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De kunstwerken van Urban Artist Joep van Gassel onder het viaduct over de Piushaven 
zijn onlangs voorzien van een energiezuinige en kleurrijke ledverlichting. Hierdoor hebben 

de kunstwerken een extra dimensie gekregen. Joep heeft zelf de werken helemaal schoon-
gemaakt en bijgewerkt. Het resultaat is prachtig geworden (foto Toine Kocx)
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Het was wel even slikken voor de leden 
van de Buurtraad toen Lout enkele maan-
den geleden aankondigde te gaan stoppen. 
Al die jaren was er onder zijn bezielende 
leiding immers een hardwerkend clubje vrij-
willigers druk bezig geweest met het wel en 
wee van onze wijk die naast Armhoef ook 
Moerenburg en een deel van Tivoli omvat. 
“Soms wordt gedacht dat we er alleen voor 
Armhoef zijn en dat is jammer, want voor 
de gemeente zijn we ‘vertegenwoordigers’ 
van een veel groter gebied.”

Buurtraad
“In feite is de Buurtraad gewoon een 
vrijwilligersorganisatie, waarin erg veel 
werk wordt verzet. Er zijn ook in onze wijk 
stevige aandachtspunten waarvoor het 
belangrijk is dat we weten wat er onder de 
bewoners leeft. Daarom zou ik ook graag 
willen, dat er mensen in komen te zitten 

Dag Lout, dag voorzitter …
Na ruim zeven jaar verlaat Lout Donders als voorzitter de Buurtraad. Hij laat niet al-
leen die functie voor iemand anders achter, hij verlaat ook onze wijk waar hij 30 jaar 
heeft gewoond.

vanuit alle geledingen in onze wijk en zeker 
ook wat jongeren. Dat is nu niet het geval 
en dat is jammer”, steekt Lout van wal.
“Ik ben er trots op, dat ik een fijne groep om 
me heen had, waarbij onze secretaris Ineke 
van Kasteren in feite de motor, drijvende 
kracht en kurk is. Ik vind ook, dat we er 
aardig in slagen te voelen wat er in de wijk 
leeft en dat we ook tijdig in actie zijn geko-
men bij heikele punten, zoals de ontwik-
kelingen rond Jan Wier, het vrachtverkeer 
in de wijk, de bomen-soap in de JP Coen-
straat, of meer recent de voorgenomen 
bouw van het ‘Duveldorp’, wat nu opnieuw 
op de ontwerptafel ligt, waarbij we de direct 
omwonenden ondersteund hebben.”

Mandaat
Gekscherend vergelijkt hij de ‘macht’ van 
de Buurtraad met het Noord-Koreaans-mo-
del: “Je bent een groepje goed bedoelende 
vrijwilligers met geen enkel mandaat. Daar 
denkt de gemeente overigens duidelijk 
anders over en dat zie je nu ook in diverse 
verkiezingsprogramma’s opduiken. Ieder-
een ziet graag dat de Buurt- en Wijkraden 
versterkt worden en de wijkbewoners ècht 
kunnen en gaan vertegenwoordigen. De 
gemeente wil dat zeker, maar tot nu toe 
blijft het te vrijblijvend.
Je moet zo’n legitimatie dan wel anders 
organiseren, vind ik. Ikzelf had graag onze 
Buurtraad willen omvormen tot een stich-
ting of vereniging, waardoor je je jaarlijks 
moet verantwoorden naar de bewoners/
leden, maar dan gelijktijdig ook de gelegen-
heid hebt om nieuwe ideeën en wensen 
met elkaar uit te wisselen. 
We wonen in een wijk met weinig diversiteit 
en waarin het gros van de bewoners het al-
lemaal best wel goed voor elkaar heeft. Dat 
besef moet er ook zijn. Op andere plekken 
in Tilburg zijn er heel wat meer problemen.”

Lout in actie tijdens een veiling 
voor Gijsje Eigenwijsje
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Aandacht
Toch kent ook onze wijk een aantal ‘stevige’ 
dossiers die de nodige aandacht van de 
Buurtraad vragen. Worden daarmee ook 
successen geboekt? 
Lout: “We hebben als Buurtraad stevig initi-
atief genomen bij de komst en uitbreidingen 
van Jan Wier en dat is aardig gelukt. Ik vind 
dat iedere wijk bepaalde problemen van/
in de stad mee moet oplossen. Maar dat 
wil niet zeggen, dat als er eenmaal een 
plekje is gevonden, je kunt gaan stapelen 
door allerlei extra voorzieningen daar onder 
te (gaan) brengen. De manier waarop dat 
loopt en de communicatie met de buurt 
verdient geen prijs.”

Uitdaging
Een ander voorbeeld is de komst van Wa-
terProef op de voormalige Waterzuivering 
aan de Hoevense Kanaaldijk. Daar zijn we 
als Buurtraad heel alert op geweest. Er zit 
nu op ons initiatief een klankbordgroep die 
alle plannen nauwlettend volgt en toetst. 
Ook het weren van vrachtverkeer lijkt nu 
aangepakt te worden. Onder andere door 
verbodsborden en het plaatsen van een 

De toekomst van de Waterzuivering is een 
stevig onderwerp in de Buurtraad

Lout blijft zich inspannen voor een spits 
op de Sacramentskerktoren

portal over de Kempenbaan, dat het ver-
keer waarschuwt voor het lage spoorwegvi-
aduct over de Ringbaan-Oost. 
De ‘van het gas af’ problematiek als 
antwoord op de klimaatsituatie is ook een 
belangrijke uitdaging. “Ik had graag gezien, 
dat we als jaren-dertig-wijk al volop aan de 
slag waren met duurzaamheid en de ener-
gietransitie. Dat wordt nog een hele opgave 
zowel technisch als financieel.”

Terugkijkend op zijn rol als voorzitter van 
de Buurtraad: “Ik heb het met veel plezier 
gedaan en er ook energie van gekregen, Ik 
vind dat iedereen iets moet doen voor de 
gemeenschap en ben ook blij met de vele 
vrijwilligers in de wijk. Bijzonder jammer 
dat we nu al twee jaar geen vrijwilligers-
bedankavond hebben kunnen organiseren, 
want dan zie je pas hoeveel mensen hun 
ziel en zaligheid stoppen in allerlei dingen 
voor anderen. Ik zal de spontane gesprek-
jes in dit ‘kneuterig dorpje’ echt gaan mis-
sen! En ook het klokje van de Trappisten, 
dat bepaalde voor een deel mijn dag (en 
nacht) ritme.” 
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Onze wijkwethouder, Rik Grashoff. Iedere 
ochtend weer, stapt hij vroeg in de trein die 
hem van Delft naar Tilburg brengt. “Veel 
dichterbij dan je denkt”, zegt hij.  Rustig 
lezend en werkend in de trein is hij in vijftig 
minuten in de stad waar hij sinds april vorig 
jaar wethouder is. Als oud-kamerlid voor 
GroenLinks, oud-wethouder in Delft en Rot-
terdam en oud-gedeputeerde in Brabant, 
politiek door de wol geverfd, vervangt wet-
houder Grashoff - tot er een nieuw College 
is - oud-wethouder Mario Jacobs die vorig 
jaar vertrok naar een baan als dijkgraaf bij 
Waterschap Aa en Maas. 

Er gebeurt hier onvoorstelbaar veel                                 Jan van Kessel

Met de Gemeenteraadverkiezingen in aantocht verdwijnt in Tilburg straks interim wet-
houder Rik Grashoff van het toneel. Voor de Wijkkrant een reden met hem in gesprek 
te gaan.

Aangeharkt
“Tilburg is een fantastische stad”, vindt 
Rik. “Er gebeurt hier onvoorstelbaar veel. 
De stad is niet aangeharkt en juist dat 
stimuleert heel veel mensen. Met recht is 
volgens mij heel Tilburg trots op de LocHal 
en het Spoorpark en zal dat straks zijn op 
het Stadsforum en andere ontwikkelingen 
in de stad. Want we staan niet stil. De stad 
Tilburg en zeker ook het centrum is één 

van de meest versteende steden van het 
land. Niet voor niets leed de stad tijdens de 
hete zomers heel erg onder de hittestress. 
Tilburg was enkele jaren terug zelfs een 
keer één van de heetste plekken in Europa. 
Dus terwijl we binnen de stadsgrenzen de 
komende jaren 25.000 nieuwe woningen 
gaan bouwen, maken we de stad toch 
groener. Een uitdaging, maar wel een 
mooie én noodzakelijke.”

Waakzaam
“In Armhoef en Tivoli is het heel goed 
wonen. Dat is fijn, maar dat betekent ook 
dat je er waakzaam voor moet zijn dat je 
ook op het stadhuis de aandacht krijgt als 
dat nodig is” legt Rik uit. “In het College 
hebben alle wethouders daarom naast 
hun `gewone` portefeuille enkele wijken 
als wijkwethouder. De wijkwethouder zorgt 
ervoor dat als er in zijn of haar wijk iets 
speelt, dat de aandacht krijgt. Deze springt 
daar dan in, neemt contact op met bijvoor-
beeld de Buurtraad, laat onderzoek doen 
en bespreekt dit met collega wethouder(s).”
 
Issues 
En er zijn wel wat issues in Armhoef en Ti-
voli. Denk aan het Duveldorp in Tivoli waar 
Bas van der Pol (D66) de wijkwethouder is. 
Of bijvoorbeeld het sluipverkeer van zwaar 
vrachtverkeer in de J.P. Coenstraat. Rik 
hierover: “We nemen dit jaar nog een ver-
keersbesluit. Dus laten we ervan uitgaan 
dat hier eind dit jaar eindelijk een einde 
aan komt; er komt een vrachtwagenverbod 
(uitgezonderd bestemmingsverkeer).”
En heel actueel is de ontwikkeling bij de 
Waterzuivering. “Ik kan het niet anders 
zeggen, we hebben iets in de voorberei-
ding niet goed gedaan”, beaamt Rik “We 
hebben onvoldoende gekeken naar de 
verkeersafwikkeling. Daarom doen we daar 

Wethouder Rik Grashoff
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De ‘overdracht’ van onze wijk een jaartje 
geleden met v.l.n.r. Lout Donders, 

Mario Jacobs en Rik Grashoff

nu alsnog onderzoek naar. We nemen dan 
ook pas het besluit over de vergunning als 
het beter onderbouwd is en we de goede 
oplossingen hebben.  Daarover voeren we 
overleg met het Waterschap en de mensen 
van WaterProef. Niet alleen kijken we naar 

het bestemmingsplan. Oplossingen voor de 
bezwaren die in de buurt leven kunnen ook 
in de exploitatievergunning of het huurcon-
tract van WaterProef met het Waterschap 
worden opgelost. Pas als we het goede 
kloppende verhaal hebben, nemen we het 
besluit en dan komen we daarmee ook 
naar de buurt. En dan zullen we open zijn. 
We laten dan ook zien wat er tussen de 
Gemeente, het Waterschap en WaterProef 
geregeld is.”
 
