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Eind maart is er een begin gemaakt met de aanleg van een ecologische zone aan 
de Havendijk. Volgens de gemeente zijn de plannen in goed overleg met een groep 
bewoners tot stand gekomen, maar nogal wat mensen reageerden onaangenaam 

verrast. Zo verdween de grasmat vlakbij de draaibrug, waardoor een favoriete
 chillplek ook ineens tot het verleden behoort. Voor veel mensen een crime, 
maar voor anderen een opluchting vanwege de overlast die ze ondervinden, 

als de avonden weer langer worden
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Dit Bewonerscollectief bestaat uit bewo-
ners van 38 adressen in de Spoordijk, 
Doornbossestraat, deel Armhoefstraat en 
Pelgrimsweg. 
Uit dossieronderzoek blijkt, dat de Buurt-
raad – die vertegenwoordigers zouden 
moeten zijn van alle bewoners in de wijk 
- al in een vroegtijdig stadium (mei 2018) 
andere ideeën had over invulling van 
het Aldi-terrein en dit ook zo naar buiten 
bracht, zonder dat direct omwonenden 
hiervan op de hoogte waren gesteld. De 
Buurtraad maakt zich sterk voor betaalbare 
levensloopbestendige appartementen van 
± 75 m2, waar mensen in alle fasen van hun 
leven kunnen (blijven) wonen.

Verrast
In februari jl. werden de direct omwonen-
den volledig verrast door een artikel in het 
Brabants Dagblad, waarin de bouw van 
een complex met 48 appartementen werd 
aangekondigd.
Echter, al in juni 2018 tijdens de inloop-
avond over de bouw van 15 woningen 
hadden omwonenden aangegeven hierop 
tegen te zijn. Zij werden daarin toentertijd 

Reactie op nieuwbouw Aldi-terrein
De initiatiefnemers van het ‘Bewonerscollectief bouwplannen Aldi-terrein’ voelen zich 
aangesproken door het artikel van de Buurtraad in de vorige Wijkkrant over de bouw 
van een appartementencomplex in plaats van 15 grondgebonden woningen op dit ter-
rein. Hierbij geven zij hun kijk op de bestemming van de grond.

overigens ook gesteund door de gemeente 
die gestapelde woningbouw op deze plek 
niet wenselijk en noodzakelijk achtte.
Logisch dus, dat direct omwonenden nu in 
actie zijn gekomen en een Bewonerscol-
lectief hebben opgericht. Zij hebben het 
gevoel dat de Buurtraad blijft lobbyen voor 
de bouw van appartementen, terwijl er in 
de afgelopen twee jaar in de buurt nieuwe 
initiatieven zijn of worden gerealiseerd.
Zo is vorig jaar het pand op de hoek bij 
de Loudonstraat, waar voorheen o.a. de 
Helicon-opleiding zat, omgebouwd met 
twaalf appartementen. Momenteel wordt de 
laatste hand gelegd aan vier appartemen-
ten aan de Ringbaan Oost / hoek Pelgrims-
pad en voor 2021-2022 liggen er plannen 
om in het klooster aan de Pelgrimsweg 
ongeveer 40 appartementen te realiseren. 
In totaal gaat het dan – als alle plannen 
doorgaan - om ruim honderd appartemen-
ten in dit gedeelte van de wijk.

Alternatief
Het mag duidelijk zijn: het Bewonerscol-
lectief is vóór de bouw van grondgebonden 
woningen, maar tégen de bouw van ap-

Het oorspronkelijke plan: 15 woningen
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partementen op het Aldi-terrein. Zij vraagt 
zich ook af wat de komst van zo’n complex 
van ± 15 m. hoog gaat doen met de sociale 
samenhang, de veiligheid, het woongenot, 
de parkeerdruk en dus de leefbaarheid in 
dit gedeelte van de wijk. Volgens hen biedt 
het huidige bestemmingsplan uitstekende 
mogelijkheden om levensloopbestendige 
woningen te realiseren in een meer men-
selijke maat. Zo zijn er in Haaksbergen en 
Gerwen (senioren)woningen gebouwd in de 
vorm van een begijnhof. Mooie voorbeel-
den van grondgebonden woningen, ideaal 
voor buurtbewoners die huiverig zijn om 
hun huidige woning op te geven voor een 
appartement met balkon in een anoniem 
en groter gebouw. En als het even kan, 
worden de woningen voorzien van een 
moestuin waar bewoners en buurtgenoten 
gezamenlijk voor het groen zorgen. Een 
alternatief met aandacht voor het algemeen 
belang, waar omwonenden blij van worden 

Levensloopbestendige woningen 
in Haaksbergen

en dat ook nog eens prima past binnen de 
omgevingsvisie Tilburg 2040.

Inmiddels heeft het Bewonerscollectief een 
aantal stappen gezet om het plan voor ge-
stapelde woningen op het Aldi-terrein van 
de tekentafel te krijgen. 
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We treffen ‘onze’ wijkwethouder in het 
prachtig gerenoveerde stadhuis, waarin 
alleen de burgemeester nog een eigen ka-
mer heeft en wethouders en medewerkers 
dagelijks op zoek gaan naar een flexplek. 
Voor Mario Jacobs is dat binnenkort verle-
den tijd. Op 16 april neemt hij afscheid als 
wethouder en een week later start hij als 
dijkgraaf bij het Waterschap Aa en Maas in 
de oostflank van Brabant.

Mobiliteit
“Twee termijnen als wethouder is eigenlijk 
prima”, vindt hij, “In je eerste ambtstermijn 
ben je je vooral aan het oriënteren en 
richting geven, en in de tweede kom je pas 
echt aan uitvoeren toe. Als ik terugkijk, ben 
ik vooral tevreden dat ik de koers van de 
mammoettanker Tilburg wat heb kunnen 
verleggen. Zo is het mobiliteit-denken meer 
essentieel geworden, waarbij ieders bereik-
baarheid van en in de stad voorop staat. 
Grote plannen als het Fabriekskwartier 
vlakbij jullie wijk of de ontwikkelingen op 
Stappegoor zorgen ervoor dat er over niet 
al te lange tijd woonruimte ter grootte van 
de Reeshof bijkomt. Dat vraagt ingrijpende 
plannen om het verkeer te reguleren. Je 
moet vooruitkijken. Als we nu niets doen, 
loopt alles vast.”

Prachtwijk
“Armhoefse Akkers is voor mij een Pracht-
wijk. Samen met Moerenburg is het er 
verdomd mooi! Een wijk met heel actieve 
bewoners die duidelijk betrokken zijn en 
in staat zijn verder te kijken dan hun neus 
lang is. Er spelen heel andere thematie-
ken dan bijvoorbeeld in Noord waar veel 
armoede is en waar 70% van de huizen 
sociale huur is. In de Armhoef gaat het om 
meer fysieke dingen zoals het behoud van 

Afscheid wethouder Mario Jacobs

“Je moet vooruit (durven) kijken!”
Buurtraadvoorzitter Lout Donders blikte met wethouder Mario Jacobs terug op zijn 
twee termijnen in het College van Tilburg en zijn mooiste herinneringen als wijkwet-
houder van de Armhoefse Akkers.

parkeerplaatsen, doorgaand vrachtverkeer, 
groen in de wijk of verduurzaming van de 
woningen. Ik ben er trots op, dat ik Moeren-
burg nu samen met Landgoed Pauwels en 
Stadsbos013 tot landschapspark heb kun-
nen laten bestempelen en dat die in Tilburg 
nu echt op de kaart staan. Dat betekent, 
dat wat er is in stand wordt gehouden en/
of verbeterd én dat er in de nabije toekomst 
geen sprake zal zijn van grootschalige 
bebouwing. Ik maak me er overigens wel 
zorgen om, dat ook in jullie wijk het aantal 
vrijwilligers dat bijvoorbeeld actief is in de 
natuur vergrijst. Wie knot in de toekomst de 
mooie wilgen?”

Tempo
Terugkijkend, waar is hij ontevreden of 
boos over? “Boos word ik niet gauw, dat ligt 
niet in mijn aard al heb ik wel moeite met 
mensen die alleen uit eigen belang blijven 
redeneren. Gewenste vernieuwingen in de 
stad realiseren, gaat ook te langzaam. Er 
mag meer tempo op. We zijn o.a. al 6 jaar 

Mario Jacobs
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bezig met de snelfietsroutes en nu wordt 
eindelijk de eerste naar Waalwijk opgele-
verd. Of denk aan het wijzigen van voor-
rang op rotondes of het vergroenen van de 
binnenstad. Het duurt en duurt, voordat er 
politiek en maatschappelijk draagvlak voor 
is gevonden en dan volgen weer de tijdro-
vende aanbestedingsprocedures. Kijk naar 
het verhogen van het spoorviaduct over de 
Ringbaan-Oost. Ik heb het aanvragen van 
het voorbereidingskrediet er bij de Raad 
doorgekregen, maar het duurt zeker nog 8 
tot 10 jaar voordat die bottleneck is aange-
pakt. Tot die tijd zullen we met de Buurtraad 
zoeken naar andere scenario’s. Ja, ik weet 
wel, dat een Buurtraad niet officieel geko-
zen is, maar jullie werken bijvoorbeeld met 
enquêtes om de meningen te peilen en dat 
gebeurt lang niet overal.”

Wat wordt zijn advies aan zijn opvolger? 
“Ga langs, laat je zien! Ik neem hem in 
ieder geval mee naar Moerenburg om de 
waarde daarvan voor de stad te laten zien. 

Wethouder Mario Jacobs kwam regelmatig 
in de wijk om te praten met buurtbewoners

Ik hoop ook dat jullie bewoners Armhoef/
Moerenburg als twee-eenheid blijven zien, 
dat jullie wijk voorloper wordt op het gebied 
van verduurzaming en dat de actieve be-
trokkenheid gehandhaafd blijft!”

 Heeft u jonge kinderen in de leeftijd van 1 
tot 4 jaar en wilt u zich oriënteren op een 
basisschool? In onze wijk staat gewoon al 
een prima school! Hoe fijn is het bijvoor-
beeld als uw kind straks zelfstandig en 
veilig naar school kan lopen en daar ook 
zijn/haar vriendjes en vriendinnetjes uit de 
wijk treft? 
Basisschool Armhoefse Akker is een school 
die vanuit een stabiele basis aan het 
vernieuwen is. Dit willen we u graag laten 
zien. Daarom kan elke dag van de week 
(op afspraak) een kennismakingsgesprek 
gepland worden, waarbij u natuurlijk ook 
een rondleiding krijgt door ons gebouw.
Op dit moment zijn kinderen uit groep 8 
bezig met een ‘promofilmpje’ van Arm-
hoefse Akker. Binnenkort zult u flyers in de 
wijk zien hangen met een QR-code. Scant 

Elke dag ‘Open Dag’ op Bs. Armhoefse Akker                    Gérard Massar

Helaas kon de open avond en open dag op onze leuke school niet doorgaan vanwege 
alle Coronamaatregelen. Maar wist u dat - wat ons betreft - elke dag de deur open 
staat voor een rondleiding? 

Gerard Massar
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Van 27 februari t/m 11 maart kon iedereen 
een rondje lopen door beide straten en de 
uiteenlopende werken bekijken. Met een 
QR-code kon meer informatie over een 
werk en de kunstenaar opgehaald worden. 
Een mooi resultaat van een Challenge 
waarbij leerlingen uitgedaagd worden ver-
breding of verdieping te zoeken bij instellin-
gen en bedrijven in de stad. De fotocollage 
op de volgende pagina’s geeft een indruk 
van het geheel.

