ARMHOEFSE AKKERS
maandelijks blad voor buurtbewoners
juni 2019 44e jaargang nummer 4

Het team ‘Zeker in de top 10’ heeft met overmacht de wijkkwis Armhoef 2019 gewonnen. Zij
scoorden 93% van alle vragen goed uit het Wijkkwisboek. Het winnende team van het vorig
jaar - ‘Van alle markten thuis’ - eindigde als tweede en het team ‘Mix & Match’ als derde
(foto: Toine Kocx)
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Garagesale 2019!					

Stijn van den Broek

De wijkkrant gaat na deze uitgave voor 2 maanden met zomerreces. Hoogste tijd voor
een belangrijke vooraankondiging voor één van de leukste evenementen in de wijk.
De Garagesale! Aanstaande 25 augustus is het weer zover.
Na een aantal zeer geslaagde edities is
de garagesale niet meer weg te denken uit
de Armhoefse Akkers. Ieder jaar trekt dit
evenement meer en meer bezoekers en
ook het aantal deelnemers groeit gestaag.
Koopjesjagers uit binnen- en buitenland
komen naar onze wijk. Vele van hen staan
bij het krieken van de dag al klaar om pareltjes op de kop te tikken. Wie weet loop je
per abuis wel tegen een ets van Rembrandt
van Rijn aan en zien we jou binnenkort bij
het programma Tussen Kunst en Kitsch.
Of zet er iemand bij toeval een zilveren
messenset in de uitverkoop en ben jij de
spreekwoordelijke spekkoper. Anderen zijn
wellicht dolgelukkig met een zelfportret van
Ferry van de Zaande of wat oude platen
van Peter Smulders. Eén ding is zeker,
op de garagesale is voor ieder wat wils te
vinden.
Heb jij nou een garage, schuur, zolder of
huiskamer die vol staat met speelgoed dat
staat te verstoffen, meubilair waar je nooit
aan zit of kleding waar jij, je partner of je
kinderen uit gegroeid zijn? Schrijf je dan

snel in en wordt deelnemer van de grootste
Garagesale die het Oosten van Tilburg rijk
is.
Wil je meedoen?
Mail dan snel naar
7 garagesalearmhoef@gmail.com.
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Terugblik op de Wijkkwis Armhoef 2019			

Stijn van den Broek

Op zaterdag 18 mei was het weer raak. De Wijkkwis van de Armhoefse Akkers! Voor
het 3e jaar op rij hadden een paar knappe koppen weer 100 vragen uit de hoge hoed
getoverd. Een mooi Tilburgs aantal van maar liefst (0)13 deelnemende teams durfden
het aan om te strijden om die felbegeerde titel.
Om 19:00uur stonden afgevaardigden van
alle teams netjes in de rij om hun vragenboekjes op te halen bij de Pelgrimhoeve.
Een week eerder had iedere teamcaptain,
op de informatieavond in de Pelgrimhoeve,
uitleg gekregen over de spelregels en werden de eerste 2 opdrachten uitgereikt. De
teams werden weer uitgedaagd iets hartigs
te creëren om de seniorenjury met een
lekker hapje te bekoren en verder mocht
een van de teamleden 1½ minuut zijn/haar
hart luchten over dingen die in de wijk niet
goed gaan.
Hersenkrakers
Verspreid over woonkamers en tuinen in
de hele wijk, hebben wijkbewoners de
kwisavond hun hersenen zitten kraken, het
internet afgestruind en menig encyclopedie geraadpleegd op zoek naar de juiste
antwoorden. De organisatie – bestaande uit
Debbie de Weijer, Klaartje van Berendonk,
Corin Sweegers en Jaap van Loon - had
weer zijn best gedaan met de vragen. Van
dieren in wapens van gemeentes, tot enkele pittige vragen over pepers, maar natuurlijk ook een aantal vragen over activiteiten,
gebeurtenissen en plaatsen in onze wijk.
De oplettende lezer van het wijkblad wist
als het goed is een aantal vragen makkelijk
te beantwoorden, omdat in de afgelopen
wijkbladnummers een aantal vragen waren
prijs gegeven.

Eén van de opdrachten: het in elkaar zetten
van een hoofdstel voor een paard
zich stevig aan de overlast van vrachtwagens, hondenpoep, de smalle stoepen en
andere zaken. Die 1½ minuut was vaak
nog veel te kort!
Ondertussen genoot de jury van de
heerlijkste hapjes die met heel veel zorg
gemaakt waren. De mooiste creaties waren
gemaakt. Zelfs een deel van de wijk compleet met pontje waren met kaas, worst e.d.
nagebootst.
Om 23:00uur diende de kwisboekjes weer
ingeleverd te worden bij de Pelgrimhoeve.
Tijd voor een biertje in een van die gezellige huiskamers of tuinen in onze wijk.
Tijdens de kwis wordt de inwendige mens
namelijk weleens vergeten. Nog even evalueren of de juiste tactiek toegepast was en
toch nog die discussie over dat antwoord
op die ene vraag.

Maawers
Zoals gebruikelijk bestond het kwisboekje
niet alleen uit vragen, maar waren er ook
een aantal opdrachten. In de Pelgrimhoeve
fungeerde een aantal senioren als enthousiaste toeschouwers van de nodige sketches en optredens. De ‘maawers’ waren
vaak heel toepasselijk gekleed en ergerden

Prijsuitreiking
Helaas, niets meer aan te doen en het
wachten was op de prijsuitreiking. Die
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terechte winnaar, met een totaal van 3124
punten, was echter het team: ‘Zeker in de
top 10’. Qua naam hadden zij zichzelf wellicht een beetje onderschat. De teams ‘Van
alle markten thuis’ en ‘Mix & Match’ maakte
het podium compleet. In de fotocollage wat
beelden van dit zeer geslaagde evenement.
Volgend jaar wellicht weer een kans voor
degene die naast de eerste prijs hebben
gegrepen. Over de doorgang en een eventuele datum denkt de organisatie nog even
stevig na. Al met al is het een stevige klus
en de mei-kalender zit door allerlei (inter)
nationale evenementen al behoorlijk vol.
Met een laserpen plaatsnamen op de
kaart van Nederland aanwijzen

Einduitslag Wijkkwis 2019
1 Zeker in de top 10
2 Van alle markten thuis
3 Mix & Match
4 Kwishetwel
5 Armhoeffies
6 Gemoesttiswitte
7 Rood of wit
8 Veni Vidi Vici
9 De Slabbers
10 IloveiT
11 Wij Kwissen
12 Witte gei't
13 Whiskeypedia

volgde een week later in de Pelgrimhoeve.
Voorafgaand konden de vertegenwoordigers van alle teams al gespannen de
tussenuitslagen en antwoorden op een
aantal vragen volgen op een groot scherm.
Tevens werden de optredens van de
‘maawers’ getoond, zodat de teamleden
ook konden zien wat hun eigen teamlid
gepresteerd had.
Rond half elf werd de einduitslag bekend
gemaakt. Er moet gezegd worden dat alle
13 teams een dikke pluim verdienen, want
iedereen had super goed gescoord. De
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Totaal

3124
2891
2878
2844
2691
2681
2625
2622
2562
2535
2488
2475
2316
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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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Bestuurlijke drukte? 				

Toine Peerboom

Het samenvoegen van een deel van Tivoli bij de wijk Armhoefse Akkers doorkruist
bestaande overlegorganen. Waar de Buurtraad waakt over de belangen van ‘haar’
wijkbewoners, doet het ‘Bewonersplatform Centrum-Zuid en Stadshart’ dat ook.
kelgebied wordt overleg gevoerd met het
Binnenstad Management van Tilburg.

Eind 2018 heb ik me in dit wijkblad al eens
verbaasd over de manier waarop in Tilburg
wijken worden ingedeeld. Ik ga dit hier niet
herhalen. Uit de reactie van de Buurtraad
heb ik onthouden dat die er ook niets van
begrijpt - in ieder geval niets van mijn
verbazing.

2. Door de gemeente is een planteam
ingericht voor de ontwikkeling van een
eventuele verbinding van Piushaven
naar Stadhuisplein, met uiteraard ook
aandacht voor het Stadsforum, het Cultuurkwartier en het Bestuurskwartier.

