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Op de kille maar zonnige Natuurwerkdag van 5 november jl. staken ruim 70 vrijwilligers hun 
handen uit de mouwen voor een opruim- en snoeiklus in Moerenburg. Met medewerking 

van de BAT werd het opgeruimde vuil direct weggevoerd. Vooral rond de ‘kikkervijver’ 
langs het fietspad naar Moergestel is zichtbaar stevig gesnoeid. Na afloop een gastvrij 

onthaal bij Allemans met zelfgemaakte soep en goed belegd desem-roggebrood 
mede door een bijdrage van Verrijk je Wijk (foto Toine Kocx)
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Die plannen omvatten o.a. de bouw van 
mogelijk 175 appartementen en stads-
woningen inclusief een 70 meter hoge 
woontoren. Een aantal omwonenden 
verzamelde zich in een buurtcollectief, toen 
de plannen voor deze grootschalige bouw 
als een duveltje uit een doosje tevoorschijn 
kwamen. Daaruit kwam een kerngroep 
van acht mensen naar voren die sindsdien 
wekelijks bij elkaar komt om met een flinke 
achterban hun visie over de invulling van 
het terrein voor het voetlicht te brengen.

Burgerparticipatie
Die ruimte leek ook geboden te worden 
toen de gemeenteraad vorig jaar instemde 
met een pilot voor een burgerparticipatie-
project rond het Duvelhok. Armin Becker en 
Karen Leurs, beiden lid van de kerngroep, 
hadden toen nooit kunnen vermoeden wat 
dat voor een ‘klus’ zou worden. Armin: “We 
wilden van meet af aan, alle omwonenden 
en direct betrokkenen actief benaderen. 
Zo hielden we een enquête over wat de 
buurt wel en beslist niet wilde wat er met 
het Duvelhok en het terrein erachter ging 
gebeuren. 130 mensen leverden input en 
met een drietal brainstormavonden hebben 
we daaruit onze kernwaarden vastgesteld. 

Ons Duvelhok

Weer terug naar af? …

Vijftien maanden geleden presenteerden projectontwikkelaar Dokvast en architecten-
bureau Zecc hun megalomane plannen voor de bebouwing van het terrein achter het 
Duvelhok aan de St. Josephstraat. Het leverde zacht gezegd een storm van kritiek op.

Toen we deze in april presenteerden ont-
lokte het applaus bij de wethouder, ambte-
naren, Dokvast en de architect.”
Toen bleek echter ook al, dat Dokvast haar 
volumestudies - hoeveel moet er gebouwd 
worden om het rendabel te maken – en 
zelfs de schetsen van wat er waar gebouwd 
zou gaan worden zeker niet weggegooid 
had. Dit in tegenspraak met het verzoek 
van de wethouder aan Dokvast om met een 
totaal nieuwe opzet te komen. 
“Een van de dingen die ons ook tegenstond 
is, dat er in die plannen geen aandacht was 
voor de directe omgeving”, vertelt Karen. 
“Dat zou alsnog gebeuren. Dokvast had op 
een gegeven moment een analyse van de 
buurt gemaakt en we kregen die in hoog 
tempo in de vorm van sheets gepresen-
teerd. Dat gaat dan allemaal zo snel, dat 
je amper de tijd krijgt je te bezinnen. De 
conclusie: nieuwbouw zou een verrijking 
voor de buurt zijn.”

Co-creatie
De kerngroep ging in juni onder leiding 
van procesbegeleider Inez Rastovaec 
vergezeld van twee stedenbouwkundigen 
van de gemeente ook concreet aan de 
slag met blokjes op een maquette van het 
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Duvelhok-terrein. “Dan wordt het allemaal 
meer concreet en zie je het effect van het 
stapelen van wooneenheden in de vorm 
van blokjes”, vertelt Armin. “Het leverde een 
tiental varianten op. Op aanraden van wet-
houder Van de Pol willen we die uiteindelijk 
terugbrengen tot vier varianten met daarbij 
een koppeling aan onze kernwaarden en 
zorgen in de buurt.”
Op 13 september jl. volgde een derde co-
creatie-sessie met Dokvast/Zecc, gemeen-
te en de kerngroep. Karen: “Een positieve 
bijeenkomst vonden wij. In een open 
sfeer zijn goede, inhoudelijke afwegingen 
gemaakt waarom bepaalde modellen wel 
of niet passen in het gebied. Drie leden 
van de kerngroep hebben daarna overleg 
gehad met Zecc over de uitwerking van 
bepaalde modellen.” 

Metro Mix
Een mooi proces toch? Nou vergeet dat 
maar. De leden van de kerngroep wor-
den iedere keer weer voor verrassingen 
gesteld. “We krijgen ook geen concrete 
antwoorden op onze vragen zoals: hoe-
veel woningen zijn noodzakelijk? Tot welk 
gebied wordt het Duvelhok gerekend: Bin-

De kernwaarden voor het Duvelhok-gebied 
zijn met veel inbreng van omwonenden 

tot stand gekomen

Op : onsduvelhok.nl is veel informatie 
te vinden over het proces

nenstad? Veemarkt-
gebied? Armhoef?”, 
vertelt Armin. “Ook 
werden we ineens 
geconfronteerd met 
het begrip ‘Metro Mix’ 
als voorwaarde voor 
de invulling. Het Du-
velhok-gebied moet 
meerdere functies 
krijgen; een combina-
tie van detailhandel 
en wonen. En dan 
te bedenken, dat de 
gemeente de detail-
handel een paar jaar 
geleden juist nog uit 
de St. Josephstraat 
wilde verbannen!”

De klap kwam in de vierde co-creatie-ses-
sie op 11 oktober jl. Dokvast en gemeente 
bleken ineens twee handen op één buik 
De presentatie van architectenbureau Zecc 
omvatte opnieuw hoogbouw - tot vier lagen 
aan de Dunantstraat - en het hele idee van 
o.a. gezellige ‘hofjes’ was alweer verdwe-
nen.  “Al zaten er ook wel positieve dingen 
in de voorgestelde ontwerpen”, vond Karen.

Al met al hebben de leden van de kern-
groep al meer dan 1.000 uren vrijwilligers-
werk aan deze klus besteed, maar het 
ontbreekt iedere keer weer aan een echte 
afstemming tussen de drie partijen: verte-
genwoordigers van de omwonenden, ge-
meente en Dokvast/Zecc. “Logisch dat we 
als kerngroep ons nu gaan beraden” vindt 
Armin, “we hechten als kerngroep aan een 
goede terugkoppeling naar de buurt.  Onze 
inzet is een passende invulling van het ge-
bied, waarbij rekening wordt gehouden met 
de zorgen en wensen van de buurt.”
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De officiële opening vond op een stralende 
herfstdag plaats bij Huize Moerenburg. 
Daar hield Dorien Verschuijten van Visit-
Brabant Routebureau het paaltje vast, dat 
routineus door Frank van den Eijnden, 
Operationeel Directeur Van Gogh Nationaal 
Park een stukje de grond in werd geslagen. 
Het paaltje stond er maar een paar minu-
ten, want de route is uitgezet over het wan-
delknooppuntensysteem in Brabant en is te 
herkennen aan de schildjes met opschrift 
‘Van Gogh Nationaal Park’ op de bekende 
knooppuntpaaltjes. Fysieke wandelkaarten 
zijn te bestellen via 
: webshop.visitbrabant.com  

Aanvulling 
Wethouder Rik Grashoff was last-minute 
verhinderd om bij de opening aanwezig te 
zijn. Hij vindt de wandelroutes een waarde-
volle aanvulling:  “Het nodigt Tilburgers uit 
om dichtbij huis van de aanwezige natuur 
te genieten, ervan te leren en deze ook te 
waarborgen. We zijn in Tilburg constant be-
zig met natuurontwikkeling, het versterken 
van flora en fauna en het stimuleren van 
duurzame energie. Deze thema’s komen 
terug en zijn voelbaar in deze route.”
Deze vierde route voert  bezoekers o.a. 
langs de Korvelse Waterloop en door een 
typisch 19de-eeuws Brabants landschap 
met beken, akkers en vennen. Het pad 
slingert onder andere via het Schaapsven 
voorbij de oevers van het Galgeven langs 
de het voormalig neogotisch klooster De 
Rendierhoeve en de Abdij Onze Lieve 
Vrouw van Koningshoeven. Uitkijktoren De 
Nieuwe Herdgang biedt wandelaars een 
mooi uitzicht over dit gebied. 

