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Wat bood onze wijk in de tweede week van februari toch een sprookjesachtige 
aanblik. Wijkgenoot Willian Zhou zag via een drone een regenboog 

gereflecteerd door het water van het Wilhelminakanaal. 
Mooier kan haast niet.
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De bouwplannen voor het voormalige Aldi-
terrein (en de verbouwing van het klooster 
in mindere mate) – namelijk 48 apparte-
menten – heeft wat commotie opgeleverd, 
getuige de reacties op Facebook, ook 
richting de Buurtraad. “Het zou jullie sieren 
om met een verklaring te komen over 
uitspraken die in de media zijn gedaan.” 
Daarnaast heeft een grote groep direct 
omwonenden een brief aan de gemeente-
raad en de burgemeester gestuurd. Ze zijn 
tegen de bouw van 48 appartementen. Via 
Facebook hebben we al gereageerd, maar 
het lijkt ons ook goed om dat in onze eigen 
buurtkrant te doen.

Senioren
Maar wat is er eigenlijk tot nog toe ge-
beurd? Eerst even een terugblik. Toen 
zo’n drie jaar geleden de eerste contacten 
waren met de ontwikkelaars van beide 
projecten hebben wij, vanwege de vele sig-
nalen die we hiervoor kregen, aangegeven 
dat wij voor de buurt graag ook betaalbare 
huisvesting zien voor senioren die graag in 
de wijk willen blijven wonen. De overgrote 

 

Nieuwbouw op het 
Aldi-terrein 

 
 De één wil betaalbare woningen voor gezinnen, de ander wil dat z’n moeder graag 
goed en verzorgd in de wijk kan blijven wonen. Dat dat tegengestelde belangen zijn, 
behoeft geen betoog. Hoe ga je daar dan mee om? Als Buurtraad proberen we te lave-
ren tussen die tegengestelde belangen, en pogen we bovenal om partijen bij elkaar te 
brengen, zodat er informatie wordt gedeeld en meningen worden gehoord. 

meerderheid wil later hier blijven wonen als 
het eigen huis te groot of minder praktisch 
wordt. Toen het plan voor vijftien huizen 
aan de buurt werd gepresenteerd, heb-
ben we als Buurtraad onze wens herhaald. 
Daarna was het lange tijd stil. Onlangs 
werd de Buurtraad opnieuw geïnformeerd, 
ditmaal vertrouwelijk. Voor het Aldi-terrein 
lag er een ontwerp waarmee de eigenaar 
naar de gemeente wilde gaan. (Voor het 
klooster zijn er nog geen tekeningen, maar 
wel het idee om daar gemixte appartemen-
ten te maken voor verschillende doelgroe-
pen). In beide plannen is aandacht voor 
senioren, maar niet alléén voor senioren. 
De Buurtraad heeft er bij beide initiatiefne-
mers op aangedrongen om omwonenden 
en andere direct betrokkenen zo snel 
mogelijk ‘mee te nemen’ in de plannen. Dat 
is nog niet gebeurd. Het was beter geweest 
als dat vóór de berichtgeving in de krant 
was gebeurd.

Parkeren
Dat direct omwonenden van het Aldi-terrein 
geen ‘hoogbouw’ willen, is duidelijk. Het 
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ene en het andere kan echter goed samen-
gaan. Bij elk plan kan licht zitten tussen 
wensen voor de hele buurt en wensen 
van direct omwonenden. Gelukkig kunnen 
omwonenden bij de gemeente ook hun 
stem laten horen. En het staat hen van-
zelfsprekend helemaal vrij om zelf stappen 
te ondernemen als zij vinden dat er iets 
gebeurt wat zij niet willen. De Buurtraad wil 
daarbij graag de weg wijzen als dat nodig 
is, maar er wonen genoeg mondige men-
sen in de wijk.
Tegenover beide ontwikkelaars heeft de 
Buurtraad grote zorgen uitgesproken 
over een groot parkeerprobleem dat kan 
ontstaan en we willen garanties dat daar 
oplossingen voor komen. Verder heeft de 
Buurtraad gevraagd om levensloopbesten-
dige woningen, aandacht voor duurzaam-
heid en zoveel mogelijk groen. 

Klankbord
De Buurtraad wil graag twee dingen oppak-
ken: het organiseren van een (digitale) in-
formatiebijeenkomst voor direct omwonen-
den, waarbij de initiatiefnemer (Aldi-terrein) 
een toelichting kan geven en omwonenden 
vragen kunnen stellen. Daarnaast zouden 
in deze bijeenkomst afspraken kunnen wor-
den gemaakt over het communicatietraject 

Opnieuw weer vele protestposters 
achter de ramen

vanaf nu: hoe worden direct omwonenden 
op de hoogte gehouden en hoe vindt het 
ophalen van meningen/de inspraak plaats? 
De Buurtraad wil daarnaast het initiatief 
nemen om een platform (noem het een 
klankbordgroep) met omwonenden en an-
dere betrokkenen op te richten, zodat alle 
opvattingen en belangen gehoord worden 
richting plannenmakers en gemeente. 
Intussen is het eerste contact tussen de 
Buurtraad en omwonenden gelegd.

Want inderdaad het openen en sluiten van 
de antieke stalen draaibrug van Prinsen-
hoeven (1923) van 100.000 kilo is écht een 
staaltje spierballenwerk. “Bouwvakken”, 
noemt ze het zelf. Samen met haar 2 brug-
wachters Piet (ruim 20 jaar ervaring) en 
Pascal (tevens beroepsmusicus) vormt zij 
in de zomermaanden het Dreamteam van 
de Piushaven. 

Heusden
Saskia is geboren in een Tilburgs onder-

Van watermeisje tot havenmeester                               Rian van der Schoof

‘Ze oogt als Olijfje, maar moet spieren hebben als Popeye na zeven blikken spinazie’, 
luidt de aanhef van een artikel in de Telegraaf. Inderdaad een goede typering van 
Saskia Janssen, sinds ruim 3 jaar havenmeester van de Piushaven. 

nemersgezin waarin water een grote rol 
speelde en vader een begenadigd en 
erkend zeiler was. Vanaf haar prille jeugd 
was zij vaak aan en op het water te vinden. 
De jachthaven van Ad Kies aan de Zwaai-
kom was een van haar favoriete speelplek-
jes.
Uit een selectie van 100 gegadigden met 
Saskia als enige vrouwelijke sollicitant, 
werd zij geselecteerd voor de prachtige 
uitdaging van havenmeester in Heusden. 
Weliswaar een managersfunctie, maar 
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Saskia Janssen geeft uitleg aan koning Wil-
lem Alexander en burgemeester Weterings

handjes uit de mouwen steken hoorde 
daar ook bij. Dus leerde ze lassen en vele 
andere (hand)vaardigheden en maakte ze 
8 jaar lang 72 uur in zes dagen per week. 
In 2005 werd ze verkozen tot beste haven-
meester van Nederland door de Kon. Ned. 
Motorboot Club. 

Tilburg
In 2017 deed zich de mogelijkheid voor 
om haar droomwens in vervulling te laten 
gaan: havenmeester worden in haar eigen 
Tilburg, met de grootste stadshaven van 
Brabant. Ze greep die kans met beide 
handen aan.
Havenmeester zijn betekent dat alle nau-
tische beslommeringen onder haar val-
len: het ontvangen van passanten en hun 
boten, de waterkwaliteit bewaken en niet te 
vergeten het samenwerken met gemeente, 
bewoners, horeca en andere ondernemers. 
Ze is naast gastvrouw voor de binnenko-
mende schepen ook verantwoordelijk voor 
het wel en wee aan en in de Piushaven. 
Dat houdt dus ook in, dat vuil en dode 
eenden, vissen etc. opgevist en opgeruimd 
moeten worden, maar ook het handhaven 
van de orde en veiligheid van recrean-
ten aan en op het water, zwemmers en 
schaatsers. Ook voor zaken als hangende 
bloembakken, (kerst)verlichting, sanitaire 
voorzieningen, en ga zo maar door, neemt 
ze enthousiast en vol doorzettingsvermo-

gen het voortouw. Stond er eerst aan de 
kop van de Piushaven een bord: ‘Verboden 
aan te leggen zonder vergunning’, nu luidt 
de tekst: ‘Welkom in de Piushaven’. Het is 
het statement van Saskia over gastvrijheid: 
iedereen bij vertrek een blij gezicht.
De beoogde gebiedsindeling van de Pius-
haven in drie secties, waarbij het gedeelte 
vanaf het Wilhelminakanaal tot de draai-
brug tot stilte- en natuurgebied wordt aan-
gewezen, is een project waarvoor Saskia 
zich graag gaat inzetten. 

De draaibrug-bedieners: v.l.n.r. Pascal, Saskia en Piet
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Op handen
Bij het doornemen van de gastenboeken 
valt je de stortvloed aan complimenten op. 
Dat Saskia en haar mensen op handen 
worden gedragen, blijkt uit de hartverwar-
mende anekdotes over de gastvrijheid, 
hulp, service en vriendelijkheid die men 
hier heeft genoten tijdens een kort of langer 
verblijf. 
Ze is naast havenmeester ook een belang-
rijke ambassadrice voor de stad Tilburg en 
geeft doorlopend tips over uitgaan, eten, 
bezienswaardigheden en hulpdiensten. 
Intensief contact met wijkmanager, politie, 
wethouder, VVV, raadsleden en journalisten 

is inmiddels routine voor haar. Toen een 
jaar geleden onze koning zich liet informe-
ren over gerealiseerde burgerinitiatieven, 
was het Saskia aan wie de gemeente de 
rondleiding toevertrouwde,
 
In haar zeer beperkte vrije uren maakt 
Saskia al vele jaren muziek als zangeres 
in bandjes. Met haar eveneens muzikale 
brugwachters Piet en Pascal zou een sa-
menwerking als Piushaven Dreamteam trio 
wellicht tot ongekende successen kunnen 
leiden. Of blijft dat voor Saskia een droom 
om nog te koesteren?