Tivoli
Maar toch, verwondering blijft. Want
nu blijkt uit documenten die ik van een
medebewoner ontving, dat Tivoli vertegenwoordigd is in het ‘Bewonersplatform
Centrum-Zuid en Stadshart’. Voorwaar
een hele mond vol. Dat Bewonersplatform
heeft zich tot doel gesteld om de belangen
van de buurtbewoners te behartigen in de
ruimste zin des woords. Dat klinkt logisch.
Interessanter wordt het als je leest hoe het
Bewonersplatform dat denkt te realiseren.
Uiteraard is er met een zekere frequentie
overleg met de gemeente. Die wil immers
gevoed worden als het gaat om beleidsontwikkelingen, respectievelijk zoekt graag
een klankbord om te reflecteren over wat
er zoal in buurten en wijken speelt. Daartoe
bestaan allerlei werkgroepen. En waar die
er nog niet zijn, overweegt het Bewonersplatform die op te richten.

3. Ook het Veemarktkwartier is volop in
ontwikkeling en ook daarvoor is een
overleg opgetuigd.
4. Dan is er overleg over een verschijnsel
dat ‘evenementen’ heet, door anderen
(o.a. de gemeente Amsterdam) ook wel
de ‘verpretparking van de binnenstad’
genoemd. Discussies daarover worden
graag geframed: “Je woont toch in de
binnenstad” als je het waagt een kritisch
geluid te laten horen. Alsof dat een
vrijbrief is voor horeca en andere initiatiefnemers om onverdroten hun gang te
gaan. Gelukkig is er dus ook overleg.
5. Over Verkeer en Bereikbaarheid wordt
overleg gevoerd met de gemeente.
6. Logisch lijkt het me om daar ook maar
meteen het Fietsbeleid bij te betrekken.
Nu is er nog een apart Fietsforum.

Werkgroepen
Een opsomming en om het overzichtelijk te
houden een nummering:
1. Over de ontwikkeling van het kernwin-

7. Samen met Contour de Twern is er een
werkgroep Sociaal beleid-Ouderenbeleid.
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8. Dan is er ook nog in samenwerking met
het Binnenstad Management Tilburg
overleg over het cluster Beheer-veiligheid-milieu-handhaving.

de gelegenheid gesteld worden om over
zaken die ons aangaan, mee te denken.
In een meer cynische bui denk ik echter
ook wel eens: wie houdt nu wie bezig? We
kletsen met elkaar de hele wereld bij elkaar
en de blaren op onze tong, maar levert het
ook iets op? Ik pleit er in ieder geval voor
om samenhang te zoeken: de punten 4-5-8
hierboven bieden daartoe alle aanleiding.
En als alle drukte me te veel wordt, kan ik
altijd nog de rust van Moerenburg opzoeken: ook mooi.

9. En tenslotte: het Bewonersplatform
zoekt ook nog iemand met interesse
in Social Media (website, Facebook, u
weet wel wat bedoeld wordt).
Ik ben een positief mens en denk bij al dit
overleg: fijn dat we als medebewoners in

Beach Volley Armhoef

			

Sandra van der Togt

Op zaterdag 17 augustus a.s. wordt het jaarlijks terugkerende Volleybaltoernooi van
de Armhoefse Akker gehouden. Dit keer is de locatie verlegd naar Were Di Hockey
aan de IJsclubweg.
In tegenstelling tot voorgaande jaren zijn
de voetbalvelden van Were Di niet op tijd
klaar. We hebben daarom besloten om dit
jaar te gaan voor ‘Beach Volley Armhoef’ en
gebruik te maken van de Beach volleybalvelden van Were Di Hockey.

de barbecue en het aansluitende feest (!)
volgt na het sluiten van de inschrijving. De
kosten voor het volleybaltoernooi zijn net
als vorig jaar € 30 per team.
Voor vragen en/of inschrijvingen kun je een
bericht sturen via : https://www.facebook.
com/volleybalarmhoef/ of
7 volleybalarmhoef@gmail.com.

Inschrijven van teams kan tot uiterlijk 25
juni. Alle teamcaptains van de deelnemende teams van afgelopen jaar zijn inmiddels
benaderd of ze dit jaar wederom mee willen
doen. Nieuwe deelnemers zijn natuurlijk
meer dan welkom! Verdere informatie
over het toernooi, spelregels, kosten voor

Wij hebben er zin in!
Team De Werf
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Punten uit de
Buurtraadvergadering
van 14 mei 2019
De Buurtraad stuurt samen met de Werkgroep Kerk en Klooster een brief naar het college
van B&W, met de vraag om financiële middelen om de nieuwe torenspits te realiseren.
Voor het onderhoud wil de Buurtraad jaarlijks een kleine bijdrage geven. Hieraan wordt ook
een bijdrage van de gemeente verwacht. De werkgroep Kerk en Klooster onderzoekt momenteel andere financiële mogelijkheden zoals subsidies en crowdfunding.
Wethouder Mario Jacobs heeft ingestemd met de voorgestelde maatregelen om het vrachtverkeer in de wijk terug te dringen. Hier is een begin mee gemaakt.
Omdat het niet opschiet met het plan om aanpassingen te doen bij de ingang van FC
Tilburg is er een petitie opgestart. Naar aanleiding daarvan zijn een aantal raadsleden ter
plekke naar de onveilige situatie komen kijken. Zie elders in deze Wijkrant.
Woensdag 26 juni om 19.30 uur is bij Café Zomerlust: Mario’s Midweek. Mogelijkheid om
in gesprek te gaan met onze wijkwethouder Mario Jacobs. Over de wijk nu, en ook over de
vraag: hoe ziet onze wijk er over tien jaar uit? Alle buurtbewoners zijn welkom!
Elektrische deelauto’s: er is een keuze gemaakt voor het bedrijf dat het plan gaat uitvoeren.
Zie ook elders in deze Wijkkrant.
Parkje van Toen: mede door overleg over het behoud van extra bomen en de aanvang van
het broedseizoen is de uitvoering doorgeschoven naar een later tijdstip.
Het pontje is inmiddels te water gelaten. Er is nog behoefte aan beheerders. Wie interesse
heeft, kan zich melden via 7 info@beeldveld.nl.

Collectes
De gemeente heeft voor onderstaande goede doelen een
vergunning verleend voor collectes en werving van donateurs.
o Rode Kruis (16-22 juni)
o Natuurmonumenten (23-29 juni)
o KWF Kankerbestrijding (1-7 september)
o Prinses Beatrix Spierfonds (8-14 september)

Maandag 27 mei jl. hadden de medewerkers van Kinderdagopvang Armhoefse
Akkers een trainingsavond waarin onder
andere een cursus brandje blussen aan
de orde kwam. Dat geeft toch een veilig
gevoel, voor onze kleinste wijkbewonertjes
die daar dagelijks onder de pannen zijn.
(foto: Stijn v.d. Broek)
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(Ge)dicht in de natuur
Op de warmste 2 juni ooit werd Moerenburg verrijkt met een bruggedicht. Op een
brug over de Voorste Stroom is over een lengte van ± 10 meter een gedicht van de
Tilburgse dichter en beeldend kunstenaar Karla Witjens aangebracht.
kelen of te verrassen. In de komende jaren
zal menig passant stilstaan bij haar tekst:
‘elke dag staat hier de wereld voor je op
zijn kop wanneer je gedachten in het water
glijden zich wortelen als bomen zonder
grond met takken die rimpelend langs vissen
strijken in een oogopslag alles samenkomt
terwijl een eend over wolken zwemt wiegt
de brug in de lucht een dansende vlek of
spiegelt het water je maar wat voor’

Zo’n 50 belangstellenden trotseerden de
hitte en kregen een serene onthulling voorgeschoteld die op authentieke wijze aan
elkaar gepraat werd door Toon van Gestel.
Indrukwekkend was de verhandeling van
Thijs Caspers, doctor in historische ecologie, die inging op een stukje geschiedenis
van Moerenburg: “In feite een vuilnisbelt
die bloeit en boeit.”
Onthulling
Sfeer verhogend waren optredens van
violiste Janneke Zegveld, waarna Marloes
Mutsaers van boekhandel Gianotten
Mutsaers de eer had om samen met Henk
Naaijkens het gedicht te onthullen.
De dichtkunst van Karla Witjens was en is
ook op andere plaatsen in Tilburg zichtbaar.
Bekend is haar gevelgedicht ‘Mijn straat’ op
de hoek Korte Schijfstraat-Schoolstraat
en zelfs werden dichtregels van haar ooit
in witte dahlia’s in de Waranda geplant.
Een gedicht op een brugreling was echter
ook nieuw voor haar en zij liet zich hiervoor inspireren door de omgeving van de
brug. Zij schreef deze dichtregel speciaal
voor deze plek met als achterliggende
gedachte de passerende wandelaar te prik-

Burgerinitiatief
Het is toch wel kenmerkend voor de wijk
Armhoefse Akkers, dat goede ideeën veelal
door een groepje wijkbewoners tot realisatie worden gebracht. Ook dit keer gingen
een paar mensen aan de slag om o.a. via
crowdfunding de financiën te regelen. Al
met al duurde het van idee tot uitvoering
bijna drie jaar voordat dit project tot stand
kwam. Tot het laatst toe werd er geen
vergeefs beroep gedaan op vrijwilligers die
de nodige hand- en spandiensten verrichten. En wie goed kijkt, ziet dat ook aan het
hergebruik van materialen is gedacht: het
bordje met de namen van de sponsors rust
op de vervangen delen van de brug.

