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Het inschrijfgeld bedraagt € 2,50 per per-
soon. De quiz bestaat uit acht ronden, met 
telkens tien vragen, op elk niveau. In iedere 
ronde komt steeds één vraag uit tien ver-
schillende categorieën t.w.: Afgelopen jaar 
- Sport & Spel – Muziek – Wereld - Media 
& Showbizz – Brabant - Cultuur & Weten-
schap - Games & Informatica - Varia en … 
de specialisatie categorie!!
En dat laatste is nieuw in de Pelgrimhoeve 
Pubquiz. De vragen in deze categorie heb-
ben uitsluitend betrekking op één onder-
werp, evenement of persoon. Bijvoorbeeld 
‘de Elfstedentocht’ of ‘Freddie Mercury’. 
Deze categorie wordt na inschrijving tijdig 
bekend gemaakt aan de ingeschreven 
teams. Dit geeft het team de gelegenheid 
zich hierop voor te bereiden. 

Elk team krijgt een joker die op één van 
de reguliere rondes mag worden ingezet, 
direct ná het beantwoorden van de vragen 
in die ronde. Daarnaast zijn er nog twee fo-
torondes, waarop de joker niet mag worden 
ingezet. Na elke ronde worden de vragen 
opgehaald en de antwoorden bekend 
gemaakt. In de pauze hoor je in de tussen-

De Pelgrimhoeve Pubquiz…wie durft?                  Jos en Leran Parren

Op vrijdagavond 5 april wordt alweer de zevende Pelgrimhoeve Pubquiz gehouden. 
Een quiz waaraan wordt deelgenomen door teams van minimaal 4 en maximaal 6 
personen. 

stand hoe je het tot zover hebt gedaan.
Het gebruik van telefoons, woordenboeken, 
telepathie etc. is niet toegestaan. Het vol-
ledige reglement kun je vinden op : www.
pelgrimhoeve.nl. 

De inschrijving gaat in op zaterdag 9 maart 
vanaf 10.00 uur. Inschrijvingen vóór dat 
tijdstip worden niet geaccepteerd en er 
kunnen maximaal 20 teams deelnemen. 
Het winnende team van vorig jaar ‘Krabben 
& Kruiken’ doet automatisch mee, zodat de 
eerste 19 aanmeldingen zijn verzekerd van 
deelname. Wees er dus op tijd bij, want er 
is elk jaar veel animo! Nog dezelfde avond 
krijgt iedereen vóór 23.00 uur bericht of ze 
gaan strijden om de eeuwige roem en de 
felbegeerde wisseltrofee. 
Zin in een gezellige quizavond met familie, 
vrienden of collega’s? Neem dan de uitda-
ging aan, vorm een team en schrijf je in via 
7 josparren65@home.nl. Doen!

De Pelgrimhoeve is ieder jaar ‘uitverkocht’ bij de Pubquiz
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Voor Mario Jacobs was het ook de eerste 
keer, dat hij ‘zonder agenda’ in gesprek 
ging. “Het is natuurlijk even afwachten, 
want je weet niet wat er komt. Natuurlijk 
ben ik redelijk op de hoogte van bepaalde 
dossiers, maar van sommige zaken weet 
ik onvoldoende. Daarom was het ook fijn 
dat de beide wijkregisseurs aanwezig 
waren om op een specifieke problematiek 
te reageren. Maar ik heb het gesprek als 
heel prettig ervaren en het is voor herhaling 
vatbaar.” Dat bleek ook wel, want na afloop 
nam hij nog ruim de tijd om met enkele 
aanwezigen nog wat door te praten. 

Variëteit
Het zaaltje van Café Zomerlust bleek groot 
genoeg. Zo’n 25 buurtbewoners schoven 
aan en brachten een 15-tal gesprekson-
derwerpen ter tafel. Die varieerden van de 
toename van het verkeer tot de plannen 
met o.a. Were Di, de voormalige water-

In gesprek met wethouder Mario Jacobs                              Redactie

Het was een open uitnodiging aan de bewoners in onze wijk. De gespreksonderwer-
pen lagen niet vast, dus hoe dit zou uitpakken? Nou prima: een open gesprek over 
allerlei onderwerpen die met name het deel Armhoef bezighoudt.

zuivering en Moerenburg. Maar ook over 
het – onderhoud van het – groen, parkeren, 
laadpalen, de torenspits, de toename van 
dagrecreatie rondom de Piushaven en zelfs 
over de huisvesting van arbeidsmigranten. 
De aftrap ging over de toename van het 
vrachtverkeer, waarbij het spoorviaduct 
over de Ringbaan Oost een bottleneck 
vormt. Inmiddels is daarover op 5 februari 
jl. een extra avond georganiseerd in de 
Pelgrimhoeve. Over de toename van de 
parkeerdruk, wanneer o.a. gestart gaat 
worden met de bouw van de huizen op de 
plek van de voormalige Sacramentskerk en 
op het Aldi-terrein kwam de toezegging van 
de wethouder om dan zo nodig nog eens 
een nieuwe schouw te maken. Wellicht dat 
reguleren middels parkeervergunningen 
dan een optie wordt.

Moerenburg
Frans Lemmens, voorzitter van de klank-
bordgroep die betrokken is bij de herbe-
stemming van het terrein van de voorma-
lige Waterzuivering gaf een in kijkje in het 
proces van aanbesteding dat door Water-
schap De Dommel in gang is gezet. [zie 
ook het artikel elders in het wijkblad].
In de voorwaarden zijn regelingen opgeno-
men die mogelijke overlast moeten beper-
ken. Zo moet de ondernemer die het terrein 
gaat exploiteren o.a. zorgdragen voor 
parkeervoorzieningen op het terrein zelf en 
gaan voldoen aan het nieuwe horecabeleid, 
dat openstelling tot 23.00 uur toestaat. 
Begin maart worden enkele planmakers 
uitgenodigd voor een pitch, waarna een 
selectiecommissie – met daarin een lid van 
de klankbordgroep – de uiteindelijke keuze 
maakt. 
Were Di zal in de huidige omvang kunnen 
blijven zitten aan de Moerenburgseweg.  
Maar is dat  toekomstbestendig? Feit is, 
dat op de huidige locatie alles beperkt is. 

Wethouder Mario Jacobs
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Er zijn geen mogelijkheden voor verdere 
groei c.q. uitbreiding en de wens voor een 
kunstgrasveld met bijbehorende verlichting 
zal dan ook in dat licht bekeken moeten 
worden. 
Een ander punt: Tilburg staat voor de uitda-
ging om op relatief korte termijn de huis-
vesting van zo’n 5.000 arbeidsmigranten 
te regelen. Angst dat hiervoor terreinen in 
Moerenburg geschikt zijn, worden door de 
wethouder weggewuifd: “We zijn op zoek 
naar locaties, maar zeker niet in Moeren-
burg!”. En de verplaatsing van de camping 
voor Roadburn naar een locatie vlakbij 
manege Hooijen? Dat blijkt een nieuwtje 
voor de wethouder. Hij benadrukt wel, dat 
respect voor het gebied bovenaan staat bij 
de beoordeling van plannen. 

Communicatie
Het blijkt dat in sommige gevallen de ge-
meente niet adequaat reageert op mailver-
keer. Mario Jacobs legt uit: “We krijgen als 
gemeente zo’n 80.000 meldingen per jaar 
en doen ons uiterste best daar adequaat 
op te reageren. Zo is er vlak voor de kerst 
een project gestart om nog persoonlijker te 
reageren i.p.v. standaardmails. Wat natuur-
lijk niet te voorkomen is, dat mensen niet 

tevreden zijn met een antwoord, of een an-
dere mening hebben. Maar goed commu-
niceren is een speerpunt.” Hij roept ook op 
om wat vaker de wijkregisseur te benade-
ren, omdat die een situatie ter plekke beter 
kennen. Dat kan via het centraal meldpunt 
( 14 013 of via de site : www.tilburg.nl. 
Misverstanden over de communicatie zijn 
er ook wat betreft de torenspits op de toren 
van de Sacramentskerk. Voor de realisatie 
is zo’n 3 ton nodig, maar volgens een van 
de aanwezigen zit het gros van de bewo-
ners niet op zo’n spits te wachten. Remco 
Westhoek van de Buurtraad licht toe, dat 
de aannemer van de huizen op dit terrein 
de spits niet gaat bouwen. Op dit moment 
worden nieuwe begrotingen verwacht. En 
of de gemeente garant gaat staan, daar-
over is bij wethouder Mario Jacobs nog 
niets bekend.
Natuurlijk komt de vervanging van de 
bomen aan de JP Coenstraat aan bod, 
evenals die bij de Piushaven. De keuze 
van de gemeente voor inheemse planten 
wordt o.a. ingegeven door het gegeven, 
dat er een enorme afname is van insecten. 
Dus bijvoorbeeld palmen bij de Piushaven? 
Mario Jacobs: “Never nooit.” Overigens 
worden alle gemeentelijke bomen iedere 3 

Ontspannen reageerde wethouder Mario Jacobs 
op vragen uit het publiek

jaar geschouwd. Als 
er nieuwe bomen 
geplant worden is 
het 1e jaar de plan-
ter verantwoordelijk 
voor het onderhoud 
en daarna wordt dit 
overgenomen door 
Diamant.

En zo liep het 
gesprek behoorlijk 
uit, maar kregen 
alle aanwezigen 
wel de kans om hun 
vragen te stellen 
en zo nodig toe te 
lichten.
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Met Margo en haar hond Lis maak ik een 
mooie wandeling door Moerenburg. Margo 
is dol op Lis en Lis is dol op haar. Lis heet 
Lis omdat ze uit Lissabon komt, daar is 
ze gevonden en opgevangen. Het is een 
’opvanghondje’.  

