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Zaterdagavond 18 mei wordt in onze wijk weer de Wijkkwis gespeeld. Bij de vele vragen en
opdrachten zit ook een duik in een porseleinkast (foto uit het Wijkkwisboek)
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Overleg vrachtverkeer
Op 8 april jl. vergaderde de meedenkgroep vrachtverkeer. Van de 11 leden waren er 9
aanwezig aangevuld met 2 leden van de Buurtraad en 3 mensen vanuit de gemeente.
Discussie
Ook vanuit de meedenkgroep worden
enkele suggesties gegeven.
o Kan de milieuzone iets verkleind worden, zodat vrachtwagens via de Spoorlaan
en Nieuwe Bosscheweg terug kunnen naar
de A58? Dit is niet onmogelijk, maar het
aanpassen van de milieuzone is iets waar
de gemeenteraad over gaat. De ambitie is
op het moment juist om de milieuzone nog
strenger te maken. Hierop wordt meteen
gesuggereerd om van de Armhoefse Akkers ook een milieuzone te maken. De
gemeentevertegenwoordigers zullen dit
idee meenemen.
o Kan op de Bosscheweg de busbaan
worden omgevormd tot rijstrook, zodat het
verkeer voor linksaf daar minder opstroopt?
Dit is niet uitgesloten, maar het vraagt een
lange voorbereiding en overleg met Arriva.
Omdat op het moment wordt onderzocht
om de busremise te verhuizen van de
Fatimastraat naar de Insulindestraat is dit
niet iets dat los van die verhuizing bekeken
kan worden.
o Hoe meet je het effect van de maatregelen? Belangrijkste is dat effect voelbaar is
voor bewoners. Daarnaast zal de gemeente
na het uitvoeren van maatregelen nog een
vervolgmeting doen.

Zoals al vaak geconstateerd is het spoorwegviaduct over de Ringbaan Oost de
grootste oorzaak van het vele vrachtverkeer door Armhoef. Inmiddels heeft de
gemeente het knelpunt opgenomen in een
studie naar de bereikbaarheid van de binnenstad. Streven is daar om het doorgaand
verkeer op de cityring te verminderen. Dat
kan door maatregelen op de cityring zelf,
maar ook door knelpunten op de ringbanen
weg te halen, zodat het interessanter wordt
voor automobilisten om de ringbanen te
nemen.
Oplossingen
Verkeerskundige Rob Bravenboer geeft
aan, dat er op dit moment een paar oplossingen haalbaar en wenselijk zijn: o Eerder
aankondigen van de hoogtebeperking. Op
de Kempenbaan (nog vóór de kruising met
de Ringbaan Zuid) een bord neerzetten
waar de hoogtebeperking van 3,8 meter
al is aangegeven, zodat vrachtauto’s nog
af kunnen slaan naar de Ringbaan Zuid.
o De route via Hoevense Kanaaldijk/J.P.
Coenstraat minder aantrekkelijk maken
door de bocht bij de brug te versmallen. Dit
in aanvulling op het verkeersplateau dat
bij de ingang van FC Tilburg zal worden
aangelegd. Volgens de aanwezigen niet
wenselijk omdat dit een gevaarlijke situatie voor fietsers op zou leveren. o Bij de
kruising Hoevense Kanaaldijk/ Bosscheweg regelen dat vrachtauto’s die van de
Lovense Kanaaldijk komen niet meer de
Bosscheweg over mogen steken. Daarvoor
is wel een verkeersbesluit nodig.

De avond leverde in ieder geval op, dat een
opdracht bij de gemeente wordt uitgezet
om z.s.m. de borden op de Kempenbaan te
plaatsen.
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Wijkbewoners gaan de strijd aan tijdens Alpe d’HuZes

Maaike Hanssen

Een groepje wijkbewoners staat 6 juni aan de start van de Alpe d’HuZes. In de strijd
tegen kanker fietsen zij 13,2 km omhoog met een gemiddeld stijgingspercentage van
7,9%. En dat dan zo mogelijk 6x.
Het is 2012. Yvonne en Bob Gimbrere
hebben één van hun beste vriendinnen
verloren aan kanker. Samen met haar man
en nog een aantal anderen vormen ze een
team en gaan ze de Alpe d’HuZes fietsen.
Een onvergetelijke ervaring. Toch laten ze
het bij die ene keer. Vooral het inzamelen
van het geld is voor Yvonne een drempel.
Dan verliezen ze in 2018 weer een goede
vriend aan diezelfde ziekte. Reden genoeg
om nogmaals het avontuur aan te gaan op
6 juni aanstaande. De man van hun vriendin is inmiddels overleden, maar er zijn
genoeg mensen te vinden om een team
mee te vormen.

Gemeenschappelijke deler
Op : www.opgevenisgeenoptie.nl heeft
iedere deelnemer zijn eigen pagina met
blog waarop de reden staat aangegeven
waarom hij of zij meefietst. Zo speelt voor
Bob en Yvonne ook de zus van Yvonne die
getroffen is door de ziekte een rol. Bij Hans
gaat het om een goede vriend die leukemie
heeft en de broer van Ingrid die herstellende is van darmkanker. Juist deze gemeenschappelijke deler is de kracht waarop de
deelnemers het volhouden. Bob beschrijft
uit eigen ervaring hoe emotioneel het hele
gebeuren is en hoe geen enkele fietser of
loper zonder tranen de finish haalt. Vaders
fietsen voor kinderen en kinderen fietsen
voor hun ouders. Het gezamenlijke doel
geeft een extra dimensie. Als je de top
haalt voel je je even de koning en voel je
hoe je echt iets kunt betekenen in de strijd
tegen deze rotziekte.
Wat betekent het als je ‘ja’ zegt? Hans: “Ik
heb eerlijk gezegd geen idee waar ik aan
begin.” Yvonne en Bob, ervaren fietsers,
vertellen hem fijntjes dat de hellingen die
zij de afgelopen weken hebben gefietst in
Limburg maar heuveltjes zijn. “Het echte
werk komt nog!” De sfeer onderling is
geweldig en Hans voelt zich gesteund door
de manier waarop Yvonne en Bob en de

Deelnemers
Ingrid Maas wees me een tijdje geleden op
dit geweldige initiatief om met een groepje
wijkbewoners te gaan fietsen om geld in te
zamelen ten behoeve van het onderzoek
naar genezing van kanker. Vandaag ben ik
op bezoek bij Ingrid en haar man Hans die
meefietst. Ook Bob en Yvonne Gimbrere
schuiven aan. Helaas zijn de andere leden
van het team (Marcel en Lenneke Beerens,
Leonie Bonants en Frank de Vetter) verhinderd. Yvonne en Bob zijn al jaren actief bij
fietsclub de Panini’s. Hans, die samen met
Bob in een dartclub zit, is op een gegeven
moment mee gaan doen met de conditietraining van Guus Moonen bij ll Cuore en
daar besmet met het wielervirus. Frank,
voor velen uit onze ‘Jip en Janneke wijk’
vooral bekend als voormalig wijkagent, is
ook één van de Panini’s die meefietst. Degene die Hans uiteindelijk heeft overtuigd
om te gaan trainen voor de Alpe d’HuZes
is René van den Assem. Helaas is René
momenteel niet in staat om zelf te fietsen,
maar samen met echtgenotes Ingrid, Elly
en zijn eigen vrouw Yvonne zal hij voor de
broodnodige ondersteuning van de fietsers
zorgen.
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Saamhorigheid
Op zondag 2 juni vertrekt het hele gezelschap naar het chalet. Vervolgens worden
de omgeving en de berg ‘verkend’. De
spanning op de ochtend zelf is enorm. Om
04.00 uur is het vertrek vanuit het dorp
en de hele weg is verlicht door kaarsen.
“Alsof de sterrenhemel is neergedaald.” De
saamhorigheid maakt de meeste indruk. En
dan volgt na een intensieve dag de ontlading. Het streefbedrag voor de deelnemers
uit onze wijk is € 2.500. Bij het vragen om
een bijdrage gaat het er vooral om dat je de
ander emotioneel raakt. Iedereen kent wel
iemand voor wie hij zou willen fietsen. Wil
je deze kanjers steunen dan maak je hen
geweldig blij met een bijdrage. Aan wie je
doneert maakt eigenlijk niet uit. Al het geld
komt op een figuurlijke berg terecht, maar
wat je zeker weet is dat je een positieve
bijdrage levert aan het onderzoek tegen
kanker!
Mocht je een van de wijkgenoten persoonlijk een financiële bijdrage willen schenken,
kijk dan op : https://www.opgevenisgeenoptie.nl/donate-select en vul de naam in. Je
leest dan ook meteen waarom hij/zij deze
inspanning gaat leveren.

v.l.n.r. Hans Maas, Yvonne
en Bob Gimbrere
anderen hem helpen. “Gewoon niet te ver
vooruitkijken en rustig blijven ademhalen.
Dan kom je er vanzelf.” Hij is de afgelopen
maanden enorm gegroeid in het fietsen en
traint zo’n 3 tot 4 keer per week. En heel
belangrijk: hij geniet er enorm van. Zeker
met het vooruitzicht een bijdrage te kunnen
leveren.

