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Is het je ook opgevallen? Sinds er weer wat meer mag in deze coronatijd, is het 
aantal bootjes en andere drijvende dingen in de Piushaven en op het 
Wilhelmina-kanaal fors toegenomen. Corona-beach langs de kant en 

corona-boats op het water als de zon uitbundig schijnt (foto Toine Kocx)
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Er is dit jaar tot nu toe nog geen enkele 
mogelijkheid geweest voor menners om 
een samengestelde wedstrijd te rijden. In 
samenwerking met de KNHS en gemeente 
Tilburg is menvereniging de Postkoets aan 
het kijken of het mogelijk is om de men-
ners toch een kans te geven zo’n wedstrijd 
te rijden, al is het dan in een aangepaste 
vorm. In Moerenburg is zoveel ruimte, dat 
zij denken dat zij een vorm bedacht hebben 
die past binnen de richtlijnen van het RIVM. 
Op zondag 20 september zal de dressuur 
en vaardigheid verreden worden en op 
zondag 27 september de marathon met de 
spectaculaire hindernissen. Dit alles zonder 
camping en overnachtingsmogelijkheden. 
Puur voor de sport, dit jaar.

Alleen kijkers
Het evenement wordt gehouden op een 
geheel open terrein tussen de Oisterwijk-
sebaan (zandpad) , Broekstraat en rond 
de Koebrugseweg. Totaal mag er 10 ha. 
gebruikt worden van de agrariers in het 
gebied. Net als de voorgaande jaren, maar 
dan helaas zonder extra aantrekkelijke 
dingen voor het publiek, omdat iedereen 
welkom is, maar de organisatie waakt 
voor grote groepen mensen op het terrein. 
Liefhebbers, nieuwsgierigen zijn natuur-
lijk van harte welkom en daarvoor is ook 
voldoende ruimte, maar naast de wedstrijd 

Menwedstrijd Moerenburg corona-proof
In verband met het coronavirus zal de samengestelde menwedstrijd in Moerenburg dit 
jaar helemaal anders van opzet worden dan in voorgaande jaren. 

zijn er geen activiteiten en geen kramen en/
of feesttent. 

Veiligheid
Menvereniging de Postkoets organiseert al 
25 jaar een topsportevenement waarvan 
alle deelnemers weten wat de officiële 
reglementen voor deelname en verkeer 
zijn. Iedereen is zich terdege bewust van 
zijn verantwoordelijkheden. De organsisa-
tie zal er alles aan doen wat nodig is om 
alles veilig voor vrijwilligers, bezoekers en 
deelnemers te laten verlopen. De deelne-
mers wordt natuurlijk gevraagd om via de 
Bosscheweg-Hoevense Kanaaldijk aan te 
rijden, maar navigatiesystemen zijn eigen-
aardig, dus de organisatie excuseert zich 
bij voorbaat als een enkele deelnemer toch 
door de wijk zal rijden. 

Het gaat er de organisatie puur om na 
de corona-lockdown een keer een moge-
lijkhied te bieden aan de menners om te 
oefenen op wedstrijdniveau. De deelne-
mers staan te trappelen om deel te kunnen 
nemen. Van beginners tot ervaren rotten, 
van kleine pony’s tot grote paarden. Voor 
meer informatie  www.mvdepostkoets.nl.  
Wilt u helpen of heeft u vragen, dan kunt u 
die sturen naar 
 secretariaat@menwedstrijd.nl
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Ook in diverse plaatsen en plekken in en 
rond Tilburg deden leerlingen van Rob 
hetzelfde. Zij luidden daarmee de jaar-
lijkse, indrukwekkende 2 minuten stilte in. 
Het was een van de vele manieren om 
de Dodenherdenkingen zonder publiek in 
alle plaatsen van Nederland een bepaald 
cachet te geven. 

Zolder
De huidige corona-crisis blies onverwacht 
een stevige switch in Rob’s carrière. Na 
zo’n beetje heel zijn werkzame leven als 
trompetleraar in loondienst, wordt hij nu 
min of meer noodgedwongen een zzp’er, 
een zelfstandige zonder personeel. Een 
van zijn werkgevers, Factorium, kreeg te 
maken met bezuinigingen op cultuur in de 
gemeente Goirle en dat betekende ontslag 
voor alle muziekdocenten aldaar. Omdat 
de toekomst van het muziekonderwijs in 
Nederland verre van rooskleurig is, heeft hij 

Blazen en daarbij spannen…
Tijdens Dodenherdenking op 4 mei jl. klonk s’ avonds om 19.58 uur het Taptoe-signaal 
uit een zolderraam in de JP Coenstraat. Rob Ysebaert met zijn trompet gaf gehoor aan 
de landelijke oproep om deze herdenking luister bij te zetten.

besloten om per 1 september met ver-
vroegd pensioen te gaan en dus ook zijn 
baan bij het KunstPodium (Dongen, Gilze & 
Rijen) op te zeggen.
Rob (62) is er niet echt rouwig om en het 
paste ook naadloos in zijn toekomstper-
spectief: “Ik zie het als een voordeel. Ik 
ben nu eigen baas, kan mijn eigen plan-
ningen maken en heb geen bemoeienissen 
meer van ‘bovenaf’. Daarbij kan ik tot 2022 
gebruik blijven maken van mijn lokaal in 
het Cultureel Centrum Jan van Besouw in 
Goirle. Daarnaast heb ik thuis op zolder 
een ruimte waar ik mijn leerlingen les kan 
geven.”  
In die 40 jaar dat Rob nu trompetles geeft, 
heeft hij al heel wat leerlingen gehad. “De 
meeste leerlingen blijven lang op les, soms 
meer dan 10 jaar, dus dan leer je ze goed 
kennen. Op dit moment is mijn jongste leer-
ling 8 jaar en mijn oudste 78!”

Blijven oefenen
De trompet is een prachtig instrument dat 
met een goede techniek niet heel moeilijk 
is om te bespelen. Het komt vooral aan op 
‘blazen en daarbij spannen’ en niet ‘span-
nen en daarbij blazen’, doceert Rob. “In 
mijn lessen draait het vooral om het contact 
met de leerling en dan samen zoeken 
naar de juiste muziek die bij de leerling 
past. Want muziek die je leuk vindt, ga je 
ook oefenen. En wil je iets bereiken op 
een instrument, dan moet zoiets dagelijks 
gebeuren. 
Rob doet meer dan alleen trompetles ge-
ven. Ook dirigeert hij verschillende ensem-
ble’s, waaronder een harmonie, een koper-
ensemble en een jeugdorkest. “Doordat ik 
nu ‘eigen baas ben’ en zelf mijn lessen kan 
inplannen, kan ik me wat gemakkelijker vrij 
maken om sommige avonden hiervoor te 
reserveren.”Jong geleerd...
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ICT-klusjes 
Rob Ysebaert is de man achter de scher-
men van dit wijkblad. Al heel wat jaren weet 
hij alle losse bijdragen van de correspon-
denten te ordenen en vorm te geven tot 
een heel herkenbaar geheel. Dat kost ‘m 
maandelijks een aantal uurtjes als vrijwil-
liger. 
Maar waar hij ook heel goed in is: het op-
lossen van allerlei ICT-problemen. “Ik zoek 
het uit en ik kom er uit”, zegt hij zelf. Of 
het nu gaat om de software die niet (meer) 
werkt; een computer die het niet meer doet 

of bestanden die ineens zoek zijn, Rob 
vindt het een uitdaging om iets weer aan de 
praat te krijgen. Zijn inmiddels opgebouwde 
expertise op ICT-gebied vindt al gretig af-
trek. Rob heeft zich onlangs ingeschreven 
bij de KVK. Niet alleen voor trompetlessen 
maar ook voor ICT-ondersteuning.

Interesse in een nieuwe hobby zoals trom-
pet spelen, of is jouw computer of telefoon 
het ineens beu? 
Bel of mail met Rob Ysebaert 
 06 1488 0307,  rob.ysebaert@gmail.com

Dit kleinschalige evenement aan het eind 
van de zomervakantie valt eveneens ten 
prooi aan de coronacrisis. Het drietal 
Marian van Baast, Brigitte van Dam en 
Annemarie Smolders zou nu al met de 
organisatie begonnen zijn, maar door alle 
beperkingen rond corona durven zij dit nu 
niet aan. Marian: “Er zit een te groot risico 
aan, dat alle voorbereidingen op het laatste 
moment teniet worden gedaan en dat er 
eind augustus nog steeds een verbod is op 
het organiseren van dit soort dingen. Het 
liefst had ik de Garagesale natuurlijk door 
laten gaan, want er is nu al zo weinig te 
beleven. Maar als ik nuchter nadenk, is het 
beter om de Garagesale naar het volgend 
jaar uit te stellen.”

Garagesale gaat (ook) niet door
Niet meer weg te denken uit de Armhoefse Akkers: de jaarlijkse Garagesale. Ieder jaar 
trekt dit evenement meer en meer bezoekers en ook het aantal deelnemers dat hun 
spullen te koop aanbiedt, groeit gestaag. Helaas dit jaar geen succesvol vervolg.

Peddelaars Frits 
en Yvette uit de 
Daendelsstraat 
beoefenen op 
surfplanken hun 
nieuwe Corona-
hobby in het 
Wilhelminakanaal
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“Ik ben Rian van der Schoof - ondanks mijn 
voornaam toch écht van het mannelijke 
geslacht  - en ik word in augustus 71 jaar 
jong. Mijn hele arbeidzame leven heeft zich 
in de wereldwijde export afgespeeld en ik 
kan dus zonder overdrijven stellen, dat ik 
aardig wat van deze aardbol heb gezien. 
Vreemde talen en culturen hebben altijd 
tot mijn verbeelding gesproken. Maar het 
is toch vele malen aantrekkelijker en fijner 
om nu, na mijn pensioen, met mijn vrouw 
samen leuke reizen te kunnen maken. 

