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Raadsleden van D’66, Groen Links, Lokaal Tilburg, SP en 50plus lieten zich op 18 mei jl. 
uitgebreid informeren over de plannen rondom WaterProef die een van de 

initiatiefnemers, Luc Zweerts, presenteerde. In een open dialoog 
werden ook kritische vragen van raadsleden besproken
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Je kunt wel stellen, dat het onderwerp 
leeft in de buurt en de meningen verdeeld 
zijn. Hoogste tijd voor een interview met 
de Werkgroep Behoud Moerenburg; dé 
organisatie die al heel lang opkomt voor het 
wel en wee van Moerenburg en lid van de 
Klankbordgroep rond WaterProef. We spre-
ken af met Hans van den Berg, Hij woont 
37 jaar in onze buurt, is al jarenlang lid van 
de vogelwerkgroep en sinds enige jaren 
ook bestuurslid van de Vereniging Behoud 
Moerenburg. 

Behoud Moerenburg
De vereniging begon als knotgroep en 
bestaat volgend jaar 50 jaar. Zij heeft in 
de jaren 80 gezorgd voor het ontstaan van 
het huidige landschapspark. Momenteel 
zijn meer dan 100 vrijwilligers actief in één 
van de werkgroepen zoals de knotters, 
de vogeltelgroep, de beheerders van de 
uilen- en vleermuizenkasten en de schoon-
maakploeg. “Ach er is altijd wel iets te doen 
in het gebied”, lacht Hans. “Maar gelukkig 
hebben we ook veel succes. Moerenburg 
is een belangrijke plek voor wandelaars en 
steeds meer boeren werken actief mee aan 
het verbeteren van de biodiversiteit (80% 
van Moerenburg is privébezit). 

WaterProef
Het gespreksonderwerp wordt aangesne-
den: ‘Hoe kijken jullie aan tegen Water-
proef?’ “Laat ik vooropstellen dat we niet te-
gen het gebruik van het terrein zijn. Sterker 
nog we hebben in 2006 ermee ingestemd 
dat het deels een horecabestemming zou 
krijgen. Natuurlijk waren we daar niet zo 
voor, maar ons werd voorgehouden dat je 
daarbij moest denken aan heel kleinscha-
lige horeca bijvoorbeeld een theetuin die 

WaterProef

Van kleinschalig naar grootschalig?                                  Jan van Kessel

In de vorige buurtkrant gaven we het platform aan de ondernemers van WaterProef en 
plaatsten we een compilatie van ingezonden brieven. Dit leidde weer tot veel reacties 
bij o.a. leden van de redactie en bij het bewonersinitiatief Waterdicht. 

alleen overdag open is”, blikt Hans terug. 
“Met dat idee in ons achterhoofd hebben 
we ons, met een positieve instelling aange-
sloten bij de Klankbordgroep. We hebben 
echter zien gebeuren dat het kleinschalig 
idee waarmee de mensen van WaterProef 
de prijsvraag wonnen, veranderde in een 
grootschalig initiatief. Wij dachten aan een 
theetuin met voorlichting over het gebruik 
van water en nu staat horeca centraal en is 
voorlichting helemaal naar de achtergrond 
geschoven. Met het huidige idee verlies 
je het concept dat past in Moerenburg; 
kleinschaligheid. Het past ook helemaal 
niet in de beleidsnota`s van de gemeente, 
waarin is aangegeven dat de horeca in de 
omgeving van de Piushaven geconcen-
treerd wordt op de kop van de haven en 
naarmate je meer richting Moerenburg gaat 
het stiller wordt. En ook heel belangrijk: de 
inhoud van het plan is geen onderwerp in 
de Klankbordgroep geweest. Daar ging het 

Hans van den Berg
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volgens onze vertegenwoordiging vooral 
over de stand van de voorbereidingen. De 
echte inhoud is pas onlangs op 4 april jl. 
gepresenteerd.”

Waterschap - gemeente
“Kijk”, vervolgt Hans, “een ondernemer 
start een onderneming om winst te maken. 
Heel logisch, maar hoeveel bezoekers heb 
je nodig om die winst te maken en verhoudt 
zich dat met het beeld dat het Waterschap 
en de gemeente hebben? Daar ligt voor mij 
de eerste verantwoordelijkheid; het Water-
schap heeft immers het initiatief genomen 
en de gemeente maakt het beleid. Zij heb-

Criteria voor ontsluiting Waterzuivering 
§ Het terrein moet publieke toegankelijk 

blijven.  
§ Er mag geen verkeer-en parkeeroverlast 

ontstaan en geen geluids- en lichtoverlast 
voor de omgeving.  

§ Een beheerplan dat het Waterschap 
ontzorgt met aandacht voor voorlichting 
over water.   

§ Een realistisch ondernemingsplan.  
§ Zorgdragen voor voldoende draagvlak in 

de buurt. 

 

De putten op de Waterzuivering lijken al 
net zo complex als de tegenstellingen 

over WaterProef

ben daarvoor vervolgens criteria benoemd 
(zie kader). Ik vraag me af hoe deze criteria 
zijn getoetst. Gelukkig las ik in de vorige 
buurtkrant dat de heer Lokin - bestuurder 
van het Waterschap- zelf naar de buurt 
wil komen. Al heb ik nog geen uitnodiging 
gezien.”
“Wat me ook stoort is dat mensen van een 
partij als Groen Links hun mond vol hebben 
over duurzaamheid en het betrekken van 
bewoners. Rond de verkiezingstijd zijn zij 
massaal onze buurt ingetrokken inclusief 
wethouders. Nu zijn ze samen met D`66 de 
grootste partij in onze wijk geworden, maar 
nu vragen ze zich niet af  wat de buurt of 
de Werkgroep van WaterProef vindt. Valt 
me echt tegen.”

Verkeer
“De gemeente en het Waterschap hebben 
onderling intensief contact, maar ze wijzen 
steeds naar elkaar. En dat maakt het al-
lemaal ondoorzichtig”, gaat Hans verder. 
“Kijk het is een kleinschalig landschap dat 
zeker met het verkeer in het weekend al 
onder druk staat. Nu zijn er schattingen 
dat maar 30% van de bezoekers met de 
auto komen en dat die auto dan ook vol 
zit. Maar als dat niet zo is, als de helft met 
de auto komt en die auto niet vol zit? Wat 
doe je dan als er toch verkeer-en parkeer-
overlast ontstaat? Is er dan een plan B 
bijvoorbeeld een ontbindingsclausule in het 
huurcontract? Ik neem aan dat niet alleen 
op inschattingen het terrein voor 10 jaar 
verhuurd zal zijn, dat het Waterschap en de 
gemeente zorgvuldig met het eigen beleid 
en met Moerenburg om zullen gaan.” 

“We bestaan als Werkgroep volgend jaar 
50 jaar, graag zetten we onze energie in 
om het gebied met plezier mede te be-
heren. We zijn zelfs voor de gemeente 
hét voorbeeld van burgerinzet bij het 
landschapsbeheer, maar als het nodig 
is worden we weer de waakhond wat de 
Werkgroep ook is. Al hoop ik dat dat niet 
nodig is.” 
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De Koninklijke Nederlandse Hippische 
Sportbond (KNHS) heeft deze wedstrijd ge-
selecteerd voor het Nederlands Kampioen-
schap (NK) voor aangespannen paarden 
en pony’s in de klassen L en M. Het gaat 
daarbij om enkelspannen (wagens met 
één paard of pony), tweespannen (wagens 
met twee paarden/pony’s naast elkaar), 
of vierspannen (met vier paarden/pony’s). 
Daaraan is onlangs ook het NK voor tan-
dems toegevoegd. Bij deze aanspanning 
lopen twee paarden/pony’s achter elkaar, 
waardoor de voorste ‘los’ voor de wagen/
koets loopt.

Dressuur en vaardigheid
Op zaterdag starten de menners eerst met 
een dressuurproef, waarin niet alleen het 
correct rijden van allerlei figuren, maar 
ook de verzorging van paard en pony, de 
tuigage en de wagen beoordeeld worden. 
Voor deze dressuurproef zijn drie ringen 
beschikbaar, waarin verschillende dres-
suurproeven worden verreden. 

Nationale Kampioenschappen

Paardensport in Moerenburg 

In het weekend van 3 en 4 september organiseert Menvereniging De Postkoets haar 
jaarlijkse Menwedstrijd op en door terreinen in Moerenburg. De beste aanspanningen 
van Nederland komen aan de start. 

Vervolgens door naar de tweede opgave: 
de vaardigheid. Een parcours tussen 
pionnen/kegels door, waarop balletjes 
zijn gelegd. Deze zijn zo geplaatst, dat de 
wagen of koets er met maar een paar centi-
meters ruimte links en rechts van de wielen 
door kan. Het parcours moet binnen een 
bepaalde tijd worden afgelegd en dat levert 
spannende ritten op. Eén of meer balletjes 
eraf gereden, of te lang over het parcours 
doen, betekent strafpunten.

Marathon
Op zondag wordt de marathon verreden. 
Daarvoor worden de komende weken ze-
ven hindernissen van grotendeels natuur-
lijke materialen gebouwd, waaronder achter 
de waterbak aan de Koebrugseweg, een 
flinke bult zand met een grote boom in het 
midden en veel boomstammen er omheen.  
Spectaculair om te zien is hoe de aan-
spanningen zich door deze verschillende 
hindernissen heen draaien en wenden, 
en dit alles op volle snelheid, Ook zijn hier 
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weer balletjes op sommige doorgangen ge-
plaatst die moeten blijven liggen. De zeven 
hindernissen zijn vanaf het hoofdterrein, op 
de weilanden van Harrie van Gorcum, goed 
te zien.  Van dichtbij zie je de kracht en 
souplesse van de paarden en pony’s toch 
het beste, dus wandel eens lekker rond.