Wijkkwis 2019 van start
Bijna 200 wijkgenoten spelen op zaterdagavond 18 mei de Wijkkwis Armhoefse Akkers mee. Het betekent 4 uurtjes van opperste
concentratie om de ruim 100 vragen op tijd beantwoord te krijgen.
Dit jaar krijgen de deelnemers 11 rubrieken
voorgeschoteld met allerlei vragen, maar
ook opdrachten. Voor een aantal opdrachten moet een deel van het team de deur
uit, omdat deze op een bepaalde locatie
plaatsvinden of alleen daar te maken zijn.
Volgens de organisatie - bestaande uit
Debbie de Weijer, Klaartje van Beerendonk,
Corin Sweegers en Jaap van Loon – bestaat de Wijkkwis dit jaar uit ± 440 ‘denkmomentjes’, waarvoor een oplossing moet
worden gezocht.
Ook aan de senioren in de wijk is gedacht.
Als ze zelf niet actief bezig zijn in een van
de 13 teams, dan vervullen zij op de avond

van de wijkkwis een rol als jury in de Pelgrimhoeve. Zij krijgen niet alleen optredens
te beoordelen, maar gaan ook punten
toekennen aan het lekkers wat de teams
hen voorschotelen.
De teams kunnen het wijkkwisboek om
19.00 uur ophalen en dienen het ingevulde
wijkkwisboek uiterlijk om 23.00 uur te hebben ingeleverd. Een week later op zaterdag
25 mei vindt vanaf 20.30 uur een feestavond in de Pelgrimhoeve plaats, waarop
de scores bekend worden gemaakt.
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Wij waren er bij 						

Gerben van Eeuwijk

Op Bevrijdingsdag liepen de wijk en de stad uit voor de bekerfinale Willem II-Ajax; wij
waren er bij. Voor het eerst in 14 jaar had onze favoriete club zich geplaatst voor de
bekerfinale. Destijds waren onze puberzoons nog baby’s, maar nu waren ze erbij. Wat
een prachtige belevenis voor vaders en zoons en andere families en vriendengroepen
om samen mee te maken.
Al dagenlang werden de fans lekker gemaakt met filmpjes en grappen op sociale
media. Mijn zoon liet zich met name door
de eindeloze stroom op Instagram mee
slepen. Gelukkig waren we net op tijd terug
van vakantie, wat een geruststelling. Op
zondag 5 mei vertrok er een eindeloze
stroom bussen richting de Rotterdamse
Kuip. Wij zaten met 4 man in bus 197 van
de ruim 230, ergens achteraan de lange colonne. Onderweg vergezeld door verkeersagenten op motoren, en dat was nodig ook.
Ruim 18.000 liefhebbers hadden een kaart
bij Willem II weten te bemachtigen, na een
spannende drukke dag op internet. Onder
de gelukkigen ook veel Armhoef-volk, getuige de vele bekende gezichten onderweg.
Sjaals om, vlaggen mee, petten op.
’s Ochtends op straat al veel aanspraak
met zo’n rood-wit-blauwe sjaal om de nek.

sche Ajax-elftal is deze jaargang geen kruid
gewassen. Het lijkt wel of alle Tilburgers
zich bij voorbaat al neerleggen bij verlies.
Alsof het al mooi genoeg is om überhaupt
de finale te halen, dat volstaat. Toch is er
altijd een sprankje hoop, want de pot moet
nog wel gespeeld worden.
De aanhang van Willem II is fantastisch,
wat een sfeermakers. Aanmoedigingen via
schitterende liederen is een duel met Ajaxfans op zich. Het onmetelijk grote spandoek
met Tricolores spreekt boekdelen, de Kuip
trilt letterlijk op zijn grondvesten. Beetje
‘spooky’ gevoel eigenlijk. Overal om ons
heen uitgelaten fans, veel mannen, soms
ook vrouwen. Zelfs een oude opa met zijn
jonge kleindochter, prachtig om dat stel te
zien. Blijheid alom dat Willem II het eerste
half uur goed partij geeft. Daarna geeft Ajax
gas en is het bij rust al 0-2 achter, eindstand 0-4. Net als jaren eerder, met weer
de pech dat we tegen een topclub in vorm
moeten uitkomen.

Bromance*
Wat maakt zo’n dag toch tot zo’n machtige
belevenis? Het begint al met het spannende gevoel iets moois te gaan mee maken,
een massale schoolreis richting een prachtige bestemming. De voorpret uiteraard, en
de trots op de Tricolores. De saamhorigheid onderling, zoiets schept een band in
Tilburg. En last but not least, het ultieme
vader-zoon gevoel, een tijdelijke bromance
in een woelige periode als de pubertijd.
Voor even ben je weer een, in plaats van
twee of meer zielen uit dezelfde familie. De
ellenlange busreis heen hebben we er voor
over, met een afgesloten A16. De peperdure friet en snacks bij het stadion, wat maakt
het uit? Wij zijn er bij!

Volgende keer beter, maar wie weet wanneer dat is? Na winst in 1944 en 1963, verlies in 2005 en 2019, was dit pas de vierde
bekerfinale van Willem II ooit. Volgende
keer zijn we er zeker weer bij. De uitslag is
voor de statistieken, het gaat erom dat je er
bij was en vooral met wie. Wij waren er bij!
Jullie ook?

Illusies
Over de wedstrijd zelf maken we ons op
voorhand weinig illusies. Tegen dit fantasti-

* bromance = brother romance, (tijdelijke)
intense mannenvriendschap
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Punten uit de
Buurtraadvergadering
van 10 april 2019
In de oude Slagersvakschool (Loudonstraat 2) zijn 12 appartementen gemaakt. De eigenaar heeft vlak voordat de eerste bewoners kwamen op zondagmiddag buurtbewoners
uitgenodigd om een kijkje te nemen. We blijven met hem in gesprek, ook over evt. woningen
voor senioren.
De eerste bloembakken van het project ‘Heel Armhoef (bloem)bakt hangen in de Cornelis
Speelmanstraat op nummer 9 en 11. De werkgroep groen heeft binnenkort overleg over de
vervolgstappen voor meer groen in de wijk, verdere info zal via verschillende kanalen worden doorgegeven (facebook, site, evt. flyers).
Dit jaar gaat in Moerenburg het plan Waterproef van start. De klankbordgroep is door Luc
Zweerts en Ernst Jonkers bijgepraat over hun plannen. Ze hebben ook hun presentatie mogen zien en zijn enthousiast daarover. Er is door de klankbordgroep nog een keer gewezen
op de belangrijke randvoorwaarden, zoals deze ook in de leidraad staan. De voorwaarden zijn door de ondernemers goed gehoord. In hun plan hadden ze de overdenkingen al
meegenomen. Door het ondernemersduo moeten nog wat zaken geregeld worden, maar de
verwachting is dat dit geen probleem gaat zijn. Er is gesproken over hoe de buurt te informeren. Dat gaat gebeuren door een nog nader te organiseren bijeenkomst op het terrein van de
Waterzuivering.
Op 8 april was kwam de meedenkgroep over het vrachtverkeer bij elkaar. Zie een verder
verslag daarvan in deze buurtkrant.
Project voor deelauto’s loopt: zie ook elders in de buurtkrant.
Helaas blijven verkeersmaatregelen bij de ingang van FC Tilburg te lang uit. Dus er wordt
besloten om op een andere manier bij de gemeente aandacht voor het probleem te vragen,
via ‘Maak je punt bij de raad’. En dat werkte! Zie elders in deze buurtkrant.

In Moerenburg gesignaleerd:
4 jonge Canadese ganzen
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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

8

Het Senioren Netwerk organiseerde op 3 april jl. een kleine high tea in de Buurtraadruimte
aan de Van Heutszstraat. Een groepje van 13 senioren genoot van zelfgemaakte hapjes,
taart en cake. En veel thee (en koffie) natuurlijk...

Armhoef viert Koningsdag in speeltuin De Holle Boom
Weer of geen weer, als er in Armhoef een feestje te vieren valt, dan loopt de wijk massaal uit. En dus was het, ondanks de matige weersvoorspellingen, een drukte van
belang afgelopen Koningsdag in speeltuin De Holle Boom.
jongste wijkbewoners. De frietkar die rond
etenstijd arriveerde, werd gewaardeerd
door jong én oud.

Het evenement werd dit jaar voor de derde
keer georganiseerd door wijkbewoners
Ingeborg Bosch, Simone Hosli, Thomas
Groels, Meike de Roos en Daan Wouters.
Zij schatten de opkomst van dit jaar op
twee- tot driehonderd mensen, wat iets
minder is dan vorig jaar. Aan de fietsversier-wedstrijd deden tien kinderen mee,
terwijl ook het luchtkussen, de ballonnenclown, de popcorn en het schminken
wederom goed in de smaak vielen bij de

Als het aan de organisatie ligt, komt er volgend jaar zeker een vierde editie, die rond
acht uur ’s avonds ongetwijfeld opnieuw
zal worden afgesloten met het inmiddels
traditionele karaokezingen.In de fotocollage
op de volgende pagina een terugblik op dit
geslaagde evenement.
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HB ATELIER
Workshop “Schilderen op Paneel” met olieverf zonder vervelende geurtjes.
Dit jaar staat in het teken van Rembrandt. Maandag 3 juni of 5 augustus.
Workshop “Kunst van Imperfectie” op aquarelpapier met parafine, lijm en assen.
Maandag 15 juli of 16 september
Workshop is van 13.00 tot 17.00 uur met maximaal 5 personen.
Prijs 50,- euro per persoon inclusief materialen.
Stuur een mail naar www.hanneke@bollen.nl
HB Atelier, Kapitein Grantstraat 36, Tilburg. Tel: 06- 51121870
Website: www.hannekebollen.nl
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Jetty’s Minibieb 					

Toine Peerboom

‘In angelo cum libello’: overal heb ik rust gezocht en ik heb die slechts gevonden in
een hoekje met een boekje, aldus Thomas à Kempis (ca. 1380 – 1471). Aan die verzuchting moest ik denken toen ik op een zonnige ochtend in april op bezoek was bij
Jetty en Hub van Erve aan de Hoevense Kanaaldijk no. 9.
waar je ermee naar toe moet. Dan dient
zich een tweede probleem aan: boekenfans
kunnen maar moeilijk afstand doen van hun
bezit. Dat vertegenwoordigt immers niet
zozeer materiële waarde - lees: de prijs
van oud-papier - maar vooral immateriële
waarde: zo’n boek heeft je vaak mooie
momenten bezorgd. Neem daar dan maar
eens afscheid van. Jetty vond de oplossing
in een kastje in haar voortuin: liever dat dan
meegeven met het oud-papier of wegschenken via opkopers die je boekenschat
verpatsen op een rommelmarkt.
Het duurde even voordat haar droom ook
verwezenlijkt werd, maar bij het laatste
Sinterklaasfeest verraste haar zoon haar
met een originele surprise: hij had eigenhandig een stevig kastje getimmerd dat
alleen nog maar op een degelijke manier in
de voortuin van hun huis bevestigd hoefde

