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Roadburn-camping opnieuw in Moerenburg

		

Redactie

Van 10 t/m 15 april slaan zo’n 1200 tot 1500 festivalgangers van Roadburn 2019 hun
tenten en slaapplekken op in Moerenburg. Voor een deel van de aanwezigen op de
informatieavond van 13 februari jl. bij Café Zomerlust onverteerbaar.
Brigitte Blanken van de organiserende
Stadscamping had een presentatie voorbereid, waarin ze o.a. terugblikte met een
sfeerfilmpje op de smetteloos verlopen
editie van het vorig jaar op het terrein
tegenover Café Zomerlust. Zo haalde ze
o.a. ook ‘Donlog’ aan waarvan de schrijver
genoten had van zijn verblijf op de Roadburn-camping. Ze werd echter meteen als
“onbetrouwbaar” betiteld door een van de
19 aanwezigen, “want vorig jaar was toegezegd dat de camping eenmalig zou zijn!”
Andere plek
Dat klopt ook wel, alleen waren de plannen voor het Spoorpark – de beoogde
locatie - toen nog niet zo ver ontwikkeld. Nu
blijkt dat dit terrein veel en veel te klein is
voor het herbergen van zoveel gasten van
Roadburn en dat geldt ook voor de locatie
van het voormalige Noad-terrein waar de
Stadscamping tijdelijk was neergestreken.
Feit is ook, dat dit jaar het grasland van
Moerenburgbewoner Harrie van Gorcum
gebruikt gaat worden; het terrein vlakbij
Manege Hooijen. In feite schuift de camping dus wat verder Moerenburg in. Daar
heeft de organisatie terdege rekening mee
gehouden. Zo gaat de afwikkeling van het
verkeer grotendeels via het zandpad van
de Zonderlokstraat, waar ook de hoofdingang wordt gesitueerd en de route dus
langs het spoor loopt. Op 1 april wordt het
terrein met piketpaaltjes afgebakend en
vervolgens wordt er 1 week opgebouwd.
Na het festival is alles binnen 3 dagen weer
opgeruimd.

‘Moerenburgoverleg’ van 31 oktober
2018 dezelfde mensen al geïnformeerd
waren over deze plannen. Toen had geen
van de aanwezigen bezwaar ‘tegen het
gebruik van Moerenburg als locatie voor de
camping van Roadburn, op welke plek dan
ook’, zoals in de 1e versie van de notulen te
lezen was. Het weiland dat nu gebruikt gaat
worden is hetzelfde als waar in september
de menwedstrijden gehouden worden. Het
is absoluut niet de bedoeling dat dit een
evenemententerrein gaat worden, maar wel
een wei die uitermate geschikt is voor deze
twee activiteiten. Evenementen die het
geluk hebben dat de eigenaar hen daarbij
wil helpen, door zijn grond ter beschikking
te stellen. Ook de angst voor extra
evenementen in Moerenburg is ongegrond,
want de boeren zitten aan hun mestquota
gekoppeld aan hun vee en terreinen.

Overval
Enkele direct omwonenden en andere
wijkbewoners voelden zich overvallen
door deze plannen en reageerden furieus.
Feit is echter, dat in het zogenaamde

Duidelijk mag zijn dat de Roadburncamping vorig jaar in een positieve en
prettige sfeer is verlopen en er zijn geen
redenen, dat het dit jaar ineens ‘anders’
zou zijn. Dus welkom.
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Speeddaten met de burgemeester					

Redactie

Een select gezelschap wijkbewoners kreeg woensdag 13 februari jl. de kans om nader
kennis te maken met Theo Weterings, de burgemeester van Tilburg. Een initiatief van
de Buurtraad die ook gezorgd had voor een kleinschalige opzet.
Vrijwilligersgroepen uit onze wijk kregen
10 minuten de tijd om een op een met de
burgemeester kennis te maken en iets
te vertellen over wat er leeft en speelt in
onze wijk. De burgemeester zelf zag deze
speeddate wel zitten: “Ik vind het een
leuke formule en een creatieve manier om
in korte tijd geïnformeerd te worden over
uiteenlopende zaken.”
Opzet
In tien minuten vertellen waar je mee bezig
bent, wat belangrijk is en waarom onze
wijk zich daarvoor inzet, valt nog niet mee.
De beide organisatoren Katy Bertens en
Esther Naeyé van de Buurtraad hielden
echter de klok voortdurend in de gaten en
waren onverbiddelijk in het stopzetten van
de geanimeerde gesprekken. De opzet was
simpel: de burgemeester zat aan een grote
tafel met naast zich omgevingsmanager
Marc van Akkeren en om de beurt schoven
er vertegenwoordigers van bepaalde belangengroepen aan. Dat leverde intensieve
gesprekjes op, terwijl het op de achtergrond

De Buurtraad had gezorgd voor
toepasselijke petit-fours
bepaald ook niet stil bleef. Het speciale
Buurtraadgebakje kon nog net genuttigd
worden, maar de schaal met kaas, worst en
bitterballen op de burgemeesterstafel bleef
praktisch onaangeroerd. Grote en kleine
zaken passeerden de revue en opvallend
was, dat de burgervader veelal behoorlijk
op de hoogte was van bepaalde (lastige)
dossiers.
Onderwerpen
De highlights uit de onderwerpen die aan
bod kwamen: n Daniel de Jonge vertelde
over de goede samenwerking tussen het
Waterschap en de Klankbordgroep bij
het samenstellen van de tender voor een
nieuwe bestemming van de Waterzuivering. De randvoorwaarden zijn scherp
gesteld en de verwachtingen zijn hoog.
Weterings: “Monumenten moeten gebruikt
kunnen worden en zo te horen kunnen we
iets positiefs verwachten. Mooi initiatief.” n
De afgevaardigden van het Beheeroverleg
Jan Wier hebben recent al een overleg
met de burgemeester gehad. De mogelijke
komst van Philadelphia wordt weliswaar

School directeur Koen van Beurden vraagt
aandacht voor het oude schoolgebouw
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getoetst aan bepaalde criteria, maar
onduidelijk is wat de standaard hiervoor is.
Na een toelichting van het tijdspad door
Marc van Akkeren concludeert de burgemeester dat versnelde actie noodzakelijk
is. n Arno van Zundert en Niels Hessels
vertegenwoordigden de Takkenbende. Het
onderhoud van deze natuurspeelplek wordt
deels gedaan door Brouwers Groenaannemers, maar het is niet altijd duidelijk wat
men van elkaar kan/mag verwachten. Ook
ligt er een wensenlijstje voor meer (natuurlijke) speeltoestellen. De burgemeester
vraagt Marc van Akkeren de aansturing van
de externe partij nog eens onder de loep
te nemen en te bekijken wat de gemeente
kan betekenen inzake de wensen. n Riet
van Grinsven, Tony van Erven en Ineke
van Kasteren krijgen de kans uit te leggen
wat het Senioren Netwerk Armhoefse
Akker zoal doet. De burgervader ontvangt
een mooi overzicht en is onder de indruk:
“Jullie kennen de mensen waar het om
gaat. Ik hoop dat jullie dit nog heel lang
kunnen blijven organiseren.” n Het maandelijks Repair Café bij La Poubelle voorziet
in een behoefte. Het mooie is ook, dat de
brengers van kapotte spullen meteen ook
‘geschoold’ worden hoe een bepaald euvel
verholpen kan worden. Weterings kent de
opzet, maar is ook nieuwsgierig naar het
aantal vrijwilligers die de boel draaiende
houden. Dat blijken er 14 te zijn. n Het plan

Afgevaardigden van de Seniorenwerkgroep
leggen uit wat ze doen
voor heel Armhoef aan de (planten)bak
(zie elders) is een mooie combinatie van
sociaal aspect en duurzaamheid.
Acties
n De Werkgroep Behoud Moerenburg
bestaat dit jaar 30 jaar. Ingrid Maas zou
graag zien dat in Moerenburg bepaalde
bomen worden voorzien van een bordje,
zodat je weet om wat voor een boom het
gaat. Marc van Akkeren: “Maak een plan
en stuur het aan mij toe.” Ook wordt de
handhaving rondom een perceel aan de
Zandstraat ter sprake gebracht. Weterings: “Er dreigt een vicieuze-cirkel-effect
dat doorbroken zou moeten worden.” Hij
vraagt Marc van Akkeren om meer gerichte
acties. n Koen van Beurden, directeur
van basisschool Armhoefse Akker, vertelt
enthousiast over de samenwerking met
Contour de Twern en R-Newt. Tevens uit hij
zijn zorgen over het oude gebouw waarin
de school gehuisvest is. De indeling staat
een aantal vernieuwingen in de weg. De
burgemeester raadt hem aan om Edwin
Koole, beleidsmedewerker Onderwijs en
Jeugd uit onze wijk en Marcelle Hendrickx,
de wethouder van onderwijs eens uit te
nodigen. n Ger Pepels en Hein Jacobs
van de werkgroep DAAD en Buurkracht
vertellen hoe ze bezig zijn met een aantal

Ingrid Maas (m) lanceerde een idee om
bomen herkenbaarder te maken
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Een korte presentatie van het wijkblad
schoot er helaas bij in, want de burgemeester moest wat eerder weg. Hij bedankte de
Buurtraad voor de uitnodiging en aangename opzet van deze middag. Hij ziet
Armhoefse Akkers als een zeer kansrijke
wijk, waar nieuwe initiatieven absoluut
geïnitieerd kunnen worden. Burgemeester
Weterings is dan ook benieuwd naar de
verdere ontwikkelingen.

energiebezuinigingsmaatregelen. Ze zouden graag zien dat i.s.m. met de gemeente
een platform wordt opgezet om stappen te
kunnen maken. Weterings: “Durven jullie
de uitdaging aan te gaan om Armhoefse
Akkers als voorbeeldwijk voor duurzaamheid te positioneren?” Inmiddels lopen er
in Tilburg al twee van dat soort trajecten,
waarop Weterings repliceert: “Je kunt natuurlijk wachten op de volgende pilot, maar
je zou ook sneller kunnen gaan.”