Activiteiten
Mijn dagelijkse bezigheden bestaan uit 
zeer verschillende activiteiten: vrijwilliger 
bij Safaripark Beekse Bergen, surveillant 
bij Fontys Hogescholen, lid van de verwan-
tenraad Zonnehof Amarant en lid van de 
sub-regioraad van Amarant. Ik speel graag 
een partijtje golf, fiets en wandel veel, en 
lezen is ook een hobby, dus kom mijn tijd 
heel prima door.
Niet geboren maar zeker wél getogen in 
de voormalige Sacramentsparochie (J.P. 
Coenstraat), waar ik een fantastische jeugd 
heb mogen doorbrengen. Nu is de cirkel 

Nieuwe leden in de Buurtraad 
Het is wat stilletjes verlopen, maar sinds enkele maanden is de Buurtraad van onze 
wijk uitgebreid met twee nieuwe leden. Rian van der Schoof en Mart Hoppenbrouwers 
stellen zich voor.

weer bijna perfect rond, want sinds 1,5 
jaar wonen we weer in de wijk en wel in de 
Gerard de Bondtstraat. Ik voelde me al die 
voorbije jaren toch altijd nog zeer betrok-
ken bij het wel en wee van ‘mijn’ oude 
buurt. Dat was ook de reden om direct te 
reageren op de oproep van de Buurtraad 
voor een nieuw lid in de raad. En aldus 
geschiede: vanaf 1 januari jl. is dat realiteit 
en ik hoop van harte van toegevoegde 
waarde te kunnen zijn. De veelzijdigheid 
aan projecten, initiatieven, vragen uit de 
buurt, etc. maken het voor mij erg interes-
sant om mijn beste beentje voor te zetten. 
Ik heb er zin in!”

Mart Hoppenbrouwers 
Is commercieel directeur bij Dolmans 
Landscaping Group, een groenvoorzie-
ningsbedrijf, actief in ontwerp, aanleg, 
onderhoud van groenvoorzieningen en 
boomverzorging met 14 vestigingen in 
Nederland en België. De gemeente Tilburg 
besteedt veel onderhoud aan hen uit en 
vraagt advies bij o.a. de reconstructies van 
wegen en wijken in Tilburg. Zo zijn bijvoor-
beeld de bomen in de JP Coenstraat en 
Armhoefstraat door dit bedrijf geleverd en 
aangeplant.
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Moerenburg
Met zijn vriendin Bibi ’t Hart, eigenaresse 
van Buutvrij koffiecafé in het dwaalgebied 
van Tilburg en de kinderen Loutje en Vik is 
hij recent aan de Oisterwijksebaan komen 
wonen.
Mart: “In 2015 zijn we verhuisd van het 
centrum naar Boerhaavestraat waar we 
met veel, heel veel plezier gewoond heb-
ben. Vanaf toen liepen we bijna dagelijks 
met onze hond Ramses een rondje door 
Moerenburg. Toen we het huis aan de 
Oisterwijksebaan konden kopen, is een 
droom uitgekomen. Dit helemaal omdat ik 
ben opgegroeid in de Zandstraat (mijn opa 
en oma waren kippenboer) en omdat we 
nu ook midden in de natuur wonen en toch 
dicht tegen het centrum. We houden name-
lijk nog wel van ‘rumoer’ om ons heen.
Binnen de Buurtraad probeer ik Moeren-
burg zo goed mogelijk te vertegenwoordi-
gen. Moerenburg is immers de ‘achtertuin’ 
van veel bewoners van de Armhoefse 

Akkers en de wijken daar omheen.
Ik wil me met name inzetten voor de 
verkeersveiligheid en de balans tussen re-
creatie, natuur en wonen in dit prachtig ge-
bied, rekening houdend met alle belangen. 
Zowel voor de bewoners als de gebruikers. 
Maar te allen tijde voor de belangrijkste 
functies van Moerenburg, te weten (be)
wonen, recreëren, beleven en bewonderen, 
sporten en de natuurontwikkeling.”

Mooi, dat de Buurtraad nu weer op sterkte 
is. Succes allen!

Alle groepen komen weer dagelijks naar 
school en dat betekent dat het thuison-
derwijs en de noodopvang zijn komen te 
vervallen. Wat blijft zijn de extra hygiëne-
maatregelen op school zoals extra vaak je 
handen wassen en geen eten of drinken 
meenemen. Ook traktaties vanwege een 
verjaardag moeten voorverpakt zijn en 
mogen alleen thuis opgegeten worden. Het 
spreekt vanzelf dat er extra schoonmaak-
rondes in de school zijn en dat de kinderen 
een bepaalde looproute moeten volgen. 
Ouders zijn ook even niet welkom.

Basisschool en het nieuwe ‘normaal’ 
Maandag 8 juni jl. zijn ook op basisschool Armhoefse Akker de reguliere lessen weer 
opgestart. Na de lockdown weer volle klassen, maar wel met extra regeltjes.

Infographic
Meneer Sjors van Egeraat, leerkracht van 
groep 8, heeft de voornaamste afspraken 
heel mooi samengevat op een infographic. 
Hij maakte er ook een over het schoolkamp 
van groep 8, dat dit jaar op school gaat 
plaatsvinden. Een goed alternatief voor de 
afsluiting van de basisschoolperiode die 
door de coronacrisis op heel veel scholen 
immers in het water dreigt te vallen. De 
laatste vrijdag en zaterdag ‘kamperen’ 
de leerlingen van groep 8 dus gezellig op 
school. Wij wensen ze heel veel plezier! 
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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          
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

  

 

Prinsenhoeven 36                      013-5420685             info@vdbraakenmaas.nl   

 

Overige Specialismen: fysiotherapie, geriatrietherapie, manuele therapie, sportblessures, 
revalidatie na een operatie of beroerte, looptrainingen (etalagebenen), Parkinson, 

hyperventilatieklachten, COPD, tape, dry needling. 

 

Onze kinderfysiotherapeut Maartje begeleidt  
kinderen met motorische problemen met als doel 
hen zo optimaal mogelijk te laten bewegen en te 

ontwikkelen. Een “niet-pluis gevoel” is reden genoeg 
om een deskundige te raadplegen. Immers het is 

van groot belang om vroegtijdig te beginnen met de 
juiste zorg, zodat een kind zich optimaal kan 

ontwikkelen. U kunt zonder verwijzing van uw arts terecht. 
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In de supermarkt, op straat, bij de ijs-
cokraam aan de draaibrug en zelfs virtueel 
op Marktplaats. ‘’Leuk huis, zeggen ze dan. 
Of, waar ken ik jullie ook alweer van?’’. Het 
heeft waarschijnlijk ook te maken met het 
feit dat Luuk als 2 druppels water op Martijn 
Krabbe lijkt en Marijke lijkt op een bekende 
presentatrice.

Gekte huizenmarkt
Hoe gek kan het worden op de huizenmarkt 
tegenwoordig? Een huis kopen zonder dat 
je het zelf ooit gezien hebt, dat je niet zelf 
gaat opknappen en inrichten en dan ook 
nog met dit avontuur op TV komen, zo gek 
dus. Luuk en Marijke waren door vrien-
den opgegeven bij het RTL4 programma 
‘Kopen zonder Kijken’, omdat het maar niet 
opschoot met de plannen om vanuit Den 
Bosch naar Tilburg te verhuizen. Na de 
screening mochten ze meedoen en zijn ze 
vlak voor de coronacrisis neergestreken in 
hun prachtig opgeknapt en stijlvol ingericht 
huis in de Heile Schoorstraat. Hoe mooi dit 
ook klinkt, het was stressvol om anderen 
op pad te sturen om jouw geld uit te geven 
en belangrijke keuzes voor jou te maken.

In de roos
De Tilburgse Luuk brengt zijn Bossche 
liefde mee naar Armhoef, waar zijn beide 
ouders hebben gewoond en ze elkaar 
hebben leren kennen: “De vonk tussen 
hen is in deze wijk overgeslagen, dus wel 
mooi dat wij hier nu ook weer terecht zijn 
gekomen.”
Veel invloed hierop hebben ze niet gehad, 
want de aankoopmakelaar ging op pad 
met hun budget om een woning te zoeken. 
“Het was echt stressvol om alles uit handen 
te geven. We kregen een plattegrond van 
Tilburg en daar mochten we op aangeven 
waar we absoluut niet wilden wonen. Er 
volgden een paar korte gesprekjes met de 
aannemer en de styliste die al heel snel 

BN-ers in de wijk                                                          France Ghijsen

Ze hoeven nog niet incognito door de wijk te lopen, want het is toch wel grappig om 
door veel mensen herkend te worden, vinden Luuk en Marijke. 

leken te begrijpen wat wij wilden, terwijl ik 
nog uren of dagen hierover door kon blijven 
praten”, aldus Marijke.

Draai aan geven
Als de koop gedaan is, worden de stellen in 
het programma met een blinddoek op naar 
hun nieuwe huis gebracht. De opluchting 
was groot toen ze voor hun huis stonden. 
“Fijne wijk, leuke straat, maar binnen viel 
het tegen. Het was kleiner dan ik ver-
wachtte en overal waren hokjes gemaakt. 
Wij zouden er zelf niks van hebben kunnen 
maken.” 
De bonus om mee te doen aan dit pro-
gramma is dat er buiten de kaders gedacht 
wordt.

Marijke en Luuk in hun nieuwe huis
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Zo is er letterlijk een draai gegeven aan 
de trap naar de eerste en tweede etage, 
waardoor alle ruimtes optimaal gebruikt 
worden. Het wensenlijstje van de nieuwe 
huiseigenaren, op de opbouw na, is dan 
ook ingelost. De topper is de grote open 
keuken, waar ze met hun vrienden re-
gelmatig lang zitten te borrelen. ‘Door de 
coronacrisis is het nog rustig geweest met 

bezoek en ook wij werken thuis, wat nu wel 
erg fijn is. Het was een mooie ervaring om 
dit avontuur een keer aan te gaan, maar 
een volgende keer zullen we het toch zelf 
gaan doen”, vindt Luuk 

De volgende keer staat nog niet op de 
planning, want ze voelen zich voorlopig hier 
thuis!

Dit is de zesjarige Lars Schuurmans uit 
de Antonie van Diemenstraat. Een echte 
ondernemer! Voor zijn deur verkocht hij 
vorige maand armbandjes die hij zelf heeft 
gemaakt. Op het eveneens zelfgemaakte 
bord aan het hek geeft hij aan dat ook bij 
hem de 1,5-meter geldt. Op zijn tafeltje 
heeft hij een bakje voor het geld, een bakje 
met de armbandjes en zelfs een flesje met 
een desinfecterend middel staan. Heel 
goed gedaan Lars!
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Al jaren hebben we een smal voortuintje 
met lavendelstruiken. In de maanden mei 
en juni bloeit en geurt dit overdadig. Dit jaar 
niet. De struiken hebben bezoek gehad van 
een prachtig glanzend kevertje: goudkleurig 
met groenig-blauwe en rode strepen. Ik heb 
er een foto van gemaakt omdat ik het zo’n 
mooi kevertje vond.

Twee weken later was de lavendel weg-
gevreten en op sterven na dood. Ik heb 
het kevertje opgezocht. Het gaat hier om 
het Rozemarijngoudhaantje. Over komen 
waaien uit zuidelijke streken. Lust ook 
rozemarijn, salie en tijm. Heeft hier geen 
natuurlijke vijanden. Hád geen natuurlijke 
vijanden. Nu heeft hij er tenminste één. De 
enige remedie is namelijk ze handmatig 
van de struik plukken en dood maken.