Jetty is in januari jl. begonnen met - wat zij
zelf noemt - ‘Jetty’s Minibieb’, een kastje
in de tuin waar zij boeken stalt die ze zelf
niet meer nodig heeft: boventallige boeken
zogezegd. Mensen worden uitgenodigd om
een boek mee te nemen. Ook staat het iedereen vrij om zelf een of meer boeken aan
de collectie toe te voegen. Op het kaartje
dat bij het kastje hangt, staat heel uitnodigend hoe een en ander in zijn werk gaat:
de hele dienst is gratis en als je een boek
heel leuk vindt, mag je het gerust houden.
Plaatsgebrek
Jetty houdt van boeken. Dat wordt meteen
duidelijk als je de woonkamer binnenstapt
en de boekenwand ziet. Zoals meer boekenliefhebbers hebben ook Jetty en Hub
last van plaatsgebrek: boeken stapelen op
en er komt een moment dat je je afvraagt

te worden. Daar heeft
Hub voor gezorgd. Nu kan
iedere passant gebruik maken van Jetty’s Minibieb.
Vanaf haar zonnige zitje in
de erker van haar woning
geniet Jetty van haar minibieb. Ze maakt anderen
blij met haar dierbare
boeken, maar geniet zo
mogelijk nog meer van de
reacties die haar initiatief
opleveren. Haar kastje met
boeken-voor-elk-wat-wils
levert uitsluitend positieve
reacties op. Loop er eens
langs en kijk zelf of er ook
voor jou een exemplaar
tussen ligt. Je doet er jezelf
en Jetty een enorm plezier
mee.

Jetty bij haar Minibieb
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Bosscheweg 274a
Dames puntjes knippen €12,50 Model knippen € 23,50
Heren knippen €12,50
Deel permanenten € 35,- Kort haar € 45,Lang haar € 55 ,Nieuwe basiskleur € 47,50
Wassen stijlen € 22,50 Lang haar € 25,Wassen knippen en drogen € 28,
Uitgroei. € 35,- Highlight € 25,Wassen watergolven € 18,Lang haar €22,50
Wassen en föhnen €18 Lang haa r € 25,Masker / conditioners € 2,50

Alleen op afspraak
0687250025
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Kennis vergaren in de LocHal				

France Ghijsen

Dat we een mooie nieuwe aanwinst hebben in Tilburg kan bijna niemand zijn ontgaan.
De LocHal, onze ‘bibliotheek nieuwe stijl’, is open sinds 2 januari en in niets meer te
vergelijken met de oude bieb. Wijkgenoot Peter Elshout geeft er rondleidingen.
De LocHal is industrieel erfgoed en zit in
het collectieve geheugen van de Tilburgers.
’Den atelier’ kunnen veel Tilburgers zich
nog herinneren. Dat deze ook nog bezet
is geweest in de oorlog, verwoest, weder
opgebouwd en onlangs bijna gesloopt,
maakt het tot een interessante plek. Daar
weet Peter Elshout alles van. Hij woont al
40 jaar in onze wijk in de J.P. Coenstraat en
is vrijwilliger in de LocHal.
Vrijwilliger
Peter werd getipt door een kennis. Het vak
van vrijwilliger heeft hij snel onder de knie
gekregen: een introductie avond, studiemateriaal voor thuis en 3 rondleidingen onder
begeleiding en toen was Peter er helemaal
klaar voor. Ondertussen is het zijn eigen
verhaal geworden en geniet hij vooral van
het contact met de mensen. Hij neemt ons
mee in de wereld van de LocHal, die je
door de ogen van Peter gezien op een heel
andere manier gaat bekijken en bewonderen.
We starten beneden met de rondleiding.
De enorme open ruimte voelt een beetje
magisch. Je kijkt omhoog en ziet de grote
kraan, ijzeren balken, veel planten en enorme grote gordijnen die, zoals ik later zal
leren, ’textiele wanden’ worden genoemd.

Peter Elshout leidt een groep
belangstellenden rond
Ik kom erachter dat Peter naast ’vrijwilliger
bij de bieb’ ook een liefhebber is van kunst
en architectuur. Met passie vertelt hij over
het multidisciplinair team van architecten en
de manier waarop zij te werk zijn gegaan in
de LocHal.

Kennis
In totaal huizen er 3 bewoners in de
LocHal: Openbare Bibliotheek MiddenBrabant, Seat2Meat en het Kunstloc. De
bibliotheek stimuleert en organiseert het
creëren, delen en toegankelijk maken van
kennis en verhalen. De uitgebreide collectie
bevat vanzelfsprekend veel verhalen en de
zogenaamde ‘labs’ zijn bedoeld om kennis
te delen. Het podium in de kennismakerij,
verhoogd met afgeschreven op elkaar gestapelde boeken, biedt plaats aan eenieder
die kennis wil uitdragen.

Kunstige zalen en gordijnen
Een van mijn favoriete zalen bevindt zich
op de eerste etage, de ‘Stemmingmakerij’.
Een afgesloten ruimte voor workshops,
meet-ups en shake-ups, prachtig ingericht
door de beroemde architect Francine Houben. De gekleurde touwen aan de muren
staan voor de verschillende geluiden die in
deze zaal te horen zullen zijn, stel ik mij zo
voor.
Een etage hoger, zien we het pronkstuk
van de LocHal, de ‘Glazen Zaal’, afkom15

stig uit de Beurs van Berlage, ontworpen
in opdracht van het Nederlands Philharmonisch Orkest. De perfecte akoestiek
was en is spraakmakend. Deze zaal is
een kunstwerk op zich, een eyecatcher
helemaal opgebouwd uit glas. We mogen
daarna met Peter naar het Stadsbalkon dat
een prachtig uitzicht biedt op het station en
de Spoorzone, waar de fundering voor de
buren van de LocHal wordt aangelegd.

En dan nog de enorme textiele wanden, ingenieus gemaakt, kunnen de ruimte steeds
weer anders indelen. Deze textielen zijn
allemaal geweven in het Textielmuseum,
waar nu het maakproces van deze wanden
te zien is.

Labs
Peter neemt ons mee naar de verschillende
labs: Woord-, Digi-, Future-, Game-, Fooden Tijdlab. Het Woordlab is een broedplaats
voor liefhebbers van taal, literatuur en creatief schrijven, een plaats waar je nieuwe
leermeesters en metgezellen vindt. In dit
lab word je helemaal omgeven door boeken, zelfs het plafond is er van gemaakt.

En ga je volgende keer ‘even snel naar de
bieb’, trek dan wat extra tijd uit om je ogen
de kost te geven en te genieten van dit
mooie kunstwerk in Tilburg!
Meer informatie: : www.lochal.nl.

(zie ook pagina 34)
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GGz Breburg: Centrum Veerkracht en Stabiliteit naar Jan Wierhof
Naar verwachting verhuist Centrum Veerkracht en Stabiliteit eind mei naar Jan Wierhof 4. In het beheeroverleg is door een betrokken verpleegkundig specialist een toelichting gegeven op de aanleiding van de verhuizing en op de cliëntengroep die in het
centrum wordt bediend. Centrum V&S komt in de plaats van JOIN, dat de deuren sluit.
overigens vrijwillig opgenomen.

Centrum Veerkracht en Stabiliteit is een afdeling waar volgens een oplossingsgerichte
methodiek wordt gewerkt. In het centrum
kunnen cliënten terecht voor een korte opname en/of dagbehandeling. Het centrum
biedt 11 bedden waar mensen tussen de 3
en 6 weken kunnen worden opgenomen.
De afdeling heeft een besloten karakter
en de deur is zoveel als mogelijk open.
Cliënten zijn gemotiveerd voor behandeling
en hebben allen hun eigen hersteldoelen,
zoals herstel van gezondheid en dagelijks
functioneren, waaraan gedurende de opname wordt gewerkt. Alle cliënten worden

‘Mijn rooie, roomse oma’

De klinische behandeling bestaat uit een
dagprogramma waar cliënten handvatten krijgen in het leren omgaan met hun
stoornis. Het behandelteam bestaat uit een
verpleegkundige, verpleegkundig specialist,
psychiater, ervaringsdeskundige en nonverbale therapeuten. Afgesproken is dat
Centrum V&S alleen in het beheeroverleg
aanschuift als hier aanleiding voor is. Meer
informatie over het Centrum V&S vind je op
: www.ggzbreburg.nl/centra.

				

Monique Buys

Onze buurt herbergt veel talenten. In de wijkkrant besteden we daar regelmatig aandacht aan. In het belendende Cenakel woont de schrijfster Ineke van Pelt die ieder
jaar van de partij is tijdens de Moerenburg Opruimdag. Op internationale vrouwendag
8 maart jl. verscheen haar zevende boek ‘Mijn rooie, roomse oma’ bij uitgeverij Opzij.
Het boek gaat over het leven van haar oma
Marie van Pelt- Moelands in het Tilburg
van de vorige eeuw. Onze stad was toen
nog dé textielstad van het land. De katholieke kerk en de fabrikant waren er de
baas. Vrouwen sleten hun dagen als de
‘gelukkige’ huisvrouw, tussen de kinderen,
aan het fornuis en met stoffer en blik als
gereedschap. Werken, mee doen aan de
samenleving was velen niet gegeven.
Verzet
“Mijn oma was een sterke vrouw, niet op
haar mondje gevallen. Toen de pastoor na
het vierde kind op bezoek kwam omdat het
tijd werd voor een vijfde, kwam ze in stil
verzet. Dat vijfde kind kwam er nooit.” zo
vertelt Ineke mij. Het boek schets een beeld
van de veranderingen in Tilburg; de intrede
van het socialistische gedachtegoed in het
katholieke Tilburg, de kwijnende macht

Ineke van Pelt
van de kerk en de almachtige Katholieke
Volks Partij (de KVP). Het schetst het leven
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van een vrouw, goed katholiek opgevoed
die steeds meer sympathie krijgt voor het
feminisme en de arbeidersstrijd en toch ook
steun en troost vindt in het geloof. Hoewel zij nooit twijfelde aan het bestaan van
God, was het toch meer de traditie van de
aloude Katholieke kerk wat haar dreef.
Het is het verhaal van veel Tilburgse
oma`s. In een zeer lezenswaardig boek
neemt Ineke je mee in het Tilburg van de

vorige eeuw. Neemt ze je mee in het leven
van misschien wel je eigen grootmoeder of
overgrootmoeder. Een wereld die wij ons
steeds minder kunnen voorstellen maar wél
interessant is om te kennen.
Het boek “Mijn rooie, roomse oma” ligt
natuurlijk in dé Tilburgse boekhandel
Gianotten-Mutsaers en kan ook bij Bol.com
besteld worden. Een aanrader!