Moerenburg
Margo is ook dol op Moerenburg, “Het is 
zo’n uniek natuurgebied”, zegt ze, “het is 
hier zo prachtig, moet je toch zien.” Vaak 
neemt ze haar fototoestel mee op haar 
wandelingen, “je hoeft er haast niets voor 
te doen: de mooie beelden liggen voor het 
oprapen.” Ze wijst naar donkere takken 
met zilveren druppels met een donkergrijze 
lucht op de achtergrond. 
“Hier, dit is ook zo mooi, ik kom hier zo 
vaak en toch is het iedere keer anders.” Ze 
wijst op het manshoge riet dat zich op het 
terrein van ‘Huize Moerenburg’ bevindt. “Ik 
kom hier haast iedere dag. De schoonheid 
van de natuur. De bomen, de prachtige 
luchten en al die vogels. Zo mooi! Ik kan 
daar zo van genieten.”
 
Natuureducatie
Margo vertelt dat ze de laatste tien jaren 
van haar werkzame leven vooral dingen wil 
doen die ze leuk vindt, waar ze zich goed 
bij voelt. Ze stamt oorspronkelijk uit het on-
derwijs en ook nu heeft het onderwijs haar 
aandacht. Ze ontwikkelt projecten in het 
kader van natuureducatie. “Dat is een hele 
mooie combinatie: ik mag onderwijs ontwik-
kelen, creatief bezig zijn en dat koppelen 
aan duurzaamheid, klimaat en natuur.” Ze 
bukt even om een drolletje van Lis op te 
rapen. ”Dat brengt zo’n gevoel van bevrij-
ding met zich mee. Dat je gewoon dat kunt 
doen waar je goed in bent, of dat wat je fijn 
vindt om te doen. Als je jong bent dan moet 
je zoveel van jezelf.” Ze maakt een wijds 
armgebaar en gaat verder: “Voor dit soort 

Doen wat je leuk vindt en waar je goed in bent          Lucy Reijnen

In onze wijk wonen mensen met allemaal hun eigen verhaal. Over hun leven, over hun 
verwachtingen, over hun toekomst. Margo Mutsaers woont ook in onze wijk.

dingen was veel minder tijd. Je hebt het zo 
druk met je huis, je werk, je kinderen en je 
maakt je ook druk om van alles. Ik heb ge-
leerd hoe belangrijk het is om stil te staan 
bij wat ik doe, wat ik wil.”

Nieuwe weg
“Ik ben ook weer bezig met iets nieuws. Ik 
dacht: ik wandel graag, ik hou van honden, 
waarom combineer ik die twee niet. Ik heb 
een klein bedrijfje opgezet. Ik laat honden 
uit voor mensen die dat zelf niet kunnen. 
Ik wil geen grote klantenkring gewoon een 
paar honden en die dan ook goed leren 
kennen. Ik ga ook alleen 1 op 1 met de 
honden op pad. Ik ben het nog allemaal 
aan het opzetten. Ik heb een website ge-
bouwd, Het begint te ‘lopen’.” 
Ik merk dat Margo makkelijk contact heeft 
met mensen, meestal ook hondenbezitters. 
“Klopt”, zegt ze, “mensen maken graag een 
praatje. Soms ken je mensen van gezicht 
omdat ze hetzelfde rondje lopen met hun 
hond. Dat is straks ook een gelegenheid 
om ‘klanten’ te werven. Dan geef ik ze mijn 
kaartje.” 

Margo met haar opvanghondje Lis
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We steken de brug weer over. Lis krijgt een 
brokje. Een bijzondere hond en een bazin 
met een bijzonder verhaal. Zoek je een 

‘uitlaat-maatje’ voor je hond? Ga naar: 
: www.woefwalk.wordpress.com. 

Oudere wijkbewoners herinneren zich nog 
wel, dat er op dit terrein garagebedrijven 
zaten en dat er volop getankt kon worden. 
Dat is nu precies de reden, waarom de 
grond er stevig vervuild blijkt te zijn. De 
vervuiling strekt zich uit tot een diepte van 
zo’n 4 meter en loopt deels door onder het 
huis op nummer 10.

Verrassing
Voor PPO kwam de vervuiling als een 
verrassing: “Bij de overdracht is hierover 
niets gemeld”, geeft een woordvoerder aan, 
“alleen de buurman waarschuwde ons al 
toen we aan het slopen waren. Vervolgens 
treedt een heel protocol in werking en be-
paalt o.a. de Omgevingsdienst hoe ermee 
om te gaan en op welke manier er gesa-
neerd moet worden. Daarvoor wordt er een 
betonnen ‘wand’ geboord parallel aan het 
woonhuis die zo’n 1½ week moet uithar-
den. Daarna wordt de vervuilde grond op 
het terrein zelf uitgegraven en vervangen. 
Het gaat daarbij om zo’n 300 m3 grond (15-
20 vrachtwagens). Onder het bestaande 
woonhuis kan de grond niet worden weg-
gegraven. Deze grond wordt de komende 
3 – 4 maanden gespoeld.” Daarvoor zijn op 
het terrein inmiddels de benodigde zuive-

Vertraging bij bouw appartementencomplex                          Redactie

De afgelopen weken gebeurde er weinig of niets op het voormalig Melissantterrein 
aan de Spoorlaan. Oorzaak: een behoorlijke vervuiling en opnieuw tegenslag voor 
project-ontwikkelaar PPO (Schaijk).

Opnieuw is sanering op het 
Melissantterrein noodzakelijk

ringsinstallaties aangebracht.

Voor PPO is het de tweede tegenslag in 
korte tijd. Eerder al moest er extra asbest 
verwijderd worden uit een deel van de toen 
nog bestaande bouw. Toch hopen ze erop, 
dat de nieuwbouw nog voor het einde van 
dit jaar gerealiseerd kan worden.

 
 
Collectes 
Voortaan in het wijkblad het gemeenterooster van Tilburg met 
betrekking tot de collecteweken. De gemeente heeft voor 
onderstaand goed doel een vergunning verleend voor collecte en 
werving van donateurs.   
o Jantje Beton (3-9 maart)  
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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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Tilburg is een stad met een rijke geschiede-
nis mede door de wol- en textielindustrie. 
Inmiddels wonen er meer dan 215.000 
mensen die allemaal proberen er een 
beetje gelukkig te zijn. En dat lukt vrij 
aardig. Maar welke plek maakt hen hier nu 
precies zo gelukkig? En willen ze die plek 
ook delen met de vele bezoekers? Die vra-
gen stonden centraal in de speurtocht naar 
het geluk in Tilburg.

Meer dan 100
Er zijn veel kleine en grote plekken die 
mensen gelukkig maken in deze stad. Dat 
bleek wel uit de intense zoektocht die stu-
denten van Fontys organiseerde via allerlei 
kanalen. De inwoners nomineerden meer 
dan honderd verschillende plekken die op 
de een of andere manier bijdragen tot hun 
geluk. Natuur, cultuur, avontuur, sociale 
plaatsen… Schoolkinderen, buurtbewo-
ners, ondernemers, studenten, beleidsma-
kers, jongeren en ouderen deden aan het 
onderzoek mee. Uiteindelijk werden er 13 
geselecteerd. Een symbolisch getal voor 
Tilburg en in dit geval dus zeker geen on-
geluksgetal. Ze zijn samengebracht in een 
boekje, waarvan de inhoud de basis vormt 
voor de Dutch Hapiness Week die van 18 
t/m 22 maart wordt gehouden.
Gun jezelf het geluk om ze te ontdekken 
en om op een andere manier naar de stad 
en de mensen te kijken. Wat ontdek je? 
Kijk, luister, ruik, proef en voel. Op elke 
plek krijg je drie tips die zijn gebaseerd op 
wetenschappelijk onderzoek over maak-
baar geluk. “Wie ze op een eigen, creatieve 
manier uitvoert maakt kans om effectief een 
beetje gelukkiger te worden”, zo belooft het 
voorwoord. 

Moerenburg 
Dat Moerenburg niet in het lijstje met ge-

13 Geluksplekken in Tilburg                                              Redactie

Op 13 februari worden bij Factorium 13 Geluksplekken in en om onze stad bekend ge-
maakt. Zij vormen de uitkomst van een speurtocht van Fontys-studenten naar plekken 
waar mensen zich echt happy voelen. Moerenburg en de Piushaven zijn er twee van.

luksplekken kon ontbreken, stond eigenlijk 
al bij voorbaat vast. Heel wat wijkbewoners 
vertoeven er dagelijks en wandelen of 
fietsen er hun rondje. Logisch dus voor de 
direct omwonenden, maar of de Tilburger 
daar ook zo over zou denken? De Werk-
groep Behoud Moerenburg was dan ook blij 
verrast toen zij vorige maand in vertrouwen 
hierover werd ingelicht. Maar wat of welke 
plekken in Moerenburg dan? En hoe krijg 
je dat dan goed uitgelegd aan mensen die 
hier niet zo bekend zijn? 
Het Natuurleerpad van Anneke Scholte zou 
hiervoor prima kunnen dienen: “Een echte 

Geluksambassadeur Leo Bormans is al 
jaren op zoek naar wat mensen 

gelukkig maakt
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karakteristiek voor een gelukswandeling”, 
vindt nieuwbakken werkgroeplid Hans 
van den Berg. “Deze route voert langs 
de trappen van huize Moerenburg en het 
paviljoen in het helofytenfilter 2e fase, het 
waterpaviljoen waar de houtenbankjes door 
het Waterschap – na de zoveelste vernie-
ling - zijn weggehaald en helaas niet meer 
zijn vervangen. Je kijkt daar over het water 
naar Tilburg/Jeruzalem. Een heerlijke plek. 
Andere locaties zijn de Buunder en het 
prachtige plekje langs de Koebrugseweg 
tussen twee waterlopen.”
 
