
rookworst en hachee 

÷ Apfelstrudel met slagroom 
Schrijf uzelf in vóór 6 februari. U krijgt geen bevestiging meer, maar we verwachten u op  
13 februari vanaf 17.30 uur in de Pelgrimhoeve.  
Kunt u wegens een voedselallergie iets niet eten, geef dat dan aan op de inschrijfbon.  
Er wordt dan rekening mee gehouden. 
Mail met evt. vragen naar 7 seniorennetwerk@armhoefseakkers.nl of bel naar  
( (013) 544 67 83 (Ineke van Kasteren). 
 
Vriendelijke groeten van KBO Sacrament en het Senioren Netwerk Armhoefse Akkers 
 
 
Ja, ik kom/wij komen op woensdag 13 februari naar het diner in de Pelgrimhoeve  
 
Naam/namen:……………………………………………………………………………………….  
 
Ik kom/wij komen met 1 persoon / 2 personen (graag omcirkelen) 
 
Adres:…………………………………………………………. Telnr.…………………………….. 
 
Mailadres:............................................................................................................................. 
 
Stop deze bon vóór 6 febr. a.s. in de bus op J.P. Coenstraat 34a, Ringbaan-Oost 240-43 of 
Jan van Beverwijckstraat 92, in een gesloten envelop samen met het bedrag van 10 euro per 
persoon, of maak het bedrag over. 
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Jaarlijks vindt de nieuwjaarsborrel plaats 
in Café Zomerlust voor alle wijkgenoten en 
iedereen die zich verbonden voelt met de 
wijk. “Het is belangrijk dat iedereen zich 
welkom voelt, de borrel wordt georgani-
seerd voor de wijk, maar oud bewoners 
of vrienden van zijn natuurlijk ook zeer 
welkom!” aldus de organisatie. 

Net als de vorige jaren proosten we dit 
jaar weer in Café zomerlust waar Gijs een 
stevige selectie aan bieren klaar heeft 
staan. Een kaartje hiervoor kost € 17,50 en 
de duur van de borrel is 3,5 uur. Voor de 
biertjes die je drinkt hoef je dan niet meer 
te betalen “Het is inderdaad € 2,50 duurder, 
we merkten de afgelopen jaren dat 3 uur 
nog niet genoeg was, dus hebben we het 
feest een half uur langer gemaakt, natuur-
lijk kun je hierna nog lekker blijven hangen 
samen, maar dan wel op eigen kosten” 

De gezelligste nieuwjaarsborrel van de wijk       Roel Collignon

Op vrijdag 25 januari wordt dé nieuwjaarsborrel van de wijk weer georganiseerd in 
Café Zomerlust. We rekenen weer op een stevige opkomst!

Dit jaar starten we om 20.30 uur tot 0.00 
uur. De kaarten zijn te koop aan de bar 
van Zomerlust vanaf 28 december voor 
de eerdergenoemde € 17,50. Je rekent dit 
kaartje contant af aan de bar bij Zomerlust. 
Er zijn 100 plaatsen dus kom op tijd om ze 
te halen!

Daarom is het nu de tijd om te controleren 
of de kiel nog een jaartje mee kan; of de 
carnavalsjas nog past en zo nodig een paar 
pondjes af te vallen, wat waarschijnlijk toch 
al een van de goede voornemens tijdens 
het afgelopen nieuwjaar was.

Wijkoptocht
Ook is het nu het moment om af te spreken 
of we het komende carnaval met de wijkop-
tocht mee gaan lopen. Wat was het motto 
ook alweer? Oh ja: ‘Ongelooge waor, 55 
jaor?!..’ Misschien gaan we toch maar als 
toeschouwer? Gaan we dit jaar weer naar 

Zien we jou met carnaval?

Kerst en nieuwjaar zijn weer achter de rug en dan komt carnaval er weer aan. Wel iets 
later dan andere jaren maar over twee maanden is het toch alweer voorbij. 

de Kapellenavond of is het Kalte kartoffel 
bierfest meer iets voor ons? Allebei kan na-
tuurlijk ook. Verder is de Pelgrimhoeve een 
prachtige plek in de wijk voor groepen om 
te verzamelen en daar afspraken te maken 
voor de rest van de avond.
Meer nieuws zoals het hele programma 
van carnaval in de Pelgrimhoeve volgt in de 
wijkkrant van februari en in de carnavals-
krant van de Kauw Errepels. Die hebben 
ook een eigen website: 
: www.kaauwerrepels.nl en facebook-pagina. 

Niet te vergeten: Basisschool Armhoefse 
Akker heeft op vrijdag 1 maart als onder-
deel van hun carnavalsviering ook een 
eigen optocht door de wijk. Ook hierover 
meer in de volgende wijkkrant.
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De Piushaven borrelt en bruist en is 
uitgegroeid tot een gebied met bijzondere 
toegevoegde waarde voor inspanning en 
ontspanning voor onze stad en voor de 
regio. Een aantrekkelijke, renderende, 
gastvrije en vitale structuur in de Piushaven 
is erg belangrijk. Alle stakeholders hebben 
hierin een gezamenlijk belang: van de 
ondernemers en hun medewerkers die er 
hun dagelijkse boterham verdienen, tot de 
ontwikkelaars en de vastgoedeigenaren, 
de gemeente en uiteraard de bewoners en 
natuurlijk ook de bezoekers. 

Initiatief
Er groeit een zeer actieve Piushaven 
community waarin veel tot bloei komt 
van wat er de afgelopen jaren gezaaid 
is. Bewoners en ondernemers nemen 
steeds meer zelf het initiatief in handen. 
De gemeente is hier steeds meer een 
faciliterende overheid, hetgeen uitstekend 
past bij de ingezette beweging. De motor 
hierachter vormt de Stichting Piushaven 
Levend Podium. 
Het bestuur hiervan bestaat uit 
vertegenwoordigers van alle hierboven 
genoemde geledingen  en wordt 
voorgezeten door een onafhankelijk 
voorzitter. Het bestuur heeft een 
programmacoördinator in dienst en 
vergadert circa 5 keer per jaar en indien 
nodig online. De tijdsinvestering van 
bestuursleden is vrijwillig maar niet 
vrijblijvend. 