70 organisaties 
Van Gogh Nationaal Park heeft de ambitie 
om in het gehele gebied meer dan 1000 km 

Nieuwe Van Gogh Wandelroute via Tilburg 

Een select gezelschap was dinsdag 18 oktober jl. aanwezig bij de opening van de 
vierde 16 km lange route door delen van het Van Gogh Nationaal Park in wording. 

onverharde wandelpaden te realiseren. Uit-
gangspunt is daarbij dat het voor bewoners 
en bezoekers in dit gebied aantrekkelijker 
moet worden om vanaf de ‘eigen’ voordeur 
te genieten van het landschap. Zo wordt de 
bezoekdruk gespreid en worden populaire 
en kwetsbare natuurgebieden ontzien. 
“Inmiddels werken we met 70 organisaties 
samen aan de ambitieuze plannen voor 
het Van Gogh Nationaal Park. Met deze 
nieuwe route verbinden we niet alleen de 
stad met de natuur, maar leggen we ook 
de verbinding tussen de activiteiten van 
Stichting Duurzaamheidsvallei, Het Groene 
Woud en de groene agenda’s van Tilburg 
en Oisterwijk”, aldus operationeel directeur 
Frank van den Eijnden 

Met de Van Gogh wandelroutes breidt Visit-
Brabant zijn collectie hoogkwalitatieve be-
levingsroutes, opgebouwd rond Brabantse 
verhalen en thema’s, verder uit. In februari 
2022 werd de eerste wandelroute geopend 
in Nuenen en in juni volgden de routes in 
Etten-Leur en Zundert. De vijfde Van Gogh 
NP Wandelroute wordt in Helvoirt gereali-
seerd.
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Dit jaar is het thema ‘Samen eten verveelt 
nooit’; een logisch vervolg op de ‘Ik 
verveel me dood’ publiciteitscampagne 
van afgelopen weken. Tijdens EET met 
je hart vestigen zo’n 600 deelnemende 
restaurants en foodondernemers in 45 
gemeenten de aandacht op het groeiende 
eenzaamheidsprobleem. In Tilburg doen 20 
restaurants mee.

Goed gezelschap
Marcel Soeterboek van Restaurant Te Koop 
is duidelijk over hun deelname: “Wij weten 
als geen ander dat goed gezelschap een 
belangrijk ingrediënt is van lekker uit eten 
kunnen gaan. Stichting Eet met je Hart 
maakt dit mogelijk voor de eenzame oude-
ren voor wie dit niet zo vanzelfsprekend is. 
Wij helpen dan ook graag mee om de een-
zaamheid bij ouderen onder de aandacht 
te brengen! Tijdens deze actie vragen we 

EET met je hart

Stichting Met je hart rekent af met eenzaamheid onder ouderen door ontmoetingen 
te organiseren. In november is een nieuwe editie van de ‘EET met je hart campagne’ 
gestart, waaraan ook restaurant Te Koop in de J.P. Coenstraat meedoet.

een donatie van 1 euro per tafel voor deze 
stichting zodat zij ontmoetingen kunnen 
blijven organiseren. In het verleden deden 
we ook mee en konden we samen met 
onze gasten een flinke bijdrage overmaken. 
Hopelijk lukt dat dit jaar weer.” 

Met de opbrengsten worden ouderen 
uitgenodigd om aan te schuiven in de 
plaatselijke horeca. Zodat ze kunnen 
genieten van lekker eten en vooral: van 
elkaars gezelschap. 
Op :www.metjehart.nl vind je meer 
informatie.

De eerste activiteit van Roze Wandelaers 
Club is op zaterdag 17 december a.s.
Deze wandeling start bij Kim’s Kroeg, Pius-
plein 61, begint stipt om 13.30 en is zo’n 10 
km lang. Volgend jaar is er bij de aanvang 
van elk nieuw jaargetijde een wandeling 
gepland die steeds loopt via de Piushaven 
naar Moerenburg met wisselende routes. 
Aanmelden kan per mail 
7 Rozewandelaersclub@gmail.com. 
Geef in je bericht aan op welke datum je 
aansluit of dat je voor het hele jaar mee-

Roze Wandelaers Club

Houd jij ook van wandelen en wil je die hobby te delen met gelijkgestemde zielen? 
Meld je dan aan voor dit nieuw Tilburgs initiatief dat zich richt op de LHBTQ+ - doel-
groep en hun vrienden.  

doet in 2023. Inschrijven kost € 5 per jaar. 
Na aanmelding ontvang je een bevesti-
ging met een betaalinstructie. Voor dat 
bescheiden inschrijfbedrag krijg je voor 
en na elke wandeling ook nog een con-
sumptie bij Kim’s Kroeg! Bij terugkomst is 
er gelegenheid om na te praten Het aantal 
deelnemers per wandeling is maximaal 25 
personen. Meld je dus tijdig aan. 
De volgende wandelingen zijn op 25 maart, 
24 juni, 23 september en 16 december.
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Een soort ‘Sail Tilburg’ maar dan met oude 
vrachtschepen, sleepboten, klippers en 
tjalken. “De schepen zijn vanaf de wal te 
bewonderen en sommige schepen zijn ook 
te bezoeken. Het hele weekend zal er op 
de dekken van schepen en op de kades 
een groot cultureel en nautisch programma 
zijn met theater, muziek enz.” Aan het 
woord zijn buurtbewoners Robert Dölle en 
Huub Sibbing, voorzitter en secretaris van 
de Stichting Thuishaven Tilburg (STT).

Dam voor auto’s
En het feest mag gevierd worden. Want 
nadat al in 1794 (!) gepleit werd voor een 
kanaal naar Tilburg duurde het nog bijna 
1,5 eeuw voordat het eerste schip kon aan-
meren in de Piushaven. Dat eerste schip 
was vooral te danken aan de inspanningen 
van burgermeester Jansen. Dat er nu nog 
schepen door de haven varen, kunnen we 
op het conto schrijven van de omwonenden 
van de Piushaven en de Stichting Thuisha-
ven Tilburg. In 1997 besloot het college van 
B&W in alle wijsheid  door de haven een 
dam met een autoroute aan te leggen zo-
dat de binnenstad vanuit het zuiden beter 
bereikbaar zou worden. Met gerichte acties 
kreeg de werkgroep de Tilburgse bevolking 

100 jaar Piushaven                                                     Jan van Kessel

Het weekend van 5 en 6 augustus 2023 belooft een spektakel bij ons op het water. 
Vanwege het 100-jarig bestaan van de Piushaven komt een vloot  met varend erfgoed 
naar Tilburg. Meer dan 100 antieke schepen meren aan in de Piushaven. 