Gratis toegang
De organisatie rekent erop dat deelnemers 
en bezoekers de geldende (verkeers)
maatregelen in acht zullen nemen. Op zon-
dag worden in verband met de marathon 
een deel van de Oisterwijksebaan en de 
Broekstraat zoveel als mogelijk verkeersvrij 
gehouden. De terreinen zijn vrij toeganke-

lijk, maar bezoekers wordt gevraagd zelf 
goed op te letten waar de diverse aanspan-
ningen rijden. Volg daarbij de aanwijzingen 
op van de ruim 100 vrijwilligers die hun 
handen vol hebben aan de organisatie 
van de drie onderdelen van dit Nederlands 
Kampioenschap.  

Mocht je zin hebben om te komen helpen 
op een van deze dagen als verkeersrege-
laar, koerier, in de hindernissen, met stop-
watches, bij de dierenarts, of iets dergelijks, 
meld je dan vlug aan via 
 secretariaat@menwedstrijd.nl. De orga-
nisatie kan nog wel wat hulp gebruiken. 

Oproep 
 
De Vincentshop Kringloopwinkel gelegen aan de Veemarktstraat 37 zoekt enthousiaste 
vrijwilliger(ster)s om het team te komen versterken. Onze Kringloopwinkel is een 
bijzonder Kringloopwinkel, omdat alle opbrengsten worden ingezet voor de  beperking 
van de armoede in Tilburg. Verder werken wij alleen met vrijwilligers.  
Uw taak bestaat uit het uitzoeken van verkoopbare kleding en huisraad deze te prijzen 
en in de winkel te hangen c.q. te zetten. Daarnaast de klanten adviseren en helpen.  
Als u interesse heeft, loop eens binnen en/of schrijf een mail naar:  
7 bestuur.vincentshoptilburg@gmail.com  t.a.v. mevrouw Hilde van de Nouweland.  
Zij is onze vrijwilligers coördinator 
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Bel voor een vrijblijvende afspraak bij u thuis. U kunt dan stof of leer uitkiezen uit onze mobiele showroom! 
Kijk op www.meubelreparatietotaal.nl   -   info@meubelreparatietotaal.nl

Wij zijn gespecialiseerd in:
• Antiekrestauratie en herstofferen van 

meubels
• Leerrestauratie en reinigen van meubels
• Het vernieuwen van binnenwerk systemen
• Opnieuw stofferen van boot en caravan 

kussens
• Houtwormbehandeling
• Stoelen lijmen en verstevigen
• 48 uurs service voor nieuwe vullingen voor 

kussens
•  Reiniging van meubels
• Riet en bies en rotan stoelen op de 

traditionele wijze.

Spoorlaan 334, 5038 CC Tilburg, 06 40053505 / 013 8200962 

Wij zijn gespecialiseerd in:
• Antiekrestauratie en hersto�eren van 

meubels
• Leerrestauratie en reinigen van meubels
• Het vernieuwen van binnenwerk systemen
• Opnieuw sto�eren van boot en caravan 

kussens
• Houtwormbehandeling
• Stoelen lijmen en verstevigen
• 48 uurs service voor nieuwe vullingen 

voor kussens
• Reinigen van meubels
• Riet en bies en rotan stoelen op de 

traditionele wijze .

Tuinbouwveilingweg 5 a31. 4814 RP Breda | 06-40053505 of 076-2055197
Bel voor een vrijblijvende afspraak bij u thuis. U kunt dan stof of leer uitkiezen uit onze mobiele showroom!

www.meubelreparatietotaal.nl | info@meubelreparatietotaal.nl

GESPECIALISEERD
in modern & 
KLASSIEK

HERSTELLEN
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Het kon niet toepasselijker: het team ‘Het 
is stil aan de overkant’ was in 2019 als 
winnaar van het toernooi en als organisa-
tor van de volgende editie uitgeroepen. 
En toen kwam corona met alle set-ups 
en downs, waardoor het opstarten van dit 
wijkgebeuren compleet stil kwam te liggen. 
Hopelijk trekt de editie van dit jaar minimaal 
net zoveel teams als in 2019.

Formule
De beproefde formule is ongewijzigd. Net 
als in 2019 wordt het een ‘beachvolleybal-
toernooi’ op de velden van Were Di Hockey 
aan de IJsclubweg. De spelregels zijn dus 
onveranderd: er wordt 6 tegen 6 gespeeld. 
Een team bestaat uit minimaal 6 personen 
en tijdens de wedstrijden staan er minimaal 
3 dames op het veld. Vul je team lekker 
aan met je zoon of dochter, of allebei, mi-
nimumleeftijd voor deelname is 16 jaar. De 
kosten voor inschrijving zijn ook nu weer € 
30 per team. 
Schrijf je team nu in door het inschrijfformu-
lier op de facebookpagina van Armhoefse 
Akkers in te vullen of stuur een email naar 
 armhoefvolleybal@gmail.com met:

-de naam van je team
-de naam van de teamcaptain
-het telefoonnummer van de teamcaptain 
-het emailadres van de teamcaptain

Aankondiging Wijk ‘Beach’ volley 2022
De inschrijving voor het Wijk Beachvolleybaltoernooi op zaterdag 3 september a.s. is 
weer geopend. Het heeft twee jaar geduurd om deze gezellige en sportieve dag te kun-
nen organiseren.

Na de inschrijving ontvangt de teamcaptain 
een betaalverzoek voor de teamregistratie, 
waarmee je inschrijving direct is bevestigd.
. 
Volgens medeorganisator Maykel Swaans 
is het team “Het is stil aan de overkant” op 
dit moment nog volop bezig om invulling te 
geven aan het programma. Er zal net als 
tijdens alle andere edities in ieder geval 
een mogelijkheid zijn om aansluitend aan 
het toernooi een hapje te eten. Meer infor-
matie hierover ontvangen de teamcaptains 
zo spoedig mogelijk.

 
Wisseling van de wacht  
 
Bij de vorming van de nieuwe gemeenteraad komen er ook nieuwe mensen die de 
belangen van de wijk Armhoefse Akkers gaan behartigen. 
 
Bas van der Pol is de nieuwe wethouder voor onze wijk. Rik Grashoff blijft overigens 
wethouder voor het gebied Moerenburg met daarin de plannen voor WaterProef. 
Omgevingsmanager Marc van Akkeren wordt opgevolgd door Natascha Verhaaren. 
Onze wijkregisseurs Chris Liebregts en Diny Maas vertrekken per 1 september a.s. en 
worden opgevolgd door Janna Kuiper. 
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Voor onze nieuwe(re) wijkbewoners: wat 
is KVW HeKoS? Dit is een jaarlijks terug-
kerend evenement aan het einde van de 
zomervakantie van de basisschool voor alle 
kinderen uit groep 1 t/m 8. KVW duurt een 
week - maandag t/m vrijdag - en de kinde-
ren worden elke ochtend gebracht en aan 
het eind van de middag weer opgehaald. 
De kinderen worden in groepjes ingedeeld - 
waarbij uiteraard rekening wordt gehouden 
met vriendjes en vriendinnetjes - en heb-
ben elke dag een ander programma. 

Vrijwilligers
De organisatie van KVW HeKoS is geheel 
in handen van vrijwilligers. De leiding op de 
groepjes is altijd een combinatie van meer 
ervaren en minder ervaren leiding. De or-
ganisatie heeft inmiddels jaren ervaring met 
het organiseren van dit evenement. 
KVW HeKoS mag al jaren te gast zijn op 
op basisschool Armhoefse Akker en ook dit 
jaar zal dat weer de uitvalsbasis van KVW 
zijn. 

KVW HeKoS duikt dit jaar terug in de tijd                                Niek Vermeer

Nadat KinderVakantieWerk HeKoS in 2020 enkel met een live versie en in 2021 met 
een afgeslankte versie doorgang kon vinden, staat de groep dit jaar te springen om 
weer een week zoals vanouds uit de grond te stampen! Jullie zijn er natuurlijk ook 
weer bij, toch? KVW is dit jaar van maandag 22 t/m vrijdag 26 augustus.

Inschrijven
Hoe schrijf ik mijn kind in en wat zijn de 
kosten? Inschrijven kan heel makkelijk en 
snel via onze website 
: www.kvwhekos.nl en kost € 40 per kind. 
Heb je vragen? Neem contact met ons op 
via  info@kvwhekos.nl. 

Openings- en eindfeest 
Jaarlijks organiseren we op zondagmiddag 
een openingsfeest en vrijdagmiddag/avond 
een groot eindfeest waarbij alle ouders, 
broers/zussen, opa’s, oma’s, buurvrouwen/-
mannen, wijkbewoners etc. van harte wel-
kom zijn. Op zondag 21 augustus starten 
we rond 14.00 uur. Het eindfeest op vrijdag 
26 augustus zal rond 18.00 ur starten.

KVW HeKoS is altijd op zoek naar meer 
vrijwilligers en/of sponsoren. Heb jij inte-
resse? Neem contact met ons op via 
 info@kvwhekos.nl. 
We vertellen je graag meer!
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Van oppervlakkig rondkijken met weinig 
woorden; tot diepere discussies over 
technieken en hoe en waarom een werk tot 
stand is gekomen. Van ‘kijken, kijken maar 
niet te koop’ tot werken waar gewoon een 
prijskaartje van soms duizenden euro’s 
aan hangt. Stof, steen, papier en canvas. 
Rubberen fietsbanden, gips-verf en metaal. 
Intrigerend, inspirerend, vermoeiend maar 
ook voldoening gevend. 