Activiteiten in de Piushaven

Uitbreiding van het bestuur is gewenst met 
een adequate penningmeester die:
-	 zich verbonden voelt met de 

Piushaven en de functie vrijwillig wil 
uitvoeren

-	 lid is van het bestuur en graag 
meedenkt met de verdere ontwikkeling 
van dit bruisende stukje Tilburg

-	 thuis is in het opmaken van een 
begroting/jaarrekening en hierover 
op gezette tijden met de gemeente 
overlegt

-	 kennis heeft van sponsor- en 
subsidiemogelijkheden (geen must 
maar een grote pré).

Interesse?
Heb je interesse in deze uitdagende 
functie? Stuur dan een e-mail met een 
korte motivatie en je achtergrond naar 
7 info@momtilburg.nl. 
Voor meer informatie en/of vragen kun je 
terecht bij Ralf Embrechts (voorzitter) 
( 06 205 463 64 of Nini Quist (bestuurslid) 
( 06 111 302 77.

Gezocht: schatbewaarder / penningmeester    Redactie

Stichting Piushaven Levend Podium zoekt voor haar bestuur een schatbewaarder/ 
penningmeester (m/v) die betrouwbaar op de ‘penningen’ past en creatief meedenkt 
op zoek naar nieuwe financieringsbronnen.
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Een deel van de opbrengst zal gaan naar 
kleine koffieboeren. In de regio Matagalpa 
wordt veel koffie verbouwd, vooral door 
kleine boeren en boerinnen. Zij zijn vaak 
georganiseerd in coöperaties. Sinds 2015 
ondersteunt de Stedenband een unie van 
coöperaties in de gemeente San Ra-
mon. Ze ontvangen steun bij trainingen 
voor onderhoud van koffiestruiken en het 
biologisch bestrijden van schimmelziekten 
en ook bij verkrijgen van leningen voor 
innovatie.

Mobiele school
De overige opbrengst gaat naar de orga-
nisatie Las Hormiguitas (Spaans voor De 
Miertjes). Dit is een centrum voor kansarme 
kinderen in de leeftijd van 6 tot 14 jaar. 
Deze kinderen werken op de markt om hun 
alleenstaande moeder te helpen. Daarnaast 
gaan ze gelukkig ook naar school. In het 
centrum van Las Hormiguitas kunnen ze 
terecht voor huiswerkbegeleiding en om te 
spelen en dingen te doen die ieder kind zou 
moeten kunnen doen. Daarnaast zet Las 
Hormiguitas zich in om de arme kinderen in 
de buitenwijken van Matagalpa te bereiken 
door middel van een mobiele school.

Goede voornemens
Afgelopen mei hebben mijn vader Jan en ik 
(uit de JP Coenstraat) het geld aan de goe-

Spinning voor goede doel                                                     Jasmijn Vugts

Op zondag 20 januari van 11.00 – 15.00 organiseert de Stedenband Tilburg – Matagal-
pa weer een Spinningmarathon in samenwerking met Basic-Fit op het Wagnerplein. 
Net als bij de spinning vorig jaar zal de opbrengst gebruikt worden om twee doelen in 
de regio Matagalpa in Nicaragua te ondersteunen.

de doelen in Nicaragua overhandigd. Toen 
heb ik meteen kunnen helpen in het cen-
trum voor kansarme kinderen om precies te 
kunnen weten waar het geld naartoe gaat. 
Ik was verbaasd door de gastvrijheid en 
dankbaarheid van deze mensen. Vandaar 
dat we weer super veel zin hebben om geld 
in te zamelen voor deze goede doelen. 
Goede voornemens voor 2019? Begin 
ze door je op een sportieve manier in te 
zetten voor deze goede doelen. Alleen of 
samen in een team? Laten sponsoren of 
zelf betalen het is allemaal mogelijk! Voor 
het eerste uur moet er minimaal € 10 per 
persoon betaald worden en voor elk extra 
uur krijg je € 2,50 korting. Ben je een echte 
fanatiekeling dan kan je dus voor € 25 vier 
uur komen spinnen!

Extra informatie of inschrijvingen kunnen 
gedaan worden door een mailtje te sturen 
naar 7 spinning.voor.matagalpa@gmail.
com. Voor inschrijvingen is het belangrijk 
dat je naam en de uren dat je komt spinnen 
vermeld staan. Het is mogelijk om op de 
dag zelf te betalen maar het is handiger als 
het van te voren wordt overgemaakt naar 
rekeningnummer NL53 RABO 0170 2385 
63 van Stichting Stedenband Tilburg Ma-
tagalpa o.v.v. Spinning Marathon. Per uur 
zijn er 25 fietsen beschikbaar dus schrijf je 
snel in! Tot dan.

         Jan en Jasmijn in Nicaragua 

In het centrum Las Hormiguitas met 
Jasmijn in het midden
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Donlog januari 2019

Jaozeetie

Daar stond ik dan met mijn zegelboekje bij de Jumbo in d’n AaBe. Wat zal ik nemen: een koeken-
pan, een hapjespan, een wokpan of een pannenkoekenpan? Allemaal: Zeer sterke vormvaste RVS 
bodem, Gezond bakken dankzij Thermo-Spot, 100% veilige en duurzame anti-baklaag en ook 
nog geschikt voor alle warmtebronnen. Dat laatste is wel fijn als we straks van het gas af moe-
ten. Kiezen was moeilijk, maar liefst zes verschillende modellen. Tot plots een stemmetje in mijn 
oor zei: hoezo een pan? Heb je geen pannen dan? Heb je er te weinig? Mis je iets? Het is wat, of 
je het wil of niet, je denkt: dat moet ik doen. Anders mis ik een kans. Fomo. Fear of missing out, 
bang om een kans te missen. Ondanks bijbetalen. Niet dus. Gewoon niet doen. Onzin. Net zoiets 
als de Postcodeloterij: stel je voor dat je niet meedoet en er valt een dikke prijs in je straat. Dat 
is een voornemen voor 2019: laat me niet gek maken. Door niks en niemand. 