Nieuws uit Klankbordgroep Terrein Rioolwaterzuivering Moerenburg
De tender - de inschrijving voor ideeën met betrekking tot de herbestemming van het
terrein - is afgelopen maand ingezet. Tot 22 februari hebben ondernemers hun plan
kenbaar kunnen maken.
We begrepen dat er al best wat plannen
zijn binnengekomen. Momenteel wordt hier
een selectie van gemaakt. Dit volgens een
uitgewerkte selectieprocedure, die ook te
vinden is in de leidraad. Deze is te vinden
op de website:
: www.dommel.nl/moerenburg. Daar staat
ook alle andere info, zoals de planning.

met mogelijke overlast, qua geluid en licht,
het parkeren, de aanrijroutes, de natuurbelasting, de geschiedenis van het terrein,
de specifieke locatie van het terrein etc.
Op- en aanmerkingen zijn diverse malen
besproken en praktisch allemaal meegenomen in de herschreven leidraad.
Het hele gebeuren is uiteraard een proces
dat we blijven volgen. Ook als er straks een
ondernemer naar voren komt die aan de
slag gaat met het terrein. We blijven dus als
klankbordgroep een rol houden, en dat is
naar onze mening heel belangrijk!

De selectiecommissie bestaat uit het waterschap de Dommel, de gemeente, een onafhankelijk adviesbureau en een vertegenwoordiger van de klankbordgroep. Voordat
we als klankbordgroep in onderhandeling
wilden gaan om ook betrokken te zijn bij
het selecteren van de partijen, kregen we
een uitnodiging om aan de selectiecommissie deel te nemen. Dit hebben we als erg
prettig ervaren. Zo zitten we er als klankbordgroep bovenop en kunnen we invloed
uitoefenen op de keuze: welke ondernemer
gaat het terrein mogelijk ontwikkelen.

Namens de Klankbordgroep
Katy Bertens

De afgelopen maanden heeft de klankbordgroep de leidraad voor de inschrijving kritisch bestudeerd en heeft de Dommel ook
geluisterd naar onze wensen en behoeften.
Bij het lezen is rekening gehouden met de
opmerkingen vanuit de wijk, specifiek de
overkant en met de bewoners uit de directe
omgeving, maar ook breder. Dit in verband
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De 3e editie van de Wijkkwis komt er aan				

Redactie

Het is weer gelukt! De derde editie van de Wijkkwis is in de maak. Op zaterdag 18 mei
gaan teams weer de strijd met elkaar aan. Doe je (weer) mee met een eigen team?
Heerlijk en gezellig met elkaar op één avond allerlei vragen beantwoorden en allerlei
opdrachten uitvoeren.
Een team mag uit ± 10 - 15 personen
bestaan met een gezonde mix van kennis
en kunde. Aan leeftijd zijn geen grenzen
gesteld en ook mensen van buiten de wijk
Armhoefse Akkers mogen gewoon meedoen, mits minimaal een derde van het
team in onze wijk woonachtig is (geweest).
Houd er bij de samenstelling van je team
rekening mee dat het mogelijk is dat meerdere opdrachten gelijktijdig moeten worden
uitgevoerd en dat je ook naar bepaalde
(buiten)locaties zult moeten gaan.

Hoe werkt het?
Op zaterdag 18 mei kan het kwisboek met
de vragen en opdrachten om 19.00 uur
opgehaald worden bij de Pelgrimhoeve. Die
avond geef je ook de definitieve namen van
je teamleden door. Het is de bedoeling dat
je vanuit één adres aan de slag gaat om
de kwis te maken. Dit kan bijvoorbeeld bij
iemand thuis zijn, of een sportvereniging,
in een café, etc. Voorwaarde is wel, dat het
adres binnen onze wijkgrenzen ligt. Tijdens
de Wijkkwis mag je gebruik maken van alle
soorten hulpmiddelen, zoals computers,
laptops, rekenmachines, telefoons, buren,
familie, vrienden, bekenden, goeie zin,
boeken, tijdschriften etc.
Voorafgaand aan de Wijkkwis-avond is
er op 10 mei om 20.00 uur in de Pelgrimhoeve een informatieavond, waarop 1 lid
van ieder team aanwezig moet zijn. Op
deze avond wordt uitleg gegeven over de
spelregels, maar worden ook de eerste 2
opdrachten uitgereikt, waarmee ieder team
alvast aan de slag kan gaan.

Aanmelden
Meldt je team zo snel mogelijk aan. Bij de
aanmelding dien je op te geven: de teamnaam, een (voorlopig) lijstje met de namen
van de teamleden, het adres waar de
wijkkwis gespeeld wordt, een teamcaptain
met mailadres en telefoonnummer. Verdere
communicatie verloopt via de teamcaptain.
Deelname aan de Wijkkwis kost € 25 per
team. Dit bedrag dien je gelijktijdig met de
aanmelding te bezorgen bij Blossom Armhoefstraat 44. Aanmelden is mogelijk tot en
met 26 april en kan ook via
7 wijkkwisarmhoefseakkers@gmail.com.
Voor vragen kun je ook op dit mailadres
terecht.

De Wijkkwis
Deze bestaat uit ongeveer 100 vragen en
opdrachten welke zijn verdeeld over 11
rubrieken. Enkele vragen en opdrachten
kunnen gaan over de wijk Armhoefse Akkers. In het wijkblad hebben de afgelopen
maanden alvast wat opdrachten gestaan.
Het kwisboek staat vol met theorie- en

Welk team verslaat de winnaars
van de twee voorgaande jaren:
‘Van alle markten thuis’?
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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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praktijkvragen en doe-opdrachten. Daarnaast bevat de Wijkkwis één of meerdere
geheime opdrachten. Meer informatie
hierover vind je in het kwisboekje.
Op die zaterdag heb je met je team tot
iets voor 23.00 uur de tijd om de Wijkkwis
te maken. Uiterlijk om 23.00 uur dient het
kwisboekje met antwoorden ingeleverd te
zijn bij de Pelgrimhoeve.
En dan…? Dan wordt het wachten geblazen tot zaterdag 25 mei. Op deze avond
wordt vanaf 20.00 uur op een spannende,
maar vooral gezellige manier het slimste
team van de Armhoefse Akkers bekend
gemaakt. Tijdens deze avond onthult de
organisatie ook een aantal antwoorden. Het
gehele kwisboek met alle antwoorden zal
na deze avond op de website
: www.armhoefseakkers.nl worden geplaatst tezamen met een impressie van de
teams en de geleverde inspanningen.

Armhoef krijgt bezoek van de SP					

Redactie

Al jaren klagen de bewoners van Armhoef over de overlast van grote vrachtwagens en
tractoren die hun wijk aandoen. Hoofdoorzaak is het te lage treinviaduct over de Ringbaan Oost. Een delegatie van SP kwam 16 februari jl. de situatie ter plekke bekijken.
Fractievoorzitter Helma Oostelbos had
hen uitgenodigd en zorgde er ook voor dat
een afvaardiging van de Buurtraad met
hen in gesprek kon gaan. Dus ontstond er
op de hoek van de Ringbaan Oost en de
Spoorlaan een levendige discussie waaruit
Tweede Kamerlid Cem Laçin (SP woordvoerder infrastructuur, verkeer en milieu)
concludeerde: “Dit is duidelijk verkeer dat
niet in een wijk als Armhoef thuis hoort!”
Maarten Everling (Lijsttrekker SP Noord
Brabant): ”De enige echte structurele
oplossing van het probleem is het verlagen
van de weg, zodat vrachtwagens de ruimte
krijgen om onder de brug door te rijden.
Helaas blijkt geld daarbij vaak een probleem. De SP in Brabant wil in de komende
periode dan ook een Knelpuntenfonds voor
problemen rond spoorwegen.”
Dat Knelpuntenfonds Spoorwegen moet
oplossing bieden aan problemen die omwo-

Erwin Jacobs (r.) van de Buurtraad
geeft uitleg aan de SP-delegatie
nenden met name rond spoorwegovergangen ervaren. Veiligheid, bereikbaarheid en
het verminderen van (verkeers)overlast zijn
de belangrijkste uitgangspunten. Want niet
alleen in onze wijk worden problemen met
het spoor ervaren. Vandaar dat de delegatie SP-ers die dag ook Roosendaal en
’s-Hertogenbosch bezochten.
9

“Ik ondersteun graag initiatieven” 			

Debbie de Weijer

Sinds dit jaar worden er op dinsdagmiddag educatieve activiteiten aangeboden aan
leerlingen van de Armhoefse Akker door R-Newt Kids (onderdeel van ContourdeTwern). Waarom en hoe ziet dat eruit?
Willem van de Voort is sociaal werker bij
R-Newt Kids en richt zich met name op
de doelgroep onder de 12. Hij was al een
tijd betrokken bij school via de schoolloopbaanbegeleiding. Zowel R-Newt Kids als
de school wilden meer kinderen bereiken in
onze wijk. Daarom is de huiswerkbegeleiding gestopt en worden er nu op dinsdagmiddag leuke activiteiten aangeboden met
een educatief en sociaal karakter voor alle
kinderen op de basisschool.
Betrokkenheid
Als ik kom kijken is er toevallig net een
workshop over insecten met uitleg en
ook mag er geproefd worden. Naderhand
vertelt Willem mij dat er deze middag een
gastspreker was, maar dat hij normaal
gesproken altijd samen met een stagiaire komt. Samen begeleiden ze dan de
activiteit. Willem is de groepen op school
in gegaan om te inventariseren waar de interesses lagen en vanuit daar heeft hij een
programma gemaakt. De afgelopen weken
heeft hij bingo gedaan met diverse leeftijdsgroepen om de activiteiten wat te promoten

Willem van de Voort
en laagdrempelig te houden. Hij ziet ook
een groei qua kinderen: “In het begin waren
er 14 kinderen en nu zijn er soms 32.”
Zoiets moet natuurlijk groeien, maar het lijkt
aan te slaan.
Een tweede doel van deze activiteiten was
om de buurt meer te betrekken. Als buurtbewoners bijvoorbeeld een leuke creatieve
hobby hebben, organiseert Willem graag
met hen een workshop met de kinderen:
‘Eigen initiatief vind ik belangrijk en ik wil
goede dingen graag ondersteunen.”
12+ Jongerenwerk
Ook het jongerenwerk verdient meer aandacht. In onze wijk is Oumaima Kaidi vooral
bekend van het meidenwerk. Zo kookten
een tijdje geleden een aantal meisjes voor
ouderen. Oumaima beperkt zich niet alleen
tot meiden! Het is de bedoeling dat de jongeren zelf activiteiten mee gaan regelen en
er zijn ook diverse fondsen om dit mogelijk
te maken. Dus als je een leuk idee hebt,
schroom niet en neem contact op! Zowel
Oumaima als Willem ondersteunen kinderen/jongeren graag bij het organiseren van

Aandachtige belangstelling voor
de insectenworkshop
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hun eigen initiatieven.
Lego Mindstorms
Heel graag zou de Armhoefse Akker volgend schooljaar met een groep kinderen
mee willen doen aan de voorrondes van de
First Lego League van Lego Mindstorms in
de regio Tilburg. Dit is een wedstrijd waarin
kinderen een tafel met lego voor zich
krijgen en daar zelf een robot van moeten
maken èn programmeren. Hierbij leren de
kinderen veel over programmeren en het is
ook nog eens een leuke ervaring voor ze.
Willem is hier enthousiast over: “Ik kan dit
niet alleen, want er is tijd en hulp nodig om
dit de kinderen aan te leren en om met ze
te oefenen. Mochten er mensen zijn die het
leuk vinden om hierbij te helpen, meld je
dan. Het zou toch erg leuk zijn als volgend
jaar ook een groepje kinderen van de Armhoefse Akker deelneemt.”