TTM clinics: samen trainen voor de Tilburg Ten Miles
Heb jij altijd al willen deelnemen aan de CZ Tilburg Ten Miles in september? Dan zijn
de TTM clinics ideaal voor jou. Of je nou beginner bent of gevorderde, samen met
anderen bereid jij je optimaal voor op een mooie prestatie tijdens Tilburgs grootste
hardloopevenement.
In het weekend van 1 september zindert
het in Tilburg weer van de hardloopactiviteiten. De Tilburg Ten Miles, het gezelligste en
grootste sportevenement van Tilburg, vindt
dan plaats. Ook jij kunt daar goed voorbereid van start gaan, zelfs als je nog nooit
hebt hardgelopen.
TTM clinics
Bij de TTM clinics train je samen voor de
CZ Tilburg Ten Miles. Maar ook als je alleen je conditie wilt verbeteren, zijn de TTM
clinics perfect. Samen lopen is leuk en een
goede stimulans omdat je elkaar motiveert.
Daarnaast heb je een vast trainingsmoment
en krijg je professionele begeleiding en advies van ervaren, gediplomeerde trainers.
Er zijn clinics op elk niveau die je voorbereiden op de 5 of 10 kilometer, of op de 10
Engelse mijlen (16,1 km). Deze clinics zijn
een initiatief van de atletiekverenigingen
Tilburg Road Runners en Attila, in samenwerking met RUNSHOP Greg van Hest.

-locaties: op dinsdagavond trainen we in de
prachtige Oude Warande, op woensdagavond starten we vanaf hockeyclub Were
Di aan de IJsclubweg in Tilburg Zuid. De
clinics zijn afgelopen week al gestart, maar
je kunt nog aanhaken en inschrijven tot 17
juni. De trainingen lopen door tot 1 september, ook in de vakantieperiode.
Pakket
Voor slechts € 47,50 kom je goed voorbereid aan de start van de Tilburg Ten Miles.
Hiervoor krijg je een uitgebreid pakket aan
faciliteiten: 17 wekelijkse trainingsbijeenkomsten, professionele begeleiding en
advies, een trainingslogboek, een speciaal
TTM clinics-trainingsshirt en 10% korting
op aankopen bij RUNSHOP Greg van Hest
(vanaf je inschrijving tot 1 oktober a.s.).

Meedoen
Iedereen die gezond is kan meedoen. Je
kunt kiezen tussen twee trainingsdagen en

Kom je meetrainen? Schrijf je dan nu in
via : www.ttmclinics.nl. Hier vind je alle
informatie over de clinics.
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Woensdag 26 juni: zomerbarbecue
voor senioren
Het Senioren Netwerk Armhoefse Akkers en de KBO Sacrament nodigen u uit voor een
gezellige zomerbarbecue op woensdag 26 juni, als afsluiting van weer een aantal
geslaagde diners dit voorjaar.
Het wordt een heerlijke uitgebreide barbecue, verzorgd door de Pelgrimhoeve. Dus dan weet
u dat het goed is. En het fijne is: u hoeft niet zelf te bakken, dat wordt voor u gedaan. U hoeft
alleen maar te genieten van het lekkere eten en de gezellige sfeer
Ontvangst vanaf 17.30 uur. We beginnen wat later met de barbecue, maar u kunt van tevoren
al lekker een glaasje drinken. Eindtijd: rond 19.30/20.00 uur. De kosten voor deze heerlijke
barbecue zijn € 12,50 per persoon. De KBO en het Senioren Netwerk geven een bijdrage,
daardoor kunnen we de prijs zo laag mogelijk houden. De drankjes zijn er 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:
barbecue 26 juni, het aantal personen, plus uw naam.
Als u zich met de bon inschrijft, stop dan ook meteen €
12,50 per persoon bij de opgavestrook. Pas dan is uw
inschrijving geldig.

Barbecue op 26 juni:
÷

Verschillende soorten vlees

÷

Diverse salades en sauzen,
stokbrood, kruidenboter,
fruitcocktail

Een lekker toetje om het af te
sluiten
Schrijf uzelf in vóór 19 juni. U krijgt geen bevestiging meer, maar we verwachten u op
26 juni vanaf 17.30 uur in de Pelgrimhoeve.
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 26 juni naar de barbecue in de Pelgrimhoeve
Naam/namen:……………………………………………………………………………………….
Ik kom/wij komen met 1 persoon / 2 personen (graag omcirkelen)
Adres:…………………………………………………………. Telnr.……………………………..
Mailadres:.............................................................................................................................
Stop deze bon vóór 19 juni 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 € 12,50 per
persoon, of maak het bedrag over.
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Spits
Het was een inkoppertje: ‘Notre dame zoekt spits’ schreef de krant. In een mum van tijd werd op
social media de link gelegd met de spits voor de toren van de voormalige Sacramentskerk in onze
wijk. Iemand fotoshopte ‘De Druppel’ -het ontwerp van Pieke Bergmans -mijn persoonlijke favoriet- zorgvuldig op het middenschip van de uitgebrande kathedraal in het hart van Parijs. Geen
slecht plan, het zou wel een statement zijn: een traan? Het was wat: Frankrijk in rep en roer, de
wereld in rep en roer. Terwijl heel veel Fransen al maanden protesteren tegen armoede en achterstand, tegen de gevolgen van het neo-liberasme, golven en klotsen de miljoenen richting Parijs om
‘De dame’ weer haar grandeur terug te geven. Bernardus, de abt van onze buren de Trappisten,
kwam er op terug tijdens zijn preek in de Hoogmis met Pasen. Op zo’n hoogtijdag wil ik mij weleens door de klokken van de abdij laten lokken om er bij te zijn.
“Na de brand buitelden vele belangrijke personen over elkaar heen om te zeggen hoe belangrijk
het was om deze kerk te herbouwen”, aldus Bernardus. Ik weet het niet, maar als hij het over
‘belangrijke personen’ heeft, hoor ik daar een ondertoon in, maar dat kan ook best aan mij liggen.
Zijn boodschap: allemaal mooi, die monumenten, maar het gaat vooral om de mensen. Het tweede
inkoppertje in deze Donlog zo vlak voor de zomer. Bernardus noemde twee partijen in onze stad
die de zorg voor mensen flink op hun schouders nemen. Zoals Gerrit Poels, de broodpater, en
het Missionair Servicecentrum Tilburg, waar de mensen zich ontfermen over dak- en thuislozen,
asielzoekers en die vreemdelingen proberen te redden uit een uitzichtloos bestaan. Er zijn er nog
veel meer die dat doen, de expositie ‘Arm in arm met Peerke’ in het Peerke Donders Paviljoen in
Tilburg-Noord laat goed zien hoe in onze stad de zorg voor mensen die het minder hebben zich
ontwikkeld heeft.
Terug naar de torenspits. Die van de Notre Dame komt er. En nog wel binnen vijf jaar. Dan moet
die van onze toren er toch onderhand ook komen. Achter de schermen worden de plannen verder
voorbereid en er komt een gang naar de gemeente. Want daar is wel steun nodig. Gelukkig hebben
alle politieke partijen voor de laatste gemeenteraadsverkiezingen volmondig gezegd dat die spits
er moet komen. En ter geruststelling: over klotsende miljoenen gaat het in het huidige plan niet en
er moet nog ergens geld gereserveerd zijn. Wel moet de klok dan ook onderhand eens aan de praat
gebracht worden, zodat iedereen weer ziet hoe laat het is.
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Elektrische deelauto's in de wijk?
Samen de met de Gemeente Tilburg is de Buurtraad aan het onderzoeken of het haalbaar is een project met elektrische deelauto’s in de wijk te starten.
Het idee is simpel: op een centrale vaste plek of op verschillende vaste plekken komen elektrische deelauto’s te staan. Geabonneerde bewoners/gezinnen kunnen dan gebruik maken
van zo’n auto. Uiteindelijk zou het ertoe kunnen leiden dat mensen hun tweede auto gemakkelijker wegdoen. Als je kijkt hoe vaak veel tweede auto’s stilstaan, levert dat een fikse
besparing op. Volgens Nibud kost een kleine auto zo’n € 10 euro per dag. Minder auto’s
door gebruik van deelauto’s kan uiteindelijk ook leiden tot minder parkeerplekken. Daar zou
meer groen kunnen komen. Op steeds meer plekken in het land zijn dit soort projecten een
enorm succes. De Buurtraad en gemeente hebben met enkele aanbieders gesproken. De
gemeente wil graag meewerken aan het project. Binnenkort wordt een keuze gemaakt en
wordt de knoop doorgehakt of het project doorgaat. Wie interesse heeft kan een mail sturen
naar 7 deelauto@armhoefseakkers.nl. Dan word je op de hoogte gehouden.
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Een gooi in de roos: handbal in Berkel-Enschot

Liesbeth Collignon

Het is 16 juni 2018. We staan in de brandende zon aan de rand van een verhard sportveld. “Goal voor blauw!”, roept Karlijn en ze springt in de lucht. Het team waarin haar
nicht Maartje speelt, heeft gescoord en ze zijn aan de winnende hand.
De spelers schieten over het veld, toeschouwers klappen en roepen. Het volgende moment heeft Karlijn zelf een oefenbal
te pakken. Ze sprint het naastgelegen
sportveld op. “Evelien, jij gaat in het doel”,
roept ze tegen haar zusje. Evelien heeft
meer aandacht voor haar koek en blijft
gewoon zitten. Geen probleem voor Karlijn.
Scoren is makkelijker zonder keeper in het
doel.