én de gemeenteraad achter zich en werd 
het besluit van B&W teruggedraaid.

Toplocatie
En zie het resultaat: de Piushaven is niet 
meer weg te denken. Het is één van de 
toplocaties van de stad. Een plek waar 
wonen, werken, recreëren hand in hand 
gaan. De Stichting Tilburg Thuishaven 
bewaakt samen met havenmeester Saskia 
Janssen (verre nazaat van de burgermees-
ter?) de kwaliteit. Robert Dölle: ‘Vanaf 
het begin hebben de omwonenden en 
Stichting Thuishaven Tilburg zich ingezet 
voor de kwaliteit van de recreatie in en om 
de haven. Die staat nu soms wel onder 
druk. Daar zijn wij dan druk mee, maar 
eerst gaan we de verjaardag van de haven 
groots vieren. Het wordt een druk jaar voor 
ons. Dus wij kunnen heel veel handjes 
gebruiken; in de voorbereiding en tijdens 
de feestdagen. 
Geniet je van de haven? Zet 5 en 6 au-
gustus 2023 in je agenda en liever nog: 
help ons en geef je op als vrijwilliger via 
7 info@stichtingthuishaventilburg.nl, Het 
geeft plezier, je ontmoet aardige mensen 
en je helpt mee onze stad nog leuker te 
laten zijn’. 



9

Hij was de laatste weken twee keer op de 
tv en kreeg volop aandacht in het Brabants 
Dagblad, maar Kees blijft er vrij nuchter on-
der: “Ik vond dat het allemaal wel aardig tot 
uiting kwam.” Het eerste wat hij vraagt, als 
we een wandeling langs zijn 75 melkkoeien 
en 55 stuks jongvee maken: “En? Ruik je 
iets?” Nee dus, althans niet die specifieke 
en soms wat penetrante geur die meestal 
rond koeien hangt. Dat is te danken aan 
het middel Kopros, waarmee onder andere 
de ammoniakuitstoot drastisch wordt terug-
gedrongen. 

Erkenning
Kopros is een microbiologische oplossing 
die de kringloop en productie op bedrijven 
met melkvee bevordert. Het middel wordt al 
jaren in Zwitserland op honderden bedrij-
ven gebruikt en wordt geïmporteerd door 
Novus AgroEcology uit Tilburg. Kees: “ De 
bacterie komt hier gevriesdroogd binnen en 
gemengd met melk, waardoor het tot leven 
wordt gewekt. Daarna wordt het gemengd 
met water en worden de stalvloeren er 
door Novus maandelijks mee behandeld. 
Ik merk, dat het echt werkt. Je ruikt de 
koeien eigenlijk niet en ik zie ook dat het 
de gezondheid van de uiers en de klauwen 
verbetert. Op termijn zou het ook effecten 
moeten hebben op de plantengroei in m’n 
weilanden, maar met deze droge zomer 
was dat effect nog niet direct te zien of te 
meten.”  
Kees gebruikt Kopros nu een jaar en is er 
echt enthousiast over. Helaas wordt het 
middel door de overheid niet erkend en dat 
kan lastig worden bij het aanvragen van 
een vergunning die per 1 april 2023 rond 
moet zijn. “We hebben de aanvraag bij de 
Gemeente Tilburg al ingediend, maar ik 

Melkveehouder Kees Fonken

“Geen bom onder dichte vloeren”

Het zijn spannende tijden voor Moerenburg-bewoner Kees Fonken. Hij moet binnen 
één jaar een nieuwe vergunning krijgen én z’n stal renoveren. Hij ligt er (nog) niet 
wakker van, maar het hele stikstofgedoe houdt ‘m wel bezig.

verwacht dat ze niet weten wat ze ermee 
aan moeten. Mocht het niet erkend worden, 
dan zal er door de importeurs Edgar en 
Oscar van Nunen wellicht een rechtszaak 
worden aangespannen.”

Stalvloeren
Met rechtszaken rond koeienstallen heeft 
de Provincie al ervaring. Recentelijk wer-
den een aantal innovatieve stalvloeren in 
Brabant door de rechter afgekeurd. “Daar 
zat ook een vloer bij, die ik had uitgekozen. 
Vóór 1 januari 2024 moet ik alle vloeren 
hebben vervangen. Ik wil echter geen 
dichte vloer waar de mest via kleppen of 
een geul moet worden afgevoerd. Dat gaat 
eventjes goed, maar daarna lopen die 
kleppen onherroepelijk vast. En daarbij: ik 
wil absoluut geen ‘bom’ onder m’n dichte 
vloeren, want dat gaat gebeuren als dam-
pen en gassen niet wegkunnen. Trouwens: 
dichte vloeren zijn ook veel te glad voor de 
koeien.”  

BN’er Kees Fonken
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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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Die koeien zijn ‘m dierbaar. Dat is te zien 
en te merken in de stallen waarin de afge-
lopen jaren allerlei innovaties zijn doorge-
voerd. Het oeroude beeld van de melkende 
boer is hier al 15 jaar passé. Een melkrobot 
vertroetelt dag en nacht de dames en elke 
koe kiest zelf het moment waarop ie gemol-
ken wordt.

Hele klassen schoolkinderen knijpen hun neus niet meer dicht als ze de stal met koeien van 
Kees binnenwandelen; het middel Kopros is werkzaam op meerdere fronten

Overigens is Moerenburg niet aangewezen 
als een stikstofgevoelig gebied. “Dat ligt 
meer richting Oisterwijk, achter het Bak-
sche Ven”, legt Kees uit. “Ik maak me dan 
ook niet druk over het rapport van Johan 
Remkes. Ik zit met mijn bedrijf in ieder 
geval niet in de eerste schil van mogelijke 
saneringen en ik zou trouwens ook heel 
graag nog een aantal jaren doorgaan.”

We gaan in 2023 voor het organiseren van 
een buitencarnaval. Dit alleen op zaterdag 
18 en zondag 19 februari. Vóór de Pel-

Carnaval in de Armhoefse Akkers                             Jan Steenbakkers

De Kaauw Errepels zijn weer begonnen met het nadenken over carnaval 2023. Met 
de ervaringen van de afgelopen jaren in het achterhoofd – Covid-19, terugloop aantal 
bezoekers op sommige dagen, het vele werk, hoge kosten en minder vrijwilligers - 
hebben we de conclusie getrokken dat het roer om moet.

grimhoeve komt een grote tent - afhankelijk 
van het weer met zijwanden - en in samen-
werking met de basisschool zal er voor de 
kinderen in de gymzaal van de school van 
alles georganiseerd worden. 
Wat we zeker wel - net als de afgelopen 
decennia - op dezelfde manier door willen 
laten gaan is onze unieke wijkoptocht. 
Dus, denk erover na om mee te doen en 
noteer het vast in je agenda voor zaterdag-
middag 18 februari. 

Mocht je zelf vrijwilliger willen worden of wil 
jet informatie over Carnavalsvereniging de 
Kaauw Errepels mail dan naar 
7 Info@kaauwerrepels.nl 
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Vind jij het leuk om een avondje culinair te eten in een huiselijke sfeer? Vanaf nu is het op vrijdagavond  
Culinair Genieten bij Mie Pieters. Samen met onze kok Loran maken we er een heerlijk smakelijk avondje van.
Loran heeft al een paar keer een culinaire avond verzorgd bij Mie Pieters en dat was een groot succes!