Plannen
We hadden een paar leerlingen graag 
gesproken, maar door een naderende 
toetsweek, lukte dat niet. Hun coördinator, 
Anne Peters, expert humanics, legt uit, dat 
leerlingen zo’n tien weken met dit project 
bezig zijn geweest: “Het moet echt iets 
zijn buiten de school en wat anders dan 
de vakken die ze hier leren. Vooral zoiets 
omvangrijks als dit organiseren valt nog 
niet mee. Pubers hebben vaak moeite met 
plannen en komen veelal tijd te kort. Ze zijn 
vaak super creatief in het bedenken, maar 
ontdekken pas lopende wijs wat er allemaal 
bij komt kijken. De raamexpositie – mooi 

Geslaagde raamexpositie
Jules, Luka, Nikki, Anouk, Berber, Niki, Indi en Isa, leerlingen uit 4 mavo van De 
Nieuwste School organiseerden in samenwerking met kunstenaars van Ateliers Til-
burg een raamexpositie in de J.P. Coenstraat en De Werf.

coronaproof - was hun idee en ook het 
gebruik van een QR-code. Met hulp van 
Ateliers Tilburg hebben ze de kunstenaars 
benaderd en ze enthousiast gemaakt om 
mee te doen. Daarnaast moesten adressen 
verzameld worden van wijkbewoners die 
wel een werk wilden exposeren en moest 
de hele logistiek geregeld worden. Bedenk 
daarbij dat de meeste leerlingen nog nooit 
iets georganiseerd hebben en dan is het 
leren van je mee- en tegenvallers.”

En ging het mis? “Tijdens de expositie werd 
er geruild van expositieruimte, waardoor we 
niet meer precies wisten welke werken op 
welk adres stonden. Daarnaast hebben we 
een hoop enthousiaste reacties ontvangen. 
We hebben de raamexpositie echter nog 
niet geëvalueerd, dus ik ben benieuwd hoe 
de leerlingen het zelf ervaren hebben.”

u deze dan krijgt u een filmpje te zien, ge-
maakt en geproduceerd door onze kinde-
ren, over hun “gave basisschool”, zoals ze 
zelf zeggen.

Heeft u interesse in onze school, neem dan 
contact op met mij, directeur Gérard Mas-
sar, via  (013) 543 42 37 of 
gerard.massar@xpectprimair.nl of. 
Ook kunt u alvast een kijkje nemen op onze 
website  www.armhoefseakker.nl. 
We zien u graag komen en een kopje koffie 
of thee staat natuurlijk altijd klaar.

Wie weet tot snel.
 

 

Coronaatje 

“Vanwege de avondklok heb ik inmiddels een hondje aangeschaft. 
Nou blijkt, dat die ’s avonds niet naar buiten durft...”  
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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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Oud-wijkgenoot Marieke v.d. Hurk is nu 
bijna twee jaar rector van deze school. Ze 
startte haar loopbaan in het onderwijs bij 
Cosa (een inservice-opleiding voor Z-
verpleegkunde) en kort daarna bij Fontys 
Pedagogiek. Bij Fontys zat ze in een 
managementontwikkelingsprogramma, 
maar met doorgroeien naar directeur wilde 
ze wachten tot haar “vier kinderen groot 
genoeg waren”, Ze werkte bij Fontys drie 
jaar ‘geparkeerd’ op de afdeling Onder-
wijs & Onderzoek en werd een paar jaar 
later directeur van het Norbertuscollege 
in Roosendaal. “Voor mij een heel goede 
keuze. Een middelbare school staat mid-
den in de samenleving en de complete 
opvoedingssetting komt in de school. 
Opgroeiende pubers en ouders die heel be-
trokken zijn bij hun ontwikkeling, dat boeit 
me enorm”, aldus Marieke.

Verwachtingen
“Ik had het er enorm naar mijn zin, toen 
de vacature voor rector van de Nieuwste 
School voorbijkwam. En ja, je moet er-
gens weggaan als het goed gaat … Wat 

De Nieuwste School en het nieuwe normaal
“Corona heeft een enorme impact op onze school, maar we hebben hierdoor wel veel 
geleerd en we proberen nu de goede dingen te integreren”, aldus de rector van de 
Nieuwste School.

is het dan prachtig als je leiding kunt gaan 
geven aan een school die voorop loopt in 
onderwijskundig en pedagogisch opzicht. 
Dat zijn we immers aan onze naam -de 
Nieuwste- verplicht. Zo heb ik op 9 maart 
jl. weer genoten van de Meesterproeven 
van onze examenleerlingen. Als je dan ziet 
wat leerlingen allemaal kennen en kunnen. 
We hebben een brede brugklas van drie 
jaar, waarin we leerlingen de kans geven 
te laten zien wat ze kunnen. We proberen 
daarin de verwachtingen voor leerlingen en 
hun ouders reëel te maken door concrete 
criteria voor een goede vwo-er of mavo-
er, zodat begrepen wordt hoe we tot een 
advies komen.”

Corona
“Ja, en toen kwam corona. Eerlijk gezegd, 
waren we er totaal niet op voorbereid! En 
wij niet alleen, ook de kinderen en ouders 
niet. We merkten dat leerlingen onbewust 
veel oppikken van elkaar als ze op school 
zijn. Neem een deadline, nu was er alleen 
het online contact en Magister om dat dui-
delijk te maken, maar anders horen ze dat 
‘in de wandelgangen’ meerdere malen op 
een dag. Online onderwijs geven en volgen 
vraagt heel andere vaardigheden van onze 
docenten en leerlingen. De eerste lock-
down was er dan ook een van met elkaar 
uitvinden wat wel en wat niet werkte. Toen 
we weer open mochten in de anderhalve-
meter-school was het ook weer erg zoeken. 
Voor de combinatie van online- en offline 
onderwijs zijn meer docenten nodig. Het is 
lastig om gelijktijdig les te geven aan een 
groep leerlingen in de klas, terwijl de rest 
thuis achter een scherm zit. Maar goed, 
met veel moeite en heel fijne feedback van 
ouders en leerlingen kregen we de zaak 
goed op orde. 
In december zakte de moed me even in de 
schoenen: een tweede lockdown. Weer een 

Rector Marieke v.d. Hurk
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verstoring van de continuïteit en rust die zo 
hard nodig zijn voor een goed leerproces. 
Opnieuw veel overleg in het crisisteam en 
zoeken naar de nodige afstemming. Je ziet 
dan wel, dat de school enorm gegroeid is 
in deze coronatijd. Je kunt een systeem im-
mers niet in een keer omgooien zonder dat 
er iets fout gaat. We hebben veel geleerd 
van de dingen die goed gingen, maar ook 
de missers.” 

Pathé
“En toen mochten opeens vanaf maart 
weer alle leerlingen naar school komen. 
Alleen bleef de anderhalvemeter-regel wel 
van kracht. Het was heel fijn, dat we er met 
Pathé snel uit waren en ook alle mede-
werking kregen om daar lessen te kunnen 
gaan geven. Het bleek een noviteit, want 
we haalden met dit initiatief de landelijke 
media.
Met onze naam heeft de school de op-
dracht van voortdurend vernieuwen. Dus 
zijn we ons nu aan het voorbereiden op 
het ‘nieuwe normaal’, want zoals het tot 
vorig jaar maart was, dat komt niet meer 
terug! We hebben van deze coronaperiode 
geleerd, dat fysiek contact nooit volledig te 

vervangen is door online. En ook dat ons 
mentoraat een heel essentieel onderdeel is 
van onze school. We zijn dus aan het zoe-
ken naar o.a. flexibilisering van het rooster, 
wellicht een andere organisatievorm, maar 
ook naar aanpassingen in het rooster.” 

Nog leuk om te doen? “Absoluut! Ik vind 
het prachtig. We krijgen doorgaans positie-
ve reacties en wij vragen ook om feedback 
om ons onderwijs steeds te kunnen blijven 
vernieuwen.”

Dinsdagmiddag 23 maart jl. hebben we 
Marga Genemans van de Scholenband 
Tilburg – Same op Basisschool Armhoefse 
Akker ontvangen om haar een cheque te 
overhandigen voor de herbouw van het toi-
letgebouw bij onze zusterschool in Same, 
Tanzania. 
Het geld is bijeengebracht door de zeer ij-
verige kinderen van onze school, die her en 
der een ‘heitje voor een karweitje’ hebben 
gedaan. En daarnaast diverse stortingen 
door ouders en team van de school en de 
emballageactie van de Jumbo supermarkt 
aan de Amer in de Blaak. 
Samen hebben we, ondanks de corona-
lockdown, het geweldige bedrag van 
€ 2156,84 kunnen doneren aan het goede 
doel. Marga Genemans vertelde ons dat 

Actie voor toiletgebouw Njoro Primary School                 Nico van Huijkelom

Meneer Nico met juf Anja op de monitor 
en Marga Genemans
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de stichting ‘Wilde Ganzen’ dit bedrag nog 
eens met 50% verhoogt.  

De cheque is namens onze school in het 
bijzijn van de Tanzaniawerkgroep, bestaan-

de uit: juf Anja (die op afstand aanwezig 
was), juf Anoeska, juf Bianca, juf Monique 
en meneer Nico, door meneer Gérard aan 
Marga overhandigd.

Bibianne

Loop je daar te somberen door de 
wijk. De rits van je jas hoog opgetrok-
ken tegen de snijdende wind. Geen 
hond op straat vanwege de corona 
en dan ook nog eens verplicht naar 
buiten moeten omdat je een bood-
schap vergeten bent. Wat is het dan 
heerlijk, als je zo’n enthousiast bord 
aan een lantaarnpaal in de Entho-
venseweg ziet , met een naam die 
herinnert aan een topsportvrouw. Van 
harte welkom in onze wijk Bibianne!

Het is bekend: de woningmarkt is zwaar 
overspannen. Veel te weinig aanbod en 
voor soms onvoorstelbare prijzen. Te koop 
staande woningen worden zwaar overbo-
den tot soms wel 15% boven de vraagprijs. 
Voeg daar nog eens bij dat onze wijk Arm-
hoefse Akkers wel heel erg populair is bij 
woningzoekers. Genoeg redenen om eens 
op de koffie te gaan bij Paul ter Wolbeek 
van Via Paul Makelaardij.

Lage rente
Als er weer ‘n nieuw huis in de verkoop 
komt, hebben ze bij zijn bureau allereerst 
contact met hun zoekende en ingeschreven 
relaties. De rente is momenteel historisch 
laag en heel wat mensen zijn op zoek naar 
hun eerste of groter/kleiner huis, want door 
de lage rente is er ineens veel mogelijk. 
Paul geeft een voorbeeld: “We hadden een 
leuke woning in portefeuille. De vraagprijs 

Paul is de baas van een gekkenhuis                                        Ben Nooijen

Ik hoor ‘t je al denken bij de kop van dit artikel, waar gaat dit nou weer over? Maar 
lees verder, Paul is inderdaad de baas van een gekkenhuis. Dat gekkenhuis heet anno 
2021: de woningmarkt.