Zo fietste ik met mijn ongebruikte pannenzegelboekje in mijn zak langs de LocHal. Even neuzen. 
Natuurlijk op dag numero uno, de eerste dag dat hij open was. Zo doen wij Tilburgers dat als we 
iets nieuws hebben: meteen op inspectie. Niet ‘de LocHal’, nee ‘onze LocHal’. Of zelfs wel een 
beetje: ‘mijn LocHal’.  Heb er als burger van deze stad ook aan meebetaald. 

Wat een sensatie. Wat een ruimte, wat een trots gevoel! 
En wat mooi om mede stadgenoten met even veel trots te zien rondlopen, langs alle boekenrek-
ken, de kamertjes waar je wat bijzonders kunt doen. De enorme gordijnen die uit de werkplaat-
sen van het Textielmuseum komen, òns Textielmuseum welteverstaan. Het glazen theater waar 
in Amsterdam geen plek meer voor was, voor ‘nen Euro gekocht. Zo zijn we dan ook wel weer: 
als het voor weinig kan…. De mooie expositie ‘Jaozeetie’ die de bezoekers mee terugneemt in de 
tijd. En een collectie nostalgische foto’s: toen olifanten nog een rondje door de stad liepen als 
het circus ‘in town’ was, toen Noorderlicht (inmiddels Poppodium 013, òns Poppodium 013) 
nog bestond. 
‘Brabanders roepen hoera met hun handen in hun zakken, dan kunnen ze nog altijd terug’, zei 
de legendarische Contente Mens, Nol van Roessel, ooit op de radio. Na bijna dertig jaar Tilburg 
weet ik dat dat zeker ook voor Tilburgers geldt en vooral ook eerst even mopperen. Maar in de 
gloeiend nieuwe LocHal was dat niet zo: iedereen vol bewondering en trots. Zelfs ’t mag wa kos-
ten’ hoorde ik niet. Aan die koffie hoorde ik iemand zeggen: ‘Nie slecht’. Dat betekent hetzelfde 
als: heel mooi en bijzonder. 
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Na een kort woordje van onze voorzitter 
volgde een optreden van Roos Senden die 
met haar prachtige stem een aantal songs 
ten gehore bracht, bijna helemaal in het 
teken van Kerstmis. 
Onder het genot van een drankje zorgde 
ook de loterij voor grote hilariteit en de prij-
zen werden door de winnaars enthousiast 
in ontvangst genomen.

Tonpraatster
Daarna volgde een verrassend optreden 
van tonpraatster Christel van Dungen (alias 
Wil) die de hele zaal ‘dubbel’ kreeg en zelfs 
een aantal bekenden in de zaal in het ootje 
nam.
Terwijl er gezellig gekletst en gelachen 
werd, werd op de achtergrond een heer-
lijke, uitgebreide Brabantse koffietafel 
voorbereid. Het ontbrak aan niets....!!!! 
Een kop koffie met een glaasje brandewijn 
en kandijsuiker werd de afsluiter van een 
zeer geslaagde middag.
De KBO-afd. Sacrament, met enkele 

 Jaarfeest KBO 2018

Een wederom zéér gezellige en drukbezochte middag in de Pelgrimhoeve. Zo’n 70 
leden van de KBO werden met koffie/thee en gebak verwelkomd in een sfeervolle zaal.

nieuwe bestuursleden, heeft ook voor 2019 
meerdere leuke nieuwe activiteiten in petto. 
Deze worden binnenkort gepubliceerd in 
het informatiebulletin van KBO Sacrament. 
U kunt dit bulletin opvragen door een mail-
tje te sturen naar 
7 kbo.sacrament@gmail.com of te bellen 
naar het secretariaat, ( 06 822 452 88.

We hopen, dat nog meer senioren uit onze 
wijk in 2019 weer van de partij zijn! Samen 
zijn, dus bezig zijn in goed gezelschap, 
doet goed!!

Op een vrijdagmiddag mag ik meelopen 
met de klas van Anoeska van Esch, groep 
7 van Armhoefse Akker. De klas staat vol 
met ‘producten’ van de kinderen die gepre-
senteerd gaan worden aan elkaar en aan 
de ouders. 

Het concept
Op het digibord toont Anoeska de opzet 
van Topondernemers: een digitale kaar-
tenbak met 12 thema’s rondom mens en 

Kleine Topondernemers                                          France Ghijsen
In het zogenaamde Topondernemersproject van basisschool Armhoefse Akker komen 
een aantal vakken samen: geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek. Daar-
naast levert het projectmatig werken en samen leren creativiteit en kennis op die nog 
blijft plakken ook. 

samenleving, natuur en techniek, ruimte en 
tijd die in groep 7/8 behandeld worden. In 
het kort: kinderen ontdekken de wereld aan 
de hand van thema’s. Ze worden aangezet 
om initiatief te nemen, samen te werken en 
creatief te zijn. De 12 thema’s hebben elk 
15 opdrachtkaarten. De hulpkaarten on-
dersteunen de kinderen bij het maken van 
een interview, folder, buurtkrant of tijdsbalk. 
Waar kinderen normaal gesproken met-
een aan de slag gaan om iets te maken, 
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Willem II straat 29 - 5038 BA Tilburg Tel: 085-9022996 Email: info@cinecitta.nl

Bij arthousebioscoop Cinecitta kunt u terecht voor 
de betere films en de lekkerste gerechten. Naast ons 
reguliere filmprogramma organiseren wij met regel-
maat 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!
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stimuleert het topondernemersproject hen 
om eerst te gaan plannen en het proces te 
doorlopen voordat het product klaar is.

De juf als coach
Juf Anoeska waardeert vooral haar coa-
chende rol als leerkracht en het stellen 
van verdiepende vragen aan de kinderen. 
“De kinderen leren andere vaardigheden 
dan in gewone lessen: ze halen in Topon-
dernemers veel meer uit hunzelf. Ze gaan 
zelf vragen bedenken die passen bij hun 
interesse en zelf de antwoorden zoeken. 
Dit draagt enorm bij aan hun zelfvertrou-
wen en maakt het leren leuk. Naar elkaar 
luisteren en de kennis overbrengen, zijn de 
zogenaamde 21st century skills die in de 
maatschappij alsmaar belangrijker worden.” 
Anoeska is dan ook enorm trots op het 
eindresultaat van haar groep. Ze vermeldt 
er nog bij dat een externe partij de school 
begeleidt bij het uitvoeren van het concept.

