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Maar liefst zestien kerstbomen plaatste de Buurtraad in december in de wijk. Buurtbewoners 
konden een aanvraag doen en daarna werden de bomen plus lampjes afgeleverd. Met dank 
aan Jan Schellekens, die met de bomen sjouwde. Het resultaat: zestien sfeervolle plekken, 
helaas zonder grote bijeenkomsten en borrels. Maar toch de moeite waard voor een vervolg 

in december 2021. De lampjes zijn weer opgeborgen en u hoort het tegen die tijd weer!
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De leerlingen van twee 5-vwo-klassen en 
één 5-havo-klas hadden als voorbereiding 
een gastcollege over Leefbaarheid gehad 
en een fietstocht gemaakt door onze wijk. 
Daarna trokken ze de wijk in voor het 
afnemen van enquêtes, waarvan de ge-
gevens in een database moesten worden 
ingevoerd. Bij wiskunde leerden zij deze 
data bewerken, waarna er presentaties van 
de resultaten bij aardrijkskunde volgden. 
Door alle beperkende maatregelen rondom 
corona moest het project worden bijgesteld. 
Een aantal resultaten kwam net te laat bin-
nen bij de redactie om nog mee te nemen 
in het decembernummer.

Tevredenheid
Uit de drie onderzoeken die gingen over de 
tevredenheid over de wijk, kan geconclu-
deerd worden dat iedereen positief denkt 
over de wijk Armhoef. Dat geldt zowel voor 
bewoners die nooit ergens anders hebben 
gewoond, als voor bewoners die niet altijd 
in de wijk hebben gewoond. 
Uit alle grafieken en draaitabellen die zijn 
gemaakt kwam, dat mensen die er al lang 
wonen (langer dan 40 jaar) zich erg veilig in 
en zeer gehecht voelen aan de wijk. ‘Nu is 

Tevredenheid troef in Armhoef 
In oktober trokken leerlingen van De Nieuwste School door onze wijk om korte 
interviews te houden met bewoners. Het doel van het project was om de relaties die 
bewoners met hun omgeving aangaan beter te begrijpen.

dat natuurlijk niet mega raar want je kan je 
wel voorstellen dat als je je niet veilig voelt 
in een wijk je er het liefst niet mega lang 
blijft wonen’, concludeert een van de jonge 
onderzoekers. De mensen die er pas net 
wonen (tussen de 0-5 jaar) hebben over 
het algemeen ook een prima gevoel bij de 
wijk. De gehechtheid is hier wat minder 
wat te verklaren valt omdat ze er nog niet 
zo lang wonen, maar de veiligheid en alles 
blijkt voor de rest wel helemaal in orde. 
Ook hiervoor wordt een logische verklaring 
gegeven, omdat deze bewoners veelal 
een bewuste keuze voor Armhoef hebben 
gemaakt. 

Sociale cohesie
In Armhoef hangt een grote sociale cohe-
sie, het voelt voor mensen als een dorp 
en de subjectieve veiligheid en algemene 
gehechtheid lijkt hoog. Hoewel Armhoef te-
genwoordig een dure wijk is - en sommige 
bewoners het zelf beschrijven als een kak-
kerswijk - zitten daar wel een paar redenen 
achter: zo heeft de wijk een gunstige ligging 
waardoor veel voorzieningen beschikbaar 
zijn, zoals het centrum, de Piushaven en 
Moerenburg. Gemiddeld wonen de geïnter-
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viewde mensen al 21 jaar lang in Armhoef 
waardoor buurtbewoners en de wijk bekend 
met elkaar zijn. Daarnaast heeft de wijk 
veel groen en veel ‘buurt-dingen’ zoals de 
wijkkrant. 
Mooi is de conclusie van een van de onder-
zoekers: ‘Op de vraag in hoeverre is de po-
pulariteit van de wijk Armhoef terecht?, kan 
ik dus concluderen dat deze wel degelijk 
terecht lijkt te zijn. Hoewel ik op het eerste 
oog niet helemaal onder de indruk was van 
de wijk, door bijvoorbeeld naar mijn mening 
lelijke woningen en een grimmige sfeer, 
beleven de buurtbewoners dit anders, en 
voelt de wijk Armhoef voor hen aan als een 
hecht, gezellig dorp wat als bonus ook nog 
langs de ideale voorzieningen ligt.’

Armhoef - Tilburg
Tevens is er gekeken naar wat voor beoor-
deling de mensen uit de Armhoef gaven op 
een schaal van 1 tot 5 en welke woorden 
er naar boven kwamen bij zowel Tilburg 
als Armhoef. Door middel van wordclouds 
kwam het verschil tussen Tilburg en Arm-
hoef naar voren. 
Uit de analyse van de wordclouds komt dat 
mensen uit de Armhoef vooral aan Tilburg 
gehecht zijn vanwege de plekken die er te 
vinden zijn in Tilburg als stad. Maar als het 
gaat om het ‘thuis voelen’ zijn de bewoners 
een stuk meer gehecht aan de Armhoef als 
wijk: ze voelen zich er veilig, ze vinden het 
rustig en de mensen zijn er sociaal. Voor 

de mensen in de Armhoef is de sociale co-
hesie dan ook erg belangrijk. Die begrippen 
zie je nauwelijks terug in de wordcloud van 
Tilburg. Er mag dus geconcludeerd worden 
dat mensen uit de Armhoef pas ‘thuis’ zijn 
als ze hun wijk binnenkomen en niet als ze 
Tilburg in komen.

Is dus alles rozengeur en maneschijn? Uit 
de onderzoeken blijkt dat veel bewoners 
het erg vervelend vinden dat er steeds 
meer verhuurd wordt in Armhoef. Dit zou te 
maken kunnen hebben met de overzichte-
lijkheid van de buurt, wordt geconcludeerd. 
Bij huren wisselen de inwoners immers 
veel vaker, dan bij koop. 
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We treffen hem thuis te midden van stapels 
ingepakte verhuisdozen. Hij staat op het 
punt van verhuizen naar Amsterdam. “Een 
heel werk dat inpakken en het valt me nog 
niet mee”, bekent hij. “Ik ga van een huis 
met vier etages naar een tiny house van 32 
m2. Ik heb hier spullen staan die ik al meer 
dan 30 jaar koester, maar ja zelfs voor de 
broodtrommel is het dadelijk zoeken naar 
een plaatsje.”

Websites
Kees is trots op zijn verkiezing zo liet hij de 
Buurtraad weten: ‘Ik ben zeer vereerd en 
geroerd dat jullie mij tot vrijwilliger van het 
jaar hebben uitgeroepen. Ik heb het werk 
aan de website(s) altijd met plezier gedaan 
onder het bezielend oog van Ineke van 
Kasteren. Het was soms veel werk, vooral 
toen alles opnieuw opgebouwd moest wor-
den, maar als het dan allemaal lukt is het 
zeer bevredigend werk.’
En inderdaad, Kees was de beheerder 
van de websites van Armhoefse Akkers 
en van Moerenburg. “Ik weet eigenlijk niet 
precies hoe lang al, maar toch wel gauw 
zo’n 10 jaar. Ik heb in die tijd alles opnieuw 
opgebouwd, zodat men minder kosten had 
aan de providers. Dat was vaak een heel 
gepuzzel, maar ik vind het wel leuk IT-pro-
bleempjes oplossen. Het was een kwestie 
van veel (uit)proberen en je moet ervoor 
zorgen, dat je altijd weer iets terug kunt 
zetten. Nu het allemaal draait, is het goed 
te doen. Maar ja, er komen ook nog andere 
zaken bij kijken, zoals het gebruik van Twit-
ter, onderhoud provider, e-mailverkeer en 
het plaatsen van foto’s op Flickr. Daarnaast 
is er natuurlijk het overleg over de content.”

Volkstuin
Na een beetje doorvragen, blijkt dat Kees 

Vrijwilliger van het jaar

‘Webkees’ vertrekt uit onze wijk
Het is een nog jonge, maar prachtige traditie van de Buurtraad om jaarlijks iemand uit 
de wijk te bombarderen tot ‘Vrijwilliger van het jaar’. Dit keer viel de eer te beurt aan 
Kees van der Staak.

(75) nog veel meer vrijwilligerswerk doet. 
Zo beheerde hij ook de website van de 
Duurzaamheidsvallei en van OVAD, het 
overkoepelend orgaan van 14 volkstuinver-
enigingen in Tilburg, waarvan hij overigens 
ook secretaris was. Zelf heeft hij een 
volkstuin van 200 m2 in het Leypark met 
hoofdzakelijk bessenstruiken en vrucht-
bomen. “Die houd ik aan”, zegt Kees. “Zo 
kom ik straks nog regelmatig in Tilburg en 
kan ik ook nog wat goede vrienden blijven 
ontmoeten.”
Kees is ook een aantal jaren actief geweest 
bij de Luisterlijn in Tilburg waar mensen 
dag en nacht, zeven dagen in de week, 
terecht kunnen voor een anoniem en ver-
trouwelijk gesprek.
Hij is daarmee gestopt toen zijn vrouw Lia 
in het voorjaar ernstig ziek werd en over-
leed. Dat is ook de aanleiding voor zijn 
vertrek naar Amsterdam, dichter in de buurt 
van zijn kinderen.