Het begon allemaal met een spreekbeurt-
opdracht: interview iemand met een bijzon-
der beroep en doe daarover een spreek-
beurt. Daar hoefde Sophie niet lang over na 
te denken: haar buren zijn de ouders van 
niemand minder dan Domien Verschuuren. 
Een bekende radio-DJ én (oud) buurtge-

v.l.n.r. Cato, Sophie en Meis met 
achter hen Domien Verschuuren

Dit gaan we echt nooit meer vergeten!

Op bezoek bij Q-music!

Waar een schoolopdracht niet toe kan leiden. In het geval van Sophie, Meis en Cato 
helemaal naar Amsterdam, naar de studio van Q-music! Daar hebben ze een kijkje 
achter de schermen gehad en zijn zelfs live op de radio geweest bij Domien Verschuu-
ren, die ook in onze wijk woonde!

noot, die zélf op de Armhoefse Akker heeft 
gezeten. En zo kreeg zij het voor elkaar dat 
ze Domien niet alleen konden interviewen, 
maar dat ze zelfs met Cato en Meis samen 
naar de studio in Amsterdam mocht komen. 

Opnameruimte
En dat werd een ervaring die de meiden 
niet snel zullen vergeten! De lift naar de 
studio was al een spektakel op zich, met 
wanden vol juichende mensen, een dis-
cobol en muziek van Q-music. Ze hebben 
natuurlijk Domien en zijn collega’s ontmoet, 
in een vergaderzaal hun vragen kunnen 
stellen en zijn veel te weten gekomen over 
het werk van een radio-DJ! 
Als klap op de vuurpijl mogen de dames 
tijdens de uitzending mee in de opna-
meruimte. “Echt supervet”, roept Sophie 
lachend. Ze hebben hun ogen uitgekeken. 
Cato legt uit: “Het is niet echt makkelijk om 
radio-DJ te zijn. Er zijn allemaal verschil-
lende knopjes, hij heeft twee muizen en 
drie schermen en onder het bureau lopen 
wel honderd draden!” Zo zijn toch een 
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stuk wijzer worden over hoe een radiopro-
gramma tot stand komt en wat er allemaal 
bij komt kijken.
En hoe was Domien? “Super aardig!”, zeg-
gen de dames vrolijk. Hij heeft hen zelfs 
live in de uitzending aan het woord gelaten. 
Wat een avontuur. Daar komt vast een 
inspirerende spreekbeurt uit. De dames zelf 
zijn in elk geval enthousiast. Wat ze echt 

nooit meer zullen vergeten? “Dat ze zoveel 
snoep hebben daar!”, 
lachen de meiden. Ja, 
en in de studio was 
ook echt ‘supervet’. 
Tot slot willen de meiden 
nog een oproep doen: 
“Iedereen moet voortaan 
naar Q-music luisteren!”

Mensen trokken er massaal op uit om de 
winterpracht te aanschouwen. Het was 
dan ook op alle plaatsen overvol. En die 
anderhalvemetermaatregel dan? Och, we 
waren toch buiten! Er viel weliswaar wat 
minder sneeuw dan verwacht en gehoopt, 
en ook een gure wind blies op zondag 7 
februari de sneeuw van de takken en de 
bomen, maar dat kon de pret niet drukken. 
’s Morgensvroeg waren in onze wijk en in 
Moerenburg de voetstappen (al dan niet 
vergezeld van pootafdrukken) overal te 
zien.

IJspret
Maar het mooiste voor velen moest toen 
nog komen. Stevige vorst in de nacht, 
zorgde ervoor dat het ijs op sloten en plas-
sen steeds dikker werd. Ineens bleek me-

nigeen op zoek naar schaatsen, want waar 
lagen die dingen ook alweer. Ze waren 
immers sinds drie jaar niet meer uit het vet 
geweest. Er ontstond een levendige (ruil)
handel, zodat er toch maar mooi drie dagen 
geschaatst kon worden.
En dan viel Valentijnsdag dit jaar ook nog 
eens op een zondag. Voor menigeen nog 
een extra cadeautje, want het is natuurlijk 
heerlijk als je op zo’n dag eens onverwacht 
lekker verwend wordt. Al werd het geen 
uitslapen, want het ijs trok en dat voor de 
allerlaatste dag in de komende jaren? …

Groen-oranje
Zo druk als het op het ijs kon zijn, zo rustig 
was het rond Carnaval. Er mocht immers 
niks. Dit volksfeest leefde dit jaar vooral 
in de harten van onze wijkbewoners. 
Huiskamers werden versierd, de groen-
oranje vlaggen hingen door heel onze 
wijk en hier en daar werden - op gepaste 
afstand – toch wat feestelijkheden 
georganiseerd.
Volgend jaar beter, laten we hopen. Dan 
wordt het motto ‘Ik zie oe wir war?!’ Heel 
passend, want dit jaar werd zo’n beetje 
alles afgelast, maar in 2022 wil iedereen er 
weer bij zijn. Zie ik jou dan ook weer?! 

In de fotocollage op de volgende pagina’s, 
in elkaar gezet door Toine Kocx, kun je nog 
even nagenieten van deze - voor velen - 
fantastische week.

Wat een cadeautje …
De tweede week van februari bezorgde bij menigeen een gelukzalige lach op het 
gezicht. Eindelijk winter, eindelijk sneeuw en eindelijk weer eens kunnen schaatsen.
In één klap verdween corona voor eventjes naar de achtergrond.

Laura, Milou en Jonas winnen op ‘Car-
navalsmaandag’ een optreden van de 

Voordeurzakkers tijdens de Schrobbelèr 
Kruikenjacht.
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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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Een 10-tal buurtbewoners ging het gesprek 
aan met vertegenwoordigers van de GGz, 
Gemeente Tilburg en politie. Zo’n overleg 
via Teams is niet bepaald ideaal, zeker 
niet als het groepje GGz-deelnemers zich 
verzameld heeft rond een flinke tafel. On-
mogelijk om te zien wie daarvan het woord 
neemt of heeft. Ook een heel gedoe: een 
goede verbinding.

Tijdelijk
Zoals in het decembernummer van het wijk-
blad te lezen was, wil GGz Breburg graag 
twee voorzieningen op de Jan Wierhof re-
aliseren: een Crisisdienst in gebouw 11 en 
een SPOR (Spoedeisende Psychiatrische 
Beoordelingsruimte) in gebouw 6 bij de HIC 
(High Intensive Care). Het zou gaan om 
tijdelijke voorzieningen, want de gemeente 
wil op termijn komen tot een Integraal 
Spoedplein dat wellicht gevestigd wordt op 
het Elisabeth Ziekenhuis (ETZ).
Het kan echter nog jaren duren voordat dit 
Spoedplein gerealiseerd wordt, al verwacht 
Sandra Timmermans, adviseur Veiligheid 
van de gemeente, dat al dit najaar bekend 
is of het ETZ hiervoor openstaat en de 
voorziening in gaat tekenen op de bouw-
plannen.

Addertje
Maar, vooral het inzetten van de bestaande 

prikkelarme ruimte als SPOR stuitte op 
nogal wat bezwaren en vragen. Volgens 
buurtgenoot Helma Oostelbos had voorma-
lig burgemeester Noordanus in 2014 met 
onze buurt afgesproken, dat er géén extra 
voorzieningen op Jan Wier meer bij zouden 
komen. Sterker nog: dat was de reden 
waarom de SPOR toentertijd naar Breda 
verplaatst is! Volgens die afspraak kan er 
alleen sprake zijn van een nieuwe voorzie-
ning als een andere voorziening volledig 
het terrein verlaat. 
Een duidelijk addertje onder het gras waar 
de vertegenwoordigers van de GGz en ge-
meente, evenals burgemeester Weterings 
geen rekening mee hadden gehouden. 
Het leverde natuurlijk de nodige discussie 
op, zeker omdat er -waarschijnlijk- niets 
hierover zes jaar geleden op papier is 
vastgelegd.

Voortgang
Eelco Romein maakte duidelijk, dat een be-
slissing nog niet genomen is. In overleggen 
van het bestuur wordt verder gesproken 
over de vervolgstappen. Hij benadrukte dat 
dit een zorgvuldig proces wordt, waaraan 
(nog) geen tijdslimiet gekoppeld is. 
In de weken daarna heeft Helma Oostelbos 
met twee wijkafgevaardigden uit het Be-
heeroverleg gesproken over een mogelijke 
uitweg voor de patstelling. Gebouw 11 lijkt 
bijvoorbeeld heel geschikt als locatie voor 
een Zorgbuurthuis als opvang voor oude-
ren uit de buurt die niet langer zelfstandig 
thuis kunnen wonen.

Inmiddels is eveneens het verslag van het 
overleg van 19/01 besproken in het Be-
heeroverleg. Ondanks toezeggingen vanuit 
de GGz is de redactie hierover niet tijdig 
geïnformeerd om dit nog mee te nemen in 
dit nummer van het wijkblad.

Crisisdienst naar Jan Wier? (2)
19 januari jl. vond een digitaal overleg plaats over de mogelijke komst van de Crisis-
dienst en SPOR van GGz Breburg naar het Jan Wierhof. Daar blijkt het laatste woord 
nog niet over gezegd.

Gebouw 11
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Het antwoord op de aanhoudende crisis 
zit in de delicatessen, de basis voor het 
goede Brabantse leven. De bourgondische 
Brabander maakt het nu thuis gezellig, 
liefst met de lekkerste delicatessen. In deze 
levensvreugde schuilt een pandemie-busi-
ness-model, namelijk de lockdown-proof-
delicatessenzaak. 