De Geluksplekken zijn een idee van de 
Belg Leo Bormans, de Ambassadeur 
van Geluk. Hij begeleidt onze stad en de 
inwoners ook in hun zoektocht naar geluk. 
Leo Bormans is auteur van internationale 
bestsellers als ‘The World Book of Happi-
ness’ en ‘Veel Geluk’ met daarin gelukstips 
die zijn gebaseerd op het grootschalig on-
derzoek aan de Universiteit van Leuven (B) 

De route van het Natuurleerpad is nog 
steeds prima te volgen

Het Natuurleerpad van Anneke Scholle vormt de basis voor een gelukswandeling

naar het effect van positieve interventies op 
7000 mensen. 
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Het zou extra interessant kunnen wor-
den omdat in en om onze wijk een aantal 
bedrijven en organisaties zitten die er ook 
gebruik van kunnen maken.
Op steeds meer plaatsen, ook in Tilburg, 
worden elektrische deelauto’s gestald. En 
in veel gevallen is het een groot succes, 
het leidt hier en daar al tot minder tweede 
auto’s. En elektrische auto’s zijn een goed 
middel om de CO2-uitstoot terug te bren-
gen. Hoewel fietsen natuurlijk altijd nog 
beter is.

De Buurtraad heeft een aantal onderne-
mers die deelauto-concepten aanbieden 
gevraagd om met een voorstel te komen. 

Elektrische deelauto’s voor Armhoefse Akkers?
Samen met de Gemeente Tilburg gaat de Buurtraad onderzoeken of het mogelijk is 
om in onze wijk een proef te doen met elektrische deelauto’s die voor iedereen be-
schikbaar zijn. 

Gedacht wordt aan enkele auto’s, die op 
een centrale plaats in de wijk op een ‘hub’ 
komen te staan. De gemeente werkt mee 
als het gaat om vergunningen voor laadpa-
len en een voorziening om fietsen te stal-
len. Wellicht is er bij gemeente of provincie 
ook nog subsidie te halen.

Stichting 
Duurzaamheidsvallei 

Hulp gevraagd  
bij planten van bomen en struiken 

Werkgroep Behoud 
Moerenburg 

 

Er zijn 6 plantlocaties en deze liggen langs 
de zandwegen/paden van de Burg. Becht-
weg, de Zandstraat en de Oisterwijkse-
baan. In totaal moeten 403 struiken worden 
geplant, 44 bomen en ca. 500 m afraster-
ring worden gezet ter bescherming van de 
aanplant. 

De beplanting bestaat uit zomerlindes en 
enkele eiken, dit wat de bomen aangaat. 
De zomerlindes vooral ten behoeve van 
bijen en de landschappelijke waarde. De 
struikvormers bestaan ook uit bij-vriendelij-
ke planten en bes-dragende heesters. 

We verzamelen bij de boerderij Zandstraat 
11 en beginnen vanaf 09.00 uur. Een dag 
eerder is het nodige grondwerk al verricht. 
Mensen die zin hebben om te helpen: 

In het kader van een compensatieverplichting worden er op zaterdag 16 februari a.s. 
bomen en struiken geplant in Moerenburg. Helpende handjes zijn welkom. 

graag tijdig aanmelden via: 
7 willvansprang@gmail.com. 

Mocht het wegens weeromstandigheden 
niet doorgaan, dan worden de mensen 
die zich aangemeld hebben telefonisch 
benaderd
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Het jaarlijkse evenement heeft wel eens 
volle zalen getrokken, maar helaas was dat 
nu niet het geval. Jammer voor de organi-
satie met Klaartje van Beerendonk, Marion 
de Kock (2x) en Esther van den Ven die 
gezorgd hadden voor een mooi 
‘Meejkwèkbuukske’ en een loterij met een 
goed gevulde prijzenpot.

Hummen
Het heeft wel wat om zo gezamenlijk een 
aantal bekende nummers te zingen. Zeker 
ook, als daar een pianist als Arjan Kooij-
mans bij aanwezig is die feilloos aanvoelde 
waar het publiek op zat te wachten. 
Een week van tevoren had Arjan het 
‘Meejkwèkbuukske’ ontvangen en zo kon 
hij thuis repeteren en hier en daar een aan-
tekening bij zetten. “Ik speel alles uit het 
hoofd en kan dus gemakkelijk de nummers 
inzetten die door de aanwezigen worden 
gekozen”, vertelt deze muziekdocent. Hij is 
niet helemaal onbekend in onze wijk, want 

Bijna Heel Armhoef Zingt                                                   Redactie

Zaterdag 12 januari jl. was er een gezellige meezingavond in de Pelgrimhoeve waar de 
vocale capaciteiten van de aanwezigen wel wat meer versterking hadden verdiend.

met zijn ploegje de Kooikarpers weet hij 
ieder jaar hoog te eindigen in de Pubquiz in 
de Pelgrimhoeve.  
Niet alle nummers uit het boekje vindt 
hij even geschikt voor zo’n avond: “Vaak 
kennen mensen het refrein wel, maar alle 
tussenliggende teksten niet of nauwelijks. 
Dan wordt het eerder mee hummen dan 
zingen en dat werkt niet.” Een voorbeeld? 
‘Ik ben gelukkig zonder jou’ van Connie 
Vandenbos.

Naarmate de avond vorderde kwam er door 
de aanwezigen meer swing in de liedjes en 
wist Arjan ook wat de gemiddelde toon-
hoogte van de aanwezigen was. Te hoog, 
of te laag inzetten betekent immers meteen 
afhakers in het publiek. Het was gezellig 
en dat bleek ook wel toen rond de klok van 
01.00 uur het evenement toch echt afgelo-
pen was. De foto impressie hiernaast geeft 
hiervan een indruk.
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Enkele jaren terug werd het festival nog 
op twee locaties gehouden: in de Pelgrim-
hoeve en in de gymzaal van Basisschool 
Armhoefse Akker. “Maar dat werd ons 
allemaal een beetje te veel om te organi-
seren”, vertelt uitbaadster Willy de Leeuw. 
“De deelnemers aan het koor De Kruiken-
zangers worden allemaal een dagje ouder 
en het is toch best veel werk.”

3 koren
Het podium was haast te klein om alle 
leden van een koor een plaatsje te geven. 
Je zag pas bij het wisselen dat er achter 
de eerste rijen nog veel meer zangers 
stonden. Ieder koor trad 2x een half uur 
op en het festival werd afgesloten met één 
enorme samenzang. 
Gastheer waren De Kruikenzangers, een 
gemengd koor dat voornamelijk smartlap-
pen zingt. Het bestaat sinds 2001 en oefent 
elke maandagavond in de Pelgrimhoeve. 
Muziekdocent Erik Potters dirigeert en 
de accordeonisten Karel Steenbergen 
en Christa v/den Broek zorgen voor de 
begeleiding. Kom gerust eens kijken en 
meezingen!
De Molenzangers uit Oisterwijk is als een 

Gezellig Midwinterfestival                                               Redactie

Het was een gezellige boel op het Midwinterfestival op 20 januari jl. in de Pelgrimhoe-
ve. De Kruikenzangers hadden twee koren uitgenodigd om met hen het Midwinterfes-
tival te vieren en dat zorgde voor een meer dan volle zaal.

gelegenheidskoor in mei 2010 ontstaan tij-
dens een optreden bij de ‘De Kerkhovense 
Molen’. Met ruim 50 leden vertolken zij met 
veel plezier het Nederlandstalig levenslied. 
Uit Kaatsheuvel waren de Levensgenieters 
aanwezig, een gezelligheidskoor dat sinds 
2004 bestaat. Bij het opstellen in de hal van 
de Pelgrimhoeve kwamen taferelen van 
het Brits Lagerhuis naar voren. Het “Orde, 
orde!” werd geroepen, want het kan en 
mag dan nog zo gezellig zijn, het opkomen 
als koor en plaatsnemen op het podium 
moet wel gedisciplineerd verlopen.

Alle 3 de koren treden regelmatig ergens 
op bij festivals, sociaal-culturele instel-
lingen, verenigingen, verzorgingstehui-
zen, jubilea en andere gelegenheden. En 
overal zorgen zij meteen voor een gezellig 
samenzijn.

Het doet ons deugd te kunnen vermelden dat onze werkgroep is uitgebreid. 
De nieuwe samenstelling van de werkgroep is als volgt:

o  Will van Sprang, voorzitter
o  Paul Roborgh, secretaris
o  Jos Parren, penningmeester
o  Michiel Dupuis, lid, coördinator Knotgroep
o  Ralph Akkermans, lid en tevens lid van de Stichting Duurzaamheidsvallei
o  Ingrid Maas, lid, coördinator jaarlijkse Zwerfvuilruiming
o  Hans van den Berg, lid, coördinator Huiszwaluwenproject Moerenburg

Uitbreiding Werkgroep Behoud Moerenburg                         Will van Sprang

De Vereniging (Werkgroep) Behoud Moerenburg is opgericht op 3 november 1989 en 
bestaat dit jaar dus 30 jaar.
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Aanleiding voor deze wijziging is het feit dat 
Kinderstad het contract met ouders heeft 
opgezegd, wegens gebrek aan vrijwilligers. 
Dat is meteen de achilleshiel van Brood & 
Spelen, geeft de directrice toe. Samen met 
schooldirecteur Koen van Beurden houdt 
Manette Sinnema een enthousiast verhaal 
op een ouderavond. Helder en zakelijk 
beantwoordt zij de vele vragen van de 
aanwezige ouders.