Ons café wordt omgebouwd tot een knus huiselijk restaurant. Van 18.00 tot 20.00 uur kan ieder aansluiten en 
genieten van het heerlijke 3 gangen diner dat die avond gekookt wordt.
Er wordt altijd vegetarisch gekookt en je kunt een extra optie nemen op vis of vlees. Daarnaast schenken we 
een bijpassende wijn. (We houden graag  rekening met allergieën of dieet wensen, laat het ons weten.)

Laat je verrassen!

Culinair Genieten
...vrijdagavond op basis van 
reservering

Mee eten..: Bel met 013 5331313 of mail naar info@miepieters.nl

De kosten bedragen 32,50 per persoon. 
(exclusief drank en exclusief optie)
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Sinds kort kun je er weer heerlijk eten. 
Toen ik onlangs een tafel reserveerde, 
verwachtte ik een ‘caféprak’ maar niets is 
minder waar. Ik bleek een verwenavond ge-
boekt te hebben; iedere vrijdagavond halen 
de huidige eigenaren Marie Jose en Adrie 
de  Perzische kleedjes van tafel en dekken 
deze in met tafellinnen van fijne kwaliteit, 
mooi servies en dito bestek. Het café wordt 
omgetoverd tot het knusse huiselijke res-
taurant: ‘Culinair genieten’.  Op de menu-
kaart een vegetarisch drie-gangen-menu 
dat voor   een kleine meerprijs kan worden 
uitgebreid met een stukje vlees of vis.  

Kunstenaar Loran
Het is buiten nog niet koud, dus de hout-
kachel snort nog niet, maar in de fauteuils 
voor de haard drinken we een heerlijke 
‘bok’ als aperitief.  Aan tafel genieten we 
van een verfijnde amuse en verleidt de 
sommelier ons met succes tot het wijnar-
rangement. 
In de keuken werkt Loran zich uit de naad. 
Na de koksopleiding heeft Loran gewerkt 
in de top van de Tilburgse restaurants, zes 
avonden in de week. Als hobby schilderde 
hij. Totdat hij besloot het roer radicaal om 
te gooien. Hij ging naar de kunstacademie, 
studeerde af met een installatie rond het 
thema eten en werkt nu als zelfstandig 

Van herbergpot naar ‘Culinair genieten’                            Jan van Kessel

Ruim honderd jaar geleden. Mie Pieters bestierde herberg Jagers- en Vischerslust 
tussen Tilburg en Oisterwijk. Een rijke, deftige Haagse dame - mevrouw Eschauzier 
- logeerde vaak in de herberg. Eigenlijk kwam ze er ieder jaar weer, voor de rust, de 
natuur en de heerlijke herbergpot, want Mie Pieters kon heerlijk koken.

kunstenaar. In november te zien in het De 
Pont museum. Voor het plezier, om een 
cent bij te verdienen maar vooral om de 
kunst van het oude ambacht niet te verlie-
zen, kookt Loran nu iedere vrijdagavond 
bij Mie Pieters. Onze borden zíjn kunstwer-
ken, het is heerlijk en wij genieten. Onze 
smaakpupillen doen zich te goed aan de 
heerlijke wijnen en gerechten. En als Loran 
op het einde van de avond nog even langs 
de tafels gaat, kunnen we op onze beurt 
hem overladen met de complimenten die 
we graag rijkelijk uitdelen. Ook Madam 
Eschauzier zou hier haar vingers hebben 
afgelikt. Reserveren kan via: 
(013 533 13 13 of 7 info@miepieters.nl

Onder begeleiding van de volle maan 
fietsen we terug naar de stad. Het is dan 
dat ik bedenk dat ik wel als een Dikke van 
Damme culinaire recensent van de wijk-
krant wil worden. In en vlak bij onze buurt is 
er veel te genieten op het terrein van eten, 
drinken en snoepen. Mie Pieters krijgt van 
de Dikke van Kessel alvast 5 Armhoefse 
koksmutsen. De maximale score.
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Haar atelier – 18 jaar geleden gebouwd - 
bereikt ze gewoon via haar tuin, want ze 
woont aan de Ringbaan-Oost 164. “Wij 
wonen in het middelste huis van de drie. Ik 
realiseer me nu dat ik alweer ruim 25 jaar 
woonachtig ben in dit heerlijke huis en fijne 
wijk, samen met mijn man Frank en onze 
dochter Tesse. Onze zonen Sven en Sybe 
wonen al elders in de stad.”  
 
Modeopleiding
Lieske heeft in Amsterdam een modeop-
leiding gevolgd en daar ook gewerkt: “Als 
ontwerpster maakte ik modecollecties. Dat 
ging vaak gepaard met hoge deadlines, 
veel reizen en stress. Na ruim 10 jaar wilde 
ik veranderen, weg uit die ratrace van 
nieuw en meer. Eindelijk tijd voor wat ik 
echt wilde: schilderen!  
Ik heb dan ook enorm genoten van het 
Open Atelier 2022. Veel enthousiasme, erg 
gezellig en vooral mooi ontmoeten! Over 
een paar jaar graag nieuwe editie wat mij 
betreft.”

Beeldtaal
“Mijn werk is eerder omschreven als ‘kleur-
rijke, poëtische beeldtaal’ en daar kan ik 
me wel in vinden. Ik mix veel technieken. 
Werk graag in de collages. ‘Los’ gaan op 
de onderdelen en die weer samenvoegen 

Organisator Open Atelierroute

Verschilderen, verschrijven, verkleuren

Dat is wat Lieske Stieger-Brouwer doet. In haar atelier aan de Pelgrimsweg 63 komt 
kleur je overal tegemoet. Lieske geeft in eigen beheer boeken uit: “Zo bundel ik mijn 
werk, gedachten en het kijken.”

tot een gelaagd geheel. 
Het is heerlijk om mijn gedachten vorm te 
geven. Ook fijn als ik vertaler mag zijn voor 
een ander. Verbeelden van een moment, 
van een persoon of idee.” 

“Voel je welkom voor het bespreken van 
mogelijke opdrachten in mijn atelier. Neem 
een kijkje op mijn website : www.lieske.nu 
of Instagram ¨ gallery.lieske of mail me via 
7 info@lieske.nu”

Lieske voor een van haar werken 
in haar atelier

Menvereniging de Postkoets gaf op 23 
oktober jl. aan ongeoefende aanspannin-
gen de mogelijkheid een dressuurproef, 
een wegtraject en een verkorte marathon 
met vaardigheid uit te proberen. Een flinke 
groep enthousiaste menners greep deze 
mogelijkheid aan om hun paarden/pony’s 
ervaring op te laten doen 
(foto Ingrid Sweegers)
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Feestelijk diner voor senioren  
op 14 december 

  
 

We nodigen u uit voor een feestelijk etentje om de decembermaand te vieren. Dit vindt 
plaats op woensdag 14 december in de Pelgrimhoeve. Iedereen uit onze wijk van 55+ is 
welkom. Dit diner is populair, dus schrijf u snel in, want vol = vol! 
 