Kees van der Staak
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Inmiddels heeft Kees in Rob Ysebaert 
een goede opvolger voor het beheer van 
de website van Armhoefse Akkers. “Die 
weet veel, want tot nu toe heeft hij me nog 
maar twee keer iets gevraagd over het 
onderhoud.” Mooi dus, dat al zijn werk niet 
verloren gaat. 

Dankjewel Kees voor je vele uren vrijwil-
ligerswerk buiten de spotlights en jammer 
dat vanwege de corona je niet tussen alle 
vrijwilligers van de wijk echt in het zonnetje 
kon worden gezet! Kees vernieuwde de website 

van/over onze buurt

 

G e z o c h t  
Handige handjes voor 

onze bloembakkenactie  

 
De bloembakkenactie van de Buurtraad die gepland stond voor 2020, is helaas door 
diverse omstandigheden niet doorgegaan. Corona en het faillissement van de 
beoogde producent hebben roet in het eten gegooid.  
 
Omdat we dit project voor de verdere vergroening (en verfraaiing) van onze mooie wijk zó 
belangrijk vinden, willen we dit jaar de actie zelfstandig tot een goed einde brengen. 
 
De Buurtraad is dan ook op zoek naar enthousiaste, handige buurtgenoten, die mee willen 
werken aan het monteren en ophangen van de bloembakken aan gevels in straten, waar 
andere groenopties moeilijk of niet uitvoerbaar zijn vanwege te smalle stoepen of andere 
beperkingen. 
Het voornemen is om dit te vormen timmer- en montageclubje begin maart bij elkaar te laten 
komen om de bloembakken in elkaar te zetten. De ruimte hiervoor is beschikbaar. De 
montage aan de gevels kan dan op een later tijdstip gebeuren in overleg met de betrokken 
bewoners. 
Reacties graag naar het bekende emailadres 7 buurtraad@armhoefseakkers.nl of bel met 
Rian van der Schoof ( 06 413 303 11.   
 
We rekenen op jullie medewerking, zonder hulp kan dit project onmogelijk gerealiseerd 
worden. Op naar een groenere wijk! 
 
 

 

Coronaatje	

Er	is	licht	aan	het	einde	van	de	Corona-tunnel,	maar	voorlopig	staan	
we	nog	muurvast	in	de	file.		
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Logisch, dat de Buurtraad zich per brief 
richt tot de leden van de Tilburgse gemeen-
teraad om nu eindelijk eens vaart te maken 
met de verhoging van het spoorwegviaduct. 
Al jaren is de lage doorrijhoogte van dit 
viaduct er de oorzaak van dat er (te) veel 
vrachtverkeer zich door de smalle straatjes 
van Armhoef wurmt. 

Barrières
Citaat: ‘Tot nu toe is er nog niets ernstigs 
gebeurd, maar dat dat een keer gaat 
gebeuren, daar kun je op wachten. Met 
regelmaat zijn er ook gevaarlijke situaties 
bij de basisschool. Een woordvoerder van 
de gemeente zei onlangs in het Brabantse 
Dagblad dat het vrachtverkeer nu meer 
opvalt omdat vanwege corona meer 
mensen thuisblijven. Dat is echt onzin, 
daarmee wordt het probleem niet serieus 
genomen. Los daarvan: elke doorgaande 

vrachtauto die er niets te zoeken heeft, is 
er een te veel en brengt risico en overlast 
met zich mee. Wij vragen u met klem om in 
te stemmen met het voorbereidingskrediet 
dat hopelijk uiteindelijk tot de aanpak van 
het viaduct zal leiden. In de toekomstvisie 
krijgen de Ringbanen (met uitzondering van 
de Ringbaan-West) de rol van verdeler van 
het autoverkeer, daar zal dus doorstroming 
moeten zijn. Dat heeft gevolgen voor de 
straten die op de Ringbanen uitkomen. De 
vraag die daarbij opdoemt: ontstaan er dan 
geen nieuwe barrières bij alle aansluitingen 
op de Ringbanen, waardoor de kans op 
nieuw sluipverkeer weer toeneemt?’ 
De volledige brief staat op 
 www.armhoefseakkers.nl onder dossier 
Overlast vrachtverkeer.

Het gaat nog jaren duren, voordat er iets 
aan het viaduct gedaan gaat worden. De 
NS en ProRail zijn de voornaamste partijen 
die hierover meebeslissen. Terecht stelt de 
Buurtraad dan ook de vraag wat er tot die 
tijd gaat gebeuren. Met posters achter de 
ramen wordt geaccentueerd hoe bewoners 
erover denken: géén onnodig vrachtverkeer 
door Armhoef.

Géén onnodig vrachtverkeer door Armhoef
In de vergadering van de gemeenteraad van 1 februari a.s. komt een uitgebreid 
voorstel over het verkeer en de Ringbanen aan de orde. Een van de aspecten is het 
besluiten over de aanpak van het spoorviaduct over de Ringbaan-Oost. 

 

Coronaatje	

Simpel:	“Als	dat	Corona-serum	voor	een	prikkie	te	koop	is,	schaf	ik	
het	zelf	wel	aan.	Hoef	ik	tenminste	niet	te	wachten.”	
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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, echografie, 
sportblessures, revalidatie na een operatie of beroerte, Parkinson, hyperventilatieklachten, 

COPD, claudicatio, tape, dry needling, begeleid fitness. 

 

ECHOGRAFIE 
Door een snellere diagnose van (sport) blessures is de 

kans op herstel groter en kan de duur van de 
herstelperiode verkleind worden. De behandelend 
fysiotherapeut gebruikt de techniek als aanvullend 
onderzoek naast het regulier onderzoek. Door een 

diagnose te stellen of te bevestigen, middels een echo, 
kan er een doeltreffender behandelplan gemaakt worden.  
Een ECHO wordt vaak ingezet voor klachten aan schouder, 

elleboog, pols, knie, enkel, voet.    

Hans Maas 
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Als de twee heren bij mij aan de tafel onder 
het afdak schuiven (op ruime afstand na-
tuurlijk), tref ik geen verkleumde types aan, 
maar stralen ze vooral energie en plezier 
uit. Het verbaast me niet dat dit tweetal de 
drijvende kracht is achter het alternatieve 
‘corona-jeugdprogramma’ op de voetbalza-
terdagen. 

Jeugdtrainers
Maar eerst even kennismaken. Gido (22) 
komt oorspronkelijk uit Aalst Waalre en is 
dankzij de studie Organisatiewetenschap-
pen in Tilburg terecht gekomen. Een studie 
die hij inmiddels zo goed als zeker suc-
cesvol heeft afgerond. Hij traint al voor het 
3e seizoen bij Were Di (nu JO15-1). Martijn 
(21) is woonachtig in Goirle. Hij heeft de 
Pabo afgerond en werkt intussen op een 
basisschool in Tilburg. Hij voetbalde bij 
VOAB, maar is uiteindelijk ook bij Were Di 
terechtgekomen waar hij al twee jaar jeugd-
trainer is (nu JO12-1). Beiden dus niet uit 
de Armhoef, maar dankzij de inspanningen 

van jeugdvoorzitter Joost van Zutphen zijn 
de heren toch verbonden geraakt aan deze 
club. “Were Di straalt warmte en verbon-
denheid uit. Je krijgt hier ontzettend veel 
vrijheid en vertrouwen!”, vertellen ze. 

Initiatiefnemers
Begin oktober werd duidelijk dat vanwege 
de coronamaatregelen geen wedstrijden 
meer gespeeld mochten worden. ‘Kunnen 
we niet iets organiseren voor de jeugd op 
de zaterdagen?’, stuurde Martijn direct in 
de WhatsApp-groep van de jeugdtrainers. 
Iedereen reageerde enthousiast, maar het 
waren in eerste instantie Martijn en Gido 
die er echt hun schouders onder hebben 
gezet en meteen tot actie over gingen. 

Jeugdhelden van Were Di: “We doen het samen!”         Nick Heijder

Het is 20.00 uur, als ik bij Were Di aankom om Gido en Martijn na hun training te kun-
nen spreken. Het is koud (‘waterkoud’), het regent en alles is donker. Behalve op het 
kunstgrasveld; daar is een kleine twintig gasten aan het voetballen. Als iemand die 
zelf nooit heeft gevoetbald, voel ik vooral ontzag. Dat mensen voor hun plezier daar 
op dat veld gaan staan in die natte kou… 

Gido Karsmakers (l.) en Martijn van Laarhoven namen het initiatief voor een speciale 
voetbaltraining voor de jeugd in coronatijd (foto: Femke Kuijpers Fotografie)
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En daarmee hebben ze een knap staaltje 
bevlogenheid en organisatietalent laten 
zien. Toestemming van de club vragen, een 
programma opzetten, vrijwilligers vinden, 
communicatie richting voetballers en hun 
ouders, alles werd tot in de puntjes gere-
geld. “Daarbij hebben we ook echt veel 
gehad aan de ervaring van Gido bij Voet-
balsupport en de KNVB Voetbalkampen”, 
complimenteert Martijn zijn maat. Al met al 
hebben ze een club van wel 30 vrijwilligers 
gemobiliseerd. Daarbij zaten ook enkele 
jongens van 15 die nog niet eerder hadden 
getraind, maar die door Gido en Martijn 
werden gemotiveerd deze rol op te pakken. 
“Zo dragen we ook nog bij aan opvolging 
binnen de club”, legt Gido lachend uit. 

