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Echt vergaderd werd er niet, waardoor ook 
de rubriek ‘Punten uit de Buurtraadverga-
dering’ in dit wijkblad kwam te vervallen. 
Eveneens geruisloos werd het wijkfeest 
dat tegen de zomer gepland stond, ver-
schoven naar het volgend jaar vanwege de 
vele beperkingen die het coronavirus ons 
oplegt. Inmiddels hoopt de Buurtraad dat 
de vergadering van 13 oktober wel in de 
vertrouwde setting kan doorgaan.

Items
“Het zou fijn zijn, als we elkaar weer kun-
nen ontmoeten in een echte vergadering”, 
beaamt voorzitter Lout Donders. “Nog dit 
jaar moeten we onze wijkagenda voor de 
gemeente gereed hebben. Het wordt nog 
een uitdaging om de bewoners hierbij actief 
te betrekken, want het mag duidelijk zijn 
dat het niet aan de Buurtraad is om deze 
wijkagenda te bepalen. We kunnen bijvoor-
beeld wel roepen dat onze wijk duurzamer 
en groener moet worden, maar we horen 
liever van de bewoners wat er zou mogen 
veranderen. Onze indruk is echter dat de 
meeste mensen wel tevreden zijn en dan 
komt er relatief weinig vanzelf naar boven.
Daarnaast willen we ook nog eens goed 
stilstaan bij de rol, het nut en de noodzaak 
van de Buurtraad. We hebben enkele 
nieuwe leden die een discussie hierover 
weer van nieuwe input kunnen voorzien.” 

Toren
In oprichting is een stichting die blijft ijveren 
voor een spits op de toren van de voorma-
lige Sacramentskerk. “Voor de zomer zijn 
alle fracties bezocht en herinnerd aan de 
uitspraak van de overgrote meerderheid, 
dat de toren een gezichtsbepalend element 
in Tilburg is en dat daarop echt een nieuwe 
spits hoort”, gaat Lout verder. “Recent 
bespraken we dit onderwerp ook weer met 

De Buurtraad in coronatijd
Net zoals bij vele andere overlegorganen heeft ook de Buurtraad de afgelopen maan-
den geen fysieke bijeenkomsten gehad. Er waren onderling tussen de leden wel veel-
vuldig digitale contacten om de voortgang van verschillende zaken te bewaken.

wijkwethouder Mario Jacobs. Zoals bekend 
is een deel van de benodigde financiën 
door een schenking beschikbaar, maar er is 
nog een behoorlijk bedrag nodig. We hopen 
nu dat we bijvoorbeeld via een motie van 
enkele partijen een beroep kunnen doen op 
de gemeente om bij te springen. Daarnaast 
zijn we op meerdere fronten actief om te 
zoeken naar sponsoren.”
Vermeldenswaardig is, dat er door o.a. de 
nieuwe bewoner van de toren geïnvesteerd 
is in de aanleg van een tijdsvoorziening. 
Het zou dus zo maar kunnen, dat over 
enige tijd de wijzers van de klok weer in 
beweging worden gezet en dat er ook in de 
beide grote raampartijen te midden van de 
cijfers een (digitale) tijdaanduiding te zien 
zal zijn.

Ook de werkgroep verkeer van de Buurt-
raad heeft niet stilgezeten. Een verslag van 
hun werkzaamheden lees je elders in dit 
wijkblad.

Zou het er ooit van komen …
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‘Ons huis’ aan de Prof. Dondersstraat 
op nummer 77 werd in 1927 gebouwd in 
opdracht van Max-Henri (‘Hans’) Polak. Hij 
dreef met zijn broer Alfred een handel in 
huiden en leer vanuit hun pakhuis aan de 
Telegraafstraat in Tilburg. Alfred Polak liet 
in 1923 voor zichzelf, zijn echtgenote Fien 
van Cleeff en zijn drie jeugdige dochters 
een fraai huis aan de Prof. Dondersstraat 
73 bouwen. Zijn broer Hans Polak betrok 
zijn nieuwe huis twee deuren verderop (nr. 
77) in 1928 met zijn vrouw Bertha Cohen 
en zijn vier kinderen: zoon Bertram, dochter 
Floortje en de tweelingdochters Leonie en 
Louise. Moeder Bertha overleed nog vrij 
jong in 1931. Hans Polak zou later hertrou-
wen met Charlotte Elias en uit dit huwelijk 
werd Conny geboren.

Vlucht 
In de meidagen van 1940, nog voor de 
capitulatie, vluchtten beide gezinnen Polak 
naar Londen, en reisden vervolgens door 

Ons huis
 
Op zoek naar een Joodse familie in Tilburg                         Toon van Gestel

Bijna tien jaar na de plaatsing van een struikelsteen voor Bertram Polak voor zijn huis 
in de Prof. Dondersstraat 77, publiceert de Tilburgse cultuurhistoricus Arnoud-Jan 
Bijsterveld zijn nieuwe boek ‘Ons huis. Zoektocht naar een Joodse familie in Tilburg’. 
Het vertelt het verhaal van de familie Polak die voor de oorlog in zijn straat woonde.

naar New York. Alleen Hans’ zoon Bertram 
bleef achter, want die zat tijdens de eerste 
oorlogsdagen in militaire dienst. Toen na de 
capitulatie zijn diensttijd er opzat, keerde hij 
naar zijn ouderlijke woning terug. Het huis 
op nr. 77 was leeg en verlaten nu. Hij ging 
weer werken op het kantoor van de firma B. 
Polak, de zaak van zijn vader Hans en oom 
Alfred, waar intussen een door de Duitsers 
aangestelde Verwalter rondliep. 
Begin december 1941 waagde Bertram, 
samen met drie Tilburgse vrienden, een 
poging om een illegale oversteek naar 
Engeland te maken. Hun schip werd echter 
onderschept en de vier vrienden werden 
overgebracht naar het beruchte Oranjeho-
tel in Scheveningen. Vervolgens ging het 
via Kamp Amersfoort en Kamp Westerbork 
naar het concentratiekamp in Auschwitz. 
Daar kwam hij op 17 augustus 1942, waar-
schijnlijk in de gaskamer, om het leven. 
Na de familie Polak kwam tijdens de oorlog 
een Duitse fabrieksdirecteur met zijn gezin 
op nummer 77 te wonen. Een paar jaar 
geleden legde een kleindochter hiervan vol 
deemoed een bezoek af.  
In Tilburg woonden voor de oorlog zestig 
joodse gezinnen. In de jaren dertig was 
het aantal joodse mensen verdubbeld naar 
260, als gevolg van de instroom van vluch-
telingen. Die werden in Nederland net als 
de vluchtelingen van nu niet altijd met open 
armen ontvangen, maar Tilburg vormde 
een gunstige uitzondering. De meesten 
van hen waren werkzaam in de hogere 
segmenten van handel en industrie en men 
bewoog zich in hoge kringen van katholieke 
handelaren en bezochten o.a. de Philhar-
monie aan de Goirleseweg, de Harmonie in 
de Willem II-straat en het Baksche Ven.  

1927 v.l.n.r. Bertram, Leoni, Floortje en 
Wiesje voor het bijna afgebouwde huis
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Kaddisj 
Twintig jaar geleden kochten Arnoud-Jan 
Bijsterveld en zijn echtgenoot Hans Har-
bers het statige huis aan de Prof. Donders-
straat 77 van oud-burgemeester Letschert 
en raakte hij geïntrigeerd door het lot van 
het gezin van Hans Polak en de overige 
joodse families in zijn straat. Er woonden 
toentertijd acht joodse gezinnen, waarvan 
er vier op een enkel kind na volledig zijn 
uitgemoord. Naast een aantal publicaties 
in tijdschriften publiceerde hij na een lange 
tijd van onderzoek in 2016 hierover een dik 
boek in het Engels’: ‘House of Memories’. 
Hiervan is ‘Ons Huis. Op zoek naar een 
Joodse familie in Tilburg’ een bewerkte en 
aangevulde vertaling. In 2012 maakten 
Carine van Vugt en Jeroen Neus hun docu-
mentairefilm ‘Hier was Bertram’ in opdracht 
van de stichtingen Verhalis en de Leer-
stoel Cultuur in Brabant aan de Tilburgse 
universiteit, die Arnoud-Jan als hoogleraar 
bekleedt. Drie woorden die treffend de nog 
altijd bijna tastbare aanwezigheid van Ber-
tram Polak (1918-1942) invoelbaar maken.  
De geschiedenis kwam letterlijk in persoon 
naar Arnoud-Jan toe. Tijdens zijn onder-
zoek kwam hij in contact met de overle-
venden uit de gedeporteerde of gevluchte 
families. Uit deze ontmoetingen ontstonden 
vriendschappen voor het leven. Hij ging, 
zoals een dochter van Alfred Polak in de 
film zegt, tot de familie behoren en Ons 
Huis werd opnieuw een thuis voor de fami-
lie Polak. 

De plaatsing van de Stolperstein voor het 
huis van Arnoud-Jan en Hans in april 2011 
werd bijgewoond door verschillende leden 
van de familie Polak, die vanuit onder meer 
Israël en de Verenigde Staten naar Tilburg 
waren gekomen. Indrukwekkend was de 
gezamenlijke recitatie door de joodse 
gasten van de kaddisj, het gebed van de 
nabestaanden. 