Paul ter Wolbeek
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is vastgesteld op € 325.000 en is uiteinde-
lijk verkocht met een plus van maar liefst 
€ 74.000! Vaak zijn er voor een pand al 
gauw zo’n 40 geïnteresseerde bieders. 
Vandaar dat gekkenhuis!” Door de huidige 
drukte organiseert het bureau van Paul mo-
menteel zelfs bezichtigen op zondag. Over 
de 24-uurs economie gesproken. 
Het bureau van Paul werkt met zes zeer 
gedreven medewerkers die de Tilburg en 
omliggende dorpen qua huizenmarkt heel 
erg goed kennen. Wat ook meetelt is dat 
het bureau slechts 1% courtage berekent, 
wat op de grote bedragen die voor een 
huis gelden al gauw duizenden euro’s kan 
schelen. 

Accountant
Maar hoe is hij eigenlijk in de makelaardij 
terecht gekomen? In z’n jonge jeugdjaren 
is hij opgevoed in een leuk warm gezin, 
binnen de regel: ‘alles mag, ontdek jezelf 
maar’. Dat heeft hem gevormd en ge-
maakt tot wie hij nu is. Paul: “Voordat ik de 
makelaardij inging heb ik ongeveer 10 jaar 
mijn eigen accountantskantoor gehad: AA3 
Accountants en Belastingadviseurs. Toen 
begon het te kriebelen en ben ik overge-
stapt naar de makelaardij.
Om dan een originele naam te bedenken 
viel nog niet mee, makelaar Mr. P.F.T.M. 
ter Wolbeek? Ha, ha ‘geen hond’  die dat 
onthoudt.” 

Omdat Paul graag een heel intensief con-
tact met zijn klanten onderhoudt, wordt er 
al heel gauw getutoyeerd  en met voor-
namen gewerkt: “via wie hebben jullie dat 
huis gekocht?” werd dus al heel gauw “via 
Paul” en zo werd de naam van zijn bedrijf 
geboren.
Paul: “Als wij een huis op social media zet-
ten, staat het, echt waar, binnen 15 minuten 
vol met aanvragen voor een bezichtiging. 
We hadden bijvoorbeeld afgelopen week 
een nieuw huis in ons aanbod. Om 16.00 
uur op internet en zeven minuten later 
waren alle plekken voor een bezichtiging 
volgeboekt!” Het gekkenhuis draait dus op 
volle toeren.

Armhoef
Voor Paul is het een meevaller dat onze 
wijk al heel lange tijd een enorm gewilde 
wijk is  waar heel veel mensen graag willen 
wonen. Waarom is dat eigenlijk? Paul “Arm-
hoef heeft veel voordelen, een compacte, 
overzichtelijke wijk, het stromende water in 
het kanaal de diversiteit aan woningen, de 
sociale cohesie, het aanbod aan school, 
wijkhuis de Pelgrimhoeve en een zeer ac-
tief  betrokken aantal  bewoners. Tel daarbij 
op dat je al wandelend binnen 15 minuten 
midden in natuurgebied Moerenburg zit.” 
Is de woningmarkt ook een moeilijke 
markt?
“Nee, als je zoals wij de markt goed kent, 
is het eigenlijk best gemakkelijk. Je moet 
echter de markt kunnen aanvoelen, weten 
wat er leeft, weten wat wel en juist niet 
mogelijk is. Als je die kennis in huis hebt 
dan kun je de wijk en omstreken zorgvuldig 
bedienen. Natuurlijk is er momenteel meer 
vraag dan aanbod maar juist dan komen de 
kwaliteiten van  een kenner bovendrijven 
en moet je daarin  mee gaan. Dat is nu 
eenmaal het vak van een makelaar: vraag 
en aanbod bij elkaar brengen. En ja, het is 
af en toe binnen mijn bedrijf echt stressen. 
Maar ik waak altijd voor stress, kwaliteit 
moet steeds voorop staan binnen mijn 
bedrijf. Daar waak ik voor en daarom: ben 
ik de baas van dit gekkenhuis.”

Het makelaarskantoor zit op De Werf
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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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Onder de verzamelnaam BeweegR is sinds 
september een nieuwe vestiging geopend 
in het Spoorpark. Vanuit onze wijk bezien, 
moet je helemaal achteraan zijn, tegen de 
Ringbaan West aan om de accommoda-
tie te bereiken. “Helaas zorgt ook corona 
ervoor, dat we hier nog niet volop aan de 
slag kunnen zijn”, vertelt Dave. “In feite zijn 
de meeste voorzieningen en faciliteiten al 
klaar en zitten we dus echt te wachten op 
het einde van de lockdown om alle moge-
lijkheden van ons nieuwe sport-, beweeg- 
en vitaliteitsconcept te gaan benutten.”

Faciliteiten
En die mogelijkheden zijn er volop: trai-
ningszalen met allerlei apparatuur voor 
begeleid trainen, sporten en oefenen, 
behandelkamers voor diverse vormen van 
fysiotherapie, kleedkamers en douches, 
maar ook een prachtig en volledig ingericht 
café voor een lekker hapje en drankje. 
Na het sporten dus een biertje met een 
bitterbal? Is dat niet vreemd voor dé pro-
motors van een gezonde levensstijl? Dave 
lacht: “Bij een gezonde levensstijl hoort ook 
een behoorlijke dosis ontspanning. Daarbij 
zijn de beachvolleybalvelden van ‘Beach 
Tilburg en die hebben ook hun wedstrijden 
en pleziertjes. Hoe mooi is het ook dat als 
we hier de deuren openzetten, de bezoe-

BeweegR in de wachtstand
Stijn van der Burgt en Dave Kuppers, twee studievrienden, twee wijkbewoners, twee 
ondernemers. Voeg daarbij oud-wijkgenoot Bart Spijkers en compagnon Paul Frans-
sen en je hebt een viertal dat op steeds meer plekken in de stad het sportief bewegen 
en een gezonde levensstijl een boost geeft.

kers vanaf het terras een mooi zicht heb-
ben op sportende mensen en de recrean-
ten die gebruik maken van het Spoorpark.” 
Het buitenterrein van BeweegR biedt ruime 
mogelijkheden voor allerlei vormen van 
fitness. Het is, zoals ze zelf zeggen, een 
‘open air’ beweegcentrum. Zo staat er al 
een enorme hindernisbaan en wordt het 
ruime terrein in de komende maanden 
verder ‘aangekleed’.

Begeleiding
Hoe triest kan het zijn. Net vol vertrouwen 
en ambitie aan de slag te zijn gegaan, 
als door corona alles weer op slot moet. 
Daar gaan je investeringen! “Inderdaad 
lopen we nu een behoorlijk risico”, beaamt 
Dave. “Tegelijkertijd heeft corona ook iets 
positiefs gebracht. Door de schrikbeelden 
die het verloop van de ziekte met zich 
meebrengen, zijn mensen veel bewuster 
over hun eigen leefstijl gaan nadenken. Ze 
gaan meer investeren in hun lichaam en 
hun gezondheid. Je ziet steeds meer, dat 
een personal trainer wordt ingeschakeld 
en dat is ook onze kracht. Met 13 fysiothe-
rapeuten’, 7 trainers en 2 diëtisten kunnen 
we heel gerichte begeleiding bieden en 
zo’n begeleiding maakt echt het verschil. Al 
onze faciliteiten zijn slechts hulpmiddelen. 
Elke persoon heeft toch een uniek lichaam, 

 Bart ontkurkt de champagne voor 
v.l.n.r. Paul, Stijn en Dave

dat met specifieke oefeningen 
getraind kan worden.”

Tijd dus, om er eens een kijkje te 
gaan nemen. Op de fiets ben je 
er zo.
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Mensen in de wijk, lezers van ons wijkblad, bieden we de mogelijkheid om ook eens 
een stukje te schrijven. Je reageert daarbij op een vraag die jouw voorganger aan je 
heeft gesteld. Wil je meedoen? Meld je dan via  armhoefseakkers@gmail.com. 
Babette Vael bijt het spits af van deze nieuwe rubriek en reageert op de vraag: ‘’Wat is 
hetgeen, dat je meeneemt uit deze coronacrisis als we weer alles mogen?’’ 
 
Hoi, mijn naam is Babette Vael en ik woon alweer zo’n jaar of 12 in de wijk. Leuk om als 
eerste ‘de pen’ te mogen ontvangen! Een heel korte intro: Ik ben 48 jaar, geboren in Tilburg. 
Ik woon met mijn lief, kinderen en teckel Koos aan de Pelgrimsweg. In het dagelijks leven 
werk ik in en aan mijn eigen coachbedrijf in Vught. We spreken ook daar veel met mensen 
en organisaties over de effecten van deze coronatijd. Deze vraag nu zelf beantwoorden was 
een mooie uitdaging! 
 
De vraag 
Wat neem ik mee uit deze coronacrisis, als straks alles weer mag? 
Sinds ik ‘de pen’ kreeg, heb ik me deze vraag voor het eerst zelf gesteld. Tijdens het 
wandelen met de hond of in de auto op weg naar werk (ja, ik ben een van de gelukkigen die 
kunnen gaan). Het antwoord blijkt nog niet zo eenvoudig. Misschien omdat ik het gevoel heb 
dat ik veel geluk heb: het bedrijf draait nog door, de kinderen slaan zich redelijk goed door 
online lessen en het gebrek aan Action-, Dunkin Donuts- en Pathé-bezoeken heen. 
Niemand in mijn omgeving is door corona echt ziek geworden, of erger. Zegeningen 
genoeg.  
Tot het tweede deel van de vraag tot me doordringt; “als straks alles weer mag?” Ja. Wat 
dan? Eten met vrienden bij Te Koop, shoppen in het dwaalgebied, borrelen aan de 
Piushaven? Cultuur snuiven in De Pont of Cinecitta, dansen in 013? Ik zou niet eens meer 
weten hoe het moet. Hoe ga ik dat nog inpassen? Het gemis aan quality time is geruisloos 
opgegaan aan functionele activiteiten. Werk, huishouden. Aan al die dingen die nooit af zijn. 
Vervelen was er tot nu toe echt niet bij.  
 
Echt gemist 
Op wat de dag van de d’n opstoet had moeten zijn, lopen we, wéér met de hond, richting 
een dichtgevroren Piushaven. De zon schijnt. Er staan plukjes mensen verspreid langs de 
kade. Ze dragen schaatsen of kruikenkleuren. Er wordt gelachen, geproost met glühwein en 
schrobbelèr. Van een van de balkons schalt muziek. Ik nader het bescheiden feestje en 
opeens schieten er tranen in mijn ogen. Blijkbaar weet mijn lijf het al eerder dan mijn hoofd: 
wat heb ik dit gemist! Wat ik meeneem? Vrienden en familie vaker zien, het leven niet alleen 
leven, ook vieren. Stofzuigen kan altijd nog. Of m’n geveltuintje fatsoeneren. 
 
Tip 
Een positieve kant van corona: leuk om te zien hoe mensen nieuwe of juist weer oude 
hobby’s hebben opgepakt! Een collega heeft eindelijk (online) gitaarles genomen (dat wilde 
hij al zijn hele leven!) en zelf heb ik een kleine podcast-verslaving opgelopen: er ging (en 
gaat) een wereld voor me open! Gewoon op de bank! 
 
Aan wie geeft Babette de pen door: ‘Ik geef de pen door aan …Danique … en geef haar de 
volgende vraag mee: Wat maakt wonen in de Armhoefse Akker zo fijn voor jou?’’ 
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Een wijk vol 
zonnebloemen!  

 
Stel je voor: een wijk die geel is van de prachtige zonnebloemen... De ene nog hoger 
dan de andere. Goed voor de vogels en insecten en heel mooi om naar te kijken. Dat 
zou fantastisch zijn! Deze zomer gaan we ervoor, in de Armhoefse Akkers. 
 