Berkel-Enschot. En na een ruim half jaar
meldt ook Evelien zich voor de trainingen.
n Wat vind je van handbaltraining?
Karlijn (8): “Handbal is super leuk! De coaches zijn lief en soms ook streng. Je leert
alles heel snel en op een heel fijne manier.
Je maakt hele grote sprongen elke keer.”
Ook Evelien (6) vindt het heel leuk. “Ik mag
de bal naar anderen gooien. En je hebt
schoenen aan waar je heel hard op kan
rennen. Ik had drie proeflessen. Daarna
ging ik erop. Mijn zus is ook in het team,
dat vind ik heel leuk.”

Handbal
De hele zomer heeft Karlijn het nergens
anders over: zij gaat op handbal. En omdat
oma Rian vroeger op handbal zat, en
mama ook, en nu haar nichtje Maartje én
haar neefje Boudewijn, is het gewoon een
familiesport, en gaat zij dus ook. Zo gezegd
zo gedaan. Alleen, waar doen we dat dan?
Binnen de wijk en in de stad hebben we al
verschillende sportverenigingen ontdekt;
hockey, voetbal, tennis, kinderyoga, paardrijden, turnen. Maar van handballers in de
buurt hebben we nog niet eerder gehoord.
Even zoeken levert resultaat op: er zit
een handbalvereniging op nog geen tien
minuten rijden! Het contact is gelijk goed. In
september mag Karlijn starten bij de F-jes
van handbalvereniging White Demons, in

n Wat heb je allemaal al geleerd?
Karlijn: “Nou, sprongschot, loopschot. En
ook dribbelen. Ik kon dat nog niet zo goed.
De bal is ook kleiner dan een gewone bal.
Mijn handbal is maat 0, de allerkleinste.”
Evelien: “Ik zit pas net op handbal, maar ik
kan al dribbelen. Ik heb altijd op dinsdag
training. In de winter was het in de zaal,
maar nu is het lekker buiten.”
n Jullie zijn ook al op kamp mee geweest.
Hoe was dat?
“Ik had soms wel heimwee” bekent Karlijn,
“maar het was super leuk. We deden spelletjes. Je kon heel laat opblijven
als je het nachtspel deed. Dat
was megaleuk.” Ook Evelien had
een beetje heimwee: “Maar toen
kwam mama voor niks, alleen om
een kus te geven. Ik ging mee in
het bos in de nacht. Het was een
beetje eng. En toen had ik geen
heimwee meer, het lukte. Ik was
heel trots op mezelf.”
Training
Nu trainen de meiden wekelijks,
ze spelen competitie, doen mee

Karlijn (l.) en Evelien
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aan toernooien en zijn net terug van een
3-daags handbalkamp in Helvoirt. Dankzij
de sportieve ambities en inzet van veel vrijwilligers zet de vereniging mooie prestaties
neer. Zo zijn het afgelopen seizoen maar
liefst drie van de White Demons-teams
kampioen geworden in hun klasse. En voor
de ouders is het altijd goed toeven aan de
zijlijn.
Toch zijn de White Demons in onze wijk
nog nagenoeg onontdekt. En dat terwijl er
hier zoveel energieke meiden en jongens
over de stoepen schieten. We konden het
dus niet nalaten een artikeltje in te sturen.
Wie weet welke onontdekte handbaltalentjes er nog in de wijk te vinden zijn!?

Leg before Wicket					

Lucy Reijnen

Fred Blans is een whisky-liefhebber pur sang. Deze passie is begonnen in zijn studententijd. Rondom whisky en het distilleren ervan zijn heel veel verhalen te vertellen.
Dat is wat Fred doet: hij vertelt verhalen, anekdotes en bijzondere weetjes over alles
wat aan whisky gerelateerd is.
Hij is inmiddels een autoriteit op dit gebied.
Whisky komt vanuit de hele wereld, van
Schotland, tot Japan, van Frankrijk en ja,
tot ook Nederland. Al jarenlang verzamelt
hij kennis door te lezen en door het bezoeken van verschillende streken en distilleerderijen. Hij schrijft met regelmaat voor
internationale Whiskytijdschriften en -blogs.
“Het is een uit de hand gelopen hobby”,
zegt Fred. “Je schrijft eens wat, je stuurt
eens wat op en voor je het weet ben je
whiskyschrijver. Ik hou van vertellen. Op de
whiskyblog ‘Leg before Wicket’ deel ik ook
verhalen.”
Leg before Wicket?
Deze titel maakt me nieuwsgierig. “Dat is
precies de bedoeling”, zegt Fred. “Iedereen
vraagt meteen wat dat is, het wekt nieuwsgierigheid. Nieuwsgierigheid heb je nodig
wanneer je wil proeven en ruiken. Wanneer je de zintuiglijke ervaring wil aangaan
en ontdekken of je het eigenlijk wel lekker
vindt. Het is een term uit de sport, een

Fred Blans
cricket-term. Die ‘leg-before-wicket-houding’ zorgt ervoor dat je verder komt in het
proeven, of het nu wijn is of whisky, maakt
niet uit.” Fred valt even stil. “Je moet altijd
een soort kritische houding hebben voor
alles wat je leest, proeft en ruikt. Dat geldt
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trouwens voor veel dingen in het leven.”
Proeverij
Fred schrijft en organiseert proeverijen.
Dat doet hij thuis aan de Sint Josephstraat
maar ook op andere locaties. Zo hield hij
een tijdlang proeverijen in een bootje in de
Piushaven. ‘Whisky te water’ heette dat.
Fred wil steeds wat nieuws, steeds vanuit
een andere invalshoek bezig zijn met zijn
hobby. Meestal werkt hij vanuit thema’s.
Daar zoekt hij verhalen bij.
Fred gaat me voor naar zijn whiskykamer.
Whiskykamer? Jawel, een speciale kamer
met verschillende soorten whisky, boeken,
tijdschriften en informatiekaarten. Het is
een soort leslokaal. “Ik blijf toch docent”,
geeft Fred toe. “Ik wil mensen iets leren.
Bijvoorbeeld over de vaten en wat dat doet
met de smaak. Whisky blijft minimaal drie
jaar in het vat, maar soms langer: vijf of tien
of eenentwintig of zelfs wel dertig jaar. Het
krijgt dan steeds meer smaak. In de jaren
dertig in de Verenigde Staten werd het
bij wet verplicht dat vaten maar één keer
gebruikt mochten worden. Toen ontstond
er meteen een handel in gebruikte vaten,
die werden naar Schotland en Ierland
verscheept. Wat eerder in een vat gezeten
heeft bepaalt mede de smaak.”
Fred pakt een fles, “Dit is FEW whiskey
die komt uit Chicago. FEW zijn eigenlijk de
initialen van een vrouw die erg gevochten
heeft tegen het gebruik van alcohol. De
anti-alcohol beweging (de Woman’s Christian Temperance Union) heeft ook voor
de latere Drooglegging gezorgd. Dat had

trouwens ook weer effect op de Schotse en
Ierse distilleerderijen, die soms moesten
sluiten. Naar Francis Elizabeth Willard is
dus een whiskey genoemd. Bizar.”
Japan
“Dit is de laatste kaart die ik heb laten
maken.” Fred laat een bord zien waarop
informatie, foto’s en een landkaart staan.
“Dit gaat over Japanse whisky en deze
man,” Fred wijst een foto aan,” is Masataka
Taketsuru hij heeft in Schotland in 1920
het whisky maken bestudeerd. Hij nam niet
alleen twee notitieboekjes vol met aantekeningen maar ook een vrouw ‘Rita’ mee
terug naar Japan.” Fred lacht, “Dat maakt
het interessant, dit soort dingen. Al die
verhalen.”
Fred vertelt boeiend en is nog lang niet
uitgepraat.
Wie meer verhalen van Fred wil lezen, of
informatie wil over proeverijen gaat naar:
: www.legbeforewicket.nl.

Collectes
De gemeente heeft voor onderstaande goede doelen een
vergunning verleend voor collectes en werving van donateurs.
o Prins Bernhard Cultuurfonds (19-25 mei)
o Epilepsiefonds (2-8 juni)
o Rode Kruis (16-22 juni)
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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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Sportief pinksterweekend met FC Tilburg Tournament

Joris Jacobs

Over een maand is het zover. Op 8 en 9 juni organiseert voetbalclub FC Tilburg een
nieuw jeugdtoernooi. 24 teams uit 5 verschillende landen zullen naar FC Tilburg komen om daar hun talenten te laten zien.
De deelnemende teams komen uit Nederland, Frankrijk, Duitsland, België en Polen.
De teams zijn opgedeeld in 2 categorieën
namelijk jongens onder 13 en jongens
onder 15 jaar.
Winnen is niet het belangrijkste van dit
toernooi, vooral sportiviteit staat centraal.
Naast prijzen voor prestaties, zijn er prijzen
voor beste keeper en beste speler per
categorie. Belangrijkste prijs is uiteraard de
sportiviteitsprijs.
Niet alleen voor de voetballers is het een
gezellig weekend, ook aan de supporters
en toeschouwers is gedacht. Met een
beetje geluk zitten zij lekker in de zon op
het terras of nemen wat te eten op het
‘foodplein.’

Jongens onder 13 kunnen zich nog aanmelden voor het toernooi. Dit doe je door
een mailtje te sturen naar
7 fctilburgtournaments@hotmail.com.