Wandelend door de wijk zag ik dat nog 
veel meer lavendelstruikjes vol zitten met 

Lavendelellende             Lucy Reijnen

het prachtige maar verwoestende kevertje. 
We hebben toch die plaag gehad met de 
buxusmot. Wie weet is dit net zoiets. Krij-
gen we allemaal lavendelellende…

Het definitieve ontwerp voor de uitkijktoren 
van Nina Aalbers is klaar en nu wordt de 
laatste hand gelegd aan het groenont-
werp. Dit gebeurt in samenspraak met het 
Waterschap De Dommel en Rijkswaterstaat 
vanwege de plannen voor de verbreding 
van de A58.

Groen
Tijdens de informatieavond op 2 juli 2019 
is door omwonenden aan de gemeente 
gevraagd om te onderzoeken of het 
mogelijk is om de constructie en het 
groenontwerp aan te passen aan de 
natuurlijke omgeving. Dat verzoek is 
ingewilligd. In het groenontwerp wordt 
rekening gehouden met de biodiversiteit 
door nieuwe, verschillende soorten bomen 

Uitkijktoren in zicht

Als alles meezit, heeft iedereen eind oktober de mogelijkheid om de gloednieuwe 
uitkijktoren ‘De Nieuwe Herdgang’ te beklimmen die dan het Landschapspark Moeren-
burg-Koningshoeven siert.

De maquette van de uitkijktoren De Nieuwe 
Herdgang
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aan te planten en door een gevarieerd 
grasmengsel aan te brengen. 
Die avond hebben aanwezigen ook hun 
zorgen geuit over mogelijke overlast in het 
gebied. De gemeente geeft het advies dat 
in het geval van overlast of calamiteiten, 
deze gemeld kunnen worden via de (gratis) 
BuitenBeter App,  www.tilburg.nl/melden 
en via  14 013 (lokaal tarief). 

Moeite
De uitkijktoren wordt geplaatst op een 
stukje terrein dat omsloten wordt door de 
snelwegen Breda – Eindhoven en Eindho-
ven – Breda. Het geheel komt op een heu-
veltje te liggen en wordt uitgevoerd in een 
stalen constructie die bekleed wordt met 
duurzaam hout. De toren wordt beschermd 
met een hekwerk, waarin een toegangs-

poort komt. Het aantal gelijktijdige bezoe-
kers wordt gereguleerd door een tourni-
quet, een draaipoortje, dat blokkeert als het 
maximum is bereikt. Als er een (betalende) 
bezoeker uitgaat, kan er weer een nieuwe 
binnen. De drie delen van de driehoek 
worden voorzien van trappen: steil – steiler 
– steilst, dus het zal wat moeite kosten de 
‘top’ te bereiken. Al klimmend komen zo 3 
verschillende landschappen voorbij.

Om de uitkijktoren te kunnen bouwen 
moet nu eerst een omgevingsvergunning 
worden aangevraagd. Daarnaast moet de 
gemeente op zoek naar een aannemer. De 
planning is dat de werkzaamheden begin 
september kunnen starten en eind oktober 
klaar zijn.

We hebben zelfs een wachtlijst aangelegd 
omdat we de ervaring hebben dat som-
mige reserveringen worden teruggetrokken. 
Heb je nog interesse, ga dan naar  www.
armhoefseakkers.nl (dossiers postcoder-
oosproject) en vul alsnog het reserverings-
formulier in. Je wordt dan op de wachtlijst 
geplaatst.

Coöperatie
Als werkgroep hebben we al aan Enexis 
opdracht gegeven voor het realiseren van 
de twee nieuwe elektriciteitsaansluitingen. 
Voorlopige planning van Enexis is pas be-
gin oktober. Verder zijn we bezig met een 
notaris om de Coöperatie Energiefabriek 
Armhoef U.A. op te richten, waarna we alle 
andere zaken kunnen gaan regelen.
Belangrijk te melden is ook dat de postco-
deroos-regeling ingrijpend gaat wijzigen: 
per 1 januari 2021 wordt de postcoderege-
ling een subsidieregeling. Deze subsidie 
wordt dan aan de coöperatie uitgekeerd op 

Voortgang postcoderoos Energiefabriek Armhoef
Inmiddels zijn alle ± 400 zonnepanelen gereserveerd voor de daken van de BS Arm-
hoefse Akker en GGz Breburg door mensen die zelf geen geschikt dak meer hebben 
voor zonnepanelen. 

basis van de opgewekte stroom. De Coö-
peratie keert dan vervolgens jaarlijks een 
bedrag uit aan de leden op basis van het 
aandeel in het totaal. De details van deze 
nieuwe subsidieregeling worden pas in het 
najaar bekend gemaakt. 

Keuze
De huidige postcoderoosregeling is 
gebaseerd op de teruggave van de ener-
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giebelasting via eigen energierekening van 
ieder lid. Hiermee verdien je de eenmalige 
investering ruim binnen de 15 jaar terug, de 
duur van het postcoderoosproject.
Het is niet toegestaan om van de oude 
regeling over te stappen naar de nieuwe 
regeling, zodat we een goede afweging 
moeten maken. In het najaar kunnen we 
een goede afgewogen keuze maken op 
basis van verwachtingen en risico’s voor de 
komende 15 jaar. Is de bestaande regeling 
voor ons het meest gunstig, dan starten we 

nog dit jaar. Komt de nieuwe subsidierege-
ling er beter uit dan starten we pas begin 
2021.
Naast deze periodieke berichtgeving in de 
buurtkrant, houden we onze aspirant-leden 
regelmatig middels een nieuwsbrief op de 
hoogte.

De Werkgroep Energiefabriek Armhoef:
Alex Savelkoul, Frans van Bakel, Hein 
Jacobs, Trudy Wajon, Ger Pepels en John 
Kwaks.

 
 
Repair Café La Poubelle blijft nog gesloten  
 
Vanwege de corona maatregelen zijn we als Repair Café helaas nog gesloten tot 
voorlopig begin september. 
 
Wij volgen hiermee het beleid van de landelijke Repair Café organisatie. Actuele 
informatie kun je vinden op onze site : www.repaircafe-lapoubelle.nl. Je kunt daar ook 
een vraag of opmerking naar ons versturen. Hopelijk zijn we daarna weer iedere eerste 
donderdag van de maand open van 19:00 tot 21:00 uur. 
 
Gooi je te repareren spullen, zoals kleding, fietsen, elektrische apparaten, speelgoed of 
andere gebruiksvoorwerpen, dus niet weg. Bewaar ze tot we weer opengaan. Vanaf de 
start in 2014 hebben we ongeveer 70% van de aangeboden spullen kunnen redden. 
Grote kans dus dat we ook jouw spullen kunnen repareren. 
 
PS. La Poubelle zelf is wel gewoon open. 
 

 
Een berg van 80 x 6 = 480 heerlijke worstenbroodjes van de 
bakker uit onze wijk... Omdat er dit voorjaar al drie senioren-
diners geen doorgang konden vinden door het coronavirus, 
besloot de Buurtraad om bij de gasten van het diner een 
lekkere attentie rond te brengen. De Buurtraadleden gingen op 
80 adressen langs. In de hoop dat iedereen in het najaar weer 
kan aanschuiven voor een diner in de Pelgrimhoeve
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Hein woont met zijn gezin op de hoek van 
de JP. Coenstraat en de Ringbaan Oost en 
pleit voor het plaatsen van enkele flitspalen 
langs deze weg. Hij schrijft in zijn rekwest 
aan de gemeente o.a.: ‘Vanuit de brug over 
de Piushaven, maar ook de andere kant 
op, nemen veel auto’s en (sinds de zon 
schijnt ook weer motoren), als het ware 
een aanloop om richting de spoorbrug/het 
Cenakel te scheuren. Veelal gaat dit samen 
met knallende uitlaten. Ik durft te stellen dat 
snelheden van 100+ niet uitgesloten zijn.’ 
Meer dan 17 (oud)wijkbewoners steunden 
zijn oproep van harte.

Flitspalen
“Als ik bekeuringen zou kunnen uitschrijven 
kon ik nu met pensioen en ik ben pas 48. 
Er wordt veel en veel te hard gereden.” Hij 
staaft zijn beweringen met metingen door 
de politie op 19 en 22 april jl.: ‘Resultaat 
dag 1, meer dan 400 bekeuringen op ca. 
3400 auto’s. Diverse keren werd er meer 
dan 115 km/u aangetikt. De politie was 
zo geschrokken van de resultaten, dat 
men besloot op een werkdag (ondanks de 
Corona crisis en de Meivakantie) wederom 
te flitsen. Dag 2: Wederom meer dan 400 
bekeuringen op ca. 5300 auto’s. Hoogst 
gemeten snelheid 90 km/u.’
Hein zou dan ook graag zien dat er ter 
hoogte van de JP. Coenstraat aan weers-
zijde van de Ringbaan flitspalen komen te 
staan. Hij weet, dat de gemeente niet gaat 
over de locaties van flitspalen, maar dat het 
College daar wel via haar netwerk invloed 
op uit kan oefenen.

Omarmd
Dinsdagavond 9 juni schoof Hein virtueel 
aan bij de fracties in de gemeenteraad. 
Hein: “Het was voor mij een eerste kennis-
making met de politiek en dat was positief. 
Mijn voorstel kreeg veel bijval en werd 

Racebaan Ringbaan Oost
Half mei maakte wijkbewoner Hein de Brouwer gebruik van ‘Zelf je punt maken bij de 
gemeenteraad’ om de verkeerproblematiek op de Ringbaan Oost aan te kaarten. Dins-
dag 9 juni jl. mocht hij aanschuiven bij de fracties. 

omarmd.” 
In de drie kwartier die voor dit onderwerp 
was uitgetrokken, werd de verkeersproble-
matiek verbreed naar heel onze wijk die 
dagelijks (te) veel (sluip)verkeer krijgt te 
verwerken en waar de te lage spoorbrug al 
jaren een echte bottle neck is. De raadsle-
den bleken goed op de hoogte hiervan..
Vanuit de fracties werd tevens gewezen op 
een aantal andere hotspots in Tilburg zoals 
de Cityring, Korvelseweg en de Ringbanen. 
Ook daar is vaak de verkeersintensiteit te 
hoog en wordt er vaak te hard gereden. 
“Er is gesproken over wat Tilburg zelf kan 
doen, zoals de verplaatsbare flitspalen, en 
de noodzaak om met het OM (Openbaar 
Ministerie) in gesprek te gaan. Ik hoop dat 
ik daarvoor ook wordt uitgenodigd”, aldus 
Hein.