Ter afsluiting van dit prettig interview bij 
Café Zomerlust doet Rik nog een oproep: 
“14, 15 en 16 maart kunnen we weer stem-
men. Ik roep iedereen op dit ook te doen. 
Kunnen stemmen is het feest van de demo-
cratie. Na de verkiezingen zijn de kaarten 
weer opnieuw geschut. Dat betekent dat 
de krachtsverhouding in de Raad ook weer 
anders is. Dus maak de partij waar je je het 
meest in herkent ook sterk; Doen!”

 
 
Op 22 mei ’s middags wordt er een Open Atelierroute in onze wijk georganiseerd 
door Astrid Abels en Lieske Stieger-Brouwers. Dit natuurlijk als er zich voldoende 
muzikanten, fotografen, theatermensen, beeldende kunstenaars en andere creatieve 
cultuurmakers aanmelden. 
  
Er worden deelnemers gezocht die in de wijk Armhoefse Akkers wonen, of die bereid zijn 
hun werk te presenteren in onze wijk.  
Heb je belangstelling, meld je dan vóór 1 april aan bij Astrid Abels: 7 info@astridabels.nl 
onder vermelding van '22 mei 2022'. 
In de mail graag de volgende informatie opnemen: 
o Je naam 
o Je adres  
o Jouw mailadres 
o Jouw telefoonnummer 
o Jouw eventuele website 
o Korte omschrijving van de discipline/kunstvorm. 
 
Heb je wellicht andere ideeën of suggesties laat het Astrid & Lieske ook zo snel mogelijk 
weten via bovenstaand mailadres. 
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Bel voor eenvrijblijvendeafspraakbij u thuis.U kuntdanstof of leeruitkiezenuit onzemobiele showroom!
Kijk opwww.meubelreparatietotaal.nl - info@meubelreparatietotaal.nl

Wij zijngespecialiseerdin:
• Antiekrestauratie en herstofferenvan
meubels

• Leerrestauratie en reinigen vanmeubels
• Het vernieuwen van binnenwerksystemen
• Opnieuw stofferen vanboot encaravan
kussens

• Houtwormbehandeling
• Stoelen lijmen enverstevigen
• 48uurs service voor nieuwevullingen voor
kussens

• Reiniging van meubels
• Riet enbies enrotan stoelen opde
traditionelewijze.

Sint Josephstraat 135,5017GG Tilburg, 0640053505/0138200962

GESPECIALISEERD
in modern &
KLASSIEK

HERSTELLEN
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Stichting Thuishaven Tilburg zet de 
traditie van voorgaande jaren weer 
voort. De natuur rondom de Piushaven 
wordt schoongemaakt op de zaterdag 
van NLdoet, waarop door het hele 
land activiteiten van het Oranje Fonds 
plaatsvinden. Vele handen maken licht 
werk, dus meld je meteen even aan via 
de website van NLdoet. De afgelopen jaren 
hielpen er steeds zo’n 80 mensen mee. 
Vrijwilligers van de Stichting Thuishaven 
Tilburg nemen ook dit jaar de coördinatie 
op zich en de Werkgroep Behoud 
Moerenburg heeft grijpers en zakhouders 
voor deze activiteit uitgeleend.

Zwerfvuil
Op deze schoonmaakdag is het plan om 
de kaden en oevers van de Piushaven 
en aangrenzende delen van het 
Wilhelminakanaal te ontdoen van zwerfvuil. 
Ook wordt het havenmeubilair, zoals de 
bankjes, opgefrist. Deze klus staat op de 
website van NLdoet. Iedereen die van de 
haven houdt en/of lekker samen met een 
groep mensen buiten bezig wil zijn, kan 
meehelpen! Alle leeftijden zijn welkom. 
Kinderen kunnen ook meedoen, maar dan 
wel samen met én onder begeleiding en 
verantwoordelijkheid van een ouder of 
verzorger.

Coronaproof 
Net als vorig jaar is er, gezien de 
coronabeperkingen, geen gezamenlijke 
start en afsluiting samen met alle 
deelnemers. Er wordt gewerkt met 
verschillende starttijden, waardoor de 
deelnemers worden gespreid.

Piushaven Natuurschoonmaakdag
Ook dit jaar zijn weer de nodige vrijwilligers van harte welkom op de coronaproof 
Natuurschoonmaakdag Piushaven tijdens NLdoet op zaterdag 12 maart a.s. 

De eerste groep start om 09.00 uur met 
thee/koffie en wat lekkers, de laatste groep 
om ca. 10.30 uur. De eerste groep is dan 
rond 11.30 uur klaar, de laatste groep 
rond 13.00 uur. Als afsluiting worden bij de 
vertreklocatie nog broodjes en een lekkere 
kop soep aangeboden.
Deze vertreklocatie is vlak bij onze wijk: 
het grasveldje langs de Havendijk tussen 
het viaduct van de Ringbaan Oost en de 
Betuwestraat. Daar is voldoende ruimte om 
de 1,5 meter afstand te houden.
 
Om de dag goed te kunnen organiseren, 
zou iedereen zich liefst vandaag nog 
moeten inschrijven. Dat kan via de 
website van NLdoet: : www.nldoet.nl/
activiteit/schoonmaakactie-piushaven-en-
omstreken-tilburg
Op woensdag 9 maart ontvang je dan 
een e-mail met het tijdslot waarin je bent 
ingedeeld.
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Alsof het leven nog niet vol en druk genoeg 
was, heeft Paul sinds een aantal jaren 
het tweede beroep als ‘Ondernemer’ erbij 
genomen, in de vorm van mede-eigenaar 
van bierbrouwerij Loc Brewery. Een uit de 
hand gelopen hobby kun je wel zeggen, 
met vrienden die erg verschillend zijn en 
elkaar daardoor aanvullen: de perfectionist, 
de regelaar en handy man Paul (hij heeft 
de oude installatie met de hand gebouwd 
en kan overigens alles maken en oplos-
sen). De vrienden doen wat ze willen, maar 
nemen vooral het bier heel erg serieus. 

n Ondernemen bij Loc Brewery is je 
tweede beroep geworden. Was dit het idee 
vanaf de start? Hoe bevalt dit tot op heden?
We kwamen elkaar tegen op het school-
plein van onze kinderen en kwamen er-
achter dat we dezelfde bierpassie deelden. 
We zijn uiteindelijk begonnen omdat onze 
vrouwen zeiden: ‘’Ga nou eens bier maken 
in plaats van er alleen maar over te lullen, 
als jullie het toch allemaal zo goed weten’’.

n   Wat maakt het voor jou interessant 
om dit 2e beroep te doen? Is het risicovol, 
slaap je nog steeds goed?
Het is niet echt een bewuste keuze, maar 
van het een komt het ander, het is een 
avontuur dat we zijn gestart en er komt nu 
weer een nieuw hoofdstuk aan.
Slaap ik nog goed? Tja, soms denk ik wat 
haal ik me toch op de hals, maar het is te 
bijzonder en leuk om af te haken, maar ik 
slaap prima!

n   Wat is het gaafste aan het proces van 
bierbrouwen?
Proeven, haha. Het brouwen op zich is een 
intensief en nauwkeurig proces, veel sjou-
wen met zakken grondstoffen welke geplet 

Ondernemen als 2e beroep                                                  France Ghijsen

Even voorstellen: Paul Cools, geboren en getogen Tilburger, woonachtig in de Heile 
Schoorstraat, getrouwd, 2 kinderen. Van oorsprong matrijzenmaker en huidig beroep 
Technisch Manager bij Elho. Paul is verantwoordelijk (met zijn team) voor het bouwen 
van matrijzen en het opzetten van de spuitgiet-processen, kortom het hele traject van 
design tot aan het afleveren van een goed product.

moeten worden. Daarna veel roeren als de 
geplette mout in de brouwketel gestort is, 
erg veel poetsen en zorgen dat alle te ge-
bruiken slangen, pompen, vergisting tanks 
steriel zijn. Kortom, ik zie het intensieve 
werk als een toffe workout, met als belo-
ning een biertje aan het einde van de dag!

n   Welke verschillende smaken hebben 
jullie gebrouwen? Welke is jouw persoon-
lijke favoriet en waarom?
We hebben altijd vier vaste bieren: Dinky 
Citra (session IPA, lekker licht in alcohol 
maar erg smaakvol en fris 4,5%). Lord 
Nelson (IPA erg fris en fruitig, met mooie 
nelson sauvin hoptonen welke een licht 
droge afdronk heeft 6%) was ook ons al-
lereerste bier dat we hebben gebrouwen. 
Trainhopper (double IPA, mooie volle dub-
bele IPA 8,7%) en de 84 (Russian Imperial 
stout 10,5 %). Mijn persoonlijke favoriet is 
de Trainhopper. Naast onze vaste bieren 
hebben we altijd een aantal specials waarin 
we steeds de extremen op willen zoeken. 
Dat kan zijn bier met pepers, chocolade, 
gedroogde zwarte citroentjes, etc.

                                                      

Daniel, Paul en Erwin (foto: Jostijn Ligtvoet)
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Prinsenhoeven 36 013-5420685 info@vdbraakenmaas.nl

OverigeSpecialismen:fysiotherapie, geriatrietherapie, manueletherapie, echografie,
sportblessures,revalidatie na eenoperatie of beroerte, Parkinson,hyperventilatieklachten,

COPD,claudicatio, tape,dryneedling,begeleid fitness.

Fysiotherapie isvoormijniet alleen eenwegnaarherstel
maarookhet vergroten vankennisover uweigen
lichaamenuwzelfredzaamheid.Met mijn7jaar ervaring
inhetwerk als sportcoördinatorben ikgespecialiseerdin
het gevenvanbewegingsscholing.Daarnaastheb ikmij
tijdensmijnopleidingtot fysiotherapeut mogen
verdiepen inhet gebiedvande kaak-,hoofd-en
duizeligheidsklachten. Ik denkgraagoutof the boxen
wordenthousiastvanpatiëntenmet 'bijzondere'
klachten.