In de klas
Grootste verandering is dat kinderen voort-
aan in de klas lunchen. De massale lunch 
in shifts in de aula behoort daarmee tot het 
verleden. Na Brood volgt Spelen, want on-
der toezicht van vrijwilligers – ook in de klas 
- gaan de kinderen spelen. “Er geldt een 
smartphone-verbod tijdens de lunch”, stelt 
Sinnema, “want dat leidt de kinderen alleen 
maar af.” Na een aanloopperiode gaat 
gestart worden met voorlezen voor kleu-
ters, chillen of buiten spelen voor tieners en 
een knutselclub voor liefhebbers. Voor elke 
leeftijdscategorie komt er een activiteit, dus 
voor onder-, midden- en bovenbouw. “
In haar presentatie maakt de directrice 
duidelijk dat ze weet waar ze voor staat: 
”Brood & Spelen bestaat al sinds 2001 en 
regelt het overblijven op zo’n 70 basisscho-
len, vooral in de Randstad. Er werken bijna 
600 overblijfkrachten, van studenten tot opa 
Piet (84). Wij vragen een actieve houding 
van onze krachten en geven hen een pe-
dagogische basistraining. Tevens eisen we 
een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), en 

Overblijven nieuwe stijl                                             Gerben van Eeuwijk

In februari gooit basisschool Armhoefse Akker het overblijven over een andere boeg. 
De organisatie is uitbesteed aan het landelijke Brood & Spelen.

de regiocoördinator komt regelmatig kijken. 
Onze trouwste vrijwilliger doet dit werk al 
15 jaar, maar de werving is inderdaad altijd 
spannend. Alle hulp is welkom, maar we 
houden zeker selectiegesprekken.” Vervol-
gens beantwoordt Manette geroutineerd de 
vele vragen over abonnementen, strippen-
kaarten en de optie om een gezonde lunch 
te bestellen. “Er staat nog net geen Toekan 
op het dak”, reageert Koen gevat.

OuderApp
Eerder op de avond kwam communicatie 
ter sprake. Brood & Spelen werkt met een 
ouderApp, althans die gaat begin maart 
draaien. Alle relevante mededelingen gaan 
online, via die app: Aan- en afmeldingen 
van kinderen, bijzondere evenementen als 
Tosti- of Pannenkoeken-dag en speciale 
opvang tijdens studiedagen of stakingsda-
gen in het onderwijs. “Is uw kind afwezig 
om bij een vriendje te gaan lunchen, dan 
wordt u als ouder gebeld. Andersom ook, 
broodtrommel vergeten, dan bestelt u 
telefonisch tot 11.00 uur lunch”, zo vertelt 
Sinnema vol overtuiging. De Romeinen 
hielden het volk tevreden met brood en 
spelen, zo werkt dat bij kinderen blijkbaar 
ook. “De hype van 2018 was het rollen-
spel Weerwolven, ideaal voor een groep 
kinderen. Misschien is hier vraag naar een 
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leeshoek, of juist iets anders. Dat bekijken 
we nog.”

Vrijwilligers
Vrijwilligers gezocht wordt dus de uitdaging, 
want de aanwezige ouders zien het over-
blijven nieuwe stijl wel zitten. Als tweever-
dieners zonder familie in de buurt zijn ze 
er ook afhankelijk van natuurlijk, er is geen 
andere keus. “Waar liggen de inschrijf-
formulieren?”, vragen twee moeders na 
afloop. Vriendelijk volgt een verwijzing naar 
de website: : www.broodspelen.nl. 
Koen vraagt expliciet om feedback van 
ouders als het nieuwe overblijven straks 
ingaat. “We gaan dit avontuur samen aan, 
en garanderen zo dat lunchen op school 
mogelijk is.” Op de vraag van een ouder of 
dit een opstapje naar het continurooster is, 
reageert hij gedecideerd: “Nee, dat is zeker 
niet de intentie. Bovendien is dat nu niet 
aan de orde. Schooltijden is mogelijk een 

agendapunt van de Medezeggenschaps-
raad in 2019. Als dat zo is, dan hoort u er 
tegen die tijd meer van. Nu omarm ik Brood 
en Spelen als nieuwe partner. Uw kind is 
welkom!”

 

Punten uit de  
Buurtraadvergadering 

van 8 januari 2019  
 
Klankbordgroep Terrein Rioolwaterzuivering Moerenburg: de open inschrijving is gestart. Iedereen 
met een goed idee kan zich melden bij het Waterschap. Zie het artikel in deze buurtkrant. 

Woensdag 16 januari: wijkwethouder Mario Jacobs komt voor Mario’s Midweek naar Café Zomerlust. 
Voor iedereen die met hem in gesprek wil over onze buurt. Verslag elders in de buurtkrant.

Op 5 februari: bijeenkomst om na te denken over het vrachtverkeer in de wijk. Deze wordt samen met 
de gemeente Tilburg georganiseerd. 

Samen met wijkbewoners worden plannen gemaakt voor meer groen in de wijk. Er worden flyers 
gemaakt met een uitnodiging voor begin februari. 

Op 13 februari brengt de burgemeester een bezoek aan onze wijk. Er zijn vertegenwoordigers van 
verschillende groepen uit de wijk uitgenodigd om de burgemeester te ontmoeten. Ook is er een open 
oproep gedaan. 

Er is een plan om elektrische deelauto’s in de wijk te krijgen. Verschillende aanbieders zijn daarvoor 
benaderd. Elders in deze buurtkrant meer info daarover.

Het pontje tussen Armhoef en Jeruzalem gaat de Ferry heten. De prijsvraag was een initiatief van de 
Buurtraad, samen met het Brabants Dagblad uitgevoerd. Bij de opening gaan Armhoef en Jeruzalem 
samen optrekken. Datum is nog niet bekend.
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De ondernemers maken hun plan aan de 
hand van de zogenaamde Inschrijvings-
leidraad, de zogenaamde tender, die door 
het Waterschap De Dommel in samenwer-
king met een klankbordgroep, bestaande 
uit een achttal stakeholders is opgesteld. 
In die klankbordgroep hebben o.a. zitting 
genomen de Buurtraad Armhoefse Akkers, 
het bewonersbelang Jerusalem, de Vereni-
ging Behoud Moerenburg, VVE’s van twee 
woontorens aan het kanaal, etc. Ofschoon 
deze Inschrijvingsleidraad met instemming 
van vertegenwoordigers van belangheb-
bende groeperingen een afgehamerd feit is, 
valt er toch nog wel wat op aan te merken. 
Zodanig zelfs, dat deze aanmerkingen van 
belang mogen zijn voor de bepaling welke 
ondernemer uiteindelijk het terrein gegund 
wordt. Overigens vindt een start-up in de 
buurt, met zakelijke belangstelling voor 
het terrein, de termijn van een maand voor 

Aanbesteding Waterzuivering: de ondernemer als panacee
                                                                                                                       Toon van Gestel 

Tot 22 februari kan er ingeschreven worden door middel van een ondernemersplan 
voor de exploitatie van een deel van het terrein van de Waterzuivering Tilburg-Oost. 

de aanbesteding wel erg kort. 

Water
De Inschrijvingsleidraad is opgesteld op 
basis van een educatief-recreatief concept. 
Inschrijvers worden uitgedaagd om met 
nieuwe ideeën te komen om de histori-
sche locatie met ondernemerschap te 
combineren. Deze uitdaging betreft echter 
ongelijke grootheden. Mijns inziens behoort 
een thematisch verband met deze locatie 
onder de noemer van educatie voorop 
te staan, en dat is Water. Dit thema kan 
- vanuit historische invalshoek - verschil-
lend vormgegeven worden, gecombineerd 
met eigentijdse actualiteit. Waarom niet de 
combinatie historie en klimaatproblematiek 
als eerste uitgangspunt genomen? Vraag 
het maar aan onze Koning: water wordt of 
is eigenlijk al hét thema van de 21e eeuw. 
De aspecten zuivering en vervoer kunnen 

daarin hun plek 
vinden, omdat het 
terrein direct naast 
het kanaal gelegen 
is; het kanaal dat 
begin 20e eeuw net 
als de ringbanen en 
de uitvalswegen de 
stad ontsloten heeft. 
Net als het spoor de 
stad ontsloten heeft 
in de tweede helft 
van de 19e eeuw. 
Vormgeven aan 
deze aspecten zou 
conform de ambities 
van de leidraad zijn. 
Gevraagd wordt im-
mers om een plan 
dat mede inspeelt 
op de ligging nabij 
het water, het ka-

Zondag 27 januari jl. kon iedereen een kijkje nemen 
op het terrein van de Waterzuivering
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Het plan voor een Stadsstrand op deze 
locatie werd in 2017 gelanceerd

naal en dat recht doet aan het verhaal en 
geschiedenis van de locatie. 
De combinatie van historische locatie met 
ondernemerschap roept vragen op, gezien 
het gevaar dat het ondernemersaspect aan 
de historiciteit en het educatieve aspect 
van de locatie afbreuk kan gaan doen. 
Zeker als men de openingstijden van het 
geval in ogenschouw neemt. De zaak mag 
volgens het gemeentelijk bestemmingsplan 
uit 2007, dat voor dit terrein van toepassing 
is, geopend blijven tot twee uur ’s nachts 
door de week en vier uur ’s morgens in 
het weekend. Ofschoon de openingstijden 
zouden zijn aangepast naar 23.00 uur 
‘s avonds zowel door de week als in het 
weekend, is hiervan in de leidraad nog 
niets terug te vinden. De tender schrijft nog 
steeds: “In dit bestemmingsplan is het Ob-
ject bestemd tot ‘Recreatie’ met de functie-
aanduiding horeca van categorie 1.”