Wijkgenoot Cyrille Fijnaut had Hein de 
tip meegegeven over Leuven (B) waar 
zogenaamde telramen worden ingezet om 
de verkeersdruk te meten. Hein: “Zo’n ap-
paraatje wordt op een raam bevestigd en 
telt automatisch de diverse soorten verkeer 
zoals o.a. auto’s, motoren, fietsen en voet-
gangers. Op die manier kan er op diverse 
plekken eenvoudig de nodige objectieve 
data verzameld worden en dat is belangrijk 
om aan te kunnen tonen, dat er maatrege-
len getroffen moeten worden.” 
Wordt vervolgd.
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In gesprek langs de lijn met coördinator van 
de G/LG-tak van Were Di hockey, Annette 
Ysebaert: “Er zijn zo’n 30 jongeren -die ex-
tra aandacht nodig hebben- lid van de club, 
zij trainen hier op maandagavond met zijn 
allen. En op donderdag het 8-tal nog eens 
extra. Een team dat ook competitie speelt. 
Je zou het zo niet zeggen, maar ze heb-
ben allemaal een verhaal, van autisme via 
Down syndroom tot gedragsproblemen of 
een (licht) verstandelijke beperking. Samen 
sporten en lol maken is echt een uitlaatklep 
voor hen allemaal.”

Sporthart
Annette woont in de wijk Armhoef en is in 
het dagelijks leven docent bij de school 
voor Sport en Bewegen van het ROC 
Tilburg. Blijkbaar lopen werk en hobby in 
elkaar over toch? “Het is inderdaad handig 
dat mijn vrijwilligerswerk raakvlakken heeft 
met het docentschap, al is het maar omdat 
ik dan telkens stagiaires kan plaatsen. Die 
twee meiden Lisa en Joyce die vanavond 
mee de training geven zijn ook studen-
ten uit mijn klas. Stagebegeleider Jan de 
Groot is mijn collega (komt toevallig net 
even langs) en hoofdtrainer Daan Geelen 
is speldocent op Fontys Sporthogeschool 
in Eindhoven. We hebben allen een groot 
sporthart.” Were Di heeft al ruim 12 jaar 
een regionale functie met drie teams in het 
G-hockey; twee zestallen en één achttal. 

G-hockey bij Were Di                                              Gerben van Eeuwijk

Op een zonnige avond eind mei trainen 8 jongeren op een hockeyveld. Niets bijzon-
ders toch?

Wel zijn er enkele andere clubs uit de regio, 
zoals in Oisterwijk en Udenhout. Leden 
komen uit alle omliggende gemeentes naar 
Were Di toe, zoals blijkt van vaders langs 
het veld, afkomstig uit Rijen en Vught.

Support
Annette is wel te spreken over de steun 
vanuit het bestuur. Ook met de steun 
van de trainers op de maandag en van 
supervrijwilliger Lilian van Gorp, toeval-
lig ook een wijkbewoner. “Zij is de ideale 
gastvrouw voor onze sporters en vangt hen 
altijd hartelijk op. Er is genoeg te doen voor 
de G-jeugd, zoals aansluiten bij de bingo of 
een clinic, en soms zijn er vrijkaartjes voor 
echt tophockey in de Euro League. Maar 
onze jongeren zijn best druk bezet met 
allerlei andere hobby’s en baantjes. Met 
name de 18+ krijgt een eigen leven, gaan 
zelfstandig wonen onder begeleiding, bijv. 
in een woongroep. Stelletjes zijn er volgens 
mij niet bij Were Di ontstaan, wel een hoop 
vriendschappen. Het sociale leven buiten 
het hockey is eigenlijk een belangrijke 
bijvangst naast de sport. Tijdens de lange 
winterstop van november tot maart missen 
ze elkaar echt.”

Sociale controle
Ondertussen valt het haar op dat er enkele 
jongelui niet bij zijn vanavond en doet ze 
tussen neus en lippen navraag. “Dat wordt 
weer na-appen straks… Nu met Corona 
zijn er toch een paar uit beeld verdwenen, 
waarschijnlijk omdat ouders toch bang zijn. Het achttal G-hockey
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Sommigen wonen nog thuis en worden 
gebracht. In het weekend is er een carpool 
rondom wedstrijden, alleen dit voorjaar 
even niet uiteraard.” Vanwege de Coron-
acrisis is er geen competitie mogelijk, 
alleen onderlinge potjes tijdens trainingen, 
volgens de RIVM-richtlijnen. 
Annette is altijd op zoek naar nieuw bloed, 
zowel op het veld als achter de schermen. 
“Een consulent van het sportbedrijf van de 
gemeente Tilburg gaat over het aangepast 
sporten in de gemeente. Hij draagt wel 
eens een kandidaat voor en komt dan mee 
om te kijken of het matcht. En meer vrijwil-
ligers zijn altijd welkom, want daar is lastig 

aan te komen. Ook is er plek voor nieuwe 
spelers op alle niveaus! Zo is ook een 
vrijwilligster die jarenlang de administratie 
deed onlangs ermee gestopt. Bij gebrek 
aan opvolging doe ik dat nu tijdelijk erbij, 
hoe lang?”

Het achttal gaat in de pauze op de groeps-
foto, sommigen in hun gesponsorde tenue. 
Wat Annette tenslotte nog van het hart 
moet: “Weet je waar de letter G voor staat? 
Niet voor gehandicapten. Sportclubs heb-
ben jeugdteams vanaf A tot en met F, dus 
G maakt die rij compleet!” 
Meer info:  www.Wereditilburg.nl

Metre a table is een bedrijf dat zich bezig 
houdt met servies, bestek en alles wat 
te maken heeft met het mooi dekken 
van tafels. “Hoe je in een restaurant of 
een hotel je tafels presenteert is van 
wezenlijk belang voor de ‘beleving’ die 
een ondernemer zijn gasten biedt.” zegt 
Marc. “Dat is vooral onze kracht mooie 
tafels maken. Alles moet kloppen.” In deze 
Corona-tijd gaan ondernemers echter niet 
investeren in nieuwe borden, ze investeren 
zo min mogelijk. Veel horecazaken staan 
op omvallen.

Trolley
Als bedrijven al iets willen investeren zullen 
ze dat alleen doen wanneer je iets biedt 
dat nu een oplossing biedt voor de ander-
halvemeter-problemen en dat daarna ook 
nog handig en bruikbaar is. Zo kwam Marc 
op het idee van een trolley, een karretje dat 
slim is ontworpen, mooi is vorm gegeven 
en horecamedewerkers in staat stelt om op 
afstand het eten uit te serveren. Er is over 
alles nagedacht, de hoogte van het boven-

Flink balen, diep nadenken en… door          Lucy Reijnen

Marc van de Hulsbeek maakt net als alle horeca-gerelateerde bedrijven een zware 
tijd door. Gelukkig is zijn bedrijf aan de Bosscheweg gezond en is hij niet iemand die 
snel bij de pakken gaat neerzitten. Ondanks de forse daling in de activiteit in en rond 
zijn bedrijf ‘Mettre a table’ heeft Marc zijn blik gericht op wat wèl kan en wat voor de 
toekomst ook perspectief biedt.

blad en de duwstang zodat de bediening 
mooi rechtop kan blijven bij gebruik. Ook 
niet onbelangrijk: het is betaalbaar.

“I used to be a door” 
Marc vindt het fijn om samen te werken 

Marc met de volledig corona-proof en 
uiterst handige trolley
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met lokale ondernemers. Communicatie 
en korte lijntjes zijn belangrijk. “Ik wil het 
bedrijf ook ‘klein’ houden. Ik wil mijn afne-
mers kennen en werken vanuit persoonlijke 
afstemming.”
Ook duurzaamheid is belangrijk. Al eerder 
zocht hij bijvoorbeeld de samenwerking 
met de houtwerkplaats van kringloopwinkel 
La Poubelle. Hij heeft hier tapas-planken 
en dienbladen laten maken. Voor een hotel 
in Brussel dat ook duurzaamheid hoog in 
het vaandel heeft leverde hij dienbladen die 

gemaakt waren van oude deuren van dat-
zelfde hotel. In het dienblad is de tekst te 
zien: “I used to be a door”. Ook de eerder 
genoemde trolley is gemaakt van gerecy-
cled hout.

Door ontwikkelen
De ideeën blijven borrelen. De trolley kan 
straks ook gemaakt worden met verschil-
lende bovenbladen. Met een handige 
vakverdeling of met uitsparingen zodat het 
gebruikt kan worden als dessertkar, als 
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Een alternatief voor een buffet: 
het ontbijtboxje

luxe kaasplank. Met een grote uitsparing 
en opklapbare zijpanelen zodat er een klein 
‘Green Egg’ in past bij wijze van verrijdbare 
barbecue. Of een soort verrijdbare buiten-
keuken. Marc loopt over van de ideeën. 
Buffetten zullen ook anders gedaan worden 
in hotels en congrescentra. Zo’n opeenho-
ping van mensen dat kan niet meer. Marc 
denkt aan ontbijtboxjes die mensen kunnen 
bestellen en die dan uitgeserveerd worden; 
hij heeft al een prototype. 

Als bedrijf is het belangrijk om in beweging 
te blijven. Innoveren en ontwikkelen houdt 
het ondernemen ook leuk. Marc, en zijn 
vrouw Ingrid, runnen met veel plezier al zes 
jaar dit bedrijf. Maar zegt Marc: “Wat we 
ontwikkelen moet wel bij ons passen. Bij 
tegenslag baal ik als een stekker maar dan 
gaan we meteen sparren en nadenken over 
hoe we verder kunnen en gaan we gewoon 
door.” 

 

OOmm  ttee  zzooeenneenn 
 
EErr  wwoorrddtt  ssoommss  wwaatt  aaff  ggeemmooppppeerrdd,,  ooookk  iinn  oonnzzee  wwiijjkk........  MMaaaarr  vveerrggeeeett  
nniieett  ddaatt  eerr  ooookk  vveeeell  mmooooiiee,,  ppoossiittiieevvee  ddiinnggeenn  ggeebbeeuurreenn..  DDiinnggeenn  
wwaaaarrvvaann  jjee  ddeennkktt::  ddaatt  mmaaaakktt  jjee  ddaagg  wweeeerr  ggooeedd..  WWee  zziijjnn  oopp  zzooeekk  
nnaaaarr  zzuullkkee  vveerrhhaalleenn..  ZZee  hhooeevveenn  nniieett  llaanngg  ttee  zziijjnn,,  aallss  zzee  mmaaaarr  vvoooorr  
eeeenn  ((gglliimm))llaacchh  zzoorrggeenn..  SSttuuuurr  uuww  ppoossiittiieevvee  bbeerriicchhtt  nnaaaarr  ddee  rreeddaaccttiiee::  
77  aarrmmhhooeeffsseeaakkkkeerrss@@ggmmaaiill..ccoomm  ooff  ggeeeeff  eeeenn  sseeiinnttjjee,,  ddaann  kkoommeenn  wwee  
llaannggss  oomm  hheett  oopp  ttee  sscchhrriijjvveenn..    
  