Vorig jaar was de actie al een succes in onze buurwijk Jeruzalem, dit jaar gaan we hier bij 
ons zo veel mogelijk zonnebloemen kweken. Daarvoor neemt de Buurtraad het initiatief. 
Heel fijn is het dat basisschool Armhoefse Akker enthousiast heeft gereageerd en ook wil 
meedoen. Alle leerlingen van de school krijgen rond half april een zakje zonnebloemzaadjes 
met een brief mee naar huis. En dan kunnen ze aan de slag: zaaien, water geven (en veel 
liefde), een steunstokje erbij, en dan maar hopen dat je de hoogste 
zonnebloem van de wijk kweekt! 
De bedoeling is dat de zonnebloemen zoveel mogelijk in voortuinen en 
geveltuintjes worden gezet, zodat iedereen ervan kan meegenieten.  
 
Doe mee 
Niet alleen de kinderen van school kunnen meedoen, de actie is voor 
iedereen. Dus heb/ben je geen kind op deze school, maar wil je wel meedoen? Stuur dan 
een mail met je naam en adres naar 7 buurtraad@armhoefseakkers.nl dan krijg je de 
zonnebloemzaadjes met een toelichtende brief thuisbezorgd. Later in het seizoen volgen 
dan ook wat updates per mail en in de wijkkrant. Voor de kinderen op school komen die 
updates via de leerkrachten.  
Kinderen die op andere scholen zitten: doe ook mee! Iedereen die in het 
verspreidingsgebied van onze wijkkrant woont, mag meedoen!  
 
Natuurlijk is er in de zomer een prijs(je) voor degenen die de hoogste zonnebloem weten te 
kweken. Daarover wordt later meer bekend. Maar we hopen vooral op veel tuinplezier. 
Dus: laat weten als je mee wilt doen. De zonnebloempitten liggen klaar om zo snel mogelijk 
geplant te worden! 
 
 

 

Oproep puppy’s 
 
Ik heb sinds september 2020 een schat van een hond 
genaamd Teun. Hij is als puppy bij ons gekomen (geen 
corona pup hoor) en is inmiddels 8 maanden oud. Hij geeft 
zoveel plezier en dat niet alleen bij ons maar werkelijk alle 
buurtkinderen zijn er helemaal verzot op. 
Het valt me op dat er heel wat puppy’s rondlopen in de 
wijk en het leek mij een leuk idee om een oproep te doen 
aan deze mensen om een leuke foto van hun hondje in te 
sturen aan de redactie of een verhaaltje. Het mailadres 
staat op de voorkant van het wijkblad.  
 
Met vriendelijke groet Jeannine Hesselberth-Aarts 
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Rick de Haas, synoniem voor 
kinderboeken        Rian van der Schoof 
 
Geboren in Tilburg, begin 60er, al ruim 30 jaar 
buurtbewoner, illustrator en schrijver, 
linkshandig, favoriete plekken: de vuurtoren 
van Westkapelle en de zee (om het hoofd leeg 
te maken). Meer dan 150 boeken geïllustreerd.  
  

 Zijn ouders kozen voor de openbare Jan 
Ligthartschool omdat daar, in tegenstel-
ling tot veel katholieke scholen, het links 
schrijven wél werd toegestaan. Later waren 
wiskunde en scheikunde niet echt voor 
Rick weggelegd; wat moest hij hiermee in 
de toekomst? Hij kreeg de unieke mogelijk-
heid om aan een experiment mee te doen 
met als examenvak: Textiele Werkvormen. 
Voor het eerst telde echt mee waar hij 
goed in was: tekenen. Daarna de Kunst-
academie Den Bosch afdeling Illustratie. 
Klas- en vakgenote Els Vermeltfoort woont 
nu schuin tegenover Rick in de Gerard de 
Bondtstraat. 

Eerste prijs
In 1986 begon hij bij de Taptoe als illus-
trator met de comic ‘De Stoepjes’ op de 
achterpagina. Met cabaretier en schrij-
ver Jochem Myjer heeft hij de serie ‘De 
Gorgels’ gemaakt, die in 2016 de prijs van 
de Nederlandse Kinderjury kreeg. Teke-
nend voor hun samenwerking: “Jochem is 
wég van de Waddenzee en de vuurtoren 
van Texel, ik stang hem dan graag met de 

schoonheid van de Westerschelde en de 
vuurtoren van Westkapelle.”
Van kinderboekenschrijfster Mirjam Olden-
have is ‘Mees Kees’ bekend over de jonge 
stagiair Kees in het onderwijs. Hij loopt 
en beweegt hetzelfde als Rick zelf. Na 10 
jaar vond men Kees echter toch wel te oud 
geworden als stagiair.              
Ook eigen verhalen werden geproduceerd 
(zijn uitgever gaf hem hiertoe de aanzet) 
zoals van het jongetje Elmo dat in een 
vuurtoren woont. Geïnspireerd hiervoor 
werd hij door het lied ‘Leuchtturm’ van de 
Duitse Nena (ja, van ‘99 Luftballons’).

Veldwerk
Naast fictie is er in zijn werk ook ruimte 
voor verhalen met een waarheidsgetrouw 
karakter. Voor de boeken die met historica 
Martine Letterie - winnaar Zilveren Grif-
fel - tot stand zijn gekomen is door beiden 
veel veldwerk gedaan. “Illustraties moeten 
waarheidsgetrouw het leven in vroegere 
tijden weergeven en vormen voor mij een 
beeldbibliotheek.” 
‘De droomreis van neef Karel’ beschrijft een 
man die zijn status extra glans wilde geven 
door rond te bazuinen dat hij twee weken 
op vakantie ging, iets wat in die tijd lang 
niet iedereen gegeven was. Maar in plaats 
van vakantie had hij zich al die tijd op 
zolder verscholen. De leugen werd ontdekt 
en daar eindigde het aanzien van de arme 
ziel. 
Ook indringende oorlogsverhalen behoren 
tot Martine’s oeuvre, zoals over het kamp 
Westerbork en de lotgevallen van kinderen 
in Jappenkampen. 

Met ‘De Gorgels’ wonnen Rick de Haas 
en Jochem Myjer in 2016 de prijs van 

de Nederlandse Kinderjury
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Duiven
Bij de geallieerden bestond in de oorlog 
een speciale ‘pigeon division’. De duiven 
fungeerden naast postbezorgers ook als 
spionagemiddel. Bij de training werd ze 
geleerd met hun snavel op een knopje te 
drukken, zodra via een koptelefoon sig-
nalen werden doorgegeven. In de lucht 
reageerden ze dan op de signalen en werd 
er een foto met het piepkleine fototoestel 
gemaakt. 
Beschouw het de voorloper van de huidige 
drone. Na de ontdekking door de bezet-
ters werden vooral in Brabant, centrum van 
de duivenfokkerij, veel duiven in beslag 
genomen. In Brussel was zelfs een klein 
concentratiekamp voor duiven! In de collec-
tie van het Verzetsmuseum in Amsterdam 
is hierover van alles te vinden. 
Het door Rick geïllustreerde boek ‘Verbo-
den Te Vliegen’ handelt over de oorlog in 
Brabant en beschrijft het oorlogsleven van 
een duivenmelker uit Bladel die de duiven 

in zijn schuilkelder 
had verstopt. Een 
bandje om hun nek 
verhinderde het 
koeren; eten konden 
ze nog wel. Zeker 

geen lichte lectuur maar van nut voor het 
nageslacht. Uitgangspunt voor Martine is 
altijd dat er hoop is op betere tijden, een 
lichtpunt aan het einde van de tunnel. Kijk 
maar eens op  www.martineletterie.nl/
alle-boeken/animaties

Activiteiten
Tijdens ‘Boeken rond het Paleis’ in 2017 
heeft Rick een succesvolle tekenses-
sie voor kinderen georganiseerd in het 
stadhuis dat als inspiratiebron diende om 
Koning Willem 2, zijn leven en betekenis 
beter te leren kennen. 
Decors maken voor Mirjam Oldenhave’s 
muziektheater is tenslotte ook een gewillige 
en leuke bezigheid. “Een variatie op een 
bestaand thema, alleen groter”, vindt Rick. 
Hij had ook best tuinman, huisschilder 
of timmerman willen worden, creatieve 
handwerken dus. Kinderen die van lezen 
houden, vinden zijn uiteindelijke keuze 
ongetwijfeld de beste. 

Rick, een mooie mens met idealen en 
creatieve denkbeelden die al vele kinderen 
plezier en kennis heeft (bij)gebracht. 
Ga nog lang door met dit prachtige 
werk!

Rick illustreerde ook het Boekenweekgeschenk van 2010 over Mees Kees
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Landleven

Lente is de tijd van het groenend bos, de bloei der hoven, bij lente werkt de grond 
en vraagt kiemkrachtig zaaisel, schreef Ida Gerhardt in haar lange gedicht Het 
boerenbedrijf. Met de berg houtsnippers voor de poort van het volkstuintje komt 
in landschapspark Moerenburg half februari die lente aarzelend op gang. Oude 
mannen staan op uit hun winterslaap, soms gevolgd door hun ook niet meer zo 
jonge vrouwen. Ze zijn nog stevig ingepakt, want nog kort geleden heeft het flink 
gevroren en kon je dagenlang schaatsen op de helofytenplassen even verderop. 

Een maand later, rond 21 maart, volgt de jaarlijkse berg potgrond voor de poort: 
de lente is nu ook op de keukenkalender begonnen. Metrologisch eigenlijk al vanaf 
1 maart, maar op een paar milde nog niet eens rokjesdagen na was daarvan weinig 
te merken. Het weer bleef wekenlang guur met windkracht zes tot acht. Het 
waaide hard, al zeker sinds de tijd voor de coronacrisis, de periode die voortaan 
bekend staat als het precovidium. Niettemin begint de volkstuinder aan een nieuw 
seizoen, wat er ook gebeurt, omdat het werk niet kan wachten. Zo menigeen had 
een schonen droom, maar de boer hij ploegde voort, dichtte Werumeus Buning in 
zijn Ballade van de boer.

In de moestuin komen boer en burger in een en dezelfde persoon samen. Maar om 
de volkstuin in Moerenburg nu een lokale afdeling van de BBB te noemen gaat 
wat te ver. Deze Boerburgerbeweging veroverde onlangs nog een Kamerzetel. De 
meeste volkstuiniers hebben vanwege het groen waarschijnlijk meer met Jesse dan 
met Caroline. 

Vol overgave wroet de volkstuinder in de grond. Op zoek naar, ja naar wat? De 
visser zoekt zijn oorsprong in het water, evenals de zonaanbidder op het strand. 
Ik wil terug naar de kust, zong Maggie MacNeal. Zo geeft de volkstuinder zijn 
heimwee een plekje in de grond, terwijl hij zachtjes wat voor zich uit neuriet en 
zijn dagelijkse zorgen en zonden van zich afschudt. 
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Twee bewoonsters uit onze wijk kwamen 
hierdoor op een leuk idee voor Koningsdag. 
Het afgelopen jaar is namelijk voor ieder-
een anders gelopen dan we vooraf gedacht 
hadden. Velen van ons hadden meer tijd 
over. En wat doe je dan zoal? Actiever je 
hobby gaan beoefenen of juist iets nieuws 
proberen? Hoe leuk zou het zijn als ieder-
een zijn of haar ‘corona-bezigheid’ gaat 
tentoonstellen tijdens koningsdag!