Niet vrijblijvend
Persoonlijke benadering van alle vrijwil-
ligers (“ik geloof niet zo in groepsgesprek-
ken”), detailafwerking van instructies en 
programma, met de hand geselecteerde 
individuele foto’s achteraf en natuurlijk elke 
week een te gek inhoudelijk programma om 
de jeugd een fantastische voetbalzaterdag 
te bezorgen. Terwijl Gido en Martijn vertel-
len wat er allemaal bij kwam kijken en ze 
vol respect en waardering over elkaar en 
de hele groep vrijwilligers praten, stralen 
ze een en al plezier en trots uit. Inspirerend 
om te zien hoe serieus ze dit zijn aange-

gaan. “Jeugdtrainer zijn is vrijwillig, maar 
niet vrijblijvend” stelt Gido gedecideerd. 
Inmiddels hebben ze voor de Kerstvakantie 
al zeven voetbalzaterdagen georganiseerd. 
“Tot maart mogen we waarschijnlijk geen 
wedstrijden spelen. Dus gaan wij lekker 
door, we dagen onszelf uit om steeds weer 
iets nieuws neer zetten!”, vertellen ze. 

Op de vraag of ze niet hebben overwogen 
een kleine vergoeding te vragen voor hun 
inspanningen, zijn ze eensgezind en reso-
luut. “Wij vinden het gewoon te gek om met 
de onderbouw lekker bezig te zijn, zodat 
de jeugd aan het voetballen is. We krijgen 
zoveel reacties van kinderen en ouders, 
we voelen écht veel waardering”, vertelt 
Martijn dankbaar. Gido vult aan: “Als ik die 
kinderen met pretoogjes van het terrein zie 
huppelen, dan is het goed!”

Vuurwerkverbod of niet. Op een 
wandeling door Moerenburg op 
nieuwjaarsdag troffen we deze berg 
vuurwerkresten aan. Stille getuige 
van de knaldrift van de mens.

Vuurwerkresten
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Beste buurtbewoners,

Overweldigend, hartverwarmend en lief is 
de verwoording van wat wij ervaren hebben 
na de vele, vele kaarten, berichtjes, e-mails 
en bloemen die wij mochten ontvangen met 
ons 25-jarig jubileum.
Ondanks dat wij, vanwege de corona, ons 
jubileum niet uitbundig hebben kunnen 
vieren zijn het toch onvergetelijke dagen 
geworden, nadat onze kinderen, als vol-
ledige verrassing, velen uit de wijk hebben 
laten weten dat wij per 1 januari al 25 jaar 
de Pelgrimhoeve beheren.
We hebben ruim 200 kaartjes, berichtjes 
mailtjes en bloemen gehad.
Iedereen vanuit ons hart bedankt voor de 
geweldige reacties! Peter, Willy, Jasper, José, Jos en Carolijn 

Daarvoor ga ik in gesprek met Angelique. 
In oktober vond zij namelijk, samen met 
haar man en dochtertje Bobbi, een vreem-
de steen toen ze paddenstoelen gingen 
zoeken in landgoed ‘de Utrecht’, nabij 
Esbeek. Onder een paddenstoel stond een 
steen die beschilderd was als een kabouter 
(zie foto). Na even getwijfeld te hebben, 
namen ze de steen toch mee en zagen 
ze onderop staan: ‘Kei leuke Kei’ met een 
facebook-logo. Ze hebben de steen nog 
steeds als aandenken en als voorbeeld 
van hoe simpel je met 2 stenen en verf iets 
moois kunt maken.

Facebook
Op deze (besloten) facebookpagina staat 
beschreven hoe je mee kunt doen met 
deze leuke activiteit. Eigenlijk is het heel 
simpel, zoals Angelique ook vertelt. “Ga tij-
dens een wandeling op zoek naar een paar 

Creatief

Kei leuke stenen                                                    Debbie de Weijer

Sinds een tijdje is er een nieuw fenomeen in de natuur te ontdekken. Her en der lig-
gen namelijk stenen die mooi versierd zijn met verf of stift. Deze kleine keien mag je 
meenemen of verplaatsen. Maar wat is het idee hierachter?

mooie stenen. Let goed op de vorm hierbij, 
want dit is vaak een uitdaging. Neem er 

De gevonden kabouter onder 
zijn paddenstoel
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een paar mee naar huis, even schoonma-
ken en vervolgens aan de slag met water-
vaste stiften, permanent markers en/of verf 
(lak af met vernis) om een mooie creatie 
te maken.” Angelique geeft als tip dat je 
op een lichte steen goed met stiften kunt 
werken, maar op donkere stenen beter verf 
kunt gebruiken. Wat je erop zet mag van al-
les zijn, bijvoorbeeld een plaatje, woord, zin 
of motiefje. Het doel is immers mensen blij 
maken met een klein cadeautje onderweg. 
Onderop zet je het logo van facebook met 
de juiste pagina erbij. Vervolgens verstop je 
deze stenen weer in de natuur. Zorg hierbij 
dat ze op vindbare plaatsen liggen, want 
het is leuk als de stenen ook echt gevon-
den worden. 

Zwerfkeien
De vinder van de steen mag de steen zelf 
houden of deze weer verplaatsen. Op deze 
manier gaan de stenen zwerven en worden 
het dus eigenlijk kleine zwerfkeien. Wel is 
het leuk als de vinder een foto van de steen 
maakt en deze plaatst op de facebook-

pagina. Zo kan de maker ook zien wat er 
met de steen is gebeurd. Er zijn trouwens 
meerdere pagina’s op facebook over dit 
onderwerp, zoals ook ‘Kei Tof’ of ‘Kei-Leuk’. 
Kijk dus goed welke site er op de door jou 
gevonden steen staat.

Voor jong en oud
Het leuke aan deze hobby is dat iedereen 
eraan mee kan doen. Volwassenen, maar 
ook kinderen. Je bent creatief bezig en te-
gelijkertijd kom je lekker buiten in de natuur. 
Angelique zegt dat ze het moeilijk vonden 
om mooie stenen in de natuur te vinden. 
Een tip van haar: “Koop een zak stenen 
bij de bouwmarkt. Deze zijn vaak glad en 
makkelijk qua vorm.” Angelique geeft aan 
dat ze samen zo’n 3-4 keer geknutseld 
hebben en één keer zelf gezocht hebben 
naar stenen. 

Dochtertje Bobbi vindt het zoeken en 
verstoppen ook erg leuk om te doen. In 
Moerenburg liggen er echter niet zoveel, 
dus hoopt ze met dit artikel dat er meerdere 
mensen stenen gaan versieren en verstop-
pen.

Lekker creatief bezig met de stenen
 

 

Coronaatje	

Opgelucht:	“Mijn	zus	wil	gelukkig	die	corona-prik	wel	voor	mij	gaan	
halen.”		

 

Dochter Bobbi toont trots 
enkele versierde stenen
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Doe je dit jaar (weer) mee met Warmetruiendag?          Rian van der Schoof 
 
Elk jaar vindt de grootste klimaatactie van Nederland plaats in de vorm van de 
Warmetruiendag. Zet 'm alvast in je agenda: op vrijdag 5 februari vieren we dit alweer 
voor de 15e keer!  
 
Meedoen is simpel: zet die dag de verwarming lager, trek een extra warme trui aan en 
bespaar op die manier zo’n 6% energie en CO2 per graad. Als heel Nederland op deze dag 
1 graad lager stookt, besparen we 6,3 miljoen kilo CO2! Doen we dat een heel stookseizoen 
lang, dan besparen we zelfs maar liefst 1 megaton CO2! 
 
Maar ook op school en werk of met de buurt zijn leuke acties te bedenken. Kijk hiervoor op 
een van de volgende sites: www.klimaatverbond.nl of www.warmetruiendag.nl 
 

Hij zit aan de koffie met Wim van de Donk, 
of maakt ‘n gezellig praatje met Mark Rutte,  
maar bovenal: hij is onze wijkbewoner. 
Reden genoeg om op de koffie te gaan in 
zijn royale appartement met uitzicht op de 
Piushaven en het viaduct over ‘t Kanaal. 