Het gecamoufleerde gedicht wacht op de onthulling
12

Trek jij de Stoute Schoenen aan?
Al eens gehoord van Stichting Stoute Schoenen? Ja toch? Met hun kunstworkshops
voor senioren (60+) in de wijk weten ze bij iedereen de creatieve snaar te raken. En
binnenkort zijn ze ook in Armhoef/Koningshaven te vinden.
Niet met de zoveelste knutselmiddag, maar met een echte kunstwerkplaats waarin de
originaliteit en kwaliteit enorm hoog is. Lekker zelf aan de slag onder leiding van ervaren
kunstdocenten. Met dat recept geeft Stoute Schoenen in het najaar een serie uitdagende
workshops waarin afwisselend schilderen, literatuur & ontwerpen, tekenen, textiel of theater
centraal staat. Ze noemen dit zelf een workshopcaroussel. Aan het einde van iedere set
workshoplessen is een werkstuk gemaakt.
Geen ervaring vereist
Stoute Schoenen heeft in samenwerking met ContourdeTwern en Bibliotheek MiddenBrabant de workshops al met veel succes georganiseerd in de wijken ’t Sant en Reeshof.
Ervaring is bij de deelnemers niet vereist. “Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik
het wel kan”, typeert projectleider Jessica Donders de insteek van de workshops. “Soms is
er een beetje durf voor nodig om echt iets nieuws te leren. Maar het ging alle deelnemers tot
nu toe prima af en er komen verrassende dingen uit hun handen. Vaak staan ze er zelf ook
van te kijken!”
Gebakje Kunst
Nieuwsgierig geworden? Kom dan naar de gratis informatiemiddag Gebakje Kunst in
wijkcentrum Koningshaven. Geïnteresseerde 60-plussers kunnen letterlijk een voorproefje
op de workshops krijgen. Naast een presentatie van de workshops wordt er namelijk koffie
met gebak geserveerd.
Gebakje Kunst - informatiebijeenkomst
Dinsdag 27 augustus van 15.15 tot 16.30 uur
Toegang is gratis, maar aanmelden is wel nodig, want vol = vol
Locatie: wijkcentrum Koningshaven/ De Ark, Tilburg Zuid, Kruisvaardersstraat 32c.
Meld u aan vóór vrijdag 23 augustus via 7 info@stouteschoenen.com of met een sms naar
( 06 4001 8884. Of lever onderstaande strook ingevuld in op Daendelsstraat 80 in de
Armhoefse Akkers
"----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ja, ik kom/wij komen graag naar de informatiebijeenkomst op dinsdag 27 augustus
Naam/Namen…………………………………………………………………………………………..
Ik kom/Wij komen met 1 persoon /2 personen (graag aangeven)
Adres…………………………………………………………………………Telnr.…………………
Inleveren vóór vrijdag 23 augustus op Daendelsstraat 80

13

14

Menwedstrijd in Moerenburg
In het weekend van 21 en 22 september kunt u weer van prachtige paardensport
genieten in Moerenburg. Daar organiseert Menvereniging De Postkoets een samengestelde menwedstrijd waaraan een groot aantal aanspanningen deelnemen.
Op zaterdag wordt de dressuur en de
vaardigheid verreden en op zondag de
spectaculaire marathon, met zes hindernissen op loopafstand van elkaar. Met name
op zondag is er altijd veel reuring op het
hoofdterrein. Heeft u geen kennis van de
sport dan is het toch leuk om te komen
kijken. Elke aanspanning ziet er anders uit.
Enkel-, twee- en vierspannen met pony’s
of paarden zullen de hele dag te zien zijn
in de hindernissen. Op het hoofdterrein
zijn diverse kramen opgesteld en voor de
kinderen zijn er allerlei activiteiten. Heeft u
zelf leuke ideeën, iets te verkopen of wilt u
uw bedrijf presenteren? Neem dan contact
op met 7 corinsweegers@menwedstrijd.
nl. Er is nog ruimte in het programmablad
en nog voldoende ruimte voor een stand op
het hoofdterrein.

het secretariaat op het wedstrijdterrein dan
kan er meteen naar een oplossing gezocht
worden.
Zo zal de doorgaande weg, een deel van
de Broekstraat, nabij manege Hooijen
op zondag afgesloten worden voor alle
verkeer, omdat de aanspanningen ook een
wegparcours door de directe omgeving van
Moerenburg moeten afleggen. De velden
van Were Di voetbal blijven bereikbaar.

Handje helpen
Een aantal van de bewoners van Moerenburg is volop betrokken bij de organisatie
en ook heel wat vrijwilligers uit onze wijk
steken een handje toe. Natuurlijk hopen
zij op een vlekkeloos verloop, maar enige
overlast zal helaas niet te vermijden zijn.
De organisatie vraagt daarvoor uw begrip
en mocht er iets zijn, meldt het dan even op

Ze duimen voor beter weer dan vorig jaar,
toen viel het water de hele zondag met
bakken naar beneden.
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Een definitief afscheid…

			

Debbie de Weijer

Nog even en dan sluiten de deuren van de basisschool weer voor de zomervakantie.
Maar voor ons zullen deze dan het tijdperk ‘basisschool afsluiten. Want ook de jongste gaat in augustus naar de middelbare school.
Als ik terugkijk op deze periode van12 jaar
merk ik dat ik een betrokken ouder ben
geweest. Dit was een hele bewuste keuze
en ik snap dat er ouders zijn die dit ook
graag zouden willen, maar niet kunnen. En
natuurlijk zijn er activiteiten die leuker zijn
dan andere. Toch kunnen ook de ‘vervelende’ taakjes positief zijn.

gegeven moment tijd om het stokje over te
dragen aan nieuwe mensen. Maar ik heb
altijd met veel plezier deze activiteiten mee
georganiseerd: de enthousiaste gezichten
van de kinderen zijn goud waard.

Binnenkijken
Zo ben ik in groep 1 van de oudste begonnen als luizenmoeder. Sommige mensen
vinden dit een van de minst leuke dingen
op school, maar zo kon ik tenminste een
paar keer binnenkijken in de klas: een kijkje
in de groep, even (stiekem) wat kletsen met
de klasgenootjes en meteen zien hoe de
leerkracht reageert. Omdat ik 1 schooljaar
twijfelde aan de leerkracht ben ik op de
eerste dag na de zomervakantie meteen
gaan ‘luizenpluizen’. En doordat ik zag wat
er toen gebeurde in de groep wist ik dat het
dat jaar helemaal goed ging komen.
Ook heb ik een jaar of 5 geholpen in de
Oudercommissie, met name met de sintactiviteiten, kerstmarkt, verkeersexamen
en avondvierdaagse. Toch werd het op een