Op woensdag 20 mei jl. wilde ik naar de stad voor wat boodschapjes. Met de fiets of met 
de rollator? Toch maar met de rollator. Eerst naar de telefoonwinkel in de Heuvelstraat en 
daarna via het Pieter Vreedeplein naar de ABN AMRO. Door de coronacrisis duurt het 
overal net wat langer. Via het terrein van Jan Wier liep ik terug naar huis, intussen 
doodmoe. Om uit te rusten, ging ik bij Carré even op mijn rollator zitten. Een voor mij 
onbekende vrouw die in de buurt woont, vroeg of ik soms wat wilde drinken, een flesje fris 
of water. Veel dank mevrouw, water is goed. Ze kwam terug met een glas water, een 
banaan en een verpakt koekje. Heel sympathiek. “Als het glas leeg is, zet het dan maar 
bij de struiken,” zei ze. We maakten nog even een praatje. Ik zag er blijkbaar nogal 
vermoeid uit. Dus ze vroeg mij of ze me eventueel met de auto naar huis moest brengen. 
“Bedankt voor het aanbod, maar dat laatste stuk loop ik wel. Ik ben nu uitgerust.” Zo zie 
je maar dat er in deze coronacrisis-tijd nog vriendelijke mensen zijn die behulpzaam zijn. 
Veel dank, mevrouw! 
 
Cees Jongmans 
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Gegroet

Elkaar op straat groeten deden we altijd al in de Armhoef, Ons Dorp. Maar nu hadden de 
hele stad en ommelanden deze goede boeren- en burgermangewoonte overgenomen. Een 
van de betere bijeffecten van de coronapandemie. Elkaar op afstand groeten verving het 
kleffe ‘huggen’ van deze tijd en nog beter de drieklapper als zoen, al bleken dat menig-
maal luchtkussen. Ook een beter bijeffect van de H. Corona. 

In de krant las ik voor dat wederzijds groeten een verklaring die wel hout sneed, docht 
me. We groetten elkaar als lotgenoten die aan iets ergs ontsnapt leken. Leed en angst 
verbroederen en verzusteren, want mensen zoeken dan steun bij elkaar en geven dat 
te kennen door elkaar, zelfs als wildvreemden, te groeten. We waren nu allemaal voor 
elkaar ‘one of us’. Toen de nood in de maanden maart en april het hoogst was, groet-
ten we elkaar alsof ons leven ervan afhing. Zelfs opgeschoten pubers en adolescenten, 
die Moerenburg als landschapspark ontdekt bleken te hebben om er te chillen, groetten 
voorbijgangers van alle leeftijden vriendelijk. 

Nu schreef diezelfde krant dat we daarmee zouden ophouden naar mate corona langer 
heerste. We zouden dan gaandeweg weer overschakelen naar de gebruikelijke chagrijnig 
hooghartige houding van jij ziet mij wel, maar ik zie jou niet staan. Dat gebeurde echter 
niet, althans niet in onze stad, was mijn eigen ervaring. En in onze Armhoef al helemaal 
niet. Daar gingen we er gewoontegetrouw al mee door, want hier beoefenden we het 
elkaar op straat groeten al lang voor de corona-uitbraak. Zelfs al lang voor de Tilburgse 
pokkenepidemie van 1951, waaraan ikzelf overigens door middel van een gelukkig voor-
handen zijnde vaccin ontsnapt was. 

Intussen zijn de scholen weer gaan draaien en staan café en terras weer open voor hun 
gasten. De aanvankelijk zo onheilspellend lege straten hebben zich weer gevuld met 
groetende voorbijgangers. Uw dienaar gaat een paar weken bij wijze van writer’s block in 
writer’s lockdown gedurende wat voorheen de zomervakantie was. De groeten!
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Het gaat de goede kant op hier in Nieuw-
Zeeland. Na een lockdown van ruim een 
maand blijkt het virus zo goed als verdwe-
nen en kunnen we voorzichtig weer reis-
plannen maken. We verblijven een tijdje in 
Campbell’s Bay om dicht bij de zee te zijn 
en te genieten van de herfstkleuren en de 
frisse boslucht. De laatste lesjes rekenen 
zijn een feit voor Guus en we maken een 
einde aan alle hindernissen en vraagstuk-
ken met dm3.
Er wordt geëxperimenteerd in de keuken 
door de kids wat resulteert in zelfge-
maakte worstenbroodjes, verse pizza’s, 
roze pannenkoeken en een overheerlijke 
rabarbertaart. De piano is populair, het 
maken van een onder-water-puzzel van 
500 stukjes blijkt zeer rustgevend en elke 
dag op hetzelfde tijdstip wordt er gespeeld 
met Harvey, de hond van een buurtbewo-
ner met een strak schema. We kijken veel 

Kom we gaan…   deel 9                                                  Melissa Pellikaan

mooie klassiekers op het grote scherm, 
maken creatieve bouwwerken van Lego en 
zijn strijdlustig bij de stoelendans op car-
navalskrakers. Maar we zijn ook verdrietig, 
want op 100-jarige leeftijd overlijdt de oma 
van Patrick waar we helaas geen afscheid 
meer van kunnen nemen.

Poor Knights
De eerste afhaalkoffie in Level 2 smaakte 
sensationeel lekker en onze eerste lunch in 
een restaurant was tongstrelend. Mensen 
staan in de rij voor de deur bij Dior en Louis 
Vuitton alsof dat het nieuwe normaal is en 
de 2 meter afstandsregel wordt door ieder-
een aan de laars gelapt. Maar wat heerlijk 
om te zien hoe gelukkig iedereen weer is 
dat ze weer ‘naar buiten’ mogen. 
We ontdekken de typische Nieuw-Zee-
landse strandhuisjes genaamd bach en in 
Tutukaka gaan we vroeg in de ochtend aan 
boord richting de Poor Knights, ten oosten 
van Northland. Door de subtropische golf-
stroom is het hier nog te doen om te duiken 
en te snorkelen en is het weer een totaal 
andere onderwaterwereld dan we voorheen 
zagen. 

Na 9 maanden weer een frikadel speciaal 
en Hollandse kroket gegeten... 
dát smaakte een partij lekker! 
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Bay of Islands
Een van de mooiste bezienswaardigheden 
van Nieuw-Zeeland de Bay of Islands werd 
ons door lokale kiwi’s aangeraden. Naast 
de prachtige natuur is het ook de plek waar 
ooit de eerste Europeanen voet aan wal 
zetten. Een mooie historische plek, vooral 
het plaatsje Russell met haar sfeervolle 
baai en huisjes. De perfecte plek ook om 
een dagje te vissen op zee en met snap-
pers terug te komen en te serveren als 
avondmaal. Het is ook hier waar gren-
zen verlegd worden en angsten worden 

overwonnen in de vorm van een skydive. 
Voor het eerst springen we met onze kroost 
uit een vliegtuig op bijna 4 km hoogte en 
ervaren we weer iets nieuws wat redelijk in 
de buurt komt van een superkick. 

Het einde komt weliswaar in zicht. De win-
ter staat voor de deur hier en de afspraken 
met de tandarts in Tilburg zijn gepland. Nog 
een paar mooie plekjes te gaan en dan 
zullen we ons moeten gaan opmaken voor 
onze terugreis…

 

 

 

Punten uit de 
Buurtraadvergadering  

van 12 mei 2020  
 
Op dinsdag 12 mei hielden de Buurtraadleden voor de 2e keer een online-vergadering, 
vanwege de landelijke richtlijnen rond het coronavirus. De lopende punten werden 
besproken. Heeft u vragen betreffende de buurt, dan kunt u altijd mailen naar  
77 buurtraad@armhoefseakkers.nl. 
 
We krijgen een nieuwe wijkregisseur. Chris Liebregts wordt opgevolgd door Emel Can. 
Enkele Buurtraadleden hebben binnenkort een afspraak met haar om kennis te maken en 
elkaar op de hoogte te brengen van de lopende zaken. 
 
Op woensdag 8 juli a.s. brengt onze wijkwethouder Mario Jacobs een bezoek aan de wijk. 
Er wordt nog een agenda gemaakt voor de onderwerpen die we met hem gaan bespreken. 
Gedacht wordt aan: volkstuinvereniging Moerenburg, drukte in Moerenburg, 
parkeervergunningen, elektrische auto's, energietransitie en het opstellen van een 
wijkagenda. 
 
De nieuwe verkeerswerkgroep is op 10 juni jl. voor de eerste keer bij elkaar geweest. Er is 
o.a. een inventarisatie gemaakt van alle knelpunten op verkeersgebied. Zo gauw er meer 
bekend is, wordt dit naar de wijk gecommuniceerd.  
 
De elektrische auto's van 'Buurauto' zijn intussen ondergebracht bij 'MyWheels'. Zie elders 
in deze buurtkrant voor meer info. 
 
De initiatiefnemers van WaterProef streven naar opening in april 2021. Onlangs is er een 
enquête over de invulling van het plan gehouden door International-Leisure-Management-
studente Shania van Os.  
 
Er wordt besloten om vanuit de Buurtraad een kleine attentie te bezorgen bij de senioren 
die normaal de diners bezoeken. Dit omdat de diners al maanden niet door kunnen gaan.  
 
Er is een verandering op komst bij de GGz Breburg, wat betreft methadonverstrekking. Dit 
is niet op de afgesproken wijze in het beheeroverleg voorgelegd, daarom zal de Buurtraad 
daarover een mail sturen. Lees elders in deze buurtkrant meer hierover. 
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Van begin juni tot half juli zijn er rupsen 
aanwezig en ze verpoppen van begin juli 
tot half augustus. In beide fases is de kans 
op overlast groot in verband met de brand-
haren die door de lucht verspreid worden. 
Wanneer de vlinder uit de cocon komt (eind 
juli tot eind september) neemt de overlast 
wat af en dit duurt t/m september (dan wor-
den nieuwe eitjes gelegd). Het minste last 
van de haren hebben we van begin oktober 
tot half mei.