Vervolgverhaal
De geschiedenis is nog niet klaar met óns, 
zoals we zelf ook wel eens ondervinden. 
Naast het relaas over de lotgevallen van de 
joodse familie Polak voor en tijdens de oor-
log, vertelt het boek ook het vervolgverhaal. 
Het beschrijft wat er gebeurt tijdens het 
achterhalen van het traumatische verleden, 
niet alleen in de levens van de volgende 
generaties van de familie Polak maar ook 
met de schrijver zelf. “Tegen deze achter-
grond worden de precieze feiten minder 
belangrijk”, zegt Arnoud-Jan, “maar juist de 
kleur ervan in de vorm van herinneringen.” 
Hervonden herinneringen, want zoals wel 
vaker gebeurde, werd lang over de ver-
schrikkingen die de families overkomen 
waren gezwegen. Voor ouders te groot 
en ondragelijk om aan hun kinderen te 
vertellen. En die vroegen er ook niet naar, 
uit piëteit, maar ook: er was nog geen taal 
voor gevonden. Grootouders gingen pas 
vertellen aan hun kleinkinderen die op hun 
beurt de woorden gevonden hadden om 
ernaar te vragen. Vertellen over leed slaat 
kennelijk een generatie over, want dan is 
de afstand groot genoeg om het verdriet 
om het verlies en de schaamte van het 
overleven te overwinnen. Arnoud-Jan ziet 
zichzelf als een gids hierbij, in die zin dat hij 
de generaties met elkaar in gesprek heeft 
mogen brengen. 

Het boek verschijnt bij Uitgeverij Verloren in 
Hilversum. Het is verkrijgbaar via 
 www.verloren.nl en in de boekhandel en 
wordt op 30 oktober gepresenteerd in de 
Bibliotheek LocHal. In verband met corona 
alleen voor genodigden.

Arnoud-Jan Bijsterveld
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Hoewel deze opruimactiviteit wel in de 
buitenlucht is, zijn er gedurende de dag 
toch verschillende momenten die om 
aanpassing vragen vanwege de 1,5-meter-
regels en het aantal mensen dat mogelijk 
gaat deelnemen. Denk hierbij aan o.a. het 
gezamenlijke startmoment met de instructie 
en het indelen van groepjes, geen sanitaire 
mogelijkheden en het uitdelen en innemen 
van werkmaterialen. 

Noodzaak
De werkgroep heeft de risico’s afgewogen 
tegen de noodzaak. Natuurlijk ligt er in 
Moerenburg zo links en rechts alweer het 
nodige zwerfvuil, maar gelukkig op dit mo-
ment niet in die mate dat we met een grote 
groep aan de slag kunnen gaan. Meestal 
wordt er jaarlijks door zo’n 50 à 60 perso-
nen deelgenomen aan deze opruimactie 
en dat is voor nu teveel om het allemaal 
coronaproof te laten verlopen. 
Er zijn locaties in Brabant waar de Natuur-
werkdag dit jaar mogelijk wel doorgaat. Dus 
als men toch heel graag op die dag in de 

Natuurwerkdag gaat niet door in Moerenburg
Helaas heeft de Werkgroep Behoud Moerenburg het besluit moeten nemen om de 
natuurwerkdag van zaterdag 7 november a.s. niet door te laten gaan. Dit in verband 
met de corona-maatregelen.  

natuur actief willen zijn, dan kan men via 
internet hier informatie over vinden.

Zwerfvuil
En zwerfvuil ruimen kan het hele jaar door. 
Het is fijn om te zien dat steeds vaker 
mensen een afvalzakje meenemen als 
ze gaan wandelen in Moerenburg zodat 
ze de rommel kunnen meenemen die ze 
onderweg vinden. Vergeet ook niet om een 
keertje langs te gaan bij uitbater Gijs van 
Café Zomerlust. Hier kun je niet alleen heel 
gezellig een biertje drinken, maar kun je 
ook altijd grijpers lenen en afvalzakken om 
te gebruiken tijdens je wandeling.
Graag nu alvast in je agenda noteren: 
Natuurwerkdag 2021 is op zaterdag 6 
november.  
We zien jullie dan allemaal graag weer 
terug.

Namens de werkgroep behoud Moerenburg 
Ingrid Maas, Wil van Sprang, Ad de Beer, 
Jos Parren en José Couwenberg.

Dit jaar geen gele hesjes bij de opruimdag van zwerfvuil in Moerenburg. Vanwege corona 
moet de Natuurwerkdag een jaartje uitgesteld worden
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De begane grond, de pui is helemaal ver-
anderd. Op de bouwtekening uit 1932 is de 
schoorsteen te zien, maar ook de meelzol-
der en de verdeling woonhuis-winkel. Al-
leen de schoorsteen in een klein gebouwtje 
achter het huis is hiervan nog over uit die 
tijd en een paar heel oude tegeltjes in de 
meterkast.

IJs om het ijs te breken   
Ze waren op zoek naar een huis waarin 
genoeg ruimte was en waarin de drie 
kinderen een eigen kamer zouden heb-
ben en waar Ana María van huis uit zou 
kunnen werken. De wijk ervaren ze als een 
warm bad. Nog niet eerder hebben ze zich 
ergens zo welkom gevoeld.  
“We kregen kaartjes in de bus. Buren 
kwamen zich voorstellen. Mensen stonden 
voor de deur met een bosje bloemen”, zegt 
Ana María. Het voelde meteen als ‘thuis’ 
en ze hadden het gevoel op de juiste plek 
te zijn beland. Er was ook al meteen heel 
snel een straat-BBQ waardoor ze heel snel 
veel mensen leerden kennen. Om het ‘ijs 
te breken’ hebben ze voor die gelegenheid 
een ijskar besteld.  
Zoon Pascal (9) vindt het ook een leuke 
buurt. “Het is zo fijn dat al veel vrienden 
hier in de buurt wonen.” Zijn zus Luciana 

Warm bad                Lucy Reijnen

Sinds kort wonen Ana María en Luc in de J.P. Coenstraat op nr. 70. Van de vorige 
bewoners hebben ze wel iets gehoord over de geschiedenis van het pand. Het is een 
voormalige bakkerij. Ze weten dat het pand in 1970 is verbouwd tot woonhuis. 

(16) heeft het ook prima naar haar zin. 
“Alles is dichtbij, de school, vriendinnen, 
de stad.” Ze vindt het gezellig en de straat 
is vol sociale mensen, die hartelijk zijn. 
Adrian (12) is het daarmee eens: “Iedereen 
is aardig en alles is dichtbij, school maar 
ook sport.” Hij vindt het ook fijn dat hij een 
eigen kamer heeft. Wat hij nog zou willen is 
een ‘chill-kamer’ waar hij een pooltafel kan 
neerzetten bijvoorbeeld. 

Architect
Luc is in de archieven gedoken en heeft 
daar wel wat informatie over het huis van-
daan gehaald. De familie Boeren heeft het 
huis in 1932 laten bouwen. Het werd aan-
besteed voor een bedrag van maar liefst 
8.052 gulden. De architect van het huis 
is Ide Bloem. Zijn kleindochter Christiane 
Schijvens heeft een website met daarop 
allerlei informatie, foto’s en tekeningen van 
huizen die haar vader Jos Schijvens en 
haar opa Ide Bloem hebben ontworpen (zie 
 www.josschijvens.nl). Op deze website 
zijn ook veel huizen uit onze wijk terug te 

Nieuwe bewoners Luc en Ana Maria

Een rectificatie in de Nieuwe Tilburgsche 
Courant van 11 oktober 1932 
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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. 

 

 



9

vinden. “Als je de huizen naast elkaar ziet, 
zie je elementen terugkomen die kenmer-
kend zijn voor deze architect”, zegt Luc, 
“Leuk om eens te bekijken.” Zelf hebben 
ze ook wat verbouwd aan het huis. Met 
name het voormalig bakkerijtje achter het 
huis hebben ze opgeknapt. Het wordt het 
domein van Ana María.

Spaanse les
Ana María komt oorspronkelijk uit Peru. 
Daar deed ze de Pabo. Hoewel eerst het 
Nederlands wel een barrière was heeft 
ze aan de Hogeschool Utrecht 2e graads 
Spaans afgerond. Op dit moment werkt ze 
één dag per week op de Jan Ligthartschool 
Rendierhof met kinderen die een plus-pro-
gramma volgen, omdat ze meer uitdaging 
nodig hebben. De voormalige bakkerij en 
kantoorruimte achter het huis is nu inge-
richt als klaslokaal waar ze lessen Spaans 
geeft. Daarnaast importeert Ana María ook 
kleding van prachtige Alpacawol uit Peru. 
Achter het klaslokaal is een ruimte waar ze 
de voorraad opslaat. 
“Handel drijven zit in mijn bloed”, lacht ze. 
Ze is trots op de lancering van de nieuwe 
merknaam ‘Ana Romero’ binnenkort. 
Tegelijkertijd wordt een nieuwe kledinglijn 
gepresenteerd. 
 