Bezoekers vertellen. 
Anja en Henk van Gils kwamen vanuit de 
Blaak gefietst door een oproep op Face-
book. Voor hen was het de eerste keer en 
verwondering maar ook bewondering voor 
de mensen die zo maar hun huis openstel-
len voor vreemden. Wat hen aansprak was 
de diversiteit en de hartelijkheid. Ze waren 
aangenaam verrast en komen bij een vol-
gende editie vast weer langs. Miranda Poel 
werd uitgenodigd door exposant Annette 
Paulsen die te gast was aan de Werf 205 
en heeft daar ook werken aangekocht. Bij 
de trio-expo van Marjo, Yolande en Janine 
werd ze geraakt door de doorgeef-werken 
die hier geëxposeerd werden. De mixed-
media items waren volgens haar goed 

Breed aanbod van talent laagdrempelig ten toon gesteld en voor het voetlicht gebracht

Open Atelierroute zeer geslaagd                                       Luc Houben

De 4e editie van de Open Atelierroute trok zondag 22 mei jl. vele bezoekers naar de 
24 adressen die hun atelier of huis opengesteld hadden. Per adres werden veelal een 
behoorlijk aantal belangstellenden ontvangen en op sleeptouw genomen door 50 
kunstenaars, muzikanten, vormgevers en scheppers. 

geselecteerd en gecombineerd. Ook door 
de mooie invulling van de ruimte die de 
bewoners ter beschikking hadden gesteld, 
kwam alles goed tot zijn recht.  

Deelnemers vertellen. 
Hans Swinkels (beeldhouwer) deed voor 
de 3e keer mee en liet zijn gehieuwde en 
gehakte beelden in zijn tuin en atelier zien. 
De voorgaande editie heeft hij mee georga-
niseerd en hij is blij dat er voortgeborduurd 
wordt op het concept en de opgedane 
expertise.  
De organisatoren van dít jaar, buurtbewo-
ners Lieske Stieger en Astrid Abels, hebben 
hard gewerkt en er een mooie en goed 
bezochte editie van kunnen maken.  
Bij de nazit en borrel aan het einde van de 
dag bij Huize Sweegers overheerste dan 
ook het gevoel dat het een mooie en zin-
volle dag was geweest voor iedereen. 

Er zal ongetwijfeld een vervolg komen en 
dus een mooie lustrum editie. Wanneer 
is nu nog niet bekend, waarschijnlijk over 
een paar jaar. Zie ook de fotocollage op de 
volgende pagina’s.
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Winkels, bedrijven en woningen moeten be-
zorgingen kunnen ontvangen en daarvoor 
zijn vrachtwagens vaak onmisbaar. Wel 
kan er gekeken worden naar de grootte 
van deze bezorgende vrachtwagens. Veel  
bezorgingen zouden met kleinere vracht-
wagens gedaan kunnen worden. 

Bedrijventerreinen
De vrachtwagens die niet thuishoren in de 
wijk zijn de vaak (internationale) transpor-
ten naar de bedrijventerreinen. De meestal 
buitenlandse chauffeurs zijn vaak niet 
bekend met de situatie hier, ontdekken te 
laat dat ze te hoog zijn voor het spoorvia-
duct over de Ringbaan-Oost en slaan dan 
meestal af de Pelgrimsweg in om dan óf 
via de Hoevense Kanaaldijk (daar is het 
viaduct iets hoger) of via de Armhoefstraat 
en de J.P. Coenstraat onze wijk weer uit te 
rijden.  Ook zijn er  gewoon chauffeurs die 
duizenden kilometers door Europa rijden 
en in de stad per se de kortste route willen 
nemen.  Deze vrachtwagens willen we al 

 

Maatregelen tegen 
doorgaand vrachtverkeer 

 

 Al jaren wordt er in het Armhoefse deel van onze wijk geklaagd over het doorgaande 
vrachtverkeer. Zo waren de Aldi-vrachtwagens die steeds de paaltjes op de hoek 
Pelgrimsweg-Doornbossestraat eruit reden velen een doorn in het oog. Maar deze 
vrachtwagens - hoe vervelend soms ook - waren een voorbeeld van verkeer dat wél 
thuishoort in onze wijk. 

jaren uit de Armhoef bannen. Net als de 
Nederlandse vrachtwagen die bewust door 
de wijk rijden om bijvoorbeeld de Bossche-
weg te omzeilen. 
Daarnaast zijn er grote trekker-aanhanger-
combinaties (vaak van loonbedrijven) die 
de J.P. Coenstraat als sluiproute gebruiken. 
Ook deze horen niet in de wijk thuis en 
leveren vaak gevaarlijke verkeerssituaties 
op. Ook voor deze categorie vervoermidde-
len moet een oplossing komen.

Verkeerstellingen
Hoewel het in de wijk als een groot pro-
bleem werd ervaren (met name in de 
Pelgrimsweg en de J.P. Coenstraat) wilde 
de gemeente Tilburg eerst nauwelijks maat-
regelen nemen, omdat de problemen niet 
voldoende hard gemaakt konden worden 
met verkeerstellingen. Het enige gemeen-
telijke voorstel was de plaatsing van borden 
om vrachtwagens uit Loven te verplichten 
de Bosscheweg op te draaien en enkele (te 
kleine) waarschuwingsborden op de Kem-
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penbaan. Deze maatregelen werden door 
de Buurtraad en de Verkeerswerkgroep als 
volstrekt onvoldoende beoordeeld. Dit heeft 
geleid tot allerlei acties. Aanvankelijk be-
perkte het zich tot het verzamelen en door-
sturen van foto’s van gevaarlijke situaties 
veroorzaakt door doorgaande vrachtauto’s 
en trekker-aanhanger-combinaties. Later 
zijn daar de spandoeken en de raampos-
ters bijgekomen.

Maatregelen
Deze acties hebben ervoor gezorgd dat 
gemeente toch is gaan meedenken over 
aanvullende maatregelen. Zo komen er 
duidelijkere borden en een portaal aan de 
Kempenbaan om te hoge vrachtwagens 

eerder te attenderen op het lage spoorvia-
duct. Zodat ze op een eerder moment een 
alternatieve route kunnen kiezen. Om het 
doorgaande vrachtverkeer te voorkomen, 
is door ons voorgesteld een vrachtwagen-
verbod (uitgezonderd bestemmingsver-
keer) in te stellen voor onze wijk. Dit werd 
sterk afgeraden door de gemeente, omdat 
dit verbod nauwelijks te handhaven valt. 
Bovendien vallen de trekker-aanhanger-
combinaties - die vaak ook nog eens heel 
breed en dus gevaarlijker zijn - buiten dit 
verbod. 

De gemeente stelde voor om een lengte-
verbod in te stellen voor de wijk. Hierdoor 
worden alleen de kleinere bezorgvracht-
wagens toegelaten in de wijk. Dit verbod 
heeft ook als voordeel dat het beter te 
handhaven is. Wij willen graag (net als 
in de binnenstad) deze lengtemaat op 11 
meter zetten. De afdeling Verkeer van de 
gemeente  is nu aan het uitzoeken of de 
bezorgdiensten hiermee voldoende uit de 
voeten kunnen. Anders zal er gekozen 
worden voor een maximum van 12 meter. 
Verder zal de gemeente met loonbedrijven 
in gesprek gaan om afspraken te maken 
over de te volgen routes. Na realisering 
van alle maatregelen zal er een evaluatie 
komen en zal er bekeken worden of er nog 
verdere maatregelen nodig zijn. 

Bedankt dus voor het meewerken aan de 
acties, door het insturen van de foto’s en 
het ophangen van de posters! We houden 
vol tot er resultaat merkbaar is. Tot zover 
de stand van zaken op dit moment, in het 
najaar wordt het weer vervolgd!

Namens de Verkeerswerkgroep van de 
Buurtraad, Remco Westhoek
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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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We sliepen in de accommodatie waar in de 
winter de skileraren verblijven, simpel maar 
het voldeed prima voor deze hele week. 
De volgende dag begonnen we met onze 
echte werkzaamheden, namelijk het bevei-
ligen van een aantal objecten. In de nacht 
moesten we letten op de meegebrachte 
materialen zoals camera-apparatuur en 
licht- en geluidsinstallaties waarvan het 
grootste deel was gesponsord en een 
gedeelte van de regionale omroep was. 
Overdag was onze taak vooral het in de 
gaten houden van enkele gebouwen op de 
Alpe d’Huez en uiteraard ook de koers zelf. 
We werkten steeds in duo’s van onze eigen 
school en we zaten samen met twee scho-
len uit Amsterdam en Amersfoort in een 
cluster. Dagelijks hadden we een dienst 
van vijf uur. De resterende tijd hebben we 
geholpen waar nodig bij de opbouw voor 
de grote koers-dag en er was natuurlijk ook 
nog vrije tijd die we in het dorpje hebben 
doorgebracht. Voor ROC Tilburg was dit 
het tweede jaar dat ze meehielpen met dit 
evenement.

Zelf naar boven wandelen
Op maandag had ik net de nachtdienst 
gehad van 03.00-08.00 uur en aansluitend 
zijn we met onze school de berg opgewan-
deld. Vanuit mijn opleiding zijn wij gewend 
om marsen te lopen, maar we verkeken 
ons in het begin een beetje op de beklim-
ming. Na een tijdje hadden we echter het 
juiste tempo te pakken en konden we ook 
lekker genieten van het uitzicht. Onderweg 
hebben we alle mensen aangemoedigd die 
alvast aan het oefenen waren voor de grote 
dag.  Ik was wel blij  dat we na een uur of 
vier weer boven waren, toen konden we 
aan het bier! Maar mijn gedachten waren 

Wat een ervaring!                                                   Thijs de Weijer

Zoals jullie in de vorige editie hebben kunnen lezen ben ik met school een week naar 
Frankrijk geweest  om daar mee te helpen aan het evenement Alpe d’Huzes.  Na een 
lange busreis van 14 uur kwamen we eindelijk aan op de berg, Alpe d’Huez. Omdat wij 
aan de top van de berg waren ingedeeld, konden we meteen genieten van het mooie 
uitzicht. 

wel bij de koersdag: Er zijn mensen die dit 
fietsend of hardlopend doen en dan wel 6x, 
pfff…
Alle sponsoren en vrijwilligers mochten op 
woensdag hun beklimming doen. Wij als 
beveiligers hadden die dag dus onze ge-
nerale repetitie. Deze verliep niet helemaal 
vlekkeloos, maar we hadden nog tijd om 
dingen aan te passen en we waren klaar 
voor de grote dag op donderdag 2 juni. 