Bomen in plastic
Om deze rups te bestrijden zijn tal van 
bomen ingepakt met plastic folie. Dit werkt 
alleen niet. De rupsen zitten namelijk lekker 
boven in de boom en hebben daar genoeg 
te eten. Daarna komen ze naar beneden 
om een nest te bouwen en onder zo’n 
folietje is dat wel lekker comfortabel. De 
verdelgers kunnen hier niet bij waardoor de 
nesten niet goed weggehaald kunnen wor-
den. En als de folie wordt weggehaald zit 
deze vol met van die vervelend jeukende 
haartjes. Ook speelt het milieuaspect mee. 
Want waar blijft al dat plastic wat om de 
bomen zit? Vaak waait dit de natuur in en 
dat is natuurlijk ook niet de bedoeling.
De bomen kunnen ook ingespoten worden. 
De meningen lopen echter uiteen of dit 
effectief is. De rupsen overleven het vaak 
niet, maar ook andere kleine organismen 

Hoe komen we van die processierups af?                Debbie de Weijer

Nu de beperkingen vanwege Covid19 zijn versoepeld kunnen we weer lekker met zijn 
allen naar buiten. Helaas gooit iets anders nu roet in het eten: de Eikenprocessierups! 

leggen het loodje. En vogels eten de insec-
ten op, is dat een reden dat er momenteel 
veel vogeltjes dood gaan? Dit verband is 
echter (nog) niet aangetoond. Liever zou ik 
persoonlijk de oplossing voor dit jeukerige 
probleem zien in de natuur zelf.

Natuurlijke vijanden
De processierups moet eigenlijk gedu-
rende het gehele jaar worden aangepakt. 
Zoals elke dier heeft ook deze rups zijn 
natuurlijke vijanden. Een aantal zijn: mezen 
-vooral koolmezen- die de rupsen eten, 
sluipwespen en sluipvliegen leggen eitjes 
in de rupsen, larven van gaasvliegen, het 
tweestippelig lieveheersbeestje en tenslotte 
vleermuizen die ‘s nachts vlinders eten. 
Vleermuizen en mezen eten insecten, dus 
willen we deze naar de eikenbomen en om-
geving lokken. Juist, dit kan door planten 
met het liefst een zo lang mogelijk bloei-
seizoen, of een aantal hele vroege en hele 
late bloeiers, dus door biodiversiteit. Dat 
oogt ook vrolijk in de wijk. Verder vinden 
insecten het fijn om een schuilplek te heb-

De bekende wriemelende massa
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ben en/of te overwinteren. Een tip: laat in 
de winter de bladeren liggen; het vormt een 
schuilpek voor allerlei beestjes en vergaat 
vervolgens tot compost. Hang tenslotte 
een paar nestkasten op voor mezen en 
plant een paar stekelige of dichte struiken 
zodat vogeltjes een veilige schuilplek heb-
ben voor onder andere katten. En mocht 
iemand denken dat het daar nu te laat voor 
is; ook volgend jaar willen deze vogeltjes 
ergens een nestje bouwen. 

Takkenbende
Afgelopen jaar was de natuurspeeltuin 
Takkenbende een tijdje dicht vanwege 
deze harige rupsen. Daarom zijn er een tijd 
terug ook hier o.a. diverse mezenkastjes 
opgehangen, om zo te proberen de proces-
sierups zoveel mogelijk buiten de speelruin 
te houden. Helaas zijn deze onlangs door 
onbekenden meegenomen, erg jammer. Of 
het nu gaat om baldadig gedrag of mensen 
die zelf een mezenkastje nodig hebben: 
je hoort van spullen die niet van jou zijn 
gewoon af te blijven! Er wordt nu gespaard 
voor nieuwe kastjes. Wil je de Takkenbende 
helpen, dan kan dat op 3 manieren. Je 

Van rups tot vlinder

kunt je eigen persoonlijke mezenkastje zelf 
ophangen in de Takkenbende (de natuur-
speelplaats is namelijk van ons allemaal!) 
of er 1 af geven op de Pelgrimsweg 38. 
Daarnaast is een donatie mogelijk via  
www.geef.nl/.../help-de-jeugd-spelen-in-de-
natuur

Met deze tips kunnen we samen proberen 
om de overlast van de brandharen van de 
processierups te verminderen. Een alge-
meen advies blijft: niet in de buurt komen!

Toen de maatregelen rondom corona iets versoepeld werden, maar nog steeds de 
anderhalvemeter afstand werd gepromoot, was daarvan weinig te merken langs 

de Piushaven waar heel wat zonaanbidders hun strandlakens uitspreidden
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Blij met het Parkje van Toen 
 
Ik wil graag laten weten dat ik het heel erg fijn vind dat het Parkje van Toen op de hoek 
Ringbaan Oost-Gerard van Swietenstraat zo intensief bezocht wordt door mensen van 
ALLE LEEFTIJDEN. Er wordt elke dag gebruik gemaakt van de jeu-de-boules-baan. 
Pasgeleden was er een wedstrijd jeu de boules met mensen uit ons gebouw Willem II 
State (met coronaregels natuurlijk). Ook wordt er wat afgekletst zittend op de bankjes, 
met of zonder een versnapering. En een wandeling met of zonder hond is ook in trek. Het 
weer zit natuurlijk ook mee. Zo te zien wordt het afval goed opgeruimd. Het is er echt op 
vooruitgegaan! Fijn toch om zoveel mensen, jong en oud, te zien genieten!!  
 
Groetjes, Tonnie van Erven  
bewoner van Willem II State 
 

 
 

Dat bleek in het Beheeroverleg van 21 april 
jl. waarin Paula Vermeer (Novadic Kentron) 
deze mededeling deed. Zij had tevoren de 
afspraken in het convenant geraadpleegd 
en daaruit opgemaakt dat het is toegestaan 
om tot 40 methadoncliënten bij de MHU op 
Jan Wierhof te ontvangen. Met de cliënten 
van Traverse erbij blijft het aantal onder het 
toegestane aantal. De verstrekking is 2 tot 
3x per week en de cliënten zijn merendeels 
werkenden en mensen met een thuisbasis.  

Beheeroverleg
Al ruim 2 jaar komen professionele partijen 
zoals GGz Breburg, Novadic Kentron, 
Gemeente en politie samen met enkele 
omwonenden één keer in de 2 maanden bij 
elkaar, om in gesprek te gaan.  
In 2018 is door deze groep een 
Beheerprotocol opgesteld en hierin 
staan de afspraken beschreven hoe 
omwonenden en professionele partijen met 
elkaar omgaan indien er zaken veranderen 
met betrekking tot het zorgaanbod, het 
terrein, of in de omgeving van Jan Wier. 
Logisch dus, dat wijkgenoot Hein Jacobs, 
die namens de Buurtraad zitting heeft in 
dit Beheeroverleg, direct aan de bel trok. 

Meer methadonverstrekkingen

Novadic Kentron is voornemens een aantal cliënten van Traverse over te nemen, zo-
dat deze voortaan terecht kunnen bij de methadonverstrekking (MHU) op de hoek van 
de Ringbaan Oost en de Gerard van Swietenstraat.

Een uitbreiding zoals voorgesteld is immers 
een gevoelig onderwerp in onze buurt. 
Hij informeerde  o.a. naar de precieze 
aantallen en de ‘zwaarte’ van de cliënten, 
maar daarop kon geen concreet antwoord 
gegeven worden. Gebiedsmanager 
Marc van Akkeren gaf aan dat er eerst 
een schriftelijke onderbouwing van dit 
voorstel moet komen, waarin aard, doel 
en mogelijke effecten van de verandering 
voor de omgeving moeten worden 
aangegeven. Tevens mag ieder lid van 
het Beheeroverleg aanvullende informatie 
opvragen alvorens een besluit wordt 
genomen.   

Procedureel wordt dit alles nu verder 
uitgewerkt, maar vooralsnog lijkt de 
permanente komst van extra cliënten naar 
de MHU een feit.
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Op Reis  [slot]                         Lucy Reijnen

Vanuit een van de holle bomen klinkt getimmer, vrolijk gefluit en onderdrukt 
gemopper. Opa Nowit timmert en fluit en Krebbie timmert en moppert. 
“Hoe komt het toch dat je zo moppert?” vraagt Opa. Krebbie haalt verbaasd zijn wenkbrauwen 
op. “Mopperen? Ik?” vraagt hij verbaasd. “Ik heb toch niet gemopperd!” 
“O, jawel hoor”, zegt Opa Nowit lachend, “toen de hamer viel, toen de dwarstakjes op waren, toen 
je op je duim sloeg.”
“Dat is geen mopperen”, vindt Krebbie, “toen zei ik gewoon iets.” Opa Nowit lacht opnieuw: “Op 
een mopperige toon”, legt hij uit, “Dat doe je vaker!”
“Altijd wanneer ik iets zeg, zit iedereen te zeggen dat ik mopper”, moppert Krebbie, “Of ze vragen 
of ik boos ben.” Opa Nowit slaat van plezier op zijn knieën. “Nu doe je het weer!” roept hij.
“Wat?” vraagt Krebbie verwonderd. “Mopperen!” Opa Nowit schudt zijn hoofd. Het helpt niet. 
Eigenlijk is Krebbie heel vriendelijk maar alleen klinkt hij niet zo. 

Kleinmens Jan is stomverbaasd. Hij zit er met zijn neus bovenop en toch ziet hij de ingang niet. 
In de Holle Boom vlak voor zijn neus woont de kabouterfamilie. Ze hebben binnenin de boom 
allerlei ruimtes gemaakt waar je via trappetjes kunt komen. Die trappetjes zijn uitgehakt in de 
wand van de boom. De meeste kamertjes zijn hoog boven in de boom gemaakt. Helemaal bene-
den is een wat grotere ruimte. “Raad eens waar die voor is”, vraagt Driem. “Dat raadt hij nooit!” 
roept Riskie haar broertje, “Je komt er iedere dag om te lezen en te rekenen en om aan tafeltjes 
te zitten.” “Een school?” vraagt kleinmens Jan, “Eerlijk? Hebben jullie een school gemaakt? Voor 
maar twee kabouterkinderen?”

Tja, Kleinmens Jan weet nog niet dat ze buren hebben. Een hele kabouterfamilie: Krebbie, zijn 
vrouw Kozie en de drie kabouterkinderen die ze hebben. Zo gezellig! Iedere dag hebben Driem 
en Riskie anderen om mee te spelen. Iedere dag vertellen ze elkaar wat ze allemaal hebben 
meegemaakt. Zo hoorden hun nieuwe vrienden dat Driem en Riskie in de tijd dat ze in de kelder 
van de school woonden, hebben leren lezen en schrijven en rekenen. Heel handig wanneer je 
dat kunt. Dat wil nu iedereen leren. Zo waren ze op het idee gekomen om een schoolruimte te 
maken in de Holle Boom. 
Tutie, het koolmeesje, komt aan gefladderd en kijkt bewonderend. “Goed nest hoor”, zegt hij. 
“Beter dan bij de Takkenbende.” Hij wipt van zijn ene pootje op zijn andere. “Het stikt ook dit 
jaar weer van de Harige Rupsen daar. We gaan er iedere dag lunchen.”