Het pand van de oude bakkerij

“Het is zo fijn om in dit huis in zo’n fijne 
buurt terecht te komen. Heerlijk om hier 
een nieuwe start te maken”, vindt Ana 
María. Luc knikt, “We boffen”, zegt hij. “Het 
is een fijn huis. Toch zou ik graag meer 
willen weten over de geschiedenis van het 
huis. Dus als in de buurt iemand informatie 
of foto’s heeft? Wij houden ons aanbevo-
len.”

 

Oproep: 

Wie weet hoe de voorgevel eruitzag of hoe het interieur was van de voormalige bakkerij 
in de J.P. Coenstraat nummer 70? Informatie en/of foto’s zijn zeer welkom. 

De nieuwe bewoners zijn nieuwsgierig naar de geschiedenis van het pand.  
Stuur reacties naar de redactie van de buurtkrant: 7 armhoefseakkers@gmail.com 

 

 
 

 

Coronaatje	

Teleurgesteld:	“Ik	laat	me	niet	meer	op	corona	testen!	Iedere	keer	is	
de	uitslag	voor	mij	negatief.”	
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De leerlingen krijgen een gastcollege over 
leefbaarheid, een fietstocht door het onder-
zoeksgebied, houden een enquête onder 
bewoners en voeren deze gegevens in een 
database. Hierna leren zij deze data te be-
werken bij het vak wiskunde en presente-
ren zij hun eindresultaten. Het doel van het 
project is om de relaties die de bewoners 
met hun omgeving aangaan beter te be-
grijpen. Het project is een mooi voorbeeld 
van de werkwijze die De Nieuwste School 
hanteert. Mocht u onze leerlingen tegenko-
men dan weet u wat ze komen doen.

Onderzoek naar wijk Armhoef
Drie havo 5-klassen van De Nieuwste School doen op dit moment onderzoek in de 
wijk Armhoef voor het vak aardrijkskunde. 

Een half jaar geleden was ik al van plan 
om lid te worden, omdat een kennis uit mijn 
pubquizteam er telkens zo enthousiast over 
vertelde. Maar ja, toen kwam die nare crisis 
tussenbeide en ging het feest niet door. 
Althans, dit voorjaar heb ik wel twee online 
proeflessen gevolgd, maar dat beviel erg 
matig. Via Zoom heb je niet door welke par-
tijen je moet zingen, dus ik zong alles van 
kop tot staart mee. Nu weer offline wordt 
er tenminste naar je geknikt en gebaard 
dat de mannen aan de beurt zijn voor de 
solopartij of juist achtergrondzang. De drie 
typen mannenstemmen zitten sowieso in 
een groep, of je nu bas, tenor of zoals ik 
bariton bent. Het manvolk is zwaar in de 
minderheid, max. 10 man, en de vrouwen 
(alten en sopranen) in de meerderheid. Dat 
is bij elk koor in Nederland blijkbaar zo, 
vandaar dat ik me als man extra welkom 
voelde.

Geen mondkapje
Toch is het groepsgewijs zingen vanaf eind 

Tilburgs koor rockt weer                                    Gerben van Eeuwijk

Ondanks Corona is het Tilburgse Rockkoor na de zomer weer van start gegaan, met 
een wekelijkse live repetitie voor circa 50 deelnemers. Theaterzaal de Loft aan de 
Ringbaan-Oost is hiervoor Coronaproof ingedeeld met veel ventilatie erbij.

augustus erg wennen naar mijn bescheiden 
ervaring. Vooral het feit dat binnen zingen 
überhaupt weer mag, terwijl buiten zingen 
in een voetbalstadion taboe is. Wie kan dat 
nu uitleggen? Dirigent Chiel de Cock uit 
Breda heeft daar geen moeite mee: “Sport 
heeft een ander protocol dan cultuur”, zo 

Rockkoor Tilburg repeteert wekelijks in 
theater de Loft aan de Ringbaan-Oost, 

naast de bowling
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 Ontdekstation013 

Kom ontdekken in de herfstvakantie 

Thema: Water. Kom en laat je verrassen! 
  

OOnnttddeekkssttaattiioonn001133  iiss  eeeenn  mmooooiiee,,  oouuddee  
ffaabbrriieekksshhaall,,  wwaaaarr  vvaann  aalllleess  ttee  bbeelleevveenn  iiss  oopp  
hheett  ggeebbiieedd  vvaann  tteecchhnniieekk..  KKoomm  mmeeeeddooeenn    
mmeett  oonnzzee  ssppeecciiaallee  wwoorrkksshhooppss  iinn  ddee  
hheerrffssttvvaakkaannttiiee  eenn  oonnttddeekk  wwaatt  jjee    
aalllleemmaaaall  kkuunntt  ddooeenn  mmeett  wwaatteerr!!  
  

www.ontdekstation013.nl 

@ODS013 

luidt zijn uitleg to the point. En bovendien 
komt er bij een doelpunt van Willem II meer 
adrenaline vrij en andere spontane knuf-
felhormonen, die zijn niet gewenst anno 
2020. Maar toch ervaar ik soms vreemde 
paradoxen, net zoals je max. 6 gasten thuis 
mag ontvangen, maar wel met honderd of 
meer wildvreemden in een vliegtuig mag 
stappen. Hoezo dat, Mark Rutte? Zingen 
met een mondkapje op, daar is gelukkig 
geen sprake van. Fietsen heen en terug 
en een drankje aan de bar, dat is wel zo 
prettig.

Landelijk netwerk
Het Tilburgse rockkoor maakt overigens 
deel uit van een groter landelijk netwerk, 
Prestige koren genaamd. Er zijn 30 pop-
koren en 3 rockkoren actief, waaronder 
dus de Tilburgse variant. Het repertoire is 
inderdaad vrij rock: van Metallica tot Pearl 
Jam, en van Nirvana tot Guns & Roses. Het 
5-stemmige Ice Queen van de Nederlandse 
band Within Temptation is prachtig, maar 
o zo moeilijk om in te studeren. De strakke 

leiding en het welgemeende enthousiasme 
van de koorleider zijn dan hard nodig. 
Buurtgenote Margot is ook blij dat de repe-
tities iedere dinsdagavond weer live zijn: “In 
het echt is het veel leuker dan via internet.” 
Helaas is het ledenaantal wel bijna gehal-
veerd door Corona, van bijna honderd tot 
krap 50 leden. Hoewel een 10-tal personen 
alsnog via digitale weg wekelijks aan-
haakt. Een optreden zit voorlopig niet in 
het verschiet, want de lokale of regionale 
korendagen liggen uiteraard tot nader order 
plat. Dat geeft mij in ieder geval de kans 
om twee jaar achterstand enigszins in te 
lopen. Want de oprichting van de plaatse-
lijke rockzangers was in mei 2018.

Thuis aan de keukentafel vertel ik aan onze 
kersverse brugpieper dat de dirigent de 
zang stil legde, omdat een van de mannen 
duidelijk uit de toon zong. Haar komische 
vraag daarop: “En werd jij toen de klas uit 
gestuurd papa?” 
Meer info:  www.rockkoor.nl

 

Coronaatje	

Nieuw	soort	
zwerfafval	in	de	
straat	en	in	de	
natuur:	gebruikte	
mondkapjes.	

 

 

Coronaatje	

Wat	zou	het	fijn	
zijn	als	iedere	
persoon	die	
besmet	is	
blauwe	wangen	
zou	krijgen.	
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Blijkbaar zijn ze niet zo zielig als het lijkt en 
hebben ze veel vriendjes en vriendinnetjes, 
die de groene e-scooters overal naartoe 
brengen en weer ergens ‘netjes’ parkeren. 
Er is een reservering vooraf nodig via een 
App, dus zomaar meenemen zit er niet in. 
Meer info vind je via  https://go-sharing.
nl/hoe-het-werkt/.
Wil je even naar de stad en heb je geen zin 
om te wandelen, is je fiets kapot, of wil je er 
snel en milieuvriendelijk zijn, dan is de Go 
e-scooter je nieuwe maatje! 

Zoef
“Mijn vriendin had al eens een Go e-
scooter gebruikt, dus daarom ga ik het nu 
ook uitproberen. Ik heb de Go Sharing App 
gedownload, heb een pakket gekocht via 
IDEAL en nu betaal ik per minuut de scoo-
ter die ik gereserveerd heb. De e-scooter 
kon ik vinden op een digitale kaart in de 
App. Dus lekker makkelijk. Maar, genoeg 
gepraat, ik ga nu rijden anders lopen de 
kosten teveel op!” Geruisloos zoeft de 
wijkgenoot weg.

Go, go, go!                                                                 France Ghijsen

De herfst kwam vroeg dit jaar: als groene paddenstoeltjes uit de grond, stonden 
ineens kris kras door de wijk groene Go e-scooters. Waar komen ze vandaan en 
waarom worden zo onbeheerd en zielsalleen achtergelaten?

Parkeren doe je vervolgens in het service-
gebied en dan meld je je af via de App. 
Simpel toch? Of er nog eentje beschikbaar 
is voor de terugweg is de vraag, maar ach, 
de benenwagen doet het altijd!