Jouw hobby laten zien
Het idee van Trijnie Horlings en Hanny 
van de Ven is om onze eigen Koningsdag 
Creatief Raam Expositie te gaan maken! 
De bedoeling is dat je achter je eigen raam 
-of buiten op een tafeltje- laat zien wat je 
de afgelopen maanden zoal hebt gedaan of 
gemaakt. Dit hoeven natuurlijk geen grote 
kunstwerken te zijn (mag wel), maar denk 
ook kleiner. Bijvoorbeeld de boeken die 
je hebt gelezen of puzzels, borduurwerk-
jes, beelden, keramiek, legobouwwerken, 
tekeningen die je hebt gemaakt. Sommige 
activiteiten kun je ook in foto’s laten zien, 
zoals van gemaakte wandelingen, gebak-

Idee voor Koningsdag 27/04                                        Debbie de Weijer
Afgelopen weken was er in de Werf en J.P. Coenstraat een raamexpositie. Diverse 
mensen hadden achter hun raam een schilderij hangen of kunstwerken staan van 
kunstenaars van Ateliers Tilburg. Met Koningsdag weer zoiets?

ken taarten of broden, of doe-het-zelf-pro-
jecten rondom huis. Op deze manier kun 
je laten zien wat je heeft beziggehouden 
en mogelijk ontdek je zo nog leuke hobby’s 
voor jezelf of mensen die dezelfde hobby 
hebben. Hang eventueel een briefje bij je 
eigen expositie met wat uitleg, werkbe-
schrijving, of een internetpagina. Het is 
overigens niet de bedoeling om dingen 
actief te gaan verkopen.

Kroontje 
Op Koningsdag, dinsdag 27 april, kan 
iedereen kris kras een wandeling maken in 
onze wijk om de verschillende exposities 
te gaan bekijken. Denk daarbij wel aan de 
dan geldende corona-maatregelen.
Trijnie geeft aan dat het wel duidelijk moet 
zijn dat iemand meedoet. Niemand vindt 
het immers leuk als iedereen zomaar bij jou 
naar binnen gaat gluren. Er is geen cen-
traal aanmeldpunt, maar als iedereen de 
kroon boven dit artikel via de volgende link 
uitprint op A4 en deze op het raam hangt, 
dan is het duidelijk dat je deelnemer bent 
van deze raamexpositie:  schoolplaten.
com/kleurplaat-kroon-i21959.html
Het is de bedoeling dat je ’s morgens je 
spullen neerzet en deze ’s avonds weer 
weghaalt. 
En IEDEREEN kan meedoen; man of 
vrouw, jong of oud. Want iedereen heeft 
wel een hobby. 

Hanny en Trijnie hopen dat er zoveel 
mensen meedoen dat er in elke straat wel 
iets te zien is. Er wonen heel veel verschil-
lende mensen in onze wijk en dit kan een 
mooie manier zijn om in contact te komen 
met elkaar. 
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In augustus 2019 vatten enkele buurtbewo-
ners het plan op om het plein te vergroe-
nen. Na een brainstorm bij Zomerlust en 
contacten met wijkregisseurs wordt het plan 
omarmd door de gemeente. De aanvraag 
paste mooi in de plannen om de openbare 
ruimten in de stad fijner en aantrekkelijker 
te maken. 

Portugees graniet
Zodra de plannen concreter werden, zijn 
alle omwonenden geïnformeerd en op 
basis van verschillende ontwerpen en pre-
sentaties is het uiteindelijke ontwerp door 
iedereen goedgekeurd. De Gemeente heeft 
het plan aangevuld met het aanleggen 
van twee stroken met keien van Portugees 
graniet dat vrijkwam uit de herinrichting van 
de Lanciersstraat waardoor tweewielers 
nu wat stiller en comfortabeler hun weg 
kunnen vinden. Als alles straks wortel heeft 
geschoten en blad en bloem heeft, kun-
nen de paaltjes weg en zal het plein een 
prachtige uitstraling hebben. Ook ‘s avonds 
met de bijzondere en kleurrijke verlichting 
natuurlijk.

Experimenten in de wijk

Een groener plein op De Werf                                       Luc Houben

Een initiatief van omwonenden voor meer vergroening rond het plein op De Werf is 
door de gemeente gehonoreerd en inmiddels uitgevoerd. In de afgelopen weken zijn 
heel wat stenen verdwenen en zijn de perkjes rond de bomen verruimd.

Kansen voor de wijk
Samen met inwoners en bedrijven voerde 
de gemeente het afgelopen jaar verschil-
lende experimenten in de leefomgeving uit. 
Ze ging aan de slag met nieuwe methoden, 
acties en werkwijzen, waarbij bewoners dus 
zelf konden aangeven wat mooie oplossin-
gen zouden zijn. “De experimenten werden 
erg goed ontvangen”, meldde wethouder 
Mario Jacobs trots. “Uit enquêtes blijkt 
dat de gerealiseerde projecten leiden tot 
een hogere waardering van de openbare 
ruimte. Iedereen kan ervan genieten: van 
jong tot oud en van bezoeker tot inwoner.“

Het resultaat bij De Werf laat zien dat er 
wel degelijk mogelijkheden zijn om met 
steun van de Gemeente de openbare 
ruimte rond je eigen huis aantrekkelijker 
en gezonder te maken. Door de positieve 
resultaten is namelijk besloten de meeste 
experimenten in 2021 voort te zetten in de 
vorm van een project. 

Pimpen
Kijk eens met een open vizier naar je 
directe omgeving en wat zou er dan anders Voor …

en na …
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kunnen? Het kan klein zijn: bloembakken 
aan de gevel, geveltuintjes, het adopte-
ren van een boomspiegel inclusief bordje 
‘niet schoffelen a.u.b.’. Een plek die zeker 
gepimpt kan worden en een project waard 
is, zijn de garageboxen hoek Antonie van 
Diemenstraat / Oisterwijksebaan. Een deel 
ontstenen, verticaal (eetbaar?) groen voor 
de muur en de garagedeuren voorzien van 
een mooie printfolie bijvoorbeeld. 
Bloembakken aan lantaarnpalen hangen is 
ook een optie. Of wat te denken van kunst 

van kunstenaars uit de wijk op de vele 
grijze kabelkastjes die door de hele wijk 
staan? In het centrum zijn deze voorzien 
van historische foto’s. 
Voor de Kerst bleek wel dat er genoeg 
animo in de wijk is om er samen iets moois 
van te maken met de actie van lichtbol-
len aan de vlaggenstok. Laten we dit een 
vervolg geven, kijk eens wat je samen met 
je buren voor elkaar kunt krijgen en als 
het een groter plan is klop dan aan bij de 
Gemeente of de Buurtraad. 

En nu? Wat doe je als rechtgeaarde bur-
ger? Dit moet toch ergens gemeld worden? 
Ik overleg met een andere wandelaar die 
ook nieuwsgierig dichterbij is gekomen. 
Het is geen noodgeval, er is niemand in 
direct levensgevaar en er dreigt ook geen 
gevaar voor anderen. Dus geen 112 maar 
het andere nummer 0900-8844 besluiten 
we. Ik krijg een centrale aan de lijn en moet 
mijn plaatsnaam inspreken. Daarna wordt 
ik doorverbonden en doe ik mijn verhaal. 

Welk nummer
Maar wanneer bel je nu 112 en wanneer 
het landelijke politienummer 0900-8844? 
De stelregel is, zo lees ik op de site 
 www.politie.nl : ‘Geen spoed, wel politie? 
Bel dan 0900-8844! Op dit nummer kunt 

Wanneer 112 bellen?             Lucy Reijnen

Op een vroege zondagochtend wandel ik Moerenburg in. Op de hoek van de Hoe-
vense Kanaaldijk en de Kommerstraat schrik ik. Een zwarte Audi ligt bijna in de 
sloot. De voorruit is gebarsten aan de kant van de bestuurder. Jakkes, er zal toch niet 
iemand inzitten? Opgelucht haal ik adem. De auto is leeg. 

u terecht met al uw niet-spoedeisende 
vragen en problemen. Zo nodig wordt u 
snel doorgeschakeld naar het dichtstbij-
zijnde politiebureau.’ Dus eigenlijk alles wat 
zonder ‘zwaailicht’ kan. En 112 bel je bij 
levensbedreigende situaties en wanneer je 
een misdrijf ziet.

Fout geparkeerd
Een man die in een huis vlakbij woont komt 
aanlopen en vertelt dat het al gemeld is. 
“Vannacht rond vier uur is er een hoop 
politie met zwaailichten en sirenes en alles 
erbij geweest”, zegt hij. 
Als ik nog eens goed kijk zie ik, net onder 
de afgebroken zijspiegel, een soort bon-
netje op de portier van de auto zitten. Het is 
een ‘naheffingsaanslag parkeerbelasting’. 
Bizar. Op het bonnetje staat te lezen dat de 
reden hiervoor is: ‘Bij controle is gebleken 
dat u geen of te weinig parkeergeld heeft 
betaald…’ 

De wandelaar en ik vinden dat wel humor.
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Natuurspeeltuin de Takkenbende wordt goed gebruikt. Elke dag wordt er gespeeld door 
kinderen uit onze wijk. De lente is een mooie aanleiding voor wat onderhoud; het hek is aan 
vervanging toe. Een aantal palen en het hek zelf hebben hun beste tijd gehad. Een aantal 
weekenden wordt er nu gewerkt door diverse vrijwilligers, zij vervangen het gaas door een 
houten hekwerk. De bestaande toegangspoorten blijven behouden. Aangezien daarvoor 
aardig wat materialen nodig zijn, klopten de vrijwilligers aan bij het Jopiefonds voor een deel 
van de financiering. Een ander deel kan betaald worden uit de giften die gedaan zijn op 
 www.geef.nl. Met dank aan al deze lieve donateurs kon het benodigde hout besteld 
worden. Doneren kan nog steeds, en is zeer welkom. Kijk bij 'geefacties' en zoek dan op 
Takkenbende. Dit is namelijk de enige inkomstenbron voor de Takkenbende 
(Auteur: Mechtild Kortman)

Door Brouwers Groenaannemers, die namens de gemeente het beheer voeren over Moe-
renburg, werd een zestal bomen aangeplant aan de Koebrugseweg langs de Korvelse 
Waterloop. Dit ter compensatie van de CO2 uitstoot die het beheer met zich meebrengt. Op 
initiatief van Brouwers Groenaannemers werd één van de bomen opgedragen aan de in juni 
2019 overleden Paul Roborgh. Paul was sinds 2002 secretaris van de Vereniging Behoud 
Moerenburg en is daarmee de afgelopen jaren intensief betrokken geweest bij de ontwikke-
lingen in het gebied. Op maandagmorgen 22 maart jl. verzamelde zich daarvoor een aantal 
belangstellenden, waaronder Paul's echtgenote, vrijwilligers van de Vereniging Behoud Moe-
renburg en enkele werknemers van Brouwers Groenaannemers, waaronder David van Iersel 
die de belangstellenden toesprak én na afloop trakteerde op appelflappen. 
Al met al een mooi en zeer gewaardeerd initiatief.
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Voor de senioren uit onze wijk worden 
normaal gesproken diverse activiteiten 
georganiseerd vanuit de Zonnebloem Zuid-
Oost, KBO en het  Senioren Netwerk. Dit is 
allemaal weggevallen, omdat deze organi-
saties geen onnodig risico willen nemen. De 
gezondheid van de leden/deelnemers en 
vrijwilligers stond en staat immers voorop. 