De toppertjes
De ondernemers van het groepje van Loïs 
hebben het thema ‘Oog’ gekozen. Ze zijn 
zelf op het idee gekomen naar opticiens te 
gaan om foto’s van hun eigen ogen te laten 
nemen. Ze waren nieuwsgierig naar wat je 
allemaal kunt hebben aan je ogen. Zo zijn 
ze te weten gekomen dat je een cilinderaf-

wijking kunt hebben en dat bij 25% van 
de mensen deze cilinderafwijking op het 
hoornvlies zit en bij 75% van de mensen 
op het oog. De taken waren in dit groepje 
goed verdeeld: 2 zochten informatie en de 
derde ging aan de slag met het knutselen 
van een oog. 
Het tweetal Diede en Juliette is naar het 
Brabants Afval Team (BAT) geweest. Hoe 
wordt afval eigenlijk gescheiden, vroe-
gen zij zich af? We weten wel hoe dat 
met plastic en papier zit, maar hoe zit dat 
bijvoorbeeld met batterijen en benzine? Is 
hier een strengere manier voor en wat ge-
beurt er als dit verkeerd gedaan wordt? Zij 
mochten naar het BAT om de antwoorden 
op deze vragen op te halen. 
Als laatste spreek ik met Jens en Vico. Zij 
hebben zich verdiept in het grote en myste-
rieuze China. Hoe is het om daar te wonen, 
wat eten ze er allemaal, hoe schrijf je de 
Chinese tekens en hoe spreek je ze uit? 
Daarvoor hebben ze informatie opgezocht 
op internet en reisgidsen bekeken. Ze heb-
ben de samenwerking serieus genomen: 
ze gingen om de beurt aan elkaar vertellen 
wat ze allemaal te weten waren gekomen. 
Het eindresultaat is dan ook erg mooi 
geworden: een Chinese tempel en Chinese 
hoedjes met hun eigen naam in tekens 
erop. Wat vond je het leukste Vico? ‘’Nou 
het grappigste vond ik om onze namen 
op te zoeken in het chinees via Google 
translate. Nu weet ik hoe ik mijn naam in 
het Chinees schrijf!’’. 

Mijn indruk? Een mooie klas met leergie-
rige topondernemertjes!

Juf Anoeska met China-kenner Vico

De Chinese tempel van Jens en Vico 
en hun hoedjes
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Wijkkwis – puzzel 

 
 
In de aanloop naar de editie 2019 van de Wijkkwis op 18 mei in de Pelgrimhoeve en de 
prijsuitreiking op de feestavond in dezelfde locatie op 25 mei hierbij wat oefenstof die 
wellicht ook terugkomt in het Wijkkwisboek. En natuurlijk kunnen alle lezers meedoen 
met deze puzzel, ook al ben je in mei niet van de partij. 
 
In onderstaande vragen zijn alle klinkers [a, e, i, o, u] verdwenen. Gelukkig hoef je maar te 
kiezen uit twee antwoorden.  
 

a.  Wnnr wrd bgnnn mt d nlg vn ht Wlhlmnknl?  1919 1880 

b.  Wt s d grtst vgl?    lfntvgl strsvgl 

c.  n hvl mnsn kstt d Blmrrmp (1992) ht lvn? 43 58 

d.  Wt s d ttl mtrk vn Ndrlnd?      1478 km 1831 km 

e.  Wt ws ht rst Ndrlnds tlvsprgrmm?  D Tvrspgl      chtrjrnl 

f.  Ht wrd rbt btknt n ft?      Dwngrbd tmtsm 

g.  Wlk lnd hft d schnst lcht?        Zwdn Fnlnd 

h.  n wlk jr wrd d pstcd n Ndrlnd ngvrd? 1977 1981 

i.  Wt s d lngst nkl n Ndrlnd strmnd rvr? Lng Lk 

 
Stuur je antwoorden (mét klinkers) vóór 24 januari 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. 
 
Winnaars van de kerstpuzzel zijn:  
 

Miranda Mommers, Oisterwijksebaan, die wat lekkers wacht bij Pannekoekenfabrique Het 
Ketelhuis;  Chantal Ketelaars, St. Josephstraat, die een bloemetje krijgt van Blossom Bloem-
binders en Sarah van Balen, Spoorlaan, die een boek over onze wijk ontvangt, geschonken 
door de familie Sweegers.

Stoepfeest in winterse sferen in de JP Coenstraat            Ingeborg Bosch

Op zaterdag 24 november jl. organiseerden een aantal bewoners een stoepfeest in win-
terse sferen. Het feest kreeg de naam ’Kerstober’, aangezien het eigenlijk de bedoeling 
was om een kerstfeest in oktober te organiseren. Buurtbewoners brachten zelf een hapje 
mee terwijl er voor heerlijke glühwein, warme chocomel en bier was gezorgd. 
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Nu bijna een jaar geleden verhuisde ik 
van Den Bosch naar Tilburg. Voor nogal 
wat mensen een onlogische stap. En ja, 
Den Bosch is een prachtige stad met veel 
cultuur, mooie gebouwen en een statige uit-
straling. In die zin zou het een stapje terug 
kunnen zijn. Inmiddels ben ik erachter dat 
op een behoorlijk aantal gebieden Tilburg 
zelfs een stapje voor heeft op Den Bosch. 
Er is van alles te doen op cultureel gebied. 
Er zijn bijzondere activiteiten en plekjes en 
zeg nou zelf, wie woont er in Den Bosch in 
een wijk met de Moerenburg als achtertuin? 

Een begrip
Vanzelfsprekend doe ik nu toch weer van 
alles voor de eerste keer. Zo ook voor de 
eerste keer ‘Eten wat de Pot schaft’ bij Café 

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.

Eten wat de pot schaft                                                 Maaike Hanssen

Als je wat ouder bent, lijkt het een beetje of je alles al eens hebt gedaan. ‘De eerste 
keer’, hoort bij jeugd en jong zijn. Niets is minder waar als je gaat verhuizen! Dan doe 
je plotsklaps weer van alles voor de eerste keer. 