De voorjaarsstorm rukte ook 
een paar zware takken van de 
bomen in het stukje bos waar de 
Koebrugseweg in Moerenburg 
doorheen loopt. Dat resulteerde 
in knotwerk op hoog niveau, want 
verwacht wordt dat deze bomen 
in het voorjaar opnieuw takken 
gaan ontwikkelen. Of dat gaat 
gebeuren is nog maar de vraag. 
Aan de zwammen op de bast is 
te zien, dat de boom flink aan het 
interen is en waarschijnlijk niet 
behouden blijft. Mooi gezicht is 
anders
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Maandagavond 21 september jl. mochten 
bewoners van Moerenburg meedenken 
over de beheerrichtlijnen voor Moerenburg-
Koningshoeve. Projectleider Marc Houter 
van de gemeente gaf een korte introductie, 
waarna Patrick de Groot en Leonoor v.d. 
Linden van Arcadis ( www.arcadis.com.) 
voor een grote, geprojecteerde plattegrond 
van Moerenburg-Koningshoeven ingingen 
op wat aspecten zoals: een toename van 
publiek, vermindering van groenbeheer-
budgetten en het stiltegebied rondom het 
Trappistenklooster. Het viel meteen op, dat 
het gebied Moerenburg-Koningshoeven 
naar de zuidzijde een stukje verder is uitge-
breid, waardoor het totale gebied groter is 
geworden.

Noodzaak
Er waren maar enkele direct betrokkenen 
aanwezig in het zaaltje van Café Zomerlust. 
En dat was misschien maar goed ook, want 
de vraagstelling vanuit het bureau was zo 
ruim en hun antwoorden zo weinig to the 
point, dat al gauw getwijfeld werd aan de 
noodzaak van deze bijeenkomst. Er werd 
o.a. een reactie op de bevindingen van 

Beheerrichtlijnen Landschapspark Moerenburg
De gemeente heeft het internationale bureau Arcadis ingehuurd om mee te werken 
en te schrijven aan een masterplan voor het beheer van de 3 stadsregionale parken: 
Moerenburg-Koningshoeve, Pauwels en Stadsbos013.

Arcadis gevraagd die verzameld zouden 
zijn in de gesprekken met enkele belangen-
groepen zoals Stichting Duurzaamheidsval-
lei en de Trappisten. Wat die bevindingen 
precies waren, bleef echter een beetje in 
de lucht hangen. Andere vragen voor de 
aanwezigen: Wat vindt u van het huidige 
beheer? Welke verbeteringen zou u graag 
zien? En, welke bijdrage zou u hieraan wil-
len leveren? …
Met dit soort open vragen werd iedereen 
naar buiten de tuin in gelokt, waar op twee 
tafels de kaarten van het gebied waren 
uitgespreid. Al gauw ontstonden daar 
geanimeerde en gezellige uitwisselingen 
tussen de bewoners van de beide gebieden 
over zaken die nu en in het verleden niet 
goed gingen.

Landschapspark
Grootste gemene deler: inwoners hebben 
het meeste last van het stempel ‘Land-
schapspark’ dat door de gemeente op het 
gebied Moerenburg-Koningshoeve is ge-
plakt. “Bezoekers gedragen zich daar ook 
naar en vinden dat ze overal vrij toegang 
hebben en dat ze hun honden er gewoon 
los kunnen laten lopen”, fulmineerde een 
van de bewoners, “vergeten wordt, dat bij-
na 80% van Moerenburg particulier bezit is! 
Je wekt hierdoor een verkeerde suggestie. 
Stop eens met iedere keer nieuwe plannen 
verzinnen: het is goed zo!” Praktijkvoor-
beelden te over: picknicken in een weiland, 
zwerfafval droppen, zieke koeien door 
hondendrollen in een weiland, drugsgebruik 
en lugubere jongelui rondom de Lange Jan, 
een zwerver in een tentje op een perceel 
aan de Zonderlokstraat, bloemen plukken 
uit een privétuin, of illegale feestjes met de 
nodige drank en muziek. Een suggestie: 
maak bezoekers bij het ingang van het 
Landschapspark duidelijk wat het gebied 
inhoudt.
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Over het beheer kwam het gesprek op het 
vroegtijdig maaien van bermen ingezaaid 
met bloemrijkmengsel en daarnaast de heg 
tussen weg en fietspad langs het Trappis-
tenklooster. “Het is daar werkelijk fantas-
tisch opgeknapt, maar het onderhoud laat 
echt te wensen over”, legde een van de 
bewoners aldaar uit. “Het is allemaal jonge 
aanplant die nu wel gesnoeid moet worden 
en ontdaan van het vele onkruid. Dan pas 

wordt het een echte en ook functionele 
heg.” Een van de mensen van Arcadis no-
teerde meteen de suggestie, dat er onder-
scheid gemaakt zou moeten worden tussen 
natuurbeheer en bulkbeheer.
Naast het aanhoren van ‘dingen die niet 
goed gaan’ werden er ook tips uitgewisseld, 
zoals aan de eigenaresse van de Rendier-
hoeve die heel graag een oude appelboom-
gaard op haar perceel zou willen realiseren, 
zoals die daar in vroegere tijden stond.

Het ligt in de bedoeling, dat Arcadis het 
advies voor de gemeente binnen 8 à 9 
weken gereed heeft. Het gaat dan om een 
concreet rapport, waarna het masterplan 
verder uitgerold kan gaan worden. De 
aanwezigen kregen de toezegging, dat 
zij geïnformeerd worden over het verdere 
verloop.

Beste bewoner, 
  
In het maandelijkse beheeroverleg tussen bewoners van de wijk Armhoefse Akkers, 
GGz Breburg, de politie en de gemeente Tilburg worden onderwerpen besproken die 
betrekking hebben op de organisatie van zorg op het terrein van Jan Wierhof.  
 
Wij nodigen u via deze weg uit om op dinsdag 13 oktober aanwezig te zijn bij het 
beheeroverleg in het werkcafé op Jan Wierhof 7. Deze avond staat de voorgenomen 
verhuizing van de Crisisdienst naar de Jan Wierhof als onderwerp centraal. Wij willen 
u een toelichting geven op de wijze waarop onze Crisisdienst is georganiseerd en wat 
er met de komst van de Crisisdienst verandert. Ook willen wij u de gelegenheid bieden 
vragen te stellen, zaken verduidelijkt te krijgen en met elkaar het gesprek te voeren. 
 
De avond start om 19.00 en zal circa tot 21.00 duren. GGz Breburg hanteert een 
streng Corona-beleid. We willen u daarom vragen om uw komst te bevestigen via: 
7 meldingenjanwierhof@ggzbreburg.nl 
Mochten er vragen zijn dan kunt u contact met mij opnemen via ( 06 102 079 62. 
  
Vriendelijke groet, 
  
Eelco Romijn 
Relatiebeheer GGz Breburg 

 
 
  
 

 

Coronaatje	

Glasgow	Rangers	gaf	Willem	II	een	flinke	kater	en	de	harde	kern	
bezorgde	er	meerdere	aan	de	burgemeester.	
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Buurtraadlid Hein Jacobs beheert de 
beide witte elektrische Nissan Leafs 
van MyWheels. Hij beaamt dat het 
gebruik ervan nog wel een stimulans 
kan gebruiken: “Het lijkt toch nog relatief 
onbekend. We willen binnenkort dan ook 
een flyeractie in de wijk gaan houden 
aangevuld met een bijeenkomst als 
‘opening’ van de vaste laadpalen voor deze 
leenauto’s. Zo komt er een op de hoek van 
de J.P. Coenstraat / Heile Schoorstraat. 
Inmiddels is ook GGz Breburg deelnemer 
geworden en mag een auto bij hun op het 
terrein geplaatst worden.” Als het gebruik 
niet toeneemt is het echter de vraag of 
deze voorziening in onze wijk kan blijven 
bestaan.

Boete
Dat deze leenauto’s een vaste plek krijgen 
is belangrijk voor de vindbaarheid, maar 
ook vanwege de mobiele parkeercontrole 
die wekelijks zeker twee keer door onze 
wijk rijdt.
Hein: “Op het Boerhaveplein hadden 
we een keer de leenauto van MyWheels 
geparkeerd,omdat de gemeente mij had 
verteld dat een deelauto daar gratis mocht 
staan. Parkeerbeheer vond echter van niet! 
De gemeente heeft inmiddels toegezegd de 
parkeerbon te betalen, want de auto’s van 
Greenwheels – inderdaad een concurrent 
- staan er ook. Mogelijk krijgt een van 

Deelauto’s in de wijk 
Met de komst van 2 auto’s van Greenweels op het Boerhaaveplein en sinds vorig jaar 
de 2 auto’s van MyWheels lijkt het aanbod van leenauto’s in onze wijk mooi op orde. 
Het gebruik ervan valt echter nog wat tegen.

de auto’s van MyWheels daar ook een 
permanente plek.”