Dan horen ze Opa Nowit roepen. Hij staat bij het kanaal en wijst naar een klein bootje dat lang-
zaam dichterbij komt. Zien ze het goed? Ja, ze zien het goed. In het boortje zitten vier vijf, nee 
zes kabouters. Ze zwaaien met hun muts. “Ahoy!” roepen ze, “kunnen we aan land komen? We 
zoeken een plek om te wonen.”
“Ja hoor”, roept opa Nowit tegelijk met Krebbie die “Het is hier vol!” roept. De kabouters kijken 
elkaar aan. “Er is toch plaats genoeg?” zegt Opa. Krebbie schuifelt beschaamd met zijn voeten 
heen en weer. “Ja, ik dacht weer: ik ken ze niet dus ophoepelen. Dacht ik.” Hij zet zijn handen aan 
zijn mond en schreeuwt: “Kom maar!” Hij kijkt naar de anderen. “Jullie zijn ook best meegeval-
len”, geeft hij met een schuin lachje toe.

Het bootje komt dichterbij. Met nieuwe kabouters, nieuwe verhalen en nieuwe avonturen.

KK ii nn dd ee rr pp aa gg ii nn aa __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __   
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Op Reis zoektocht               Lucy Reijnen

- Pak een blaadje papier en teken 10 vakjes.

- Ieder vakje heb je nodig voor de opdrachten.

- Na iedere opdracht is er een vakje bezet.

- Als alle 10 de vakjes gevuld zijn maak je er een goede foto van.

- Die foto bewaar je voor eeuwig.

- Een kopie van die foto stuur je naar de redactie van de buurtkrant:                                        
 armhoefseakkers@gmail.com.

- Alle ingestuurde foto’s krijgen een passende beloning in de vorm van een echte oor-
konde!

Opdracht 1
In het eerste verhaaltje zocht Riskie zijn geluks-steentje. Hij vond het net op tijd weer terug. Zo’n 
geluks-steentje helpt wel echt goed. Zoek je eigen gelukssteen. Let op het is niet zomaar een 
steentje. Je vindt ze langs het roze fietspad bij de Takkenbende. Een echt goede geluks-steen is 
mooi met een deukje, een hoekje of een spikkeltje en is niet groter dan de nagel van je pink.
Je moet er wel snel bij zijn. Op dit moment liggen er nog 32 geluks-steentjes te wachten om 
gevonden te worden. Gevonden? Leg het steentje eerst een nachtje op de vensterbank: van 
maanlicht worden ze krachtig. Daarna leg je het steentje op het eerste vakje van je opdrachtvel.

Opdracht 2
Opa Nowit heeft de ingang van het kabouterhuis in de Takkenbende stevig dichtgetimmerd. 
Daarna heeft hij het zo goed mogelijk verstopt. Is het wel goed verstopt? Ga kijken in de Takken-
bende en kijk of je de ingang toch kunt vinden. Hint: het is niet zover naast het muizenholletje 
en het ligt tussen het kanaal en de groentetuintjes.
Als je het niet hebt kunnen vinden heeft Opa het goed gedaan en mag je een krul zetten in het 
tweede vakje van je opdrachtvel.

Opdracht 3
Driem heeft zichzelf, heel knap, leren lezen. De letter die ze het eerst herkende was de letter B. 
Verzin drie verschillende dingen die met de letter B beginnen en maak er piepkleine tekeninge-
tjes van in vakje drie.

Opdracht 4
Kabouters kunnen eigenlijk niet echt tellen. Ze kunnen tot drie tellen. Vier noemen ze veel. Alles 
meer dan vier noemen ze heel veel.
Maak de volgende som. Veel erbij heel veel =….  Schrijf het antwoord in vakje nummer vier.

Opdracht 5
De kabouters zijn door Miss Poes eerst naar de brug over het kanaal gebracht. Dat was helemaal 
verkeerd. Daarna bracht ze hen naar de Dikke Boom, bij de kinderopvang. Dat was ook niet waar 
ze moesten zijn. Maak met stoepkrijt een tekening ergens op de weg tussen de Dikke Boom 
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(speelpleintje van Heutszstraat) naar speeltuin de Holle Boom. Gedaan? Zet een krul in vakje 
vijf.

Opdracht 6
Maak een piepklein kabouterboekje:

- Neem drie rechthoekige blaadjes papier die precies even groot zijn

- Vouw de blaadjes op de helft dubbel

- Leg de blaadjes netjes op elkaar

- Precies op de vouwlijn een nietje nieten.

Je mag het boekje zelf volschrijven (met piepkleine lettertjes en tekeningetjes) maar je mag het 
ook leeg laten. Leg het boekje in vakje zes.

Opdracht 7
Ga naar de speeltuin de Holle Boom. Onder de brug liggen dikke vette hoopjes ganzen- of een-
denpoep. Hoeveel poepjes liggen er? Schrijf het antwoord in vakje zeven.

Opdracht 8
Langs het kanaal kun je soms van die heel mooie kleine veertjes vinden. Driem heeft een heel 
mooi veertje dat ze al ik weet niet hoelang bewaart. Zoek een veertje en leg het in vakje acht.

Opdracht 9
Driem is dol op paardenbloemenpluis. Bedden van kabouters zijn lekker zacht en warm omdat 
ze bekleed zijn met kussens en dekbedden gevuld met dit zachte pluis. Driem helpt haar moeder 
vaak om nieuw pluis te verzamelen en om de kleine zaadjes die eraan hangen eraf te halen want 
dat prikt in een deken! Zoek wat paardenbloemenpluis en leg het in vakje negen.

Opdracht 10
Maak een klein bootje waarmee kabouters het kanaal over kunnen steken. Maak het van papier 
of van hout: geen plastic soep in het kanaal! Probeer eerst thuis of het bootje echt blijft drijven! 
We weten niet of de kabouters kunnen zwemmen! Gelukt? Teken het bootje in vakje tien.

Alle vakjes zijn nu gevuld. Vergeet niet een foto te maken! Je kunt een oorkonde verdienen dus 
vergeet niet de foto met je naam en adres te sturen naar:  armhoefseakkers@gmail.com.

Tweede Pinksterdag om 
12.00 uur mochten de ter-
rassen weer open voor pu-
bliek. Op meerdere plaat-
sen in Tilburg, zoals hier bij 
Café Zomerlust, ontstond 
er niet meteen een run 
ondanks het schitterende 
weer. De beperkingen rond 
corona hebben het publiek 
voorzichtig gemaakt
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Daarom is het op 27 juni de internationale 
Dag van de Zonnebril. Natuurlijk heeft de 
zonnebril vooral een beschermende fac-
tor, maar het is natuurlijk ook een super 
leuk mode-item (waar je jezelf achter kunt 
verschuilen).
 
Oogfonds
Het oogfonds adviseert om de ogen te 
beschermen tegen de zon, omdat weten-
schappelijk onderzoek heeft aangetoond dat 
langdurige blootstelling aan Uv-straling het 
risico verhoogt op verschillende oogaandoe-
ningen, onder anderen staar. Deze schade 
is meestal niet direct merkbaar, maar pas 
op latere leeftijd krijg je te maken met de 
gevolgen. Een goede zonnebril beschermt 
je ogen tegen deze Uv-straling. 
Ook in Nederland kan de Uv-straling flink 
oplopen, hoewel deze lager is dan rond 
de evenaar. Geadviseerd wordt dan ook 

Internationale Dag van de Zonnebril                              Debbie de Weijer

Heerlijk, de zomer is weer begonnen en het wordt overal warmer. We kleden ons lek-
ker luchtig, gebruiken een zonnebrandcrème voor onze huid en vergeten soms een 
belangrijk deel van ons lichaam te beschermen: onze ogen.

om in de zomer tussen 12.00 en 15.00 uur 
een zonnebril te dragen. Op zand, water 
en sneeuw weerkaatst de straling en is dus 
extra voorzichtigheid geboden.

Kinderen
Omdat de pupillen van kinderen groter 
zijn en hun ooglens minder beschermend 
pigment bevat dan die van volwassenen, 
zijn zij kwetsbaarder voor veel licht en Uv-
straling. Probeer ook jonge kinderen een 
zonnebril op te zetten, of in ieder geval een 
hoed met brede rand. In de schaduw blijven 
is ook een optie, hoewel een deel van de 
Uv-straling weerkaatst tegen de grond, 
muren en water en dus ook in de schaduw 
komt.

Social Media
De Dag van de Zonnebril heeft geen dui-
delijke oprichter of oorsprong, maar is door 
de jaren heen gaan leven op sociale media. 
Inmiddels doen er opticiens over de hele 
wereld mee aan de Dag door kortingen te 
geven op zonnebrillen. Er wordt dan ook 
veel voorlichting gegeven over het belang 
van een goede zonnebril en waar je op 
moet letten bij het kopen. 
 
Ook zit er een interactief element aan de 
Dag: maak een #SunGlassSelfie (een selfie 
met een zonnebril op) en deel deze op 
social media. Zullen we kijken wie er in onze 
wijk de mooiste selfie maakt? Graag zien 
we al jullie zonnige foto’s verschijnen op de 
Facebook-pagina van Armhoefse Akkers!

Gratis juridisch spreekuur

De coronamaatregelen: als burger ben je verplicht om je te houden aan de noodveror-
dening van de regering. Doe je dit niet, dan ben je strafbaar en krijg je een boete van 
€ 395 én een strafblad. Tijd dan voor een contact met de medewerkers van de Straf-
rechtswinkel van Tilburg.
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De Strafrechtswinkel is een initiatief van 
advocatenkantoor Ketting Strafadvocatuur 
in samenwerking met rechtenstudenten van 
de Universiteit van Tilburg en bestaat sinds 
augustus 2018.

Gratis advies
De Strafrechtswinkel organiseert elke 
woensdagavond een GRATIS spreekuur 
waar iedereen vrijblijvend terecht kan met 
vragen op het gebied van strafrecht. Of het 
nu gaat om een ‘corona-’ of verkeersboete, 
een dagvaarding, een oproep om bij politie 
of de officier van justitie te verschijnen, 
of een andere brief die je graag met een 
jurist bespreekt; je kunt er zonder afspraak 
terecht voor vrijblijvend advies.