Herinneringen
De oudste maakt natuurlijk alle ‘mijlpalen’
als eerste mee en daarna was het voor
mij ook allemaal heel normaal. Toen de
jongste in groep 1 op schoolreisje ging zei
ik: “Oh, je gaat gewoon met de bus naar de
speelplek.” Waarop zij antwoordde: “Maar
mama, dit is wel mijn eerste schoolreisje
hoor!” Wat fijn dat ze zo voor zich op komt,
maar ik voelde me even tekort schieten als
moeder. En zo zijn er meer gebeurtenissen
geweest. Maar waar ik ook aan terugdenk
is de inzet van de leerkrachten voor al onze
kinderen. Elk kind is anders en zie maar
eens in een groep met soms 30 individuen
aandacht voor ieder apart te hebben. De
wil was er steeds om onze kinderen nieuwe
dingen aan te leren, helaas waren er niet
altijd de mogelijkheden (maar dat is een
landelijk probleem).
Ontgroeien is een proces
Drie jaar geleden vertrokken de jongens
naar de middelbare school en ik moest
er nog niet aan denken dat onze dochter
ook zou gaan. Toch is het afscheid toen al
een beetje begonnen. Want je ontgroeit de
school.
Een voorbeeld hiervan zijn de nieuwe
leerkrachten. Vroeger kende ik iedereen
en wist ik wie voor welke groep stond. De
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afgelopen jaren zijn er steeds meer nieuwe
gezichten bijgekomen die ik niet ken. Maar
omdat onze dochter daar toch niet bij in de
groep zou komen (onder- en middenbouw),
vond ik het ook niet erg.
Daarnaast willen de kinderen uit de
bovenbouw geen bemoeienis meer van
hun ouders. Zo mag je in groep 7 al niet
meer bij de poort staan (wat soms toch
handig was bij het afspreken) en bij de van
Heutszstraat in groep 8 is dat helemaal uit
den boze! Langzaam ontstond er toch een

verwijdering tussen mij en de school. En
eigenlijk voelde dat wel goed. Logisch ook,
want je kind moet leren om zelfstandiger te
worden en zelf dingen te regelen.
In groep 8 zijn er naast de uitstapjes ook
het kamp, feesten, jaarboek en niet te vergeten de musical. Leuke dingen die moeten
zorgen voor een mooi afscheid van deze
groep kinderen, maar natuurlijk ook voor
sommige ouders. Nog een paar weken
basisschool…

Kunstdag bij de Leyhoeve 					

Toine Peerboom

Op zaterdag 25 mei jl. vond er bij woonlandschap De Leyhoeve een kunstdag plaats
onder het motto ‘Art-de-Ley’.
koop waren, van zonnehoeden tot prachtig
gedecoreerde wandelstokken. En natuurlijk
was er een bar, waar de witte wijn koel was
en de sfeer gemoedelijk.

Op het terras dat schitterend aan de
achterkant op het Leijpark uitkijkt, was een
kleine expositie georganiseerd. Wat me we
opviel, was dat de sfeer erg gezellig was en
dat de bezoekers - geanimeerd met elkaar
in gesprek - genoten van wat er allemaal
te zien was. Je werd niet alleen uitgenodigd om je tekentalenten weer eens aan te
boren, maar ook technieken die we vroeger
op de middelbare school onder handenarbeid aangeboden kregen, kwamen goed
aan bod. Daarnaast waren er ook wat
standjes waar meer praktische zaken te

Op het moment dat ik er was, was het
niet zo druk. Dat was eigenlijk het enige
minpuntje van deze fraai aangeklede,
kleinschalige kunstmarkt op De Leyhoeve.
Laten we het er maar op houden dat dit
soort initiatieven de kans moeten hebben
om te groeien.

Ivar was maar wat blij met de aandacht
voor zijn project in het Wijkblad

De Leyhoeve
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Hap Stap Festival Te Koop,-			

Stijn van den Broek

Tijdens het Pinksterweekend werd het Hap Stap Festival wederom georganiseerd.
Voor de 5e keer nam Roy van Diemen van restaurant Te Koop,- uit onze wijk deel.
Ruim 24 jaar geleden zijn enkele ondernemers op het idee gekomen om een laagdrempelig festival te organiseren waarbij
de restaurants uit de binnenstad zich met
hun gerechten konden presenteren aan de
inwoners van Tilburg. Ieder jaar komen er
weer vele bezoekers uit Tilburg en omstreken op dit populaire festival af. Hoewel niet
iedere omwonende even blij is met 4 dagen
feest in zijn, of haar ‘voortuin’, werd Hap
Stap alweer voor de 12e keer gehouden in
de Interpolis tuin.
Sinds 2014
Een van de deelnemers op dit gastronomisch gezellige festival was ons ‘eigen’
restaurant Te Koop,-. “De eerste 2 jaar
hadden we een rustige, ruime plek. Daarna
zijn we verhuisd naar tent 2 voor het
podium”, vertelt Chefkok en eigenaar Roy
van Diemen. “Wij geloven heilig in mond tot
mond reclame, maar omdat we net buiten
het centrum gevestigd zijn, hoorden we
van mensen dat we nog niet overal bekend
waren. Daarom leek dit festival ons een
leuke manier bekendheid te genereren.”

Chefkok Roy van Diemen aan de slag op
het Hap Stap Festival
Als ik hem vraag om het festival in één zin
te omschrijven, dan antwoordt hij resoluut:
“Op en top gezelligheid!”
Family and Friends
Over het hele weekend werken er zo’n 35
mensen met Te Koop,- mee. Vrienden,
familie, collega’s en oud-collega’s. “Op vrijdag en zaterdag ongeveer 10 mensen in de
bediening, naast bar- en keukenpersoneel.”
Het restaurant aan de J.P. Coenstraat 71
was gewoon geopend tijdens het festival.
“The show must go on” zegt de Chefkok
met een lach op zijn gezicht. “Het is echter
wel een uitdaging om alles op 2 plekken
te organiseren en genoeg personeel te
verzamelen om op beide punten het beste
te kunnen bieden”.
Wil je menu?
Op het menu stonden dit jaar weer verschillende culinaire hoogstandjes. Van Biet
Bitterballen met truffelsaus, tot een (glutenvrije) Tartaar van gebrande diamanthaas.
Ieder jaar bepaalt Roy, samen met zijn per-

Voor de crew van Te Koop,is het even aanpezen
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niet heel belangrijk om een prijs te winnen,
maar de extra publiciteit is natuurlijk mooi
meegenomen”, beaamt Roy.
Knallen
Tot slot vroeg ik chef Roy wat zijn leukste
herinnering is aan Hap Stap. “Dat is een
moeilijke vraag, maar ik denk toch het
gevoel van 4 dagen met het hele team
knallen. Zoveel mogelijk mensen onze
gerechten en gastvrijheid laten proeven.
Het voelt een beetje als een marathon het
is zwaar maar mooi om te doen en achteraf
is er een gevoel van voldoening en zoveel
grappige gezellige momenten om op terug
te kijken.”

soneel, wat ze de festivalbezoekers voorschotelen. “We nemen het door, proberen
en proeven wat en spelen met de opmaak,
tot we een mooi en smaakvol gerecht kunnen aanbieden.” In februari wordt er met
alle deelnemers en het bestuur vergaderd.
Er worden dan wijnen uitgezocht en de
belangrijkste punten worden doorgenomen.
“De jury komt op het festival zelf nogmaals
proeven om te kijken of het overeenkomt
met het gerecht dat we besproken hadden.
Tevens proeven ze de sfeer in de tent.”
Te Koop,- heeft al verschillende prijzen
gewonnen, waaronder een aantal keren
de prijs voor beste gerecht van het festival.
Erg knap, wanneer je bedenkt dat er ruim
15 restaurants meedoen. “We vinden het

“Volgend jaar staan we er zeker weer!”,
geeft de gastronoom mij op een briefje, “tot
die tijd mag iedereen gerust voor komen
proeven in ons gezellige restaurant.”