Nieuwe wegen
De nieuwkomer aan de Piushaven, Capo 
del pio waar je “echt Italiaans kunt eten”, 
volgens eigenaar Enrico, is in de delica-
tessenwereld meer dan thuis. Al 14 jaar 
geleden begon Enrico zijn eigen groothan-
del, op zijn zolderkamer in de Antonie van 
Diemenstraat, gedreven door zijn passie 
voor Italiaans eten. Ieder jaar reist hij zelf af 
naar Italië om de beste producten in te ko-
pen. Zijn droom was om de producten aan 
zijn klanten in Nederland te laten zien en 
te laten proeven in een showroom. Tijdens 
de eerste lockdown kwam de delicatessen-
handel plotseling tot stilstand, maar na een 
paar weken namen de bestellingen weer 
toe en bleven op het juiste niveau om de 
showroom te gaan realiseren. Het resultaat: 
een restaurant met een delicatessenshop 
op het adres Piushaven 5. Het restaurant 
heeft nu, vanwege Covid-19, nog alleen 
een afhaalfunctie, maar de shop is gewoon 

open. ‘’Voor wat betreft het restaurant 
gebruiken we de tijd momenteel om het 
team te bouwen, de gerechten te vervolma-
ken en het pand optimaal in te richten. We 
groeien er nu geleidelijk in en hopen in de 
zomer veel gasten te kunnen bedienen’’. 
De Italiaanse kok is al ingewerkt en de 
Italiaanse pizzaoven draait op volle toeren. 
Enrico wil wekelijks wisselende gerechten 
bieden met verse producten. Echt iets om 
alvast naar uit te kijken! Kijk eens op 
 www.capodelpio.nl. 

Borrelnieuws
Er stroomt ondernemersbloed door de ade-
ren van nog meer restauranteigenaars in 
de Piushaven. Harboury heeft onlangs haar 
Wijn & Delicatessenzaak op de vertrouwde 
locatie aan de Piushaven geopend. Dit 
idee opent letterlijk de deuren en zo kan 
ieder die dat wenst, genieten van heerlijke 

delicatessen, huisgemaakte producten en 
een uitgebreide wijnselectie. 
‘’Het werd steeds duidelijker dat het 
restaurant voorlopig nog niet zou mogen 
openen’’, zegt Marly die samen met Hein 

Brabantse gezelligheid is business in coronatijd                      France Ghijsen

De coronacrisis duurt maar voort en vraagt van de horeca een lange adem of de 
nodige creativiteit. Aan de Piushaven lijkt tegenwoordig te gelden: al duurt deze crisis 
nog zo lang, een echte ondernemer maak je niet bang. 

Kok Davide en Manou van Capo del pio

Hein en Marly van Harboury
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zo’n drie jaar geleden met Harboury aan 
de Havendijk 75 begon. “Een ondernemer 
stelt zichzelf dan de vraag; hoe kunnen 
we bezig blijven met onze passie: heerlijke 
producten, mooie wijnen en gastvrijheid? 
Zo ontstond het idee van een delicatessen-
zaak. Het restaurant hebben we volledig 
leeggeruimd, koelvitrines geregeld, afspra-
ken gemaakt met leveranciers en alles 
opnieuw ingericht.” 
Ze verkopen wel zestig verschillende wij-

nen en tientallen kazen, verse vleeswaren, 
noten en bieren, zo vermeldt 
 www.harboury.nl. Hierop vind je ook 
complete thuismenu’s die een mooi alterna-
tief zijn nu we niet uit eten kunnen gaan.

Een goede reden voor een uitje om deze 
zaak te gaan bezoeken. Die wandeling 
kun je mooi combineren met een hapje en 
drankje van Harboury, dat in hun ‘skihut’ 
langs de waterkant te verkrijgen is. 

 
 

 

Extra wandelvoorzieningen 

Er wordt veel gewandeld in Moerenburg. Daardoor kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan. 
Daarom heb ik een mail naar de gemeente Tilburg gestuurd om te vragen of er meer 
wandelpaden gerealiseerd kunnen worden. 
 
Vooral het eerste stuk fietspad langs het kanaal en het stukje Oisterwijksebaan tot aan de 
Moerenburgseweg zijn af en toe gevaarlijk. Doordat meerdere weggebruikers er gebruik van maken. 
Fietsers en wandelaars op het fietspad, (te hard) rijdende auto’s, fietsers en wandelaars op de 
Oisterwijksebaan. 
 
Als antwoord kreeg ik dat ze weten wat de problemen zijn, maar dat er andere prioriteiten zijn. 
Maar hoe meer meldingen er gemaakt worden hoe eerder er misschien actie ondernomen wordt. 
Daarom roep ik zoveel mogelijk mensen op om een melding te maken via de app Fixi. Dan komen 
die bij de gemeente terecht en komt er misschien een oplossing. 
 
Wil Kocx 
 

 
Loslopende honden in Moerenburg 
 
Wat is ‘t toch een schitterend gebied Moerenburg, heerlijk om er te wandelen en te 
genieten van de natuur. Vooral nu de lente gaat komen en er weer volop watervogels en 
andere dieren gaan nestelen. 
Helaas worden die vaak verstoord door loslopende honden. Moerenburg is verworden tot 
een losloopgebied voor honden, heerlijk voor hen maar niet voor de natuur. Ook voor de 
niet-hondenbezitters is het niet prettig als er de zoveelste hond op je af komt gerend.  
Er zijn mensen die om die reden niet meer in Moerenburg willen/durven te wandelen. 
Dat moet je als hondenbezitter niet willen. Natuurlijk is het voor de hond heerlijk, maar 
neem hem dan mee naar de Hoevenseweg waar een losloopbos is waar de hond heerlijk 
kan dollen met andere honden. 
 
Dus hondenvrienden HONDEN AAN DE LIJN AUB, alvast bedankt namens de 
natuurdieren van Moerenburg. 
 
[naam bij de redactie bekend] 
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Ik spreek Desiree online. Ik bel haar omdat 
ik haar oproep van 3 februari zag in de 
facebook-groep ‘Armhoefse Akkers’ waarin 
ze vroeg of meer mensen een carnavals-
vlag wilden hebben, omdat je bij het aan-
schaffen van 25 stuks flink korting kreeg.

Uitverkocht
Op 5 februari was alles al uitverkocht. Ster-
ker nog ze heeft er uiteindelijk 200 besteld. 
Ze had er nog veel meer kunnen uitdelen, 
maar ze vindt het nu wel welletjes. Het was 
wel heel leuk om te doen. Ook de reacties 
die Desiree en haar dochter kregen waren 
hartverwarmend. Bij iemand stond zelfs 
een borreltje Schrobbelèr klaar. Bij een van 
haar andere klanten werd ze uitgenodigd 
om een wijntje te komen drinken en een 
ander kwam een flesje wijn brengen. 
“Zo leuk al die reacties. Echt mensen 
reageerden allemaal zo spontaan.” Desiree 
lacht “Mensen konden niet geloven dat we 
dit zomaar deden en dat met dit weer.” Ook 
haar dochter vond het rondbrengen heel 

De vlag hangt uit …

Carnavalsvlaggen kleurden de wijk                                            Lucy Reijnen

Vorige maand hing de vlag vast en zeker uit bij Desiree van Lieshout. Ze heeft rode 
wangen van de vrieskou. Ze komt net terug van een vlaggen-bezorg-ronde. Samen 
met dochter Nina bracht ze ongeveer 200 carnavalsvlaggen rond in de wijk. Dan hou 
je van carnaval èn dan hou je van de wijk.

Bezorging carnavalsvlaggen met de slee 

leuk. Wel hopen ze allebei dat volgend jaar 
carnaval weer gewoon doorgaat.
Dwars door de hele wijk hingen heel veel 
vlaggen. “Geeft toch een gevoel van ver-
bondenheid en van eensgezindheid”, zegt 
Desiree tevreden.

Na ‘n week sneeuw 
werd het ineens de 
week erna echt lente. 
Op de hoek van de 
J.P. Coenstraat en de 
Ringbaan Oost zag 
onze redacteur Ben dit 
echte lente-tafereeltje. 
Een plaatje waard, 
want de temperaturen 
in het weekend van 
20 februari jl. gaan 
we echt niet ieder jaar 
meemaken.

Echte winter-lente
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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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Een jaar of twee geleden ontstond bij een 
oud-mentor-leerling van Olivier samen met 
een vriend het idee om een onderneming 
op te starten. Die vriend gaf namelijk bijles 
en examentraining, maar merkte dat hij in 
een weekend steeds hetzelfde deed. Daar-
om wilden ze samen een platform maken 
en schreven ze een ondernemingsplan. 
Wat ze alleen nog misten was een leraar 
wiskunde die de theorie goed kon uitleg-
gen. Zodoende kwam de vraag bij Olivier of 
hij die taak op zich wilde nemen.

Aantrekkelijke filmpjes
“De klik was goed en ik stond ook achter 
het idee”, aldus Olivier en hij zei dus ‘ja’. 
Hij paste gewoon in het plaatje wat ze voor 
ogen hadden. Afgelopen zomer heeft hij 
tijdens een zeer warme periode voor alle 
domeinen eindexamen VWO wiskunde B 
een paar filmpjes met uitleg opgenomen. 
Die filmpjes (zo’n 70 in totaal!) duren 3 tot 
10 minuten. Vakinhoudelijk heeft hij ook 
meegedacht, maar daar houdt zijn betrok-
kenheid verder op. Hij was er echt alleen 
voor de uitleg, anderen beheren de site en 
regelen de marketing. De filmpjes bevat-
ten, naast een goede uitleg, ook animaties 
en soms komt er een grapje of een testje 
tussendoor. Verder wordt gebruik gemaakt 
van gamificatie (een spelelement wat in het 
onderwijs wordt geïntegreerd) om het zo 
aantrekkelijk mogelijk te maken. 

Spanning
Olivier vond het leuk om te doen, maar 

“Ik vind wiskunde gewoon leuk!”                                Debbie de Weijer

Olivier Boas houdt van zijn werk als docent Wiskunde op het St Janslyceum en als 
lerarenopleider wiskunde bij Fontys Lerarenopleiding Tilburg. Toch maakte hij afgelo-
pen zomer even een uitstapje en heeft hij voor de camera gestaan.