Activiteiten
Bij de KBO zijn de geplande jaarvergade-
ring, het jaarlijkse reisje en ook de nieuwe 
groepsactiviteiten niet doorgegaan. Ook het 
jeu de boules en bewegen voor ouderen ligt 
stil. De diners die ze samen met het  Senio-
ren Netwerk organiseren in de Pelgrimhoe-
ve werden ook geannuleerd, omdat dineren 
op 1,5 meter afstand niet echt mogelijk en 
gezellig is. Het  Senioren Netwerk heeft in 
oktober nog wel een lunch kunnen regelen 
voor ongeveer 25 mensen. Zij genoten er 
toen van om elkaar weer eens te zien en 
gezellig samen te eten. Verder hebben ze 
ook niets kunnen organiseren, maar er zijn 
wel nieuwe ideeën naar boven gekomen. 
Eén van die ideeën is ‘Thee voor Twee’. Wie 
dat wil, kan zich opgeven om bij één andere 
persoon op de thee te gaan. Het Netwerk 
maakt de combinaties en zorgt voor wat 
lekkers bij de thee. Ze hopen hiermee dat 
voor enkele mensen in de wijk weer een 
start gemaakt kan worden om in contact te 
komen met elkaar. 

Fysiek contact
Omdat het  Senioren Netwerk geen leden 
heeft, zien ze de mensen ook niet als er 
niets georganiseerd wordt. Daarom zijn ze 

Onze senior-wijkbewoners in coronatijd                            Debbie de Weijer

De corona-crisis betekent minder mobiliteit en minder contacten voor iedereen, maar 
vooral ook voor onze senioren. Initiatieven voor ouderen om hier iets aan te doen zijn 
niet gemakkelijk te realiseren, zeker omdat direct contact met meer dan één persoon 
op dit moment niet toegestaan is. 

bij alle diner-deelnemers in juni worsten-
brood gaan brengen en rond de jaarwisse-
ling een Nieuwjaarskoek. De Zonnebloem 
heeft ongeveer elke maand een kleine 
attentie voor de gasten rondgebracht: een 
paasstukje, aandacht-kaarten, chocolade, 
kindertekeningen, MuseumPlusBus kunst-
katern en een sint-, kerst- en carnavalsver-
rassing. Ook het KBO verwende hun leden 
in de kerstperiode met bonbons. Dit alles 
gaf de vrijwilligers tevens de mogelijkheid 
om even een kort praatje te maken aan de 
deur, waar veel mensen heel enthousiast op 
reageerden!

Ondersteuning en hulp 
Het  Senioren Netwerk heeft bij hun atten-
ties brieven bezorgd met de boodschap dat 
mensen altijd aan de bel kunnen trekken als 
er wat is. Vanuit de KBO heb ik vernomen 
dat het maandelijkse magazine van de KBO 
nog steeds wordt bezorgd en tevens onder-
steunen zij hun leden telefonisch of via de 
mail. Ook de juridische en maatschappelijke 
ondersteuning is doorgegaan, net als de 
hulp bij het invullen van de belastingaan-
gifte. Daarnaast zijn de leden geïnformeerd 
over de mogelijkheid hun mobiliteit te 
verbeteren via het project ‘Automaatje’ om 
zo bijvoorbeeld de corona-inenting-locatie 
veilig te bezoeken. 

Voor senioren die vragen hebben, meld je 
bij een van de genoemde organisaties: 
KBO Sacrament  06 822 452 88;  Senio-
ren Netwerk  (013) 544 67 83 of Zonne-
bloem afdeling Zuid-Oost  06 223 390 42.
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Ze is er natuurlijk aan gewend dat ze net 
zo oud is als ‘het jaar’. “Handig”, zegt ze, 
“wanneer ik later dement word dan is het 
makkelijk te onthouden.” Ze lacht: als ik dan 
tenminste nog weet welk jaar het is.”

Volwassen
Julia weet nog niet hoe ze het gaat vieren. 
Normaal viert ze haar verjaardag gezel-
lig met een groep vrienden. Ze hoort van 
anderen dat die hun 21ste vieren met een 
speciaal diner. “Dat past niet zo bij mij”, zegt 
ze, “wanneer het mag met corona hoop ik 
gezellig met mijn beste vrienden een goed 
feest te kunnen geven. Gewoon als van-
ouds.” 
Wat volwassen-zijn betekent, vindt Julia 
een moeilijke vraag. “Ik geloof eigenlijk 
niet in volwassenheid. Vroeger dacht ik dat 
wanneer ik maar18 jaar zou zijn of 21 dat ik 
het dan allemaal zou weten. Dat ik dan zou 
weten hoe alles zat en dat ik niet meer bang 
zou hoeven zijn voor dingen. Maar ik heb 
gemerkt dat hoe ouder ik word, ik steeds 
meer ga beseffen dat ik misschien wel 
steeds meer vragen heb en steeds minder 
weet hoe het zit in de wereld.” Ze denkt 
even na. ”Ik denk wanneer je vijftig bent 
ofzo, dat je dan nog steeds zoekt en twijfels 
hebt en dat je dan nog steeds niet weet hoe 
het allemaal precies zit. Ik denk dus eigen-
lijk dat ik me in mijn leven nooit echt, ècht 
volwassen zal voelen. En dat vind ik ook wel 
fijn juist.”

Dromen
Julia doet een theateropleiding en dat is 
best pittig om dat online te doen. Zelfs 
stagelopen moest online, met een groepje 
een theatervoorstelling maken online via 
‘teams’. Ze hoopt dus heel erg dat het weer 
snel een beetje normaal wordt. Julia mist 
het directe theater zien en maken heel erg. 
Theater moet je ècht kunnen zien, ruiken en 

21 in 21                                                                                      Lucy Reijnen

Hoe is het om 21 jaar oud te worden in 2021? Met deze vraag zocht ik jongeren in de 
wijk op en vroeg hen wat dat betekent: ‘volwassen’ zijn. Julia Verstappen, mijn buur-
meisje, wordt 21 in december. 

proeven haast.
Voor de toekomst hoopt Julia dat ze zich 
goed voelt en dat ook kan uitstralen in het 
theater dat ze maakt en wil maken. “In het 
begin van corona leek het alsof mensen een 
soort nieuwsgierigheid en aandacht hadden 
voor elkaar. Juist omdat die afstand er was 
gingen mensen op zoek. Die nieuwsgierig-
heid die moet blijven. Ik denk dat theater 
daaraan kan bijdragen. Iedereen lijkt soms 
zo erg in zijn eigen bubbel te zitten. Wan-
neer mensen nieuwsgierig zijn en blijven, 
open staan voor elkaar, dan komt er contact 
en drijven mensen niet zo uit elkaar.” 
Julia denkt dat theater kan bijdragen aan 
meer verbondenheid tussen mensen: “The-
ater maakt de wereld een beetje groter.”
 
“Mensen vaak zijn vaak best hard naar 
elkaar en naar zichzelf. We vergelijken veel, 
komt ook door sociale media”, vindt Julia. 
“Mensen zouden meer moeten bedenken 
hoe ze zelf behandeld of bekeken willen 
worden en dan zo ook anderen benaderen. 
Daar wordt het al beter van. Ja, en open 
staan voor anderen en nieuwsgierig blijven.” 
Later komt Julia met nog en belangrijke 
aanvulling: “Humor is ook superbelangrijk. 
Kunnen relativeren en jezelf niet zo serieus 
nemen. Dat helpt ook om de wereld mooier 
en beter te maken.”

Julia Verstappen
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Meer kleur en fleur in de 
Armhoefse Akkers  

 
De bloembakkenactie van de Buurtraad, zoals aangekondigd in het maartnummer van 
de buurtkrant, is nu al een groot succes.  
 
Na twee weken hard werken en deur aan deur in de betreffende straten in de wijk 
aangebeld te hebben, zijn onze Groen in de Wijk-projectgroep en de groengroep erin 
geslaagd nu al onze doelstelling te overtreffen. Hadden we dertig bloembakken al een mooi 
resultaat gevonden, nu zitten we (eind maart) al op het dubbele daarvan! Fantastisch dus 
voor het groen in onze mooie wijk, en dat in zo’n kort tijdsbestek.  
 
Veel dank zijn we verschuldigd aan alle mensen die vertrouwen hebben getoond in het 
project en al hebben besteld, maar ook veel dank aan onze 
dames van de groengroep. Zonder hen hadden we dit 
onmogelijk kunnen bereiken.  
Met de bloembakken aan de gevels wordt onze wijk, en met 
name de straten met weinig of geen groen, fleuriger en 
levendiger. En daar doen we het allemaal voor, samen met u. 
Als de productie en afwerking even voortvarend verlopen als 
dat de bestellingen binnenkwamen, hopen we de eerste bloembakken eind april te kunnen 
plaatsen. 
 
We gaan tot nader order door met de actie, zo lang de productiemogelijkheden het toelaten. 
Het moment dat de actie beëindigd moet worden, zal tijdig worden bekendgemaakt op 
facebook en de website  www.armhoefseakkers.nl. 
Mochten er onder u nog vragen bestaan over de bloembakken, dan kunt u zich altijd richten 
tot:  groen@armhoefseakkers.nl of bel Rian van der Schoof op  06 413 303 11. 
 
 

“De stembanden zitten in je strottenhoofd, 
achter de adamsappel (bij de mannen). 
Iedereen heeft er twee die symmetrisch zijn 
en aan de voorzijde bij elkaar komen. Dit 
zijn spieren met bindweefsel en slijmvlies. 
Als we ademen, buigen de beide stemban-
den van elkaar weg en als we willen praten 
of zingen komen de stembanden samen. 
De lucht die door de stemspleet stroomt 
zorgt ervoor dat de stembanden gaan trillen 
waardoor je geluid kunt maken. Vervolgens 

Lief zijn voor je stem                                                       Debbie de Weijer

Op 16 april is het de internationale Dag van de Stem. Interessant, want iedereen 
gebruikt zijn stem, maar hoe werkt deze nu eigenlijk en wat kun je doen voor een 
goede gezonde stem? Om antwoord te krijgen op mijn vragen heb ik contact gezocht 
met Irma Sparidans van de gelijknamige Logopediepraktijk in gezondheidscentrum 
Piushaven.

Irma Sparidans
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zorgen je keel, tong en lippen ervoor dat 
het geluid wordt omgezet in klanken en 
woorden. De grootte van de stembanden 
varieert: bij mannen zijn deze 17-23 mm. Bij 
vrouwen zijn ze zo’n 5 mm kleiner. 

Stemproblemen
Heesheid ontstaat wanneer de stembanden 
niet volledig kunnen sluiten of als deze be-
schadigd zijn. Dit kan bijvoorbeeld wanneer 
er een poliep of knobbeltje eelt op zit. Als 
het slijmvlies overbelast raakt en hierdoor 
roodheid en irritatie ontstaat, kan dit stem-
problemen veroorzaken. Dit kan komen 
door verkoudheid, maar ook door neurologi-
sche problemen zoals de ziekte van Parkin-
son of MS. Aangeboren stemproblemen zijn 
zeldzaam. 
Eigenlijk kan iedereen stemproblemen krij-
gen. Bij jongens zien we dat in de pubertijd 
wanneer ze de baard in de keel krijgen en 
lager gaan praten. Als vrouwen in de over-
gang zijn, daalt het vrouwelijke hormoon 
waardoor de mannelijke hormonen relatief 
toenemen en wat zorgt voor een dalende 
stem. 
Op dit moment is er een toename van men-
sen met stemproblemen. Dit komt ten eerste 
omdat het corona-virus zorgt voor proble-
men met de ademhaling, stem en slikken. 
Ten tweede wordt er veel thuis gewerkt met 
beeldbellen. Mensen hebben hierdoor vaak 
een verkeerde houding, ze praten meer en 
harder en ervaren meer stress en dat slaat 
vaak over op de stem.”