“Iets voor niets doen voelt zo rijk” 		

Debbie de Weijer

In onze wijk zijn er vele vrijwilligers. Een aantal daarvan draagt het Ronald McDonald
Huis & Huiskamer Middenwest-Brabant een warm hart toe. Zij draaien wekelijks een
dienst van 3 uur. Twee van onze wijkbewoners werken er zelfs al vanaf het begin;
sinds oktober 2003.
Het Huis biedt ouders, broertjes en zusjes van ernstig zieke kinderen - die in het
revalidatiecentrum of ziekenhuis liggen - de
mogelijkheid om in een huiselijke sfeer in
de nabijheid van hun kind te zijn. Daarnaast
is er de gelegenheid om tijdens een verblijf
in het ziekenhuis even te ontspannen in de
Ronald Mc Donald Huiskamer van het ETZ.
Het RMD Huis draait op vrijwilligers en
is op zoek naar nieuwe mensen die met
name diensten in de weekenden en/ of
avonduren willen werken. Enkele taken
van de gastheer/ gastvrouw zijn: in- en
uitschrijven van gasten, bedienen van de
telefoon, rondleidingen geven, opruimen en
schoonhouden van de gemeenschappelijke
ruimtes en - indien gewenst - een luisterend oor bieden.
Lijkt je dit iets, dan kun je contact opnemen
via ( (013) 537 26 66 of 7 middenwestbrabant@ronaldmcdonaldhuis.nl.
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Tillywood
We schrijven 2021. Tilburg staat op de kaart. Bezoekers komen het station uit: ‘Eh, hier
was toch iets van een LocHal? Waar dan?’. Een passerende en hulpvaardige stadgenoot:
“Jè daor, aachter die flèts, mar ge moet wèl en bietje zuuke.”
Natuurlijk gun ik Berend de Vries zijn titel ‘Bouwer van Verdienste 2019’, hij heeft mooie
dingen gedaan voor de stad. Hij heeft er mede voor gezorgd dat ik bezoekers aan Tillywood met trots rondleid, van Moerenburg via de Piushaven, door het Dwaalgebied naar
de Spoorzone en uiteindelijk naar de LocHal. Maar Tilburg zou Tilburg niet zijn als er geen
‘maar’ of een ‘nèt niet’-momentje aan zou zitten. In heldere taal: wie bedenkt nou in
vredesnaam dat onze LocHal verstopt wordt achter twee kolossen van gebouwen? Iedereen, maar dan ook letterlijk iedereen die je daarover spreekt denkt er hetzelfde over. De
politiek mompelde er ook wat over, maar stelde geen eisen en liet het gaan. Argument:
de kosten moeten ergens worden terugverdiend. Dat snap ik zelfs nog wel. Maar moet
dat dan persé op die plek? Er is ruimte zat in de Spoorzone. Dus zul je straks zien: hebben
we een LocHal overladen met prijzen, maar niemand die hem ziet. Kom je uit het station:
LocHal? Waar dan? Eeuwig zonde, maar helaas te laat.
Zo mijmert Donlog zich de zomer in. Er gebeuren meer wonderlijke dingen in onze fijne
stad. Zo staan er opeens houten gymnastiek apparaten bij de Waterzuivering. Ik heb
-heel vroeg op een ochtend, toen niemand keek- geprobeerd er een oefening op te doen.
Helaas, ik snap niet hoe ze werken. Twee dagen last van mijn rug gehad. Zo hebben we
een Spoorpark om door een ringetje te halen. Zo hebben we misschien na de zomer wel
elektrische deelauto’s in onze wijk en wordt het veiliger voor de voetballertjes van FC
Tilburg. Zo kunnen we voortaan heen en weer met de boot naar Jeruzalem en terug en
begint na de zomer de metamorfose van de waterzuivering. Kortom: never a dull moment. En na de zomer is ook deze buurtkrant met Donlog er weer. Dit is ook een momentje om alle ploeteraars die deze buurtkrant maken een vet compliment te geven. Ze
doen het toch maar even, elke maand opnieuw. Vrijwillig en wel.
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Verkeersituatie bij FC Tilburg
Zaterdagochtend 18 mei jl. kwam een groepje raadsleden een kijkje nemen bij de gevaarlijke in- en uitrit bij het Sportcomplex van FC Tilburg. De handtekeningenactie via
‘Maak je punt’ had zo een eerste effect.
Parkeerverbod
Andere wens: een parkeerverbod aan de
kant van het water en handhaving daarop.
Zeker op drukke dagen wordt er links en
rechts van de weg geparkeerd, omdat het
parkeerterrein op het sportcomplex al vol
staat. Wat dat betreft zou de bouw van
een nieuwe kantine met o.a. kleedruimtes
veel oplossen. Op de plaats van de oude
kantine komen dan ook parkeerplaatsen en
wordt de inrit door de poort tevens de uitrit.
Nog een simpele oplossing die werd
aangedragen: verplaatsing van de borden
‘bebouwde kom’ bij de draaibrug op de
Oisterwijksebaan richting Café Zomerlust,
zodat de tweede poort van het complex
veiliger bereikbaar wordt voor de fietsertjes
die komen spelen en trainen.

Het leek wel of het allemaal geënsceneerd
was door FC Tilburg. In het half uurtje
dat het groepje voor de toegangspoort
stond, gebeurden er achter elkaar zeker
5 levensgevaarlijke situaties door o.a. de
hoge snelheid van het autoverkeer en de
onoverzichtelijke situatie op dit kruispunt.
Actie is nodig.
30 km.
Terwijl het groepje aandachtig luisterde
naar de uiteenzetting van interim-voorzitter
Niels Hesselberth, aangevuld door Buurtraad-voorzitter Lout Donders, passeerden
nogal wat opties de revue om de veiligheid
te vergroten. Het liefst zouden belanghebbenden echter zien dat er per direct een
30-km-zone zou worden ingesteld, aangevuld met twee of drie drempels. Hiermee
worden meerdere doelen gediend, want
dan wordt deze sluiproute die uiteindelijk
dwars door de wijk loopt, minder aantrekkelijk worden gemaakt. Dat zou wellicht ook
schelen in het aantal vrachtwagens dat die
route gebruikt om het spoorwegviaduct aan
de Ringbaan Oost te vermijden.

In ieder geval werd aangedrongen op het
snel doorvoeren van verkeersremmende
maatregelen, zodat – liefst vóór het komende voetbalseizoen – de veiligheid van alle
sporters beter gewaarborgd kan worden.

Een aantal raadsleden op locatie bij FC Tilburg
23

Zonnepanelen nemen? Nu beslissen!
Opnieuw organiseerde Buurkracht op woensdag 15 mei jl. een bijeenkomst rond de
aanschaf van zonnepanelen. Belangrijkste boodschap: stel je beslissing over een
aanschaf niet uit.
De enorme posters op strategische plekken in de wijk opgehangen, misten hun
uitwerking niet: zo’n 80 personen lieten
zich graag adviseren en kregen alle ruimte
hun vragen te stellen. Volgens een van de
initiatiefnemers Hein Jacobs: “is het echt
noodzakelijk dat mensen nu in beweging
komen, want de aanschaf van zonnepanelen wordt ook voor particulieren steeds
interessanter.”
Geschikt
Een van de heikele vragen is natuurlijk of
het dak van het eigen huis eigenlijk wel geschikt is. Dat is redelijk goed na te gaan via
de website : www.zonnescanbrabant.nl.
Daar vind je in kleuren aangeven, of de ligging van het dak wel kan zorgen voor een
goed, of behoorlijk rendement. In een korte
uitleg wordt aangegeven of de ligging van
(delen) van het dak gunstig is; hoeveel m2
aan zonnepanelen geplaatst zouden kunnen worden en wat de geschatte opbrengst
is. Je kunt dit in hetzelfde staatje afzetten
tegen uw jaarlijks verbruik om te beoordelen of het ‘zin’ heeft te gaan investeren in
zonnepanelen.

heden. Deze hebben een heel scala van
mogelijkheden die het verkennen de moeite
waard maken. In februari is in Tilburg ook
de campagne ‘Aan de slag met je huis’ van
start gegaan. Hiermee wil de gemeente
inwoners activeren om sneller energiebezuinigingsmaatregelen te nemen.
Het Buurkrachtteam heeft drie lokale
installateurs geselecteerd en met hen
afspraken gemaakt: Gruun 7 info@gruun.
nl, 100%zon 7 info@100procentzon.nl en
EnergieAnders 7 janwillem@energieanders.nl. Stuur via de mail een korte offerteaanvraag met je naam, adres en telefoonnummer en meldt erbij dat je meedoet
met het project zonnepanelen Buurkracht
Armhoefse Akkers. Wil je deze mail naar de
installateur ook sturen naar het Buurkrachtteam - 7 heinjac@telfort.nl – zodat zij
kunnen monitoren hoe succesvol dit project
verloopt.