Recreatief 
Volgens de tender heeft het waterzuive-
ringscomplex een internationale allure en 
is het bijzonder zeldzaam. Het gaat hier om 
een stuk cultureel erfgoed dat bovendien 
als rijksmonument is geclassificeerd.  
De combinatie educatie-recreatief roept 
vragen op, omdat de suggestie wordt ge-
wekt dat met name het laatste aspect ge-
kozen is, om ondernemers voor het terrein 
te trekken: onmiddellijk komt dan bij elke 
buurtbewoner van de Armhoefse Akkers en 
Jerusalem een stadsstrandachtige locatie 
in gedachten. Twee ongelijksoortige aspec-
ten worden op éen lijn gezet. Het aspect 
ondernemerschap kan beter beschouwd 
worden als een middel, een weg naar het 
doel. Een combinatie met horeca zou niet 

gelukkig zijn, dunkt me. En dat roept weer 
de vraag op: waarom er per se gekozen 
moet worden voor het ondernemerschap 
als middel. Waarom kan de gemeente niet 
als financier fungeren? Afgezien van het 
educatieve aspect, dat zich zeer goed leent 
voor dit soort financiering, sluit het thema 
Water ook thematisch goed aan bij het 
thema Spoor. De gemeente Tilburg zou een 
zelfde ruimhartigheid moeten tonen voor de 
ontwikkeling van het terrein van de water-
zuivering als het deed voor de ontwikkeling 
van de spoorzone. Overigens zou ook de 
provincie en het waterschap haar steentje 
moeten bijdragen. 
De tender stelt: ‘Door de toegang vanaf 
de Hoevense Kanaaldijk en de brug op de 
Oisterwijksebaan is de verbinding van het 
Object met het centrum van Tilburg uitste-
kend.’ Dat is maar de vraag: de staat van 
die brug is slecht en vergt vrijwel wekelijks 
onderhoud. Er is sprake van opstoppingen 
door het vele [vracht]verkeer, maar volgens 
de tender mag door de herontwikkeling van 
het complex geen verkeers- en parkeer-
overlast ontstaan. 

Al bij al wordt in de aanbestedingstender te 
weinig gekeken naar de cultuurhistorische 
waarde én allure van het gebied en wordt 
er al te gemakkelijk gegrepen naar de 
ondernemer als panacee. 
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wadoedegij eigenlijk?

Soms loop ik weleens te denken als ik mensen in de wijk zie: wat zou die nou eigenlijk voor 
de kost doen? We zeggen vaak “hallo” tegen elkaar, ook als we elkaar niet echt kennen of al-
leen van gezicht. In kleur is onze wijk niet zo divers. In nationaliteiten misschien een beetje. 
Maar in werk en interesses heel erg. Denk ik. Van veel mensen weet ik het wel. We hebben 
een theaterdirecteur, we hebben een liedjeszanger die elk jaar het Philips Stadion op zijn kop 
zet. We hebben een televisieproducent. We hebben iemand die mensen begeleidt in de laatste 
fase van hun leven. We hebben een gepensioneerde basisschool onderwijzer en mensen die 
bij de bank werken. We hebben een acteur die ook coaching doet op exotische plekken op de 
wereld. En we hebben twee frietboeren die vanuit een heel ver land hierheen kwamen om 
dagelijks ‘frietjes oorlog’ te maken alsof ze nooit anders gedaan hebben: “Mayonaise erbij?” 
Zou het niet leuk zijn om iedereen in de wijk eens te vragen: “wadoedegij eigenlijk?” En daar 
een boekje van te maken of zoiets? Ik denk dat er verassende dingen uitkomen. 

Zo ken ik een buurtgenoot die bij de sociale dienst werkte en mij uitnodigde om eens te 
komen luisteren op een bijeenkomst over het Tilburgse Vertrouwensexperiment. Gewoon om 
te horen en te voelen wat dat is. Tilburg loopt daarin voorop. Alweer. Je hoort de verhalen 
wel van mensen die in de bijstand zitten en die in een wereld van Kafka terechtkomen met 
brieven, formulieren, afspraken, deurwaarders, schulden, dreigementen. En die door ‘de 
diensten’ vanuit een soort wantrouwen benaderd worden. In dat experiment wordt gekeken 
hoe het gaat als je dat anders aanpakt: vanuit vertrouwen in de mensen, minder regels, meer 
persoonlijke aandacht, een bonus bij het vinden van een baan, de ruimte om wat te werken 
en de opbrengst te mogen houden. 
Het waren indrukwekkende verhalen van enkele mensen die aan dat experiment meedoen.  
Het brengt weer wat zon in hun leven. Ze hebben het gevoel dat ze er weer bij horen. 
Een Tilburgse vertelde over haar bedrijf Rakkie Kakkie, ‘haakwerk op maat voor een uniek 
cadeau’. Ze heeft het hartstikke druk en durft weer te dromen over de toekomst. 

Het mes snijdt aan meer kanten. Mijn buurtgenoot die me mee sleepte vertelde dat hij als 
coach ook blij wordt van wat hij kan doen. In plaats van alleen maar een ‘regeltjesbenader-
ing’, de tijd hebben om ècht naar de mensen te kijken, aandacht te geven en te zien hoe het 
hen beter gaat. Hij gaat fluitend naar zijn werk en als-ie een beetje geluk heeft krijgt hij een 
appelflap van een van zijn cliënten. Leuke baan. 
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Waar nu Interpolis en zijn stadstuin het 
straatbeeld domineren, stond ooit een 
juweel van een bouwwerk, naamgever van 
de wijk. Ik ga hier verder niet uitweiden 
over wat er allemaal in dit deel van de stad 
verdwenen is. Van Oudheusden toont dat 
meer dan voldoende aan. Zijn boek is een 
juweel. Lezing en herlezing kan ik alleen 
maar aanbevelen.

Stedelijk
Waar ik naar toe wil, is dat Villa Tivoli en 
andere fraaie bouwwerken in de directe 
omgeving van Sint Josephstraat en Tivolis-
traat laten zien dat Tilburg al heel lang een 
stedelijke uitstraling heeft. Tilburg is geen 
dorp, maar een stad die vanuit diverse 
kernen uitgegroeid is tot een stad die er zijn 
mag. Waar ooit oude herdgangen verschil-
lende woonkernen met elkaar verbonden, 
vind je anno nu een moderne stad met 
grootstedelijke allure. Het laatste voorbeeld 
van die allure is te vinden in de Spoorzone, 
waar de oude LocHal is omgetoverd tot een 
schitterende bibliotheek.

Tivoli: I lov’ it                                                               Toine Peerboom

In ‘tussen weemoed en zomerlust, van haven tot spoor’ van Berry van Oudheusden 
(Stadsmuseum Tilburg, 2013; 2e druk), kwam ik - naast vele fraaie opnames van wat 
er vandaag de dag nog in de wijk te zien is - ook een afbeelding tegen van de oude en 
inmiddels verdwenen Villa Tivoli. 

Centrum
Terug naar Tivoli. Hier vind je al veel langer 
sporen van een verleden dat de trots van 
Tilburg uitstraalt. Zeker, een deel van die 
trots is verdiend over de ruggen van slecht 
betaalde arbeiders die voor een appel en 
een ei moesten ploeteren in de textielin-
dustrie. Het is zeker niet allemaal goud dat 
er blinkt; ik geef het meteen toe. Maar dit 
is ook het deel van de stad waar gezond-
heidszorg tot bloei kwam en de basis werd 
gelegd voor een van de meest succesvolle 
onderwijsinstellingen die dit land kent. 
Met een beetje fantasie kun je zeggen dat 
de agrarische omgeving waar de naam 
Armhoefse Akkers nog aan herinnert, hier 
overgaat naar de stadse allure die Tivoli 
en zijn omgeving uitstralen. Nog een stap 
verder en je staat op de Heuvel, midden in 
de drukte van terrassen en ander vertier.
Wie de kaart van Tilburg bekijkt, ziet dat er 
met zijn centrum iets vreemds aan de hand 
is. Dat centrum ligt niet midden in de stad, 
maar aan de zuidoostelijke kant. Als je op 
de Heuvel begint te wandelen in zuidoos-
telijke richting, ben je binnen een mum van 

Villa Tivoli (foto: Gemeentearchief Tilburg)

tijd midden in Moerenburg. 
Probeer aan de andere 
kant maar eens in een half 
uur te voet vanuit de Rees-
hof, de Blaak of uit Noord 
naar de Heuvel te komen: 
dat is kansloos. 

Dat maakt wonen in Tivoli 
zo mooi: binnen 15 minuten 
sta je op de Oude Markt 
en loop je 15 minuten de 
andere kant uit, dan kun je 
genieten van de landelijke 
omgeving rond Moeren-
burg. 
Daarom, Tivoli: I lov’ it!
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Vanaf zijn elfde is Teun al “aan het werk”. 
Dit begon met het draaien op feestjes 
van kinderen uit groep 7-8 van school. Dit 
heeft hij tot een jaar of 15-16 gedaan. De 
2 speakers en discobal werden zo elke 
keer aangevuld met andere apparatuur. 
Hierna ging hij zich meer richten op thema-
kinderfeestjes, zoals “wie is de mol” en “de 
jongens tegen de meisjes”. In die begin-
periode dacht hij ook na over lasergamen. 
Dat was populair, maar wel kort en duur bij 
bijvoorbeeld de Voltage. Dus kocht hij een 
set lasergame-pistolen en ging hiermee 
ook feestjes aanbieden. Dit liep echter niet 
zo goed. Totdat hij ‘lasergame-kisten’ ging 
verhuren. Zo kon iedereen zelf bepalen 
waar, wanneer en hoe lang ze wilden la-
sergamen! Dit sloeg goed aan in onze wijk, 
rest van Tilburg en de aanliggende dorpen. 