Youri
Aarnoudse

 
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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mob.: 06 – 22790145
Winterschilder:

van oktober t/m februari 10% korting
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n   Wat is het verhaal dat je over Loc Bre-
wery wilt verspreiden?
Dat we onze brouwerij hebben gebouwd 
uit passie voor het bier, altijd op zoek naar 
nieuwe smaken. Dat we de eerste Brew-
pup van Tilburg worden, waar je bier kunt 
drinken, terwijl er gebrouwen wordt en je 
het proces dus live kunt zien.

De volgende wissel
Loc Brewery breidt dus uit met de Loc 
Craft Beer Bar, tevens in de Spoorzone 
in gebouw 79 (in het rijtje waar RAW zit). 
De nieuwe locatie brengt de bijzondere 
combinatie van bier drinken in de brouwerij, 
met een huiskamer gevoel. Ook vinden de 
ondernemers het belangrijk dat de verbin-
ding met het ambacht blijft voortbestaan in 
de Spoorzone.
De verbouwing van het pand is in volle 

gang, en hopelijk kunnen wij in het voorjaar 
komen kijken en proeven onder het motto: 
drink with mates!

De inschrijving gaat in op zaterdag 7 maart 
vanaf 10.00 uur. Inschrijvingen vóór dat 
tijdstip worden niet geaccepteerd en er kun-
nen maximaal 20 teams deelnemen. Het 
winnende team van 2019 doet automatisch 
mee, zodat de eerste 19 aanmeldingen zijn 
verzekerd van deelname. Wees er dus op 
tijd bij, want er is elk jaar veel animo! De 
volgende dag krijgt iedereen bericht of ze 
wel of niet gaan strijden om de eeuwige 
roem en de felbegeerde wisseltrofee. Wie 
gaat het team ‘Krabben & Kruiken’ na twee 
jaar verslaan?

100 vragen
Aan de Pubquiz wordt deelgenomen door 
teams van minimaal 4 en maximaal 6 per-
sonen. Het inschrijfgeld bedraagt € 2,50 per 
persoon. De quiz bestaat uit acht ronden, 
met telkens tien vragen, op elk niveau. 

Wie durft?...

De Pelgrimhoeve Pubquiz komt eraan

Op vrijdagavond 8 april wordt, na twee jaar stilte, eindelijk weer de Pelgrimhoeve Pub-
quiz gehouden. Vader en zoon, Jos en Leran Parren, nemen opnieuw de organisatie 
op zich van deze gezellige avond.

In iedere ronde komt steeds één vraag uit 
tien verschillende categorieën aan bod. 
Deze categorieën zijn: Afgelopen jaar, 
Sport, Muziek, Wereld, Media, Brabant, 
Cultuur & Wetenschap, Games & Informa-
tica, Varia en de specialisatie categorie!
De vragen in deze speciale categorie heb-



14

In de Coronaperiode was te merken, dat 
veel mensen het fijn vonden om even de 
wandelschoenen aan te trekken en de 
buitenlucht op te zoeken. In Moerenburg 
zag je van ’s morgens vroeg tot ’s avonds 
laat mensen rondstruinen. Ook in de stad 
was het op sommige plekken gewoon druk. 
Wat moesten we ook anders met alle uitjes, 
sportclubs en winkels ‘op slot’.

Ontdekken
De vrijwilligers van de Stadsgidserij Tilburg 
zijn sinds enkele maanden ook weer actief 
en zij merken dat steeds meer Tilburgers 
graag een rondje met hen door de stad 
willen maken. Lekker gezond en sportief 
bezig zijn, terwijl je gelijktijdig iets leert 
over je eigen omgeving. De Stadsgidsen 
weten allerlei wetenswaardigheden over de 
plekken waarlangs een wandeling voert. 
Het levert voor de wandelaars verrassende 
ontdekkingen, foto’s van weleer en leuke 
anekdotes op. 
De meeste wandelingen beginnen rond 
13.00 uur en de groepsgrootte is veelal 
max. 12 personen. Het is ook mogelijk om 
de Stadsgidserij te benaderen voor een 
aangepaste wandeling bijvoorbeeld met 
familie of werkkring.

Tilburg anders bekijken en beleven

Al eens meegewandeld met een tocht van de Stadsgidserij Tilburg? Op een plezierige, 
maar ook andere wijze, kun je ontspannen onze stad Tilburg (beter) leren kennen.

Aanbod
Een paar keer per maand wordt zo’n 
‘wandeling op inschrijving’ georganiseerd, 
waarbij je voor € 5 p.p. kan meelopen. Het 
aanbod bestaat uit ruim 20 verschillende 
wandelingen door Tilburg, dus er is altijd 
wel weer een ander verrassend stukje van 
onze stad dat in de schijnwerpers komt te 
staan. Voor meer informatie kun je terecht 
op : www.stadsgidserij.nl

Eerstvolgende wandelingen: zaterdag 5 
maart Centrumwandeling; zaterdag 12 
maart Spoorzone wandeling; vrijdag 18 
maart Koning Willem II wandeling; zaterdag 
26 maart Korvelwandeling; vrijdag 1 april 
Van Pollet tot en met Paleis wandeling; 
zondag 10 april Misdaadwandeling.

ben uitsluitend betrekking op één onder-
werp, evenement of persoon. Bijvoorbeeld 
‘de Elfstedentocht’ of ‘Freddie Mercury’. 
Deze categorie wordt na inschrijving tijdig 
bekend gemaakt aan de ingeschreven 
teams, zodat deze zich hierop kunnen 
voorbereiden. 

Joker
Elk team krijgt een joker die op één van 
de reguliere rondes mag worden ingezet, 
direct ná het beantwoorden van de vragen 
in die ronde. Daarnaast zijn er nog twee fo-

torondes, waarop de joker niet mag worden 
ingezet. Na elke ronde worden de vragen 
opgehaald en de antwoorden bekend 
gemaakt. In de pauze hoor je in de tussen-
stand hoe je het tot zover hebt gedaan.
Het gebruik van telefoons, woordenboeken, 
telepathie etc. is niet toegestaan. Het vol-
ledige reglement kun je vinden op : www.
pelgrimhoeve.nl

Neem die uitdaging aan, vorm een team 
met vrienden, familie of collega’s en schrijf 
je in via 7 josparren65@home.nl. Doen!
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Beppie Smit, lijsttrekker D66 Tilburg: ‘Ik woon 
9 jaar in de Armhoefse Akkers met onze twee 
kinderen en mijn vrouw Patricia.  In onze wijk 
is het prettig wonen en dat willen we graag zo 
houden. Dat betekent, dat we rekening moeten 
houden met de verschillende woonwensen, 
ruimte voor groen maar ook parkeren en ervoor 
willen zorgen dat onze kinderen veilig buiten 
kunnen blijven spelen. Dat is een uitdaging en 
daar zet ik me graag voor in.
De toezeggingen voor de verkeersveiligheid, 
waterzuivering en het Duveldorp ben ik nauwlet-
tend aan het volgen. Jullie vele oproepen zijn 
gehoord en nu is het zaak om deze snel uit te 
voeren. Verder gaat mijn aandacht naar de toe-
komst van onze wijk, met o.a. onderwijsgebouwen die duurzaam en uitnodigend gaan zijn. 
En, waarbij de wijk zijn charme behoudt, maar klaar is voor de toekomst.’ 

Bij velen bekend is Corin Sweegers, nr. 9 op de 
lijst van Lokaal Tilburg. Zij spant zich al jarenlang 
in als vrijwilliger bij o.a. de Zonnebloem, Histo-
rische Opel Club Nederland, Menvereniging De 
Postkoets en Wijkblad Armhoefse Akkers. ‘Ach, 
waar zit ik eigenlijk niet in’, lacht ze, ‘Ik vind het 
prettig als ik dienstbaar kan zijn voor anderen. Ik 
probeer dan ook altijd wel een gaatje te vinden 
als er iets opgelost moet worden. Moerenburg 
gaat mij heel erg aan het hart. Ik vind normen en 

waarden erg belangrijk, respect voor elkaar en elkaars eigendommen. Ik ben ook een kno-
pendoorhakker. Niet steeds terugkomen op een democratisch besluit. Met een plaatselijke 
politieke partij is dat beter uitvoerbaar dan met een landelijke.’Wie haar zoekt op de kieslijst 
vindt haar moeilijk door de vermelding met haar meisjesnaam Hendrix-Sweegers. ‘Foutje, 
want zo herkent bijna niemand me, maar helaas niets meer aan te doen.’   

Vrijwillig de politiek in …
Ook in onze wijk is een aantal vrijwilligers – soms al vele jaren – actief in de politiek. 
Voor hen zijn de komende Gemeenteraadsverkiezingen [14-16 maart] een spannend 
gebeuren. Mogen zij een rol gaan spelen in de koers van Tilburg en in onze wijk Arm-
hoefse Akers? 

Maar liefst 14 partijen doen mee in Tilburg en dat betekent zo’n 350 kandidaten, waarvan 
een aantal nagelbijtend de verkiezingsuitslag afwachten. Het Wijkblad heeft alle partijen 
uitgenodigd een kandidaat die op een verkiesbare plaats staat en die uit onze wijk komt 
te presenteren. Een ‘praatje-plaatje’ rond de vraag: ‘Wat ga/kan ik betekenen voor de wijk 
Armhoefse Akkers?’ En voor de goede orde: we hebben de alfabetische volgorde van de 
voornamen aangehouden. 
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ANDERE VRAGEN AAN DE GEMEENTE? 
KIJK OP WWW.TILBURG.NL OF BEL 14 013.

Wil je iets melden 
over je buurt? 

Meld het met de 
Fixi-app

Wil je weten wat de 
 gemeente besluit 

over je buurt? 

www.overheid.nl/
berichten-over-uw-buurt
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‘Een Thuis voor allen’, dat wil Hans Rube, 4e geplaatst op de lijst van de PvdA. 
‘Tilburg: warm, gastvrij, toegankelijk en rechtvaardig. Als PvdA-
kandidaat en voormalig voorzitter van de wijkraad vind ik dat 
Tilburg toe is aan een stadsbestuur dat opkomt voor de belan-
gen van alle burgers. Een bestuur dat zorgt voor een waardig 
Tilburgs Thuis voor iedereen, jong en oud, arm of rijk. 
Recent heb ik net als vorig jaar opnieuw gepleit voor onmid-
dellijke maatregelen tegen sluipend vrachtverkeer in Armhoef. 
Inmiddels lijkt een hoogte-dwarsbalk op komst. De komende 
raadsperiode wil ik me inzetten om ook de verkeersdruk in Moe-
renburg te verminderen. Alle Tilburgse wijken moeten veilig, 
groen en schoon zijn met veilige fietsverbindingen en een groen 
en gezond leefmilieu. Voor onze kinderen voor ons allemaal.’ 