Olivier Boas 
helpt eindexa-
menleerlingen 
met zijn uitleg-

video’s

natuurlijk ook wel spannend. Want ineens 
sta je toch voor zo’n camera en kunnen 
anderen naar je kijken. Maar eigenlijk is 
het nu met de online-lessen ook zo dat 
je niet (altijd) ziet aan wie je uitleg geeft. 
Olivier geeft aan dat examentrainingen 
er altijd zijn geweest, vaak wordt alle stof 
dan in één weekend behandeld. Tijd om 
tijdens de reguliere lessen de basis van 
de wiskunde nog eens te behandelen is er 
ook vaak niet. Daarom is het mooi dat nu 
alle onderwerpen gemakkelijk gerangschikt 
staan, er voldoende oefenmateriaal is en 
in de community leerlingen elkaar vragen 
kunnen stellen. Het plan is nog om elk jaar 
het voorgaande examen te bespreken en 
de veel voorkomende fouten op een rijtje te 
zetten. En naast wiskunde gaan er ook nog 
andere vakken komen, maar daar worden 
andere leraren voor gevraagd. 
Kijk voor meer informatie op 
 www.wijslagen.nl. Olivier kijkt in ieder 
geval terug op een mooi avontuur en hij 
vindt wiskunde gewoon leuk!

Wat ik zo leuk vind aan dit verhaal is dat 
gedrevenheid van jonge mensen voor 
mooie dingen kan zorgen. Hoe enthou-
siasme, een goed ondernemingsplan en 
een netwerk om je heen kunnen leiden tot 
een mooi resultaat. Dus: heb je een goed 
idee, doe er wat mee en kijk of je eventueel 
samen met anderen iets op kunt zetten. 
Door samenwerking kun je namelijk weer 
op nieuwe ideeën komen.
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Lidl heeft daar maar beperkte mogelijkhe-
den tot uitbreiden, maar toch gaan ze het 
doen! Wanneer je vanaf de Bosscheweg 
kijkt - Poolse winkel en Lidl recht voor je, 
kanaal links en Ringbaan Oost rechts – 
willen ze het pand verder vergroten. In de 
plannen ‘plakken’ ze er aan de rechterkant 
‘n stuk aan tegen de Poolse supermarkt 
en de bebouwing met appartementen. De 
huidige ingang wordt verplaatst naar de lin-
kerkant van het gebouw en is rechtstreeks 
verbonden met de parkeerplaatsen achter 
en links van de winkel. 

Nieuwe formule
Lidl noemt het ’n herontwikkelingsplan, 
waarin ze nog meer het accent willen leg-
gen op dagverse producten. Tevens wordt 
het hele dak vol gelegd met zonnepanelen 
i.v.m. de wens om al hun supermarkten zo 
energieneutraal mogelijk te gaan maken. 
Uiteindelijk komt er zo’n 2500 m2 super-
marktruimte bij. Of de supermarkt voor 
deze verbouwing tijdelijk moet sluiten, is 
op dit moment nog niet duidelijk, maar de 
wens is: liever niet dan wel!
Als de hele verbouwing klaar is laten ze er 
de nieuwe formule op los, zodat straks het 

Herontwikkelingsplan voor de Lidl                                             Ben Nooijen

Waar gaan we straks onze dagelijkse boodschappen doen, als in het oude pand van 
de Aldi ook geen ‘dumpgoederen’ meer kunnen worden verkocht? Op die plek komt 
immers geen nieuwe supermarkt. Tja, dan kom je natuurlijk al snel uit bij de Lidl op de 
Bosscheweg.

Het parkeerterrein tussen de Lidl en 
de Poolse winkel wordt opgeofferd 

voor de uitbreiding 

gehele assortiment kan worden aangebo-
den. Dit houdt in dat het assortiment ruim 
vergroot gaat worden. Noem het maar een 
XXL. 
Gelukkig houden we op die manier toch 
een flinke supermarkt over in onze wijk.

Wist je trouwens dat Lidl Nederland onder-
deel is van Lidl GmbH in Duitsland. Ze zijn 
actief in maar liefst 23 landen zelfs in de 
VS. In totaal hebben ze plm.11.000 super-
markten met een jaarlijkse omzet van 38.4 
miljard. 

Het Verbrande-brug-pad in Moeren-
burg is omgedoopt tot Vlinderlaantje 
Met dank aan Michiel Dupuis die het 
vlinder-bordje gemaakt en geplaatst 
heeft. Vorig jaar werden hier op een 
dag 15 soorten vlinders geteld. En 
wie de moed heeft om de sloot via 
een uiterst smal bruggetje over te 

steken, komt in een prachtig, rustig 
stukje natuur terecht.
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J.P. Coen 1→                                                         Antonymus

Een stel jonge ouders is onlangs met hun kinderen naar een nieuwe straat verhuisd, 
terwijl ze toch in hun oude straat zijn blijven wonen. Ze bezitten geen twee huizen, en 
ze wonen nog gewoon in hetzelfde huis. Na een verbouwing kregen echter wel allerlei 
compartimenten een andere functie, en werd hun oude huis hun nieuwe woning. 

De garage is de garage gebleven, maar de keuken is opgeschoven richting de huiskamer 
(daar zat eerst de gang tussen) en de nieuwe gang loopt door de oude keuken. Enzo-
voorts,  want het ging om een ingrijpende make-over, die nogal wat belangstelling trok. 
De vrouw des huizes, Eefje Ernst, vertelde me dat menig voorbijganger het hoofd naar 
binnen kwam steken, om te kijken hoe de verbouwing vorderde. Ze zag de humor wel in 
van zoveel belangstelling, want verbouwingen blijken populair, ook als televisieprogram-
ma. Een saillant gegeven is dat Eefje, haar man Thijs en hun kinderen nu verhuisd zijn van 
de J.P. Coenstraat naar het gedeelte van de Oisterwijksebaan dat daar direct aan grenst. 
De Oisterwijksebaan, waar het gezin nu virtueel naar toe is verhuisd, is historisch van alle 
smetten vrij, ofschoon je nooit precies weet wat er zich sinds de middeleeuwen op deze 
voorheen doorgaande weg van Tilburg naar Oisterwijk kan hebben voorgedaan. Was het 
de hervonden herinnering aan het foute verleden van Jan Pieterszoon Coen die Eefje en 
haar gezin tot deze demarrage surplace noopte?  

In de nieuwe situatie is de voordeur verplaatst van de J.P. Coenstraat naar de Oisterwijk-
sebaan, terwijl de oude is dichtgemetseld met een keukenmuur, die nu de achterzijde van 
de koelkast en oven vormt. Het pand heeft nu twee huisnummers: een 1 met een pijltje 
→ in de J.P. Coen, ter hoogte van waar eens de oude voordeur was, en enkel een 1 bij de 
nieuwe voordeur in de Oisterwijksebaan. 

De Oisterwijksebaan heeft toch iets opvallends met huisnummers. Het huis bij de brug 
heeft nummer 67, terwijl het aan de overkant van het kanaal Oisterwijksebaan nummer 
25 heet. Nummer 15 ernaast is Café Zomerlust. Waar zijn al die andere nummers geble-
ven? Eefje en Thijs hebben er in elk geval eentje aan toegevoegd. 



24



25

Het Chinees Nieuwjaar wordt traditioneel 
met familie gevierd. Waar normaliter een 
grote volksverhuizing plaatsvindt rondom 
Chinees Lunar New Year, is dit in Covid-
19-tijden weer eens anders. En hoe anders 
is het als je dan ook nog in Nederland 
woont? Ik ging op bezoek bij Willian en zijn 
gezin om meer te weten te komen over 
deze belangrijke feestdag. Hij woont met 
zijn vrouw Yan en zoontje Haofeng alweer 
3 jaar in onze wijk.

Jaar van de Os
Willian heeft onlangs op de school van 
zijn zoontje - basisschool Pendula - de 
betekenis van het Jaar van de Os gedeeld. 
Hij vertelt enthousiast over de dierenriem: 
“volgens de Chinese horoscoop bepaalt het 
jaar waarin je geboren bent, je dierenteken. 
De baby’s die in dit jaar van de os worden 
geboren, krijgen de volgende eigenschap-
pen toebedeeld: ijverig, betrouwbaar, 
krachtig en een groot doorzettingsvermo-
gen.” Dit wordt dus een mooi jaar.

Hot pod
Het gezin is helaas niet naar China kunnen 
afreizen om met hun familie in Shanghai 
het Chinees Nieuwjaar te vieren. Heel 
jammer, omdat vorig jaar dit ook al niet 
mogelijk was gezien de Covid-uitbraak in 
China. Een goede maaltijd biedt dan ook 
veel troost en in hun geval betekent dit een 
traditionele ‘hot pot’ maaltijd. Een grote pan 
met fondue wordt op tafel gezet, waarin 
ze groenten en varkensvlees, rundvlees 

en lam, bereiden. Het huis wordt gezellig 
gemaakt met prachtige papieren decora-
ties met het teken ‘FU’, wat geluk en zegen 
betekent.

15 dagen
Wat moeten we nog meer weten over het 
Chinees Nieuwjaar? ‘’Eigenlijk’’, vertelt Wil-
lian, ‘’herkennen we veel uit jullie traditie, 
zoals vuurwerk afsteken. Wat wel nog leuk 
is om te vertellen is, dat bij ons het nieuw-
jaarsfeest wel15 dagen duurt. Op de laatste 
dag is het volle maan en gaan de kinderen 
met een lampion in de vorm van een konijn-
tje naar buiten. Het lampionnen-konijntje is 
verlicht en symboliseert het konijntje dat op 
de maan woont’’. De volwassenen hangen 
mooie lampionnen op in de straten en 
pleinen en schrijven er een raadsel op dat 
anderen moeten ontrafelen. 

Veel voorspoed gewenst en hopelijk 
volgend jaar voor Willian en iedereen een 
mooi en groot familiefeest.