“Ik wil zoveel mogelijk mensen blij maken.”                 Debbie de Weijer

Wijkgenoot Teun Verschuren (19) heeft al een goed lopend eigen bedrijf: VT-entertain-
ment. Als jonge ondernemer in de vermaak-industrie, zorgt hij voor veel blije gezich-
ten.

Uitbreiding
Toch bleef Teun steeds rondkijken. Zo was 
hij in 2015 op familieweekend en zag hij de 
BubbelBal. Dit is een grote plastic bal die 
gevuld is met lucht, waar je met je lijf inzit. 
Als je daarmee valt ervaar je geen pijn, 
omdat je als het ware wordt opgevangen 
door de Bubbel Bal. Zijn neven hebben 
hem aangespoord om dat ook op te nemen 
in het assortiment. Al vrij snel had hij 10 
tweedehands ballen gekocht en kreeg hij 
grotere opdrachten met klanten. Dit is ei-
genlijk de start van VT-entertainment in de 
huidige vorm. Ondertussen zijn de ballen al 
lang vervangen door mooie nieuwe en gaat 
hij zich langzaam richten op de landelijke 
markt. Zo stond Teun op de Nationale 
Sportvakbeurs in Gorinchem in november, 
verscheen er onlangs een artikel van hem 
in het AD en had hij een radio interview bij 
FunX. Sinds 1 september is er ook een 2e 
vestiging in Dordrecht geopend voor het 
ophalen van de activiteiten.

Toekomst
Als ik vraag naar de toekomstplannen van 
Teun, geeft hij aan dat hij zijn doelen aan 
het verleggen is. Hij is nu al zo groot ge-
worden in korte tijd. Maar voor de komende 
3 jaar wil hij zich richten op de landelijke 
markt en zoveel mogelijk sportevenemen-
ten bezoeken. Zijn focus ligt nu op scholen 
(sportdagen), kinderfeestjes, maar vooral 
bedrijfsuitjes. Een gat in de markt is tegen-
woordig het professioneel lasergamen. Me-
dewerkers van supermarkten bijvoorbeeld 
gaan na sluitingstijd in groepen van 60 
tot 100 personen en met 10 of 20 tegelijk 
lasergamen.

Teun runt met enkele jongeren uit Tilburg 
het VT-entertainment
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Teun wil zich graag richten op vernieu-
wende en innovatieve activiteiten (geen 
springkussens en stormbanen) en steeds 
nieuwe activiteiten toe blijven voegen aan 
zijn assortiment. Maar toch vergeet hij 
ook de mensen uit de buurt niet die onder 
anderen op Social Media met hem hebben 
meegedacht de afgelopen tijd. Spontaan 
lagen er bij enkelen van hen namelijk cho-
colade letters voor de deur op 5 december 
vorig jaar. 

Gewoon doen!
Tot slot geeft Teun nog tips voor jongeren 
die ook zelf als ondernemer willen star-
ten: “gewoon beginnen! Jongeren hebben 
namelijk vrij weinig financiële verantwoor-
delijkheden en dat is juist een grote kans. 
Niet alles lukt meteen, maar dat is niet erg. 
De investeringen zijn op dit moment nog 
niet zo groot en zo kun je kijken of je het 
echt leuk vindt.” Ook geeft hij aan dat het 
makkelijk is om online reclame te maken. 

De BubbelBal zorgde voor 
een mooie doorbraak

Daarnaast hebben jonge startende onder-
nemers vaak een gun-factor die je kunt 
benutten. “Want hoe jonger je bent, hoe 
meer bekendheid je krijgt.”

In de loop der jaren was de laag steeds 
meer verweerd en de sofa nodigde niet 
meer echt uit tot lekker zitten. Maar helaas 
kon hij niet opnieuw bekleed worden, dat 
bleek na onderzoek.
Toch is het idee achter de social sofa nog 
steeds actueel: elkaar ontmoeten op een 
centrale plek. Daarom heeft de Buurtraad 
het initiatief genomen om een nieuwe so-
cial sofa te regelen nu de oude weg is.

Gezocht
De gemeente betaalt, maar het plan kan 
alleen doorgaan als er wijkbewoners mee-
doen, dus we zoeken: 
o iemand die een mooi ontwerp maakt 
voor de social sofa. Passend bij onze wijk, 
dat zou het mooiste zijn. Jong of oud: wie 
heeft een idee?! 

Wie werkt mee aan de nieuwe social sofa voor de wijk?            Buurtraad

Hij stond er al heel lang en viel daarom misschien niet meer zo op: de social sofa in 
het parkje op de hoek van de Ringbaan Oost en de Gerard van Swietenstraat. Hij was 
nog uit de tijd dat de social sofa’s met polyester werden bekleed. 

o Mensen die daarna bij het Duvelhok 
willen helpen met het mozaïeken van de 
social sofa. Dat is een hele klus, maar wel 
heel leuk! Ook hier willen we met een ge-
mengd gezelschap werken: alle leeftijden 
uit de wijk. Hou er rekening mee dat het 
een geduldwerkje is. 
o Iemand die het project wil ‘leiden’: dus 
bijv. bijhouden wie er wanneer komt helpen, 
allerlei regelklusjes en ook zelf meewerken 
natuurlijk.
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Tegenwoordig worden de social sofa’s dus 
met keramiek bekleed. Dit is veel mooier 
en het is beter bestand tegen regen, wind, 
vorst en zon. Dus: wie werkt er mee aan dit 
mooie project van en voor de wijk? 

Zonder enthousiaste mensen kan het niet 
doorgaan. Meld je snel aan bij de Buurt-
raad als je interesse hebt: 
7 buurtraad@armhoefseakkers.nl. 

o Vrijdagavond wordt om acht uur gestart 
met de kapellenavond waarbij er zo’n tien 
kapellen acte de présence komen geven. 
Daarmee is dus de hele avond voorzien 
van muziek.
o Zaterdagmiddag is er vanaf 14.00 uur de 
wijkoptocht, opstellen vanaf 13.30 uur. Na 
de optocht familiecarnaval in de Pelgrim-
hoeve met de prijsuitreiking. Aan het eind 
van de middag of de vroege avond gaan 
we over naar het ‘Kalte kartoffel bierfest!’ 
aan lange tafels en met grote pullen bier en 
aangepaste muziek.
o Op zondagmiddag gaat de zaal om 
15.00 uur open. Dan is er weer zoals altijd 
familiecarnaval tot….. De Kaauw Errepels 
hebben weer een wagen geregeld om mee 

Carnaval in de wijk
Vrijdag 1 maart begint er een lang weekend carnaval in de wijk. De aftrap wordt op 
vrijdagmiddag verzorgd door de optocht van Basisschool Armhoefse Akker. Natuur-
lijk vormt de Pelgrimhoeve het hart van carnaval in onze wijk.

te rijden met de optocht in de stad en oude 
tijden herleven door ook weer mee te lopen 
met een loopgroep. 
o Op maandagmiddag is er het carnaval 
voor de allerkleinsten. Op een afgeschermd 
deel van de zaal kunnen zij dan volop fees-
ten. De volwassenen hebben hun eigen 
feestje tot ‘s avonds carnaval zo lang het 
gezellig blijft.

Wijkoptocht 
Start Pelgrimsweg voor Pelgrimhoeve – v. 
Heutszstraat – Daendelsstraat – Maetsuy-
ckerstraat – A. v Diemenstraat – JM van 
Nassaustraat – S vd Stelstraat – Oisterwijk-
sebaan – JM van Nassaustraat – Simon vd 
Stelstraat– JP Coenstraat – Armhoefstraat 

– Pelgrimsweg.
Mocht het erg slecht 
weer zijn dan wordt 
de route ingekort. Dit 
wordt dan ‘zo moge-
lijk’ bekend gemaakt. 
Aanmelden om mee 
te lopen kunt u doen 
door middel van het 
inschrijfformulier dat 
u in de carnavals-
krant van de Kaauw 
Errepels of op hun 
website: www.
kauwerrepels.nl kunt 
vinden.

Wij wensen iedereen 
een heel fijne en ge-
zellige carnaval toe.
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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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Ook in onze wijk hangen op 3 plaatsen de 
bekende AED-kastjes. Meest recent is de 
plek aan de rechterkant van de Pelgrim-
hoeve. In onze wijk kunnen we nog wel 
wat mensen gebruiken die bekend zijn met 
deze apparatuur en handelend kunnen 
optreden in noodgevallen.

Basiscursus
Inwoners van Tilburg kunnen gratis deelne-
men aan de basiscursus, waarin zij leren 
hoe zij met behulp van de AED personen 
kunnen reanimeren. Aan de basiscursus 
kunnen maximaal 6 personen deelnemen 
en wordt bij minder dan 4 aanmeldingen 
afgelast. De cursus duurt 3 uur zonder 
pauze. Heb je hiervoor belangstelling, meld 
je dan aan via : https://www.hartstichting.
nl/reanimatie/leer-reanimeren. Op deze 
website staan weliswaar prijzen genoemd, 
maar die gelden dus niet voor Tilburg. 
Er kan dan een keuze gemaakt voor de 
cursusdatum welke het beste uitkomt waar 
ook in de gehele gemeente Tilburg, dus 

In nood telt elke minuut                                                    Redactie

De Stichting AED Tilburg en de Stichting Reanimatie Regio Tilburg verzorgen de cur-
sussen voor het omgaan met AED-apparatuur. Mensen uit onze wijk zijn hard nodig 
en van harte welkom. De cursus is gratis.

ook Berkel-Enschot of Udenhout.