Hoe ziet de wijk er over 10 jaar uit?

Op initiatief van de Buurtraad komt onze wijkwethouder Mario Jacobs twee keer per
jaar naar ‘zijn’ wijk om in gesprek te gaan met de wijkbewoners. Afgelopen januari
was de eerste, drukbezochte, editie!
Op woensdag 26 juni is het weer zover: Mario’s Midweek dus noteer het in je agenda. Voor
grote of kleine ideeën, opmerkingen of gewoon een gesprekje kan iedereen die avond vanaf
19.30 uur terecht in het zaaltje van Café Zomerlust. Wil je iets regelen voor de buurt of straat
of heb je de gemeente ergens voor nodig? Dit is het moment. Grijp je kans, kom en ga in
gesprek!
Die avond wordt ook een aanzet gegeven voor een discussie over de vraag: Hoe ziet onze
wijk er over tien jaar uit? Zijn we dan van het gas af? Staan er minder auto’s in de wijk? Is
het doorgaande vrachtverkeer verdwenen? Heeft de wijk meer groen? Is er meer huisvesting voor senioren en valt dat te bevorderen? En wat is de rol van de bewoners, de Buurtraad en de gemeente? Kunnen dingen nu al in gang gezet worden?
We zien u graag op 26 juni!
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Ga mee varen op vrijdag 21 juni
Dit jaar beginnen we als Senioren Netwerk Armhoefse Akkers de zomer op een wel heel
originele en leuke manier! We gaan die dag namelijk het water op in een boot van
Stichting Tilburg te Water.
Na een rondje door de Piushaven gaan we het Wilhelminakanaal op voor een mooie tocht!
Uiteraard hoort u onderweg allerlei interessante weetjes. Grijp uw kans om dit mee te maken!
De tocht is voor iedereen van 55 jaar en ouder.
Er zijn wel wat dingen om op te letten:
o De vaart duurt twee uur en er is geen toilet aan boord. Er is ook geen stop met een toilet.
o Zorg dat u warm genoeg aangekleed bent, ook als het lekker weer is. Laagjes is een goed
idee, bijv. een vest. Zorg ook voor stevige schoenen met stroeve zolen. En denk aan
zonnebrandmiddel en evt. een hoedje als het warm weer is.
o De boot is open en de banken zijn van hout. Er zijn wel kussentjes en dekentjes. Dus kijk
zelf of u dat aan kunt. Er gaan vaak senioren met de boten mee en in principe kan iedereen
aan boord.
o We zorgen voor een drankje en iets lekkers voor onderweg. Misschien neemt u zelf nog
graag een flesje water mee. Na terugkomst in de Piushaven drinken we nog samen wat op een
leuke plek. Dit is ook bij de prijs inbegrepen.
Vertrek: vrijdag 21 juni om 13.30 uur bij de draaibrug aan de Piushaven, aan de kant van onze
wijk. Daar is een aanlegsteiger. Wij zullen op tijd aanwezig zijn, dus dan is het duidelijk waar u
moet zijn. Kom niet té vroeg, 13.15 uur is prima. Kom ook niet te laat...
o U moet aan de Piushaven tegenwoordig betaald parkeren, denk daaraan. Komt u met de
fiets, dan kan die daar goed staan. Wij wijzen u een plek.
o De vaart duurt ruim twee uur, daarna een drankje, dus u bent de hele middag op pad.
Kosten: € 15,-. Dit is inclusief de vaart, een drankje en hapje aan boord, en een drankje na
afloop. U betaalt bij de inschrijving.
Vol = vol, dus wees er snel bij. Er kunnen max. 38 mensen mee. Als de boot vol is en u niet
meer mee kunt, krijgt u bericht. Hoort u niets, dan verwachten we u op 21 juni aan de kade. Bij
slecht weer gaat de tocht niet door. Dit kan nog in de ochtend beslist worden. Dus zet duidelijk
uw telefoonnummer op de bon hieronder. Hoort u niets, dan gaat het door!
Heeft u net zoveel zin als wij? Laat dan vóór 12 juni met onderstaande strook weten als u
meegaat. Voor evt. informatie: Ineke van Kasteren, ( (013) 544 67 83.
Ja, ik ga/wij gaan mee op vrijdag 21 juni met de boottocht van het Senioren Netwerk.
Naam/Namen:…………………………………………….
Ik kom/Wij komen met 1 persoon/2 personen (graag aangeven)
Adres:……………………………………………. Telnummer:.….........................
Deze strook inleveren met 15 euro per persoon vóór 12 juni op J.P. Coenstraat 34a.
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Zij vonden de paasmandjes (v.l.n.r. en bovenaf): Tim en Mila Pijnenborg; Daan en
Misha van Lieshout; Beheerders Takkenbende; Liesbeth Collignon; Groep 8 basisschool; Daphne en Thomas Hendriks; Wiet, Annemarie en Wisse van Bragt
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Vrijwillige opsluiting voor Bieke				

Debbie de Weijer

In de week van 13 tot 19 mei laat wijkbewoonster Bieke van Engelen (18 jaar) zich vrijwillig 12 uur opsluiten in de LocHal, in een hokje van 2x1 meter. Dit in het kader van
‘Lock me Up-Free a girl’, een organisatie die zich inzet om jonge meisjes te bevrijden
uit de gedwongen prostitutie. De hokjes staan symbool voor de hokjes in Indiase
bordelen.
Bieke zag een documentaire over gedwongen prostitutie en schrok erg van
wat er daar gebeurt. Zodoende is ze meer
informatie gaan verzamelen en kwam ze
op de website van ‘Free a Girl’, waarvan
Yolanthe Sneijder Cabau medeoprichter is.
Free a Girl organiseert sinds 2011 ‘Lock me
Up – Free a Girl’, met als doel om met heel
Nederland nog veel meer meisjes uit de
gedwongen prostitutie te bevrijden.
Locaties
Dit jaar zijn er verspreid door het land 32
locaties. Bieke zag dat er weinig locaties in
Brabant waren, alleen in Breda, dus toen
dacht ze “Waarom niet in Tilburg?” En zo
kwam ze samen met Citymarketing uit in
de LocHal; een supermooi gebouw waar
veel mensen komen. Waarschijnlijk komen
de hokjes beneden naast het eetgedeelte
te staan. Zo is de actie duidelijk zichtbaar.
Ook zal er iemand rondlopen om het publiek
uit te leggen waarvoor deze actie is. Bieke
vindt het wel spannend om in zo’n hokje
te gaan zitten, maar ze wil zich heel graag
inzetten voor dit goede doel: “Wat zijn die
paar uur van mijn leven als ik zo aandacht
kan vragen voor deze problematiek?”

Naast Bieke hebben zich nog 10 vrouwen
ingeschreven die mee willen doen. Samen
zorgen ze er dus voor dat er 6 dagen aandacht wordt gevraagd voor de strijd tegen
kinderprostitutie.
“Het is niet niks”
Maar, hoe bereidt ze zich voor op deze 12
uur? “Goed ontbijten en verder weet ik het
eigenlijk nog niet. Wat wel scheelt is dat er
vrienden en familie langskomen die dag.”
Tijdens de opsluiting krijgt ze halverwege
een kommetje rijst en verder mag ze alleen
water drinken. De reacties van haar omgeving zijn eigenlijk allemaal positief: “Super
goed dat zo’n meid van 18 dit al doet!”

Sponsorgeld
Officieel moet een locatie € 25.000 ophalen:
10 deelnemers die elke € 2.500 sponsorgeld
bij elkaar halen. Dat gaat waarschijnlijk niet
lukken in Tilburg. Maar tijdens de actieweek
zelf kan er ook nog geld opgehaald worden.
Het feit dat je sponsorgeld moet hebben
om te kunnen deelnemen, stond wel wat
mensen tegen. Geen vriendinnen of wijkgenoten doen verder mee aan de actie. Wel
gebruikte Bieke haar netwerk voor de sponsoring. Bij het schrijven van dit artikel stond
de teller voor haar op bijna € 1.600 euro.

Wie meer informatie wil kan kijken op de
website : https://www.lockmeup.nl/. Wil je
Bieke steunen? Doneren kan gedurende de
actieweek nog via : https://www.lockmeup.
nl/bieke-van-engele. Op zondag 19 mei
2019 wordt de totaalopbrengst bekendgemaakt.
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Handen omhoog voor onze jongste ondernemer

Lasergamen – ‘serious business’ 		

		

France Ghijsen

Ivar Dekkers, nog maar 7 jaar oud, heeft zijn eigen bedrijfje opgezet in het verhuren
van lasergame pistolen. Uiteindelijke doel: meer vlinders.
Hoe jong deze ondernemer ook is, er zit
een gedachte achter het opzetten van deze
handel. Geld verdienen natuurlijk! Maar
niet voor Ivar zelf, maar voor zijn volgende
onderneming, namelijk het opzetten van een
bloemenbedrijf waarmee hij wil zorgen dat
er meer vlinders komen. Een groene ondernemer in de dop, die wij graag wat beter
willen leren kennen.
Even voorstellen
“Ik ben 7 jaar en zit op de basisschool de
Armhoefse Akker. Ik had de lasergamepistolen gevraagd voor Sinterklaas en een deel
betaalt met een lening van mijn papa en
mama. Het verhuren van lasergame pistolen
is een opstapje om uiteindelijk te gaan zorgen dat er meer vlinders bijkomen.”
n Waarom zou iedereen een keer moeten
lasergamen volgens jou?
“Omdat je lekker buiten bent en het is spannend. Je moet ook goed samenwerken met
andere kinderen. Het spel is al geschikt voor
kinderen vanaf 5 jaar.”

n Hoe ben je op het idee gekomen om een
bedrijfje te starten in lasergamepistolen?
“Ik wil een bedrijfje omdat ik graag geld wil
verdienen en creatief bezig wil zijn. Ik had
iemand op jeugdjournaal gezien die ook een
lasergamepistolen-verhuur was gestart.”