Knop omzetten
Nadat zijn vader op jonge leeftijd plotseling 
overleed, zette hij bij zichzelf de knop om.
Hij gaf zichzelf n schop onder z’n kont 
en ging vrijwilligerswerk doen. Op eigen 
kosten ‘n ticket geboekt en naar Lesbos 
(Griekenland) gegaan om mensen veilig 
op het strand te helpen. Zijn reis ging door 
naar Idomeni, een plaatsje aan de grens bij 
Macedonië waar hij bananen uitdeelde aan 
kinderen. Hij wilde gewoon weer iets nuttigs 
gaan doen. Nou dat heeft ie geweten want 
de pers kwam op zijn spoor en al heel snel 

Die Hendrik toch!                                                                 Ben Nooijen

Sla maar ‘n krant open, kijk maar naar de lokale tv, luister naar Omroep Brabant, 
Hendrik de Kok kom je overal tegen; ja hij is een bezig baasje, vorig jaar gekozen tot 
landelijk ambassadeur van het MBO onderwijs. 26 Jaar oud en hij heeft in z’n jonge 
leven al heel veel meegemaakt.

Hendrik de Kok
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ging zijn bananenproject ‘de halve wereld’ 
over. En juist doordat de pers erover begon 
te melden gaf het hem uiteindelijk ruimte 
om dit project breder uit te gaan rollen. 
Wildvreemde mensen werden enthousiast 
over z’n werk en doneerden soms zelfs wel 
heel erg ruim, waardoor er uiteindelijk met 
maar liefst 20 man iedere dag bananen aan 
jonge kinderen konden worden uitgedeeld. 
Ze deelden per dag wel zo’n 3.000 tot 
4.000 bananen uit!

Opleiding 
Een ander project werd samen met z’n zus 
Anneke naar Ghana (zuid Afrika) te vertrek-
ken om ook daar vrijwilligerswerk te gaan 
doen en let wel ook dit keer helemaal op 
eigen kosten. 
Hierna is hij op eigen initiatief een stage 
gaan zoeken in Afrika als student Verpleeg-
kunde. Uiteindelijk werd het THE Gambia 
en ook daar heeft hij onwerkelijk veel goeie 
dingen gedaan in de ziekenhuizen. Bijvoor-

beeld z’n eerste bevalling van ‘n nog jonge 
moeder begeleiden die uiteindelijk niet één 
maar twee kinderen op de wereld zette….

Nog meer
Eenmaal weer terug in Nederland wilde 
hij verder gaan studeren, de Politieacade-
mie, altijd zijn droom geweest, viel af en 
uiteindelijk heeft hij z’n draai gevonden in 
het ETZ Elisabeth ziekenhuis waar ie ‘n op-
leiding verpleegkunde heeft afgerond. Nou 
dat bleek de perfecte keuze te zijn want 
inmiddels heeft Hendrik juist in de zorg zijn 
draai gevonden. 
Maar hij wil meer, nog steeds! Zijn uiteinde-
lijk doel is Artsen Zonder Grenzen. Hij wil 
binnen zijn vakgebied dus nog veel meer, 
daarom is hij begonnen met een verkorte 
opleiding HBO-Verpleegkunde.

We gaan er nog veel meer over horen!
Die Hendrik toch!
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In de kerstvakantie hebben de ‘Meer Be-
wegen voor Ouderen’ (MBvO)-docenten al 
op veel plekken een pakketje met speciaal 
ontworpen uitnodigingskaarten afgegeven. 
Je kunt zo’n kaartje naar iemand sturen 
waarmee je graag een half uurtje (extra) 
wil bewegen. Een leuke wandeling of fit-
nessoefeningen doen bijvoorbeeld. Je kunt 
op de kaart ook een extra tekstje zetten, 
waardoor je de uitnodiging nog persoonlij-
ker maakt.  

Beweegmogelijkheden 
Wat kunnen o.a. senioren zoal doen om 
fit te blijven? Er zijn verschillende binnen- 
en buitenactiviteiten geschikt om met zijn 
tweeën te doen. Een mooi initiatief zijn 
de speciale beweegvideo’s van Andrew 
Greenwood en Meta de Zeeuw. Zij hebben 
een serie beweegoefeningen (op muziek) 
opgenomen die je zowel staand als zittend 
in een stoel kan doen. De beweegvideo’s 
zijn sinds 11 januari elke dag, om 5 minuten 
over elk uur, te zien op Omroep Tilburg. 

Kaartenactie: Fit het voorjaar in
Fit en gezond blijven is verstandig en samen bewegen is leuker dan alleen! Daarom 
heeft Sportbedrijf Tilburg een actie opgezet ‘Fit het voorjaar in’. Hiermee wil zij met 
name senioren en mensen met een beperking aansporen om wat meer te bewegen. 
Met een kaartje nodig je daar iemand voor uit.  

Op de website  sportintilburg.nl/fithet-
voorjaarin staan ook een aantal beweegac-
tiviteiten met uitleg en overige beweegtips.

Heb je interesse in zo’n pakketje met speci-
ale uitnodigingskaartjes? Deze zijn gratis te 
bestellen. Stuur een mail naar 
caroline.van.noort@tilburg.nl

Een echt Tilburgse traditie: een Nieuwjaarskoek. Die brachten de leden van het Senioren 
Netwerk Armhoefse Akkers in de laatste week van het jaar rond bij de senioren die normaal 
te gast zijn bij de diners in de Pelgrimhoeve. Helaas is het nog steeds niet zo ver dat ze 
gezellig samen kunnen eten. Daarom deze attentie om te laten weten dat ze niet vergeten 
worden. De koek werd op 80 adressen bezorgd.

Nieuwjaarskoeken
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Wil je weten wat de 
 gemeente besluit 

over je buurt? 

Volg het met de 
Over uw buurt-app

Wil je iets melden 
over je buurt? 

Meld het met de 
Fixi-app

ANDERE VRAGEN AAN DE GEMEENTE? 
KIJK OP WWW.TILBURG.NL OF BEL 14 013.
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En nu dus ook de Kerstviering op donder-
dag 17 december. Wat keken ze er naar 
uit! “Maar toen mochten we ineens niet 
meer naar school. Balen!”, vertelt Meis uit 
groep 6. Haar vriendin Sophie vult aan: 
“Echt jammer, het is superleuk om in je 
mooie feestkleren naar school te mogen en 
dan gezellig in de klas te eten.” Echt een 
tegenvaller dus, toen dinsdag 15 decem-
ber ineens de laatste schooldag van 2020 
bleek te zijn. 

Pyamadag
Toen op maandag bekend werd dat de 
scholen dicht moesten, ontstond geluk-
kig al in menig groepsapp het idee om de 
kinderen die dinsdag in Kerstkleding naar 
school te laten komen. Of in pyjama! Wat 
een pyjama met Kerst te maken heeft, 
weten de meiden eigenlijk ook niet. Waar-
schijnlijk gewoon ‘omdat het feest was’. 

Corona-kerst basisschool
Dat de coronamaatregelen roet in het eten blijven gooien, weten ook de kinderen van 
basisschool de Armhoefse Akker. Veel activiteiten die normaal gesproken tijdens een 
schooljaar plaatvinden, gingen al niet door: de kindervakantieweek, schoolreisjes, de 
weeksluitingen. 

“Maar we moesten wel gewoon werken”, 
merkt Miene op. Elke groep had daar zijn 
eigen invulling voor. In groep 3 van juffrouw 
Monique keken de kinderen gezellig samen 
een Kerstfilm. Zoals op de foto te zien is, 
was daar het animo voor de pyjama het 
grootst . 

Thuiswerken
En nu, na de Kerstvakantie, werken veel 
kinderen vanuit huis aan school. Met 
stapels opdrachten, instructiefilmpjes, MS 
Teams-meetings en ouders die alle zeilen 
bij moeten bijzetten om door te krijgen wat 
hun kinderen die dag allemaal aan werk 
hebben te verzetten. Miene, Sophie en 
Meis baalden wel van die tweede lock-
down. “Maar het is wel beter geregeld nu 
met de lessen. En Snappet is heel leuk”, 
vertellen ze. De meiden spreken elke dag 
bij iemand anders thuis af om samen aan 
school te werken. Gezellig, met af en toe 
even een kop thee en een beetje kletsen. 
Maar de dames zijn het roerend met elkaar 
eens: “We gaan liever weer gewoon naar 
school!”

 

Coronaatje	

‘De	beste	stuurlui	staan	aan	wal’.	Een	spreuk	die	voor	100%	van	
toepassing	is	op	al	die	partijbazen	die	de	aanval	op	Hugo	openden.	
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Een bosje bloemen halen kon nog steeds 
doorgaan. Het enige dat je moest doen 
is een beetje vooruitdenken en je bestel-
ling plaatsen via de app voor je boeket in 
je favoriete kleuren en je kiest een afhaal 
moment bij Blossom. Dan had je toch nog 
even een uitje te pakken. In de Blossom 
afhaal-tent was het warm en gezellig, een 
soort herberggevoel. De feeststemming in 
huis stijgt direct met een mooie bos bloe-
men, en gewapend met het presentje, een 
kerst-mondkapje, bleven we veilig!