Beslissen
Waarom het zaak is om een beslissing niet
uit te stellen is het feit, dat de salderingsregeling (subsidie) nog tot 2023 volledig van
kracht is. Daarna wordt deze regeling geleidelijk afgebouwd, waardoor na 2031 geen
subsidie meer verstrekt wordt. Het loont
ook zeker om een gesprek met je bank aan
te vragen over de financieringsmogelijk-
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Postcoderoos
Op het dak van basisschool Armhoefse
Akker zouden ook zonnepanelen geplaatst
kunnen worden. Deze panelen worden
aangeschaft door wijkbewoners die zelf
niet de beschikking hebben over een
‘goed’ dak om zonnepanelen te plaatsen.
Ook bewoners uit de direct aangrenzende
wijken kunnen hieraan meedoen. Alle
investeerders vormen gezamenlijk een
coöperatie en hebben voortdurend zicht

op het rendement. Het project ligt even stil,
omdat het wachten is op uitspraken van de
minister over het doorzetten van subsidiemogelijkheden. Hopelijk kan dan in september de haalbaarheid bekeken worden en
wijkbewoners uitgenodigd worden om mee
te gaan doen.
In deze bijeenkomst werd ook beknopte
informatie gegeven over leenauto’s in onze
wijk. Zie elders in dit Wijkblad.

Rustpauze voor FC Tilburg
Het tweede seizoen zit er praktisch op voor alle teams bij FC Tilburg. Het bestuur kan
terugblikken op een stabiel jaar en bouwt verder aan de toekomst.
Dit jaar was meer om de structuren en de
organisatie beter op de rails te krijgen.
Dit is deels gelukt en deels zijn ze nog
onderweg. De commissie ‘sportiviteit en
respect ‘doet goed werk met de 10 gouden
gedragsregels die door de teams omgezet
worden in teamafspraken. De vertrouwenspersoon heeft haar waarde bewezen.
Vrijwilligers
Het ‘verplichte’ verenigingswerk is nog een
proces waarin verbeteringen noodzakelijk
zijn. Er is nog een tekort aan mensen die
even kunnen bijspringen zoals extra barpersoneel, scheidsrechters, spelleiders e.d.
Moest in eerste instantie voor de extra inzet
een beroep worden gedaan op oudgedienden van de gefuseerde 3 clubs nu pakken
ook nieuwe leden van FC Tilburg taken op.
Zo gaat er volgend jaar een ouder van een
nieuw toegestroomd kind als Jeugdvoorzitter het hoofdbestuur versterken.
De ‘maak je punt’ actie (zie elders) lijkt
vruchten af te werpen. De gemeente is
van plan om de in en uitgang deze zomer
veiliger te maken middels een verhoogd
plateau.

rond 1150 leden blijft zitten en er zelfs nog
meer toewas bij de meiden en vrouwen
komt. Naast de bestaande 2 senioren
teams komt daar een 7-tal op vrijdagavond
bij en waarschijnlijk ook nog een 7-tal voor
de zondag. Bij de meiden komen er enkele
hele teams bij en de samenwerking met
Were Di bij de vrouwen wordt ook komend
seizoen voortgezet.
Kampioenen konden ook worden gehuldigd: Vrouwen 1 (samenwerkingsteam met
Were Di), FCT 2, FCT 3 en uit de jeugdvoorjaarsserie: Jo 17-2, Jo15-3.

Stabiel
De overschrijfperiode komt eraan, maar
vooralsnog lijkt het erop dat de club stabiel
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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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Aanpak Parkje van Toen
Het blijft een dilemma: ga je twee prachtige en gezonde bomen nu kappen ten faveure
van een bloemen- en struikenperkje? Omwonenden botsen met de ideeën van de
gemeente.
Het draait om twee acacia’s aan de Gerard
van Swietenstraat. De gemeente is van mening dat deze moeten verdwijnen ondanks
dat deze zeker een bijdrage leveren aan
de diversiteit. “Door deze bomen te verwijderen komt er meer licht en vocht beschikbaar om hier andere soorten (o.a. Buddleja,
Itea en Hedera ‘Arborescens’) met hoge
biodiversiteitswaarde terug te planten”,
reageert ecoloog Mischa Cillessen van de
gemeente. “Op deze wijze wordt het voor
de mens een aantrekkelijker parkje, maar
vooral wordt op deze wijze de biodiversiteit
verhoogd. Bovendien ligt het parkje aan de
Ecologische Structuur zoals vernoemd in
de Stadsnatuurkaart2040, waarbij biodiversiteit verhogen een speerpunt is.”

Een van de beide acacia’s

De omwonenden blijven bij hun standpunt
dat het kappen van de acacia’s onnodig is.
De gemeente ziet dat nu ook in en heeft

inmiddels laten weten, dat het kappen van
de beide bomen van de baan is.

T.O.C.K.
Al een aantal jaren is op Hemelvaartsdag
een giga groep studenten aanwezig op de
terreinen van FC Tilburg. Dan vindt de jaarlijkse Tilburgse Open Croque Kampioenschappen plaats, waarbij de deelnemers
met houten hamers zo goed mogelijk een
houten bal door ijzeren poortjes moeten
slaan. Het wordt georganiseerd door het
dispuut Braque van studentenvereniging
Plato. Gezelligheid is troef en ook veel
oud-leden komen op dit evenement af. Dit
jaar was de hele zaak nog beter en strakker georganiseerd en stond de feesttent op
gepaste afstand. Overigens kan uit eigen
ervaring gemeld worden dat deze wijkgenoot heerlijke gin-tonics kan mixen.
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Van de KooK
Recepten met een verhaaltje

Schoonmoederstreken

Lucy Reijnen

“Mijn moeder”, vertelt Mieke Verkuyl uit de JP Coenstraat, “was dòl op tuinbonen. En dat
was tragisch want ze was de enige in ons gezin. De rest had er gewoon een hekel aan.”
Mieke lacht, “wat deed mijn moeder dus: iedere keer wanneer iemand van ons verkering
kreeg en die verkering kwam mee-eten, serveerde ze tuinbonen. We waren met z’n zessen
dus dat kwam regelmatig voor.” Mieke wordt enthousiast: “Niet gewoon serveren maar erbij
zeggen dat ze die helemaal speciaal voor deze gelegenheid gemaakt had. De verkering
durfde meestal niet meer te zeggen dat ze tuinbonen niet lekker vonden.” Ze slaat met beide
handen op haar dijen en lacht: “Mijn zwager heeft jarenlang tegen zijn zin tuinbonen
gegeten.”
Mieke vouwt het blaadje met het meegebrachte recept open. “Het gekke is: nu ben ik dol op
tuinbonen. Heerlijk!” Ze geeft me het papier, “Dit is zo’n heerlijk recept. Echt een aanrader!”
Nodig:
- 1,5 kilo verse tuinbonen in de schil of 500 gr
diepvries
- Geraspte schil en sap van een citroen
- 5 gram verse muntblaadjes fijngesneden
- Stukje geitenkaas van 100 gram, 50 gr geraspt en
50 gram geschaafd
- 50 ml lekkere olijfolie
- Zeezout en versgemalen zwarte peper
- 50 gram rucola

Bereiden:
Kook de tuinbonen beetgaar.
Doe de (geschilde) tuinbonen in een kom met
citroenrasp en sap.
Vermeng met munt, geraspte kaas en olijfolie
Alles omscheppen en naar smaak zeezout en peper
toevoegen
Serveren op een bedje van rucola en verdeel het
kaasschaafsel erover.

Elektrische deelauto’s in de wijk 			

Maaike Hanssen

Het initiatief in onze wijk om een zestal elektrische deelauto’s in gebruik te gaan
nemen, wordt steeds concreter. Op 27 mei jl. was er op uitnodiging van de Buurtraad
een bijeenkomst met Alex van der Woerd, vertegenwoordiger van Buurauto uit Amersfoort.
Buurauto
Het lenen van een auto werkt eenvoudig.
In de wijk worden zes deelauto’s geplaatst,
verdeeld over drie locaties. Je kunt via je
mobiel reserveren, de auto ontgrendelen en
de auto starten. Er zijn drie soorten abonnementen (veel, gewoon of weinig gebruik).
Hoe veelvuldiger het gebruik, hoe duurder het abonnement, maar je betaalt dan
minder per kilometer en per uur. De kosten
bij gemiddeld gebruik zijn vergelijkbaar met

Aanwezig waren: Hein Jacobs (Buurtraad), Peter Glerum en Marc van Akkeren
(Gemeente), Mart de Bruijn en Etiënne van
Breugel (werkgroep) en uw scribent. Buurauto is opgericht door Johan Janse en Alex
van der Woerd. Doel is om zoveel mogelijk
mensen een elektrische auto te laten delen
om op die manier het aantal auto’s in een
wijk drastisch te verminderen. Al in veel
gemeenten wordt van de Buurauto gebruik
gemaakt.
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je gebruikt om onderweg op te laden, blijft
in de auto. De actieradius is zo’n 150-200
kilometer. De meest gebruikte auto is de
Nissan Leaf.
Buurauto verzorgt een quickscan: wat voor
soort wijk is het hier? Zijn er veel 2e auto’s?
Dan volgt een probeerperiode en vervolgens volgt er bij voldoende belangstelling
een vaste inzet. Het aantal auto’s is afhankelijk van het aantal gebruikers. Zo zijn er
bedrijven die de auto’s aanschaffen en ’s
avonds en in het weekend ter beschikking
stellen van de wijkbewoners.