Zomerlust. Van collega’s (ik werk op een 
school voor voortgezet onderwijs in Best 
en heb collega’s die ook in Tilburg wonen) 
had ik al meteen de vraag gekregen toen ik 
vertelde waar ik ging wonen: “O, ben je al bij 
Zomerlust geweest? Daar moet je naartoe!” 
Van mensen die tijdens hun jeugd in Tilburg 
studeerden, kreeg ik te horen dat Zomer-
lust ook veertig jaar geleden al een begrip 
was. Wandelaars drinken er graag een kop 
koffie, verenigingen houden er met plezier 
hun vergaderingen en ook voor een borrel 
met vrienden of lunchen is het een prima 
plek. Eten wat de pot schaft, voor mij al heel 
lang geleden omdat ik als moeder van vier 
kinderen en nu als alleenstaande al jaren 
zelf voor mijn potje zorg. Het lijkt me wel 
wat! Dus, samen met mijn overbuurvrouw 
Marie-Christine op maandag een reserve-
ring geplaatst. De pot schaft een sukade-
lapje of schelvis. De keuze is snel gemaakt, 
voor beiden het visgerecht. Keurig krijg ik na 
twee dagen een bericht dat de reservering 
goed ontvangen is. 

Formule 
Als we op vrijdag tegen 18.30 uur binnen 
komen, blijkt het niet erg vol te zitten. Er 
zijn veel lege tafels en in totaal zijn er 
die avond zo’n twintig tot dertig mensen 
die komen eten wat de pot schaft. Obers 
Bart en Niels zorgen ervoor dat ons 
niets tekort komt. Mandje brood met 
tapenade en kruidenboter vooraf en na 
zo’n half uur komen de hoofdgerechten. 
Leuk opgemaakte borden en heerlijke 
frietjes erbij. Op onze vraag waarom deze 

Café Zomerlust net over de draaibrug 
van de Oisterwijksebaan
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Bij Café Zomerlust vind je altijd 
wel een lekker plaatsje

formule in het leven is geroepen, krijgen 
we als antwoord dat er geen avondkaart 
is. Om toch één keer per week een diner 
te serveren, is het gunstig als de keuken 
weet hoeveel mensen er komen en wordt 
de keuze beperkt gehouden. “Normaal 
gesproken zit het bomvol”, aldus Niels. Zelfs 
zo, dat de naastliggende zaal wordt ingezet 
voor de bezoekers die komen eten wat de 
pot schaft. Dat betekent dus dat we nog 
een keer terug moeten om dat te checken. 
Zeker geen straf. Want voldaan en na een 
gezellige avond keren we huiswaarts. De 
prijs-kwaliteitsverhouding klopt en de eerste 
keer zal zeker niet de laatste keer zijn.

Een school is er wettelijk verantwoordelijk 
voor dat er een goed en kwalitatief sterke
tussenschoolse opvang wordt georgani-
seerd. Jarenlang heeft daarvoor op school 
‘de Eetclub’ van kinderdagverblijforganisatie 
Kinderstad gezorgd. Over de organisatie en 
kwaliteit hiervan liepen de meningen uiteen 
en mede hierdoor is de school op zoek ge-
gaan naar een nieuwe TSO-organisatie.

Voorwaarden 
De afgelopen weken heeft de school benut 
om met verschillende potentiële gegadig-
den te gaan praten wat zij kunnen bieden. 
Daarbij hebben ze in het keuzeproces 
voornamelijk gekeken naar: de wijze waarop 
de kwaliteit van de overblijfmedewerkers 
gegarandeerd wordt; de diversiteit van 
activiteiten die aangeboden worden; een 
laagdrempelige administratie en natuurlijk 
de kostprijs. 
Hieruit is één organisatie naar voren geko-
men die zich o.a. gepresenteerd heeft aan 
de Medezeggenschapsraad die stemrecht 
heeft bij een voorstel om van TSO-organisa-
tie te veranderen. De raad ziet een samen-

Brood & Spelen op Bs. Armhoefse Akker                             Redactie

In de afgelopen maanden is op basisschool Armhoefse Akker druk gezocht naar een 
manier om de tussenschoolse opvang (TSO) prettiger te kunnen laten verlopen voor 
zowel kinderen als leerkrachten.

werking met ‘Brood & Spelen’ helemaal 
zitten.
Vanaf dinsdag 12 februari gaat ‘Brood & 
Spelen’ de tussenschoolse opvang op 
school regelen. Om zich voor te stellen en 
hun werkwijze toe te lichten zijn alle ouders/
verzorgers uitgenodigd voor een informa-
tiebijeenkomst op woensdag 16 januari om 
19.30 uur op school. 
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Vrijwilligers gezocht

Lijkt het u leuk om tijdens de pauze van de kinderen 
een activiteit te organiseren? Brood & Spelen kan uw 
hulp goed gebruiken! 
Via 7 werken@broodspelen.nl kunt u zich aanmelden 
en laten weten welke dag(en) u beschikbaar bent. 
Er staat een vergoeding van € 9 per keer tegenover. 
Mocht u iemand uit uw omgeving kennen die ook 
geschikt is, dan horen zij dat ook graag.
Brood & Spelen is gespecialiseerd in het verzorgen 
van opvang tijdens de middagpauze en is hiermee 
actief op meer dan 70 basisscholen in heel Nederland.

Op 26 januari a.s. gaat een aantal vrijwilligers 403 struiken en 44 bomen planten op een 
zestal locaties langs de Bechtweg, de Zandstraat en de Oisterwijksebaan. Deze aanplant 
geschiedt ter compensatie van eerder verdwenen groen. De Stichting Duurzaamheidsvallei 
heeft hiervoor hulp ingeroepen van de Werkgroep Behoud Moerenburg.

De Ferry, zo gaat het pontje heten, dat binnen enkele maanden de oever van de Werf ver-
bindt met die van de wijk Jeruzalem. Middels een heuse – maar wel geregistreerde – ver-
kiezing is deze naam tot stand gekomen. De beheergroep is nog op zoek naar een aantal 
vrijwilligers die zich in willen zetten voor het beheer. Belangstelling? Stuur een mail naar  
info@beeldveld.nl.

Elke donderdagmiddag tussen 13.00 en 15.00 uur t/m 31 januari maakt stagiaire Anmire 
Vugs een grote pan verse soep van seizoensproducten van en bij de Stadstuinderij. Elke 
week volgens een ander recept. Iedereen die wil kan gratis aanschuiven. Gezellig, gezond 
én lekker.