Voordelig(er)
Gebruik maken van een leenauto is 
waarschijnlijk goedkoper dan het hebben 
van een (tweede) auto. Er zijn nogal 
wat auto’s die maar een enkele keer per 
week gebruikt worden en dan vaak ook 
nog voor relatief korte ritjes. Hein: “Als je 
gebruik maakt van een leenauto heb je 
bijvoorbeeld geen gedoe met onderhoud 
of reparaties. Daarnaast is het goed voor 
onze buurt omdat één deelauto gemiddeld 
5 tot 8 auto’s vervangt en derhalve zorgt 
voor minder parkeerdruk in de straat. 
Elektrische auto’s stoten ook minder fijnstof 
uit en dat draagt bij aan een gezondere 
woonomgeving. Gebruikers gebruiken 
een deelauto overigens ook bewuster en 
nemen voor korte ritten bijvoorbeeld vaker 
de fiets/e-bike.” 

Het kunnen gaan gebruiken van een 
deelauto vraagt in eerste instantie 
een registratie via de website van de 
betreffende firma. Daarna kun je kijken 
of er een auto beschikbaar is en dan 
reserveer je voor een bepaalde datum en 
tijdstip. Afrekenen e.d. verloopt allemaal 
digitaal.
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Inmiddels is de coöperatie Energiefabriek 
Armhoef officieel ingeschreven met drie 
bestuurders: Alex Savelkoul als voorzitter, 
Frans van Bakel als secretaris en Hein Ja-
cobs als penningmeester. Hun voorlopige 
planning is om nog dit jaar het project volle-
dig te realiseren en in productie te gaan. Of 
dat gaat lukken hangt af van de keuze die 
deze maand gemaakt moet worden om aan 
te sluiten bij de huidige regeling, of bij de 
nieuwe subsidieregeling die per 1 januari 
2021 van kracht wordt. 

Geschikt
Inmiddels is het onderzoek naar de ge-
schiktheid van de daken van de basis-
school en GGz afgerond. Vooral de oudere 
dakconstructie van de basisschool moest 
opnieuw onderzocht worden. Op beide 
gebouwen worden 195 panelen gelegd. 
In eerste instantie was uitgegaan van in 
totaal 600 panelen, maar daarbij was geen 
rekening gehouden met o.a. de schaduw-
werking en de draagkracht van de daken.
De al langer bestaande projectgroep heeft 
inmiddels de nieuwe aansluitingen al bij 

Postcoderoosproject Energiefabriek Armhoef
De ontwikkeling van het energieproject, dat voorziet in zonnepanelen op de daken van 
basisschool Armhoefse Akker en GGz Breburg loopt gestaag. Er zijn al meer inschrij-
vers dan er zonnepanelen voor handen zijn.

Enexis aangevraagd en is nu bezig met het 
opvragen van offertes bij meerdere leve-
ranciers van zonne-installaties, waarbij een 
pakket van eisen is neergelegd. Andere 
activiteiten zijn het aangaan en notarieel 
vastleggen van de opstalovereenkomsten 
met beide dakeigenaren, het aanvragen 
van verzekeringen, het kiezen van een 
energieleverancier voor de opgewekte 
stroom etc. 

Tevens wordt gewerkt aan de coöperatie-
structuur en daarbij horende lidmaatschap 
voor de geïnteresseerden die definitief 
aan het project mee gaan doen. Helaas 
gaat een extra informatiebijeenkomst i.v.m. 
corona niet door. Veel informatie is echter 
te vinden op de website 
 www.energiefabriekarmhoef.nl 

Tja, wat moet je als 
mannelijke honden juist 
bij jouw huis regelmatig 
een poot oplichten om 
hun blaas te ledigen? De 
eigenaren een duidelijke 
boodschap meegeven…
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Baksche Ven weer dicht

Na een prachtige gouden nazomer ging het toegangshek op de laatste zondag van sep-
tember weer dicht. Met een afsluitend glas witte wijn, zoals de traditie het voorschrijft. 
Traditie, dat staat nog net niet in neonletters boven de ingang geschreven, maar het zou 
er niet misstaan. Of anders: Alles van waarde is weerloos. Het citaat is afkomstig uit het 
gedicht ‘De zeer oude zingt’ van Lucebert. Maar ook dat, zoals op dat verzekeringsge-
bouw in Rotterdam, Blaak 16, staat er niet te lezen. Toch staat het besef van de weer-
loosheid van de traditie van het Baksche Ven, sinds 1909, in het hart van iedere bezoeker, 
jong en oud, gegrift. Intussen klopt het jachtige hart van de voortsnellende tijd. En 
ijlt verder, maar dan is er dat stukje paradijs op aarde, met dat ven waarin het heerlijk 
zwemmen is.  Zo omschrijft het jubileumboek van 100 jaar Baksche Ven in 2009 dit kleine 
arcadia.  

De populariteit van het natuurbad blijft onverminderd hoog, want de 111-jarige zwem-
vereniging, even oud nu als de hobbit Bilbo Balings uit ‘In de ban van de Ring’, vormt een 
niche in de wereld van de zwemrecreatie. Oké, er is het Staalbergven in Oisterwijk, de 
Rauwbraken in Berkel-Enschot en de IJzeren Man in Vught, maar de ambiance van het 
Baksche Ven vind je nergens. Er zijn nu tegen de 4000 leden, met een wachtlijst van 700 
personen. Als je maar gewoon jezelf blijft, word je vanzelf bijzonder. Eens lid altijd lid: 
een lidmaatschap dat een heel leven omspant van zeven decennia is niet ongewoon. Hele 
gezinnen zijn er lid. 

Onlangs typeerde het Brabants Dagblad het Baksche Ven als wat elitair in vergelijking 
met andere baden. Het is inderdaad nog steeds wat kakkineus. De leden kwamen vroeger 
uit de betere kringen. In de jaren voor de oorlog was er de jaarlijkse dansavond voor 
leden, nog in de Schouwburg op de Heuvel. Toen de zwemvereniging in 1959 vijftig jaar 
bestond was er een avond in de Philharmonie, waarop elk lid verplicht in avondtoilet 
moest verschijnen. Er bestond toen nog een natuurlijke ballotage, maar nu hoeft dat niet 
meer zo. Er zijn ook geen soirees meer. Anders dan in andere jaren werd het seizoen 2020 
wat meer op afstand. 
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Als het aan Peter de Leeuw van de Kaauw 
Errepels ligt wel. ”We zijn aan het bekijken 
wat er met alle corona-beperkingen in acht 
nemend toch mogelijk is. Daarbij denken 
we natuurlijk op de eerste plaats aan 
activiteiten die zoveel als mogelijk in de 
buitenlucht gaan plaatsvinden, bijvoorbeeld 
op het voorterrein bij de Pelgrimhoeve. Het 
is onduidelijk wat er de komende maan-
den nog rondom het coronavirus staat te 
gebeuren, maar we willen wel scenario’s 
klaar hebben liggen om voorbereid te zijn. 

 
 Carnaval in de wijk?...
Het motto van carnaval 2021 is ‘Kèk mar wègge sjouwt’. Wat neer komt op: kijk maar 
wat je doet en doe vooral wat je denkt dat je moet doen. Heel toepasselijk in deze 
coronatijd. Komt er wel carnaval in de wijk?

We zijn ervan overtuigd dat carnaval ook 
op een veilige en verantwoorde manier 
gevierd kan worden!”

Dat ‘we’ slaat terug op de Kaauw Errepels 
die met 2 andere groepen uit de wijk – De 
Antonis en de Rauwdouwers – de handen 
ineenslaat. De afgelopen week zaten ze 
met elkaar te brainstormen. Wordt vervolgd 
dus.
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De afgelopen maanden is hard gewerkt 
aan de uitbreiding van Cinecitta. De smalle 
tuin heeft plaatsgemaakt voor nieuwbouw 
waarin o.a. twee ondergrondse zalen en 
een atrium zijn opgenomen. Om de ope-
ning te vieren is er een maand lang een 
speciaal programma. Bezoekers kunnen 
een kijkje komen nemen en meteen ook 
kennismaken met de biologische keuken in 
de Ristobar, waar alles ‘hand-made’ wordt 
bereid.

Pareltjes 
Het filmfestival is twee jaar geleden min 
of meer bij toeval ontstaan. Eigenaar en 
exploitant Paul Vermee van Cinecitta was 
op bezoek bij familie in Canada, toen hij 
daar vernam dat een familielid, een gere-
nommeerde naam was in de filmwereld. 
In Parijs ontmoette Paul dit verre familielid 
Jack Vermee, festivaldirecteur van het Film-
festival in Vancouver, en dat klikte meteen. 
Samen werkten ze daar de plannen uit om 
ook in Cinecitta in Tilburg een internatio-
naal Filmfestival op te zetten. 
Jaarlijks worden er wereldwijd meer dan 
7000 speelfilms gemaakt, waarvan de 
meesten maar éénmaal op een van de 
duizenden filmfestivals in de wereld worden 
vertoond. Keuze genoeg dus. “Festival-
directeur Jack Vermee is er ook dit keer 
in geslaagd een aantal pareltjes bijeen te 
brengen”, vertelt Francisca Retel Helmrich 
die als filmprogrammeur van Cinecitta al 
heel wat films vooraf heeft mogen beoor-
delen. “11 van de 13 films beleven een 
première in Nederland en de films zijn zeer 
divers, vermakelijk en goed doordacht, 

Start 013 Cinecitta International Film Festival (013CIFF)
Van 22 t/m 25 oktober wordt in de 5 zalen van Cinecitta aan de Willem II straat voor de 
2e keer het 013 CIFF gehouden. Bezoekers hebben dan een unieke kans om kennis te 
maken met 13 films uit 13 landen. 

waardoor ze de bezoeker zullen verras-
sen.”