Nieuw programma
De komende periode staan er weer diverse
activiteiten gepland op school. Zo is er voor
de kleuters op 19 en 26 maart en 2 april
een interactief poppenspel met aansluitend
een leuke knutselactiviteit. Voor de middenbouw (vanaf groep 3) staat er op 9 en
16 april het knutselen van 3Dkaarten op het
programma. Daarnaast komt er in wijkcentrum Jeruzalem nog een project over
voedselverspilling aan.
De activiteiten starten steeds direct na
schooltijd tot 16.45 uur in de aula van de
school en zijn gratis. Het is fijn als er vooraf
wordt aangemeld, maar gewoon binnenlopen op de middag zelf is natuurlijk ook
mogelijk. Inschrijven kan digitaal. Neem
voor meer informatie contact op met Willem
via 7 willemvandevoort@contourdetwern.nl
of ( 06 251 784 72.

Punten uit de
Buurtraadvergadering
van 12 februari 2019
Chris Liebregts van de gemeente Tilburg licht het MeerJarenProgramma van de gemeente toe. Als
we als buurt(raad) onderwerpen hebben, die we willen aankaarten en waar geld voor nodig is: dit kan
nog steeds het hele jaar door via hem.
			
Mario’s Midweek was geslaagd. Door de gemeente wordt een nieuwe afspraak gemaakt, voor de
zomer.
Over het Parkje van Toen is inmiddels een bewonersbrief op 1200 adressen in de buurt bezorgd.
De vrachtverkeer-bijeenkomst is geweest. Er vindt intern bij de gemeente overleg plaats. Hierna
koppelt Marc van Akkeren van de gemeente terug met een concreet voorstel naar werkgroep. Zie ook
verslag in deze buurtkrant.
Groen in de wijk. Eerste kartrekkerskoffie is geweest, was druk bezocht. Wordt vervolgd. Verslag in
deze buurtkrant
Er is een mogelijk probleem bij het Pontje naar Jeruzalem: te weinig vrijwilligers. De werkgroep probeert meer vrijwilligers te vinden, zodat het beheer goed geregeld kan worden.
Elektrische deelauto’s: eind van de maand wordt teruggekoppeld met mogelijke aanbieders om dit
in de wijk aan te bieden.
Bezoek burgemeester 13 feb. is rond. Er worden groepjes met vrijwilligers uit de wijk ontvangen om
te speeddaten met de burgemeester. De planning hiervoor is gemaakt. Zie verslag in deze buurtkrant.
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Kom ook naar het diner voor senioren
op 27 maart
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 27 maart bent u weer welkom. 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 27 maart, het aantal personen,
plus uw naam.

Menu op 27 maart:
÷

Toast met gebakken
champignons en spekjes

÷

Gewokte kippenhaasjes met een
bieslooksausje + witlof uit de
oven + Vers gebakken
aardappeltjes + Appelcompote

÷

Peer met chocoladesaus en
slagroom

Als u zich met de bon inschrijft, stop dan ook meteen
10 euro per persoon bij de opgavestrook. Pas dan is
uw inschrijving geldig.
Schrijf uzelf in vóór 20 maart. U krijgt geen
bevestiging meer, maar we verwachten u op
27 maart 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 27 maart 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 20 maart 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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Slachtofferhulp Nederland in de wijk 		

Redactie

Sinds medio september van het vorig jaar is de afdeling Tilburg e.o. gehuisvest op de
begane grond van de flat op de hoek Spoorlaan / Enthovenseweg. Daar worden hulpgesprekken gevoerd met slachtoffers van o.a. ongevallen, misdrijven of rampen.
“We zijn in feite een heel flexibele organisatie die werkt met vrijwilligers en beroepskrachten die probeert slachtoffers op te
vangen en een luisterend oor te bieden”,
vertelt Ria van Deursen, algemeen medewerkster.
Slachtofferhulp Nederland is een landelijke
organisatie die ondersteuning biedt aan
slachtoffers van misdrijven en verkeersongevallen op psychosociaal, praktisch en
juridisch gebied om zodoende de materiele
en immateriële gevolgen van een dergelijke
ingrijpende gebeurtenis zoveel mogelijk te
beperken. In alle regio’s van ons land heeft
ze vestigingen. Tilburg e.o. hoort bij de
regio Zuid-West-Nederland en deze regio
is ook weer opgesplitst. Het gebied Tilburg
e.o. strekt zich dan ook uit van Werkendam, Breda-Oost, Belgische grens tot
Oisterwijk, Haaren.

over de veelal nare gevolgen van een bepaald incident. Wij bieden ze een luisterend
oor, bekijken waar hij of zij tegenaan loopt
en gaan samen op zoek naar bepaalde
oplossingen. Belangrijk voor de verwerking
is ook de omgeving van het slachtoffer; hoe
gaat die ermee om? Welke stressreacties
zijn normaal of juist niet normaal? We proberen een cliënt zo snel mogelijk weer op
eigen benen te laten staan en bekijken wat
daarvoor nodig is. Dat kunnen ook doorverwijzingen zijn naar andere hulpinstanties.
Na dit gesprek monitoren we veelal telefonisch of met een vervolggesprek hoe
het met het slachtoffer gaat. In de meeste
gevallen lukt het slachtoffers om in 4 – 6
weken na het incident de draad weer op te
pakken, anders verwijzen we door. In de
contacten wordt ook het strafrechtelijke traject besproken en bekeken of er mogelijkheden zijn voor schadevergoeding. De juridische dienst van Slachtofferhulp begeleidt
slachtoffers in het strafproces onder andere
bij het opstellen van een schadevordering
of voorbereiden van het spreekrecht.”
Vaak komt een slachtoffer alleen, of met
een familielid / bekende naar het gesprek
op de Spoorlaan, maar soms gaan medewerkers van Slachtofferhulp Nederland
ook op huisbezoek, of vindt het gesprek
bijvoorbeeld in een ziekenhuis plaats.

Gesprek
Op de locatie aan de Spoorlaan vindt een
eerste en uitgebreid gesprek met een
slachtoffer plaats. Ria: “In dit gesprek
krijgen de mensen de ruimte om te praten

Opleiding
Momenteel werken in Tilburg 18 medewerkers minimaal 2 dagdelen per week. Dat is
ook nodig, want wekelijks komen er zo’n 12
tot 20 nieuwe cliënten bij. Slachtofferhulp

Ria van Deursen met naast zich
het Gouwe Peerke
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Nederland is ieder moment van de dag en
de nacht bereikbaar. Zo kent zij de crisisopvang waarbij medewerkers soms volkomen
onverwacht binnen 2 uur op een plek des
onheils moeten zijn, zoals bij het treinongeval met de Stint in Oss het geval was, of bij
de ramp met de MH17.
Deze vrijwilligers – vaak (bijna) gepensioneerden of studenten – hebben gesolliciteerd bij Slachtofferhulp Nederland en
krijgen vervolgens een opleidingstraject
van ± 3 maanden aangeboden met elearning, klassikale lessen en een mentor.
Daarna is inzet op allerlei niveaus mogelijk.
Ria: “Ja, het is allemaal best intensief voor
vrijwilligers, maar we zeggen ook duidelijk:
je bent eigenaar van je eigen agenda. Je
kunt dus zelf mee bepalen hoe vaak, maar
ook waarvoor je ingezet wordt . Bovendien
is er na intensieve contacten ondersteuning
van collega’s en teamleiding.”

De uitreiking van het Gouwe Peerke aan
de afdeling Tilburg e.o. van Slachtofferhulp
Nederland op 14 januari jl. de sterfdag van
Peerke Donders (foto: Paul Spapens)
beoordeling op wat wij hier in Tilburg voor
slachtoffers proberen te doen. In feite zitten
slachtoffers ook gevangen in hun angsten.”
Het juryrapport was daar duidelijk over: ‘De
vrijwilligers van Slachtofferhulp Nederland
staan klaar voor mensen die de gevolgen
moeten ondervinden van misdrijf, geweld,
misbruik of getuige zijn bij een ongeluk of
rampen en aanslagen. Het gaat bij slachtofferhulp om mensen die in zekere zin
gevangen zitten in een negatieve, soms
traumatische situatie.’

Gouwe Peerke
Onlangs op 14 januari jl. ontving de afdeling Tilburg van Slachtofferhulp Nederland
het Gouwe Peerke’. Deze jaarlijkse (geld)
prijs wordt ter beschikking gesteld door de
Stichting Peerke Donders die ieder jaar
een nieuw thema kiest. Dit keer was het
thema: ‘De gevangene bezoeken’. Ria: “Die
nominatie kwam letterlijk voor ons uit de
lucht vallen. We zijn in feite een landelijke
organisatie, maar het accent lag bij de

Het loeizware beeldje pronkt nu een jaarlang op de kast en symboliseert letterlijk en
figuurlijk de zware taak die vrijwilligers van
Slachtofferhulp Nederland hebben.