Herhalingscursus
Door de invoering van de AVG-wet (be-
scherming persoonsgegevens) per 25 mei 
van het vorig jaar mogen de oude oproep-
systemen van de Stichting AED Tilburg 
en de Stichting Reanimatie Regio Tilburg 
niet meer gehanteerd worden. Voorheen 
werden de AED-hulpverleners automatisch 
opgeroepen voor een herhalingscursus en 
dat mag nu niet meer. Men moet zich nu 
zelf aanmelden via eerdergenoemde site 
en een keuze maken in datum en plaats die 
het beste uitkomt. Aan de herhalingscursus 
kunnen maximaal 12 personen deelnemen 
en wordt bij minder dan 6 aanmeldingen 
afgelast. De cursus duurt 2 uur. 

Het Driekoningen-zingen is alweer een maandje geleden, maar de winnaars waren: 
Eenling: Mia, Cavaleraie 17; Duo: Bobby & Olivia, Boerhavestraat 71 en Groep: Puck, Sofie, 
Lieve, Juul, Jimmi, Kik & Noor, Armhoefstraat 14

Op dinsdagavond 12 februari 2019  is het thema  ‘Psychiatrische stoornissen bij dementie’ 
In het Alzheimer Café. Gastspreker is dr. Els Houthuijs, geriater i.o. bij GGz Breburg. Deze 
gratis toegankelijke avond begint om 20.00 uur aan het Korvelplein 60.

Op donderdag 14 februari vindt het Fontys Student Startup Festival plaats in de Lochal 
in Tilburg. Het is voor alle studenten, startups maar ook voor het bedrijfsleven interessant. 
Zo vinden er meerdere workshops/lezingen plaats, is er een pitch battle tussen 6 Fontys 
startups en een meet & greet. Meer info & aanmelden via: : www.fontys.nl/cvo. 

RKSV Were Di organiseert op vrijdag 15 februari een eigen Pubquiz. De aanvang is 20.30 
uur. Deelname is mogelijk voor teams van maximaal 5 personen en de deelnamekosten zijn 
€ 5 per team. Aanmelden kan door een mail te sturen naar: 7 voorzitter@rksvweredi.nl. 
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Honderdvijftig jaar onderwijs in muziek, dans en theater maakt Tilburg tot een bijzondere 
cultuurstad en dat gaat Factorium vieren. Met alle inwoners van gemeenten Tilburg en 
Goirle, om samen op te staan voor cultuur. Het begint met een Jubileumweekend op 16 & 
17 februari. Meer info en programma: : www.factorium.nl/jubileumfestival.

Stichting Brabantse Klomp organiseert in het voorjaar van 2019 een cursus handgemaakte 
klompen. Tijdens acht cursusavonden bij de Gasthuishoeve in Sint-Oedenrode worden de 
vaardigheden om handgemaakte klompen te maken geleerd. Cursuskosten € 25,00 per 
deelnemer. Opgeven kan via 7 info@vantlaarhof.nl. 

Op donderdag 28 februari organiseert RKSV Were Di weer haar jaarlijkse tonpraotavond.
Gedurende deze avond zullen 4 tot 5 tonpraoters hun licht weer over diverse problematie-
ken laten schijnen. Onder de tonpraoters natuurlijk ook weer de eigen ‘clubhelmonder’ Paul 
Timmermans. Verwachte start omstreeks 21.00 uur. Entree € 5. 

 

 

V a n  d e  K o o K  
 

Recepten met een verhaaltje 
 

 

Rogier van de Winkel komt oorspronke-
lijk uit het Limburgse. Hij is erg blij dat hij 
een aantal jaar geleden zijn hoogbejaarde 
moeder gevraagd heeft om recepten op te 
schrijven in een boekje. Dat is nu een bron 
van plezier en kookinspiratie. ‘Nonnenvot-
ten’ (strikken voor carnaval) is slechts een 
van de traditionele recepten die zijn moeder 
in een prachtig ouderwets handschrift heeft 
opgeschreven. Het zijn allemaal recepten 
die van moeder op kind steeds werden 
doorgegeven. Rogier geeft de recepten op 
zijn beurt weer door aan zijn dochter Maud 
die ook graag bakt.
Nonnenvotten is een typisch Limburgs 
gebakje in de vorm van een strik. Een 
nonnenvot is de kont van een non. Hoe het 
baksel deze naam gekregen heeft weet 
Rogier niet. 
Zijn moeder bakte dit altijd op donderdag 
of vrijdag vóór carnaval. Spannend voor 
de kinderen want het werd toen bereid met 
verse gist en het moest rijzen in de warme 
keuken. Er langs lopen was niet toege-

staan: want bij tocht zou het in kunnen 
zakken. 
Ook opzoek naar een stevige bodem voor 
het stappen tijdens carnaval? Een aanra-
der!

Nonnenvotten

(het leesbare recept staat op de volgende 
pagina)
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Op donderdag stap ik rond 16.30 uur de 
gymzaal binnen. Tweeëntwintig kinderen uit 
groep 3-4 zijn enthousiast bezig met hun 
‘parcours’ en ‘tikspelen’ en ondertussen 
klinkt er vrolijke muziek. Gymdocent Mark 
houdt alle kinderen in de gaten, motiveert 
en geeft aanwijzingen. Ik zie dat er 3 vakken 
gemaakt zijn waarin steeds een andere 
spelvorm wordt aangeboden. Dit keer zijn 
dat 2 tikspelen en 1 survivalparcours. De 
kinderen moeten in dit laatste vak via tou-
wen, over blokjes, door het klimrek, met een 
koprol eraf en dan terug tijgeren naar de 
touwen. Allemaal zoeken ze hun eigen weg, 
met de moeilijkheid die ze zelf kiezen. Me-
neer Mark geeft na afloop aan dat hij het erg 
belangrijk vindt om kinderen een simpele 
vorm van een tikspel aan te leren. “Op die 
manier kunnen ze het zelf gaan overnemen 
als ze zelf buiten spelen.” Ook leert hij ze 
hoe ze veilig kunnen bewegen over diverse 
parcoursen. Want hoe kun je nu beter leren 
bewegen dan van een vakdocent LO? 

Sportief na school                                                         Debbie de Weijer

Sinds kort wordt er meer gesport in de gymzaal van de Armhoefse Akker. Na school 
zijn er namelijk op dinsdag- en donderdagmiddag naschoolse sportactiviteiten. Deze 
zijn populair want voor de eerste serie van 6 moest er al geloot worden.

Spelvormen
De naschoolse sportactiviteiten zijn geïndi-
ceerd vanuit de school en Mark geeft daar 
zijn eigen draai aan. Eigenlijk is het een 
soort aanvulling op de gymlessen tijdens 
school. Nu heeft hij de tijd om nieuwe 
spelvormen aan te leren. En zo wordt een 
moeilijk spel zoals bijvoorbeeld softbal heel 
geleidelijk in kleine stapje uitgelegd en dus 
al vanaf groep 3-4 gespeeld!
Op dinsdagmiddag is groep 7-8 aan de 
beurt. Hier wordt gewerkt aan freerunning in 
2 vakken, met elk 2 oefeningen. De kinde-
ren moeten zelf mee spullen klaarzetten 

Nodig: 
- 1 pond bloem + 
   gedroogde gist (hoeveel: 
   zie pakje)
- 100 gr boter
- 100 gr suiker + 1 zakje
   vanillesuiker
- 1 ei
- Iets zout
- 1 kop lauwe melk

Bereiden:
Doe bloem in een kom, maak in het midden een kuiltje en 
giet daarin de lauw-warme melk + boter.
Strooi suiker over de bloem rand en het zout.
Begin vanuit het midden te roeren en neem telkens bloem 
mee totdat alles verwerkt is tot een mooie bal.
Maak hiervan strikken (snij met een mes telkens reepjes 
van de deegbal af).
Laat een uurtje rijzen. 
In de frituurpan bruin bakken.

Carnavalsoptocht basisschool

Op vrijdag 1 maart is het carnaval op Bs. Armhoefse Akkers. ’s Morgens zijn er allerlei 
activiteiten in de school en tussen 13.00 en 13.15 uur vertrekt de carnavalsoptocht. De 
route is hetzelfde als vorig jaar. Leuk als de vlag wordt uitgestoken en er veel mensen 
komen kijken. Meer informatie op Facebook van de basisschool.
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(en natuurlijk ook opruimen) en zo hebben 
ze een beetje autonomie. De spelvormen 
worden steeds met elkaar gecombineerd en 
uiteindelijk mogen ze, om de beurt, op het 
gehele veld. 

In de volgende cyclus komen groep 1-2 en 
5-6 aan de beurt. Zij gaan zich dan bezig-

houden met circus, dans en acrogym. Ook 
hier zal Mark ongetwijfeld weer zijn crea-
tiviteit op loslaten om de kinderen op een 
leuke en gezellige manier een aantal uur te 
laten sporten. Want het uiteindelijke doel is 
om kinderen te laten ervaren dat bewegen 
gewoon leuk is!

Door de gezamenlijke inkoop van 
woningisolatie wordt een voordelig en 
betrouwbaar aanbod bedongen. De 
isolatiebedrijven die meedoen aan 
deze inkoopactie voldoen aan strenge 
voorwaarden, waardoor kwaliteit, service 
en garantie gewaarborgd worden. Doordat 
verwacht wordt dat veel mensen hun huis 
via deze actie gaan isoleren zijn de prijzen 
scherp. Huiseigenaren kunnen via deze 
collectieve inkoopactie advies en offertes 
aanvragen voor isolatieglas, spouwmuur-, 
vloer- en dakisolatie. 