Een paar initiatiefnemers mocht al
een proefritje maken

Aanwezigen zijn enthousiast over de mogelijkheden, zeker na beantwoording van
een aantal vragen. De ervaring leert dat
mensen enthousiast worden als ze hebben kennisgemaakt en als duidelijk wordt
wat de voordelen zijn. Daarom besluit de
werkgroep om samen met Buurtauto een
kennismakingsmiddag te organiseren,
mogelijk al in juni.
Heb je interesse om op de hoogte gehouden te worden, stuur dan even een mailtje
naar 7 deelauto@armhoefseakkers.nl.

het gebruik van een gewone auto.
Voordelen zijn mobiliteit, besparen van
openbare ruimte, besparen van energie
en er is ook een sociaal voordeel. Omdat
je met een vaste groep mensen een auto
deelt, houd je rekening met elkaar en zorg
je ervoor dat de auto altijd schoon is. Je
maakt samen afspraken. En je weet wie er
in de auto gereden hebben. Zo zijn er groepen die degene die de auto schoonhoudt,
gratis kilometers geven. De laadpas die

Op maandagavond 24 juni wordt een deel van de Spoorzone omgetoverd tot ontmoetingsplek voor Tilburgse maatschappelijke organisaties. Tijdens de eerste editie van MooMo
Festival – dat staat voor ‘maatschappelijke organisaties ontmoeten maatschappelijke organisaties’ – staan kennismaken en ontmoeten centraal. Info: : https://moomofestival.nl/.
TCT’93 organiseert ook dit jaar weer het vier dagen durend Hart van Brabant Fietsfestijn.
Alle dagen kan er vanaf 9.00 uur gestart worden. De start- en finishlocatie van zondag 30
juni tot en met 3 juli is het clubgebouw van R.K.S.V. Were Di aan de Moerenburgseweg 6.
Kijk op : www.TCT93.nl/hvbff.
Bewoners van de gemeente Tilburg kunnen nog meedoen aan de regentonnenactie
‘Heel Tilburg aan de TON!’ tot de start van de zomervakantie t.w. 5 juli. Als je een regenton
aanschaft wordt deze gratis geplaatst en ontvang je ook nog een overloopset. Meer info en
andere acties zijn te vinden op : www.opgroenevoet.nl.
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De afdeling G/LG hockey van hockeyclub Were Di speelt met 35 enthousiaste leden met
een achttal en twee zestallen in de competitie. Ze zijn op zoek naar een vrijwilliger voor de
organisatie en ook naar nieuwe spelers. Meetrainen kan elke maandag van 19.00 uur tot
20.15 uur! Belangstelling? Neem contact op via 7 glghockeyweredi@gmail.com.
Aan de Hoevense Kanaaldijk, naast de Takkenbende, langs het net vernieuwde fietspad
wordt een klein sportparkje gerealiseerd. Er staan diverse toestellen waarop getraind kan
worden. Ideaal als afwisseling tijdens een rondje hardlopen of wandelen.
Met de app ‘Wandelen in de wijk’ kun je op een leuke manier onze wijk en andere delen
van Tilburg verkennen. Deze app is onlangs vernieuwd waardoor je uit diverse thema-wandelingen kunt kiezen met daarbij de nodige achtergrondinformatie.

Nations League in Tilburg 				

Gerben van Eeuwijk

Een bont gezelschap voetballers uit heel Europa bracht in het Pinksterweekend een
bezoek aan FC Tilburg en andere clubs uit de regio.
Hoezo Brexit? ‘God save the Queen’ klinkt
uit de speakers bij SC Nevelo. Hoezo 1 Europa? De ‘Marseillaise’ wordt fanatiek mee
gezongen door Franse kinderen en ouders.
Evenals het Duitse volkslied ‘Alle menschen
werden Brüder’, of Schwester, want er doen
ook heel veel meiden mee.
Internationaal toernooi
In de maand juni zijn er traditiegetrouw
diverse jeugdtoernooien bij voetbalverenigingen. Bij FC Tilburg is er een puber-versie
voor jeugd tussen 13 en 17 jaar. Op vrijdagavond voor Pinksteren arriveert er al een
Poolse touringcar aan de Spoordijk, ruim op
tijd voor het sportieve weekend. De Polen
laten zich de Hollandse friet met snacks uit
de kantine goed smaken. Mijn vriendelijke
‘Guten Appetit’ wordt door de jonge trainer
op prijs gesteld. Mart van de Ven, terreinbeheerder bij de FC, steekt zijn trots niet onder
stoelen of banken: “Dit Europees toernooi
komt van NOAD af en is vorig jaar niet georganiseerd vanwege de fusie. Nu in 2019
terug van weg geweest, met 36 teams uit
8 landen. Het is wel een enorm werk om te
organiseren, mee logeer adresjes en alles
er om hene.” Zijn Tilburgs klinkt aanstekelijk
en internationaal genoeg, want de voetbaltaal is universeel van aard. En weg tuft hij in
zijn scootmobiel, want zijn toezicht is elders
op het complex hard nodig.

Voorjaarsstorm
Op zaterdag in Oisterwijk waaien de
jeugdteams bijna van de velden af. Acht
Europese vlaggen wapperen strak in de
harde wind, min. kracht 8. Acht Europese
volksliederen klinken verwaaid over het
hoofdveld, met het Wilhelmus als laatste.
Een groep Welshmen uit Chester brult hun
hymne het hardste mee. Gareth Bale op
hun T-shirts, een knalrode draak op hun
vlag, en nog vol leedvermaak dat Engeland
door Oranje is uitgeschakeld op het miniEK in Portugal: “F*king briljant he was, your
Virgil van Dijk. Now he has to beat another
football god, Ronaldo.“ Over hun eigen
Wales in de Nations League hebben ze het
maar liever niet. Uit het praatje langs de
lijn blijkt dat de vaders en zonen slapen op
camping Droomgaard, en dat ze zondag
naar de Efteling gaan: “Better than Disney,
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isn’t it?” Ondertussen vegen de voetbalsters uit Denemarken de vloer aan met al
hun tegenstanders. Onze meiden onder 11
jaar van FC Tilburg zijn zichtbaar onder de
indruk, zelfs aanvoerder Saar: “Ze spelen
hard, net als jongens.” 5-0 in een kwartier
tijd, dat is inderdaad niet best. Hopelijk doen
hun heldinnen - de Oranje Leeuwinnen –
het beter op het vrouwen WK in Frankrijk.
De uitzwaai-wedstrijd die ze bezochten
tegen Australië was in ieder geval hoopvol:
3-0 winst.

staande ovatie na afloop. In 2020 slaat de
a.s. nieuwe club Trinitas een jaartje over
blijkbaar, vanwege een plaatselijke fusie van
3 clubs per 1 juli. “In 2021 zijn we terug!”,
roept de voorzitter enthousiast in 4 talen.
Even later schalt er een komisch bericht
uit de boxen: “Gevonden voorwerpen op te
halen bij het wedstrijdsecretariaat,” gevolgd
door de Engelse en Duitse versies. “In het
Frans weet ik het effe niet, excuus.”
Terug in Tilburg is het jaarlijkse afwachten
bezig, op de uitkomst van de selectietrainingen doordeweeks. “Hopelijk blijf ik in
het hetzelfde team volgend jaar,” verzucht
mijn dochter. Net als haar ouders houdt die
10-jarige niet zo van verandering. Vaak zijn
kinderen net echte mensen.