Willian en Yan Zhou met hun zoontje 
Haofeng

Het Jaar van de Os ook hier verwelkomd                        France Ghijsen

Het Chinees Nieuwjaar is begonnen op 12 februari jl. en daarmee is het Jaar van de 
Os aangebroken dat zal duren tot 30 januari 2022. In Aziatische landen is het Chinees 
Nieuwjaar een belangrijke feestdag. 
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Het mag duidelijk zijn dat de groep voorziet 
in een behoefte. Er worden activiteiten 
aangekondigd, mooie foto’s gedeeld, de 
Buurtraad informeert de wijk, spullen wor-
den weggegeven of verkocht. Weggelopen 
dieren, gevonden en verloren voorwerpen, 
bekraste auto’s, gestolen planten en ander 
klein en groter leed en plezier passeert de 
revue. Veel vragen naar namen van goede 
en betrouwbare dienstverleners. Reuring 
over artikelen in de krant, de puist op de 
kerktoren en natuurlijk de vrachtwagens. 
Het lijkt, of alles wel zijn plaatsje heeft.

Hondenpoep 
Nee dus. Hans besloot op 17 februari jl. de 
reacties onder een bericht over honden-
poep uit te zetten, omdat het alwéér een 
bericht over hondenpoep was. Het gevolg 
was een felle discussie over groepsregels 
en wat nu wel en niet toelaatbaar is. Buurt-
genoten namen het op voor Hans, tegelij-
kertijd kwamen er ook tips. Het is namelijk 
niet fijn als complete berichten of reacties 
verwijderd worden zonder te weten waarom 
en daar dan met de beheerder over te 
moeten discussiëren. 
Twee dagen later geeft Hans aan dat hij 
misschien iets te rigoureus gehandeld 
heeft, biedt excuses aan en zet zo veel mo-
gelijk de verwijderde berichten en reacties 
weer terug. Maar natuurlijk komen daar 
door enkele mondige buurtbewoners óók 
weer reacties op, die in een enkel geval 
ook weer verwijderd worden. 

Respectvol
Een goede discussie vaart wel bij voor- en 
tegenstanders met verschillende belan-

gen, invalshoeken en meningen. Zo lang 
er maar eerlijk en met respect voor elkaar 
wordt omgegaan zou daar niks mis mee 
moeten zijn. Niet voor niets werd er door 
meerdere mensen de #doeslief aange-
haald. Daar sluit ik me volledig bij aan. 
Ik heb contact opgenomen met Hans. De 
kritiek die hij kreeg vond hij grotendeels 
terecht; in een poging de sfeer positief te 
houden zijn er inderdaad dingen verwijderd 
met als gevolg dus discussie. Maar hij is 
ook blij met goede tips die hij ter harte 
neemt. Er zijn vroeger nooit duidelijke 
regels opgesteld en gecommuniceerd, dus 
die gaan er nu wel komen. Als er mensen 
zijn die mee willen helpen met het beheer 
kunnen ze Hans benaderen. Hij benadrukt 
dat hij zijn best doet om het allemaal leuk 
en gezellig te houden en het daarom sneu 
vindt als hij persoonlijk wordt aangevallen. 

Hans van de Zande

Facebookgroepen: handig maar ook een beetje lastig          Luc Houben

Op de Facebookgroep Armhoefse Akkers Tilburg was er in februari een discussie 
gaande. De groep is in 2012 aangemaakt en heeft 2200 leden. Het actieve beheer van 
deze pagina is handen van Hans van de Zande. 
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Natuurlijk heb ik ook contact gezocht met 
een enkele mensen die kritiek uitten. De 
rode draad daarin is dat je een groep pas 
goed kunt beheren als er duidelijke regels 
zijn en er verder geen discussie meer nodig 
is. En dat het beheren van een groep ook 
goed kan zonder dat je zelf heel veel reac-
ties geeft, hoe goedbedoeld ze ook mogen 

zijn. Het moet wat meer voor en door de 
buurt gedragen en gevoed worden, zonder 
willekeur of emotie.
De toekomst zal het uitwijzen. Persoon-
lijk denk ik dat een groep zoals deze een 
goede rol kan spelen in de wijk. Zo lang het 
maar binnen de regels en fatsoensnormen 
gebeurt. 

 

 

 

Punten uit de 
Buurtraadvergadering van 

9 februari 2021  

 
Er zijn gesprekken geweest met de eigenaren van het klooster en het Aldi-terrein. Daarbij 
werd de Buurtraad op de hoogte gebracht van de plannen. Omdat die plannen vertrouwelijk 
zijn, hebben we in allebei de gevallen aangegeven dat de ontwikkelaars in gesprek moeten 
gaan met de buurtbewoners. Lees elders in dit wijkblad meer hierover. 
 
De wijkagenda wordt naar de gemeente gestuurd. Daarin wordt genoemd welke 
onderwerpen we nu en in de toekomst belangrijk vinden voor de wijk. Deze punten zijn 
bekendgemaakt in de buurtkrant van november en wijkbewoners konden daarop reageren. 
Er zijn enkele reacties binnengekomen en deze zijn meegenomen. De tijd zal leren wat er 
verder met de wijkagenda wordt gedaan. 
 
Met grote spandoeken is aandacht gevraagd voor het probleem van de doorgaande 
vrachtwagens in de wijk. De motie die hierover is ingediend, is unaniem door de 
gemeenteraad aangenomen. Lees elders in dit wijkblad de extra toelichting. 
 
Met bloembakken en door aandacht te vragen voor geveltuintjes, wordt deze lente weer een 
nieuwe start gemaakt met meer groen in de wijk. De houten bloembakken, zoals te zien in 
de Cornelis Speelmanstraat, zijn niet zo te koop. Ze worden speciaal gemaakt en de 
Buurtraad geeft een financiële bijdrage om ze betaalbaar te houden. Kijk voor meer info en 
de mogelijkheid tot bestellen in dit wijkblad. 
 
Bij WaterProef in Moerenburg is het vergunningen- en financieringstraject nog in volle gang. 
De klankbordgroep wordt door de initiatiefnemers op de hoogte gehouden als er verdere 
ontwikkelingen zijn. 
 
 
 
 

Al sinds zijn prille jeugdjaren blijkt Vittorio 
een begenadigde, creatieve geest met een 
grote mate van betrokkenheid. Zijn vader 
was tuinman, maar vooral zijn moeder was 
alles voor hem en haar blij te zien was zijn 

De man die zelf zijn navelstreng doorknipte                   Rian van der Schoof

levensdoel. Als jong manneke, beschikte 
Vitorrio al over een gezonde handelsgeest 
en pakte hij van alles aan om wat geld te 
verdienen. 

We kennen Vittorio als de goedlachse, gastvrije Perzisch ijsverkoper die altijd in is 
voor een praatje. Een man ook met een aangrijpend levensverhaal. Geboren in het 
oosten van Teheran in het voormalige Perzië, de op een na jongste uit een gezin van 
negen, opgroeiend in armoede (vader was tuinman). 
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Olie
Hij was 10 toen de Iraanse revolutie begon. 
De Ayatollahs riepen op tot demonstraties 
tegen het regime van de sjah. Olieraffina-
derijen gingen door stakingen op slot en 
een groot tekort aan olie voor verwarming 
en koken was het gevolg. Overal lange 
rijen tot wel 1 km voor de winkels waar olie 
werd verkocht. Vittorio zag direct geld in die 
rijen. Hij vroeg moeder hem om 04.00 uur 
te wekken als zij ging bidden. De jerrycan 
zette hij met een touwtje vast als eerste 
bij de ingang van de winkel. Om 08.00 uur 
ging de winkel open. Achterin de rij zocht 
hij naar mensen met geld. ”Als u wilt kunt 
u mijn plek vooraan kopen.” Vittorio bracht 
de volle jerrycan met een karretje naar de 
persoon thuis. Gemakkelijk verdiend. En 
het restant van de 20 liter olie dat thuis 
overbleef, verkocht hij weer op de zwarte 
markt. 

Kranten
Kranten werden door de schaarste niet in 
grote oplagen gepubliceerd. Lange rijen 
wachtten dagelijks om één krant te kunnen 
bemachtigen. Onze jonge entrepreneur 
kocht vijf kranten bij evenzoveel winkels. 
Deze werden uitgeleend aan buurtgeno-
ten voor een paar centjes en aan het eind 
van de dag werden de kranten eerst door 
het strijkijzer weer als nieuw geperst en 
vervolgens voor het 3-voudige van de prijs 
verkocht aan mensen die van hun werk 
kwamen. Het geld legde hij voor moeder 
op de tafel en werd gelukkig van haar blije 

gezicht. Zij (86, woont nog in Iran): “Jij hebt 
je navelstreng zelf doorgeknipt, om weg te 
kunnen komen”. 
Hij was vroeg in alles vanaf het prille begin 
en wilde vooral zelfstandig zijn. Werken in 
een ijstent in Teheran, ijsblokken sjouwen 
en kapotslaan tot kleine brokken. Hier ont-
stond zijn ijsdroom.

Amerika
Na zijn militaire dienst ging Vittorio met nog 
4 dienstvrienden op zoek naar de mas-
sagraven van de genocide. Tips kregen ze 
van de vader van een vriend, vrachtwa-
genchauffeur die bij de gevangenis lijken 
moest ophalen en 40 km buiten Teheran 
dumpen. Van de gruwelijke vondst werden 
door hen foto’s gemaakt. Eén vriend werd 
gearresteerd en geëxecuteerd, de anderen 
zijn los van elkaar het land ontvlucht. Doel 
van Vittorio was om via Nederland naar 
Amerika te gaan, zijn zus woonde daar 
toen al. Mensenhandelaren brachten hem 
in vrachtwagens via Turkije, Joegoslavië, 
Oostenrijk naar Nederland (aankomst op 
1 januari 1991: nieuw jaar, nieuw leven). 
Na een jaar Nieuwegein naar Tilburg, 
omdat daar huisvesting beschikbaar kwam. 
Nieuwe identiteit aangenomen. Opleidingen 
gevolgd en vervolgens les gegeven in ba-

Vittorio in zijn element 
(foto: allessandra photgraphy)

Detail van de vlag van het voormalige 
Perzië, toen alles nog rustig was
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siskennis Nederlandse taal en Informatica 
aan de Katholieke Leergangen, voorloper 
van Fontys Hogescholen. 
Zelf noemt hij zich zonder arrogantie een 
bijdehand mannetje, die weet van aanpak-
ken. “Ik blijf niet wachten tot de hemel naar 
beneden komt.” Geen schaamtegevoel. 
Bijna alles gedaan in zijn leven, maar mede 
door zijn opvoeding nooit iets onoorbaars. 