Do’s and don’ts
Als ik vraag aan Irma hoe je je stem ver-
keerd kunt gebruiken geeft zij aan: “roe-
pen, gillen, schreeuwen, hard en/of te lang 
praten, werken in een lawaaiige omgeving 

(fabriekshal of café) en uitgaan. Maar ook 
fluisteren is niet goed. Je stembanden 
staan dan namelijk in een verkeerde stand, 
waardoor er kracht op je stem ontstaat. Je 
kunt ook beter niet je keel schrapen, teveel 
alcohol drinken (droogt uit) of roken (kans 
op chronische ontsteking van het slijmvlies). 
Daarnaast is de luchtkwaliteit ook van be-
lang. Ben je veel in een ruimte die stoffig en 
droog is, dan kun je bijvoorbeeld water ver-
dampen op de radiator. Overigens zorgt een 
hoge ademhaling - wat vaak te maken heeft 
met stress - ook druk op de stembanden. 
De stem wordt niet slecht van praten, alleen 
wel door verkeerd gebruik. Dus als je op 
een rustige manier praat op normaal volume 
en let op je (buik)ademhaling, is dat het 
beste. Verder zijn gezonde leefpatronen 
belangrijk, net zoals een goede lichaams-
houding. Als je bijvoorbeeld verkeerd zit, 
kan er spanning op je strottenhoofd komen 
waardoor de spieren niet goed bewegen 
en de toonhoogtes niet goed uit de verf 
komen. Drink verder voldoende water voor 
de hydratatie en neem op tijd rust als je een 
spreekberoep hebt. En, als je voelt dat je 
vermoeid bent, praat niet door, maar gun je 
stem rust. Let dus goed op je stem. Adem 
door je neus, dan komt er warme en schone 
lucht (door de neustrilhaartjes) de keel bin-
nen en ga zuinig om met je stem!”

Wanneer je langer dan 3 weken continue 
heesheid hebt die niet verdwijnt, raadt 
Irma aan om naar een huisarts te gaan. In 
principe heb je geen verwijzing nodig voor 
een logopedist, maar een huisarts zal eerst 
onderzoeken of er mogelijk onderliggende 
ziektes zijn die de heesheid kunnen verkla-
ren. Net zoals een goede logopedist ook te-
rugverwijst naar de huisarts als de klachten 
na behandeling niet overgaan.
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Punten uit de 
buurtraadvergadering van 

16 maart 2021!  
 
De afspraak met de gemeente over het verkeer in de wijk is verplaatst naar eind maart. 
Voor 1 april moet er een plan liggen voor het vrachtverkeer. Er is dus nu nog geen nieuws. 
Als het goed is volgende keer wel. 
 
Naar aanleiding van het gesprek met een delegatie van de Buurtraad en de omwonenden 
van het Aldi-terrein zijn er afspraken gemaakt. Er is besloten samen verder te gaan in dit 
dossier, in de hoop een invulling te krijgen die voor alle partijen aanvaardbaar is. 
 
Er zijn veel plannen voor het groen in de wijk. De groengroep gaat langs de deur om 
aandacht te vragen voor de bloembakken-actie. Zie daarover elders in deze wijkkrant. 
Ook gaan we aan de slag met een zonnebloemen-actie. Hierover wordt ook in deze 
wijkkrant meer verteld. Er liggen nog andere ideeën op de plank, zoals regentonnen, groene 
daken en bloembollen. Daarover volgt later meer info. 
 
 
 
 

De jongeren die mee gaan doen krijgen met 
leeftijdsgenoten een heel afwisselend en 
creatief programma aangeboden, helemaal 
gratis. Zij krijgen begeleiding van kun-
stenaars en tekendocenten van Vincents 
Tekenlokaal. Ze gaan op pad naar een 
kunstmuseum, een kunstenaarsatelier en 
een kunstacademie, waar ze veel inspira-
tie kunnen opdoen en kennis maken met 
nieuwe technieken.

Komt De Nieuwe Vincent uit onze wijk?                                          Klari taborsky
De komende weken kunnen jongeren tussen de 10 en 14 jaar hun allerbeste teke-
ningen opsturen om mee te dingen naar een gewilde plek bij De Nieuwe Vincent. Dit 
succesvolle talentenprogramma start in mei en biedt plaats aan maximaal vijftien 
jongeren. Er zijn vast ook tekentalenten in onze wijk!

 Meedoen
De Nieuwe Vincent is speciaal voor jongens 
en meiden tussen 10 en 14 jaar die zich 
verder willen ontwikkelen in tekenen en 
schilderen. Inzenden kan uiterlijk tot en met 
zondag 25 april, maar eerder mag ook. Uit 
alle inzendingen kiest een jury maximaal 15 
deelnemers, waarbij ze let op creativiteit en 
eigenheid. De jonge talenten gaan aan de 
slag tijdens ca. 12 bijeenkomsten op zondag 
en soms ook op zaterdag in de maanden 
mei t/m december. Deelname kost niets, al-
leen tijd en creativiteit. Interesse? Vraag de 
startersinformatie aan of meld je direct aan 
via  www.denieuwevincent.nl
 
Op 19 december wordt een expositie ge-
houden van al het nieuwe werk., de moge-
lijkheid al het nieuwe werk te bewonderen 
tijdens een expositie. Als afsluiting kiest de 
jury één deelnemer die zich De Nieuwe Vin-
cent 2021 mag noemen. Hij of zij heeft zich 
tijdens het talentenprogramma bijzonder 
ontwikkeld en ontvangt een prijs, die deze 
ontwikkeling nog verder kan stimuleren.

De Nieuwe Vincenten volgen een master-
class aan de Kunstacademie van Fontys 

(foto: Maria van der Heyden)
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Het is wel een verrassing wanneer je door 
het huis de tuin bereikt. Een flink zwembad 
en een tuinhuis over de hele breedte van 
de achtertuin. Tijn heeft het helemaal zelf 
ontworpen en gebouwd. Door de ‘heat-
pipes’ en de zonnepanelen is het geheel 
ook energie-neutraal. Een slaapkamer, een 
zitgedeelte een halfopen keukentje. Na-
tuurlijk ook een badkamertje en een aparte 
toiletruimte. Tijn en Astrid mogen met recht 
trots zijn. Ze runnen het voor hun plezier en 
met plezier. Ze weten ook precies wat ze 
willen. Ze willen geen vakantiehuis zijn. 

Corona
Tot corona liep het allemaal boven verwach-
ting goed en zaten ze 90% vol. Nu is dat 
minder. Tijn en Astrid zijn echter creatieve 
ondernemers. Ze bieden nu naast een over-
nachting ook een arrangement aan met een 
drie-gangen-menu. Astrid is een enthousi-
aste hobby-kok en weet als sommelier als 
geen ander welk wijntje daar mooi bij past. 
Dat valt allemaal onder ‘maaltijd bezorgen’. 
In deze tijd is het moeilijk voor mensen die 
iets te vieren hebben. Ze hebben nu al twee 

De vlag hangt uit bij

Top Bed & Breakfast                                                              Lucy Reijnen

In de St. Josephstraat hangt de vlag altijd uit. Tenminste sinds half juli 2019. De vlag 
staat voor het ‘aangesloten’ zijn bij B&B Nederland maar dat niet alleen. Tijn en Astrid 
van Avoird zijn heel trots op de vijf tulpen die hun B&B kreeg na een inspectie door 
een secret guest. Tijn is eigenlijk interieurbouwer en Astrid gastronomisch sommelier. 
Bed & Breakfast 013 is een uit de hand gelopen hobby.

keer een romantische corona bruiloft mogen 
organiseren. Mensen trouwden ergens in de 
buitenlucht en kwamen daarna bij hen de 
huwelijksnacht doorbrengen. 

Tilburg beter kennen
Sinds ze de B&B runnen hebben ze Tilburg 
beter leren kennen. “Er zijn zoveel evene-
menten, beurzen en festivals die we eerst 
niet of nauwelijks kenden. De Spoorzone, 
het gebied van de Piushaven, het Spoor-
park en 013 natuurlijk. Door onze gasten 
kijken we naar Tilburg door hun ogen”, zegt 
Tijn. “Tilburg heeft veel te bieden. Zo had ik 
nog nooit van de ‘Breibeurs’ gehoord. We 
kregen gasten uit het noorden van het land 
die daar naar toe gingen.” Hij lacht. “Zo leer 
je nog eens wat.”



39

 

Wijkkwis 2021 
We hebben geen glazen bol, maar toch zijn Klaartje van 
Beerendonk, Debbie de Weijer, Corin Sweegers en Jaap 
van Loon bezig met de voorbereidingen van de wijkkwis. 
Vooralsnog gaat deze plaatsvinden op zaterdag 26 juni 
met een week later de prijsuitreiking op 3 juli. 
Hoe en wat we gaan doen, blijft nog even geheim, maar 
via Facebook en dit Wijkblad houden we u op de hoogte. 
Reserveer de beide data alvast! 

 
 

Bij elkaar zittend, beginnen ze als vanouds 
‘slap te ouwehoeren’. Dan komen ze op 
het idee om met dit slap geouwehoer iets 
te gaan doen in de vorm van een podcast. 
Al snel zitten ze bij Lucas thuis in de J.P. 
Coenstraat in het tuinhuisje achter in de tuin 
te kletsen en nemen ze het gesprek op met 
hun telefoon. De succesvolle podcastserie 
‘Het tussenuurtje’ is een feit.

Podcast
De meeste mensen weten intussen wel wat 
een podcast is. Voor wie dat niet weet: een 
podcast is een soort van radio-uitzending 
via internet. Je kunt een podcast beluisteren 
via je telefoon, tijdens het wandelen bijvoor-
beeld. Het mooie is dat je een ongelooflijk 
groot aanbod hebt want er zijn podcasts 
over allerlei onderwerpen. Vreemde 
hobby’s, documentaires, hoorspelen: over 
alles kan een podcast gemaakt worden. 
Sommige podcasts verschijnen dagelijks, 
anderen maandelijks. Podcast ‘Het Tussen-
uurtje’ komt iedere week met een nieuwe 
uitzending.

Tussenuurtje
De vier vrienden gaan met elkaar in gesprek 
op dezelfde manier als ze dat tijdens een 
tussenuur op school zouden doen. Met dit 
verschil dat ze nu van te voren afspreken 
waar ze het vooral over gaan hebben. De 
onderwerpen komen uit hun directe leer-

Tussenuurtje                                                                      Lucy Reijnen
Ze werden bij aardrijkskunde de klas uitgestuurd, Jesse Miltenburg, Luuk Zijlmans, 
Jonas Brock en Lucas Verstappen. Ze zitten in 6 VWO op het Odulphus-lyceum en er 
was iets met een werkstuk, een samenvatting die niet af was. 

wereld en vanuit de echte ervaringen van 
17 en 18-jarigen. Het kan gaan over de 
liefde, over kleding, over de verkiezingen, 
over schaamte, over mannelijkheid, over de 
feestdagen en over alles wat in het leven 
voorbijkomt. De jongens zijn erg open, zijn 
soms serieus, brengen er humor in en kun-
nen relativeren. De discussies zijn soms 
fel maar ze weten steeds tegenstellingen 
vriendschappelijk te overbruggen.