Het viel nog niet mee deze keer om het juiste antwoord te vinden op de vraag: ‘Wat doet een
vrouw als zij de ideale deken zoekt?’
Géén van de inzenders had het antwoord goed. Vandaar hierbij de oplossing.
Je kunt ‘m gebruiken als je meedoet aan de Wijkkwis op 18 mei in de Pelgrimhoeve.
Meld je aan!
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Met de muziek mee

					

Lucy Reijnen

Met kerst bij het Seniorendiner viel het de redactie direct op: wat een leuk groepje
muzikanten. Samen met Peter Kostelijk, Peggy Maes en Olga Coolen speelt Cees van
Baardewijk uit de JP Coenstraat puur voor plezier in het ‘Blazers Kwartet Kwartair’,
dat een bijzonder combinatie van instrumenten kent. Peter speelt trompet, Olga altsaxofoon, Peggy basklarinet en Cees zelf tenorsaxofoon.
“We spelen voor onze eigen lol maar we
dagen onszelf ook uit. Optreden hoort er
dan bij. We willen ook van ons laten horen
dat geeft ook richting aan de repetities,
aan het musiceren”, legt Cees uit, “Het
optreden voor publiek is een prikkel tot
geconcentreerd werken. Het geeft een doel
en het is een stimulans om er iets goeds
van te maken. Iets wat klopt.” Ze hebben
opgetreden tijdens de cultuurdag in de wijk;
waren onderdeel van de Kunstroute en
mensen konden gewoon bij hem thuis een
mini-concert bijwonen.
Respons
“Het fijne van spelen in een intieme setting
is de directe respons van het publiek en het
onmiddellijke contact dat je als muzikant
hebt met je luisteraars”, vindt Cees. Daarnaast hebben ze een podium gekregen bij
Paradox samen met andere beginnende
groepjes. En er is meer. Vorig jaar werden
ze uitgenodigd door een basisschool om de
kerstviering muzikaal te kleuren. Kerstmuziek past erg bij de setting en dus hebben
ze dat voor 2018 weer opgepakt. Cees is

Cees van Baardewijk
in oude muziek gedoken en heeft verschillende composities omgezet en zorgvuldig
gearrangeerd voor het kwartet. Dat kost
veel tijd die hij er graag insteekt. Het is een
sport geworden om prachtige muziek te
vinden die geschikt is voor deze combinatie
van instrumenten of die daarvoor geschikt
te maken is. Tijdens het Seniorendiner viel
het erg in de smaak. “Het ging ook lekker.
Het was het laatste concert in een serie.
We hebben er zelf ook van genoten.”
Houtduif
Cees componeert zelf ook muziek. Zo viel
hem het liedje van een houtduif in zijn tuin
op. Houtduiven zingen overal in alle landen
een zelfde melodietje dat ze steeds herhalen. Het is een raar liedje dat eindigt met
een “Poeh!”. In de houtduivencompositie op
basis hiervan geschreven zit deze “Poeh!”
dan ook nadrukkelijk in. Cees geniet zichtbaar van deze vondst.
Naast het ‘Kwartair’ speelt van Baardewijk
ook in andere settings met heel andere muziek. Hij speelt in het Factorium-ensemble

Sentimento was ook al eens te gast
op de Buurtcamping
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‘Saxo-O-Plus’ dat bestaat uit vrienden en
oud-leerlingen van Lauran van der Sanden,
een bekende Tilburgse muzikant.
Een heel ander genre muziek wordt
gebruikt in het carnavalsorkestje ‘Tjingeleboem’. Tijdens carnaval doen ze al jaren
mee aan de carnavalsoptocht in Maastricht.
Het is een traditie geworden die hij moeiteloos volhoudt. Cees komt oorspronkelijk
uit Limburg en houdt van het straatcarnaval
daar: “Wanneer we vertrekken beginnen we
al in de trein te spelen. In Maastricht sluiten
vaak losse muzikanten aan. Dat kan en dat
mag. Heerlijk een hele dag met de muziek
mee.”

Onlangs is Cees weer begonnen met
lesnemen. Klarinet-les dit keer. “Het is echt
weer knokken”, lacht hij tevreden, “het lijkt
simpel maar het is veel moeilijker spelen
dan de sax.”
Naast muzikant is Cees ook initiatiefnemer
van ‘Sentimento’, een straattheatervoorstelling in en rondom een levensgroot draaiorgel dat hij zelf heeft gebouwd. Muziek
speelt daarin uiteraard ook een grote rol.
“Maar”, zegt hij, “dat is een verhaal apart.”
We zijn benieuwd en gaan Cees volgen.

Toch appartementencomplex Aldi-terrein?		

Redactie

Momenteel wordt een haalbaarheidsonderzoek gestart naar de realisatie van een appartementencomplex op het terrein aan de Spoordijk waar nu nog de Aldi staat.
Je vangt nog wel eens wat op als je bij
Café Zomerlust binnenwandelt. Dan zie
je mensen waarvan je denkt: “Die ken ik”,
terwijl je wanhopig op zoek bent naar de
connectie en de naam.
Maar als dan eenmaal het kwartje valt, wil
je ook wel weten wat stedenbouwkundige
Herman en grondeigenaar Van Alkmade te
bespreken hebben.
Tekort
Het is al langer bekend, dat er in Tilburg
een tekort is aan betaalbare huurwoningen.
De Taskforce Betaalbaar Wonen heeft in
2016 in een convenant tussen gemeente
en corporaties vastgelegd om in de periode tot 2020 het aantal van tenminste 800
nieuwe, betaalbare huurwoningen te realiseren. Dat leek toen een haalbaar aantal,
maar dat valt in de praktijk toch tegen. Niet
voor niets zijn er momenteel bijvoorbeeld
vergaande plannen om in het talud van de
Meierijbaan ook een drietal kleinere appartementencomplexen te bouwen.
Voor het Aldi-terrein geldt, dat de locatie
uitermate geschikt is voor (beperkte) hoogbouw. Herman: “Voor het aangezicht van
de stad vanaf het spoor bezien, kunnen
enkele hogere bouwwerken tonen dat men

Een appartementencomplex in plaats van
het oorspronkelijke idee van woonhuizen?
een echte stad binnenrijdt.” De basisschool
steekt met z’n hoogte van ± 12 m. al iets
boven de belendende huizen uit en aan de
Spoorlaan 4-6 wordt een appartementencomplex tot 16 m. in de hoogte gebouwd.
Wat verder, op de hoek van de Enthovenseweg staat een bedrijvengebouw dat
weer iets hoger is dan de basisschool. “Een
appartementencomplex met een maximale
hoogte van 16 m. op het Aldi-terrein zorgt
voor een zekere symmetrie in het geheel.”
Onderzoek
Er wordt nu dus serieus gekeken naar
de mogelijkheden voor een appartemen17

tencomplex op de plek waar vooralsnog
woonhuizen zijn ingetekend. De L-vorm
van het gebouw biedt mogelijkheden om op
eigen terrein tevens het benodigde aantal
parkeerplaatsen te realiseren, wat een
vereiste is van de gemeente. De bereikbaarheid van deze parkeerplekken kan
eenvoudig gerealiseerd worden door op het
Pelgrimspad éénrichtingsverkeer in te stellen. Omwonenden zullen inspraak krijgen
over de richting: van west naar oost, of omgekeerd. Voorlopig gaat het om een eerste

haalbaarheidsonderzoek, want bijvoorbeeld
nu al is duidelijk dat een wijziging van het
bestemmingsplan noodzakelijk is. Het kan
dus ook zo maar zijn, dat de plannen in een
vroegtijdig stadium gaan sneuvelen!
Vooralsnog wordt getracht om op de eerste
maandag van april tijdens een infoavond
de directe omgeving bij deze plannen te
betrekken. Een schriftelijke uitnodiging
hiervoor volgt.

Een groenere wijk in zicht … 		

Debbie de Weijer

Zaterdag 2 februari jl. werd een bijeenkomst georganiseerd door het ‘groenclubje’ in
onze wijk met als doel eens te peilen hoe onze wijkbewoners denken over op welke
manier we onze wijk groener kunnen krijgen.
aan de breedte van de stoepen.

Een jaar geleden kwam er vanuit de
Buurtraad deze vraag en naar aanleiding
daarvan is een groepje vrijwilligers gevormd. Deze club initiatiefnemers bestaat
uit Femke, Ingrid, Riëtte, Louise en Manon,
aangevuld met Cathy en Hein vanuit de
Buurtraad. Na een brainstorm over wat
er allemaal mogelijk is in de wijk zijn er 3
initiatieven wat verder uitgewerkt: geveltuintjes, plantenbakken voor aan de gevels
en het beplanten van de boomspiegels.

Geveltuintjes
Iedereen die geen voortuin heeft maar wel
een geveltuintje aan wil leggen, kan dit
doen. Wel vooraf melden aan de gemeente
via mail: 7 natuur_groen@tilburg.nl of bel
( 140 13). Er zijn wel een aantal regels.
Zo moet er minimaal 120 cm ruimte op de
stoep overblijven tussen je geveltuintje en
de stoeprand (of ander obstakel), de breedte is max 37 cm (1 stoeptegel), maximale
lengte is de lengte van de gevel en je mag
niet dieper dan 25 cm graven. Daarnaast
mogen er geen giftige of stekelige planten
worden aangeplant evenals planten die
ver over de stoep hangen. Helaas zijn niet
alle straten in onze wijk breed genoeg voor
een geveltuintje. Daarom is de werkgroep
gaan kijken of het mogelijk is de hoogte in
te gaan.

Waarom meer groen?
Er zijn zo’n 20 buurtbewoners afgekomen
op deze bijeenkomst. Iedereen is enthousiast en heeft wel wat ideeën over een
groenere wijk. Waarom is het nu zo belangrijk dat er in de wijk meer groen komt?
Groen in de stad verbetert het milieu, zorgt
voor een rijke biodiversiteit, vermindert
luchtvervuiling, zorgt voor waterberging,
dempt geluidshinder en verkoelt in warme
periodes. Groen is ook essentieel voor een
klimaatbestendige en duurzame omgeving.
Daarnaast is er een aangetoond positief
effect op de gezondheid en sociale verbinding van mensen die in een groene
omgeving wonen, werken en recreëren. Uit
onderzoek blijkt dat de Armhoefse Akker
nog niet zo’n groene wijk is. Dit ligt niet aan
de enthousiaste bewoners, maar vaak ook

Boomspiegels
Dit zijn de perkjes rondom de bomen die
zijn aangeplant door de gemeente. Een
boomspiegel is een stukje grond rondom
de stam van een boom in een straat. In
principe mag iedereen een klein tuintje maken rondom de boom, mits er aan de regels
wordt voldaan. Zo mogen er geen extra
stoeptegels verwijderd worden of randen of
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iets dergelijks rondom het perkje gemaakt
worden. Qua planten gelden dezelfde regels als bij de geveltuintjes. Tevens moet je
zelf zorg dragen voor het onderhoud.
Alleen bij nieuwe bomen zoals in de JP
Coenstraat en de Armhoefstraat mag de
boomspiegel (nog) niet beplant worden. Dit
is omdat de bomen 2 jaar nodig hebben om
goed aan te kunnen groeien. Vanaf volgend
jaar mag het dus wel. Wat nu al wel mag
is een bijenmengsel zaaien, omdat deze
zaadjes alleen op de toplaag zitten.

omdat het anders een allegaartje gaat
worden. Een lichte kleur wordt zeker ook
aangeraden. De kosten worden nu geschat
op zo’n € 35 per bak. Maar vergeet ook de
achterkant van de woning niet. Daar kan
ook vaak nog veel winst behaald worden.
Denk bijvoorbeeld aan een regenton. Kijk
eens op : www.huisjeboompjebeter.nl/
tilburg over blauwe tuinen (water is heel
belangrijk!).
De werkgroep kan helpen bij het adviseren
over welke planten er het beste geplant
kunnen worden en hoe het tuintje onderhouden moet worden. Zo worden dus ook
tevens de sociale contacten ondersteund
als mensen bereid zijn elkaar te helpen.