n Hoe werkt het precies en waar kun je het
doen?
Je kunt met 2 teams tegen elkaar spelen.
Ik heb 10 pistolen beschikbaar. Spelletjes
die je kunt spelen zijn bijvoorbeeld ‘Capture
de flag,’ VIP of Iedereen afschieten. Je kunt
het in de bossen spelen, bijvoorbeeld bij
natuurspeeltuin De Takkenbende of bij De
Holle Boom.”

n Wanneer heb jij zelf voor het eerst gelasergamed en wat vond je ervan?
“Tijdens een verjaardagsfeestje van mijn
neefje en nichtje. Ik vind het leuk omdat het
buiten is en je veel moet bewegen en ook
schieten.”

n Waar moeten de mensen zijn om de
pistolen voor een lasergame te huren?
Ze kunnen mij een mail sturen:
7ivar.dekkers@hotmail.com.
Succes Ivar! Wij kijken er al naar uit om
meer vlinders in onze wijk te gaan zien.
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Rijksmonument in de St. Josephstraat 			

Toine Peerboom

‘Ik Heb in mijne hof ‘n benkske gezet’, dichtte Gerard van Maasakkers in 1978. Ik
moest eraan denken, toen ik laatst op een van die veel te vroege lentedagen door de
St. Josephstraat wandelde.
waar wol een eerste zuivering onderging,
een duvelhok. Die textielfunctie heeft het
gebouw gehouden tot eind jaren zestig van
de vorige eeuw. Vanaf de jaren zeventig van
de vorige eeuw tot 2014 was het gebouw in
gebruik door kunstenaars: een broedplaats
voor jong en oud talent. Vanaf 2014 is het
gebouw eigendom van Karin Bruers en
onder haar leiding is het getransformeerd
tot het bekoorlijke gebouw dat nu in de St.
Josephstraat staat te schitteren.

Onze wijk kent mooie plekken. Een van die
nauwelijks verborgen schatten is het Duvelhok. Waar vroeger een fabriek stond die
gebruikt werd voor het reinigingsproces van
wol - “duivel” of “duvel” betekent volgens
Van Dale ‘machine voor het reinigen van
ongesponnen wol’ - staat nu een prachtig
opgeknapt gebouw, een rijksmonument tussen de kastanjes.
Rijksmonument
De stad Tilburg telt 264 inschrijvingen in
het rijksmonumentenregister. In de St.
Josephstraat staat een tiental rijksmonumenten en het Duvelhok is er daar een van.
De straat is een van de hofleveranciers in
Tilburg.
Oorspronkelijk was het Duvelhok een
katoenspinnerij. Pas begin 20e eeuw werd
het bij een nieuwe eigenaar een bedrijf

Benkske
Vandaag de dag heeft De Nieuwste School
er zijn lokalen voor Arts (en dat is meer
dan enkel een les in tekenen…), kunstenaars vinden er nog steeds onderdak en er
vinden allerlei sociale activiteiten plaats. De
website vertelt er meer over : http://www.
duvelhok.com/.
En er worden ‘benkskes’ gebouwd, al heten
die tegenwoordig ‘social sofa’s’. Want dat
prachtige ‘gemozaïekte’ - dat woord bestaat
niet, maar jullie weten hoe ze eruit zien en
een neologisme meer of minder: wie maalt
erom…- zitmeubel is inmiddels aan een
internationale opgang begonnen. Ze zijn
niet alleen in Tilburg te vinden, maar worden
over de hele wereld verscheept.
Waar ooit hard gewerkt werd om een simpel
natuurproduct naar menselijke maat en
wens te transformeren, wordt nu vorm gegeven aan sociaal contact. Met een ‘benkske’
in iedere straat en op elk plein wordt het
makkelijker om met elkaar in contact te
komen. Voor wie niet kan wachten om het
zitcomfort ervan te testen: de voortuin van
het Duvelhok staat vol met stenen sofa’s.
Wandel er eens langs en ga er even zitten.
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Culinair Hedonisme bij Harboury 2.0
Onlangs heropenden wijkgenoten Hein Schlahmilch en Marly Hendrickx hun restaurant aan de Piushaven. Harboury 2.0 is er voor de culinaire genieter die niet bang is
om iets nieuws te proberen. Met de door Hein ontwikkelde visie op koken Culinair
Hedonisme, wordt het randje opgezocht middels bijzondere en prikkelende gerechten.
Na een ingrijpende verbouwing, grotendeels gefinancierd door een succesvolle
crowdfunding, heeft de zaak een aardige
metamorfose ondergaan. Er zijn drie volledig nieuwe sfeergebieden gerealiseerd,
het interieur van de zaak is gemoderniseerd
en de capaciteit van de keuken is uitgebreid waardoor ook op het terras een diner
geserveerd kan worden. Dit alles maakt aan
de gast nog duidelijker wat Harboury echt
is: een restaurant in de top van Tilburg waar
bezoekers optimaal kunnen genieten. In de
meimaand wordt iedere gast verrast met
een extra gang. Bestel je, bijvoorbeeld, een
3-gangen menu, dan krijg je de vierde gang
gratis.

Dit gedeelte wordt ‘De Verleiding’ genoemd.
Het derde gebied, ‘Natuurlijk Genieten’,
beslaat het achterste gedeelte van het
restaurant. De banken en krukken zijn halfhoog en de hele hoek ademt de sfeer van
lekker eten en drinken uit. Een plek om met
vrienden of familie een gezellige avond te
beleven met culinaire hoogstandjes.

Sfeergebieden
De drie nieuwe sfeergebieden in het restaurant dragen direct bij aan de beleving van
gasten in Harboury. De vernieuwde keuken heet ‘Strictly Professional’. De keuken
is opengebroken en voorzien van deels
nieuwe apparatuur en nieuwe betegeling.
De gasten kunnen de koks aan het werk
zien; dit zorgt voor meer transparantie. Dat
komt helemaal goed tot uiting bij de chef’s
table, waar de gasten letterlijk de kok op
de vingers kunnen kijken en waar ze ook
vragen kunnen stellen over wat er allemaal
komt kijken en gebeurt bij een bereiding.

Culinair Hedonisme
Culinair Hedonisme is de culinaire stroming
die chef-kok Hein Schlahmilch ontwikkeld heeft, als gevolg van zijn zoektocht
naar het perfecte gerecht om daar gasten
optimaal van te kunnen laten genieten. Met
het Culinair Hedonisme is Hein continue
op zoek naar het ultieme gerecht. Kwaliteit,
unieke smaakcombinaties en duurzaamheid
zijn hierbij de belangrijkste uitgangspunten.
Daarnaast zijn creativiteit en smaakbeleving
essentieel binnen deze stroming, evenals
transparantie, over bijvoorbeeld de herkomst van de producten en duurzaamheid.
Voor een echte hedonist is het streven naar
geluk het belangrijkste doel in het leven, en
het zoeken naar genot de enige bron van
zelfontplooiing en zelfvervolmaking. Hein
spitst dit in zijn kookkunst toe tot het scheppen van zintuiglijke genoegens, waarbij je
kunt proeven van heel verrassende combinaties.
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Als je begrijpt hoe je denkt, kun je zomaar anders gaan doen….

NLP korte cursus in de Pelgrimhoeve
In de zomer van 2018 zat ik in Italië met mijn vrouw te brainstormen over geluk, en wat
ons echt gelukkig zou maken. Ik was in die vakantie jarig en kreeg tot mijn verrassing van mijn vrouw een korte cursus NLP cadeau, dé start van mijn NLP carrière. En
daarmee is mijn leven een stuk gaver geworden!
één van de weinige NLP trainers die erkend
is door ‘The Society of Neuro-Linguistic
Programming’.

NLP staat voor Neuro-Linguïstisch Programmeren. Het is een studie naar de manier
waarop je hersenen werken (Neuro), hoe je
spreekt tegen jezelf en anderen (Linguïstiek) en hoe je dit kunt veranderen (Programmeren). Dus in gewone mensentaal,
leer je hoe je denkt en hoe je dit eventueel
kunt veranderen. En daarmee is mijn leven
flink veranderd.

Nu start ik met : www.nlpintilburg.nl want ik
wil anderen ook laten zien wat NLP kan betekenen. Ervaar jij druk in jouw werk, lig je
soms wakker van resultaten die wellicht niet
voldoende zijn of loop je vast in je carrière,
dan is de korte cursus zeker iets voor jou.

Mijn carrière zat in een neerwaartse spiraal.
Dit had ook negatieve effecten in mijn privéleven en met behulp van NLP werd ik weer
de betere versie van mezelf. Eerst de korte
cursus, die dus nu ook in de Pelgrimhoeve
gegeven gaat worden, en daarna verder
met de Practitioner (hopelijk in het najaar
ook in Tilburg), Master en deze zomer vertrek ik naar Orlando (USA) om mijn trainerscertificaat te halen. Daarmee ben ik straks

Kijk op : www.nlpintilburg.nl en schrijf je
in. De korte cursus is vier avonden en vindt
plaats op 18, 29 juni en 2 en 8 juli van 19:00
uur tot 22:00 in de Pelgrimhoeve. Kosten
zijn € 249 incl. boek en schrijfmateriaal.
Mailen mag ook: 7 roel@krachtig.coach of
( 06 555 53 121.
Tot ziens! Roel Collignon