‘Mijn naam is Helma Oostelbos, lijsttrekker 
voor de SP, en ik woon al sinds 1992 in onze 
prachtige wijk! Ik woon samen met Richard. 
Onze drie kinderen zijn helaas inmiddels alle 
drie op kamers. Ik ben altijd erg actief geweest 
in de wijk zoals 5 jaar wijkraadvoorzitter, 
betrokken bij de fusie van FC Tilburg en 
oudercomité van de basisschool. 
Wij hebben een mooie wijk, maar wel met 
vele vrachtwagens, die door de smalle straten 
rijden. Mede dankzij de inzet van de SP komt 
daar hopelijk binnenkort een einde aan. Verder 
zouden wij graag zien dat er meer gecontroleerd 

wordt op te hard rijden op de Ringbaan Oost en op de Nieuwe Bosscheweg. Hoe los je het 
probleem van de vrachtwagens nu echt op? Door het spoorviaduct aan te pakken. Dat is 
dankzij het jaarlijks verzoek van onze wijkraad eindelijk op de meerjarenplanning van de 
gemeente Tilburg gekomen. Maar ja nu het geld nog…’

‘Ik woon nabij de Piushaven dus nét niet in de 
Armhoefse Akkers’, geeft Peggy Cremers, nr. 3 
op de lijst van Partij voor de Dieren eerlijk toe. 
‘De locatie van jullie wijk is echt uniek. Dichtbij 
het centrum, dichtbij water en dichtbij de ontlui-
kende natuur van Moerenburg. De Partij voor de 
Dieren doet voor het eerst mee met de verkie-
zingen in Tilburg en dat is nodig ook! Zo vinden 
wij dat de rioolwaterzuivering Moerenburg 
groene kansen biedt. Kansen voor rust voor 
mens, dier en natuur. Daarom zijn wij tegen de 
komst van drukke horeca zoals ‘WaterProef’. Wat ons betreft is de Armhoefse Akkers geen 
doorrijroute of parkeerplek. Er is al genoeg te doen in de stad dus laten we onze mooie na-
tuur aan de rand van de stad koesteren.’ 

Van alle 14 uitgenodigde partijen hebben: Lijst Smolders Tilburg – GroenLinks – VVD – 50Plus – Voor Tilburg – 
Forum voor Democratie – Hart voor Vrijheid en ONS Tilburg niet gereageerd op onze oproep.
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Strandbad de Rauwbraken

Optimaal genieten
voor jong en oud!

Waarom zou je elke dag een nieuw ticket kopen?
Kies voor ons Strandbad-abonnement en geniet het hele 

seizoen zo vaak als je wil voor één vaste prijs!

Helder water omgeven door een wit strand

Rauwbrakenweg 38  •  Berkel-Enschot  •  derauwbraken.nl

Gezinsabonnement 170,00 153,00
Per extra persoon 42,50 38,25
Los abonnement 75,00 67,50
Dagticket gehele dag 6,00            
Dagticket na 16.30 uur 3,00 EARLY BIRDclaim nog sneljouw plekjevia derauwbraken.nl

Ben jij ook één van de 
abonnementhouders voor 2022?
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Daar is toentertijd in de buurtkrant over 
geschreven. De eigenaar van de Waterzui-
vering, De Dommel, wilde toen toch verder. 
In overleg met de Buurtraad en andere 
belanghebbenden in de omgeving Is een 
Klankbordgroep in het leven geroepen om 
gezamenlijk randvoorwaarden voor een 
herontwikkeling op te stellen aan de hand 
waarvan nieuwe ideeën voor invulling van 
de waterzuivering zouden kunnen worden 
getoetst. Aan het eind van deze proce-
dure is het initiatief van Waterproef boven 
komen drijven.

Vanaf begin december werden de plannen 
voor de nieuwe invulling pas echt duidelijk. 
De plannen voor horeca (2x), een SportMe-
dischCentrum, speeltuin en outdoor gym 
werden toen openbaar, en gedurende een 
periode van 6 weken konden bij het college 
van burgemeester en wethouders zienswij-
zen worden ingediend.

Een groep van bewoners uit de directe om-
geving van de Waterzuivering (Oisterwijk-
sebaan, JP Coenstraat, De Werf, Hoevense 

 
II nn gg ee kk oo mm ee nn   rr ee aa cc tt ii ee   

 Wordt de waterzuivering waterproef?

Al jaren wordt er over een nieuwe invulling van de Waterzuivering gesproken. Geluk-
kig is het eerste idee, een voortzetting van het stadsstrand, niet doorgegaan. 

Kanaaldijk) heeft zo’n zienswijze ingediend. 
De bezwaren richten zich niet zozeer tegen 
de verschillende functies, maar vooral de 
schaal van het geheel. De initiatiefnemers 
verwachten op jaarbasis 100.000 bezoe-
kers. De verschillende gebruikers brengen 
veel verkeersbewegingen met zich mee en 
de parkeerdruk op het gebied neemt enorm 
toe. De rust in het gebied wordt minder en 
het natuurlijke karakter neemt af.
De druk op de Moerenburg is sinds corona 
al sterk toegenomen. De Moerenburg is in 
die periode door de stad ontdekt en wordt 
nu al druk door de stad gebruikt. Dat levert 
nu al veel extra verkeersbewegingen en 
parkeerdruk op. En een deel van deze 
extra drukte zal na het einde van corona 
ook blijven. En daar komt nu het plan van 
Waterproef bovenop.

In de visie van de gemeente is de Moeren-
burg een rustig uitloopgebied. Zo wordt de 
Moerenburg vanuit de omgeving ook zeer 
gewaardeerd en gebruikt. Dat gebruik gaat 
ook grotendeels te voet en met de fiets. Dat 
gaat met een eventuele komst van Wa-

Het terrein achter de Natuurspeelplaats waar WaterProef zou moeten komen
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terproef veranderen. Alle nieuwe functies 
richten zich op een stedelijk publiek. En die 
komen grotendeels met de auto. Op mooie, 
zomerse dagen zullen dat er heel veel zijn.
En dat vinden wij een slecht idee.

We willen graag weten wat u van deze 
ontwikkelingen vindt. Deelt u ook onze 

zorgen? Wilt u op de hoogte gehouden 
worden? Stuur dan een mail naar 7 moe-
renburgwaterdicht@gmail.com. Suggesties 
zijn van harte welkom.

Paul v Beek - Paul Blank - Rob de Bont - 
Etienne van Breugel - Toon v Gestel - 
Servaas van Gompel - Rein Valk

Op de site van het Regionaal Archief 
Tilburg zijn een twintigtal adresboeken van 
1865 tot 1969 digitaal in te zien. Hoe werd 
de inhoud van zo’n boek samengesteld? 
Gingen er mensen deur-aan-deur om infor-
matie op te halen? 

Zoek met <ctrl> + <f>
Dankzij de magische <ctrl> + <f> heb je 
binnen een seconde de zoekresultaten 
voor het oprapen. Telefoonboek, Gouden 
Gids en stadskaart in 1 boekwerk van 600 
pagina’s in het geval van de Stadsgids van 
1953. 
Er zit best wel een hoog vermakelijkheids-
gehalte in; plus natuurlijk het historisch per-
spectief uit die tijd. Waar we nu Armhoef en 
Tivoli zeggen werden omliggende straten 
geduid als ‘nabij’ of ‘achter’ het ziekenhuis. 
Ook staan er veelal de beroepen vermeld 
van de bewoners. Op het adres van mijn 

Struinen naar de geschiedenis van je huis                         Luc Houben

Dankzij de digitalisering van allerlei oude documenten is het opeens heel eenvoudig 
om gericht te zoeken naar de vorige bewoners van je huis of naamgenoten uit Tilburg.

overburen woonden P. Vermeer (reiziger) 
en W. Vermeer (kantoorjuffrouw) maar ook 
weduwe Monnikendam-Credo bijvoorbeeld.

Waarschuwing: hier gaan zoeken kan een 
soort van verslavend zijn. Maar wel heel 
leuk!

Knotten

Er is de afgelopen weken weer hard gewerkt 
door een groep vrijwilligers van de Knotploeg 
om een aantal knotwilgen in Moerenburg van 
hun takken te ontdoen. Het lijkt nu een kaalslag, 
maar in de komende maanden zul je zien hoe 
overal weer nieuwe takken met bladeren naar 
boven schieten. De knotwilg (Salix) is namelijk 
een boom die snel groeit. Om te voorkomen dat 
de takken te zwaar worden en de wilg inscheurt 
of omvalt, moet je regelmatig alle takken verwij-
deren. 
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Kom ook naar het diner voor senioren  
op 23 maart 

  
 
Wat fijn dat de diners, georganiseerd door het Senioren Netwerk Armhoefse Akkers 
en de KBO Sacrament, weer kunnen plaatsvinden. Iedereen uit onze wijk van 55+ 
mag komen: alleen, met z'n tweeën of met meerdere personen. Dus schrijf u snel in 
voor het diner van woensdag 23 maart. 
 
Ontvangst vanaf 17.30 uur. We beginnen wat later met het diner, maar u kunt van tevoren 
al lekker een glaasje drinken. Eindtijd: meestal rond 19.30 uur.  
De kosten voor dit heerlijke driegangen-diner zijn € 12,50 per persoon. De drankjes zijn 
daar niet bij inbegrepen, deze kunt u na afloop bij de Pelgrimhoeve afrekenen. Vanaf nu 
betalen leden van KBO Sacrament € 10,00 per persoon. Kruis aan als u lid bent en 
u krijgt dus € 2,50 korting. 
 
Wilt u ook lekker mee komen eten? Geef u dan op 
met onderstaande bon of maak het bedrag maal het 
aantal deelnemers over op reknr. NL 84 INGB 
0003673935 van de KBO Sacrament en zet er 
duidelijk bij: diner 23 maart het aantal personen, 
plus uw naam en of u KBO-lid bent.  
 