De leukste en humorvolle foto’s van het gedrag van dieren in het wild zijn tot begin mei te 
zien in het Natuurmuseum. Dansende beren en komodovaranen, een balende ijsvogel en 
een panikerende eekhoorn. Ze passeren allemaal de revue in de prachtige foto’s van de 
internationale Comedy Wildlife Photography Awards. Ga genieten op Spoorlaan 434.

Heb je er ook zo’n hekel aan om tot laat in de avond te moeten wachten om uit te gaan of te 
kunnen gaan dansen? Op 2 februari a.s. organiseert De Microclub een vroege clubavond 
bij Club Smederij. Info: : www.demicroclub.nl. 

Met Tiwos worden mogelijkheden verkend om ± 40 appartementen te realiseren aan het 
talud van de Meierijbaan. Gelijktijdig wordt de openbare ruimte van Meierijbaan opnieuw 
ingericht en vergroend. De presentatie is te vinden op 
: https://www.piushaven.nl/presentatie-plannen-meierijbaanschielandstraat.
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Had u ‘m al gemist? De Social Sofa in het ‘Parkje van Toen’ aan de Ringbaan Oost? Het 
was een geschenk van de firma Knegtel die handelde in kappersbenodigdheden aan de 
Petrus Loosjesstraat. De gemeente gaat het ding op haar kosten opknappen of vervangen.

Onlangs zijn o.a. door de Gemeente i.s.m. Fontys en ‘geluksambassadeur’ Leo Bormans 13 
geluksplekken in Tilburg genomineerd. Ook Moerenburg en de Piushaven horen daarbij. 
Op 13 februari a.s. vindt de officiële presentatie plaats.

Ingezonden reactie 

 
Tivoli en Armhoef (en Moerenburg)

Zo! De Buurtraad Armhoefse Akkers krijgt er in de vorige buurtkrant stevig van langs van Toine Peerboom. En 
niet alleen de Buurtraad, ook de gemeente Tilburg in de persoon van omgevingsmanager Marc van Akkeren die 
voor Droogstoppel wordt uitgemaakt. Gelukkig kunnen we allemaal wel tegen een stootje. 
Het is wel grappig: toen bekend werd dat Armhoef en Tivoli voor het CBS en de gemeente een samenhangend 
gebied zijn, samen met Moerenburg trouwens, dachten de buurtkrant en de Buurtraad: laten we dan zorgen dat 
die mensen ook de buurtkrant krijgen, zijn ze fijn op de hoogte van het wel en wee. Zo zie je maar: niet alles wat 
goed bedoeld is, komt altijd goed aan. 
 
Toine Peerboom constateert in zijn stuk dat de meeste Buurtraadleden uit het deel van Armhoef tussen kanaal 
en Ringbaan komen. Dat klopt. Diverse oproepen om ook mensen van Tivoli of Moerenburg bij ons te laten 
aansluiten, hebben nog niets opgeleverd. 
Hij schrijft dat het ene deel en het andere deel van de wijk ieder een eigen dynamiek hebben. Mooi! Samen kan 
dat iets heel moois vormen, lijkt mij. Wat ons betreft vormen we samen ‘Het dorp in de stad’ in al zijn variaties. 
Hij schrijft ook dat in Tivoli ‘ook best aardige mensen’ wonen. Dat weten wij, we kennen er best wel veel. Er zijn 
heel veel informele en formele contacten. Eén van de huidige Buurtraadleden en onze vorige voorzitter wonen 
er (plus in het verleden ook verschillende andere Buurtraadleden). De Buurtraad spant zich al jaren in om zaken 
rond Jan Wier beter geregeld te krijgen en heeft een groot aandeel gehad in de nieuw ingerichte speeltuin De 
Klimboom. We hebben buurtbewoners ondersteund in de omgeving van de Dunantstraat, waar parkeerplaatsen 
dreigden te vervallen. En ook bij de herinrichting van de Sint Josephstraat en de Tivolistraat zijn we betrokken 
geweest. 

Het zit zo: de Buurtraad heeft zich ten doel gesteld om er mede voor te zorgen dat mensen zich lekker voelen in 
onze wijk. We proberen mensen en initiatieven aan elkaar te knopen en we zijn een gesprekspartner voor de ge-
meente. Daarin doen we - als vrijwilligers - alles met de beste bedoelingen. In zijn stukje roept Toine Peerboom 
ons op om bij de VvE’s in Tivoli op de koffie te gaan. Laten we het - uit praktische overwegingen - omdraaien: we 
vergaderen op de tweede dinsdag van de maand. Die vergaderingen zijn openbaar. Dus, als er iets is, zoek ons 
op of mail ons (buurtraad@armhoefseakkers.nl). En misschien moeten we op een bepaald moment onze naam 
wel veranderen in: ‘Buurtraad Armhoef, Moerenburg en Tivoli’. Of Toine moet een eigen buurtraad voor Tivoli 
willen oprichten. Dat kan natuurlijk altijd. 

Lout Donders
Voorzitter Buurtraad Armhoefse Akkers

Naschrift redactie:
Goed lezen is een kunst, evenals goed reageren, weledelachtbare Buurtraad.
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Wilma, geboren en getogen aan het Haven-
pad en Marcel, op een steenworp afstand 
geboren in de St. Josephstraat, leerden 
elkaar begin 70-er jaren kennen in de eerste 
klas van de mavo. Marcel was toen al actief 
in de muziekwereld. Op 10-jarige leeftijd 
werd hij door juffrouw Rens enthousiast 
gemaakt voor het bespelen van de akoesti-
sche gitaar. In die tijd was hij vooral geïntri-
geerd door de muziek van The Cats en The 

Een aanrader vanwege muziek en ambiance                    Maaike Hanssen

Op de ochtend van Kerstavond ga ik op bezoek bij Wilma en Marcel Smulders. Beide 
komen met ‘Back To The Country Part Eight’ op 2 februari a.s. naar het Klasse Theater 
in Carré met een geheel vernieuwd Theaterconcert. 