Vanaf 2017 is hij eigen baas en verzorgde 
hij eerst boottochten met diners vanaf de 
overkant van zijn huidige stek. En toen 
werd eindelijk zijn Perzisch ijsdroom 
vervuld. Dit was al heel lang de plek waar 
hij wilde gaan werken, aan de haven bij de 
draaibrug. Langzaam maar zeker creëerde 
hij daar zijn eigen stekkie waar heel wat 
wijkbewoners graag komen.

Deze dag is ontstaan op het kantoor van 
Nature Forever Society. Naast het behou-
den van de huismus en andere gemeen-
schappelijke vogels staat deze dag ook de 
schoonheid van de gemeenschappelijke 
biodiversiteit centraal. Het gaat om aan-
dacht vragen voor de stadsvogels (ja, dat 
is de huismus ook) en dan met name voor 
de bedreiging van deze vogels. De natuur 
biedt namelijk geen levenslange garantie. 

Nut
Vogels zorgen naast bijen en vlinders ook 
voor bestuiving van bloemen en planten. 
Ze zorgen tevens voor verspreiding van za-
den uit bessen en brengen zo planten terug 
naar plekken waar ze verdwenen zijn (ook 
over de zee). Vogels geven zo vorm aan 
het plantenleven over de gehele wereld. 
Ook eten vogels zo’n 400-500 miljoen ton 
insecten per jaar. Wat een schade aan 
bijvoorbeeld de landbouw zou dat opleve-
ren als die insecten nog allemaal zouden 
rondlopen! 
Volgens de Vogelbescherming zijn vo-
gels dus essentieel voor onze overleving. 
Zonder vogels komen onze gezondheid, 
economie en voedselproductie in gevaar. 
Daarom is het ook belangrijk om te zorgen 
dat ze blijven bestaan. Dat kan door te 
zorgen voor onderdak en voedsel. Vogels 
eten insecten, die weer afkomen op bloe-
men en planten. Dus met simpel wat mooie 
geurende bloemen in de (gevel)tuin en een 
vogelhuisje kunnen we de vogels helpen. 

De dag van de mus                                              Debbie de Weijer

Op 20 maart is het de internationale dag van de mus. De huismus is de meeste 
voorkomende mussensoort in Nederland, maar er zijn nog 48 andere soorten! 

Wie doet er mee?

Jaarlijkse telling
Maar hoe weten we nu eigenlijk hoeveel 
vogels er zijn? Dat is heel simpel: die 
worden geteld. In Nederland is sinds 2001 
in januari de jaarlijkse Nationale tuinvogel-
telling. Iedereen met een tuintje of balkon 
kan meetellen. Zo krijgt de Vogelbescher-
ming samen met Sovon Vogelonderzoek 
Nederland een beeld van welke vogels er 
in de winter in onze tuinen zitten en hoe zij 
onze tuinen gebruiken. Met deze informatie 
kunnen we vogels beter helpen en be-
schermen. Natuurlijk levert dit slechts een 
momentopname van de aantallen vogels 
op. Maar doordat er gekeken wordt naar de 
resultaten van andere jaren, biedt dit wel 
een beeld van het belang van tuinen voor 
vogels.

Huismus en kauw
Op de website van de Vogelbescherming 
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ben ik gaan kijken hoeveel vogels er eigen-
lijk in onze buurt te vinden zijn. Afgelopen 
januari hebben in totaal 78 mensen geteld 
in het postcodegebied 5017 en 5018 en er 
zijn 1.058 vogels gespot. In beide gebieden 
worden de huismus en kauw het meest 
gezien (resp. 189 en 147 keer). Verder is de 
top 10 bijna hetzelfde. In zowel wijk 5017 
als 5018 worden ook de koolmees, merel, 
pimpelmees, Turkse tortel, houtduif en vink 
vaak gesignaleerd. Het roodborstje en de 
ekster maken de top10 van 5017 compleet, 
terwijl de heggemus en de groenling dat 
doen aan de andere kant van de ringbaan. 
Dit komt ook goed overeen met het aantal 
landelijk getelde vogels, waarin ook de 
huismus met stip op 1 staat. Alleen de heg-
gemus en groenling zijn niet in deze top 10 
terug te vinden.

Plezier
Dat brengt mij op het laatste belang van de 
vogels: het genieten. Want hoe leuk is het 
om in de winter te zien hoe er vogeltjes aan 
de voederbol hangen om te eten. En nu het 
wat eerder licht is hoor je in de ochtend al 
vroeg de vogeltjes fluiten. Persoonlijk word 
ik daar vrolijk van, maar ik kan de melo-
dietjes niet uit elkaar houden. Op  vogel-
bescherming.nl/tuinvogeltelling/tuinvogels 
staat een mooi overzicht van hoe de meest 
voorkomende tuinvogels van Nederland 
eruit zien en welk liedje ze fluiten. Ik ben 
nu nog steeds bezig met het proberen te 
onderscheiden van al die verschillende fluit-
toontjes.

Bron: vogelbescherming.nl 

“Volwassen worden, jarig zijn, is eigenlijk dit 
jaar gewoon saai”, zegt Eva “Wanneer je 21 
wordt hoort daar een groot feest bij maar 
dat kon niet.” Eva lacht een beetje spijtig. 
Toch was haar verjaardag best gezellig. Met 
een klein feestje en een lekkere maaltijd die 
ze heeft gekookt. In de zomer, als corona 
hopelijk voorbij is, volgt een knalfeest.

Volwassen zijn
Nu ze 21 is voelt Eva zich niet meer volwas-
sen dan voorheen. Toen ze 18 jaar werd 
vond ze dat wel echt een mijlpaal. Ze kon 
legaal een biertje gaan drinken, haalde haar 
rijbewijs en mocht voor het eerst gaan stem-
men. “Ik had op mijn 18de meer het gevoel 
dat ik aan mijn toekomst ging werken dan 
nu ik 21 geworden ben. Die stap toen was 
groter.” 
Eva is afgelopen september begonnen met 
de opleiding journalistiek bij Fontys hier in 
Tilburg. Corona maakt studeren en zeker 
het starten met een nieuwe studie anders. 

21 in 21                                                                    Lucy Reijnen

Hoe is het om 21 jaar oud te worden in 2021? Met deze vraag zocht ik ervaringsdes-
kundigen 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. Via Teams 
interviewde ik Eva Kort die 31 januari jl. 21 werd.

Vrienden maken, klasgenoten leren kennen 
lukt niet echt. Het contact is vrij oppervlak-
kig. De lessen zijn vooral online. “Jammer is 
dat”, vindt Eva, “zo stel je je het niet voor.” 
Het onderwijs is anders. Alles gaat trager 

Eva Kort
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er is minder tijd of gelegenheid om vragen 
te stellen of om hulp te vragen. Journalis-
tiek is toch een heel praktisch vak en Eva 
is bang dat ze toch wat achterstand heeft 
opgelopen. “Ik hoop dat we dat in kunnen 
halen zodra we weer naar school mogen.” 
Het contact met docenten loopt moeizamer 
dan normaal. “Wanneer je een vraag hebt 
dan moet je best wel even wachten op ant-
woord. En dan sta je een beetje stil. Fontys 
Hogeschool Journalistiek staat bekend om 
juist het persoonlijke contact tussen stu-
denten en docenten, zodat er een goede 
onderlinge band ontstaat. Dat is nu niet zo.” 
Maar Eva blijft positief. “Het komt wel goed.”

Dromen
Als ik vraag waarvan ze droomt hoeft ze 
niet lang na te denken. “Feestjes, festivals, 
dat corona voorbij is. Daar zit ik echt op 
te wachten. En dat ik dit schooljaar goed 
afsluit en door kan naar het tweede jaar.
Voor de toekomst heeft Eva grootste 
dromen. Ze hoopt dat ze een goede on-
derzoeksjournalist zal worden. De ultieme 
droom is dan de Pulitzerprijs winnen. “Ik zag 
een talkshow en daar zat Christiaan Triebert 
een jongen uit Groningen die nog maar 

net was afgestudeerd. Die werkte voor the 
NewYork Times en die won gewoon de Pu-
litzerprijs. Heel interessant om te horen hoe 
hij de diepte indook rondom de Russische 
inmenging in Syrië. Hij is begonnen met 
iets kleins uit te zoeken en dat werd steeds 
groter.” Eva lacht zelf een beetje: “Toen ik 
dat zag, dacht ik dat wil ik ook.” 

Tips
Leeftijdsgenoten raadt Eva aan niet teveel 
bewust bezig te zijn met het volwassen 
worden. “Volwassen zijn is saai. Toch? 
Wees zorgeloos en maak er een feestje van 
zolang dat kan.” Dat een feestje altijd nog 
kan weet Eva ook wel maar toch associeert 
ze volwassenheid met het hebben van een 
vaste baan, met geld verdienen en voor 
eventuele kinderen zorgen. “Dat is ook leuk 
natuurlijk. Maar het is zo makkelijk om in 
een sleur terecht te komen.” Eva lacht “Ik 
probeer te zorgen dat dàt niet gebeurt.”