Als u zich met de bon inschrijft, stop dan ook 
meteen € 12,50 (of € 10,00 voor KBO-leden) per 
persoon bij de opgavestrook.  
Pas dan is uw inschrijving geldig 

Menu op 23 maart: 

à Kervelsoep + stokbrood met 
kruidenboter 

à Varkenshaaspuntjes met 
roomsaus + gebakken 
aardappelblokjes + erwtjes  
en worteltjes 

à IJs met advocaat en slagroom 
 

 
Schrijf uzelf in vóór 16 maart a.s. U krijgt geen bevestiging meer, maar we verwachten 
u op 23 maart vanaf 17.30 uur in de Pelgrimhoeve.  
Kunt u wegens een voedselallergie iets niet eten, geef dat dan aan op de inschrijfbon.  
Moet u om gezondheidsredenen afzeggen, dan kan dat tot max. 4 dagen van tevoren op 
onderstaand telefoonnummer. Daarna kunnen we helaas geen geld meer teruggeven. 
 
Mail met evt. vragen naar 7 seniorennetwerk@armhoefseakkers.nl of bel naar  
( (013) 544 67 83 (Ineke van Kasteren). 
 

Vriendelijke groeten van KBO Sacrament en het Senioren Netwerk Armhoefse Akkers 
 
 
Ja, ik kom/wij komen op woensdag 23 maart naar het diner in de Pelgrimhoeve  
 
Naam/namen: ……………………………………………………………………………………… 
 
Ik kom/wij komen met 1 persoon / 2 personen (graag omcirkelen) 
 
Lid van KBO Sacrament: 1 persoon / 2 personen (alleen omcirkelen als u lid bent) 
 
 
Adres: ………………………………………………………..…. Telnr  .……………………… 
 
Stop deze bon vóór 16 maart a.s. in de bus op J.P. Coenstraat 34a of Ringbaan-Oost  
240-43 in een gesloten envelop samen met het bedrag van € 12,50 per persoon of € 10 
per persoon voor KBO-leden. Of maak het juiste bedrag over. 
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Klein-Middelheim 
De buurt heeft massaal ‘neen’ gezegd tegen de beoogde recreatievoorziening Waterproef, schreef 
de buurtkrant vorige maand. Meer dan honderd buurtbewoners hebben bij de gemeente hun 
Zienswijze ingediend bij het voorgenomen besluit. Het plan is te grootschalig, zo is de bevinding. 
Dit zal een toename van verkeersdrukte en parkeerdruk met zich meebrengen. Daarnaast valt 
te vrezen voor een aantasting van natuur en rust en de vorm van licht- en geluidshinder in het 
landschapspark Moerenburg, dat een van de negen Groene Zones in Midden-Brabant is. 

Daarom is de tijd nu ook daar om alvast over alternatieven na te gaan denken. Bij wijze van aanzet 
tot gedachtevorming hierover komt Antonymus met een park voor beeldhouwkunst op de locatie 
van de voormalige rioolwaterzuivering. Grandeur et misère de l’homme ontmoeten elkaar.
De inspiratie deed ik op tijdens een teamdag je in Antwerpen, lang geleden. Na een bourgondische 
lunch maakten de teamleden een wandeling in Park Middelheim. Natuurlijk wist ik al wel van het 
bestaan ervan, maar een wandeling erdoorheen opende pas echt mijn ogen. 

De wandeling door het stadspark biedt een blik op de beeldhouwkunst vanaf Rodin tot vandaag. 
Nadat je de ingang gepasseerd bent, ontmoet je het beroemde beeld van Rik Wouters, ’t Zotte 
Geweld. Dat houdt de belofte van veel moois in. Onder statige bomen, langs brede wandelpaden 
en op uitnodigende grasvelden ontmoet je grote namen als Auguste Rodin, Henry Moore, Juan 
Muñoz, Carl Andre, Panamarenko, Franz West, Erwin Wurm en vele anderen. De collectie van het 
openluchtmuseum Middelheim is goed voor zowat vierhonderd kunstwerken. 

Is dat niks voor bij ons? Hans Swinkels, kunstenaar en oud-wiskundeleraar, heet de wandelaar 
dan namens de buurt welkom en laat je al direct bij de ingang kennismaken met een van zijn in 
arduin uitgehakte stellingen. Aan weerszijden van het meanderende wandelpad kom je vervolgens 
bekende Midden-Brabantse namen tegen als Niko de Wit, René Donders, Hans en Inge Claessen, 
Joep Vrenken, Frank en Tommy van de Loo, Wal Wouters, Peter Hendriks, Ron van de Ven, Arno 
Kuppens. Maarten Fleuren ten slotte beeldt er de noodzaak van tuinieren uit. 

In het park is bij wijze van voortzetting van het Takkenbos een speeltuin voor kinderen aange-
legd, ondergronds in het basin en bovengronds op het gras. De horecavoorziening is gewoon een 
gezellig theehuis, in de trant van paviljoen Grotto in de Oude Warande, maar dan wat kleiner in de 
vorm van een prieel. De beelden voegen zich naadloos in de geometriek van de oude rioolwater-
zuivering. 
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Al jaren probeert de Buurtraad samen met 
de groenwerkgroep hierin verandering te 
brengen. Voorbeelden van deze vergroe-
ning kun je om je heen zien, als je door de 
wijk fietst, loopt of rijdt. 

Groene daken
Om de verstening van de wijk tegen te 
gaan, willen we proberen om onze mooie 
wijk verder te vergroenen, door het bevor-
deren van de aanleg van groene daken. Bij 
een groen dak wordt een laag sedumbe-
planting aangebracht op een dak, waardoor 
er minder regenwater rechtstreeks in het ri-
ool belandt.  Een bijkomend voordeel is dat 
je woning en tuin een paar graden minder 
warm zijn in de zomer. En wat extra leuk is: 
er komen meer vlinders op al dat groen af. 

Initiatief
Groene Daken Armhoefse Akkers is een 
initiatief van Remco, Hein, Riëtte, Mart, Will 
en Toine, een clubje enthousiastelingen uit 
de wijk.  We willen in het voorjaar een in-
formatieavond organiseren over de aanleg 

Dankzij subsidies een betaalbaar groen dak

Groene Daken Armhoefse Akkers
Wie een luchtfoto van Tilburg bekijkt, ziet dat de Armhoefse Akkers best groen is, ze-
ker in vergelijking met andere wijken in Tilburg. Veel van dat groen bevindt zich echter 
in de binnenterreinen, waardoor grote delen van de wijk een stenig karakter hebben. 

van groene daken. Op deze avond zal een 
voorstel gepresenteerd worden voor het 
gezamenlijk aanschaffen van materialen 
voor een groen dak. Het voorwerk van het 
vergelijken van offertes en het onderzoeken 
van de subsidiemogelijkheden zal daarbij 
door ons gedaan worden. Gelukkig hoeven 
we dat niet allemaal zelf te bedenken. Bij 
dit proces zullen we begeleid worden door 
Buurkracht, een organisatie die overal in 
het land ervaring heeft opgedaan met het 
opzetten van onder andere groenprojecten 
in buurten en wijken.

Heb je eventueel interesse in een groen 
dak, of wil je gewoon geïnformeerd blij-
ven over de stand van zaken van het 
groene-daken-project schrijf je dan in via 
onze website : https://armhoefseakkers.
buurkracht-online.nl. Of mail naar 
7 groen@armhoefseakkers.nl of scan de 

Leden van de werkgroep Groene Daken Armhoefse Akkers 
met v.l.n.r. Hein, Riëtte, Will, Remco en Toine
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De werkgroep Groene Daken Armhoefse 
Akkers bestaat uit: 
o Remco Westhoek, Loudonstraat 25    
o Hein Jacobs, J. van Beverwijckstraat 7      
o Riëtte Sommerdijk, Simon Van Der 

Stelstraat 1  
o Mart Hoppenbrouwers, 

Oisterwijksebaan 11                  
o Will van Sprang, Reinier De 

Graafstraat 9  
o Toine Kocx, Ringbaan Oost 208   

 

QR-code. Dan houden we je verder op de 
hoogte en hopelijk zien we je over een paar 
maanden op de informatieavond.

Remco, Hein, Riëtte, Mart, Will en Toine.

In het dagelijks leven ben ik directeur bij 
Ontdekstation013. Een inspirerende plek 
in de Spoorzone waar Tilburgers van alle 
leeftijden hun talenten kunnen ontdekken 
en kennis kunnen maken met Techniek 
en technische beroepen. Van jong tot oud 
kun bij ons terecht voor toffe workshops en 
evenementen zowel onder schooltijd als in 
de vrije tijd.  
Zou mijn superleuke baan de reden zijn 
dat de vraag die ik meekrijg voor dit stuk is: 
Wat mijn grootste ontdekking is? Tja, wat is 
dan groot? Natuurlijk denk ik meteen aan 
de uitvinding van de telefoon of het internet 
of misschien wel de fiets of het vliegtuig. 
Toch is dit voor mij: blijf nieuwsgierig en blijf 
ontdekken! 

 
Blijf nieuwsgierig en blijf ontdekken                              Maartje Mutsaers

Mijn naam is Maartje Mutsaers, geboren in Tilburg en op mijn 12de verhuisd naar de 
Armhoef. Opgegroeid aan de Ringbaan Oost en sinds 2016 woon ik weer in de wijk nu 
met mijn man, Roel en dochter Polly aan de Nieuwe Bosscheweg. 

Maartje Mutsaers
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De verkoop van je woning, 
van start tot eind geregeld.

Via Paul Makelaardij
Kempenaarplaats 8
5017 DX Tilburg

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

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

Via Wie? Via Paul Makelaardij natuurlijk! 
Via Wie anders?
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Open staan
We zeggen vaak: mijzelf opnieuw uitvin-
den. Een uitspraak die impliceert dat we 
allemaal uitvinders zijn. Mooi! Echter gaat 
het volgens mij niet om opnieuw uitvinden 
maar over blijven ontdekken… Nieuwsgie-
rig blijven en je ideeën durven najagen. 
Eerder noemde ik het vaak ‘zoeken’ of ‘on-
rust’, maar het gaat om open staan en zien 
wat er om je heen gebeurt. Meegaan met 
veranderingen in de wereld, maar vooral 
ook in jouw eigen wereld. Elke dag sta je 
op met meer ervaring en in een andere we-
reld. Je komt van school, gaat werken en 
misschien eens verhuizen naar een andere 
stad, verandert van baan of omgeving, je 
wordt moeder (of vader) of er is ineens een 
pandemie. Je kunt ervan schrikken, maar 
je kunt het ook omarmen, al is het soms 
pas na een tijdje. En ontdekken wat het 
met jou, met jouw bedrijf of jouw omgeving 
doet. Gebruik het om verder te leren en op 
ontdekkingstocht te gaan. Noem het een 
leven lang leren, een moderne term, maar 
voor mij is het vooral genieten van het le-
ven en van het moment en nooit verzanden 
of blijven hangen in tegenzin of negativiteit. 