Eagles vanwege de akoestische gitaren en 
de meerstemmige zang. Zijn eerste band 
was het combo van het jongerenkoor van de 
kerk van Koningshoeven waar hij soms ook 
solo mocht zingen. Vervolgens werd hij op-
genomen in de band van zijn oudere broer 
Ed, genaamd ‘Three of us & another one’. 
Marcel was the other one en zij speelden 
vooral muziek van Simon and Garfunkel en 
The Everly Brothers. 

 

Punten uit de 
Buurtraadvergadering 
van 11 december 2018  

 
Woensdag 16 januari om 19.30 uur komt wijkwethouder Mario Jacobs voor ‘Mario’s 
Midweek’ naar Café Zomerlust. Voor iedereen die met hem in gesprek wil over onze buurt.  
 
De Klankbordgroep Terrein Rioolwaterzuivering Moerenburg is in overleg met 
waterschap de Dommel. Er zijn diverse bijeenkomsten geweest, waarin belangrijke zaken 
vanuit de kant van de omgeving Moerenburg zijn besproken, zoals veiligheid, geluids- en 
lichtoverlast en parkeren. Zie elders in deze wijkkrant.  
 
Er komt een bijeenkomst om na te denken over het vrachtverkeer in de wijk. Deze wordt 
samen met de gemeente Tilburg georganiseerd. Zie elders in deze wijkkrant. 
 
Groen in de wijk: enkele wijkbewoners hebben samen met de Buurtraad het initiatief 
genomen om de wijk wat meer te vergroenen. Zij zouden graag met meer mensen die groen 
een warm hart toedragen eens gaan kijken wat de mogelijkheden zijn. Er zal in februari een 
koffiemoment plaatsvinden voor de kartrekkers en geïnteresseerden.  
 
Onze burgemeester wil graag weten wat er leeft in de wijken van Tilburg. Hij komt op 13 
februari om 14.00 uur kennis maken met verschillende vertegenwoordigers uit onze buurt. 
Diverse belangengroepen uit de wijk zijn hiervoor al uitgenodigd en er wordt een gezellige 
speeddate met borrel georganiseerd. Kent u ook nog verenigingen, belangengroepen of 
vrijwilligers die van deze gelegenheid gebruik willen maken om wat te vertellen over wat zij 
doen voor en in onze wijk? Maak het kenbaar via 7 buurtraad@armhoefseakkers.nl.  
Er wordt dan contact met u opgenomen.  
 
Er zijn dit jaar acht kerstbomen met lichtjes aan de buurt ter beschikking gesteld. Voor 
2019 wordt gedacht aan tien kerstbomen die al in het voorjaar uitgezocht worden. Tegen het 
eind van het jaar volgt dan weer een oproep. 
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Savannah
Toen kreeg hij verkering met Wilma die 
orgel speelde en zong. Zij werd ook op-
genomen in de band, waarvan de naam 
werd veranderd in ‘Meadow’. Inmiddels zijn 
Marcel en Wilma alweer 36 jaar getrouwd. 
Hun muziek werd steeds meer country 
getint en er werd besloten de band uit te 
breiden. Op de advertentie werd gereageerd 
door Peter van den Heuvel. Deze bleek een 
fantastische leadgitaarspeler te zijn die al 
een aantal jaren aan de weg timmerde. Via 
de ‘Peter Hill band’ werd het uiteindelijk in 
2004 de band ‘Savannah’. 
Onder die naam werden zij enorm succes-
vol in de wereld van de countrymuziek. Hun 
eerste grote succes was bij de Tros Country 
Show in Utrecht. De bal die toen ging rollen 
bleek niet meer te stoppen. Aangezien ze 
in het begin maar zes nummers speelden, 
moest het repertoire worden uitgebreid. 
Inmiddels treden ze elk seizoen (van sep-
tember tot juni) zo’n 40 keer op met Back To 
The Country en nog eens 40 keer met hun 
‘eigen’ optredens. Daar horen regelmatig 
ook optredens in het buitenland bij in landen 
als Noorwegen, Litouwen, Spanje, maar ook 
Amerika. Zo hebben ze in het voorprogram-
ma van Johnny Cash gestaan en ook op-
getreden met bekende artiesten als Wanda 
Jackson en Freddy Fender. Ze wonnen ook 
al een aantal keren de landelijke prijs van 
de Dutch Country Music Association. 
De wekelijkse repetitie vindt plaats in de 

kelder van hun huis aan het Havenpad. 
Een mooie en gezellige ruimte waar ik even 
een kijkje mag nemen. Gelukkig houden de 
buren ook van hun muziek. 
Als Savannah hebben zij hun eigen fanclub. 
Elk jaar in juni geven ze voor de fans een 
speciaal optreden. “Vroeger was het een 
gratis optreden dat inbegrepen zat bij het 
lidmaatschap net zoals het glossy fanclub-
blad. Nu is het lidmaatschap gratis maar 
vragen we een kleine vergoeding voor het 
optreden”, aldus Marcel.

Muziekgezelschappen
En deze muzikale duizendpoten doen nog 
veel meer op muziekgebied. Tot de vaste 
bezetting van hun theatershow Back To The 
Country behoort ook gastzanger Dick van 
Altena, componist van o.a. liedjes van Henk 
Wijngaard. Samen met Savannah-bassist 
Javier en singer-songwriter Marcel Verbeek 
vormen zij de band ‘Bluebird Café’ met 
muziek van bijvoorbeeld Crosby, Stills, Nash 
and Young en The Eagles. Daarnaast spe-
len zij ook nog in ‘Allegria’, een akoestisch 
kwartet bestaande uit Wilma, Marcel, Martie 
van der Ploeg, bassist uit Oirschot en een 
geweldige pianist uit Tilburg: Simon van ’t 
Hoff. De meeste optredens worden geregeld 
door een theaterimpresariaat, maar de show 
hier in het Klasse Theater wordt in eigen 
beheer georganiseerd. Ga eens luisteren 
naar de ruim 30 nummers van artiesten als 
Johnny Cash, Jerry Lee Lewis, Charlie Rich, 
Buddy Holly, Chuck Berry, Jim Reeves en 
The Everly Brothers. Kortom, muziek uit de 
jaren vijftig, zestig en zeventig toen country 
en rock-’n-roll hoogtij vierden.