“Wat is er bij jullie toch aan de hand? Het 
komt behoorlijk intimiderend over al die 
posters achter de ramen. Ergeren jullie je 
gewoon of barst het inderdaad van vracht-
wagens in jullie wijk?” Uw scribent is er al 
een paar keer over aangesproken. En ja, 
dan mag je weer uitleggen dat het soms 
echt de spuigaten uitloopt en dat een aantal 
straten echt niet geschikt is voor zulk zwaar 
verkeer. Met als gevolg schade aan gepar-
keerde auto’s en straatmeubilair. Een deel 
van de oorzaak ligt natuurlijk bij het te lage 
spoorwegviaduct over de Ringbaan Oost, 

De jacht op vrachtwagens
Al enkele weken wordt het zicht naar buiten bij een groot aantal huizen in de Armhoef 
belemmerd. Op ondubbelzinnige wijze wordt de argeloze voorbijganger met posters 
en spandoeken erop gewezen dat deze buurt de overlast van vrachtwagens meer dan 
beu is. Terecht?

maar dat verklaart nog niet het vele vracht-
verkeer dat via de draaibrug de wijk inrijdt 
(zie ook de fotocollage).

Spandoeken
Op de laatste dag van januari trok de Buurt-
raad nog eens alles uit de kast om het pro-
bleem zichtbaar te maken. Op enkele plaat-
sen werden grote spandoeken opgehangen, 
want de dag daarop zou de gemeenteraad 
zich buigen over het reguleren van het 
verkeer in en om het centrum. De cityring en 
de bereikbaarheid van het centrum stonden 
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centraal, maar ook het verkeer over de ring-
banen. Wijkgenoot Helma Oostelbos had 
via een motie van de SP (gesteund door 
zes andere partijen) nogmaals aandacht 
gevraagd voor het vele sluipverkeer van 
vrachtwagens door Armhoef.
Een week eerder had Buurtraadvoorzitter 
Lout Donders ook al in de gemeenteraad 
gepleit voor een doorgaansverbod op 
vrachtwagens die niet op een adres in onze 
wijk moeten zijn.
Vervolgens werd een aantal politieke kop-
stukken door leden van de Buurtraad nog 
eens telefonisch benaderd en werd hen dui-
delijk gemaakt, dat Armhoef al ruim twaalf 
jaar lang bijna vergeefs bij de gemeente 
hierover aan de bel trok. 

Navigatie
Bijna inderdaad, want eerlijk is eerlijk, er zijn 
in de loop der jaren wel verkeersremmende 
maatregelen getroffen, zoals o.a. die rare 
kronkel in de J.P. Coenstraat, het paaltje 
op de draaibrug, paaltjes op de hoek van 
de straten rondom de voormalige Aldi, het 
verbodsbord voor doorgaand vrachtverkeer 
op de Hoevense Kanaaldijk of de grote 
borden als je vanaf de snelweg richting de 
Ringbaan Oost rijdt die waarschuwen voor 
het lage treinviaduct.
Helaas zetten al die maatregelen nog te 
weinig zoden aan de dijk. Een probleem is 
namelijk ook dat (buitenlandse) chauffeurs 
met hun te hoge vrachtwagens via hun navi-

gatiesysteem nog steeds over de Ringbaan 
Oost geleid worden. Als ze vast komen te 
staan voor het viaduct wordt al gauw geko-
zen voor de smalle Spoordijk, de Doornbos-
sestraat en Pelgrimsweg. Tja, probeer zo’n 
gevaarte dan maar eens ongeschonden 
door onze wijk te loodsen.

Wonder
En kijk, al dat gelobby heeft een eerste suc-
cesje opgeleverd. De motie werd unaniem 
door de gemeenteraad aangenomen. Is 
er nu dan door al die acties toch een klein 
wondertje verricht? Concreet betekent het, 
dat de gemeente vóór 1 april met een voor-
stel moet komen voor verschillende maat-
regelen om het vrachtverkeer uit Armhoef 
zoveel als mogelijk te weren. Daarvoor gaat 
de gemeente o.a. in overleg met de ver-
keersgroep van de Buurtraad.
Zo snel mogelijk daarna worden die maat-
regelen dan uitgevoerd. Dat is dan een 
pilot voor een jaar en als er tussendoor iets 
moet worden aangepast gebeurt dat. In 
ieder geval is tevens aangedrongen op een 
evaluatie na vier maanden over het effect 
hiervan. 

Begin maart kwamen de spandoeken overi-
gens weer eventjes terug. Een extra signaal 
van de Buurtraad om te voorkomen dat op 
het stadhuis of bij de politiek de aandacht 
voor deze problematiek verslapte.

Het gevolg van het te lage spoorwegviaduct over de Ringbaan Oost: een chauffeur keert -op 
het laatste moment- dwars over de middenberm zijn enorme vrachtwagen
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Hoe kun je festivals verduurzamen? Alle middelbare scholieren worden uitgedaagd door 
Helicon en Poppodium Doornroosje om voor 31 maart met goede ideeën te komen. Er is 
een geldprijs en een bezoek met vier vrienden backstage van een festival aan verbonden. 
Kijk op  challenge.helicon.nl voor meer informatie.

GiveLocal haalt geld op en koopt daarvan bonnen bij kleine lokale winkeliers die door de 
lockdown dicht zijn. Deze bonnen verdelen ze in de stad aan mensen die een lichtpuntje 
verdienen. GiveLocal draait volledig op donaties die via  www.givelocal.nl binnenkomen.

GGz Breburg is een van de negen zorginstellingen die een certificering hebben bereikt bin-
nen de Green Deal Gezondheidssector Hart van Brabant. Zij ontvingen hun certificaat van 
het Milieuplatform Zorgsector tijdens een online-eindbijeenkomst op 28 januari jl. 

Wil je met je gezin eens een aparte wandeltocht beleven? Download dan gratis de app Vos-
senstreken van o.a. het Natuurmuseum. Hiermee leer je een aantal Brabantse buitengebie-
den, maar zelfs de natuur in Tilburg Centrum kennen. ‘Buitenbaas’ Robin geeft achtergrond-
informatie en heeft heel leuke opdrachten voor kinderen van 5 tot 12 jaar.

Geedi Nieuwsbrief Somalië verschijnt tweemaal per jaar. Wie durft het aan, hieraan mee te 
werken? Onze kleine groep (Nederlanders en Somaliërs) zoekt dringend uitbreiding. Geïnte-
resseerd of meer informatie? Zoek contact met Gijs Gielen  (013) 535 70 41 of  
 gijsgielen@hotmail.com of kom langs op Gerard de Bondtstraat 25 voor een praatje.

Acht mavo-4 leerlingen van De Nieuwste School organiseerden van 27 februari tot 11 
maart jl. een raamexpositie in onze wijk. De ramen van zo’n 30 huizen in de J.P. Coenstraat 
en de Werf toonden werk van kunstenaars van Ateliers Tilburg,

We hebben te maken met allerlei beper-
kingen, wat mag er welen wat juist weer 
niet? Het mooie is wel, dat er allerlei nieuwe 
initiatieven ontstaan waarbij vooral onderne-
mers met een eigen zaak de randen van de 
(beperkte) mogelijkheden opzoeken. 
Ook in onze wijk is o.a. de horeca gesloten 
op wat afhalen van eten na. Lekker uit eten 
gaan zit er vooralsnog niet in helaas. Ik 

Onze wijk

Corona en de horeca                                                                    Ben Nooijen

Corona; we weten er inmiddels al veel meer over dan aan ’t begin, toen het toch al-
weer zo’n klein jaartje geleden is begonnen. Iedereen heeft er mee te maken, we zitten 
met z’n allen noodgedwongen veel meer thuis. We zijn wat meer eigen initiatief gaan 
tonen, ieder op zijn eigen manier.

sprak met twee horecaondernemers: Roy 
van Te Koop in Tilburg in de J.P. Coenstraat 
71 en Gijs van Café Zomerlust vooraan in 
Moerenburg.

Tijdslot
Roy: “Kerst was super, ik had samen met 
de brigade in de keuken een kerst-kreeften-
menu samengesteld dat in groten getale via 
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onze site werd besteld. Er was weer volop 
reuring in de keuken, de potten en pannen 
rammelde weer. We hadden het superdruk 
met het afhalen we hebben zelfs met een 
tijdslot moeten werken bij het afhalen zodat 
er geen lange wachttijden hoefden te ont-
staan, dat verliep gelukkig heel erg goed.
Maar we konden ons gastheerschap niet 
volledig kwijt. We missen onze gasten en 
zij ons ook; het zijn rare tijden. We konden 
onze horecamentaliteit niet ’n invulling ge-
ven die we graag wilden, maar goed wetten 
zijn wetten en ook wij hebben ons daar-
aan te houden. Ondanks alle beperkingen 
konden we toch nog zo’n kleine 50% omzet 
halen in die dagen, pffff.” 
Roy draait alweer 7 jaar samen met zijn 
team het restaurant. Dit team is bijna in z’n 
geheel intact kunnen blijven, al zijn ze he-
laas toch van 5 naar 4 man moeten gaan.
“Het leuke aan ondernemer zijn, is dat er 
vanzelf weer nieuwe initiatieven boven ko-
men drijven”, vindt Roy, “zoals een QR-code 
meegeven bij iedere afgehaalde maaltijd, 
zodat mensen via de site het bereidingswij-
ze-advies kunnen vinden Ook dat is gast-
heerschap, we proberen te doen wat maar 
mogelijk is”.
Het restaurant is 5 dagen per week ge-
opend, maandag en dinsdag gesloten. Roy: 
“De andere kant van de medaille is dat ik 
hierdoor gelukkig ook meer tijd binnen mijn 
gezin - z’n vrouw Dorien en hun 2 kinde-
ren - kon doorbrengen. Ook dat heeft weer 
z’n waarde heb ik gemerkt. Ik krijg hierdoor 
tijd om over nieuwe dingen na te denken 

en deze verder door te ontwikkelen tot een 
bruikbaar gegeven binnen mijn zaak.”