Heel Armhoef aan de (planten)bak
Lesley en Kim van Stichting ’t Anker (sociale werkplaats) hebben een prototype gemaakt voor een uniforme gevel-plantenbak
(met afwatering) die door de gehele wijk
kan komen te hangen. Deze komt aan de
muur of balustrade en het ontwerp is in de
sfeer van de jaren ’30. Aanwezigen geven
aan dat ze liever een plantenbak zien die
er wat strakker uitziet. Qua ontwerp is het
mogelijk om te personaliseren, dus een
andere rand, onderkant, afmeting of kleur.
Wel wil de werkgroep een aantal kleuren
selecteren waaruit gekozen kan worden,

We zijn samen verantwoordelijk voor al het
groen in onze wijk. En misschien is het wel
een idee om te vragen of de gemeente subsidie kan geven op een goed bijenmengsel,
dat kan iedereen gebruiken. Zowel in de
boomspiegels als in de plantenbakken of
geveltuintjes (of eigen tuin). Zo kan iedereen genieten van al het groen en andere
kleuren in de wijk.

Enkele initiatiefnemers van een groenere wijk: v.l.n.r. Ingrid, Cathy, Manon, Femke
en Hein met het prototype van de ‘Armhoef-bak’
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Discussieavond vrachtverkeer Armhoefse Akkers

Maaike Hanssen

Of, zoals één van de oudere wijkbewoners terecht inbrengt: “een vracht verkeer in
Armhoef.” Deze avond op 5 februari jl. is georganiseerd door de Buurtraad in samenwerking met de gemeente en er zijn zo’n 30 wijkbewoners op af gekomen.
Namens de Buurtraad is Erwin Jacobs
(penningmeester) aanwezig. Namens de
gemeente is dat omgevingsmanager Marc
van Akkeren. Samen hebben zij een presentatie gemaakt. Het doel van deze avond
is duidelijk: samen met wijkbewoners op
zoek naar mogelijke oplossingen om het
vrachtverkeer in onze wijk terug te dringen.
Tellingen
Op initiatief van de Buurtraad zijn er
inmiddels tellingen (in de week van 20-26
juni 2018) en peilingen geweest. Ineke
van Kasteren (lid van de Buurtraad) heeft
in de loop van de jaren foto’s verzameld
van auto’s die schade hebben opgelopen en van gevaarlijke situaties. Uit al
die informatie blijkt, dat er dagelijks zo’n
3000 gemotoriseerde voertuigen door het
oosten van onze wijk rijden. Per dag rijden
er in de JP Coenstraat gemiddeld zo’n 42
vrachtwagens richting het kanaal en 71
in de richting van Ringbaan Oost. Ook de
snelheid is gemeten. De V85 (de snelheid
waar 85% van het autoverkeer onder zit) is
37 kilometer per uur. “Acceptabel”, aldus de
verkeersadviseur. “Belachelijk”, aldus een
aantal bewoners. Waarom is 5 km boven

de maximum snelheid acceptabel? Uit de
cijfers blijkt dat het aantal gemotoriseerde
voertuigen in vergelijking met 2007 is
gedaald (toen 4000 per dag). Maar iedereen is het erover eens: het is te veel en te
gevaarlijk.
Natuurlijk is de grote boosdoener het
treinviaduct over de Ringbaan Oost dat
met 3.80 m. hoogte voor het huidige
vrachtverkeer te laag is. Er zijn al wel wat
aanpassingen gedaan zoals: plaatsen
waarschuwingsborden, aanpassen van de
maximum snelheid in de wijk en toepassen
van verkeersvertragende maatregelen. Die
laatste zijn dan weer moeilijk(er) te nemen
voor vrachtwagens die toch in de wijk
terecht komen.
Sluipers en dwalers
Er zijn sluipers en dwalers. Sluipers nemen
bewust de route JP Coenstraat-Hoevense
Kanaaldijk vanwege de kortere route.
Dwalers komen er te laat achter dat zij niet
onder het viaduct aan de Ringbaan Oost
door kunnen en moeten dan bijvoorbeeld
via de Spoorlaan, Spoordijk of de Pelgrimsweg uit de wijk zien te komen. Google
maps is daarbij eerder een veroorzaker dan
een oplossing.
Dan zijn de aanwezige bewoners niet meer
te houden en de mogelijke oplossingen
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sluiten (is problematisch voor landbouwverkeer)

vliegen ons om de oren. Marc van Akkeren
brengt de aandacht terug naar de presentatie: daarna is er de mogelijkheid om in
kleinere groepen oplossingen te bedenken
en door te geven. Hij verduidelijkt waarom
het verhogen van het viaduct (niet mogelijk
in verband met treinverkeer) en een verdieping van de weg (veel te duur) niet kan.
Bovendien ontstaan daarbij allerlei ingewikkelde problemen onder de grond.

Stimuleren/ontmoedigen

-

Sturen op afstand (bijvoorbeeld éénrichtingsverkeer vanaf de Bosscheweg)

-

Knelpunten voor dwalers weghalen

De aanwezige bewoners verspreiden zich
in groepen en met behulp van posters met
daarop een plattegrond van de wijk worden
allerlei creatieve oplossingen bedacht. Die
variëren van totale afsluiting tot mogelijke
alternatieve routes. Volgens één van de
bewoners is daarvoor de beste oplossing
op dit moment de noordoosttangent: die is
niet voor niets aangelegd. Zorg ervoor dat
de chauffeurs via die route geleid worden.

Oplossingen
Vervolgens presenteert hij een aantal mogelijke oplossingen met voor- en nadelen
(de presentatie vind je op
: www.armhoefseakkers.nl):
- Vrachtverkeer weren met knip (Oisterwijksebaan/brug afsluiten)
-

-

Vrachtverkeer weren door gebied af te

Een wijkbewoner merkt op dat ze het
jammer vindt dat er zo weinig aanwezigen
zijn terwijl het toch zo leeft binnen de wijk.
Maar het moet gezegd: de wijkbewoners
die er zijn hebben een duidelijke en nuttige
inbreng. Op de vraag of er een werkgroep
gevormd kan worden, komen 8 aanmeldingen. Jan van Esch, raadslid namens D66,
is ook aanwezig en belooft dit onderwerp
weer op de politieke agenda te krijgen.
Want uiteindelijk is iedereen het erover
eens: dit zijn korte-termijn oplossingen. De
ultieme oplossing is en blijft het aanpassen
van het viaduct over de Ringbaan Oost.
Wordt vervolgd!

Expositie bij GGz
GGz Breburg locatie Jan Wierhof werkt sinds kort samen
met stichting Ateliers Tilburg. Om de 3 maanden wordt er
door Tilburgse kunstenaars nieuw werk tentoongesteld in
het gebouw op nr. 7. Sinds eind januari exposeren daar
Shannon van Dam, Janine Hendriks en Hedri Kool.
De kunstwerken zijn te bewonderen in en om de centrale
entree en blijven hangen tot en met 19 april a.s. Een
zaaltekst met informatie en plattegrond is verkrijgbaar bij de
stand naast de ingang.

21

22

George

Jarenlang fietste hij elke dag door onze wijk, behalve op zondag en een stuk of wat
feestdagen. In weer en wind. In de zomer soms in korte broek, in de winter dik ingepakt.
Een grijs pluizenkapsel. Aan zijn stuur tassen en honderden elastiekjes. Hij overleed half
februari. Hij was 74. Zijn dochter was even sprakeloos bij zijn afscheid in Diessen bij het
zien van zoveel mensen. Veel mensen die elkaar niet kenden, maar één ding gemeen hadden: ze kregen dagelijks van hem NRC Handelsblad in de bus.
Afscheid van de krantenbezorger, de ‘paperboy’ van Tilburg, George Willems.
In tegenstelling tot een ochtendbezorger, kom je de bezorger van een avondkrant
weleens tegen op straat. Ochtendkranten deed hij ook met opstaan in het holst van de
nacht. Maar daarbij kwam ik hem nooit tegen. Af en toe knoopte hij een gesprek aan.
Dat ging altijd over onrechtvaardigheid en onrecht. Over oneerlijke verdeling. Afgelopen
kerst schreef hij er een lange brief over die hij met het kerstnummer in de bus stopte. Hij
deed zijn best om gehoord te worden, dat lukte niet altijd -zo zei zijn dochter- en dat
holde hem uit. “Koppig was hij en slim, zijn intelligentie was zijn kracht en zijn zwakte,”
zei ze. Hij leerde zijn dochter dat ‘gek niet bestaat, maar dat we hoogstens afwijken van
de norm.
Ze vertelde ook over een vader die stond te swingen in de kroeg, over zijn liefde voor
Finland. En dat hij de beste fietsenmaker van de wereld moet zijn geweest. De kinderen
kregen al heel vroeg bandenplakles, de keuken was een fietswerkplaats. Op enkele plekken in de stad had hij reserve fietsen in tuinen van abonnees staan. Voor een verjaardag
schonk hij zijn dochter “een unisex cadeau dat goed van pas komt”. Het was een cirkelzaag.
George Willems, van leraar maatschappijleer tot krantenbezorger. Hij was een bijzonder
mens. Hij deelde de wereld in in modaal en a-modaal. “Hij leefde van herinneringen en
vergeten dromen”, zei iemand bij het afscheid. Ik had zijn gezicht weleens willen zien bij
de aanwezigheid van al die NRC-lezers.
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Bij arthousebioscoop Cinecitta kunt u terecht voor
de betere films en de lekkerste gerechten. Naast ons
reguliere filmprogramma organiseren wij met regelmaat filmspecials en events. In onze Ristobar kunt
u à la carte dineren of genieten van een van onze
arrangementen: Eat & Sneak, Film & Food, Film &
Lunch of een 3-gangenarrangement. En wordt u lid
van onze filmclub dan ziet u de beste films als eerste!