Samen werken/ samenwerken
Op de echte koersdag stond ik in de och-
tend ingedeeld bij de skilift om zo alle toe-
schouwers naar boven te begeleiden. De 
berg was die dag namelijk gesloten voor 
alle Nederlandse auto’s. Na vijf uur werden 
we afgelost door twee van onze collega’s 
en zijn we naar de finish gegaan om daar 
de oversteekpunten veilig te houden. Ook 
moesten we af toe Franse auto’s doorla-

De groep van ROC Tilburg na hun 
beklimming, blij dat ze boven zijn
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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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mob.: 06 – 22790145
Winterschilder:

van oktober t/m februari 10% korting

 

 

  

  

 

Prinsenhoeven 36                      013-5420685             info@vdbraakenmaas.nl   

 

Overige Specialismen: fysiotherapie, geriatrietherapie, manuele therapie, sportblessures, 
revalidatie na een operatie of beroerte, Parkinson, ademhalingsklachten,COVID revalidatie, 

Claudicatio-looptraining, COPD, tape, dry needling, begeleid fitness. 

 
Ron Tames 

 

SPORTEN onder begeleiding 
 

Werken aan uw conditie, onder begeleiding van 
een fysiotherapeut, 1 of 2 keer per week kunt u 
in klein groepsverband trainen. Doelen worden 

samen met de fysiotherapeut besproken en 
daaraan ga je in groepsverband werken. 

Interesse : informeer naar de mogelijkheden.  
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ten, want voor hen moest de berg gewoon 
openblijven. Onze dienst duurde deze dag 
totdat de laatste deelnemer was gefinisht, 
een lange dag dus.  
De laatste run van de dag werd gezamen-
lijk gedaan door alle deelnemers die nog 

een laatste keer de berg op wilden/ konden 
fietsen. Iedereen blijft dan bij elkaar, helpt 
en motiveert elkaar en ze gaan dus als één 
grote groep over de finish. Dat was een 
mooi moment om te zien.
Natuurlijk waren er ook wat mindere 
momenten (o.a. collega’s bevangen door 
de hitte), maar als ik zo terugkijk op deze 
week, dan was het een hele mooie erva-
ring. Naast hard werken, heb ik kunnen ge-
nieten van dit kleine stukje van Frankrijk en 
het weer en daarnaast heb ik ook nieuwe 
vriendschappen gesloten. Graag kom ik in 
de toekomst weer meehelpen, het liefste 
dan ook weer met een programma vooraf, 
zodat ik de mensen uit de groep alvast ken.

Voor iedereen uit de wijk die de moeite 
heeft genomen om mij te sponsoren, dank-
jewel! Er is een mooi bedrag - in totaal ruim 
16 miljoen - opgehaald voor onderzoek 
naar kanker en naar verbetering van de 
kwaliteit van leven van mensen van kanker. 

Hallo Wijkbewoners, 
 
Wellicht is het nog niet bij iedereen bekend, maar we 
zijn weer gestart met de organisatie van de garagesale. 
Wij hebben er veel zin in. 
 

De Garagesale is op  
zaterdag 17 september a.s. 

 
Zou je mee willen doen, geef je dan zo spoedig mogelijk 
op via 7 garagesalearmhoef@gmail.com. We kunnen 
dan op tijd beginnen met onze voorbereidingen. 
 
We hopen dat het weer een groot succes wordt en dat 
het weer net als de afgelopen keer weer gaat 
meewerken. 
  
De werkgroep. 
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Voor sommigen was het moeilijk om te 
kiezen. Voor Noor niet: “Mijn zus zit op 
de Nieuwste School dus ik ken het al een 
beetje van de verhalen. Ik weet al heel lang 
dat ik daarnaartoe zou gaan.” Philo twij-
felde tussen 2CollegeJozefmavo en Willem 
II. “Ik vond toch de Jozef leuker. Mijn broer 
en zijn vrienden zitten er ook dus vandaar.”  
Maartje vindt het nog één groot avontuur. 
Ze heeft voor Odulphus gekozen: “Dat leek 
me leuk en veel kinderen van hier gaan 
naar Odulphus.” David gaat naar het There-
sialyceum: “Ik weet helemaal niet wat ik 
moet verwachten”, zegt hij, “Ik ben thuis de 
oudste dus ik ben ook de eerste die naar 
de middelbare school gaat. Ik zie het wel.” 
“Het is wel verder weg. Ik zal op de fiets 
moeten”, zegt Maartje. “Voor mij is het twee 
keer zo ver”, weet David, “Nu ben ik in 5 
minuten op school en straks moet ik twee 
of drie keer zo ver fietsen. Wel 10 minuten 
of een kwartier.” “We kunnen een stuk 
samen fietsen”, stelt Philo voor, “want de 
Jozef en Theresia dat zijn buren.”

De school uit, de wijk uit             Lucy Reijnen

Wanneer je in groep 8 zit, ga je zo aan het eind van het schooljaar echt, écht, beseffen 
dat je de school gaat verlaten. Je wereld wordt groter. Je gaat iedere dag de wijk uit. 
Je laat het vertrouwde achter en begint aan een heel nieuw hoofdstuk. Leuk én span-
nend vinden Maartje, Philo, Noor en David uit de klas van meneer Sjors.

Verwachtingen 
Alles wordt anders vertellen de kinderen. 
Werken met een laptop, ieder vak een an-
dere leraar. Ieder uur iets anders, elke keer 
na de les naar een ander lokaal. “Nee”, 
zegt Noor, “op de Nieuwste blijf je in je 
eigen klas en wisselen de leraren.” 
“En superveel huiswerk pfffft” zucht David. 
“Ik vind huiswerk maken niet leuk, meestal 
maak ik het niet”, vertelt Philo, “maar ja dat 
moet straks wel…” 
Tussen de middag kunnen ze niet meer 
thuis eten. “En ik heb een hekel aan 
overblijven”, zegt Maartje. “Ik eet ook liever 
thuis”, vindt David. Maar op de middelbare 
gaat ‘overblijven’ ook heel anders. Op de 
basisschool eet je met een overblijfmoeder. 
Op de middelbare met de hele school in de 
aula of in de kantine.  
“Op de Jozef kun je superlekkere wafels 
kopen” weet Philo. 

Ze weten nu al dat ze zullen huilen bij het 
afscheid. Want dan huilt vast en zeker 
iedereen.

Dag basisschool! Met v.l.n.r. Maartje, 
Noor, Philo en David 

Wat gaan ze missen? 
“Meneer Sjors”   
“Alles”  
“Buiten spelen”  
“De kinderen, de vrienden” 
“De goeie tijden, de meesters en de juffen” 
“Beste tijd van mijn leven”  
“Kamp was het leukste van al die jaren” 
“Het was gezellig” 
“Het is een leuke school gewoon maar ik 
ga meneer Sjors missen” “Ik ook” “Ik ook” 
“Ik ook”…. 
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Woensdag 13 juli:  
zomerbarbecue voor senioren 

  
 
Het Senioren Netwerk Armhoefse Akkers en Seniorenvereniging Tilburg Oost (de 
nieuwe naam van KBO Sacrament) nodigen u uit voor een gezellige zomerbarbecue 
op woensdag 13 juli, als afsluiting van weer een paar geslaagde diners dit voorjaar.  
 
Het wordt een heerlijke uitgebreide barbecue, verzorgd door de Pelgrimhoeve. Dus dan 
weet u dat het goed is. En het fijne is: u hoeft niet zelf te bakken, dat wordt voor u 
gedaan. U hoeft alleen maar te genieten van het lekkere eten en de sfeer. 
 
Ontvangst vanaf 17.30 uur. We beginnen wat later met de barbecue, maar u kunt van 
tevoren al lekker een glaasje drinken. Eindtijd rond 19.30/20.00 uur.  
De kosten voor deze barbecue zijn € 13,50 per persoon. De drankjes zijn daar niet bij 
inbegrepen, deze kunt u na afloop bij de Pelgrimhoeve afrekenen. Leden van 
Seniorenvereniging Tilburg Oost betalen € 11,00 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 rek.nr. NL 84 INGB 
0003673935 van Seniorenvereniging Tilburg Oost en 
zet er duidelijk bij: barbecue 13 juli, het aantal 
personen, plus uw naam en of u lid bent.  
 
Als u zich met de bon inschrijft, stop dan ook meteen 
€ 13,50 (of € 11,00 voor leden) per persoon bij de 
opgavestrook. Pas dan is uw inschrijving geldig.  

Zomerbarbecue op 13 juli: 
 
• Verschillende soorten vlees 
• Diverse salades en sauzen, 

stokbrood en kruidenboter 
• Een lekker toetje om het af 

te sluiten 

 
Schrijf uzelf in vóór 7 juli a.s. U krijgt geen bevestiging meer, maar we verwachten u op 
13 juli vanaf 17.30 uur in de Pelgrimhoeve.  
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). 
 