Kerstdiner assembleren
De hoop op een uitje tijdens de kerst naar 
ons favoriete restaurant was definitief 
vervlogen en dus moesten we zelf aan de 
slag. Een top-restaurant zou niet top zijn 
als ze zichzelf niet zouden kunnen om-
dopen tot een top cateraar. Het 4-gangen 
kerstmenu behoefde slechts in eigen keu-
ken geassembleerd te worden. Een peulen-
schilletje middels de perfecte beschrijving 
hoe dit te doen, geschikt voor ieder type 

kok, en nog gezellig ook in je eigen keuken. 
Lekker muziekje erbij, alle tijd voor elkaar, 
geen stress en bijna geen afwas!

100 ballonnen
Met het vuurwerkverbod zou 2020 geruis-
loos tot een einde komen, zou het niet zo 
zijn dat de menselijke drang om te knallen 
te groot is. Om dit legaal te doen, gingen 
Cindy en Yvonne in de om-denk-modus. 
Dit resulteerde in een heuse klap op de 
vuurpijl: de 100-klapper van ballonnen. 
Het ziet er bijzonder mooi uit, mooier dan 
de doorsnee verpakking van vuurwerk, en 
heeft zeker effect. 
Toen om middernacht de 100 ballonnen 
door hun kinderen stuk werden geprikt, 
kwamen de buren om de hoek nieuwsgierig 
op de knallen af. Een goed en veilig alter-
natief voor de knaldrift. 

De optimist zou kunnen stellen dat de 
feestdagen eigenlijk veel relaxter waren, 
beter te plannen en minder zorgen over 
FOMO: Fear Of Missing Out. Het nieuwe 
jaar 2021 heeft ongetwijfeld weer veel 
nieuwe uitdagingen voor ons in petto. Laten 
we hopen op een FAMO jaar: Fun And 
Many Others!

Omdenken tijdens de feestdagen van 2020                           France Ghijsen

We zijn bijna het jaar rond met Corona-evenementen, beter gezegd zonder evenemen-
ten vanwege Corona. Maar de veerkracht en flexibiliteit van de mens zorgt ervoor dat 
we deze crisis doorstaan en - als het even meezit - er beter uitkomen. Het omdenken 
werd ons opgelegd en de feestdagen in lockdown gaven alweer een aanleiding om 
creatief te worden.

Gezelligheid troef in de afhaaltent 
bij bloemwinkel Blossom

Alternatief voor vuurwerk: 
100 ballonnen laten knallen 
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Pretparkisering

In de loop van de geschiedenis is Moerenburg met verschillende benamingen aangeduid. Buitengebied 
was nog redelijk neutraal, ofschoon daarin toch een wat mindere waardering in doorklonk. Zeker als 
deze werd uitgesproken door een bewoner van de stad. In de middeleeuwen werd het buitengebied 
in het algemeen wel woestenij genoemd. In het bekende dierenverhaal Van den vos Reynaerde uit het 
jaar 1250, van nog vóór de bouw van Huize Moerenburg (1350) dus, wordt de sluwe vos verbannen 
naar het gebied buiten het dierenbos, de wuuste. En Tilburger Anton Roothaert labelde als zodanig 
met de titel van zijn boek Die verkeerde weereldt (1939) het buitengebied rond Deurne. Het was een 
oord waar in de zeventiende eeuw, toen de katholieke kerken in Brabant van overheidswege geslo-
ten moesten worden, allerlei criminele activiteiten plaatsvonden. 

Vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw werden de buitengebieden van steden vaak als rafelranden 
van de stad aangeduid, vanwege hun onduidelijke planologische bestemming. Men sprak ook wel de-
nigrerend van rimboe. Met Moerenburg was dat net zo, want het was toen een soort no-man’s-land 
met wat boerderijen, weilanden, vennen, plassen, bosschages en natuurlijk de oude snelweg richting 
Eindhoven, nu Meijerijbaan. 

Vanaf het moment dat Moerenburg meer structureel in de planologie van stad en provincie werd 
opgenomen, zo ongeveer vanaf de jaren tachtig, veranderde ook de naamgeving. De provincie sprak 
over Moerenburg als een van de groene zones in Brabant en de stad sprak voortaan van landschaps-
park. De benamingen gaven voortaan een duidelijk planologische functie aan. Moerenburg werd 
opgeknipt in drie stroken: respectievelijk voor landbouw en veeteelt, recreatie en stiltenatuur. 

Vanaf 2010 verandert Moerenburg geleidelijk aan van landschap in natuurpretpak. Een beweging 
die geaccentueerd wordt door een overvloed aan activiteitenaanduidingen met bordjes, paaltjes en 
straattegeltjes. Er is een wandelroute Duurzaamheidsvallei met roze paaltjes richting Oisterwijk 
en daarnaast zijn er nog de wandelknooppunten. Maar ook zijn er het Vennepad en een historische 
themaroute Tilburg. Voor de sportievelingen liggen er de sportlanes, aangegeven door five miles- en 
ten miles- geplastificeerde tegeltjes. Voor de fietsers is er naast de aloude knooppuntenfietsroute 
ook de trappistenroute. Bomenstichting laat door middel van bordjes zien voor welke soort boom u 
staat. Heb ik de Van Gogh-route al genoemd? 

Op de korte termijn staan bouw en inrichting van een educatief-creatieve voorziening gepland 
op het terrein van de oude waterzuivering. In dit nog jonge jaar is begonnen met de bouw van De 
Nieuwe Herdgang, de uitkijktoren bij knooppunt De Baars. Eind april moet dit opvallende, 25 meter 
hoge bouwwerk langs de A58 klaar zijn. Het voorlopig toppunt van pretparkisering wordt toch deze 
uitkijktoren, die de komende maanden in Moerenburg opgetrokken wordt.
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 Volwassenheid heeft volgens Stijn te 
maken met verantwoordelijkheid, op eigen 
benen kunnen staan. “Niet alleen financieel 
of emotioneel maar op alle gebieden van 
het leven. Dat je niet meer afhankelijk bent 
van mensen die je zelf volwassen noemt, 
bijvoorbeeld ouders. Dat je klaar bent om 
zelfstandig te zijn.” Stijn lacht, “Het is mis-
schien gek om te zeggen maar ik ben dat 
wel. Ik ben klaar om verantwoordelijkheid 
te nemen en mijn eigen leven vorm te gaan 
geven.”

Dromen 
“Dromen of doelen?” vraagt Stijn. Voor zijn 
gevoel zit daar wel een verschil tussen. 
“Dromen zijn vrijblijvend en doelen zijn 
concreet. Ik wil wel een eigen woning, liefst 
samen met mijn vriendin.” Op dit moment 
woont hij in Boxtel bij zijn vriendin en haar 
moeder, maar dat is tijdelijk. Hier heeft hij 
wat meer ruimte en die heeft hij ook nodig 
want Stijn heeft een eigen onderneming. Hij 
koopt en verkoopt vintage en tweedehands 
kleding via een webshop 
( www.wildebrasvintage.com/). Ik zie 
op de achtergrond in zijn kantoortje ook 
kledingrekken en stapels vrolijk gekleurde 
kledingstukken. Hij heeft als doel de onder-
neming op te schalen en daar werkt hij heel 
hard voor. Een ander doel is dat hij graag 
een autootje wil, handig voor het bedrijf.

Toekomst
“Ik ben al een beetje wat ik wil worden”, 
zegt Stijn. Hij zou oprecht niet kunnen 
bedenken wat hij anders zou willen. Hij is 
na zijn studie ‘Ondernemerschap en Retail-
Management’ met een eigen onderneming 
begonnen en moet er niet aan denken om 
voor een baas te gaan werken. Hij heeft het 
zo prima naar zijn zin.

Tips
Als Stijn tips moet geven aan leeftijdsge-
noten zou hij zeggen dat mensen kansen 
moeten zien en die dan ook grijpen. “Het 
gaat niet vanzelf“, benadrukt Stijn, “het is 
soms lastig om een moeilijk telefoontje te 
plegen. Dan ben je geneigd om te denken 
laat maar zitten. Of dat telefoontje doe ik 
morgen wel. Dat is niet goed want dan doe 
je het niet meer. Dat moeilijke telefoontje 
moet je gewoon doen. Daar leer je van.” Hij 
denkt even na. “Je komt iedere dag haast 
van die obstakels tegen en dat is goed.” 
Het is even stil. “Ik heb dat zelf ook moei-
lijk gevonden. Ik vond het heel lastig om 
een telefoontje te plegen waarin ik iemand 
iets moest vragen. Ik vond het moeilijk om 
zomaar op iemand af te stappen, omdat ik 

Stijn Buschgens tussen zijn handelswaar

21 in 21                                                                            Lucy Reijnen
Hoe is het om 21 jaar oud te worden in 2021? Met deze vraag zocht ik ervarings-
deskundigen uit onze wijk op en vroeg hen wat dat betekent: ‘volwassen’ zijn, waar 
ze van dromen voor dit jaar, hoe ze de toekomst zien en ik vroeg om tips. Ik kwam 
terecht bij Stijn Buschgens en stelde hem deze vragen in een online interview.
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iets nodig had”, bekent hij. “Maar ik heb het 
wel gedaan en ik heb daarvan best veel 
geleerd. Je moet jezelf ook uitdagen.” Hij 
lacht. “Zo neem ik iedere dag een koude 
douche. Dat is vreselijk, daar zie ik tegen 

op, maar achteraf is het fijn. Je voelt je fris 
en wakker en energiek èn je hebt jezelf 
overwonnen. Niets is de rest van de dag 
onprettiger dan die koude douche ‘s mor-
gens.”