Ontvangst vanaf 17.30 uur. We beginnen wat later met het diner, maar u kunt van tevoren al 
lekker een glaasje drinken. Eindtijd: we schatten in rond 20.30 uur.  
De kosten voor dit viergangendiner zijn € 19,00 per persoon voor leden van Senioren-
vereniging Tilburg Oost. Ben u geen lid, dan betaalt u € 21,50 per persoon. De drankjes zijn 
niet bij de prijs inbegrepen, deze kunt u na afloop afrekenen. Seniorenvereniging Tilburg Oost 
draagt bij aan de kosten voor het diner en de koffie/thee na afloop wordt u ook aangeboden.  
Geef op de bon of bij de overschrijving uw keuze aan voor vlees of vis, voor het voorgerecht. 
 

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 Seniorenvereniging Tilburg Oost en zet er duidelijk 
bij: diner 14 december, het aantal personen, plus uw 
naam en de keuze vlees of vis. 
 
Als u zich met de bon inschrijft, stop dan ook meteen  
€ 21,50 (of € 19,00 voor leden) per persoon bij de 
opgavestrook. Pas dan is uw inschrijving geldig. Schrijf 
uzelf in vóór 7 december. U krijgt geen bevestiging 
meer, maar we verwachten u op 14 december vanaf 
17.30 uur in de Pelgrimhoeve. Kunt u door 
gezondheidsklachten toch niet komen, meld dan 
uiterlijk 4 dagen van tevoren af op onderstaand 
telefoonnummer. Daarna kunnen we geen geld meer 
teruggeven. 

Menu op 14 december: 

¤ Kipcocktail of Noorse garnalen-
salade  

¤ Heldere ossenstaartsoep met een 
scheutje madeira 
Stokbrood met kruidenboter 

¤ Varkenshaasje met champignon-
roomsaus + Aardappelgratin + 
Haricots verts met ontbijtspek + 
Frisse salade 

¤ IJstaart met slagroom 

¤ Koffie/thee met iets lekkers  

We kijken  naar de volgorde van aanmelding. Is het diner vol, dan krijgt u bericht. Hoort u 
niets, dan zien we u graag op 14 december. We proberen iedereen een plaats te geven. 
 

Mail met evt. vragen naar 7 seniorennetwerk@armhoefseakkers.nl of bel naar  
( (013) 544 67 83 (Ineke van Kasteren). 
 

Groeten van het Senioren Netwerk Armhoefse Akkers en Seniorenvereniging Tilburg Oost 
 

 
Ja, ik kom/wij komen op woensdag 14 december naar het feestdiner  
 
Naam/namen:……………………………………………………………………………………….  
 
Ik kom/wij komen met 1 persoon / 2 personen (graag omcirkelen)  …... x vis/......x vlees  
 
Lid van Seniorenvereniging Tilburg Oost (voorheen KBO): 1 persoon / 2 personen 
 
Adres:…………………………………………………………. Telnr.…………………………….. 
 

Stop deze bon vóór 7 december a.s. in de bus op J.P. Coenstraat 34a of Ringbaan-Oost  
240-43 in een gesloten envelop samen met € 19,00 per persoon voor leden of € 21,50 p.p. 
voor niet-leden, of maak op tijd het juiste bedrag over. 
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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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Gelukkig hebben al lezers gereageerd op onze oproep zich aan 
te melden voor het A.N.T. (Armhoefse Nieuws Tips). Maar nog 
niet genoeg. Voor de redactie is het erg belangrijk om tips te 
krijgen uit alle hoeken van de buurt, over de meest diverse 
onderwerpen. Zo houden we de krant interessant. Hoe werkt het: 
je krijgt van ons één mailtje per maand met de vraag of je een 
interessante tip voor de krant hebt. Zo ja, dan nemen wij contact 
met je op en schrijven het artikel. Dat is alles. De krant bestaat 
nu al 47 Jaar en ooit hadden we in elke straat een tipgever. Maar 
de tijden veranderen. Dit is de variant anno 2022. Help je mee? 
Stuur een mail naar 7 armhoefseakkers@gmail.com Je helpt er 
ons enorm mee en… het is eigenlijk toch een kleine moeite… 

 

Mevrouw Stroot-van Toren is 46 jaar oud 
in 1942. Ze is vroeg weduwe geworden en 
heeft twee zoons die al het huis uit zijn. 
Twee dochters en een zoon wonen nog 
thuis. Haar twee oudste zonen werkten 
voor de NV Regenkleedingfabriek Brabant, 
in 1933 opgericht als dochtervestiging van 
het in Amsterdam gevestigde Hollandia-
Kattenburg, beroemd vanwege zijn wa-
terdichte regenjassen en gevestigd in het 
Falcon-pand aan de Piushaven 20. De 
eigenaars en meer dan de helft van het 
personeel zijn Joods. De situatie in Amster-
dam in 1942 verslechtert snel en via het in-
formele netwerk van zijn werkgever neemt 
een zoon in december onderduikers in huis 
in de wijk Fatima. De weduwe spreekt ze 
wel eens als ze bij hem op bezoek is en ze 
vragen haar met klem of zij misschien ook 
genegen is om onderdak te bieden aan hun 
familie, die nog in angst en onzekerheid in 
Amsterdam woont.

Wat te doen?
De weduwe moet een afweging maken: 
sinds haar man gestorven is en gedurende 
de oorlog is haar financiële situatie na-
tuurlijk minder rooskleurig. Joden in huis 

Onderduikers op de Oisterwijksebaan 85                        Luc Houben

In de vorige editie schreef ik over mijn zoektocht. In deze uitgave mijn persoonlijke 
inzicht over de gebeurtenissen in die tijd. Hoe kwamen de Joden daar terecht als 
onderduikers en wie gaf hun onderdak? Als bron voor dit artikel is het proces-verbaal 
gebruikt dat eind 1944 - toen Tilburg al bevrijd was - is opgemaakt door de mevrouw 
die onderduik bood. 

nemen zou niet alleen vanuit humanitair 
oogpunt goed zijn, er staat ook nog een 
geldelijke vergoeding tegenover. Maar 
natuurlijk zit er ook een risico aan vast. Ze 
zegt toe en medio januari 1943 komen niet 
alleen het echtpaar Roozendaal met hun 
twee kinderen Max en Rebecca, maar ook 
het echtpaar Montezinos: hun goede vrien-
den die ook willen onderduiken. Ook dat 
echtpaar heeft twee kinderen, Elly en Sally 
die evenals Max en Rebecca, op andere 
adressen worden ondergebracht.

Geld en goederen 
De vlucht naar Tilburg is gelukt. Maar in 
Amsterdam zijn nog kleding en waardevolle 
spullen achtergebleven. Via tussenperso-
nen wordt geregeld dat pakketten ingepakt 
en verstuurd worden. Bij aankomst blijkt dat 
‘ergens’ in het traject de dozen zijn openge-
maakt en spullen zijn verdwenen. En nog 
meer bizar: er zitten wél Jodensterren bij, 
waarvan diegenen die de pakketten inge-
pakt hebben, pertinent zeggen dat ze die er 
zeker niet bij hebben gedaan. Ook hebben 
de onderduikers vermogen: briefjes van 
1000 gulden en gouden sieraden. Ter ver-
gelijking: 1000 gulden in 1938 is te vergelij-
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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   

 

 

 
      Monique 
         van  
      Leeuwen 

 