 
Ja, ik kom/wij komen op woensdag 13 juli naar de barbecue in de Pelgrimhoeve  
 
Naam/namen: ……………………………………………………………………………………… 
 
Ik kom/wij komen met 1 persoon / 2 personen (graag omcirkelen) 
 
Lid van Seniorenvereniging Tilburg Oost (voorheen KBO): 1 persoon / 2 personen  
 
Adres: ………………………………………………………..…. Telnr  .……………………… 
 
Stop deze bon vóór 7 juli a.s. in de bus op J.P. Coenstraat 34a of Ringbaan-Oost  
240-43 in een gesloten envelop samen met het bedrag van € 13,50 per persoon, 
of € 11,00 per persoon voor leden. Of maak op tijd het juiste bedrag over. 
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Illusie 

In het Brabants Dagblad stond onlangs een curieus nieuwsfeitje van de categorie faits divers. 
In de Strijpsestraat in Eindhoven was tijdelijk een geel verkeersbord geplaatst met de tekst: 
Oisterwijksebaan dicht van: 20-06 07:00h t/m: 22-06 17.00h. Verwarring alom, te meer 
omdat er in heel Eindhoven noch haar conglomeratie een straat van die naam te vinden 
is. Foutje van de bordenbakker die immers aan meerdere gemeenten zijn producten levert.

Het berichtje deed me denken aan Gerrit Achterberg, een dichter die net als veel andere 
van mijn favoriete auteurs uit het verleden, wat in de vergetelheid is geraakt. 
Het gedicht dat mij te binnen schoot is getiteld Depersonalisatie. Het gaat over het fenomeen 
van de sluitertijd in de fotografie. In vroeger tijden moest je voor een foto een tijdlang 
dezelfde pose aanhouden, hetgeen nogal eens leidde tot spierkrampen en nekpijn. Niet zelden 
werden ondersteuningsmiddelen gebruikt om de verlangde pose langer vol te kunnen houden.

Achterberg maakt in zijn gedicht een spel met deze situatie: de houding die op de foto te 
zien is, is feitelijk al lang daarvoor ingenomen. En zo komt hij ertoe dat door een foto die van 
hem in de stad Amersfoort is gemaakt tijdens een fietstochtje hem teruglegt in de tijd. Hij 
moest namelijk kennelijk een tijdlang een fietsende houding innemen. Ga er maar aanstaan. 
De mensen in de omgeving waar de foto genomen werd, bewogen intussen gewoon verder, 
maar die verschenen vaag of grotendeels weg geretoucheerd op de foto. De foto gaf eigenlijk 
een niet-feitelijke situatie aan en was dus historisch gezien nep. Gelukkig hebben we nu 
fotoapparatuur die de sluitertijd tot een moment hebben teruggebracht.

Het bord in Strijp-Eindhoven beeldde ook een feitelijk niet bestaande werkelijkheid af, er 
was daar geen Oisterwijksebaan. Maar voor de duur dat het verkeersbord daar stond even 
wel. Een illusie. Overigens werkt elke foto wel vervreemdend. Je weet nooit precies wie of 
wat je ziet. Ben ik dat op die foto? 
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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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Op ons debuut wilden we in ieder geval 
onze eer redden voor de buurt en hoopten 
we niet als laatste te eindigen. Goed voor-
bereid en met goede moed begonnen we 
met onze vuurdoop! 
We gingen lekker en hadden in de eer-
ste helft van de competitie onze joker al 
ingezet! Van een ronde wisten we praktisch 
alles! Wat een heerlijk gevoel! Maar goed, 
omdat het voor het eerst was dat we mee-
deden, hadden we geen enkel referentie 
en konden we niet inschatten hoe we onze 
kwaliteiten konden waarderen… 

Tussenstand
Vandaar dus dat op het moment dat de tus-
senstand kwam, wij echt zaten te duimen 
en te hopen dat we niet helemaal onderaan 
zouden eindigen… pfiew! De eerste naam 
kwam in beeld, dat waren wij niet! Tweede, 
derde en zo verder… we zaten in ieder ge-
val bij de bovenste 10. Wauw! Dat hadden 
we niet gedacht! 
Steeds meer teamnamen kwamen in beeld 
en wij waren nog altijd niet genoemd… 
jeetje! Zou er wat misgegaan zijn? De top 
3 werd bereikt. Nee, nog steeds niet.., 2… 
nee ook niet! Wat? Wij stonden bovenaan! 
Wat een Olympisch moment hebben wij 
beleefd! We waren echt totaal verbijsterd 

Hallo redactie van het wijkkrantje….                                       Pien Dekkers 

Afgelopen keer deden wij - de 6W’s - voor het eerst aan de Pubquiz in de Pelgrim-
hoeve mee. We vonden het geweldig! Supergoed georganiseerd, leuke vragen, heel 
gezellige sfeer.

en helemaal euforisch! Geweldig hoe wij 
ons tijdens de pauze hebben gevoeld! 
Na de pauze voelden we echt stress, dat 
was de keerzijde van ons succes! De lat 
lag ineens heel hoog! Jeetje! Het niveau 
van voor de pauze konden we niet vast-
houden… maar ach. Dat was ook niet zo 
erg. Uiteindelijk zijn we als 6e geëindigd en 
hebben we een superleuke avond gehad. 

Heel leuk om het verslag van deze editie 
van de Pubquiz te lezen. Maar hee…, wat 
staat daar…? Na 4 ronden een tussenstand 
met bovenaan de Wacko’s…? Huh..?! Weg 
Olympisch gevoel… We konden het zelf 
amper geloven, maar toch was het waar, 
daar hadden wij moeten staan: de 6 W’s…!

De brandweer was er snel maar kon niets 
uitrichten zolang de hoofdkraan niet werd 
dichtgedraaid door Brabant Water en dat 
duurde en duurde. Kelders liepen onder. 
Modder stroomde over de straat. Bouw- 

Niets aan de hand?                 Lucy Reijnen

Weet u het nog? Eind maart sprong de waterleiding en spoelde urenlang niet alleen 
water maar ook zand over de J.P. Coenstraat. Het zand was van de fundering onder 
huisnummer 61 en gedeeltelijk 63. 

en woningtoezicht schakelde direct een 
gespecialiseerd bedrijf in om de woning te 
stutten. Pas eind mei werd er actie onder-
nomen om het fundament te herstellen. 
Ook dat krijgt nog een staartje. 

Tja redactie …
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Spoedje?
Onder de woning was een gapend gat 
ontstaan dat zo’n anderhalve meter diep 
was en twee tot drie meter onder het huis 
doorliep. De stoep en de parkeerhavens 
werden afgezet met hekwerk en toen was 
het wachten. Wachten tot de verschillende 
verzekeringsmaatschappijen het eens 
werden. En daarna was het wachten op de 
gemeente. Die moest toestemming geven 
om de straat af te zetten. Omdat er in de 
woningen scheuren ontstonden werd niet 
langer op toestemming gewacht en werden 
de werkzaamheden gestart. Er kwam een 
enorme vrachtwagen van het bedrijf Uretek 
die de fundering zou herstellen. 
“Wat?!?” een van de mannen krabt ver-
baasd op zijn hoofd, “Is dit al twee maan-
den zo? Normaal wordt dit als een ‘spoedje’ 
ingepland. Dat kan ook gemakkelijk bij 
ons. Dit is voor ons een klein karwei.” Dit 

bedrijf doet voornamelijk grotere klussen. 
Zo hebben ze de fundering onder de tunnel 
van het Centraal Station versterkt met het-
zelfde spul als ze nu gebruiken. Het lijkt op 
Purschuim maar is vele malen sterker. De 
grond onder de huizen wordt als het ware 
geïnjecteerd.

Meten is weten
Vooraf wordt er aan de gevel en in de huis-
kamer meetapparatuur gehangen die de 
opwaartse druk registreert. “Die opwaartse 
druk wordt alleen maar gegenereerd wan-
neer de ondergrond weer voldoende draag-
kracht heeft gekregen door het materiaal 
dat we er inbrengen”, legt de voorman uit. 
“Meten is weten”, voegt hij eraan toe. “Het 
materiaal is enorm krachtig. Het is twee-
componenten-hars. Bij de meeste wonin-
gen die we doen is de aanbouw verzakt. 
Vaak worden die niet gebouwd op heipalen. 
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Wanneer er dan een paar droge zomers 
zijn klinkt de ondergrond in en verzakt de 
boel. Wij tillen dat op als het ware en ver-
sterken de ondergrond. Dan is de fundering 
weer stabiel en worden verdere scheuren 
voorkomen.” Hij wijst op een muur waar 
een scheur is ontstaan, “Dit zal nu niet 
meer verder scheuren.”

Doorspoelen
Wij wonen op nummer 63 en bij ons valt de 
schade relatief gezien mee. En inderdaad: 
onze tochtdeur tussen de hal en de gang 
was gaan klemmen afgelopen weken. Nu 
zwaait hij weer soepel open en dicht. De 
mannen ‘doen’ nog een bakske voor ze 
teruggaan naar Lelystad. Dan blijkt ineens 
dat ons toilet niet meer doorspoelt. Dat is 
vreemd. Als we goed kijken zien we dat 
de betegelde achterwand in het toilet een 
beetje bol staat en er tegels zijn gaan bar-
sten. Achter dit muurtje is de spoelbak van 
het toilet netjes weggewerkt. Nu is deze 
ruimte volgestroomd met de twee-com-
ponenten-hars. Oei. De mannen maken 
een infraroodfoto waarop te zien is dat het 
inderdaad goed mis is. Coenraad wordt 
gebeld. Dat is de aannemer die werkzaam-
heden uitvoert namens de verschillende 
verzekeringsmaatschappijen. We krijgen te-
lefoonnummers en we zullen het wel weer 
zien wanneer we weer het toilet normaal 
kunnen gebruiken. Tot die tijd staat er een 
emmer water paraat.