De tips van Stijn zijn niet alleen geschikt 
voor leeftijdsgenoten, maar voor iedereen 
van 21 jaar en ouder die volwassen wil 
worden.

Kerstbomen versieren             Lucy Reijnen 
 

   
Overal in de wijk stonden er vorige maand kerstbomen en iedere kerstboom werd door 
buurtgenoten versierd. Zo ook de kerstboom in de JP Coenstraat. Het werd een klein, 

coronaproof feestje. Op 12 december jl. werden knutselspulletjes uitgestald buiten op straat 
en werd de boom versierd met knutsels en frutsels. Gelukkig was het droog en de kou werd 

verdreven door een ketel warme chocolademelk. 
 

Collectes 
De gemeente heeft voor onderstaande goede doelen een 
vergunning verleend voor collectes en werving van donateurs.  
o  Vrije periode (t/m 30 januari) 
o  Hersenstichting (31 januari t/m 6 februari 
o  Vrije periode (7 februari t/m 6 maart) 
o  Jantje Beton (7 t/m 13 maart)  
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Ja, ik zag het goed. Had die oude heer 
deze keer écht de boot gemist? Ik trok m’n 
stoute schoenen aan en heb hem gevraagd 
wat dit in hemelsnaam moest betekenen? 
Nou het antwoord kwam snel: “Goedemid-
dag vreemdeling. Ik ben Sint Piter en dit 
is mijn assistent Pyt.” En toen volgde zijn 
relaas. Het komt neer op het volgende: Sint 
Piter is echt geen typefout, maar de naam 
van een wel heel speciale weldoener. Zijn 
verschijning komt uitsluitend voor in het 
Friese dorp Grouw en hij blijkt een broer 
van Sinterklaas.

Grouw
Sint Piter is de goedheiligman die elk jaar 
op de zaterdag voor zijn verjaardag (21 
februari) naar Grouw komt en daar zijn 
boot aanlegt aan de Nieuwe Kade. Het 
feest stamt volgens de laatste versie uit 
1900. Toen werd bedacht dat Sint Piter de 
broer van Sinterklaas was die naar Grouw 
trok toen de goed heilig man het dorp in 
december helemaal vergeten was. Ver 
vóór 1900 kwamen de broers namelijk altijd 
samen naar Nederland om op 5 december, 
pakjesavond, cadeautjes uit te delen. Toen 
zij een keer de kinderen in Grouw vergaten, 
ging Sint Piter in februari terug om alsnog 
de cadeautjes te brengen. En zo is het 
sinds die tijd gegaan.

Kleurverschil
Er zijn veel overeenkomsten tussen de 
twee weldoeners. Zo zijn ze allebei te 
herkennen aan een witte baard, de staf en 
de mijter. Sint Piter draagt in tegenstelling 
tot Sinterklaas een witte mantel. Ook rijdt 

Nog een Sint: verwarring ten top                         Rian van der Schoof

Wandelend door het pittoreske Grouw in Friesland op een koude maar heldere dag in 
februari, begon ik een moment sterk aan mijn verstandelijke vermogens te twijfelen. 
Daar zag ik aan de kade een heuse Sinterklaas met Piet. In februari?

hij niet op een schimmel, maar op een echt 
Fries paard dat zwart is. Daarnaast had hij 
- in tegenstelling tot zijn collega - maar één 
Piet (Pyt in het Fries).
Vanaf dit jaar wordt Sint Piter vergezeld 
door een nieuwe hulp: Aldemar, een 
natuurmens wonend in een boomhut in 
Nationaal Park de Alde Feanen bij Grou. 
Pyt is namelijk op wereldreis gegaan. Ook 
bijzonder: Sint Piter en z’n hulp spreken 
Fries en worden door de kinderen toege-
zongen in het Fries. Het zijn bijna allemaal 
liedjes met eigen Friese teksten en eigen 
melodieën. 

Net als bij Sinterklaas wordt door de kin-
deren van Grouw de schoen gezet en is 
er bij velen de volgende dag een zak met 
cadeautjes voor de deur te vinden.

Sint Piter op zijn Friese paard
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Met deze drie stadsregionale parken wil 
Tilburg niet alleen het buitengebied kwali-
tatief ontwikkelen en toegankelijk maken, 
maar ook de verbinding tussen de stad en 
de omliggende natuurgebieden versterken. 
Vandaar dat het internationaal werkend 
Arcadis aan de slag ging met het maken 
van een masterplan.

Sessies
Eind september mochten bewoners van 
Moerenburg en andere belanghebbenden 
in een sessie bij Café Zomerlust meeden-
ken over deze beheerrichtlijnen. Arcadis 
was druk toen bezig met het inventariseren. 
In het oktobernummer van deze wijkkrant is 
hierop teruggeblikt. Half december volgde 
een 2e ‘stakeholderssessie’ via de digitale 
weg, vanwege corona. Ook toen kwamen 
er stevige reacties, waardoor sommige 
deelnemers later daarop door het onder-
zoeksbureau nog eens werden aangespro-
ken. 
Maar goed, (bijna) alle input is vervat in 
een conceptrapport van 44 A4-tjes met als 
belangrijkste conclusie dat Landschaps-
park Moerenburg-Koningshoeve een goed 
voorbeeld is voor het beheer van de andere 
twee landschapsparken. 

Kern
Het rapport bestaat uit een inventarisatie 
van de huidige beheervormen en advie-
zen (gereedschapskist) hoe het beheer 
toekomstbestendig georganiseerd kan 
worden. Daarbij gaat het over het stimule-
ren van een goede samenwerking tussen 
eigenaren, gebruikers en beheerders van 
het gebied. Op basis van een beheervisie 
worden vervolgens concrete beheerplan-
nen opgesteld voor samenhangende delen 
van een landschapspark, zoals de bossen, 
beken en agrarische gronden.
Voor vooral Moerenburg geldt, dat het 

gebied steeds intensiever wordt gebruikt 
met minder gewenste ontwikkelingen zoals 
overlast door afval en de meest uiteenlo-
pende vormen van recreatie. ‘Dit vraagt om 
actief toezicht en zichtbaarheid vanuit het 
bevoegd gezag’, is een van de aanbeve-
lingen.

Korte lijnen
Geconcludeerd wordt, dat vrijwilligers, 
georganiseerd in de Werkgroep Behoud 
Moerenburg, de Buurtraad en de knotploeg 
belangrijke partners in dit gebied zijn. Dat 
geldt helemaal voor de eigenaren van de 
gronden. Korte communicatielijnen tussen 
deze groepen is van belang, ‘want zij vor-
men mede de oren en ogen in het gebied 
wat betreft beheer. De kunst is dan ook om 
dit soort samenwerkingen in beheer heel 
praktisch te houden.’
In het rapport worden aanbevelingen 
gedaan over mogelijke contractvormen met 
eigenaren en (externe) groen-onderhou-
ders, over mogelijke financieringsvormen 
en subsidieverstrekkers, wijze van toezicht 
en de verdeling van ‘rollen’ (wie doet wat 
en wanneer), alsmede het eindresultaat 
waarnaar gestreefd zou moeten worden. 
Samen beheren valt of staat bij het je be-
trokken voelen bij een gebied. Geadviseerd 
wordt om in een landschapspark gebruik 
te maken van partners die daarin al een 

Gereedschapskist voor Moerenburg 
Arcadis heeft half december haar rapporten voor de gemeente opgeleverd over het 
beheer van de drie landschapsparken: Moerenburg-Koningshoeven, Stadsbos013 en 
Pauwels.
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sterke positie hebben en bereid zijn die in 
te zetten bij het beheer. Daarvan is Moe-
renburg eveneens een goed voorbeeld, 
blijkt uit de rapportage.

Heeft het rapport voor de ‘insiders’ die in 
Moerenburg wonen veel nieuws opgele-
verd? Nou nee. Dus is het afwachten wat 
er met alle (inrichtings)voorstellen gaat 
gebeuren en of deze daadwerkelijk worden 
gerealiseerd.

In het decembernummer beten we het 
spits af met de Tilburg-vlag van Anke en 
Ad. Maar in december bleek er iets ver-
anderd aan het straatbeeld door de hele 
wijk. Haast alle vlaggenstokken waren in 
gebruik. De hele wijk was sprookjesachtig 
verlicht met kerstversiering in de vorm van 
een bal of ster aan de vlaggenmast. De 
enige vlaggen die ik toen heb weten te 
spotten zijn commerciële of half- commerci-
ele vlaggen, zoals die van Van Lansschot in 
de Tivolistraat, van Brabant Water, de B&B 

De vlag hangt uit …

Nationalisme                          Lucy Reijnen

Lopend door de wijk vielen mij allerlei vlaggen op. Vlaggen van voetbalclubs, Bra-
bant-vlaggen, Tilburg-vlaggen, vlaggen die ik nergens van kende. Soms een vlag 
om een geboorte aan te kondigen, een vlag met een pikante tekst omdat iemand pas 
getrouwd was en zelfs nog een vlag met een boekentas omdat iemand ergens voor 
geslaagd was. Mooi onderwerp voor een nieuwe rubriek: de vlag hangt uit ...

in de St Jozefstraat en de GGZ-vlaggen 
van Jan Wier. 