Tradities
Ook in onze wijk zie ik veel toffe initiatieven 
en ontdek ik regelmatig nieuwe dingen. 
Van mooie stenen op de grond tot onze 
Koningsdagviering of de open atelierroute 
door de wijk. Soms verdwijnen er dingen of 
stopt iets, omdat vasthouden aan het oude 
lastig blijkt om de nieuwe generatie te be-

reiken. Maar wat onze wijk meer dan veel 
andere wijken in de stad heeft, is verbon-
denheid, actieve buurtbewoners en saam-
horigheid. Als we open staan voor nieuwe 
ideeën en ook durven ontdekken hoe het 
anders kan, kunnen juist tradities behouden 
blijven of mooie nieuwe tradities ontstaan.  

Ik geef de pen door aan Robbert van Gorp 
met de vraag “Waar kijk je het meeste naar 
uit nu de Lente in aantocht is zonder maat-
regelen om rekening mee te houden?” 

Daar waar vroeger een Jamin zat, de le-
gendarische Sacramento Bar (met tapijtjes 
op tafel en vogelkooitjes aan de muur) en 
nog andere uitbaters, is er nu de ruimte 
voor nieuw talent. Legio ideeën kwamen 
al voorbij: een truckerscafé vanwege de 
doorgaande vrachtwagen route; een cof-

Restaurant ‘Te Koop’ staat ‘te koop’                               Luc Houben

Het pand Jan Pieterszoon Coenstraat 71 is te huur. Na acht succesvolle jaren als Res-
taurant ‘Te Koop in Tilburg’ heeft eigenaar Roy ervoor gekozen iets anders te willen 
gaan doen. 

feeshop; of een door de buurt gerund en 
geëxploiteerd restaurant annex feestzaal 
en vergaderruimte. We wachten met span-
ning af wat voor mooie nieuwe initiatieven 
er uiteindelijk komen. Voor de direct om-
wonenden is het natuurlijk fijn als het goed 
‘past’ qua activiteiten, verkeer en drukte. 
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Reuring is prima zolang het geen overlast 
veroorzaakt. 

Op dit moment is er nog niet veel meer be-
kend; door de versoepeling van de Corona-

maatregelen is het nu drukker dan ooit 
en hebben we nog niet met Roy kunnen 
spreken. Hopelijk is er in de volgende editie 
meer te melden.

 

Op 24 maart wordt sinds 2012 de Europese 
Dag van het Ambachtelijk IJs (of European 
Artisanal Gelato Day) gevierd zo las ik op 
internet. En niet zomaar een dag. Nee, een 
internationale dag die zelfs officieel door 
het Europees Parlement is aangenomen 
om de belangrijke continentale industrie te 
stimuleren en veilig te houden. 

Verklaring
Huh? Ja, er hebben hier ambtenaren van 

De dag van het ijs             Lucy Reijnen

Lekker. IJs. Het is nu nog koud en niet echt het seizoen voor ijsjes maar toch voor mij 
kan een ijsje altijd. Je kunt er desnoods warme saus bij serveren. IJs met warme ker-
sen. IJs met warme chocoladesaus. IJs op een warme wafel. En dat je dan snel moet 
eten om die sensatie van warm en koud te behouden. 

het Europese parlement naar gekeken die 
hierover hebben vergaderd, gediscussi-
eerd, gewikt en gewogen en uiteindelijk een 
verklaring opgesteld. Ja, ik was hierover 
ook verrast. Maar het moet gezegd: ijs is 
vaak een verrassing. IJs met een praliné-
vulling, ijsbonbons, ijs met een vulling van 
meringue of dat er ineens een vloeibare 
vulling (likeur) in een ijsbolletje verstopt zit.

IJs uit een glas
Ik kom uit een groot gezin. We hadden 
maar liefst zeven kinderen en een moeder 
die dol was op ijs. Mijn moeder had het 
druk, heel druk. Toch nam ze ons heel af 
en toe om de beurt mee naar de stad. Al-
leen met ons moeder door de Heuvelstraat 
etalageshoppen. Ons verbazen over hoe 
duur een simpele jurk was wanneer tante 
Jo die niet zelf maakte van een lapje van 
de markt. Bij de V&D naar binnen en met 
de roltrap helemaal omhoog en weer terug 
en soms nóg een keer. En dan kijken bij 
die kast waarin voor een dubbeltje aapjes 
dansten op een blikkerig muziekje. Maar 
het hoogtepunt was altijd: naar de ijssalon 
en dan kreeg je ijs uit een glas. IJs Uit Een 
Groot Glas. Dat je het haast niet op kon. 
Met een hele lange lepel dat je, als je ging 

IJs kun je ook zelf maken als je een 
vriezer of vriesvak hebt
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staan, het gesmolten ijs met siroop hele-
maal uit de bodem kon lepelen. Het toppunt 
van zaligheid.

Simpel 
Nu is er dus een speciale dag. Ik stel 
voor dat we die dag gaan vieren. Hou het 
simpel. Trakteer die dag op een ijsje bij een 
van onze snackbars, of bij Zomerlust of bij 
Te Koop nu het nog kan.  
Je zou ook zelf ijs kunnen maken. Haal 
die vaak nauwelijks gebruikte ijsmachine 
tevoorschijn en ga aan de slag. Heb je niet 
zo’n apparaat dan kun je ook gemakkelijk 
zonder dat ijs zelf maken. Je hebt wel een 

vriezer of vriesvak nodig. Met ijs kun je 
zoveel kanten op. Het kan ingewikkeld met 
room en eierdooiers en vanillestokjes en 
gecondenseerde melk. Maar het kan ook 
heel makkelijk. 
Wanneer je Griekse yoghurt losroert met 
wat diksap en dat in kleine porties invriest 
heb je al een gezonde en lekkere verras-
sing als toetje of tussendoortje. Of verwarm 
wat seizoensfruit met een drupje honing, 
laat afkoelen en dat in kleine bakjes of 
ijsblokjesvormpjes invriezen: een heel 
geraffineerde toevoeging aan een dessert. 
Zalige ‘dag van het ijs’ toegewenst!

Een ander Dokvast-idee als lokaas en deel 
van de beeldvorming omtrent Duveldorp 
is de kunstroute, waarbij ik me niet anders 
kan voorstellen dan dat het om beel-
den gaat met een niveau ergens tussen 
tuinkabouter en Zadkine. Goed voor een 
relaxte maar korte wandeling langs kunst in 
een groene route die ergens begint bij het 
Duvelhok en doorloopt tot aan (en niet tot 
in…) het Interpolispark.
Dit park heet overigens Tivolipark en is bij 
het verlenen van de bouwvergunning als 
publieke ruimte - openbaar gebied - geken-
merkt.

Rendementsplan
Ik mis in het Dokvast-plan uitgangspunten 
anders dan dat de beschikbare ruimte 
opgevuld moet worden met een woningen-
aantal als deel van de 25.000 woningen, 
die in de gemeente Tilburg moeten worden 
gebouwd. In het Dokvast-plan gaat het m.i. 

II nn gg ee kk oo mm ee nn   rr ee aa cc tt ii ee   

 
DUVELEN…. een bijdrage aan de discussie
Een eerste aanzet en ingrediënten voor een opzet van een ander duvelsplan. 

Het Dokvast-plan is van tafel geveegd en dat is maar goed ook. De naam Duveldorp 
moet m.i. ook in de prullenbak. Een dorp in de zesde stad van Nederland met een 
70 m. hoge woontoren op het dorpsplein.

om commerciële bouw en niet om sociale 
woningbouw.
Het duvelse plan van Dokvast op een 
perceel met rijksmonument waarvoor - zo is 
mij verzekerd - € 3.1 mln. op tafel is gelegd 
door een investeerder, is hier dus louter 
een rendementsplan. Dat betekent veel 
vierkante meters woonruimte voor zoveel 
mogelijk huishoudens. De investering moet 
dus zo snel en zeker mogelijk worden 
terugverdiend.

Klimaat
Het uitgangspunt groen en klimaatverande-
ring met de bekende hete zomerweken, lijkt 
me een vergeten thema. De ruimte moet 
grotendeels worden opgevuld met stenen. 
Het wonen in het nieuwe gedrocht „De 
Weverij “, naast de Emmaparkeergarage, 
lijkt me een bijzonder ongezonde volkshuis-
vesting. Tussen stad en het buitengebied is 
er een temperatuurverschil van gemiddeld 
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www.harrietvandervleuten.nl   
Voor een passend afscheid

T 013 592 00 48

     van der 

Vleuten & Derix
Uitvaartbegeleiding
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5-7 graden Celsius in de te verwachten zeer 
warme zomerweken.
Voor het vinden van draagvlak kwam 
Dokvast met een gezellig plan: een beel-
den- wandelroute in verbinding met het 
Tivolipark, een café en mini-hotel en met 
buitenterras onder de groene bomen aan de 
voorzijde en in de minder zonnige periodes 
een leestafel binnen met appelgebak en kof-
fie met slagroom. Terras en grandcafé zou 
ik persoonlijk wel kunnen waarderen.

Oplossing
Voor de 70 meter hoge toren is weinig 
animo vanuit de omgeving. Een denkbaar 
alternatief zou onderstaande oplossing kun-
nen zijn.

Een half ondergrondse parkeergarage met 
twee parkeerlagen - met op elke plaats 
een (snel)laadpaal. Auto’s onder de grond; 
geen laadkabels over de trottoirs. Altijd een 
laadpaal beschikbaar (bij je eigen parkeer-
ruimte), zodat het ontbreken daarvan de 
verkoop van e-auto’s niet wordt geremd.
Op het bovendek van de garage zou een 
bloementuin of een groentenveldje kun-
nen worden aangelegd. In het buitenland 
spreekt men van dakakkers. In Rotterdam 
zijn bijvoorbeeld op het Schieblok volkstui-
nen-aangelegd m.m.v. architectenbureau 
ZUS die ook de Koningswei opnieuw gaat 
inrichten.

Martin Dahlhaus, Tivolistraat 62-23.