Marcel en Wilma benadrukken dat ze hopen 
dat er veel wijkbewoners naar hun theater-
show komen. “Niet alleen voor onze show, 
maar zeker ook voor het prachtige theater. 
Veel mensen uit de wijk weten niet wat een 
pareltje en volwaardig theater dat is gewor-
den!”, aldus Marcel. “Iedere wijkbewoner 
moet dat mooie theater hebben bezocht. En 
het zou fantastisch zijn als ze dat dan op 2 
februari doen!” Wilma en Marcel Smulders
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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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Tijdelijke woonruimte gezocht
Opgeruimd gezin - 2 volwassenen, 2 kinderen - zoekt in maart, april en mei tijdelijke woon-
ruimte (in de wijk) in verband met verbouwing van huis. Dus gaat u op reis of hebt u nog een 
etage of andere soort ruimte in de buurt beschikbaar dan horen wij het graag! Groet, Bram, 
Sanne, Tijn en Jinte. 7 bramvangils@hotmail.com ( 06 557 545 01

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 gezellig… 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.

 

 

V a n  d e  K o o K  
 

Recepten met een verhaaltje 
 

 

 
                                        Aan tafel met chocolade        Lucy Reijnen 
 
Jazeker: ‘Aan Tafel!’ We weten het nog allemaal: het eerste restaurant in de JP Coen. Het 
restaurant dat naast een lekkere keuken ook een sociale functie had. Je kon wanneer je dat 
wilde je eigen stoel meebrengen, of sterker nog ze kwamen de stoel bij je ophalen. Dat is nog 
eens gastvrijheid. Een Irish coffee na het eten? Dat kwamen ze zelfs bij je thuis uitserveren. 
Het grootste succesnummer was de chocoladetaart. “Klanten kwamen daar speciaal voor 
terug”, zegt Sander Rooijakkers, “er waren zelfs mensen die vroegen of we een paar stukken 
taart konden inpakken voor de visite van de volgende dag.” Hij lacht. “En dat deden we dan. 
We hebben daar een superleuke tijd gehad. We waren zo welkom, we voelden ons echt thuis.” 
De fameuze chocoladetaart blijkt niet moeilijk te maken en Sander wil na al die jaren het recept 
met plezier delen. “Chocolade doet iets met mensen, er zit een stofje in waar je blij van wordt. 
Pas op want het is wel verslavend.” 
 

Nodig:  
- 400 gram couverture 
  of bittere chocolade (dan wel iets 
  minder suiker gebruiken) 
- 400 gram boter 
- 200 gram bloem 
- 500 gram suiker 
- 12 eieren 

Bereiden: 
Smelt de boter en de chocolade au bain-marie 
Klop bloem, suiker en de eieren tot een witte dikke massa 
Meng de chocolade erdoor 
Giet alles in een ovenschaal 
Bak 35 à 45 minuten op 180 graden 
De buitenkant moet krokant zijn, de binnenkant nog zacht 
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BUURTAGENDA 

12 jan. Vanaf 20.30 uur Pelgrimhoeve 
Héél Armhoef zingt 

13 jan. Vanaf 14.00 uur Pelgrimhoeve 
Dansmiddag met gezellige dansmuziek 

16 jan. Vanaf 19.30 uur Café Zomerlust 
In gesprek met onze wijkwethouder Mario Jacobs 

25 jan. 20.30 - 00.00 uur Café Zomerlust 
Gezelligste Nieuwjaarsborrel van de wijk 

5 febr. Start 20.00 uur Pelgrimhoeve 
Discussieavond over beteugelen vrachtverkeer 

13 febr. Vanaf 17.30 uur Pelgrimhoeve 
Seniorendiner (aanmelden vóór 6 februari) 

 
INFORMATIE 
Ø Buurtkrant E-mail: armhoefseakkers@gmail.com 
     Redactie-adres Spoorlaan 2    5017 JS Tilburg     
     Advertenties Anneke v.d. Avoird Bosscheweg 192   ( 542 30 65 
  
Ø Buurtkrant 

medewerkers 
Stijn van den 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 

Buurtkrant 
Deadline kopij volgend nummer  
Verschijningsdatum rond:  

     24 januari  
     8 februari  

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 E-mail: 7 buurtraad@armhoefseakkers.nl 
Secretariaat:                J.P. Coenstraat 34a,5018 CT Tilburg 

     Leden Lout Donders ( 543 88 68 (voorzitter), Ineke van Kasteren ( 544 
67 83 (secretaris, communicatie, senioren), Katy Bertens ( 06 303 677 
99 (groen, klankbordgroep Moerenburg), Yvette Eshuis ( 06 474 931 
61 (communicatie, omgevingswet), Erwin Jacobs ( 590 40 00 (penning-
meester), 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: 12 februari. 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 

Erwin van Erve 
Elco Tissen 

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

  
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 

Armhoefse Akkers 
Informatie bij sociaal werker Kitty Lumens, ( 542 57 29 of e-mail   
7 kittylumens@contourdetwern.nl 

  
Ø Centraal Meldpunt 

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

Ø Overlast rond Jan 
Wier / Meldpunt 
GGz 

Voor vragen, klachten of meldingen betreffende overlast 
rondom Jan Wier: : http://janwierhof.ggzbreburg.nl, ( 088 
016 16 16 7 meldingenjanwierhof@ggzbreburg.nl of ga 
naar de receptie van Jan Wierhof 7.  
 

Ø Meldpunt 
Waterpaviljoen 
Moerenburg 

 

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

Ø Misstanden in 
Moerenburg 

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

Ø Buurtpreventie 
Team Piushaven 

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

St.Josephstraat 85A                                                                                                                                                                                                   
5017GD Tilburg                                                                                                                                                                                                                        
013 5435109                                                                                                                           

 

Ook kunt u hier                                                                                                                                                                          
uw schoenen                                                                                                                                                        
afgeven voor  reparatie. 
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Frans Erensstraat 44  5044 PM Tilburg
T  013 - 463 53 54   M  06 - 489 37 502
E  info@oerlemansschildersbedrijf.nl
I  www.oerlemansschildersbedrijf.nl

schilderwerk
wandafwerking
restauratieschilderwerk
hout- en marmerimitatie 
decoratieve technieken

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

OERLEMANS

schi ldersbedr i j f
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