Uniek inkijkje
Het luisteren naar de podcast geeft je een 
uniek inkijkje in de leefwereld van een vrien-
dengroep. Het middelbare-school-sfeertje is 
er direct. De vrienden sturen onbevangen 
hun kijk op de dingen de wereld in. Soms 
is het inderdaad ‘slap geouwehoer’, soms 
is het ongenuanceerd, soms is het kort 
door de bocht, soms is het grappig, soms 
hilarisch, en soms is het kwetsbaar. Maar 
het is altijd heel puur en recht uit het hart. 
Het is ècht. 
Het is daarom ook in korte tijd erg populair 
geworden. Het stond in no-time bovenaan 
in de podcast hitlijst van Spotify. Ze werden 
opgemerkt door een mediabedrijf die ‘Het 
Tussenuurtje’ nu begeleidt en ondersteunt 
met professionele apparatuur. Ook de me-
dia kregen lucht van de vrienden. Omroep 
Brabant wijdde er een nieuwsitem aan, de 
website Cosmo-girl had een lovende recen-
sie, ze hadden 3FM aan de telefoon, er was 
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aandacht van RTL-nieuws en ze dromen 
van de tafel van Jinek.  

Kortom het beluisteren waard. Niet al-
leen voor jongeren maar ook voor ouders, 

leraren en iedereen die weer heel even dat 
middelbare-school-gevoel terug wil krijgen. 
‘Het tussenuurtje’ kun je vinden in je favo-
riete podcastapp en ze zijn ook te volgen op 
Instagram. 

De makers van Tussenuurtje met v.l.n.r.  Jonas, Jesse. Luuk en Lucas

 

Coronaatje 

Opkikkertje: Het is alweer een jaar geleden, dat we geconfronteerd 
werden met een intellectuele lockdown.   
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Als je in de tuin aan het snoeien bent, dan heb je takken 
die je weg wilt doen. Normaal gesproken worden deze 
gewoon bij het GFT weggegooid. Nu in Coronatijd 
bedacht een buurtbewoner uit de Oisterwijksebaan dat 
andere mensen mogelijk wel een paar Seringentakken 
zouden willen hebben. Dus zette ze deze buiten op straat 
neer in twee emmers met een briefje dat de takken gratis 
meegenomen mochten worden. Het liep niet zo storm, 
maar een paar dagen later ontving deze bewoner wel een 
lief bedankkaartje in de brievenbus voor de mooie takken. 

 

Zo ook de groep van acht studenten in het 
pand op de hoek St. Josephstraat / Gerard 
de Bondtstraat. Vorselaars had daar vroeger 
zijn slagerij/slachterij. Een wisselende groep 
jonge mensen met diverse achtergronden, 
culturen, gebruiken en talen. Maar ook met 
ambities en toekomstvisies die persoonlijk 
van aard zijn. Een kennismaking. 
 
Natacha Cazenave (21) volgt (IBA) Interna-
tionaal Business Administration in Marseille. 
Dankzij een uitwisselingsprogramma kwam 
ze op Fontys Academy om haar Engels te 
verbeteren. Ook wilde ze Nederland ontdek-
ken: “een land dat voorloopt op energie-
gebied en ecologische transitie.” Na deze 
opleiding wordt het zes maanden stage in 
Singapore. Daarna kan ze promoveren en 
gaan werken: “aan de evolutie en vooruit-
gang van onze wereld ter bescherming van 
onze toekomstige generaties.”

Aoife Cross Gorman (29} uit Ierland stu-
deert aan de TU. Ons land werd aanbevolen 
als de beste plek in Europa voor Engels 
sprekende studenten. Tilburg trok hem 
speciaal vanwege het programma Cogni-
tieve Wetenschappen dat als bachelor wordt 
aangeboden.

Buitenlandse studenten in onze wijk                         Rian van der Schoof

Tilburg: studentenstad met veel internationale opleidingen. En dat trekt vanzelf bui-
tenlandse studenten die huisvesting zoeken. Via organisaties worden deze jongeren 
vaak voor hun eigen sociale ontwikkeling in groepen in studentenwoningen gehuis-
vest, waar ze beter acclimatiseren en socialiseren. 

Mathew (27) uit Dublin is gestart met Trend 
Research en Concept Ontwikkeling. Een 
dronken bui met Kerstmis bracht hem naar 
Tilburg (“nog nooit van gehoord”) van-
wege het studieprogramma. “Nederland is 
het beste fietsland, dat wist ik wel en dat 
maakte me enthousiast”. Hij vindt het heel 
fijn om in Tilburg te wonen, het geeft hem 
het ‘Dublin-gevoel’ qua grootte en inwoner-
tal. Maar veel meer relaxed “en dat is tof”. 
Alles is met de fiets te doen en hij woont 
met fijne huisgenoten, zeker een bonus in 
coronatijd. Na zijn titel wil hij een carrière in 
de parfumerie.

Razza Singh (20) uit Bangalore India, Busi-
ness School Econometrie en Operations 
Research aan de TU. Tilburg om privére-
denen: zijn vriendin koos Eindhoven en z’n 
beste vriend Tilburg voor de studie eco-
nometrie. Deze studie staat internationaal 
heel hoog aangeschreven, dus dat werd het 
voor Razza. College volgen zit er voorlopig 
niet in. Hij wil bevoorradingsketens (supply 
chains) gaan optimaliseren voor voedsel, 
water en medische zorg naar afgelegen 
gebieden.

Nathalie (19) uit Wuppertal, koos voor de 
studie Online Culture op de TU. Heeft het 
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heel goed naar haar zin in Tilburg: in een 
internationaal studentenhuis te wonen, 
inzichten te krijgen in diverse talen, en (eet)
culturen. Op dit moment gaat haar interesse 
voor later uit naar (dagblad) journalistiek.

Anouk Ragot (20) uit Avignon Zuid Frank-
rijk mocht een semester in het buitenland 
gaan studeren. Fontys Tilburg werd het 
vanwege de studie Digitale Marketing, 
wat aansluit op haar eerdere studies. Ze 
ontmoet veel mensen met verschillende 
achtergronden op de universiteit, woont met 
mensen uit de hele wereld en haar Engels 
krijgt een flinke oppepper. Anouk gaat in 
Frankrijk afstuderen en wil haar eigen agro-
food-bedrijf opstarten.

Anna Skibjuk (21) komt uit Helsinki. Heeft 
zowat haar hele leven gedanst en gewerkt 
in de kunstsector. Ze zag Fontys Hoge-
school voor de Kunsten op Instagram en 
studeert daar nu aan de Dance Academy. 
Tilburg vindt ze “een mooie gezellige stad 
vol geweldige internationale vrienden”. Van-
wege een ernstige depressieve aandoening 
zit de studie momenteel in het slot. Haar 
toekomst: creatief choreografe en bewust-
zijn bijbrengen over psychische stoornissen.

Een verscheidenheid aan ambities, toe-
komstdromen en idealen dus, maar de rode 
draad in hun verhalen is toch wel een betere 
wereld te creëren voor de toekomst. 

 

Coronaatje 

“Sinds corona drink ik  iedere avond één glaasje wijn tegen de 
eenzaamheid. Inmiddels staan hier meer dan 90 lege flessen …” 
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Rietkragen

Wat ziet het zijterrein van de voorma-
lige waterzuivering aan de Hoevense 
kanaaldijk er ineens weer anders 
uit. De afgelopen weken is al het 
riet verwijderd, waardoor je vanaf de 
verhoging bij Huize Moerenburg weer 
het Wilhelminakanaal ziet liggen

Stenen

Het kan zomaar zijn dat je beschilderde 
stenen tegenkomt tijdens de dagelijkse 
corona wandeling. Deze kleine cadeautjes 
worden anoniem en op random plekken 
neergelegd op paaltjes, bankjes of paden, 
maar niet zomaar ergens in de natuur. Op 
weg naar school verstopte mijn buurjon-
gen een steen met Takkie in een voor-
tuintje. Op de terugweg naar huis, was 
hij getuige dat een klein kindje zijn steen 
vond: “Oh Takkie, die is leuk!” “Veel plezier 
ermee”, riep mijn buurjongen. “Oh mag 
ik hem echt houden?” Weer een steentje 
bijgedragen aan een geluksmomentje.

Geblokkeerd

Nu de bewoners in de toren en zijbeu-
ken van de voormalige Sacraments-
kerk zijn getrokken, wordt ineens ook 
duidelijk dat het ‘kerkpleintje’ verdwenen 
is. De parkeerplaatsen waren in het ver-
gunningentraject al ingetekend, maar nu 
er een heg staat, wordt ineens duidelijk 
dat twee bomen het trottoir blokkeren. 
Geen veilige situatie, dus de oplossing 
laat zich raden…
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INFORMATIE 

 Buurtkrant E-mail: armhoefseakkers@gmail.com 
     Redactie-adres Spoorlaan 2    5017 JS Tilburg     
     Advertenties Anneke v.d. Avoird Bosscheweg 192    542 30 65 
  
 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  -Debbie de Weijer- 
Anne-Marie Smulders (In the picture) - Rob Ysebaert (lay-out).  

   
 Reacties 

Buurtkrant 
Deadline kopij volgend nummer  
Verschijningsdatum rond:  

       6 mei  
     21 mei 

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

 Buurtraad E-mail:  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 (groen in de wijk), Remco Westhoek  (013) 535 70 08 
(groen in de wijk, 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 
 buurtraad@armhoefseakkers.nl 

               
 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:  
 wijkagenten-armhoef-hoogvenne.tilburg-centrum@politie.nl 
voor Elco Tissen & Birgit Coppens en  cluster-2.groene-
beemden@politie.nl voor Ramon Stoops als het Moerenburg 
betreft. 

  
 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. 
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 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. 

  
 De Wever 

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

 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). 
 

 AED-apparaat Pelgrimhoeve, Terrein Jan Wier, Hogendriesstraat en Tivolistraat 
60. Leren omgaan met AED? Mail naar  aedtilburg@ziggo.nl  

  
 Senioren Netwerk 

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

  
 KBO-Sacrament Contact en informatie over de activiteiten:  

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

 Centraal Meldpunt 
Gemeente Tilburg 

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

 Overlast rond Jan 
Wier / Meldpunt 
GGz 

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

 Meldpunt 
Waterpaviljoen 
Moerenburg 

 

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

 Misstanden in 
Moerenburg 

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

 Buurtpreventie 
Team Piushaven 

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

 
 
 
 

Te koop 
Zeer lichte aluminium motorboot, lengte 5 meter, met trailer en 8 pk Yahama, i.z.g.st. weinig 
gebruikt, altijd binnen gestaan, ideaal voor op het Wilhelmina kanaal en Piushaven (afmeren 
geen probleem) en ook de Biesbosch  06 127 828 56.

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 

 
 
 

 
 
 
 
 

                                                                        

Ontdekstation013
Kom ontdekken in de Spoorzone. 

Ontdekstation013 is een 
mooie, oude fabriekshal in de 
Spoorzone waar van alles te 
beleven is op het gebied van 

techniek. Leuk als uitje met 
vriendjes en vriendinnetjes!

Houd onze website en social media in 
de gaten wanneer we weer open gaan.

www.ontdekstation013.nl

Hier
zou 
uw 

advertentie
kunnen
staan
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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?