Volkstuintjes op het dak van een gebouw
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De KBO is beheerder geworden en heeft 
nu de beschikking over een mooi café-
achtige zaaltje met ruimte voor zo’n 30-40 
personen. Er is een bar en een keukenvoor-
ziening en zelfs een biljart. Voor de grotere 
activiteiten blijft de KBO gewoon gebruik 
maken van de Pelgrimshoeve.
De KBO is gestart met wekelijkse koffie-
uurtjes op dinsdag en donderdagochtend. 

Tivolihoek               Lucy Reijnen

KBO-afdeling Sacrament heeft vanaf januari een eigen plek gevonden. De mooie 
ruime benedenverdieping van ‘Tivolihoek’ een gebouw van WonenBreburg op de hoek 
van de Dunantstraat/St. Jozefstraat is een ontmoetingsplaats geworden. 

Er staan nog veel meer activiteiten op stapel 
zoals kaartmiddagen. 

Natuurlijk zijn hiervoor vrijwilligers nodig die 
het leuk vinden om mee te denken en mee 
te helpen. Belangstelling? Meld je dan: 
( 06 822 452 88 of 
7 kbo.sacrament@gmail.com
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Overschrijven                                                                                        JdS

Het gebeurde in de eerste of tweede klas van de middelbare school. Mijn dikke en vaak chagrij-
nige leraar aardrijkskunde was duidelijk met zijn verkeerde been uit bed gestapt.
Werkelijk alles was hem te veel; hij foeterde erop los en dat voor iemand die ook nog eens wet-
houder was in ons stadje.

Op een gegeven moment was mijn – knappe - buurmeisje zijn 
mikpunt, terwijl zij in mijn ogen niets gedaan had. Toen ze straf 
kreeg, nam ik het voor haar op en legde de leraar haarfijn uit, 
waarom hij echt onredelijk tegen haar was. Eerst probeerde hij 
me af te blaffen, maar dat had blijkbaar niet het gewenste effect. 
Terwijl hij steeds roder van kwaadheid werd, volgde ook voor mij 
een straf: “Jij schrijft twintig keer de topografie van Afrika over!”
Nou, dat was écht belachelijk. Die topografie bestond uit een hele 
lijst van namen van landen, en van voorname steden en rivieren. 
Die stonden allemaal achter elkaar op alfabetische volgorde naast 
een ‘blinde’ kaart van Afrika met alleen landsgrenzen.

Wat een k-werk; logisch dat ik protesteerde! Het werd een welles-nietes, waarbij het aantal 
keren dat ik de topografie over moest schrijven opliep. Toen m’n strafwerk was gestegen tot 
honderd keer overschrijven, zette hij me de klas uit. De directeur bevestigde even later het 
strafwerk wegens ‘insubordinatie’. Geen idee wat hij daarmee bedoelde en ik was ook woedend 
over zoveel onrecht. 

Ik niet alleen trouwens. Dat bleek wat later op de dag, toen het buurmeisje met een groepje 
vriendinnen me opzocht op de speelplaats. Er was blijkbaar een rel uitgebroken in de klas, toen 
ik eruit was gegooid en de leraar had – om zijn gezag weer terug te krijgen - meteen een onver-
wacht proefwerk gehouden. Zo oneerlijk!

Direct na de les had mijn buurmeisje met een paar vriendinnetjes voorgesteld om allemaal een 
deel van het strafwerk voor mij te maken. Het gros van mijn klasgenootjes – vooral de meisjes – 
had daar direct mee ingestemd. Dat scheelde me een bulk, zinloos werk! 

En zo gebeurde het, dat ik de volgende aardrijkskundeles met een stalen gezicht mijn strafwerk 
in meer dan twintig handschriften en op allerlei soorten blaadjes kon inleveren. Toen mijn 
leraar met een knalrode, zwetende kop woedend eiste, dat ik zou vertellen wie hieraan had mee-
gewerkt, hoefde ik alleen maar naar het stapeltje te wijzen. Iedereen – zelfs mijn moeder, maar 
dat zag hij zo gauw niet – had zijn/haar naam keurig vermeld. Uiteindelijk moest iedereen “zijn 
kop houden” en zou hij mijn ouders wel eens persoonlijk gaan inlichten! 

Dit voorval schoot me te binnen toen ik in de krant las over de bezwaren tegen de komst van 
WaterProef op het terrein van de voormalige Waterzuivering. 121 ‘zienswijzen’, waarvan 117 
met dezelfde tekst ...  

En oh ja, het eerder beschreven voorval speelde zo’n 55 jaren geleden.
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Vijf bewoners uit onze wijk hebben eind 
november een gesprek gehad met enkele 
mensen van de gemeente over een aantal 
mogelijke oplossingen. Gelijktijdig is van 
deze gelegenheid gebruik gemaakt om 
nog enkele andere zaken te bespreken, 
zoals de onbruikbaarheid van een drietal 
parkeerplaatsen op het voormalige kerkter-
rein en de lantaarnpalen op de brug over 
de Piushaven die midden op het voetpad 
staan. Belangrijkste gespreksontwerp waren 
de bomen op/in het trottoir. De alternatieven 
zijn allemaal voorgelegd aan een verkeers-
deskundige van de gemeente die ter plekke 
ook de (on)mogelijkheden heeft bekeken. In 
het kort de bedenkingen.
 
Alternatief 1. Voetpad en fietspad richting 
weg verplaatsen
Dit is niet mogelijk door de verkeerslichten. 
De portaalconstructie van de verkeerslich-
ten staat tegen het fietspad. Verplaatsing 
zou een gevaarlijke situatie opleveren voor 
(brom-)fietsers en e-bikes. Ook wordt de op-
stelstrook voor fietsers richting het fietspad 
dan te smal waardoor het fietspad geblok-
keerd wordt als het stoplicht op rood staat. 
Daarnaast zouden twee nieuwe bomen 
moeten verdwijnen.
 
Alternatief 2. Huidige situatie behouden 
totdat spoortunnel wordt aangepakt
Uitstellen is niet de oplossing, bovendien 
verandert dit niets aan de situatie ter 
plaatse. De tunnel ligt 100 meter verderop. 
De gemeente krijgt nu al meldingen over de 
veiligheid van voetgangers en fietsers, deze 
situatie handhaven is niet wenselijk.
 
Alternatief 3. Kerkplein realiseren vanaf 
huidige heg met shared space
Het principe van shared space is dat ieder-
een gelijkwaardig is dus men moet rekening 

Bomen in de weg

Jarenlang stonden ze te pronken op het plein voor de Sacramentskerk. Nu echter, 
staan ze hopeloos in de weg. Twee bomen aan de Ringbaan-Oost op de hoek bij de 
Pelgrimsweg. Ze blokkeren het trottoir en dat levert soms gevaarlijke situaties op.

houden met elkaar Het fietspad is niet al-
leen voor fietsers maar ook voor brommers. 
Hier een kerkplein maken is moeilijk omdat 
er nog steeds geen eigen verkeersruimte is 
voor voetgangers. Door de grote snelheids-
verschillen tussen bromfietsen en voetgan-
gers creëer je bewust een gevaarlijke situ-
atie wanneer zij van dezelfde ruimte gebruik 
moeten maken. Het is er gewoon te smal.
 
Alternatief 4. Herstellen in situatie zoals 
deze was: fietsen direct langs de weg
In dit alternatief zijn ook de verkeerslichten 
een belemmering. In de oude situatie lagen 
er fietsstroken langs de Ringbaan-Oost. 
Dat is vanuit verkeersveiligheidsoogpunt 
onacceptabel. Langs een gebiedsontslui-
tingsweg met 2 x 2 rijstroken horen fietsers 
en voetgangers hun eigen vrij liggende 
verkeersruimte te hebben. 
 
Alternatief 5. Voetpad maken over privé-
terrein

De beide bomen vormen nu een echt 
obstakel voor wandelaars
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Deze optie is afgewezen door directe bewo-
ners, omdat dit nog meer ten koste gaat van 
hun eigen manoeuvreerruimte en omdat het 
voetpad dan als het ware door hun voortui-
nen loopt, wat ze niet wenselijk vinden.
 
Alternatief 6: parkeerplaatsen op huidige 
trottoir maken, voetpad op privéterrein
In dit alternatief zouden de drie langspar-
keerplaatsen van de kerkwoningen ver-
plaatst worden. Deze komen dan met heg 
daarvan afgescheiden naast het fietspad te 

liggen. Dit is niet realiseerbaar om verschil-
lende redenen o.a. de kabels en leidingen 
die er liggen en de restricties in het bouw-
plan (parkeerplaatsen op eigen terrein).
 
Het ziet er dus naar uit, dat beide bomen 
helaas gekapt zullen moeten worden. Er 
wordt nu naarstig gezocht naar een moge-
lijke compensatie voor deze bomen. Extra 
groen bij of in de onmiddellijke omgeving 
van het kerkterrein. De besprekingen hier-
over lopen nog.

Nu de eerste vriendelijke herinnering van 
Brabant Water via de mail was binnenge-
komen om toch echt een keer de waterme-
terstand door te geven, was het moment 
gekomen om het tapijt te lichten; het altijd 
klemmende luik los te wrikken en door de 
spinnenwebben en muffe lucht heen het 
klepje van de watermeter open te maken en 
de stand af te lezen.  
’s Avonds de administratie bijwerken en de 
opgenomen meterstand inkloppen op de 
site. Gelukkig is de automatisering inmiddels 
dermate ver dat afwijkingen in het verbruik, 

De straat-app, de watermeter en de lekkages                        Luc Houben

Het is wel schrikken, als je de watermeter opneemt en ziet dat je veel meer water hebt 
verbruikt dan in voorgaande jaren. Hoe zou dat nu kunnen komen?

zowel meer- als minderverbruik, meteen 
terug worden gemeld aan de bewoner: “U 
heeft dit jaar 6 keer zo veel water verbruikt 
als vorig jaar; weet u de reden daarvan?”

Meten is weten
Bij twee huizen bij mij in de straat bleek 
als snel in de app-groep dat er veel meer 
water was verbruikt dat wenselijk. En waar 
eerst gedacht werd dat er door de aanleg 
van glasvezel ergens wat stuk was gegaan, 
moest er toch weer op knieën voor de 
watermeter gekeken worden of dat kleine 
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zwarte radertje op de meter nog bewoog 
ook al werd er niet gedoucht of gewas-
sen. En ja hoor: het door een schoepenrad 
aangedreven rakkertje bleef gestaag zijn 
rondes maken. En als je een beetje je best 
deed kon je gemakkelijk uitrekenen hoe veel 
liter er ergens onder de vloer van je huis 
weglekte. Met als gevolg dat de hoofdkraan 
dicht gaat, behalve als er gedoucht, gewas-
sen of afgewassen moet worden. Totdat het 
lek is gevonden en gedicht een dagelijkse 
routine.  