Extra GFT-container 				

Stijn van den Broek

Vanaf deze zomer kunnen 2.500 huishoudens in de gemeente Tilburg een extra container voor groente, fruit- en tuinafval aanvragen
De aanleiding voor deze beslissing is de
belofte van het gemeentebestuur om in
de zomer vaker GFT in te zamelen (bestuursakkoord 2018-2022). De maatregel
moet stankoverlast in de zomer tegengaan
en de hoeveelheid restafval verminderen.
Vanwege dat laatste doel is er bewust niet
gekozen voor het wekelijks ophalen van
de duo-container. De extra container wordt
geleegd van mei t/m september 2020 in de
week dat de rest/GFT duo-container niet
wordt geleegd.
Kosten
Gebruikers hoeven voor de extra GFTcontainer in 2019 niet te betalen. De raad
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neemt nog een besluit of er vanaf 2020 wel
kosten aan verbonden zijn. De kosten zijn
in dat geval ongeveer € 35 euro per jaar.
Hierover neemt de gemeenteraad nog een
besluit. Een extra GFT-container helpt niet
maden en stank te voorkomen op warme
zomerdagen. De biologisch afbreekbare
GFT-zakjes wel. Biologische zakjes kunt
u gratis afhalen in de stadswinkels, bij de
KGA-wagen op de weekmarkten en op de
milieustraten.
De gemeente heeft de ambitie om restafval
te voorkomen en grondstoffen zoveel mogelijk te hergebruiken. Dat betekent dat ze in
2019 naar 140 kg restafval per inwoner willen. Op het gebied van het terugdringen van
afval loopt Tilburg voorop vergeleken met

andere grote steden in Nederland. Zo werd
een daling van 44% restafval gerealiseerd in
de afgelopen 9 jaar. De extra GFT-container
is 140 liter, ongeveer de helft van uw duocontainer
Aanvragen
Een extra GFT container aanvragen voor
2019 is niet meer mogelijk vanwege de
vele aanvragen. Als je nu een extra GFT
container aanvraagt, wordt die geleverd in
het voorjaar van 2020. Voor meer informatie
kun je terecht op de website van de gemeente Tilburg.
: https://www.tilburg.nl/inwoners/afval/
extra-gft-container/.

Van de KooK
Recepten met een verhaaltje

Kunst om op te vreten					

Lucy Reijnen

Zo’n 10 jaar geleden was Riëtte Sommerdijk uit de JP Coenstraat op een chocoladefestival in Zutphen. Ze ging er heen met hoge verwachtingen maar het was een beetje suf. Ze
wist dat dit veel leuker zou kunnen zijn en kreeg meteen allerlei ideeën. Ze lag nachten
wakker en bedacht Madame ‘Coco Choco’: chocolade-entertainment met activiteiten. Binnen een maand heeft ze alles voor elkaar gekregen: een typetje en een act. Ze kocht een
caravan, verfde deze roze, naaide gordijntjes en ontwierp kostuums. Ze bedacht hoe je
tatoeages kunt zetten met chocolade, hoe je ermee kunt schilderen. Maar ze bedacht meer:
chocolade-maskers, chocolade-massages, chocolade-wellness. Ze wilde er vooral een blije,
feelgood-act van maken. Dat is zeker gelukt. Ze stond de laatste jaren met veel succes,
samen met een collega, op verschillende festivals, ze werden geboekt voor familiefeesten,
bedrijfsuitjes enz.
Een half jaar geleden besloot Riëtte te stoppen, de act gaat door maar zelf was ze toe aan
iets anders. De chocolade-caravan bepaalt niet langer het straatbeeld van de hoek JP Coen
en de Simon van der Stelstraat. Riëtte deelt graag een van de chocolade geheimen van
madame ‘Coco Choco’.

Nodig:
- 3 soorten chocolade:
melk, puur en wit
- Snoeppapier
- Kwasten en/of spateltjes

Bereiden:
Smelt voorzichtig (au-bain-marie) de verschillende soorten chocolade in
verschillende pannetjes. Wanneer de chocolade vloeibaar is kan er mee
geschilderd worden. Je kunt er mee smeren, mee druppen of een afbeelding
maken met een kwast. Wanneer je dit op snoeppapier doet is het geheel eetbaar.
Oprollen als een pannenkoek en je hebt ‘kunst om op te vreten’
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Dat gaat (20x) naar Den Bosch toe… 		

Jos Parren

Zondag 5 mei. Het is bijna 6.00 uur in de morgen en de Armhoef slaapt. Maar niet
overal, want in de Heile Schoorstraat melden zich een aantal buurtbewoners bij Olav
Donders, sinds jaar en dag initiatiefnemer en groepsleider van de jaarlijkse pelgrimstocht naar Den Bosch op de eerste zondag van mei.
die, jawel, de terugreis óók te voet afleggen. Na goed onderling overleg besluiten
wij om dit niet te doen. Om 11.15 uur loopt
de groep zonder uitvallers De Parade op en
zoekt naarstig naar een plek op een terras waar we bij elkaar kunnen zitten om te
genieten van een welverdiende Bossche
Bol en een heerlijke Trappist. Na enige tijd
gaat het meest godsvruchtige gedeelte van
de groep naar de St. Jan om een kaars op
te steken, terwijl de overige zich wederom
opofferen om, onder het genot van nog een
Trappist, hun plaatsen bezet houden.

Een lustrum, want er wordt dit jaar voor de
twintigste keer gelopen. Het is koud, maar
droog en klokslag 6.00 uur zet een groep
van 13 personen zich in beweging voor
een voettocht van 24 km. Na een half uur is
iedereen zo’n beetje wakker en nemen we
niet de gerichtste weg maar maken er een
mooie wandeling van via Berkel-Enschot,
Udenhout, Helvoirt en Vught. In Udenhout
sluiten nog drie lopers aan.
Koffiepauze
Rond half negen en ongeveer halverwege,
bij conferentieoord de Guldenberg wordt
al jaren een koffiepauze ingelast en gaat
de groep drie kwartier later weer op pad
voor het tweede gedeelte. De route, die
door Olav is bedacht, loopt niet alleen over
verharde wegen, maar kent ook bospaden
zoals bijvoorbeeld langs recreatieplas De IJzeren Man. Bij het naderen van Den Bosch
komen we de eerste lopers alweer tegen

Normaal gesproken gaat de groep per
trein terug, maar dit jaar kunnen er enkelen
meeliften met de geblesseerden die deze
keer verstek moesten laten gaan, maar toch
naar Den Bosch kwamen voor de afterparty.
Iedereen is er van overtuigd…volgend jaar
wéér!

De groep arriveert in Den Bosch
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Drempel bij FC Tilburg
Het is toegezegd door de gemeente om iets te doen aan de gevaarlijke verkeerskruising bij de in- en uitrit bij FC Tilburg. Het schiet echter maar niet op dat er daadwerkelijk iets aan gedaan gaat worden. Tijd voor actie.
De verkeersituatie langs het Wilhelminakanaal is gevaarlijk doordat het punt net na het
spoorwegviaduct onoverzichtelijk is. Daarbij
wordt er vaak ook (te) hard gereden als
bijvoorbeeld automobilisten de openstaande
brug op de Bosscheweg willen vermijden en
de sluiproute via de J.P. Coenstraat nemen.
Petitie
Op initiatief van het bestuur van FC Tilburg
en de Buurtraad is gebruik gemaakt van een
initiatief van de gemeente: ‘Maak je punt’.
Hierdoor kunnen wijkbewoners en andere
belanghebbenden een petitie tekenen,
waardoor er meer druk gezet kan worden op
een versnelde aanpak van deze verkeerssituatie. Deze petitie moet door tenminste
50 mensen ondertekend worden. Dat blijkt

geen probleem, want inmiddels is de petitie
al door drie keer zoveel mensen ondertekend. Nu maar afwachten of het zoden
aan de dijk zet en de situatie nog vóór het
nieuwe voetbalseizoen is aangepakt.

De jaarlijkse avond4daagse van basisschool Armhoefse Akker gaat dit jaar niet door. De
school heeft onvoldoende ouders bijeen weten te brengen die een handje wilden helpen bij
de organisatie. Het zou jammer zijn als deze traditie verdwijnt!
Ook dit jaar organiseert het Fietsforum een fotowedstrijd met als thema ‘De blije Tilburgse
fietser’. Foto’s kunnen tot 15 september digitaal worden ingestuurd, o.v.v. naam, adres, telefoonnummer en een eventuele toelichting. Inzenden naar 7 info@fietsforumtilburg.nl.
Op zaterdag 25 mei is de landelijke Somertijd Reanimatiedag. Het Rode Kruis Tilburg
verzorgt die dag 4x een gratis workshops van 1 uur, waarin deelnemers de basis van het
reanimeren leren. Locatie: Centaurusweg 57. Inschrijven via : radio10.nl/reanimatiedag.
Bij Podium 111, St. Josephstraat 111, treden op 19 mei Jeroen van Vliet en Mete Erker op
met werk van hun nieuwe duo-album PLUIS, dat gekenmerkt wordt door spannende improvisaties en mooie melodieën. Info: 7 betty.millenaar@gmail.com.
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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
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BUURTAGENDA
Pelgrimhoeve
Wijkkwis

18 mei

19.00 – 23.00 uur

25 mei

Vanaf 20.30 uur

8 en 9
juni

divers

21 juni

Vanaf 13.15 uur

Piushaven
Boottocht Seniorennetwerk Armhoefse Akkers

26 juni

Vanaf 17.30 uur

Pelgrimhoeve
Senioren Zomerbarbecue (aanmelden vóór 19 juni)

26 juni

Vanaf 19.30 uur

Café Zomerlust
Mario’s Midweek met de wethouder

Pelgrimhoeve
Feestavond rond Wijkkwis en prijsuitreiking
Terrein FC Tilburg
FC Tilburg Tournament met deelname van 5 landen

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

3 juni
17 juni

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

Ø Buurtraad
Leden

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

Eerstvolgende vergadering: 11 juni. Aanvang 20.00 uur in de
Buurtraadruimte Van Heutszstraat 1a. Welkom! De agenda staat
tegen die tijd op : www.armhoefseakkers.nl en een week na de
vergadering vindt u daar ook de besluitenlijst.

Ø Wijkagenten

Er is geen vast spreekuur. 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.

Wier / Meldpunt
GGz

Waterpaviljoen
Moerenburg
Moerenburg

Team Piushaven
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Hier
Hairfashion Sylvia 	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  zou
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
Dames	
  en	
  Heren	
  Kapsalon	
  
uw
advertentie
kunnen
staan!
	
  	
  	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

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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