Een nieuw gezicht bij ons: Monique van Leeuwen.     
Al meer dan 25 jaar met plezier in het vak werkzaam. 
Haar aandachtsgebieden zijn: Behandeling van 
COVID-19 (vaak i.c.m. Ergotherapie) / COPD 
(bewegen geeft lucht) / Nek- en onderrugklachten 
(volgens de methode McKenzie, met name is dit 
zinvol bij hernia’s en beschadiging van de discus).    
Het  vak fysiotherapie blijft gelukkig voortdurend in 
beweging. Uit de relevante gegevens van: intake, 
onderzoek en vragenlijsten, stellen we samen met u, 
uw hulpvraag samen. Een actieve aanpak, i.c.m. 
ondersteunende technieken of door juist soms een 
stapje terug te doen, lat wat lager leggen, om weer in 
balans te komen, kunnen u daarbij helpen. Ze 
verhogen uw zelfredzaamheid, wat ten goede komt, 
aan het onder controle krijgen van uw klachten, om zo 
uw gezondheid zo goed mogelijk te bevorderen. 
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ken met 10.000 euro in 2021 gekeken naar 
consumentprijzen (bron: CBS). Er wordt 
naarstig geprobeerd om de biljetten via 
tussenpersonen om te zetten naar kleine 
coupures, want de Duitse bezetter verklaart 
op 13 maart 1943 biljetten van 500 en 1000 
gulden ‘ongeldig’ om zo ondermijning te 
kunnen tegengaan. De vier joden betaal-
den samen 65 gulden per week aan de 
weduwe. 

In de Oisterwijksebaan wonen op hetzelfde 
moment meer Joodse families, gewoon, 
open en voor iedereen bekend. Tegelijker-
tijd zitten een paar deuren verder mensen 
ondergedoken. Wat mij opvalt is, dat de 
ondergedoken Joden in Tilburg in de eerste 
maanden van 1943 gewoon op pad gingen. 
Met de trein naar Amsterdam of op bezoek 
bij andere ondergedoken families in Tilburg. 
De kinderen gingen mee en speelden waar-

Een briefje van duizend gulden kun je nog 
tot 2032 inwisselen bij De Nederlandsche 

Bank in Haarlem

schijnlijk ook op straat. Mijn eigen idee van 
een onderduiker is dat van Anne Frank: stil 
zijn, gordijnen dicht en zorgen dat je niet 
ontdekt wordt. Dat was dus niet altijd zo. 
Volgende keer meer over de razzia in april 
1943.  

Muziekvereniging ‘De Nieuwe Koninklijke 
Harmonie’ organiseert iedere maandagmid-
dag weer een gezellige ontmoeting voor 
beginnende ‘blazers’. Er is geen drempel: 
een muzikale achtergrond is niet nodig, net 
zomin als noten lezen. Op 9 januari is er 
een startbijeenkomst om 13.30 uur. Er wor-

Nooit te oud voor het bespelen van een  instrument  

In het Huis van Muziek aan de Stationsstraat 26 start in januari een nieuw Project 
‘Laatbloeiers’. Een unieke kans voor volwassenen die het jammer vinden dat ze nooit 
een blaasinstrument hebben leren bespelen.

den demonstraties gegeven en uiteraard 
kan men dan proefblazen. Keus genoeg: 
trombone, dwarsfluit, hoorn, sax, bariton, 
tuba, bas, klarinet, e.d. Voorkeur voor een 
ander instrument? De vereniging kijkt graag 
samen wat er mogelijk is.  
De week daarna is de eerste repetitie met 
je eigen instrument of een instrument van 
de vereniging dat je in bruikleen mee naar 
huis krijgt. De lessen zijn ingedeeld in 2 
blokken van 8 lessen verdeeld over de pe-
riode van januari t/m juni 2023. Deelnemers 
betalen een kleine bijdrage per les.

Meer info? Els Nienhuis ( 06 114 641 79 
of 7 ecamnienhuis@gmail.com of neem 
een kijkje op : harmonieorkesttilburg.nl
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Nieuwe stadsadel

Wanneer een oude volksbuurt in een stad opgewaardeerd is, omdat er hoger opgeleide 
en beter gesalarieerde vaak jongere mensen zijn komen wonen, heet dat gentrificatie. 
Een goed voorbeeld hiervan is onze zusterwijk Jerusalem, die door een gerichte stadspla-
nologie het woningenbestand zag geüpgraded, om zo tot een meer gemêleerde bewo-
nerssamenstelling te komen. Hierdoor verdween met de komst van jongere dynamische 
stedelingen het volkskarakter van de buurt. In andere volksbuurten van Tilburg zagen we 
de afgelopen paar decennia gelijkaardige veranderingen: Oud-Noord, Broekhoven.
Voor de Armhoefse Akkers lag dat anders. Die hoefde niet geüpgraded te worden, want 
de inwonerssamenstelling was al divers. Zoals dit beoogd was in de jaren twintig en dertig 
van de vorige eeuw toen de stadswijk gebouwd werd. Honderd jaar geleden groeide de 
behoefte aan een woningenbestand voor een stedelijke middenklasse in opkomst, die nieu-
we woonbehoeften en bijbehorende levensstijlen met zich meebracht. Aan deze stadswijk 
lag de stadsplanning van ir. Rueckert ten grondslag.
De Armhoefse Akkers heet nog steeds een dorp in de stad te zijn, maar net als andere 
stadswijken veranderde die van bewoners en daarmee van aanzien. De oude chique van 
toen, de kantoorbediende en ambtenaar werd de urbane professional van nu. Sinds de 
jaren negentig is de Armhoef getransformeerd van een gegoede gemêleerde buurt naar 
een jonge dynamische stadswijk. De van oudsher katholieke parochie veranderde in de 
beeldvorming van CDA-buurt in de groenlinkse stadswijk van nu.
Gentrificatie betreft niet alleen opleiding en inkomen, maar ook hoe je dit herkent. Het 
gaat hier om mensen tussen de dertig en de vijftig, die vormgeven aan hun eigen lifestyle 
en die niet zo’n buurtbinding meer hebben. Dit aspect deelt de Armhoef met Jerusa-
lem. Men wil wel deel uitmaken van groepen met hun eigen levensstijl, maar die kunnen 
verspreid over stad en land wonen. Ze gaan er overigens nog steeds wel prat op zich te 
kunnen veroorloven in deze gegoede wijk van Tilburg te wonen. Armhoef van nu is vaak 
hoogopgeleid en zit in de wat betere salarisschaal. De nieuwe wijkbewoners bezoeken in 
de stad de eigen speciaalzaakjes, hun hippe cafés, anders dan hun voorgangers die naar 
de buurtkroeg gingen en naar de slager en de bakker om de hoek. Ouders van nu brengen 
hun kinderen in de bakfiets naar school, de zwemles, de hockey, en naar hun oppas-oma 
en oppas-opa. 
Deze nieuwe stadsadel bepaalt voorlopig wel het aanzien van deze stadswijk.
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Buurtnatuur: 
tips voor boomspiegels (2) 

 
 

Wat kun je nu het beste planten rondom 
de bomen? Loop daarvoor eens rond in 
je straat en kijk bij de buren: wat doet het 
goed in de andere boomspiegels? Let 
daarbij vooral op plantvakken die overdag 
dezelfde zon en schaduw hebben, zoals 
de plantvakken aan dezelfde kant van de 
straat. De grond onder bomen is meestal 
vrij droog, omdat een boom veel water 
opneemt. 
o Op een zonnige plek met droge 

grond groeien mediterrane planten 
meestal goed. Denk hierbij aan gele 
kamille (Anthemis), rode spoorbloem 
(Centranthus), kattekruid (Nepeta), 
kogeldistel (Echinops) en gipskruid 
(Gypsophila). Ook lavendel, marjolein, 
margriet, salie, steenanjer, tijm, wilde 
marjolein en zeepkruid zijn het proberen 
waard. 