Verspilling
Brabant Water heeft nu al verschillende ke-
ren laten weten dat er haast gemaakt wordt 
met het vervangen van de waterleiding in 
de J.P. Coenstraat en aansluitend de rest 
van de wijk. Eerst was het ‘volgende week’ 
toen begin april, toen de eerste week van 
mei en toen werd het begin juni. Half juni 
kregen we een bewonersbrief waarin werd 
gemeld dat de werkzaamheden drie weken 
uitgesteld worden. Dat is irritant maar veel 
erger is de grootschalige verspilling van 
schoon leidingwater. Er stroomt namelijk 
via een slang vanaf onze buitenkraan al 
sinds eind maart op volle kracht water het 
riool in. Ook toen het zo droog was dat 
de boeren niet mochten sproeien. Dat is 
kwalijk. Heel kwalijk. Onze klachten begrijpt 
Brabant Water niet. We hoeven immers al 
die tijd niet voor het water te betalen? 
Nou Brabant Water: vriendelijk bedankt!

De infraroodfoto van het toilet 
laat zien dat het mis is

Een verzakking van muren is niet één, 
twee, drie opgelost
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Waar zijn onderzoek eerder al leidde tot 
twee artikelen in onze wijkkrant over Huize 
Moerenburg, verschijnt nu deze spannende 
roman over ene Jan de Brouwer 
uit Moergestel.  In ‘De Heerlijkheid’ 
verloochenen een brouwerszoon, een 
speldenmaker en een novice, uit naam 
van de liefde, alles dat hen dierbaar is. In 
een wereld waar de onrust steeds verder 
oplaait, komen hun levens op ramkoers te 
liggen. 

Getuigschrift
Acht jaar geleden vond schrijver Martin 
na onderzoek in de archieven van Tilburg 
en ‘s-Hertogenbosch een getuigschrift uit 
1530. Daarin verklaarde Jan de Brouwer 
uit Moergestel – een verre nazaat van de 
schrijver - dat hij pensier (rentmeester) was 
van de abdij van Tongerlo en dat zijn familie 
werd bedreigd door een bende. Martin wist 
direct dat hij het hele verhaal wilde kennen. 

Tongerlo
De abdij van Tongerlo was een van de 
machtigste organisaties in het land. Buiten 
haar rol in de landelijke politiek kwamen 
de invloedrijke pastoors van Tilburg, 
Moergestel en de wijde omgeving uit hun 
gelederen. Na de dood van de abt in 1560, 
besloot de Spaanse koning de inkomsten 
van de abdij te gebruiken om het bisdom 
van ’s-Hertogenbosch te financieren. Jaak 
Veltacker, de kamerling, wilde de abt echter 
zelf opvolgen. In De Heerlijkheid vraagt 
hij Jans hulp en die maakt vervolgens 
kwaadaardige mannen tot zijn vijanden. 

Bende
Door misoogsten, graanspeculatie 
en toenemende concurrentie heerste 
ondertussen de armoede in de straten. In 
’s-Hertogenbosch kregen speldenmakers 

Historische roman ‘De Heerlijkheid’

Buurtgenoot Martin de Brouwer schreef, naar aanleiding van stamboomonderzoek, 
een historische roman: ‘De Heerlijkheid’. Een verhaal over een kat-en-muisspel met 
een levensgevaarlijke roversbende en een onbetrouwbare schout.  

Bartold en Anna, na een onfortuinlijk 
ongeval, een enorme boete. Door armoede 
gedwongen, sloten ze zich aan bij een 
bende. 
Die bende roofde van Breda tot Grave. De 
vrienden en familie van Jan in Moergestel 
konden er niet aan ontkomen. Zij werden 
met brandbrieven bedreigd. Toen de schout 
van ’s-Hertogenbosch niet ingreep besloot 
Jan de bendeleden zelf na te jagen. Een 
dodelijk kat-en-muisspel volgde, waarin de 
corrupte schout een cruciale rol speelde. 

Wil je lezen hoe het Jan, Bartold en Anna 
verging? ‘De Heerlijkheid’ wordt uitgegeven 
door Godijn Publishing. Het is in iedere 
boekhandel verkrijgbaar (ISBN 978-94-
93266-89-6) en ook als e-book (978-94-
6464-005-2). Meer weten? Kijk dan op 
: www.martindebrouwer.nl
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Ik zie het niet                                                                                             JdS

“Het is echt een geslaagde combinatie van roodbruine tinten die een gelaagdheid bevatten die ik 
nog niet vaak ben tegengekomen.” Een quote van een bezoekster van de Atelierroute op 22 mei
In de Armhoef.
Op eerbiedige afstand bekijk ik het kunstwerk. Een combinatie van tinten? Ik zie het niet. Ge-
laagdheid? Ja inderdaad, als ik wat op en neer loop, zie ik door de lichtinval, dat er van meerdere 
dikkere lagen verf gebruik is gemaakt.

“Ik zie het niet.” Dit zinnetje is nogal bepalend geweest in m’n jeugd.  
Het was de aanleiding voor steeds weer nieuwere – en dikkere – brillenglazen, aangemeten door 
een oogarts in Den Bosch, waar ik echt bang voor was. 
In zijn donkere kamer, plantte hij een ijzeren frame op mijn gezicht, waarin hij in hoog tempo 
steeds andere glaasjes propte. “Beter? Slechter?” was zijn vraag bij iedere beweging.
Ik had er geen flauw idee van! Het ging me veel te snel, mijn ogen begonnen te tranen van het 
vele knipperen en mijn antwoordjes werden steeds benepener.

Maar o wee, als ik het niet goed deed: “Dat kan 
niet, net was het beter!” snauwde hij dan. 
“Maar ik zie het niet”, antwoorde ik dan super 
eerlijk. “Dan moet je meer je best doen. Je zit hier 
niet voor niets”, kwam er uit het donkere gezicht 
dat ineens voor m’n ogen verscheen.
Gevolg? Nog meer angst. Maar ook, dat ik al snel 
ontdekte, dat hij steeds op een bepaalde volgorde 
de nieuwe glaasjes gebruikte. Dan is het een 
kwestie van onthouden of ik zojuist “Beter” of 
“Slechter” had geantwoord.

De nieuwe brillenglazen hadden op school geen 
effect. De leraar – een frater – gebruikte bij het 
ontleden een hulpmiddel: onderwerp, gezegde, 
lijdend- of meewerkend voorwerp kregen een 
gekleurd lijntje eronder. Blauw was voor het 
onderwerp, dat weet ik nog. Die andere kleuren niet meer, maar wel dat ik er iets van kreeg! Een 
zware onvoldoende voor ontleden, want ik deed de ‘onderstrepingen’ verkeerd en volgens de 
frater deed ik maar wat.
Hij had nog gelijk ook.

Pas op een uitstapje naar het Evoluon in Eindhoven in de vijfde klas kwam de werkelijke beteke-
nis van “Ik zie het niet” aan het licht. In deze toen nog permanente expositieruimte van Philips 
stond er op de bovenverdieping een opstelling van zeven of negen ronde bakjes met bolletjes in 
allerlei kleuren. Het was een proefopstelling om verschillende vormen van kleurenblindheid te 
testen. In ieder bakje zou een bepaald symbool, getal of letter te zien moeten zijn.
Zou! Want hoe ik ook m’n best deed: ik zag het bij de meeste bakjes niet …
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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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De dag van de komkommer                            Lucy Reijnen

Het is komkommertijd. Letterlijk en figuurlijk. Het is de tijd waarin volop komkommers 
groeien en de prijzen laag zijn. Het is de tijd waarin er niet veel te doen is omdat de 
vakanties begonnen zijn. De kranten worden dunner en op tv zijn herhalingen te zien. 
De dag van de komkommer, 1 juli, kondigt deze rustige periode aan. 

De komkommers in mijn eigen moestuin-
tje zijn nog niet zover. Ik heb nu voor de 
derde keer komkommerplantjes zorgvuldig 
opgekweekt en in de tuin geplant maar 
steeds werden mijn prachtige plantjes 
opgegeten door ongedierte. De eerste serie 
plantjes werd uit de grond gerukt, ik denk 
door vogels of muizen. De tweede serie 
werd achter gaas geplant en werd door 
slakken verorberd. De derde serie móet het 
overleven. Ze staan achter gaas, een laagje 
koffiedrab én gemalen eierschalen moeten 
de slakken weghouden. Ten overvloede heb 
ik ook biologische slakkenkorrels gestrooid. 
Kan niet meer misgaan. 
Als een plant eenmaal goed begint te groei-
en, is het een heel dankbare plant waarvan 
je kilo’s komkommertjes kunt oogsten. 
Lekker en gezond. Salade, stukje mee naar 
het werk, in plakjes op brood er zijn zoveel 
mogelijkheden. Hier thuis is Tzatziki geliefd 
(zie het recept). 

Cucumber time
De term komkommertijd komt waarschijn-
lijk uit het Engels. Daar ontstond de term 
‘cucumber time’ rond 1700. De kleermakers 
klaagden dat er niets te doen was. De adel 
verruilde de stad in de zomer voor het plat-
teland en deed dus geen bestellingen. Ze 
hadden zo weinig verdiensten dat ze alleen 
nog komkommers aten, omdat vlees te duur 
was. 
Het kan ook zijn dat de term ontstond, 
omdat er weinig te doen was behalve voor 
komkommer-kwekers. Voor hen is de zomer 
de aller drukste maand, omdat het oogsten 
van komkommer arbeidsintensief is.

Doordrukken
Alles gaat in de zomer op een lager pitje. 