Doel 
Het doel van de Strafrechtswinkel is ervoor 
te zorgen dat iedereen die behoefte heeft 
aan rechtshulp op het gebied van straf-
recht, gemakkelijk advies van een specialist 
kan inwinnen zonder dat hiervoor de hoge 
kosten van een advocaat hoeven te worden 
betaald. Iedere woensdagavond van 19.00 
tot 20.30 uur vindt er een intake plaats mid-

dels het inloopspreekuur in het buurtcen-
trum De Nieuwe Stede aan de Capucijnen-
straat 156. Tijdens dit inloopspreekuur wordt 
er bekeken of je door de Strafrechtswinkel 
kan worden bijgestaan en hoe de eventuele 
dienstverlening eruit zal komen te zien. 

In verband met de maatregelen rondom 
corona is dit spreekuur vooralsnog telefo-
nisch. Hiervoor kun je je aanmelden per 
mail  strafrechtswinkel013@gmail.com of 
via Facebook: Strafrechtswinkel Tilburg of 
Instagram: strafrechtswinkeltilburg. 

We zien het aantal gebruikers van deze 
deelauto’s nu langzaam maar gestaag 
stijgen. Steeds meer buurtbewoners zien 
de voordelen. Zelfs medewerkers van GGz 
Breburg gaan er voortaan gebruik van 
maken.

Voordelen
Wat zijn deze voordelen? Het is zeer waar-
schijnlijk dat het goedkoper is dan je eigen 
(tweede) auto. Je hebt geen gedoe met 
onderhoud, reparaties en veel spaargeld 
bijleggen bij inruil. Daarnaast is het goed 
voor onze buurt omdat één deelauto gemid-
deld 5 tot 8 auto’s vervangt, dus minder 

Steeds meer gebruikers van deelauto’s in onze wijk

Vorig jaar zijn we vanuit de Buurtraad gestart met het initiatief van twee deelauto’s 
van Buurauto in onze wijk: mooie witte elektrische Nissan Leafs. Vanaf maart zijn de 
auto’s van Buurauto opgegaan in de grotere MyWheels-organisatie. 

parkeerdruk in de straat. Elektrische auto’s 
zorgen ook voor minder fijnstof en daarmee 
een gezondere woonomgeving. Gebruikers 
maken een deelauto overigens ook bewus-
ter in het gebruik en nemen voor korte ritten 
bijvoorbeeld vaker de fiets/e-bike. 

Vaste plekken
Op dit moment staan de elektrische deel-
auto’s willekeurig ergens in onze wijk 
geparkeerd, soms bij een laadpaal. Dit 
gaat veranderen. Er komen in de komende 
maanden vaste parkeer-laadplekken: eentje 
op het Boerhaaveplein en mogelijk eentje 
nabij de JP. Coenstraat/Heile Schoorstraat. 
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Dit is de laatste uitgave voor de grote vakantie. Ook de redactie neemt even een 
time-out, alvorens we weer aan de slag gaan met het septembernummer. 
 
Het waren in alle opzichten spannende tijden de afgelopen maanden. Het corona-virus 
haalde een dikke streep door alle activiteiten en evenementen. We moesten wennen aan 
een nieuwe werkelijkheid en contacten op afstand. Geen redactievergaderingen, geen 
persoonlijke kennismakingen voor interviews, geen spectaculaire fotomomenten; het was 
‘schrapen’ om lezenswaardige nieuwtjes te vergaren. 
 
We hebben als redactie dan ook gedubd of we het wijkblad wel uit moesten brengen. Dit 
zeker ook vanwege de financiën die nodig zijn voor de drukkosten. Gelukkig mochten we 
blijven rekenen op de meesten van onze adverteerders, waarvan een aantal het ook heel 
zwaar heeft gehad door de abrupte sluitingen. Dank daarvoor!  
 
Wij wensen iedereen een paar heerlijke weken toe en vooral: blijf gezond! 
 
De redactie 
 

 

GGz Breburg heeft op hun parkeerter-
rein aan de Jan van Beverwijckstraat vier 
laadplekken, achter de slagbomen. Deze 
laadplekken worden buiten werktijd al door 
buurtbewoners gebruikt. De Nissan Leaf 
deelauto’s mogen we vanaf begin juni 
continu daar laten staan en opladen. We 
hopen dat het aantal gebruikers nu verder 
gaat groeien, zodat we spoedig een extra 
deelauto kunnen verwelkomen. Wil je gaan 
deelnemen, installeer dan de app My-
Wheels op je smartphone.

Meer informatie kun je vinden op 
 www.mywheels.nl, inclusief de tarieven. 
MyWheels werkt zonder maandelijkse abon-
nementskosten. Wil je ook eens kennisma-
ken met deze leenauto, dan kun je contact 
met Hein Jacobs opnemen via 
 hein@jacobsenergieadvies.nl.

De twee deelauto’s worden beheerd door 
Hein Jacobs, lid van de Buurtraad
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De verkoop van je woning, 
van start tot eind geregeld.

Via Paul Makelaardij
Kempenaarplaats 8
5017 DX Tilburg

T   013 30 33 195
E   paul@viapaulmakelaardij.nl
W  www.viapaulmakelaardij.nl

Wij doen de verkoop jij kan je bezighouden 
met de dingen die er toe doen.

Via Wie? Via Paul Makelaardij natuurlijk! 
Via Wie anders?
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Zang- of pianolessen in alle stijlen
Zoek contact via  wilvanleijsen@home.nl of bel of app naar  06 105 127 98.

Muzieklessen 
Basgitaar, contrabas en tuba. Kees van de Ven Muziek, Carré 37,  06 156 214 70,  
 keesvandevenmuziek@hotmail.com.

Pianoles in alle stijlen 
Bel met Arno Aerts  (013) 544 54 55 of kijk op  www.arnoaertsjazz.nl
 
Klarinet en saxofoonlessen 
Gewoon in de wijk door L’Aventure Musicale. Voor kinderen en volwassenen.  
Op woensdagmiddag en vrijdagmiddag.
Informatie  06 519 172 14  of   06 532 844 33  of  aventuremusicale@gmail.com

Heb je boeken over?...
Er wordt veel gelezen in coronatijd, dat merken we aan onze boekenkast in Moerenburg aan 
de Moerenburgseweg. We raken door onze reservevoorraad heen. Mocht je boeken over 
hebben dan halen wij ze graag op, of je geeft ze even bij ons af.
Theo & Corin Sweegers, Corin@sweegers.nl
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BUURTAGENDA 

   
   
   
   
   

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

medewerkers 
Gerben van Eeuwijk – Toon van Gestel (column) - France Ghijsen - 
Joost Ketelaars (bezorging) - Toine Kocx (foto’s) –  Lucy Reijnen - 
Debbie de Weijer- Anne-Marie Smulders (In the picture) - Rob 
Ysebaert (lay-out).  

   
Ø Reacties 

Buurtkrant 
Deadline kopij volgend nummer  
Verschijningsdatum rond:  

     27 augustus  
     11 september  

Heeft u tips over actualiteiten? Geef ze door via 77 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 77 armhoefseakkers@gmail.com  
 

Ø Buurtraad E-mail: 77 buurtraad@armhoefseakkers.nl 
Secretariaat:                J.P. Coenstraat 34a,     5018 CT Tilburg 

     Leden Lout Donders ( (013) 543 88 68 (voorzitter), Ineke van Kasteren ( 
(013) 544 67 83 (secretaris, communicatie, senioren), Yvette Eshuis ( 
06 474 931 61 (communicatie, omgevingswet), Mart Hoppenbrouwers 
( 06 110 648 62 (Moerenburg, verkeer)  Erwin Jacobs ( (013) 590 
40 00 (penningmeester, klankbordgroep Moerenburg), Hein Jacobs ( 
(013) 542 61 10 (DAAD, Jan Wier), Rian van der Schoof ( 06 413 
303 11, Remco Westhoek ( (013) 535 70 08 (Kerk & Klooster, groen, 
Moerenburg, verkeer). 

     Vergadering Eerst volgende vergadering: 9 september. Aanvang 20.00 uur in 
de Burtraadruimte Van Heutszstraat 1a (o.v.v. corona-eisen). De 
agenda staat op 7 buurtraad@armhoefseakkers.nl en een week 
na de vergadering vindt u daar ook de besluitenlijst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               

HELAAS NIETS TE MELDEN 
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Ø Wijkagenten 
Elco Tissen 
(Armhoefse Akkers)  
Ramon Stoops 
(Moerenburg) 

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 
voor Elco Tissen en 7 cluster-2.groene-beemden@politie.nl als 
het Moerenburg betreft 

  
Ø Bloedafname In plaats van de reguliere prikposten in iedere buurt heeft 

Diagnovum tijdelijk centraal gelegen prikposten ingericht voor 
bloedafname. Wanneer de prikpost in de wijk weer opengaat vind 
je op : www.diagnovum.nl. 
SHL-groep: iedere ochtend op werkdagen van 08.00 -10.30 uur in 
het Gezondheidscentrum Piushaven, Prinsenhoeven 22. 

  
Ø De Wever 

Thuis(zorg) 
Thuiszorg van De Wever in deze wijk is te bereiken via Bureau 
Zorgadvies ( 0800 339 38 37. 
 

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, Hogendriesstraat en Tivolistraat 
60. Leren omgaan met AED? Mail naar 7 aedtilburg@ziggo.nl  

  
Ø Ouderenzorg 

 
Spreekuur in Gezondheidscentrum Piushaven op dinsdag en 
donderdag van 08.30-10.30 uur. Prinsenhoeven 24, ( 544 65 44. 

  
Ø Senioren Netwerk 

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

  
Ø KBO-Sacrament Contact en informatie over de activiteiten:  

7 kbo.sacrament@gmail.com of ( 06 822 452 88. 
 

Ø Centraal Meldpunt 
Gemeente Tilburg 

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

Ø Overlast rond Jan 
Wier / Meldpunt 
GGz 

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

Ø Meldpunt 
Waterpaviljoen 
Moerenburg 

 

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

Ø Misstanden in 
Moerenburg 

Overlast meldt u via het Handhavingsteam Buitengebied: ( 0900 
996 5432, of bij de politie: ( 0900 8844, of via 7 cluster-
2.groene-beemden@politie.nl 
 

Ø Buurtpreventie 
Team Piushaven 

Voor klachten en meldingen betreffende overlast in onze wijk 
7 bptpiushaven@gmail.com  
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RIΞTVΞLD 
HOVENIER 

Creatief met groen . Het realiseren van uw wensen op het gebied van tuinen 
 

Tuinonderhoud |  Tuinbeplanting | Tuinontwerp 
Gerrit Jan Rietveld | info@gj-rietveld.nl | www.gj-rietveld.nl | 06 16457040 
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