Willem II straat 29 - 5038 BA Tilburg

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

De eerste keer vader worden				

Stijn van den Broek

Er zijn veel dingen die je de eerste keer doet, maar de mooiste ervaring is toch wel
wanneer je voor het eerst vader wordt.
Sinds 20 januari ben ik trotse vader van
mijn schitterende dochter Flore en ik vind
het helemaal geweldig! Ik geef gelijk toe
dat ik enigszins irrationeel gestemd ben
door deze verrijking van mijn leven en de
eerste lentedagen dragen ook bij aan mijn
positieve gemoedstoestand.

was verteld. Het kraambezoek dat te lang
blijft plakken en wildvreemde vrouwen die
ongevraagd hun hoofd in de kinderwagen
steken, kloppen daarentegen wel.
Ik ben ook tegen zaken aangelopen die ik
toekomstige vaders graag mee wil geven.
Gebruik een rubber
Je pasgeboren nageslacht verdient het om
in een lekker warm bedje, wieg, co-sleeper, kinderwagen of Maxi-Cosi te liggen.
Hiervoor hebben ze kruiken uitgevonden
die, gevuld met kokend water, een voorverwarmde werking hebben op de plek waar je
mini-you neergelegd wordt. Voor de goede
orde, we hebben het niet over geboren en
getogen Tilburgers. Deze speciale babykruiken verwarmen super snel omdat ze
van aluminium zijn. Mega handig, maar de
keren dat papa zijn vingers heeft verbrand
aan die gloeiend hete dingen … Mijn tip:
Gebruik rubberen kruiken. Die verwarmen
ook goed.

Ongelooge waor
Hoe bevallen mijn eerste weken als
kersverse vader? Om te beginnen, alle
clichés zijn waar. Zelfs het cliché dat alle
clichés waar zijn is ongelooge waor. Ook
wel prettig, omdat je dan enigszins voorbereid bent op wat komen gaat. Van de
blijdschap wanneer ze geboren is, tot het
100ste beschuit met muisjes dat je smeert.
Van luiers verschonen om 2:00uur ’s nachts
(en om 3:00, 4:30, en 6:00uur) tot de smile
op mijn gezicht als ik achter de kinderwagen loop. Dat trotse gevoel als ik haar
vasthoud is zelfs nog mooier dan mij vooraf

Stofzuigen
Zoals ik al zei, de geboorte van mijn
dochter is het mooiste en meest bijzondere
wat mij is overkomen. Mijn vrouw en ik zijn
dolgelukkig en we genieten enorm. Toch is
niet alles pais en vree, die weken na zo’n
bevalling. Die kleine spruit heeft 40 weken
(in ons geval 41+5) in moeders buik gezeten en moet ineens een hoop zelf doen. De
darmen moeten zich nog ontwikkelen, wat
gepaard gaat met flinke krampjes en dito
huilbuien. Er bestaan verschillende (homeopathische) middeltjes, maar die werken
bij ons niet zo goed. Mijn schoonzus vertelde mij dat stofzuigen nog wel eens helpt.
De volgende nacht maar eens geprobeerd

Trotse vader Stijn
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en wat denkte?? Binnen 10 seconden stil.
Het geluid van een stofzuiger lijkt blijkbaar
op het geluid dat een foetus hoort in de
baarmoeder. Sindsdien sta ik dagelijks als
een soort Freddie Mercury te stofzuigen om
mijn dochter te kalmeren. Ons huis is nog
nooit zo schoon geweest.
Effe knuffelen
Tegenwoordig krijgen vaders 5 dagen
verlof, maar ook dat is veel te weinig. Zelf
heb ik 4 weken vrij genomen vanwege
een baanwisseling en dat kan ik iedereen
aanraden. Niet die baanwisseling, maar die
4 weken. Alles is nieuw voor ons en samen
kunnen we een hoop dingen ontdekken.
Samen onze dochter leren kennen, voor
het eerst met z’n drieën de deur uit, om de
beurt stofzuigen en vooral lekker veel met
de kleine meid knuffelen.

Flore
vader, maar dat zal ik jullie besparen. Voor
alle aanstaande ouders, heel veel geluk,
geniet ervan en vaak is je eigen gevoel de
beste raadgever.

Deze hele wijkkrant zou ik vol kunnen
schrijven over mijn eerste ervaringen als

Nieuw Buurtraadlid
in Tivoli gezocht
Nu er weer een plekje vrij is in de Buurtraad Armhoefse Akkers willen we een oproep doen
aan de bewoners van onze wijk die aan de westkant van de Ringbaan-Oost (Tivoli) wonen.
Om zeker te weten dat we ook alle signalen uit dit deel van de wijk meepikken, vinden we
het belangrijk om er een extra buurtraadlid uit deze straten bij te hebben. En tegenwoordig
loopt onze wijk volgens de gemeente door tot aan de Korte Heuvel en de Tivolistraat! Al
deze mensen krijgen deze mooie buurtkrant Armhoefse Akkers in de brievenbus.
Lees je dit ook en wil je je inzetten voor wat speelt in de wijk, van duurzaam vervoer tot
beperking van overlast door vrachtwagens? En van groen in de wijk tot de ontwikkelingen
rond Jan Wier? Dit zijn maar enkele van de onderwerpen die momenteel spelen.
Hoeveel tijd het kost, is afhankelijk van waar je je allemaal actief voor gaat maken, maar ga
uit van een paar avonden per maand.
Heb je interesse, laat het weten en mail naar 7 buurtraad@armhoefseakkers.nl.
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Geluksplekken Tilburg onthuld 				

Redactie

In de hal van Factorium Podiumkunsten zijn woensdag 13 februari jl. de (0)13 Geluksplekken Tilburg onthuld. Deze plekken die uiteindelijk door studenten, Leo
Bormans en Marketing Tilburg zijn uitgekozen, werden symbolisch overhandigd aan
wethouder Marcelle Hendrickx.
Vijf studenten van Fontys Economische
Hogeschool Tilburg voerden in het najaar
van 2018 samen met geluksambassadeur
Leo Bormans en Marketing Tilburg een
onderzoek uit onder inwoners van Tilburg en
mensen die in Tilburg werken. Dat leidde tot
meer dan duizend nominaties van in totaal
80 unieke locaties.
Op de geluksplekken kunnen bezoekers
aan de hand van kleine en grote opdrachten, gebaseerd op wetenschappelijk
onderzoek van onder andere de Universiteit
van Leuven, werken aan hun eigen persoonlijke geluk. De gekozen geluksplekken
vormen een bijzondere afspiegeling van de
stad waarin natuur, kunst, sociale cohesie
en historie bij elkaar worden gebracht. Het
doel is om zowel inwoners als bezoekers de
stad Tilburg op een andere manier te laten
beleven.
Juiste moment
Wethouder Hendrickx gaf aan erg blij te zijn
met het initiatief: “Dit project komt precies
op het juiste moment. Als stadsbestuur realiseren we ons maar al te goed dat het geluk
van onze inwoners voorop hoort te staan.
Dat hebben we zo ook met elkaar afgesproken in het bestuursakkoord.”
De (0)13 geluksplekken van Tilburg zijn:
Hasseltse Kapel / Peerke Donders park /
Dongevallei Reeshof / Paviljoen Grotto /
Tongerlose Hoef / Nieuwe LocHal / Textielmuseum / Moerenburg / Vrijheidspark /
Vijfsprong centrum / Piushaven / Leijpark en
Oude Beuk, Udenhout.
Vanaf begin maart is bij de geluksplekken
en bij een aantal verkooppunten in Tilburg
het boekje met daarin de 13 geluksplekken

De voorkant van het boekje met een beschrijving van de (0)13 geluksplekken
verkrijgbaar. De fotografie in het boekje is
verzorgd door Chris Oomes, de kersverse
stadsfotograaf van Tilburg.
De Tilburgse geluksplekken presenteren
zich aan de stad tijdens de Dutch Happiness Week die vanaf 16 maart in onder
andere Tilburg en Eindhoven plaatsvindt.
Veel geluksplekken organiseren dan een
extra activiteit voor hun bezoekers.
Nu al nieuwsgierig naar het Tilburgs programma? Kijk dan op
: www.dutchhappinessweek.nl met een
opsomming van alle activiteiten.

Moerenburg is dus een 013 Geluksplek geworden. Op 16/03, 20/03 en 23/03 is er een
speciale gelukswandeling langs het Natuurleerpad. Start: Café Zomerlust om 14.00 uur.
Kosten: € 5, kinderen gratis. Graag aanmeldingen via 7 willvansprang@gmail.com.
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Lezers aan het woord

Een palmenpromenade langs de Piushaven		
“Nog een paar jaar en dan kan het: wandelen langs de palmenpromenade aan de Piushaven onder
wuivende palmen, liefst dadelpalmen.” Journalist, natuurminnaar en bewoner van de Werf, Dirk Vermunt
aan het woord.
“De familie palmen (arecacea) kent vele variëteiten.
Zo is de kokokspalm (cocos nucifera) ongeschikt
om langs de oevers van het toeloopkanaal en de
Piushaven te worden aangeplant. Wie uit de boom
vallende vrucht op zijn kokosnoot krijgt, heeft een
gezondheidsprobleem. In Papoea-New-Guinea zijn
vallende kokosnoten de belangrijkste doodsoorzaak.
Dat kunnen we hier niet hebben. Goed, dadelpalmen
(phoenix dactylifera) dan maar. Dadels zijn nooit weg,
zeker niet als je rijst eet.
U denkt nu: onzin. Die man kletst uit zijn nek. In
Tilburg groeien geen palmen.

Dadelpalmen zouden het ook goed
kunnen doen in ons klimaat

Nog niet. Maar na de zomer van 2018 staat wel vast
dat het groenbeleid van de gemeente op de schop
kan. De weersomstandigheden vormen geen beletsel
(meer). Ook niet als de volgende zomers kouder
worden dan die van 2018.Zelfs niet als we ooit nog
eens een Elfstedenwinter zouden beleven. Aan de dadelpalm zal het niet liggen. De gemeentelijke aanplant
van vervangende bomen, dàt is het probleem.

ambtenaar luisterde belangstellend naar mijn suggestie om bij de eerstvolgende herplantronde palmen
een kans te geven. Mijn pleidooi: palmen hebben
tegenwoordig een minstens even grote overlevingskans als dat inheemse spul. Niet veel zuidelijker, op
de Engelse Kanaaleilanden bijvoorbeeld, groeien al
eeuwenlang palmen. De geringe opwarming van de
lokale atmosfeer door de warme golfstroom blijkt al
genoeg.