Komkommerplantjes

Recept tzatziki  
 
Nodig: 
• 1 Komkommer 
•  500 gr (Griekse) Yoghurt 
• Knoflook 
• Eetlepel olijfolie 
• Peper en zout 
• Eventueel: verse dille of peterselie of 

blaadjes munt 
 
Bereiding: 
• Rasp de komkommer (met schil en al)  
• Bestrooi met zout en laat uitlekken 

(beetje aandrukken helpt ook) 
• Pers wat tenen knoflook naar smaak (Ik 

neem er drie voor een komkommer) 
• Meng de yoghurt met de knoflook wat 

peper en de olijfolie 
• Druk de komkommer nog een keer goed 

tegen de zijwanden van de zeef 
• Meng de komkommer met de yoghurt 
• Voeg de verse kruiden naar smaak toe. 
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Politici en nieuwsredacties gaan op vakan-
tie. Bedrijven draaien in een wat rustiger 
tempo omdat ook veel medewerkers vakan-
tiedagen opnemen. Maar let op mensen! 
Juist omdat het komkommertijd is kan het 
voor managers een goed moment zijn om 

een beleidsverandering door te voeren of 
een besluit te nemen. Er zijn minder men-
sen ‘in huis’, dus is er minder weerstand 
en kan een soms een ingrijpend voorstel 
versneld doorgedrukt worden.  
Niet netjes maar het gebeurt.

Judith van Iersel is de duizendpoot die voor 
Stichting Ateliers Tilburg het reilen en zeilen 
regelt. Enthousiast vertelt ze over de ge-
plande activiteiten en de ‘vibe’ die er heerst. 
Waar vroeger de Nonnen een beetje konden 
rusten en ontspannen is er nu ruimte en 
podium voor makers, artiesten, musici en 
performers. 

’t Gratis Buurthuis
Van 13 tot 30 juli nemen kunstenaars Bas 
en Jurriaan de ruimte over om er gedurende 
die tijd een symbolische stad te creëren, die 
tot stand komt door te maken, te spelen, te 
praten. Via (gratis) workshops en perfor-
mances zullen ze de zintuigen prikkelen. 
Maar vooral ook door de input die de buurt-
bewoners komen brengen en toevoegen. 
Dit met thema’s als: leegte, stilte, thuis-zijn, 
rituelen en identiteit.

Andere activiteiten
‘De Nachtzuster’ is niet snel van haar stuk 
te brengen en staat open voor allerlei activi-

‘De Nachtzuster’ verrast                                                 Luc Houben

Een jaar geleden opende ‘De Nachtzuster’ de deuren in Carré. Een vrijplaats voor de 
makers die er werken, maar ook een plek die open staat voor de buurtbewoners. 

teiten. Van boekpresentaties tot workshops. 
Muziek en performance; maar ook pop-up 
cinema. Feestjes met verrassende muziek, 
eten en drank. De buurt wordt dan ook van 
harte uitgenodigd om de ruimte te komen 
ontdekken en hopelijk komen er mooie initi-
atieven uit voort. Er staat voor na de zomer 
een Grand Opening gepland, informatie 
volgt. 

Waar vind je ‘De Nachtzuster’? Op Carré 
50; ga vanuit de Jan van Beverwijkstraat bij 
het parkeerterrein van de GGZ het terrein 
op en aan de rechterkant zie waar je moet 
zijn. Op : www.denachtzuster.nu kun je 
de agenda bekijken, je aanmelden voor 
de nieuwsbrief en kijken op welke sociale 
media ze verder actief zijn. 
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Het is inmiddels alweer even geleden dat 
we jullie iets gestuurd hebben, maar dat 
betekent niet dat we hebben stilgezeten, in-
tegendeel zelfs. Via deze nieuwsbrief willen 
wij jullie op de hoogte brengen van de voort-
gang in de gesprekken met de investeerder 
Dokvast en de gemeente Tilburg.

Waarden
Alle efforts hebben uiteindelijk geleid tot een 
verzameling van 253 handtekeningen, 117 
ingevulde enquêtes en drie zogenaamde 
‘tafelsessies’ met 35 omwonenden. Daaruit 
zijn een aantal waarden gedistilleerd (zie 
afbeelding) die de Kerngroep meeneemt 
in het vervolgtraject: de co-creatie. Daar-
aan kunnen de (nieuwe) voorstellen over 
de invulling van het Duvelhok en het terrein 
getoetst worden. 

Ontwikkelingen rond Duvelhok

De Kerngroep Ons Duvelhok heeft de afgelopen maanden bepaald niet stilgezeten. Op 
de website : onsduvelhok.nl is de voortgang te vinden over o.a. de gesprekken die 
gevoerd zijn met de investeerder Dokvast en de gemeente.

Dokvast
Ondertussen heeft ook investeerder 
Dokvast een enquête gelanceerd. Die is 
verspreid onder alle deelnemers aan de 
presentatie van 16 september jl. over de 
invulling van de plannen voor het Duvelhok 
zelf en de bouw van o.a. een appartemen-
tencomplex. Dit werkt op zijn minst verwar-
rend, want een groot aantal mensen die 
eerder de – meer uitgebreide -enquête van 
de Kerngroep invulden, zijn nu opnieuw 
benaderd. De Kerngroep Ons Duvelhok is 
van mening dat de opzet en vraagstelling 
van de enquête van Dokvast erg sturend 
is, waardoor een vrije/eigen input niet of 
slechts beperkt mogelijk is.

De Kerngroep vraagt ook begrip: 
het kost  erg veel tijd en energie 
om de druk en snelheid die Dok-
vast en de gemeente Tilburg na-
streven te volgen of te weerstaan, 
laat staan het terugkoppelen naar 
de buurt. Vragen kun je stellen via 
hun website.



34

Wereldvluchtelingendag                                           Jan van Bergen

Op de Wereldvluchtelingendag van 20 juni jl. realiseren wij ons opnieuw hoeveel 
brandhaarden de wereld telt en hoeveel miljoenen mensen het land moeten ont-
vluchten waar zij geboren zijn, groot geworden en gelukkig waren. Het opvangen van 
vluchtelingen wordt door velen van ons gezien als een vorm van liefdadigheid. 

Dat is het natuurlijk niet. Het is een item waar  ieder weldenkende mens zich om  humani-
taire redenen mee bezig houdt. Het vraagstuk van de vluchtelingen is geen incidenteel maar 
een structureel vraagstuk dat aan de orde is in iedere nationale en lokale samenleving. Wij 
zijn blij dat de Buurtraad Armhoefse Akkers in principe positief staat tegenover het plan het 
Liduina klooster te bezigen als opvanglocatie voor vluchtelingen, maar dat is - volgens hen 
- een kwestie tussen de eigenaar van het klooster en de gemeente. Onze eerste briefwisse-
ling met eigenaar Ben Poelman was sympathiek van aard en meelevend van toonzetting.  

Streven
Ons streven als Burger Initiatief Groep (BIG) richt zich op twee met elkaar samenhangende 
activiteiten: (1) de toekomstige bestemming van het Liduina klooster vastleggen als opvang-
centrum voor vluchtelingen en  (2) vluchtelingen in contact brengen met gastvrije families en 
personen in onze eigen omgeving.  
Al te vaak gaan er na verloop van enige weken - en ondanks  nobele bedoelingen - irritaties 
ontstaan zowel bij een opgenomen vluchteling als bij het gastgezin. Dan ondervindt men 
aan den lijve wat het betekent een stuk privacy in te leveren. Wij willen proberen om vluch-
telingen in contact te brengen met personen en gezinnen uit de omgeving via een bezoek. 
Soms kan dat éénmalig zijn, soms is het voor herhaling vatbaar. De invulling van dat bezoek 
zal heel verschillend zijn, afhankelijk van het gastvrije gezin. Een klein stapje op een lange 
weg naar een beetje  integratie.  

Wij nodigen iedereen uit om met ons mee te denken over de vraag  hoe we deze twee 
activiteiten waar kunnen maken. Eerste manier is via  BIGdeArmhoef@gmail.com. 
Tweede manier is in een gesloten envelop, gericht aan ‘BIG de Armhoef’, je naam, adres, 
telefoon en zo mogelijk je email te noemen. Doe deze in de brievenbus van J.P. Coenstraat 
29 ((tandtechniek). Betrokkene heeft zijn brievenbus ter beschikking gesteld tot de komende 
zomervakantie. Wij hopen dat in het bijzonder ook jongere mensen zich aanmelden. 

Met vriendelijk groeten, 
BIG de Armhoef i.o. 

II nn gg ee kk oo mm ee nn   rr ee aa cc tt ii ee   
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Het evenement vindt jaarlijks plaats in de 
derde week van de september, dus dit jaar 
van 16 tot 18 september. Deelnemende 
teams bestaan uit ongeveer 25 personen, 
waaronder ten minste 8 lopers en 4 fietsers. 
Er doet ook een team van GGz Breburg 
mee, dat bestaat uit medewerkers vanuit het 
hele werkgebied van deze GGz..

Traject
De Social Run kent elk jaar een andere 
route en dit keer doen ze Brabant en ook 
Tilburg aan, en komen ze dus door onze 
wijk.
Ieder team organiseert haar eigen on-
dersteuning, eten en drinken tijdens de 
tocht. Zowel mensen met een psychische 
kwetsbaarheid als zonder nemen deel. De 
opbrengst van de sponsering komt volledig 
ten goede aan projecten die een bijdrage 
leveren aan de inclusieve samenleving. 

Hulp gevraagd

Social Run komt langs Jan Wierhof

De Social Run - een estafetteloop van 555 kilometer - vormt de hoofdactiviteit van de 
Stichting Socialrun. Dit jaar zullen de lopers in de vroege ochtend van zaterdag 17 
september ook het Jan Wierhof passeren. 

Ontbijtpakket
In het genoemde weekend zullen de teams 
ook de locatie van Jan Wierhof passeren. 
GGz Breburg ziet erop toe dat er geen ge-
luidsoverlast is, zowel voor omwonenden als 
cliënten die op de afdelingen op het terrein 
verblijven. Zij deelt daar een ontbijtpakket uit 
aan de passerende teams. 
GGz Breburg zoekt nog enkele vrijwilligers 
die in de nacht van vrijdag op zaterdag- tus-
sen ongeveer 03.00 en 11.00 in de ochtend 
- in verschillende shifts een bijdrage kunnen 
leveren door de pakketten uit te delen.