Boodschap
Net als vlaggen sturen kerstlichtjes aan 
de vlaggenstokken ook een boodschap de 
wereld in. Met de hele straat lichtbollen of 
sterren bestellen en die ophangen, zegt iets 
over de verbondenheid die gevoeld wordt. 
Verbondenheid - verklaren dat je ergens 
bij hoort - is ook een van de belangrijkste 
functies van een vlag.  
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We ‘vlaggen’ al vanaf de Romeinse tijd. 
Toen werden vlaggen vooral gebruikt om 
signalen door te geven. Vanaf de middel-
eeuwen worden vlaggen een symbool en 
een identificatiemiddel. Het veroveren van 
de vlag van een tegenstander was een cru-
ciaal moment in de strijd tijdens veldslagen. 
Vlaggen betekenen iets. Iedere kleur of 
teken heeft een betekenis. Een vlag vertelt 
vaak over de geschiedenis van een land. 
De vlag verbroedert: laat zien dat je bij 
elkaar hoort. Daarom zijn mensen trots op 
hun landen-vlag.

Trots
Vlaggen hebben ook iets nationalistisch. 
Zelf keek ik tijdens mijn werkbezoek aan 
een school in Canada met bevreemding 
naar een dagelijkse ritueel. Leerlingen 
zongen het Canadese volkslied met de blik 
gericht op de vlag. ‘Verheerlijking van het 
vaderland en verering van de vlag’, oor-
deelde ik al gauw. In mijn hoofd maakte ik 
direct de verbinding met extreem rechtse 
en nationalistische ideeën zoals ‘eigen volk 
eerst’. Het ligt daar iets gecompliceerder en 
vooral genuanceerder.  
Het uitvoeren van deze dagelijkse dag-
opening zorgt voor gemeenschapszin, 
voor een gevoel van kameraadschap, een 
gevoel van verbondenheid. “Maar dat is 
toch ook heel nationalistisch?” vroeg ik een 
docent. “Why should being proud of your 
country, being nationalistic, be wrong?” was 
de tegenvraag. Tja, waarom?
Nationalisme heeft in Canada een andere 

klank dan in Nederland. Ik ben opgegroeid 
met de excessen van het nationalisme en 
voel een sterke aversie tegen extreem-
rechtse groeperingen die met populistische 
slogans haat en achterdocht aanwakkeren 
en alle oog voor voordelen van diversiteit 
zijn verloren. Wanneer ik de term ‘nationa-
lisme’ hoor koppel ik dat aan het hebben 
van een gezamenlijke vijand. Het heeft 
geleid tot wereldoorlogen. In Canada heeft 
nationalisme niet volautomatisch die nega-
tieve bijklank. Hun geschiedenis is anders.

Gemeenschapszin 
Er is niets mis met trots zijn op je land. 
Ik kan ontroerd zijn wanneer het Wilhel-
mus klinkt en iedereen stil is. Ik ben trots 
op ‘onze oude meesters’, op onze kunst 
en cultuur. Ik wil dit gezond nationalisme 
noemen. Nationalisme dat zich richt op 
kwaliteiten, op positiviteit, op verbinding 
en verbonden zijn aan elkaar als gemeen-
schap. Gemeenschapszin, saamhorigheid, 
het gevoel van verbondenheid: dat is wat 
een vlag kan symboliseren. De lichtbollen 
en -sterren drukten dat in de december-
maand ook uit.  

En nu ga ik weer op zoek naar een vlag die 
uithangt en iets zegt over de vlag-uitsteker. 
Hang je een vlag uit? Grote kans dat ik 
aanbel en vraag naar het waarom.
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Even voorstellen:

‘Ik wil me graag voorstellen als nieuw 
redactielid van de buurtkrant. Mijn naam 
is Rian van der Schoof, gepensioneerd 
business development manager voor 
een multinational en dus veelvuldig in 
het buitenland werkzaam geweest. Ik 
vul mijn dagen nu met vrijwilligerswerk 
bij het Safaripark Beekse Bergen, in di-
verse raden van sociale instellingen, als 
surveillant bij de Fontys Hogeschool en 
heb zitting in de Buurtraad Armhoefse 
Akkers. Vervelen doe ik me dus zeker 
niet. Ik hoop een positieve bijdrage te 
kunnen leveren aan deze mooie krant 
voor de buurt, waar ik ben grootge-
bracht en sinds 2 jaar met veel plezier 
weer ben teruggekeerd.’ 

Sinds dit jaar gebruikt de gemeente Tilburg een nieuw meldsysteem. De BuitenBeter App 
komt te vervallen. De Fixi App is een nieuwe tool die het voor zowel de inwoners als voor 
de gemeente makkelijker maakt om meldingen te doen en af te handelen. Je kunt de App 
gaan gebruiken of een melding over kleine zaken doorgeven via  14 013.

Het Repair Café bij La Poubelle gaat door corona ook in het nieuwe jaar voorlopig nog niet 
van start. De bijeenkomsten liggen weer voor onbepaalde tijd stil. Zodra er weer activiteiten 
mogelijk zijn, wordt dat bekendgemaakt.

De jeugdafdeling van FC Tilburg heeft sinds december een eigen Nieuwsbrief. Een mooi 
gevarieerde uitgave, waarin o.a. opgeroepen wordt om een naam voor de nieuwsbrief te 
verzinnen. Inmiddels is – ondanks corona – de club weer met drie jeugdteams uitgebreid en 
zoeken ze nog nieuwe spelertjes die in de jaren 2011 t/m 2013 geboren zijn. 

De zoektocht eind vorig jaar naar nieuwe redactieleden voor dit wijkblad is succesvol ge-
weest. Gelukkig, want een te klein team van redactieleden raakt in deze bijzondere corona-
tijd ook gemakkelijk ‘opgedroogd’.
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Op 19 januari vond een digitale bijeenkomst plaats voor belangstellenden over de komst 
van de Crisisdienst op het terrein van Jan Wier. Helaas lag deze wijkkrant toen net op de 
drukpers, zodat we pas in maart hierop kunnen terugblikken. 

Fietsers en voetgangers krijgen in Tilburg meer ruimte, vaker voorrang en sneller groen bij 
verkeerslichten. Dit staat in de Fietsagenda 2020 die de gemeente Tilburg heeft gemaakt, 
met ondersteuning vanuit het FietsForum Tilburg. Deze Fietsagenda vormt een onderdeel 
van de Mobiliteitsagenda013.

De fietskoeriers van Tour de Ville zijn een bezorgservice gestart vanuit de binnenstad. 
Sinds november kunnen inwoners van Tilburg vanuit de thuisomgeving shoppen bij winkels 
met een vestiging in de binnenstad van Tilburg. Een overzicht van deelnemende winkels 
staat op  centeroftilburg.com 

Fietsforum Tilburg blijft op zoek naar fietsnetwerkers in de gemeente Tilburg die a.h.w. de 
ogen op straat vormen. Ze komen met klachten en tips en houden de gemeente scherp op 
het gebied van fietsbeleid. Interesse? Stuur een mail naar  info@fietsforumtilburg.nl 

Stichting op Groene Voet is op zoek naar nieuwe projecten voor de aankomende drie jaar. 
Centrale opdracht: hoe kunnen we, sámen met bewoners, de stad groener, en dus mooier 
en gezonder, maken? Daarvoor hebben ze vijf vragen aan de inwoners van Tilburg. Je vindt 
ze op  opgroenevoet.nl/5-korte-vragen-2021/  

Deze foto werd doorgestuurd door wijkgenoot Wim van Groesen die daarbij schrijft: ‘Naar 
aanleiding van het artikel over WaterProef in de vorige editie van Armhoefse Akkers was ik 
van plan om diverse bedenkingen over dit plan op papier te zetten bij deze foto uit 1938. 
De foto zegt lang niet alles, maar eigenlijk op zichzelf al genoeg. Er is al te veel van dit rijks-
monument verdwenen zonder erbij na te denken. Laten we ervoor zorgen dat dit hier niet 
nog een keer gebeurt.’ 

Voormalige Waterzuivering
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Even voorstellen

Luc Houben: ‘Sinds juli 2020 woon 
ik met mijn vrouw en 3 kinderen in de 
J.P. Coenstraat. Ik ben in 1985 vanuit 
Maastricht in Tilburg komen studeren 
en nooit meer weggegaan. Omdat ik het 
leuk vind om te schrijven hoefde ik niet 
heel lang over de oproep om de redactie 
te komen versterken na te denken. Dit 
is een mooie manier om vanuit verschil-
lende invalshoeken naar de wijk en haar 
bewoners te kijken en voor het voetlicht 
te brengen.’ 