o Ook voor droge plaatsen in de 
schaduw zijn er geschikte planten. 
Voorbeelden zijn de wintergroene 
wolfsmelk (Euphorbia amygdaloides 
ssp. robbiae), aronskelk (Arum italicum), 
schoenlappersplant (Bergenia), 
dovenetel (Lamium maculatum), 
ooievaarsbek (Geranium macrorrhizum), 
elfenbloem (Epimedium x perralchicum 
‘Frohnleiten’), leliegras (Liriope muscari), 
grote maagdenpalm (Vinca major) 
en dikkemanskruid (Pachysandra 
terminalis). 

o Je kunt ook eenjarige zomerbloemen 
zaaien voor een fleurig geheel. Denk 
bijvoorbeeld aan bolderik, driekleurig 
viooltje, goudsbloem, klaprozen, 
vergeet-mij-nietjes en wilde ridderspoor. 
Ook andere eenjarige planten zijn 
geschikt, zoals afrikaantje, goudsbloem, 

In de vorige editie van het wijkblad gaven we een aantal tips voor het inrichten en 
onderhouden van boomspiegels. Met de bordjes ‘buurt-natuur’ laten buurtbewoners 
zien dat zij actief het beheer van deze boomspiegels overnemen van de gemeente. 

muurbloem, sleutelbloem, cosmea en 
viooltje.

o Vul je boomspiegel verder aan met 
allerlei soorten bloembollen, zoals 
blauwe druifjes, krokussen, narcissen 
en sneeuwklokjes zodat je in het vroege 
voorjaar ook al een fleurig geheel hebt. 
Als je kiest voor soorten die verwilderen, 
komen ze jarenlang terug. 

Watergeven
Geef je nieuwe planten de eerste periode 
zelf water, totdat ze goed zijn aangeslagen 
(regen is niet genoeg). Het is beter om af 
en toe een flinke scheut water te geven 
dan elke dag een beetje; daardoor gaan de 
plantwortels actief op zoek naar water en 
ontwikkelen de wortels zich beter. Geef ook 
gericht water: gebruik een gieter en giet 
dicht bij de plant zodat het water daar komt 
waar de plant het nodig heeft.
Experimenteer en probeer uit wat op jouw 

De boomspiegel is voorzien van tulpen, 
krokussen en uienbollen en met een hoop 

liefde geplant door Doortje en Fiene, 
dus dat moet goedkomen
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plek werkt. Het najaar is trouwens voor de 
meeste vaste planten een goede planttijd; 
de bodem is nog warm en meestal redelijk 
vochtig. Laatste tip: stel je verwachtingen 
niet te hoog. Het wordt geen Engelse 
cottage-tuin, maar elk beetje extra groen en 
bloemen is mooi meegenomen.

Ben jij ook al aan de slag? Of heb je nog 
tips voor de boomspiegel of geveltuin? Laat 
het ons weten!  Zo maken we onze buurt 
samen nog groener en fleuriger. Ook als je 
zelf een boomspiegel wilt adopteren, kun je 
mailen naar 
7 buurtraad@armhoefseakkers.nl

 
Lichtjes voor in de buurt! 

 
 

Helaas zal het dit jaar anders moeten gaan. 
Jarenlang haalden we die mooie grote 
bomen in Moerenburg, maar deze familie is 
ermee gestopt. Als we dit schrijven - be-
gin november - zijn we nog bezig met het 
zoeken naar soortgelijke grote bomen, die 
betaalbaar zijn. Dit is heel lastig. We heb-
ben er ook veel nodig! 

Daarom hebben we een ander plan. We 
hebben nog steeds alle lampjes en die wil-
len we aan de buurt ter beschikking stellen. 
Ze blijven eigendom van de Buurtraad om 
ze ook in de komende jaren weer te kun-
nen gebruiken.

Afgelopen jaren was het een groot succes: op verschillende plaatsen in de buurt 
stonden kerstbomen met lichtjes (vorig jaar 17 stuks), en onder die bomen werden 
allerlei gezellige borrels en andere bijeenkomsten gehouden.

We willen de groepjes buurtbewoners die 
vorige jaren een boom geplaatst hebben 
(en natuurlijk ook anderen), vragen om zelf 
op zoek te gaan naar een grote boom. Een 
los exemplaar is makkelijker te krijgen dan 
een groot aantal. De kosten zijn met een 
aantal mensen zo verdeeld. En wie weet, 
ken je nog iemand met een grote boom in 
de tuin, die eruit mag...
Is dat geregeld, meld je dan bij de Buurt-
raad en je kunt enkele dozen lampjes 
komen afhalen, afhankelijk van het formaat 
van de boom. Zelf zorg je dan met je buurt-
bewoners voor de rest. Na afloop lever je 
de lichtjes weer bij de Buurtraad in voor het 
volgende jaar.
We hopen dat er op deze manier toch een 
aantal kerstbomen op pleintjes en hoeken 
worden geplaatst en dat er gezellige bijeen-
komsten worden georganiseerd.

Lukt het ons onverwacht toch nog om aan 
voldoende grote bomen te komen, dan la-
ten we dat zeker weten via Facebook, onze 
website : www.armhoefseakkers.nl en aan 
de deelnemers van vorig jaar. 

Heb je een kerstboom geregeld? Geef dan 
door waar je de boom wilt plaatsen en wie 
de contactpersoon is. Mail naar 
7 buurtraad@armhoefseakkers.nl. We 
nemen dan contact op voor de lichtjes. 
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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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Je schrijft Sint Pannekoek en niet Sint Pan-
nenkoek. Het feest stamt uit de tijd dat pan-
nenkoek zonder tussen-n werd geschreven 
dus is de officiële naam ‘Sint Pannekoek’. 
Het feest komt voort uit de strip ‘Jan, Jans 
en de kinderen’ en is bedacht door stripte-
kenaar Jan Kruis in de jaren 80. 

Traditie
Volgens de strip zit Catootje met haar opa 
aan tafel sperzieboontjes schoon te maken. 
Ze moppert een beetje dat ze helemaal niet 
van sperzieboontjes houdt en dat ze ook 
haast nooit meer pannenkoeken eten. Daar 
is ze juist dol op. Opa denkt even na en 
vraagt aan haar mama Jans wat voor dag 
het is. “De negenentwintigste november, 
hoezo?”, antwoordt die. Dan  ‘herinnert’ 
opa zich dat het Sint Pannekoek is. “Dat is 
een hele ouwe Rotterdamse traditie”, zegt 
hij. “Op die dag is het de bedoeling dat er 
een grote stapel pannenkoeken gebakken 
wordt. Bovendien is het dan de gewoonte 
dat iedereen aan tafel zit met een pan-
nenkoek op z’n hoofd en dat je elkaar dan 
een vrolijk en gezegend Sint Pannekoek 
toewenst.” 