Publieksprijs
Iedere bezoeker mag ook mee stemmen 
welke film tot beste film van het festival 
wordt uitgeroepen. Deze film wint een 
cheque van € 1000,-. Naast de vakjury 
heeft het publiek een belangrijke stem 
om te bepalen welke film vervolgens, 
als de filmrechten nog beschikbaar zijn, 
door Cinecitta uitgebracht gaat worden in 
bioscopen door heel Nederland en Bel-
gië. Cinecitta verzorgt in dat geval onder 
andere de Nederlandse ondertiteling, want 
alle vertoonde films zijn Engels ondertiteld. 
Kersverse communicatiedeskundige Zoë 
Franz van Cinecitta wijst er wel op, dat van-
wege corona het aantal plaatsen beperkt 
is. Dus wacht niet te lang met het bestellen 
van toegangsbewijzen.
Een extra dimensie dit jaar vormen de 2 
masterclasses die verzorgd worden door de 

De aanbouw van Cinecitta is op tijd gereed, 
waardoor er 2 nieuwe filmzalen bij zijn 

gekomen
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Nederlandse cineast Martin Koolhoven. Hij 
is erin geslaagd zijn western ‘Brimstone’, 
een van de duurste Nederlandse films ooit 
gemaakt, naar 80 landen te exploiteren. 
Hoe hij dat deed, is de grote vraag van zijn 
1e masterclass die in het Nederlands wordt 
gegeven. In zijn 2e masterclass geeft hij in 
het Engels een inkijkje in de films die een 
bepaalde impact op hem hadden (en nog 
steeds hebben!).

Tickets voor alle films en de masterclasses 
zijn verkrijgbaar via de website 
 013ciff.com. 
Het is ook mogelijk een passe-partout aan 
te schaffen, zodat je alle 13 films kunt zien. 
Tevens geeft deze persoonsgebonden 
pas 30% korting op drankjes en maaltijden 
in de Ristobar. Reserveer tijdig, want het 
aantal plaatsen is beperkt.

De Nederlandse filmmaker Martin 
Koolhoven verzorgt op vrijdagavond 

23 oktober 2 masterclasses
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We treffen elkaar op een mooie zonnige 
donderdagochtend. Op dat moment zijn 
er 2 mensen aan het sporten die eigenlijk 
sinds de opening wekelijks hier komen. Ze 
doen niet de oefeningen die aangegeven 
staan, maar hebben een heel scala aan 
eigen variaties en hebben zelf ook attri-
buten meegenomen. Even later komt een 
hardloper zijn warming-up doen en ook nog 
een andere sporter die vooral bezig is met 
kracht en balans. Dus in een uurtje zien we 
hier al 4 mensen. “Da’s best veel”, aldus 
Björn. 

Legtrainer (de 3 blokken naast elkaar)
Officieel moet je hier box-jumps op doen, 
dus erop springen. De laagste zou volgens 
Björn nog moeten kunnen voor de sportie-
velingen onder ons, maar de 2 hogere zijn 
echt te hoog voor de gemiddelde sporter, 
denk ik. Wat je hier wel kunt doen is op-
drukken met je handen op een blok, dit is 
niet zwaar en veilig om te doen. Ook op- en 

Lekker buiten sporten! (1)                                       Debbie de Weijer

Leuk, dat sportveldje langs de Takkenbende aan het kanaal! Er zijn geregeld mensen 
te vinden die sportoefeningen doen. Zijn deze toestellen eigenlijk geschikt voor ieder-
een en welke oefeningen kun je doen? Wijkgenoot Björn Denissen (sport)chiropractor 
bij ProMove Rugzorg geeft uitleg.

afstappen is een mogelijkheid. Kinderen 
zouden onder het hoogste blok zijwaartse 
lunges kunnen maken.
Het is handig om een dynaband mee te 
nemen. Dit is een band van elastiek, ver-
krijgbaar bij alle sportwinkels. Hiermee kun 
je diverse oefeningen doen. Björn adviseert 
de rode, dit is de meest toegankelijke band. 
Knoop de elastiek om 1 been en 1 paal 
van de legtrainer en beweeg dit been naar 
voren/ achteren of zijwaarts terwijl je met je 
arm kunt steunen op dit toestel. Of knoop 
de band wat hoger om je armspieren te 
trainen. Ook dit kan weer door de armen 
hoog/ laag of zijwaarts te bewegen. Stel-
regel is dat als je het elastiek achter je rug 
heb, je de voorkant van je lichaam traint en 
andersom. 

De loopladder en rondjes
Op de grond staan vierkantjes (= looplad-
der) en rondjes getekend. Deze kunnen 
gebruikt worden als warming up voor het 
hardlopen. Denk dan aan hinkelen, sprin-
gen (afwisselend met voeten tegen elkaar 
of juist gespreid), paar stappen lopen en 
1 stilstaan met been omhoog, lopen met 
knieheffen/hakken tegen de billen, afwis-
selend met hoog/laag etc. Maar dit zijn 
ook goede oefeningen om het evenwicht 
en coördinatie te trainen, of juist je uithou-
dingvermogen als je snelheid in je loopjes 
toepast. Volgens Björn is het een goede 
training voor het lichaam als warming-up en 
is het risico op blessures klein. 
Björn geeft aan dat herhaling belangrijk 
is: “Maak 3 setjes van 10 herhalingen per 
oefening De laatste set moet dan net zo 
goed gaan qua techniek als de eerste, 
maar de vermoeidheid mag dan natuurlijk 
wel hoger zijn. Begin eerst langzaam en 
schroef daarna de intensiteit op d.m.v. een 
dynaband of gewicht. Een beetje spierpijn 

De elastische dynaband is geschikt om 
verschillende spiergroepen extra te trainen
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1 tot 2 dagen na het oefenen is oké, maar 
bij meer pijn moet je echt minderen!”

Beweegrichtlijnen
Wanneer beweeg je nu eigenlijk voldoen-

Het gebruik van de loopladder is een uitste-
kende warming-up voor het hardlopen 

de? Uit onderzoek van de Staat van Volks-
gezondheid en Zorg blijkt dat slechts 49% 
van de Nederlanders (van 4 jaar en ouder) 
voldoet aan de richtlijnen voor bewegen, 
zoals gedefinieerd door de Gezondheids-
raad. Deze bestaan uit een aantal advie-
zen: ‘Voor volwassenen en ouderen is dit 
minimaal 2,5 uur per week matig intensieve 
inspanning, verspreid over meerdere dagen 
en ten minstens 2x per week spier- en bot-
versterkende activiteiten en voor ouderen 
gecombineerd met balansoefeningen. Voor 
kinderen van 4-18 jaar is dagelijks een uur 
matig intensieve inspanning en minimaal 3x 
per week spier- en botversterkende activi-
teiten de richtlijn.’
Dus: naast het rondje wandelen/ lopen/ 
fietsen zou je op dit sportveldje heel goed 
je versterkende oefeningen kunnen doen. 

In het wijkblad van november gaan we 
verder in op de andere mogelijkheden in dit 
sportparkje. We hopen dat jullie ondertus-
sen al een beetje aan de slag kunnen op 
het sportveldje.

“Het was een grote verandering om na een 
jaar lang ‘vakantie’ weer in een normaal 
schoolritme te moeten komen. En, na en-
kele weken weer in het normale tijdschema 
in het ‘normale’ leven te moeten, lijkt het 
nu allemaal maar gewoon een fantastische 
droom. Toch hebben de vele ervaringen 
van mijn reis mij al geholpen op school, 
zoals bij aardrijkskunde bijvoorbeeld.”

-  Heb je je klasgenootjes gemist toen je 
op reis was? 
“Tja, het is en blijft een wereldreis zonder 
je vriendinnen en dus had ik soms wel een 
momentje waarin ik ze erg miste, zeker om-
dat ik 24/7 met alleen mijn jongere broer-

Terug van weggeweest                                                   France Ghijsen

Het afgelopen jaar hebben we een inkijkje gehad in wat je zoal kunt meemaken op 
wereldreis. Maar hoe beleef je de terugkomst en dan met name als je op een nieuwe 
middelbare school gaat starten? Fieke Pellikaan (13) neemt ons even mee in haar 
wereldje aan de hand van een aantal vragen. 

Fieke Pellikaan
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tjes opgescheept zat. Gelukkig hadden we 
FaceTime en WhatsApp maar het is toch 
fijn om met leeftijdsgenootjes af te spreken, 
als je begrijpt wat ik bedoel.”

-  Op welke school ben je gestart dit 
schooljaar?
“Ik zit nu op het Koning Willem II College 
en heb een super leuke klas, waarin ook 
een paar meiden van de basisschool Arm-
hoefse Akker zitten. Ik heb een goede klik 
met hen en we kunnen elkaar goed helpen 
met de bergen huiswerk die we nu krijgen!
We hadden voor we vertrokken veel infor-
matie verzameld over verschillende scho-
len en ik had me ook al ingeschreven en 
verteld over onze wereldreis. Tijdens onze 
reis hebben we ook nog contact gehad met 
verschillende mensen van onder andere 
het Willem II College. Ik heb het er nu erg 
naar mijn zin.”