Selecties
Zo komt het voetbalseizoen in de kinderlevens tot een apotheose, met al die toernooien op TV en in het echt. Een ware verbroedering is zichtbaar op en rond de velden.
De lokale organisator in Oisterwijk krijgt een

Meer groen in de wijk					

Lucy Reijnen

We hebben in onze wijk een werkgroep ‘Groen in de wijk’ die druk zoekt naar mogelijkheden om een aantal plaatsen en straten van meer groen te voorzien.
Deze werkgroep is ontstaan doordat Louise
Sulsters op facebook iets las over dit onderwerp. Ze heeft toen contact gezocht met
Ineke van Kasteren en werd daardoor benaderd door de Buurtraad die haar enthousiasme deelde. Buurvrouw Ingrid Langewouters die zelf ook een moestuin heeft bij
volkstuinvereniging Moerenburg wilde graag
meedenken. Samen met Katy Bertens
(Buurtraad) werd de werkgroep opgericht.
De groep bestaat uit vijf betrokken leden die
overlopen van de ideeën.
Regeltjes
Omdat je ergens moet beginnen werd in
eerste instantie gekeken naar de eigen
straat, de Cornelis Speelmanstraat. Niet
zo’n ‘groene’ straat. “Saai”, zegt Louise,
“zeker wanneer je het vergelijkt met bij

Lucy en Ingrid bewonderen de eerste bloei
van een klimroos
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voorbeeld de J.P. Coenstraat.” “Nu zijn in
onze straat de stoepen erg smal”, vult Ingrid
aan, “dat maakt het ingewikkelder. Want van
die kleine voortuintjes: dat mag niet. Dan
kan er niemand meer langs.” “We hadden er
geen idee van hoeveel regeltjes en ge- en
verboden er zijn”, zucht Louise, “dat levert
allerlei beperkingen op die wij van te voren
niet hadden voorzien.”
Toch hebben de beide voortrekkers samen
met de werkgroepleden een hele hoop
ideeën gegenereerd. Het laten begroeien
van muren, het plaatsen van rekken, bloembakken rondom lantaarnpalen, vergroening
op de straathoeken, bloembakken voor op
de vensterbanken enz.

welke plaats het meest geschikt zijn. Een
bloembak pal op het zuiden zul je anders
moeten vullen dan een bak die het grootste deel van de dag in de schaduw hangt.”
“Dat hebben we moeten afblazen jammer
genoeg.” Ingrid heft haar handen op. “De
stichting werkt natuurlijk veel langzamer
dan een regulier bedrijf. De bloembakken
worden op maat gemaakt en de productiesnelheid is, begrijpelijk, erg laag.”
Vergroening
Aan Louise en Ingrid zal het niet liggen. De
bloembakken aan hun gevel zijn gevuld, de
reacties die ze krijgen zijn erg positief en
ze hopen dat dit zich als een olievlek (maar
dan een groene) zal verspreiden. Over een
jaar verwachten ze dat er toch wel minstens
tien bakken meer hangen in de straat.
In de wijk zijn meer straten die vragen om
vergroening, in sommige straten is er niets
en dat kan en moet anders. Alleen al voor
de bijen en vlinders is meer groen (en bloemen) goed.

Stichting ‘t Anker
Met behulp van de Buurtraad werd subsidie
aangevraagd en gekregen. In samenwerking met Stichting ‘t Anker zijn bloembakken
ontworpen. Deze stichting biedt dagbesteding aan jongeren met een afstand tot de
arbeidsmarkt. De door de jongeren gemaakte proefbakken hangen nu en deze try-outbakken voldoen prima. Er is gekozen voor
houten bakken, want duurzaamheid was in
het ontwerp belangrijk. Bovendien moesten
ze ook praktisch zijn.
“We wilden een plantjesmarkt organiseren”,
vertelt Louise “zodat we mensen ook zouden kunnen adviseren welke plantjes voor

Heb je ook belangstelling voor zo’n mooie
duurzame bloembak? Er worden binnenkort
flyers verspreid. Heb je ideeën? Je kunt
ze kwijt via Katy Bertens van de Buurtraad
want die heeft ‘groen’ in haar portefeuille:
7 buurtraad@armhoefseakkers.nl.

De nieuwe bloembakken van Stichting ’t Anker in de Cornelis Speelmanstraat
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Vakantie-pauze						

Redactie

De plannen zijn gemaakt; de koffers (bijna) gepakt; het weer wordt in de gaten gehouden >tijd voor een welverdiende vakantie!
We wensen iedereen een heerlijke vakantie
toe en hopen op 13 september weer een
nieuwe uitgave bij u in de brievenbus te
laten glijden.

Ook de redactie neemt even een adempauze en de nodige afstand. Dat doen ze echter
pas nadat er nog eens stevig is nagedacht
over het doel, de functie en uitstraling van
dit Wijkblad. Een jaarlijkse pas op de plaats
met een terugblik en wellicht nieuwe plannen.
Dank aan onze geïnteresseerde lezers,
dank aan de vrijwilligers die het Wijkblad
in weer en wind rondbrengen en dank aan
onze adverteerders en de Buurtraad die
het mogelijk maakten dat we weer 10 heel
gevarieerde nummers hebben kunnen
uitbrengen.

Meedenken over Lichtplan Piushaven
Stichting Piushaven Levend Podium organiseerde 11 juni jl. een ‘meedenkavond’ over
een lichtplan voor de Piushaven. Met zo’n 50 belangstellenden die hopten langs vier
gesprekstafels passeerden nogal wat ideeën de revue.
‘Piushaven op gepaste wijze laten sprankelen zodat dit ten goede komt aan de veiligheid en de verbinding tussen verschillende
buurten’, stond op de uitnodiging. “Het
gaat niet zo zeer om straatverlichting, maar
juist een creatieve manier van verlichten.
We willen graag dat het plan door de buurt
wordt bedacht en wellicht ook uitgevoerd”,
lichtte Ralf Embregts toe. Hij vertelde ook
dat er ruim € 100.000 beschikbaar was en
er gezocht moest worden naar een duurzame vorm van verlichting die zeker zo’n 5
jaar mee moest gaan. “Dus niet zomaar wat
lampjes van een bouwmarkt.”

een deel het echter al lang begeven heeft.
Ook het immer durende fiasco met de
verlichte Love Boat maakte deel uit van dat
plan. Logisch dat er dus van enige scepsis
sprake was bij een aantal aanwezigen.
De brainstormsessie onder leiding van Pien
Rosmalen leverde echter ook een scala aan
ideeën en praktische tips op. Aanwezigen
zien o.a. graag het realiseren van een soort
‘wave’ met verlichting die naar het centrum
toe steeds sprankelender wordt en die
aangepast kan worden aan het jaargetijde.
Noodzaak ook: het aanleggen van meer
stopcontacten langs de oever en zonnepanelen om de stroom op te wekken.

Nieuwe poging
Beetje vreemd eigenlijk, want in 2013 lanceerde de gemeente nog de startfase van
een groot lichtplan wat in de richting van 2
miljoen liep. De start was toen veelbelovend
met de verlichting langs de Werf, waarvan

Een werkgroep gaat nu aan de slag met de
verdere uitwerking en over een tijdje worden
de omwonenden weer uitgenodigd om het
resultaat te bespreken.
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Uit-slapen bij Esther

Een oppas service die in de nachtelijke uren voor je klaar staat.
Mail naar 7 estur6748@gmail.com.

Zang- of pianolessen in alle stijlen

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

Wandelmaatje gezocht

Ik ben op zoek naar mensen die graag een stukje wandelen. De bedoeling is om samen
1 keer per week een wandeling van ongeveer 10 km. te gaan maken. Bij voorkeur op dinsdag of vrijdag. Heb je interesse? Stuur een mail naar 7 wilkocx@home.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
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

30 juni
t/m 3 juli

Vanaf 09.00 uur

Clubgebouw R.K.T.V. Were Di
Brabantse Fietsvierdaagse

4 jul./
1 aug

19.00 – 21.00 uur

17 aug.

Hele dag

25 aug.

Vanaf 10.00 uur

1 sept.

Div. tijden

La Poubelle
Repair Café voor reparatie van nog bruikbare spullen
Terrein Were Di Hockey
Beach Volley Armhoef
Wijk Armhoef
Garagesale
Wijk Armhoefse Akkers
Doorkomst lopers Tilburg Ten Miles

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

29 augustus
13 september

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

Ø Buurtraad

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

Leden

Vergadering

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: 10 september. 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

Ø Centraal Meldpunt

Voor klachten of opmerkingen over uw woonomgeving:
(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.

Erwin van Erve
Ralph van Iersel

Armhoefse Akkers
Gemeente Tilburg
Wier / Meldpunt
GGz

Waterpaviljoen
Moerenburg
Moerenburg

Team Piushaven
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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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