Advies aan huis 
Na aanmelding via de website komt er 
een adviseur bij u langs. Die onderzoekt 
welke maatregelen bij kunnen dragen aan 
de (verdere) isolatie van uw huis. Ook 
kan hij uw vragen over woningisolatie 
beantwoorden. U bepaalt vervolgens samen 
welke maatregelen het beste passen bij uw 
woning en wensen. Naar aanleiding van het 
bezoek ontvangt u een korte rapportage. 
Indien mogelijk zit bij de rapportage ook een 
persoonlijke aanbieding van geselecteerde 
isolatiebedrijven. U bepaalt vervolgens 
zelf of u op de vrijblijvende offerte(s) 
ingaat. Voor deelname aan de collectieve 
inkoop inclusief advies aan huis en 
adviesrapportage, wordt een eigen bijdrage 
van € 20 gevraagd. 

Inkoopactie woningisolatie 

De komende maanden kunnen eigenaren van woningen meedoen met een collectieve 
inkoop van isolatie. Via de website :www.aandeslagmetjehuis.nl kan men zich 
inschrijven en krijgt men voor € 20 een persoonlijk advies aan huis. 

Voordelen 
Isolatieglas, spouwmuur-, dak- en 
vloerisolatie kunnen voor een aantrekkelijke 
prijs worden aangeboden door collectief 
in te kopen. Door het ‘advies op maat’ is 
er duidelijkheid over de mogelijkheden 
en materialen en ligt er een betrouwbaar 
aanbod van isolatiebedrijven op basis van 
prijs, kwaliteit én ervaring. De deelname is 
vrijblijvend: een huiseigenaar beslist zelf óf, 
hoe, wanneer en met wie hij in zee gaat om 
bepaalde isolaties uit te voeren. 

Huiseigenaren kunnen zich tot en met vrijdag 
29 maart a.s. inschrijven op 
: www.aandeslagmetjehuis.nl. 
Binnen vijf werkdagen wordt contact op-
genomen om een afspraak voor het woning-
bezoek te maken. Meer informatie over deze 
collectieve inkoop van woningisolatie is te 
vinden op de website.
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De Dalai Lama zegt: “Mijn geloof is eenvou-
dig. Mijn geloof is vriendelijkheid”. Ik ken de 
beste man niet persoonlijk, maar ik ben het 
wel roerend met hem eens op dit gebied. 
Wat als iedereen toch eens vriendelijk zou 
zijn tegen elkaar. Het klinkt weliswaar erg 
vanzelfsprekend, maar niet voor niets is er 
een speciale dag voor de vriendelijkheid. De 
‘Doe vriendelijk dag’ is dit jaar op 17 februari 
en is in 2004 in het leven geroepen. Zoals 
de naam je doet vermoeden, staat deze dag 
in het teken van vriendelijk doen tegen je 
medemens.

Bonjour
Nu hoef je niet gelijk de auto van je buren 
te gaan wassen, de ramen te gaan ze-
men bij je moeder of de wijkkrant redactie 
op worstenbroodjes te trakteren. Je zou 
natuurlijk weleens bij jezelf te rade kun-
nen gaan hoeveel vriendelijke daden je in 
2019 al verricht hebt. De complimentjes aan 
je kinderen en het bosje bloemen voor je 
vrouw tellen niet mee. Die worden, net als je 
man een avondje Champions League laten 
kijken, als vanzelfsprekend beschouwd. Zeg 
een onbekende bijvoorbeeld eens gedag als 
je hem/haar passeert. In Frankrijk geeft men 
elkaar vaak een kort knikje in het voorbij-
gaan of mompelt men zachtjes “bonjour” 
tegen elkaar op straat. Of valt dat alleen op 
wanneer we daar op vakantie zijn?

Doe Vriendelijk Dag                                       Stijn van den Broek

De afgelopen maanden zijn verschillende dagen uitgelicht in onze wijkkrant. Naast de 
bekende feestdagen zijn er namelijk tal van dagen die een speciale betekenis hebben. 
Deze keer besteden we aandacht aan 17 februari a.s. 

Beurtbalkje 
Maar zo moeilijk is het niet. Het helpen 
oversteken van een oud vrouwtje is een 
klassieker of bel die vriendin eens op, met 
wie je eigenlijk voor de jaarwisseling nog af 
zou spreken. Een like op Facebook is te-
genwoordig ook niet meer zo uniek. Vind je 
het lastig om vriendelijk te zijn? De perfecte 
omgeving om vriendelijk te zijn is de super-
markt. Tal van mogelijkheden vind je in zo’n 
levensmiddelenwinkel. Help iemand om iets 
uit het schap te pakken, geef voorrang als 
je met je kar uit de gang met Zuivel – Eie-
ren – Houdbare melk komt of zeg eens wat 
opgewekter goedendag tegen de caissière 
(zie naamplaatje voor haar voornaam). O 
ja! Vergeet niet om het beurtbalkje achter je 
boodschappen te leggen voor degene die 
na je aan de beurt is. Je zult versteld staan 
van de vriendelijke gezichten die je creëert 
bij de mensen en van de leuke reacties die 
je terug krijgt. Want wie goed doet goed 
ontmoet. Die heeft de Dalai Lama overigens 
niet verzonnen.

Dalai Lama: “Mijn geloof is vriendelijkheid”
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TCT93 organiseert dit vier dagen durend 
fietsfestijn waar iedere dag vanaf 9.00 uur 
kan worden gestart door recreanten voor 
een mooie tocht door de omgeving. Dat ge-
beurt vanaf de terreinen van RKSV Were Di 
aan de Moerenburgseweg 6 (( 013-542 08 
24). Maar ook toerrijders en MTB-ers krijgen 
mogelijkheden om mee te doen. 

Nieuw
Recreanten en op zondag ook de toerrij-
ders en MTB-ers rijden in de natuur, langs 
landerijen en bezienswaardigheden zoals 
pittoreske dorpjes kerken en kroegen in het 
Hart van Brabant. 
De kosten zijn voor 4 dagen € 12 per per-
soon of € 17 per gezin. Er zijn ook dagkaar-
ten verkrijgbaar voor € 4 per persoon.
Er kan per dag gekozen worden uit de 
afstanden 30, 50 of 70 kilometer. 
Voor de toerrijders is er de mogelijkheid 
op zondag om 09.00 uur de 100 km achter 
voorrijders te rijden en de MTB-ers rijden 
achter voorrijders ca. 45 km richting Regte 
Heide en Nieuwkerk. 
Tevens wordt er dit jaar op woensdag 3 juli 

Hart van Brabant Fietsfestijn                                                    Redactie

Toerclub Tilburg ‘3 (TCT93) organiseert van 30 juni tot en met 3 juli a.s. voor de ne-
gende keer het Hart van Brabant Fietsfestijn. Iedere dag ligt het start- en finshpunt in 
Moerenburg.

speciaal voor de toerrijders een spectaculai-
re volledig uitgepijlde route uitgezet van 110 
km.: de Kempenroute. Vertrek vanaf 09.00 
uur. Inschrijfgeld € 6,50. Per deelnemer 
wordt een bijdrage gedoneerd aan Ronald 
Mc Donald. 

RKSV Were Di Sportpark Moerenburg, is 
een uitstekende locatie voor een veilige 
start met mogelijkheden voor parkeren, 
douchen en het ‘s nachts veilig stallen van 
de fiets en tevens met beperkte mogelijkhe-
den voor het opladen van Uw E-bike. Voor 
meer informatie zoals overnachtingsmoge-
lijkheden of inschrijving kan men terecht bij 
VVV-Tilburg, of op de site van TCT93: 
: www.TCT93.nl/hvbff.

 
Wijkkwis – puzzel 

 
 
Ook nu weer een voorproefje uit de Wijkkwis editie 2019 op 18 mei in de Pelgrimhoeve.  
 
Al maanden is er een tentoonstelling ingericht in de overdekte AaBe-passage over deze 
vroegere textielreus. U bent deze vast al vaak gepasseerd en hebt er misschien ook al eens 
staan lezen. Dan is de volgende vraag gemakkelijk te beantwoorden: Wat doet de vrouw als zij 
een ideale deken zoekt? … 
 
Stuur je antwoord vóór 21 februari naar 7 wijkkwisarmhoefseakkers@gmail.com en vergeet daar niet je 
adres bij te zetten. Je maakt kans op een leuke prijs, beschikbaar gesteld door enkele lokale ondernemers. 
 
Winnaars van de januari-puzzel zijn: Ria Parren die wat lekkers wacht bij Pannenkoekfabrique 
Het Ketelhuis en M. Knegtel die een boek over onze wijk ontvangt, geschonken door de familie 
Sweegers 
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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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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 Ho-
gendriesstraat). Meer info op mijn website : www.wateridee.nl of bel 
( 06 121 463 34.
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BUURTAGENDA 

13 febr. 14.00 – 17.00 uur Café Zomerlust 
Belangengroepen in gesprek met de burgemeester 

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

15 febr. Vanaf 20.30 uur RKSV Were Di 
Pubquiz 

28 febr. Vanaf ± 21.00 uur RKSV Were Di 
Tonpraotavond 

1 t/m 4 
maart 

Diverse tijden Pelgrimhoeve 
Het centrum van carnaval in onze wijk 

7 maart 19.30 – 21.00 uur La Poubelle 
Repair Café voor reparatie van nog bruikbare spullen 

 
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:  

     21 februari  
      8 maart  

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), Remco 
Westhoek ( 535 70 08 (Kerk & Klooster, Moerenburg). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



37

     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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