-  Wat is er veranderd voor jou in een 
jaar tijd? 
“De middelbare school is voor mij een 

enorme verandering, maar na enkele 
weken kom je er vanzelf wel in. Ik maakte 
me eerst wel zorgen over het feit dat ik mis-
schien zou achterlopen met school en dat 
ik een achterstand zou hebben vergeleken 
met mijn klasgenoten, maar daar zat ik ver 
naast! De ervaringen die je opdoet op zo’n 
reis, de verschillende culturen en landen 
die je ziet: ik denk dat ik zo veel meer heb 
geleerd in dat jaartje tijd, dan op mijn hele 
periode op de basisschool!”

-  Heb je een superleuke leerervaring 
meegemaakt tijdens je reis? 
“Ik heb geen onderwijs gekregen op reis 
zoals kinderen op scholen krijgen maar juist 
iets veel beters. Natuurlijk deed ik wel iets 
van wiskunde sommetjes of aardrijkskunde 
online maar niet echt via de boeken zoals 
mijn broertjes. Maar, al die verschillende 
en mooie culturen, die prachtige landen en 
dieren, al die verschillende mensen, we-
relddelen en manieren van levensstijl, daar 
heb ik veel van geleerd! Ik heb een enorm 
mooie indruk van onze mooie 
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wereld gekregen. 

Een ervaring met hele mooie dingen die 
ik heb geleerd en gezien, iets om nooit te 

vergeten. En nu ga ik weer gewoon, met 
een grote en zware rugtas vol boeken, van 
les naar les. De middelbare school is heel 
erg leuk en het is fijn om terug te zijn!”

Het Repair Café bij La Poubelle gaat door corona voorlopig nog niet van start. Er is beslo-
ten om in ieder geval tot het einde van dit jaar geen maandelijks Repair Café te organiseren. 
In het nieuwe jaar wordt verder gekeken wat er mogelijk is.

Kinderen van 3 t/m 8 jaar kunnen weer een aantal weken sport uitproberen voor slechts 
€ 5 via Try-Out Sports. Tot 29 oktober is aanmelding mogelijk via  www.tryouttilburg.nl. Je 
ziet dan meteen of er nog plaats is bij een bepaalde sport. 

Van 16 oktober tot 15 november presenteert kunstenaar Peng Zhang (Jiangxi, China, 1990)
Verschillende tekeningen in de vitrine van Sea Foundation in de Tivolistraat. Zhangs werk 
brengt de kijker naar het dorpje Shijlan Cun, waar de kunstenaar opgroeide.

Zaterdag 17 oktober is de laatste dag dat er speciale activiteiten over de Tilburgse Spoor-
zone worden georganiseerd. Men loopt met de Stadsgidserij mee langs markante gebou-
wen van dit vroegere NS-terrein en kan een ‘arbeiderslunch’ gebruiken. 

Bij drie PLUS supermarkten in Tilburg kun je plaatjes sparen voor het Tilburgse Plaatjes-
boek ‘Trots op Tilburg – Verzamelalbum van onze stad’. Een album over de geschiedenis 
van Tilburg van heel vroeger tot hedendaagse gebeurtenissen.

De grondwerkzaamheden voor de plaatsing van de uitkijktoren De Nieuwe Herdgang zijn 
inmiddels afgerond. De planning voor de bouwwerkzaamheden van de toren zelf is op dit 
moment nog onbekend vanwege de levering van de benodigde materialen. 

Fietsforum Tilburg blijft op zoek naar fietsnetwerkers in de gemeente Tilburg die met 
klachten en tips de gemeente scherp houden. Zin om fietsnetwerker te worden of wil je meer 
info? Stuur een mail naar  info@fietsforumtilburg.nl

Sinds een maand krijgen de vrijwilligers van natuurspeelplaats De Takkenbende iedere 
dinsdag hulp bij het onderhoud door mensen met een handicap van ASVZ. Door Corona 
kunnen ze niet alle dagbestedingen meer doen en was men op zoek naar een leuk alterna-
tief in de buitenlucht. Een echte win-winsituatie.

De gemeente heeft de Mobiele Recyclestraat gelanceerd, waar je klein huishoudelijk afval, 
wat niet thuishoort in de duocontainer, naar toe kunt brengen. Iedere maandag van 13.30 – 
16.00 uur op het Koningsplein en op woensdag van 09.00 – 12.00 uur op het Besterdplein.
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Wil je gecoacht worden? Mijn coachpraktijk is in jouw wijk! 

Ben je vastgelopen of weet je het even niet meer? Ik help jou graag als life coach om je 
eigen innerlijke kompas te vinden, zodat je weer verder kunt.  

Kijk op : www.kompaszcoaching.nl voor mijn website. 
Je kunt mij ook bellen op ( 06 177 921 07 voor 
een afspraak. 

Een vrijblijvend kennismakingsgesprek is altijd 
gratis. Tot gauw!  

 
 
 

Dat bloemetje was bedoeld om gewoon 
te laten weten dat er op deze dag even 
speciaal aan ze wordt gedacht. Een stukje 
erkenning en waardering voor deze bijzon-
dere en soms ook zware taak die ze op zich 
genomen hebben. En het bleek een suc-
ces: iedereen was blij verrast met dit kleine 
beetje extra aandacht.

Oproep
Dit jaar willen we deze actie graag weer 
voortzetten. Daarom is onze vraag: bent u 
of kent u een mantelzorger in de buurt? 
Laat het ons dan weten. U hoeft niet bang te 
zijn dat het verhaal breed wordt uitgemeten. 
We houden het klein en privé (en een ver-
rassing voor degene wiens naam u door-
geeft), maar we willen ook graag de mensen 
bereiken die we niet zelf kennen.
Dus weet u iemand die u op deze dag een 
keer in het zonnetje wilt zetten, dan horen 
wij het graag. Bent u zelf mantelzorger? 
Dan mag u ook zeker uzelf aanmelden. 
Laat het binnenkort weten (uiterlijk 1 novem-
ber), dan hebben we nog wat tijd voor de 
voorbereiding.

Ook dit jaar: mantelzorgers in de wijk in het zonnetje!

Op 10 november is het de Dag van de Mantelzorg. De afgelopen jaren heeft het Seni-
oren Netwerk Armhoefse Akkers op deze dag bij een aantal mantelzorgers in de wijk 
een bloemetje bezorgd. Ook dit jaar willen ze dit graag weer verzorgen.

Stuur een mailtje naar 
 seniorennetwerk@armhoefseakkers.nl of 
stop een briefje in de bus op J.P. Coenstraat 
34a. (Ineke van Kasteren, Senioren Net-
werk). Wij nemen dan contact met u op. We 
hopen op reacties uit de buurt, want er zijn 
vast meer mensen actief als mantelzorger 
dan wij tot nu toe weten. Heeft u vorig jaar 
iemand aangemeld en komt deze persoon 
wat u betreft nog steeds in aanmerking voor 
een attentie, geef dat dan opnieuw door. Wij 
weten namelijk niet altijd zelf of een situatie 
is veranderd.

Hartelijke groet van het Senioren Netwerk 
Armhoefse Akkers
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“Al een aantal jaren houd ik mij bezig met 
het stekken van plantjes en heb ik van 
onze voortuin een moestuintje gemaakt. Ik 
vind het ontzettend leuk om te zien hoe de 
plantjes groeien en daarnaast is het ook erg 
lekker om af en toe te kunnen eten uit eigen 
tuin. Elk zaadje of pitje wat hier voorbij komt 
verdwijnt in de aarde.
Ik volg al een tijd een plantengroep op 
Facebook. Als ik een keer een plant voorbij 
zie komen waarvan ik de naam niet weet of 
er gaat iets mis in de verzorging, dan plaats 
ik een foto en krijg je via facebook advies. 
Dat is erg leuk!
Zo kwam ik ook in contact met de ruilkas-
ten van plantjes en stekjes. Steeds vaker 
zie je deze op verschillende plekken in de 
voortuinen staan. Ik dacht: ‘dit wil ik ook!’. 
Het is ontzettend leuk om te zien dat er 
mensen langs komen om plantjes te ruilen. 
Zo is er zelfs een leuke wandel- of fietsroute 
langs verschillende ruilkasten in Tilburg en 
Dongen! Ik vind het leuk om deze plantjes 
en stekjes met mensen te delen. Ook vind 
ik het leuk om zo op deze manier mijn eigen 
collectie te vergroten.