‘Gijs-to-go’
Met onvoorstelbaar mooi zonnig en lekker 
weer - bijna iedereen kwam op ’t idee om op 
zondag 7 februari jl. in Moerenburg te gaan 
uitwaaien - kwam ik langs Café Zomerlust 
en daar was het heel erg druk bij de af-
haalcounter. Gijs, de uitbater, verkocht er 
aan alle wandelaars glühwein, chocomelk, 
veel eten-to-go en koffie. Daarom ben ik er 
daarna op n rustiger moment even langsge-
gaan om met Gijs bij te praten over Covid19 
de horeca en onze wijk.
Het werd ‘Gijs-to-go’, maar “ik kon er mijn 
gastheerschap niet volledig in kwijt”, vertelt 
Gijs. “Ik wilde het liefst veel meer dan dat de 
wet ons toestond. M’n zaak vol met gasten 
dat is m’n credo. Met ‘Gijs to go’ heb ik er al-
les aan gedaan om de kwaliteit zo hoog mo-
gelijk te houden, recepten, kooksuggesties 
en noem maar op! Op donderdag, vrijdag en 
zaterdag heb ik m’n afhaalservice waarvan 
erg goed gebruikt wordt gemaakt. 
Enne de afhaal? Optimale kwaliteit, mijn ‘nu 
thuis gasten’ moeten genieten.”

Ja en dat de naastgelegen zaal momenteel 
een andere bestemming heeft, mag duide-
lijk zijn. Met een bijzondere activiteit kwam 
er weer wat aanloop. Gijs: Iedere week ’n 
ander soort bier, kom maar afhalen: groot 
succes. Ik heb toen ’n ouderwetse advents-
kalender geïntroduceerd met bijzondere 
bieren… ha, ha geweldig positieve reacties!”

Café Zomerlust is dicht, maar Gijs verwent graag zijn gasten vanuit de kiosk
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Bloembakken-actie: 

meer groen aan de gevel!  

 

Allemaal straten of gedeeltes daarvan 
zonder voortuinen, bomen of perken. Omdat 
de vergroening van de wijk belangrijk wordt 
gevonden door zowel de gemeente als be-
woners stimuleert de Buurtraad al sinds jaar 
en dag allerlei ‘groene’ initiatieven in de wijk.

Bloembakken-actie 
Vorig jaar startten we met de mogelijkheid 
om tegen gereduceerde prijzen mooie 
bloembakken te bestellen, zoals nu te zien 
is in de Cornelis Speelmanstraat.
Door corona moest de productie helaas 
vrijwel direct na aanvang stilgezet worden 
en vanwege het faillissement van de sociale 
werkplaats die de productie verzorgde, 
moesten we daarna besluiten de actie voor 
2020 helemaal af te blazen. 
Dit jaar pakken we de draad weer op en zijn 
we erin geslaagd een sociale werkplaats te 
vinden die een groot gedeelte van de pro-
ductie op zich wil nemen. Met een klusgroep 
die is gevormd na onze oproep in het wijk-
blad van januari, doen we de afwerking zelf 
en helpen we indien gewenst bij het ophan-
gen van de bloembakken aan de gevels.
Ondanks de nadruk die we als Buurtraad 
blijven leggen op de straten zonder groen, 
willen we dit jaar ook andere wijkbewoners 
de mogelijkheid bieden de bloembakken 
aan te schaffen. Voorwaarde hierbij is wel 
dat de bakken vanaf de straatzijde goed 
zichtbaar moeten zijn.

Prijzen en maten
Dankzij een forse financiële bijdrage van 
de Buurtraad uit het budget voor projecten: 
Groen In De Wijk, zijn de bloembakken voor 
een aantrekkelijke prijs aan te schaffen. De 
prijzen en maten van deze bloembakken 
zijn: 

In onze wijk is nog een flink aantal straten met geen of weinig groen te vinden, met 
name ten oosten van de Ringbaan Oost. Voorbeelden: de Van Heutszstraat, Cornelis 
Speelmanstraat, Loudonstraat, Van Imhoffstraat, Jan Maurits van Nassaustraat en 
Daendelsstraat. 

60 cm € 40  100 cm € 60 

80 cm € 50  120 cm € 70 

 Kleuren: oud groen, wit en klassiek blauw.
Deze bakken worden gratis bezorgd. De 
prijs is inclusief arbeidsloon en bevesti-
gingsmaterialen. Bijbehorende kunststof 
binnenbakken van ELHO zijn los bij te 
bestellen.         
Voor de duidelijkheid: de bakken worden 
vakkundig geproduceerd uit kwalitatief 
hoogwaardige materialen, gemaakt van 
weerbestendig hout dat in vormgeving is 
geënt op uitstraling en materiaalgebruik van 
de buurt.

Bestel via het online-bestelformulier op  
www.armhoefseakkers.nl onder ‘Groen in 
de Wijk’. Bedenk wel dat er een beperkt 
aantal beschikbaar is, dus snel reageren is 
raadzaam. 
Vragen kunt u richten aan: 
 groen@armhoefseakkers.nl of bel Rian 
van der Schoof op  06 413 303 11 
De wereld wordt weer groener, zeker ook in 
onze wijk!
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In veel gevallen kunnen bewoners zelf 
een geveltuintje aanleggen. Voorwaarde 
hiervoor is wél dat de stoep minimaal 1.50 
meter breed is. Je hoeft het verder alleen 
even te melden bij de gemeente 
( natuur_groen@tilburg.nl), dat is alles. 
Daarna kun je aan de slag.

Ga als volgt te werk:    
          
- Verwijder maximaal één rij tegels langs  
 de gevel.
- Zorg ervoor dat de stoep minimaal 1.20  
 meter breed blijft i.v.m. de toeganke  
 lijkheid voor kinderwagens, rolstoelen en  
 scootmobielen.
- Schep het zand weg tot maximaal 25 cm  
 diep. Pas hierbij op voor evt. leidingen   
 en kabels.
- Vul het gat met tuingrond en zet daar de  
 planten in.
- Zorg dat klimplanten voldoende steun   
 krijgen door bijvoorbeeld een houten   
 hekje of ijzerdraad tegen de gevel te   
 plaatsen.

 

Leg zelf een geveltuintje 
aan 

 

 Nu het voorjaar zich weer aandient, krijgen we allemaal de lentekriebels. Overal zien 
we groen opkomen, dus waarom niet bij onze voorgevel? We herhalen daarom nog-
maals de mogelijkheid voor het eenvoudig aanleggen van een geveltuintje. 

Als je tussen de Cityring en de Ringbanen 
woont, is het niet altijd mogelijk om zelf 
een geveltuintje aan te leggen. Dit heeft te 
maken met kabels en leidingen in de grond. 
Neem in dit geval voor de mogelijkheden 
contact op met de gemeente door een mail 
te sturen naar bovengenoemd mailadres.

Succes met het aanleggen en we hopen op 
veel nieuw groen in de straten!

Moeders. Een ultiem universeel maar 
tegelijkertijd ook hoogstpersoonlijk begrip. 
Ondanks dat niet iedereen een moeder in 
zijn leven heeft, verhoudt iedereen zich op 
de een of andere manier tot het thema. 

Moeder-kindrelatie
Door de jaren heen is het beeld dat wij 
hebben van een moeder of van het moeder-

My Mother’s Daughter
Tot 16 april toont SEA Foundation aan de Tivolistraat 22 de groepstentoonstelling 
‘My Mother’s Daughter’. In de tentoonstelling laten verschillende kunstenaars zien 
wat een moeder voor hen betekent, vanaf de geboorte van het kind tot de dood van 
de moeder. 

schap sterk veranderd. Het meest her-
kenbaar is de archetypische moeder een 
verzorgende, liefdevolle vrouw. Dit beeld is 
inmiddels sterk verbreed en het moeder zijn 
kan op ontelbaar manieren worden inge-
vuld. 
Op het moment dat we worden geboren 
veranderd onze relatie met onze moeder, 
we zijn ineens niet meer fysiek verbonden. 
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In onze zoektocht naar nieuwe aanwas voor de redactie hebben we met 
wijkbewoners gesproken die het erg leuk zouden vinden om een keer een stukje te 
schrijven voor dit wijkblad, maar niet maandelijks. 
 
Dit bracht ons op het idee om mensen in de wijk, lezers van ons wijkblad, de gelegenheid 
te geven af en toe een stukje te schrijven. Daarom starten we vanaf het volgende 
nummer met de rubriek: ‘Ik geef de pen door aan…’  
 
Ben je een bevlogen schrijver, heb je al een tijdje een verhaal in je hoofd, of wil je het 
gewoon eens uitproberen wat het is, doe gewoon mee! Aanmelden kan door een mail te 
sturen aan 7 armhoefseakkers@gmail.com onder vermelding van ‘gastschrijver’. 
 
Wat is de bedoeling: je schrijft een stukje van ± 300 woorden over een onderwerp dat 
een link heeft met onze wijk. Als basis daarvoor dient een vraag van de vorige 
gastschrijver. Het wijkblad schuwt overigens kritische artikelen niet, maar we streven 
naar een blad met een positieve grondtoon. 
 
We hebben in Babette Vael een eerste enthousiaste gastschrijver gevonden voor de 
volgende editie. Aan Babette de volgende vraag: ‘’Wat is hetgeen, dat je meeneemt uit 
deze coronacrisis als we weer alles mogen?’’ 
	
	
 

Deze veranderlijkheid continueert de rest 
van onze relatie en wordt gekenmerkt door 

een aantal mijlpalen zoals geboorte, kind-
zijn, puberteit, volwassen worden, het zelf 
moeder worden en de dood. 
In de tentoonstelling laten de kunstenaars 
Larissa Esvelt, Lennart Creutzburg, Margriet 
Luyten, Maria Pask, Pleun van Dijk en Tanja 
Ritterbex hun kijk op ‘moeder’ en ‘moeder-
schap’ zien. Moeder-kind relaties zijn com-
plex en nooit hetzelfde. De bezoeker kan 
zich eraan relateren, zich ertoe verhouden, 
maar ook zich ervan distantiëren.

De tentoonstelling loopt tot 16 april a.s. en 
wordt afgesloten (finisage) met een publica-
tie. Het werk van de zes kunstenaars is te 
bezoeken op donderdag en zaterdag tussen 
13.00 en 17.00 uur. Wil je komen kijken, 
reserveer dan door een mail te sturen naar 
 info@seafoundation.eu. 

Pleun van Dijk | Replika
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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 maart  
        9 april 

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 

               
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. 
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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  

 
 
 
 

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.
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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?