Ik woon aan de Piushaven en onder mijn raam heb
ik de afgelopen jaren na ieder plantseizoen, met een
vertraging van enkele maanden tot een jaar, steeds
weer nieuwe berken (betulacea) en zomereiken
(quercus robur) zien verkommeren tot de dood erop
volgde. Geen nood, want in het eerstvolgende plantseizoen zorgt de gemeente met bewonderenswaardige hardnekkigheid voor de aanplant van steeds
weer nieuwe inheemse boompjes die vervolgens
weer sterven aan verdroging. “Hoe lang gaan jullie
nog door met steeds opnieuw aanplanten van jonge
berkjes en eikjes?”, vroeg ik de verantwoordelijke
ambtenaar ten stadshuize.

De behulpzame ambtenaar weersprak mij niet,
maar maakte onbedoeld duidelijk waarom hij geen
beleidsmaker is. “Het gemeentelijk beleid is, dat we
inheemse flora beschermen en dus gaan we door
met de aanplant van eiken, beuken en berken. Voor
exoten als palmen is geen plaats.” Ik keek uit mijn
raam en zei: “Ik kijk nu uit op een tamme kastanje
(castanea sativa). Dat was niet zo lang geleden ook
een exoot, maar hij blijkt het heel goed te doen in ons
klimaat.”
Gemeenten die ooit een gemeentelijke plantsoenendienst hadden, hebben de zorg voor wat groeit en
bloeit al decennia geleden in handen gegeven van
aannemers. Met eigen ogen zie ik met een zekere regelmaat de aannemer langskomen om nieuwe eikjes
en berkjes te planten. Hij doet zijn best. Hangt bij de

Niet zo’n gekke vraag misschien nu allerlei boswachters en biologen op tv en in andere media verklaren
dat op termijn onze bossen een heel ander aanzien
krijgen. Doordat allerlei inheemse bomen het niet
meer redden in steeds warmer weer. De behulpzame
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Op zoek naar een

basisschool?
Kom dan langs op onze
open dag of avond en ontdek een plek om te leren,
groeien en schitteren.

Open dag
woensdag 13 maart
09.00 - 12.00 uur

Infoavond
woensdag 27 maart
19.30 - 21.00 uur

basisschool
armhoefse akker
Spoordijk 68 5018 GH Tilburg
013-5434237 - www.armhoefseakker.nl
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aanplant een bordje aan een tak met een code die hij
fotografeert, als ware het een Amerikaanse moordenaar die op het punt staat opgeborgen te worden in
death row. Hup de computer in en de hovenier kan de
ontwikkeling van elk boompje op de voet volgen. Dat
betekent ook, dat hij tien maal per groeiseizoen zijn
tractor met grote watertank langs de jonge aanplant
stuurt om die te bewateren. Toch verdrogen de
boompjes steeds. Want als hij komt met zijn watertank
heeft het net een poos flink geregend en als het acht
of negen weken droog en heet is, bewatert hij alleen
als het in zijn planning staat.

Tijd dus om de Piushaven om te toveren in een
landelijk voorbeeldproject met grote uitstraling in
termen van citymarketing. De Tilburgse Rivièra wacht
op de beleidsmakers die kortgeleden het groenbeleid
voor vier jaar hebben vastgelegd in een regeerakkoord. Benieuwd hoeveel inheemse boompjes dat in
de Piushaven het leven gaat kosten. De wethouders
Berend de Vries (citymarketing), Mario Jacobs (groen,
natuur en landschap) en zelfs Oscar Dusschooten
(bodem) kunnen de hand aan de ploeg slaan.”

Van 01/03 tot 07/04 is bij SEA Foundation aan de Tivolistraat 22 werk van Australische
kunstenares Sally Tape te zien. Zij toont nieuwe werken waarin ze reflecteert op de fysieke
ruimte van architectuur en de hedendaagse schermcultuur.
‘Je leert – je groeit – je schittert’ dat is de nieuwe visie die Basisschool Armhoefse Akker
onlangs presenteerde. Gelijktijdig werd een nieuwe huisstijl geïntroduceerd en werd de open
dag van 13 maart a.s. aangekondigd.
Stadscamping Tilburg gaat een ‘sanitair-wagon’ bouwen op de nieuwe permanente camping in het Spoorpark. Het benodigde geld hopen ze via crowdfunding bij elkaar te krijgen.
Meer info op : www.stadscampingtilburg.nl/crowdfunding.
Op vrijdagavond 5 april vindt de Pubquiz weer plaats in de Pelgrimhoeve. De inschrijving
start op zaterdag 9 maart precies om 10.00 uur via 7 josparren65@home.nl.
RKSV Were Di kan nog steeds wat extra handjes gebruiken van vrijwilligers die bijvoorbeeld
één keer in de 6 weken een ochtend of middag een bardienst willen draaien of behulpzaam
willen zijn op het wedstrijdsecretariaat. Meld je via: jeugdvoorzitter@rksvweredi.nl.
Wil jij ook het schrijven van de Tilburgse Taol onder de knie te krijgen? Op 8 april start er
weer een cursus van 8 lesavonden in de LocHal. De kosten bedragen € 75,- p.p. Het examen vindt plaats tijdens ‘De Taolbèttel’ in november. Deelnemen aan de taolklas? Ga vóór
15 maart naar : www.tilburgsetaol.nl.
Met het handbediend pontje ‘De Ferry’ de oversteek maken van Jeruzalem naar de Werf
of andersom. Het kan binnenkort! Voor aanvang van het vaarseizoen zal het pontje worden
aangelegd in het verlengde van de Veluwestraat.
De Sociale Raad Tilburg (SRT) organiseert op 5 april een lezing getiteld ‘Burgerparticipatie: dilemma’s tussen droom en daad’ met Alex Brenninkmeijer. De lezing is in LOFT,
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Ringbaan Oost 8-17 en start om 14:00u. Aanmelden is gewenst via
7 mail@socialeraadtilburg.nl. Iedereen is welkom en deelname is gratis.
Op vrijdagavond 28 juni a.s. is het Willem II Stadion speciaal geopend en ingericht voor de
Stadion Run Tilburg. Er is een family run en een 5 en 10 km run voor individuele hardlopers. Inschrijven is mogelijk via www.stadionrun-tilburg.nl.

KBO helpt u met uw belastingaangifte
De Belastingservice van KBO Tilburg is al jaren een groot succes. Vorig jaar hielpen
vrijwilligers, met facilitaire ondersteuning door Contour de Twern, bijna 2200 Tilburgers met het invullen van de belastingaangifte.
Pelgrimhoeve terecht kunnen.
Tijdens het spreekuur kan het belastingformulier meteen worden verstuurd. De kosten
zijn € 6 per aangifte. Eventueel komt de
hulp bij u thuis, dat kost maximaal € 12 per
adres.
Vrijwilligers van de ouderenbond vullen de aangiften in. Zij hebben allemaal
een instructie gehad en worden elk jaar
bijgeschoold. Ze zijn daardoor goed op
de hoogte van mogelijke aftrekposten en
dergelijken.

Ook de komende maanden staan de
vrijwilligers weer klaar voor ouderen die
de AOW-gerechtigde leeftijd hebben. Als
inkomensgrens geldt € 35.000 voor een alleenstaande en
€ 50.000 voor gehuwden/samenwonenden.
Aangifte doen en eventueel geld terugvragen kan ook voor de vier jaren vóór 2018.
Spreekuren
Er worden spreekuren gehouden in de
verschillende wijkcentra. Iedereen – KBOleden, maar ook niet-leden - die daar
gebruik van wil maken kan zich melden.
In de Armhoefse Akkers kan dat bij het
secretariaat ( 06 822 452 88. U wordt dan
geholpen bij het maken van de afspraak en/
of krijgt u hulp bij de voorbereiding. Als het
KBO Sacrament weet hoeveel belangstelling er is, dan kan er bekeken worden of
volgend jaar de mensen bijvoorbeeld in de

KBO-leden kunnen ook heel laagdrempelig
en eenvoudig met vragen over hun rechten
en plichten, notariële zaken en verzekeringen terecht bij de juridische helpdesk. Hebt
u hier een vraag over, dan kunt u mailen
naar 7 kbo.sacrament@gmail.com of
bellen ( 06 822 452 88.

Uitkijktoren
Nadat het ontwerp ‘Lus in het landschap’ niet haalbaar
bleek, wordt nu ingezet op een ander bouwsel: ‘De Nieuwe
Herdgang’ dat een plaats moet krijgen als uitkijktoren in
Moerenburg. De van oorsprong Tilburgse kunstenares Nina
Aalbers mag nu een voorlopig ontwerp gaan tekenen, want
zowel constructief als financieel lijkt de toren haalbaar zo
heeft de gemeente laten weten op basis van haar eerdere
schetsontwerp.
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Natuurschoonmaakdag Piushaven 				

Redactie

Stichting Thuishaven Tilburg organiseert op zaterdag 16 maart voor de 8e keer een
natuurschoonmaakactiviteit in de Piushaven op de zaterdag van NLDOET. Zij rekent
dit jaar opnieuw op de nodige vrijwilligers.
De laatste zeven jaar was het telkens een
groot succes. Zo’n 100 mensen uit wijk én
stad verzamelden een flinke berg zwerfafval! Vrijwilligers van de Stichting Thuishaven
Tilburg nemen ook dit jaar de coördinatie op
zich. De Werkgroep Behoud Moerenburg
heeft grijpers en zakhouders aan de stichting uitgeleend evenals de Diamantgroep.
Oevers
De schoonmaakactie richt zich op de kaden
en oevers van de Piushaven om deze te
ontdoen van het vele zwerfvuil. Ook wordt
het havenmeubilair lekker opgefrist! De klus
is aangemeld bij NL-Doet. Iedereen uit wijk
en stad die van de haven houdt en/of lekker
samen met een groep mensen buiten bezig
wil zijn, kan meehelpen! Alle leeftijden zijn
welkom. Kinderen kunnen dus ook meedoen, maar dan wel samen met én onder
begeleiding (en verantwoordelijkheid) van
een ouder of verzorger.
De klus vindt plaats over een vrij groot gebied namelijk alle kaden en oevers van de
Piushaven en haar toeloop, verder rechtsaf
de oever van het Wilhelminakanaal tot aan
de roeibaan en linksaf de oever van het

kanaal langs Armhoef tot de brug aan de
Bosscheweg.
Lekkers
Vanaf 08.45 u wordt iedereen die mee wil
helpen verwacht bij Partyschip de Albatros
aan de Piushaven, vlakbij de Lanciersstraat.. De nieuwe eigenaar Stadsbrouwerij
013 stellen hun gezellige schip beschikbaar. De horeca Piushaven zijn zo lief om
voor die dag de koffie en thee te sponsoren,
terwijl de worstenbroodjes en appelflappen
worden aangeboden door de gemeente
Tilburg.
Na een uitleg en verdeling van werk en
gereedschappen wordt rond 09.30 gestart.
Tegen 12.00 uur is er gezorgd voor broodjes
en soep. Bakker Kouwenberg sponsort de
krentenbollen De gemeente is ook even
aanwezig zijn in de vorm van Piushavenwethouder Berend De Vries. Er wordt
afgesloten met een drankje aangeboden
door Levens Podium Piushaven en Verrijk
je Wijk.
Vele handen maken licht werk!
Dus meld je graag aan via de website
: www.NLDoet.nl of via
7 stichtingthuishaventilburg@gmail.com.
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‘Parkje van Toen’ wordt gereviseerd		