Mocht je dit leuk vinden, neem dan zo snel 
mogelijk contact op met: Eelco Romijn 
 ee.romijn@ggzbreburg.nl

Met een mis en een feestelijke receptie vierde onlangs pastoor Leendert Spijkers zijn 
inmiddels 51-jarig priesterjubileum. Oudere wijkgenoten kennen hem wellicht nog als kape-
laan in de Sacramentskerk tot 1984. Daarna werd hij pastoor in Geffen en vanaf 1999 is hij 
pastoor in Oirschot.

Op 3 juli wordt voor de eerste keer Festival Tilburg on Stage georganiseerd. Een dag én 
podium voor alle vrijetijdskunstenaars in de Gemeente Tilburg. Van muziekensembles, koren 
en dans tot ‘spoken word’, theater en streetdance. Het festival start om 13.00 uur in de Con-
certzaal en is gratis toegankelijk.
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Ik kreeg de pen door met de vraag hoe 
ik de toekomst zie van Moerenburg. Mijn 
uitgangspunt is het goed onderbouwde 
boekwerk ‘De Voorste Stroom – van Moe-
renburg tot Durendael’, van de Stichting de 
Duurzaamheidsvallei i.s.m. de Vereniging 
Behoud Moerenburg.  De auteurs schetsen 
het ontstaan, eeuwen geleden, van een 
gebied met droge dekzandruggen, zoals de 
nu bekende Loonse en Drunense duinen. In 

De toekomst van Moerenburg                                                    Peter Pennartz

Mijn naam is Peter Pennartz en ik ben bijna 66 jaar oud. Ik woon samen met Mayke al 
sinds 2011 in de Jan van Beverwijckstraat. Met veel plezier, lekker op loopafstand van 
de binnenstad, naar Paradox en – uniek – ook op loopafstand van de prachtige natuur 
in Moerenburg. 

lagergelegen gebieden ontstonden beek-
dalen, zoals die van de Voorste Stroom. 
Door leemlagen werd de bodem moerassig. 
Dat beeld van een nat Moerenburg is nog 
steeds te zien. Wat betekent dat voor Moe-
renburg over driehonderd jaar? 

Fictie of visie?
Door klimaatverandering worden ons 
voorjaar en najaar natter. Enorme plens-

De Buurtraad heeft al haar vrijwilligers uitgenodigd voor een borrel op 6 juli in het Klasse 
Theater. Dat kan eindelijk weer na 2 jaar coronaleed. Op deze avond wordt ook afscheid 
genomen van Lout Donders als voorzitter van de Buurtraad.
 
Goede muziek, heerlijk eten en veel inspiratie voor gezond en duurzaam voedsel in een 
prachtige tuinderij, dát is de basis voor Food Festival de Es. Het wordt gehouden op zondag 
10 juli bij Tuinderij de Es in Haaren. Toegang € 5 en kaartjes via : tuindees.nl.
 
Veel mensen genieten van de natuur, het landschap en het cultuurhistorisch erfgoed in Het 
Groene Woud, het gebied tussen de steden ’s-Hertogenbosch, Tilburg en Eindhoven. Heb 
je een idee voor een activiteit of project? Het Groene Woud ondersteunt zulke initiatieven 
van harte. Hun Landschapsfonds kan je verder helpen.

Op 8 juli is de feestelijke opening van De Buurt als Museum bij De Duynsberg. Kunstenaar 
Inge Koenen is na de succesvolle editie van vorig jaar opnieuw aan de slag gegaan met 
kinderen en senioren in Tilburg-West. Alle kunstwerken zijn te bewonderen tot 21 juli a.s.

Samenwerking tussen de Vereniging Behoud Moerenburg en de Duurzaamheidsvallei blijkt 
gewenst en noodzakelijk. Dit zeker ook wat betreft het onderhoud van Moerenburg. Dat 
loopt niet altijd even goed.  Elkaars expertise is dan handig inzetbaar, zeker ook als het 
aankomt op helpende handjes. 
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Het toekomstig moerasland in Moerenburg

buien teisteren de Armhoefse Akkers. Onze 
zomers worden droger. De zandruggen 
breiden zich uit en onze nazaten verhuizen 
naar die drogere gebieden. Hoosbuien 
leiden tot watergolven die razen door het 
Wilhelminakanaal. De draaibrug bij de 
Oisterwijksebaan wordt uit haar hengsels 
gelicht en doet haar naam eer aan: draaiend 
wordt zij door het kolkende water meege-
sleurd, richting Tilburg-Noord. Een kleine 
tsunami wringt zich in de Piushaven naar 
binnen. Veel bewoners zijn gaan wonen op 
de Heuvel in het centrum - niet op de Korte 
Heuvel, want die is te kort. Behalve op de 
eerste verdieping van café Weemoed, waar 
zich een groepje gepensioneerden heeft 
verschanst, die van daaruit een hengeltje 
hebben uitgegooid. Door het kolkende water 
in de Piushaven wordt de dichtgeslibde 
bodem open gewoeld en borrelen tientallen 
Sinterklazen van de afgelopen honderd jaar 
intochten uit de golven omhoog. Zij worden 
uitgezwaaid ter hoogte van de Zwaaikom. 
Ook zij verdwijnen in de richting van Tilburg-
Noord.  Slagregens slijten de oevers uit van 
het Wilhelminakanaal. Meer en meer hellen 
de twee woontorens in de wijk Jeruzalem 
voorover. De inwoners wonen al lang in het 
nieuwe Tilburg in het Loonse en Drunense 
duinengebied. Uiteindelijk storten de twee 

woontorens in het kanaal. 
Gigantische hoeveelheden 
water stromen nog eens in 
Moerenburg. De tweehon-
derd jaar later regerende 
Tilburgse burgemeester 
Theodorus van de Watering 
vraagt nog advies aan water-
expert koningin Wilhelmina-
Alexandra de dertigste, maar 
hij krijgt geen gehoor, want 
alle Griekse eilanden zijn 
inmiddels onder de zeespie-
gel verdwenen. 

Weer droge voeten
In Moerenburg ontstaat een prachtig moe-
rasland. Creatieve ondernemers dienen een 
plan in om op het dak van voetbalvereniging 
Were Di (die inmiddels al meer dan twee-
honderd jaar onafgebroken in de Neder-
landse Eredivisie speelt) een pannenkoek-
restaurant te beginnen. Daartoe wordt ook 
het restaurant van Were Di, De Smickelbar, 
naar het dak verplaatst. Het educatieve 
pannenkoekrestaurant loopt echter voor 
geen meter, mede door problemen met de 
aanvoer van rozijnen en stroop. Er wordt 
nog een beroep gedaan op de luchtmacht 
in Gilze-Rijen, die grote zakken appelstroop 
dropt. Maar dat wordt ook geen succes. 
En zo zien we wat het standaardwerk ‘De 
Voorste Stroom’ aantoont: de natuur is en 
blijft de natuur. De natuur kijkt niet naar 
educatieve pannenkoekenrestaurants of 
kavelende boeren. De natuur heeft geen 
oor voor buurtparticipatie. Moerenburg is 
driehonderd jaar later een prachtig moe-
rasgebied geworden. En iedereen woont 
tevreden in het duinengebied, te midden 
van tientallen pannenkoekenrestaurants met 
ondergrondse parkeerplaatsen.  
  
Ik geef de pen door aan: Nies Rijnders. 
De vraag is NIET: ‘Is koopkrachtbehoud 
realistisch bij stijgende prijzen van pannen-
koekenbeslag?’ Maar de vraag voor hem is: 
‘Is er in onze wijk nog ruimte voor de oudere 
muziekliefhebber?’
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Plannen  
om jouw woning  

te verkopen?  
Laat het ons weten!  

(013) 5400 379

Tivolistraat 2
5017 HP Tilburg 
(013) 5400 379 

info@tivoliwoningmakelaars.nl
www.tivoliwoningmakelaars.nl

Volg ons op Instagram 
en Facebook

J O U W  W O N I N G ,  O N S  W E R K !T I V O L I  W O N I N G M A K E L A A R S
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Het meest verrassende
restaurant van Tilburg

013 577 11 37 WWW.TEKOOPINTILBURG.NL

Voor onze openingstijden kijk op onze website.

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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BUURTAGENDA 

6 juli Vanaf 20.30 uur Klasse Theater 
Bedankavond voor vrijwilligers van de Buurtraad 

7 juli 19.00 – 21.00 uur La Poubelle 
Repair Café voor reparatie van kapotte spullen 

13 juli  Vanaf 17.30 uur Pelgrimhoeve 
Seniorendiner - Zomerbarbecue. Aanmelden vóór 7 juli 

13-20 juli Diverse tijden Carré 
‘De Nachtzuster’ verrast. 

4 aug. 
1 sept. 

19.00 – 21.00 uur La Poubelle 
Repair Café voor reparatie van kapotte spullen 

 
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 – Rob 
Ysebaert (lay-out).  

   
Ø Reacties 

Buurtkrant 
Deadline kopij volgend nummer  
Verschijningsdatum rond:  

      1 september 
     16 september 

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 Ineke van Kasteren ( (013) 544 67 83 (secretaris, communicatie, 
senioren), Yvette Eshuis ( 06 474 931 61 (interim-voorzitter, 
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: 13 september. Aanvang 20.00 uur in 
de Buurtraadruimte Van Heutszstraat 1a. Welkom!  
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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 t/m 13 jaar! 
Elke donderdag, meld je nu aan voor 
een gratis proefles. Professionele 
dansdocenten. Gezelligheid voorop! 
 
Kidsswing       3+    15.30-16.15 uur 
Streetkids     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 
tel. 06 101 365 29 

Hier 
zou
uw 

advertentie
kunnen 
staan
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