Een BuurtSchuur is een ruimte waar plaats 
is voor mensen en spullen en waar de 
beschikbare ruimte zowel binnen als buiten 
gebruikt wordt door de wijkbewoners. Soms 
ondersteund door de gemeente, woning-
bouw of in de vorm van een coöperatie. 
Zo’n BuurtSchuur kan voor allerlei functies 
en activiteiten gebruikt worden zoals:
·	 opslag en uitleen van spullen die niet 

iedereen altijd nodig heeft, bijvoorbeeld 
een rolsteiger, feesttent, kruiwagen, 
aanhangwagen of koelkast. 

·	 klussen, hulp bij klussen en Repaircafé; 
inclusief duurdere of specialistische ap-
paratuur bijvoorbeeld een lasapparaat 
of een 3D printer, 

Een BuurtSchuur in Armhoef?                                      Luc Houben

Op verschillende plaatsen in Nederland worden ‘buurtschuren’ opgezet. Soms als 
integraal plan van een nieuwbouwwijk, maar ook als aanvulling op de bestaande be-
bouwing en ingegeven door behoefte.

·	 (kinder)feestjes, cursussen, kleinscha-
lige markten,

·	 een ruimte om elkaar te ontmoeten en 
voor vergaderingen,

·	 of op het buitenterrein een lokale moes-
tuin. 

Een BuurtSchuur versterkt de sociale cohe-
sie, zorgt voor kennisoverdracht en brengt 
verschillende generaties bij elkaar. Het 
verlaagt ook de CO2 footprint van een wijk 
doordat niet iedereen spullen aan hoeft te 
schaffen of te huren. 
Enkele voorbeelden zijn bijvoorbeeld Buurt-
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schap Nobelhorst bij Almere 
( www.buurtschapnobelhorst.nl/) of in 
Veendam ( www.debuurtschuurveendam.nl/). 

Wie weet zijn er kartrekkers binnen onze 

wijk die het leuk vinden om hier tijd en ener-
gie in te steken? 
Stuur een mailtje naar 
 armhoefseakkers@gmail.com en wij 
nemen contact met je op.

De eerste coronapatiënt in Nederland werd 
in Tilburg in het ETZ-Ziekenhuis opgeno-
men op zaterdag 27 februari van het vorig 
jaar. Helaas bleek al snel dat Brabant de 
allereerste brandhaard was van het Corona-
virus. Iedereen herinnert zich nog de hectiek 
die dit virus met zich meebracht. Plots ging 
zowat alles op slot en werd de anderhalve-
metermaatregel door de meeste mensen 
bloedserieus genomen. 

Hasseltse Kapel
In Brabant zijn in een jaar tijd - op het 
moment van het schrijven van dit artikel - al 
2.524 sterfgevallen te betreuren. Vandaar 
dat door 50PLUS het initiatief is genomen 
voor een speciale herdenking. Deze vindt 
plaats in de Hasseltse Kapel en wordt vanaf 
17.45 uur digitaal uitgezonden. De Hasselt-
se Kapel heeft sinds 1536 al vele stormen 
weerstaan. Met de bekende kaarsjes die 
daar altijd opgestoken worden, is het de 
plaats bij uitstek om zo’n herdenking in Til-
burg te organiseren. Voor alle overledenen 
wordt een kaarsje opgestoken. Een aantal 
sprekers zal een korte bijdrage leveren 
om de slachtoffers van deze pandemie te 
herdenken. Muzikale intermezzo’s worden 
verzorgd door zangeres Farah. 
“Op deze wijze willen we stil staan bij het 
enorme leed dat er is vanwege het corona-
virus. Ook willen we zo mensen die er op 
het moment mee te kampen hebben een 

hart onder de riem steken”, zegt Henk van 
Tilborg, fractievoorzitter van 50PLUS.
In onze eigen wijk laat een aantal bewoners 
hun kerst-lichtbol vanwege de pandemie 
nog steeds branden: ‘Dat doen we tot het 
einde van de lockdown, al wordt het Pasen 
of Pinksteren.’ 
 
Kaarszak 
Er bestaat de mogelijkheid dat nabestaan-
den tijdens de herdenkingsdienst op een 
speciale manier hun dierbaren herdenken. 
Daarvoor kunnen geïnteresseerden de 
naam van hun dierbare op een kaarszak 
laten plaatsen.  
Deze kaarszakken kunnen online besteld 
worden via onderstaand mailadres. De 
kosten hiervoor bedragen € 5 per kaarszak. 
Na aftrek van de werkelijke kosten gaat de 
opbrengst naar een herinneringstegel voor 
alle Brabantse coronaslachtoffers die later 
in de Hasseltse Kapel aangebracht gaat 
worden. Van de kaarszak wordt een foto 
gemaakt die de aanvrager gratis via e-mail 
toegezonden wordt.  
 
De livestream is te volgen op onder meer 
de facebookpagina van 50PLUS Tilburg. 
Gezien de coronamaatregelen kunnen ge-
interesseerden helaas niet fysiek aanwezig 
zijn. Meer info bij Hans Sweep 
hanssweep@raadtilburg.nl

Eén jaar Corona

Online herdenking Brabantse slachtoffers

Op 27 februari a.s. vindt een speciale herdenkingsdienst plaats voor de Brabantse 
slachtoffers van het Coronavirus. Dat gebeurt vanuit de Hasseltse Kapel te midden 
van kaarszakken met de namen van overledenen.
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Uitvaar tbegele id ing

Harriet van der Vleuten

www.harrietvandervleuten.nl   

T 013 592 00 48

Iedere uitvaart bijzonder
Harriet van der Vleuten    Francy Derix
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Hulp ADL-zorg gezocht
Ik ben een 64-jarige dwarslaesie patiënt woon in de Armhoefse Akkers en op zoek naar een 
verzorgende/verpleegkundige voor de dagelijkse verzorging. We werken in een team en de 
werktijden bepalen we in overleg. Ben jij degene die wij zoeken?
Mail dan naar  azalea56@hotmail.com Bedankt!

Huishoudelijke hulp gezocht
In een studentenhuis voor 3-4 uur per week. Werktijden zelf in te delen.
Bij interesse graag mailen of bellen met Carin Kruijssen,  carinkruijssen@outlook.com of 
 06-155 868 53

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.

Te huur woning
Met grote woonkeuken, woongedeelte met extra keuken, woonkamer met open haard, bij-
keuken, extra berging, grote tuin met tuinhuisje, toilet met voorportaal, 3 grote slaapkamers, 
badkamer met douche, bad en toilet. Te huur voor maximaal 24 maanden, per direct te huur. 
Huurprijs € 1250,- excl. g/l/w, etc.
Voor informatie bel met Carin Kruijssen  06 155 868 53

Weet u het nog? Het is alweer drie jaar geleden, 
dat het fraaie Indiëmonument uit het parkje op 
de hoek van de Ringbaan Oost / Gerard van 
Swietenstraat werd opgetakeld. Het is toen 
verplaatst naar het Vrijheidsparkje vlakbij het 
Koningsplein. Belangrijkste reden: de gemeente 
wilde af van de verschillende jaarlijkse herden-
kingen bij oorlogsmonumenten in de stad.

Indiëmonument
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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 
Toon van Gestel (column) - France Ghijsen – Nick Heijder – Luc 
Houben - Joost Ketelaars (bezorging) - Toine Kocx (foto’s) –  Ben 
Nooyen - Lucy Reijnen – Rian v.d. Schoof – Niek Vermeer -
Debbie de Weijer- Anne-Marie Smulders (In the picture) –  
Rob Ysebaert (lay-out).  

   
Ø Reacties 

Buurtkrant 
Deadline kopij volgend nummer  
Verschijningsdatum rond:  

      25 februari  
        5 maart 

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 Vanwege de corona-maatregelen is het niet duidelijk wanneer de 
Buurtraad weer fysiek met elkaar kan vergaderen. Heb je vragen 
aan de Buurtraad of wil je een kwestie aankaarten, mail dan naar 
7 buurtraad@armhoefseakkers.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               

Boek Armhoefse Akkers
Ik heb nog een boek: Armhoefse Akkers, Tilburg tussen de Heuvel en Moerenburg 1917-
1994 over. Het is uitgegeven in 1994 met veel foto›s en interviews met markante personen 
uit de wijk. Iemand interesse? Voor 10 euro. Wie het eerst komt...    jmantel@ziggo.nl

Atelierruimte te huur gevraagd voor schilderkunst 
Vanaf 20 m2, met daglicht en eigen opgang. 
Koen Langenhuysen  06 206 694 43,  koen.langenhuysen@gmail.com
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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 Diagnovum: iedere ochtend op werkdagen van 08.00 -10.30 uur in 

het Gezondheidscentrum Piushaven, Prinsenhoeven 22. Er is een 
vrije inloop, dus zonder reservering. 

  
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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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?