Even bellen 
Neem direct contact op met de verzekering. 
Bij de ene maatschappij sturen ze zelf een 
deskundige die kan kijken óf en wáár er een 
lekkage is, bij de andere moet je zelf op pad 
“want er is toch nog geen schade?” Zoek 
in het laatste geval zelf vooral naar een 
betrouwbare partij want voor dit soort klus-
sen zijn er ook legio ‘cowboys’ actief die ook 
sloten openen, riolen ontstoppen en schoor-
stenen vegen voor ridicule bedragen.  

Lood om oud ijzer. 
Juist. Oude loden leidingen zijn vaak de 
boosdoener. Loden leidingen werden tot 
1960 gebruikt in de woningbouw. Dus in 
onze wijken grote kans dat er (deels) nog 
loden leidingen in de vloer of in de wanden 

zitten. Als je toch bij de watermeter bent kijk 
even hoe de leiding die je huis íngaat er uit 
ziet. Of misschien zie je in het keukenkastje 
of de kelder een stuk van de waterleiding. 
Is dat geen kunststof of rood/groenig koper 
maar dof zilvergrijs van kleur dan is het zeer 
waarschijnlijk nog lood. Het (gezondheids)
advies is om dit te vervangen; zeker voor 
de kranen waar je het meeste drinkwater uit 
haalt. Kan dat niet en ben je zwanger, heb 
je een baby of kinderen onder de zeven? 
Overweeg flessenwater te gebruiken, want 
veel lood in het drinkwater is toch niet zo 
gezond. (Bron: voedingscentrum). 

Wat is gemiddeld verbruik? 
Misschien is het verbruik al jarenlang con-
stant en is het nooit in je opgekomen dat er 
een lekkage is. Door op de site van Brabant 
Water in te loggen, te kijken naar je histo-
risch verbruik en dat te vergelijken met het 
gemiddeld verbruik van een vergelijkbaar 
huishouden kom je daar achter. 

bewoners Gemiddeld gebruik per jaar 
1 46 m³ 
2 93 m³ 
3 135 m³ 
4 163 m³ 
5 184 m³ 

 

Wat ging het tekeer op vrijdagmiddag en -avond 18 februari. Storm Eunice trok over het 
land en zorgde voor miljoenen aan schade. Ook in Moerenburg aan de Koebrugse Weg 

kon een boom het geweld van de wind niet aan (foto: Lucy Reijnen)
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Stichting Tilburg AHOI mag zich sinds kort trots eigenaar noemen van de boten met de na-
men Tilia, Waterlander en Waterjuffer. Afgelopen 12 jaar waren de scheepjes in particuliere 
eigendom en de stichting huurde ze tegen een schappelijke prijs. Een aantal vrijwilligers is 
druk bezig ze weer piekfijn in orde te maken voor een nieuw vaarseizoen.

De KBO-afdeling Sacrament moest half januari onverwacht afscheid nemen van haar oud-
voorzitter Jan van Hest. Veel bewoners van de wijk Armhoef zullen hem herinneren als een 
sociale en integere persoon die onder andere jarenlang stand-in was voor Sinterklaas op de 
basisschool en bij gezinnen thuis. 

Weet je het nog: vanaf zaterdag 5 maart kun je deelnemen aan een gratis hardloopcursus 
georganiseerd door Tilburg Road Runners. De cursus duurt zeven weken onder leiding van 
trainer/coach Rien van Oirschot. Het verzamelpunt is de parkeerplaats vlak bij het bastion 
Hotel aan de Kempenbaan en de training begint om 09.30 uur.

Na twee jaar stilzitten pakken de 13 enthousiaste buurtvrijwilligers van het Repair Café La 
Poubelle de draad weer op met een start op donderdag 7 april. Op iedere eerste donderdag 
van de maand gaan ze van 19.00 tot 21.00 uur weer proberen om uw kapotte spullen, zoals 
kleding, apparaten en fietsen gratis te repareren. Op deze dagen is La Poubelle zelf ook 
open tot 21.00 in plaats van tot 17.00 uur

Er is een fondsenwerving opgestart voor het realiseren van een spits op de toren van de 
voormalige Sacramentskerk. Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar juridische implicaties 
van de plaatsing en de mogelijkheden voor het beheer.

‘Diagnose en behandeling bij dementie’ is het thema van het Alzheimer Café op dinsdag 
8 maart. De lezing wordt verzorgd door geriater Huub Maas. Locatie: het restaurant van 
Woonzorgcentrum Joannes Zwijsen aan de Burg. Brokxlaan 1407. Ingang via de tuinpoort. 
Aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur

De Buurtraad onderzoekt de mogelijkheden om een aantal elektriciteit-huisjes in onze wijk 
te verfraaien met stickerfoto’s. Als de plannen doorgaan worden direct omwonenden bij het 
plan betrokken om o.a. mee te denken over de keuze van de afbeeldingen.

Er komt een vervolg op de zonnebloem-actie van de Buurtraad. Daarnaast wordt het plan 
geconcretiseerd van de adoptie van een aantal boomspiegels door bewoners. Daarvoor 
moet o.a. afstemming worden gezocht met Brouwers Groenaannemers.
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Armhoef viert Koningsdag 
 
In 2022 hopen we de 4e editie van 
‘Armhoef viert Koningsdag’ te kunnen 
vieren.  
 
De organisatie is nu al druk bezig om een 
leuk buurtfeest voor jong en oud uit de 
grond te stampen.  
Houd de Facebookpagina Armhoefse 
Akkers en de speciale event pagina 
‘Armhoef viert Koningsdag’ in de gaten 
voor updates.  
 
Wil je actief deelnemen of bijdragen mail 
dan naar  
7 armhoefviertkoningsdag@gmail.com 
Volgende maand meer details in dit 
wijkblad. 
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Genezen van je energetische lichaam: Voelen, doorleven, 
opgeslagen emotie/pijn. Soms blijft het in je lichaam 
hangen en is dat niet meer nodig.  

HELENDE HANDEN 

Ook je fysieke lichaam kan klachten krijgen, door wat er is 
blijven hangen in je lichaam. Bijvoorbeeld pijn in je knieën, 
rug schouder en voeten. Dat zijn ook blokkades 

Voor klachten altijd naar uw huisarts gaan.  

 

Gezocht
Iemand die mij kan helpen en adviseren een eigen website te maken.  
Ik zoek hulp bij het ontwerp van een eigen website over mijn hobby. 
Arjan van Baggum: 7 arjanvanbaggum@kpnmail.nl of bel me ( 06 260 201 39

Zang- of pianolessen in alle stijlen
Zoek contact via 7 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,  
7 keesvandevenmuziek@hotmail.com
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BUURTAGENDA 

7 maart. Vanaf 10.00 uur Pubquiz 
Start inschrijving als team 

22 maart  Vanaf 17.30 uur Pelgrimhoeve 
Seniorendiner. Aanmelden vóór 16 maart 

7 april 19.00 – 21.00 uur La Poubelle 
Repair Café voor gratis reparatie kapotte spullen 

8 april 20.00 uur Pelgrimhoeve 
Pubquiz met 20 teams 

 
INFORMATIE 
Ø Buurtkrant E-mail: armhoefseakkers@gmail.com 
     Advertenties Anneke v.d. Avoird Bosscheweg 192   ( 542 30 65 
  
Ø Buurtkrant 

medewerkers 
Toon van Gestel (column) - France Ghijsen – Luc Houben - Joost 
Ketelaars (bezorging) - Jan van Kessel -Toine Kocx (foto’s) – Kim 
Kuijpers - Jaap van Loon - Ben Nooyen - Lucy Reijnen – Rian 
v.d. Schoof - Rob Ysebaert (lay-out).  

   
Ø Reacties 

Buurtkrant 
Deadline kopij volgend nummer  
Verschijningsdatum rond:  

     24 maart 
      8 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), Erwin Jacobs ( 
(013) 590 40 00 (penningmeester, klankbordgroep Waterproef Moerenburg), 
Hein Jacobs ( (013) 542 61 10 (DAAD, Jan Wier), Remco 
Westhoek ( (013) 535 70 08 (groen in de wijk, verkeer). 

     Vergadering Eerstvolgende vergadering: 8 maart. Aanvang 20.00 uur in de 
Buurtraadruimte Van Heutszstraat 1a. Welkom! De agenda staat 
op : www.armhoefseakkers.nl en een week na de vergadering 
vindt u daar ook de besluitenlijst. 
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Ø Wijkagenten 
Elco Tissen & 
Birgit Coppens 
 
Ramon Stoops 
 

Er is geen vast spreekuur. De wijkagenten maken graag een 
persoonlijke afspraak. Bel: ( 0900 8844, of mail naar:  
7 wijkagenten-armhoef-hoogvenne.tilburg-centrum@politie.nl 
voor Elco Tissen & Birgit Coppens en 7 cluster-2.groene-
beemden@politie.nl voor Ramon Stoops als het Moerenburg 
betreft. 

  
Ø Bloedafname 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 Ineke van Kasteren ( (013) 544 67 83 of e-mail 
7 seniorennetwerk@armhoefseakkers.nl 

  
Ø KBO-Sacrament Contact en informatie over de activiteiten:  

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

Ø Centraal Meldpunt 
Gemeente Tilburg 

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

Ø Overlast rond Jan 
Wier / Meldpunt 
GGz 

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

Ø Meldpunt 
Waterpaviljoen 
Moerenburg 

 

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

Ø Misstanden in 
Moerenburg 

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

Ø Buurtpreventie 
Team Piushaven 

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

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

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

 
 
 

 
 
 
 
 

                                                                        

 
 
Danslessen in Buurthuis Jeruzalem, 
Centrum Tilburg. Van 3 tm 13 jaar! 
Elke donderdag, meld je nu aan voor 
een gratis proefles. Professionele 
dansdocenten. Gezelligheid voorop! 
 
Kidsswing       3+    15.30-16.15 uur 
Streetkdis     5,5+   16.15-17.00 uur 
Hiphop/Street 7,5+ 17.00-18.00 uur 
Hiphop/Street 9,5+ 18.00-19.00 uur 
 
info@jumpdancefactory.nl 
www.jumpdancefactory.nl 
06-10 13 65 29 
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