Planten zijn natuurlijk overal te koop, maar 
het zelf zaaien en stekken vind ik zoveel 

Plantje ruilen?                                                             Debbie de Weijer

Tijdens een wandeling door de wijk zag ik ineens een ruilkastje voor planten en 
stekjes staan in een tuintje in de Daendelsstraat 7. Dat riep vragen bij mij op, want dit 
soort ruilkastjes kende ik nog niet. Bewoonsters en initiatiefneemster Manon gaf legt 
uit. 

leuker!
Mocht je geïnteresseerd zijn in de wan-
del- of fietsroute kijk dan eens op google 
maps bij PlantYes! ( https://goo.gl/maps/
D1rVKNE25ch2J4VEA). Of de facebook 
groep Plantjeplant 2.0. Gezellig als je langs 
komt om te ruilen en het zou helemaal leuk 
zijn als er meerdere ruilkastjes in de wijk 
komen!”

Manon is trots op haar ruilkastje 
met planten en stekjes

Dat is vertaald in een ‘verkeersplan Arm-
hoefse Akkers / Moerenburg’ waarmee het 
gesprek met de gemeente Tilburg wordt 
aangegaan. Dat heeft er nu al toe geleid 
dat er opnieuw verkeerstellingen plaatsvin-
den en observaties gedaan worden over 
de verkeerssituaties. De resultaten hiervan 

Stand van zaken vanuit de Verkeerswerkgroep
De Verkeerswerkgroep van de Buurtraad is voor de grote vakantie voor het eerst bij 
elkaar geweest om de belangrijkste verkeersknelpunten te bespreken. Tevens is daar-
bij ook al gesproken over mogelijke verbetervoorstellen. 

en het verkeersplan zullen door de werk-
groep vervolgens besproken worden met de 
gemeente. 

Actiepunten 
De verkeerswerkgroep richt zich op 3 
thema’s:
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1. Vrachtverkeer / zwaar verkeer Armhoefse 
Akkers

2. Sluipverkeer en verkeersoverlast / veilig-
heid Armhoefse Akkers

3. Sluipverkeer en verkeersoverlast / veilig-
heid Moerenburg

Er is bewust voor deze thema’s gekozen 
omdat deze als de grootste hekelpunten 
worden ervaren. De parkeerproblematiek 
in de Armhoefse Akkers is bewust geen on-
derdeel hiervan omdat dit niet direct gerela-
teerd kan worden aan de verkeersveiligheid. 
Er wordt door de werkgroep een database 
bijgehouden met foto’s van gevaarlijke 
situaties in het verkeer. Zij wil ook de bewo-
ners zelf stimuleren om officieel melding te 
maken van onveilige situaties en overlast 
van verkeer. Belangrijkste irritatiepunten zijn 
momenteel:
-  zwaar verkeer door de JP Coenstraat 

(vrachtwagens en loonwerkers)
-  sluipverkeer door Armhoefse Akkers en 

Moerenburg
-  te hard rijdend verkeer door Armhoefse 

Akkers 
-  veiligheid wandelaars, sporters en fietsers 

Moerenburg vanwege veel sluipverkeer
-  parkeren in de bermen en ‘dubieuze’ 

auto’s in Moerenburg.

Melden
Om de gesprekken met de gemeente 
Tilburg kracht bij te zetten, helpt het als de 
meldingen ook formeel worden doorgege-
ven via  www.tilburg.nl/contact/melding-maken
Tevens vinden er nu al gesprekken met 
Handhaving plaats. Mogelijk zal hierdoor 
de controle op sluipverkeer aangescherpt 
worden. De werkgroep hoopt hiermee 
niet-bestemmend verkeer naar en in de 
Armhoefse Akkers te verminderen. Wees je 
ervan bewust dat verkeer vanuit de Arm-
hoefse Akkers richting Berkel-Enschot en 
Heukelom via Moerenburg ook alleen be-
stemmingsverkeer betreft. Dus let erop als 
je naar de Druiventros (Berkel-Enschot) of 
Kinderdagopvang de Tierelier rijdt. Formeel 
moet dit via de Bosscheweg.  

De werkgroep wil graag benadrukken dat zij 
niet kan garanderen dat er op korte termijn 
zaken zullen veranderen, aangezien de 
belangen voor de gemeente Tilburg op som-
mige vlakken anders liggen. De gesprekken 
lopen echter, en de werkgroep doet haar 
best om op een constructieve wijze het 
probleem hoog op de gemeentelijke agenda 
te krijgen en te houden.

Hij heeft illegaal vuurwerk gevonden in de 
bosjes. Dat is gevaarlijk. Ik ben het met hem 
eens maar ik denk dat we beter de wijk-
agent kunnen bellen. “Dat is politie.” weet 
Daan. Handig dat het telefoonnummer van 
de wijkagent in het buurtkrantje staat. Ik bel 
het nummer en zet mijn telefoon op speaker 
zodat Daan mee kan luisteren en praten.

De Politie
We krijgen een automatisch bericht. Het 
nummer is van de landelijke politie en we 
moeten duidelijk inspreken vanuit welke 

Vuurwerk in de wijk               Lucy Reijnen

Net als ik de voordeur achter me dicht trek fietst er een jongen voorbij. Hij remt af. 
“Mevrouw, kunt u handhaving bellen?” Handhaving bellen? Dat klinkt serieus. Het ìs 
ook serieus. Daan Moolhuijsen uit de Loudonstraat weet niet wat hij moet doen. 

gemeente we bellen. “Tilburg” zeggen we 
in koor. We worden doorverbonden met de 
regio Zeeland-West-Brabant en na nog een 
doorverbinding krijgen we een Tilburgse po-
litieagente aan de lijn. Ze luistert aandachtig 
naar ons verhaal. Ze vindt het supergoed 
dat Daan dit wil melden. Ze vraagt hem 
zo precies mogelijk te beschrijven hoe het 
illegale vuurwerk eruitziet. “Nou, illegaal…” 
twijfelt Daan, “dat weet ik niet zeker. Maar 
het lontje zat er nog aan. Dus het is ge-
vaarlijk.” De agente is het met hem eens. 
“Het is een soort rond ding met blauw aan 
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de zijkant en ook rood aan de bovenkant. 
Geloof ik. En er lag nog meer.” De agente 
vraagt of hij gezien heeft of het aangestoken 
is geweest of dat het verbrand was. Daan 
weet zeker dat het lontje schoon was, niet 
verbrand. 

De Gemeente
De agente benadrukt nog een keer hoe 
goed ze het vindt dat Daan dit meldt en dat 
hij een volwassene om hulp heeft gevraagd. 
“Voor u mevrouw”, richt ze zich tot mij, ”is 
het goed om te weten dat dit soort meldin-
gen niet bij de politie thuishoren maar bij de 

gemeente.” Goede tip. 
Daan en ik gaan eerst eens even kijken 
in het bosje. Inderdaad er liggen een boel 
strijkers en iets wat eruit ziet als vuurwerk 
met een lontje eraan geplakt. “We nemen 
het mee.” beslis ik en zeg dan: “Dit is ook 
een goed verhaal voor de buurtkrant.” Daan 
knikt. “Mag ik jouw verhaal opschrijven?” 
vraag ik. “Dan weten meteen meer mensen 
dat ze hiervoor niet handhaving of de wijk-
agent moeten bellen.”

Een Held 
“We moeten alleen wel even thuis vragen 
of dat wel mag, een foto van jou in de 
buurtkrant.” zeg ik. Daan is zwaar onder 
de indruk. Vuurwerk gevonden, de politie 
opgebeld en nu ook nog eens in de krant. 
“Dat wil ik al mijn hele leven.” zegt Daan. 
We hopen maar dat het mag. Zijn moeder 
vindt het gelukkig goed. Zijn zusjes zijn ook 
trots. Die hebben nu een broer die een held 
is. Daan Moolhuijsen, acht jaar oud, groep 
vijf van de basisschool en nu al een held. 
Juf Marleen, zijn juf op de Armhoefse Akker, 
kan trots op hem zijn. Ik geef het vuurwerk 
aan zijn moeder. “Ik wil het niet binnen”, 
zegt Daan, hij kijkt een beetje benauwd, 
“straks ontploft het.” We leggen het ver weg 
in de schuur”, belooft zijn moeder, “En we 
bellen de gemeente.” Ja, knikt Daan. De 
gemeente ruimt gevonden vuurwerk op, ook 
als het misschien illegaal is.

Daan Moolhuijsen

Het was alweer feest in de J.P. Coenstraat. Het is een jaarlijkse traditie om aan het eind van de zo-
mervakantie/ begin schooljaar iets gezelligs te doen. Dit jaar was het ieder-voor-zijn-eigen-deur-BBQ. 
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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

 
Huishoudelijke hulp
Rita is een betrouwbare en ervaren hulp. Uurtarief  €15,00.  Per direct beschikbaar. 
App naar  06 381 469 86
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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:  

     29 oktober  
     13 november  

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 Eerstvolgende vergadering: 13 oktober. Aanvang 20.00 uur in de 
Buurtraadruimte 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. 
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Ø Wijkagenten 
Elco Tissen & 
Birgit Coppens 
 
Ramon Stoops 
 

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 & Birgit Coppens en 7 cluster-2.groene-
beemden@politie.nl voor Ramon Stoops 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. Maak 
vooraf een afspraak via : www,star-shl.nl/patient/  

  
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 Senioren Netwerk 

Armhoefse Akkers 
Informatie bij coördinator informele zorg Noortje Bijvelt, ( (013) 
583 99 99 of e-mail  7 noortjebijvelt@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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