		

Redactie

De grasmat en groenstrook op de hoek van de Ringbaan Oost en de Gerard van Swietenstraat worden binnenkort door de gemeente op de schop genomen.
Met een wijd verspreide bewonersbrief zijn
omwonenden door de gemeente op de
hoogte gesteld van de plannen. Het initiatief hiertoe is al een aantal jaren geleden
genomen door twee bewoners van de Willem II state die vooral de wens hadden, dat
er weer meer van het parkje genoten kon
worden.
Nieuwe versie
Vroeger lag hier het ‘Parkje van Toen’, dat
nu in een nieuwe versie nieuw leven in
wordt geblazen. Er komen paden die door
het parkje kronkelen en er komen meer perken met bloeiende planten. Hierdoor wordt
het voor mensen ook gezelliger om er wat
langer te vertoeven. In het plan is ook een
jeu-de-boules-baan opgenomen en komt
er een plek voor een nieuwe social sofa,
waaraan wijkbewoners zelf de helpende
hand kunnen bieden. Vooruitlopend op

Het ‘Parkje van Toen’ in oude glorie
de werkzaamheden worden 9 bomen van
mindere kwaliteit gekapt en gaat Enexis de
gasleiding vervangen die onder het huidige
trottoir loopt.
Vragen over het plan kunnen gesteld worden aan Chris Liebregts van de gemeente
via ( (013) 542 88 64 en
7 chris.liebregts@tilburg.nl.

Vacature coördinator (vrijwilliger)
Stoute Schoenen
Wil jij van betekenis zijn voor 55 plussers? Jouw steentje bijdragen aan een sociaal
maatschappelijke onderneming? Dan is deze vacature misschien iets voor jou…..
Stichting Stoute Schoenen is een collectief van ervaren kunstprofessionals. Zij
organiseert activerende kunst en cultuurprogramma’s met allerlei activiteiten zoals
workshops. Er wordt samengewerkt met

o.a. de Bibliotheek Midden – Brabant en
ContourdeTwern.
Wij zijn op zoek naar een coördinator, die
ondersteunende taken kan verrichten voor
wat betreft: logistiek, planning, communicatie o.a via mediakanalen en mail. Je werkt
hierbij samen met de projectleider Jessica
Donders, die in deze wijk woont.
Het gaat om een functie van 16 - 20 uur (op
kort termijn).
Meer informatie: bel met Jessica Donders
( 06 4001 8884 of mail
7 info@stouteschoenen.com.

36

Ontdek je talent!						

Toine Peerboom

“Van proberen kun je leren en dat geldt ook voor het proberen van cultuur”, aldus
Marcelle Hendrickx, wethouder cultuur, jeugd en onderwijs van de gemeente Tilburg.
Met gepaste trots laat ze alle basisschoolkinderen uit onze stad kennis maken met
wat er allemaal aan cultuur mogelijk is in onze stad.
In een gemeentelijke brochure die recent
verspreid is - “Try-out Cultuur, ontdek je
talent!” - vind je 92 pagina’s lang allerlei cultuuraanbod in de vorm van workshops, kennismakingslessen etc. Een van die aanbieders is Nienke Voetel, die haar SaSe-Atelier
heeft in onze wijk, in het Carré-complex.
Nienke merkte in haar werk als activiteitenbegeleider een grote affiniteit met creativiteit, zeker als ze die creatieve uitingen
kon combineren met haar voorliefde voor
de natuur. Dat bracht haar tot de opleiding
TeHaTex bij Fontys en een loopbaan in het
voortgezet onderwijs. Inmiddels werkt ze in
haar eigen atelier met kinderen en volwassenen aan allerlei creatieve vaardigheden.
Grote K
Voor Nienke is niet zo zeer kunst met een
grote K het doel. Ze hecht even zoveel,
zo niet meer waarde aan ambachtelijke
vaardigheden en vooral aan liefde voor
alles wat zich rondom ons beweegt. Daarbij
heeft vooral het kleine leven haar speciale
aandacht: insecten staan recent speciaal in
de picture omdat we er steeds minder van
hebben. Bij Nienke is er al veel langer interesse voor wat zij noemt onbekend maakt
ook onbemind. Insecten zijn wonderlijk wezens, worden door de mens graag griezelig
gevonden, maar blijken - bijvoorbeeld onder
de lens van een microscoop - bijzonder
mooi te zijn. In die context gaat Nienke met
kinderen aan de slag: leer ook het onbekende bekijken, zie dat in ieder wezen iets
moois schuilt en probeer die ervaring naar
beste kunnen te visualiseren.

Nienke Voetel
Natuur is overal om ons heen, alhoewel
we in ons land misschien beter van cultuur
kunnen spreken, want ook dat wat wij heden
ten dage natuur noemen, is vaak ingrijpend door mensenhand beïnvloed. Door je
omgeving goed in ogenschouw te nemen,
leer je beter kijken. Door te schaven aan je
techniek, leer je dat wat je om je heen ziet,
beter weer te geven. En de combinatie van
beide vaardigheden kan je zelfbeeld en
zelfvertrouwen danig verbeteren. Daarom:
probeer cultuur en word er beter van!
Nienke biedt met haar SaSe-atelier twee
workshops aan voor basisschoolkinderen:
een workshop ‘bloemen tekenen’ en een
workshop ‘bugsclub’. Inderdaad: in die
tweede workshop ga je met kevers aan
de slag. Meer details - en nog veel meer
aanbod elders in de stad - vind je in de eerder genoemde brochure van de gemeente
Tilburg. Op : www.elsase.nl vind je meer
informatie over het werk van Nienke Voetel.
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Maatje voor moestuin gezocht

Zin in lekker buiten werken? Ik zoek een maatje voor mijn moestuin Leypark.
Bel mij even, dan kunnen we kennismaken en kan ik de tuin laten zien.
Hanneke Henkens 7 henkens.cox@home.nl ( 06 513 568 16.

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

Aanplant Moerenburg
Zaterdag 16 februari jl.is Moerenburg weer
een stukje fraaier gemaakt. Toen was een
groepje vrijwilligers druk in de weer met het
aanplanten van zo’n 400 struiken en een
veertigtal bomen op een zestal locaties
langs de zandwegen en –paden in de buurt
van de Burg. Bechtweg, de Zandstraat en
de Oisterwijksebaan
.
De Stichting Duurzaamheidsvallei en de
Werkgroep Behoud Moerenburg trokken
samen op om in het kader van de
zogenaamde compensatieverplichting deze
nieuwe aanplant te realiseren.

39

BUURTAGENDA
9 maart

10.00 uur

Inschrijven Pubquiz
Start aanmelding voor Pubquizavond 5 april

16 maart

08.45 tot 12.00 uur

Piushaven
Natuur schoonmaakdag oevers Piushaven

16-20-23
maart

Start 14.00 uur

Moerenburg
Gelukswandeling langs Natuurleerpad

27 maart

Vanaf 17.30 uur

Pelgrimhoeve
Seniorendiner (aanmelden vóór 20 maart)

5 april

Vanaf 20.00 uur

Pelgrimhoeve
Je hoofd breken bij de Pubquiz

INFORMATIE

Ø Buurtkrant
Redactie-adres
Advertenties

E-mail: armhoefseakkers@gmail.com
Spoorlaan 2
Anneke v.d. Avoird

5017 JS Tilburg
Bosscheweg 192

( 542 30 65

Ø Buurtkrant

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

Deadline kopij volgend nummer
Verschijningsdatum rond:

medewerkers

Buurtkrant

28 maart
12 april

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

Ø Buurtraad
Leden

Vergadering

E-mail: 7 buurtraad@armhoefseakkers.nl
Secretariaat:
J.P. Coenstraat 34a, 5018 CT Tilburg
Lout Donders ( 543 88 68 (voorzitter), Ineke van Kasteren ( 544
67 83 (secretaris, communicatie, senioren), Katy Bertens ( 06 303 677
99 (groen, klankbordgroep Moerenburg), Yvette Eshuis ( 06 474 931
61 (communicatie, omgevingswet), Erwin Jacobs ( 590 40 00 (penningmeester), Hein Jacobs ( 542 61 10 (DAAD, Jan Wier), Remco
Westhoek ( 535 70 08 (Kerk & Klooster, Moerenburg).
Eerstvolgende vergadering: 12 maart. 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.
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Ø Wijkagenten

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

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

Erwin van Erve
Ralph van Iersel

Armhoefse Akkers

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

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

Ø Overlast rond Jan

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

Ø Meldpunt

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

Ø Misstanden in

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

Ø Buurtpreventie

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

Wier / Meldpunt
GGz

Waterpaviljoen
Moerenburg
Moerenburg

Team Piushaven
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  Kapsalon	
  
St.Josephstraat 85A
5017GD Tilburg
013 5435109

Ook kunt u hier
uw schoenen
afgeven voor reparatie.
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schilderwerk
wandafwerking
restauratieschilderwerk
hout- en marmerimitatie
decoratieve technieken

Frank Oerlemans

OERLEMANS
schildersbedrijf

Frans Erensstraat 44 5044 PM Tilburg
T 013 - 463 53 54 M 06 - 489 37 502
E info@oerlemansschildersbedrijf.nl
I www.oerlemansschildersbedrijf.nl
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