Sociale media 
De fans van de strip hebben het idee om-
armd. Sinds de opkomst van sociale media 
worden steeds vaker foto’s gedeeld van 
mensen die pannenkoeken eten met een 
pannenkoek op hun hoofd. Er ontstonden 
zelfs ook pannenkoekenfeesten, waarvoor 
mensen zich konden opgeven voor een 
gezamenlijke maaltijd.  
Striptekenaar Jan Kruis werd enigszins 

29 november 

Vier jij Sint Pannekoek?            Lucy Reijnen

Met pannenkoeken kun je alle kanten op. Zoet, hartig, als hoofdgerecht of als toetje. 
Ze zijn eenvoudig te bakken met meel, ei, melk of water en wat zout. Wat let je dus om 
op 29 november mee te doen met ‘Sint Pannekoek’.

overrompeld door dit succes, maar ging 
er volledig in mee. Er kwam een website 
( : www.sintpannekoek.nl ) met tips, 
achtergrondinformatie en merchandise. 
In 2015 bedacht Jan Kruis ‘Het evangelie 
van Sint Pannekoek’ dat zich afspeelt in de 
12de eeuw en in 2016 werd het ‘Nationaal 
Comité Sint Pannekoek’ opgericht.  

Hoe dan ook: het is een goed idee om 
ook in onze wijk Armhoefse Akkers deze 
traditie te koesteren. Iedereen houdt toch 
van pannenkoeken? Daarom! Vier dinsdag 
29 november a.s. Sint Pannekoek. Ik weet 
zeker dat alle kinderen in de wijk dit een 
prima idee vinden. Ik ben ook erg benieuwd 
naar foto’s van onze eigen buurtgenoten op 
Facebook en Instagram die dag! Stuur je 
de leukste ook door naar de wijkkrant …
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 Kerstbomen    
    Diverse soorten, 
    met en zonder kluit. 
   Vers uit eigen kwekerij. 
   Oisterwijksebaan 9 
   Tilburg.(over de brug 
    Wilhelminakanaal). 
   Verkoop start: 26 November. 
    Ook zondagen geopend. 
 
    Ma t/m zat: 9.30 u -17.30 u. 
    Zondag: 11.00 u – 17.00 u. 
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Maak een kerstkaart of gedicht zoals je nog 
nooit hebt gemaakt, van bubbeltjesplastic, 
met stempels, van stof of geknipte letters 
uit een boek. In De Postkamer werken we 
zowel met allerlei restmateriaal als met 
gangbaar knip- en plakmateriaal, waardoor 
er altijd verrassende creaties ontstaan. 

Inloopworkshop
De Postkamer is een initiatief van Eva 
Schalkwijk (beeldende kunst) en Anke van 
Esch (theater/muziek). Samen bedachten 
zij deze ‘inloopworkshop’. Het is een plek 
waar niet alleen geknipt en geplakt wordt, 
maar waar ook ontmoeting plaatsvindt en 
waar met liefde en aandacht wordt gewerkt 
aan iets voor een ander. Zo ontstaan er 
soms hele lappen tekst, wordt er een mooie 
anekdote gedeeld over een dierbare of 
simpelweg een klein kaartje ingepakt in 
bloemetjesbehang. 
Ieder poststuk wordt uiteraard ook gepost 
in De Postkamer, waarbij zowel de maker 
als het poststuk zelf even theatraal in het 
zonnetje worden gezet. Want dat verdienen 
ze. En hopelijk is de ontvanger dan net zo 
blij verrast!

Studio Achterom
Anke van Esch stelt Studio Achterom, een 
kleine repetitieruimte bij huis, geregeld 
open voor activiteiten en optredens (ideeën 
zijn altijd welkom!). Tijdens de afgelopen 
Open Atelierroute in de wijk werd De Post-

Een ode aan de analoge post

Kom je eigen poststuk maken in de postkamer

Met de feestdagen voor de deur is op zaterdag 17 en zondag 18 december van 14.00 – 
17.00 uur De Postkamer geopend in Studio Achterom aan de Simon van der Stelstaat 
1a. In dit reizende theatrale postkantoor staat de tijd even stil om aan je eigen post-
stuk te werken. 

kamer voor het eerst geopend, inmiddels 
hebben Eva en Anke deze opzet verder 
ontwikkeld op verschillende plekken en zien 
ze als ‘postbeambten’ steeds weer bijzon-
dere creaties en gesprekken ontstaan. 
December is bij uitstek de maand om 
samen te komen en anderen te verrassen. 
Een mooie gelegenheid dus om De Postka-
mer weer eens te openen in de wijk. 

De Postkamer kent geen leeftijdslimiet, ie-
dereen is welkom, van jong tot oud. Omdat 
de poststukken ook gelijk worden gepost 
wordt er enkel een kleine bijdrage voor de 
porto- en onkosten gevraagd, dit kan ter 
plekke digitaal via je telefoon of contant.
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Tot eind september was dat douchen zeer 
eenvoudig. Ik zwom dit hele seizoen vrijwel 
elke dag op de voor mij meest dierbare 
plek hier in de buurt: het onvolprezen Bak-
sche Ven. Na afloop koud douchen zonder 
zeep omdat de afvoer van de buitendouche 
rechtstreeks het zwemwater instroomt. 
Maar wat nu? Het zwembad is gesloten tot 
volgend voorjaar en niet douchen betekent 
alleen slapen (er is geen sprake van dat 
Mirjam haar ongewassen verloofde bij zich 
in bed duldt)! 

Goede buur
Gelukkig hebben we heel aangename bu-
ren. Bij Jan en Len staat de voordeur vaak 
open; ik sluip naar binnen en ben enkele 
minuten later gedoucht en wel weer buiten. 
Charlotte werkt in de verpleging. Ik weet 

Handig: ergens douchen                                                             Toon Buitinck

Hoe lang douche jij tegenwoordig? Een nogal impertinente vraag die ik heb meege-
kregen van de vorige gastschrijver! Waar bemoeit Ab zich mee? Gelukkig ken ik Ab 
Smit al lang en vrij goed en ben overtuigd van zijn goede intenties, redenen voor mij 
om zeer persoonlijk antwoord te geven.

zeker dat ik met een smoesje “kijk eens 
even naar dat vlekje op mijn rug “ toestem-
ming krijg om daarna even snel onder de 
kraan te mogen staan.
Bij Machteld maak ik af en toe de dakgoot 
schoon. Ze vindt dat ik me dan op zijn 
minst even goed moet reinigen.

Loopbaan
Een andere vriend hier uit de buurt is nogal 
eens in zijn huis in Frankrijk en zijn vrouw 
staat erop dat ik  af en toe kijk of alles 
nog goed werkt. Goed om te weten dat ik 
mijn loopbaan begon in 1964 als leerling-
monteur bij een loodgietersbedrijf annex 
centrale verwarming en dat zij denkt dat ik 
er nog steeds een beetje kijk op heb. Nooit 
te beroerd om even te kijken, maak ik dan 
van de gelegenheid gebruik om tijdens 
de inspectie van de badkamer het warme 
water over mijn rug te laten stromen. 
Kortom, zorg dat je goed met je buren over-
weg kunt en er zijn tal van mogelijkheden!
 
Gratis douche tip
Zelf ben ik vrijwilliger bij de ‘’klimaatklus-
sers’’. Heb je nog geen goede relatie met 
je buren, kijk even op de site van klimaat-
klussers (www.klimaatklussers.nl) en laat 
je informeren over wat je zelf kunt doen om 
aangenaam te kunnen douchen! 

Ik geef de pen door aan Rob Limpens met 
de vraag: Waar ben jij nieuwsgierig naar?

Klust Toon aan een eigen 
nieuwe douchecabine?
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In de rubriek ‘OnderOns’ kunnen buurtbewoners vragen stellen, problemen aankaarten 
en hulp vragen bij ongemakkelijke situaties. Wij van ‘OnderOns’ gaan aan de slag, 
belichten de situatie van alle kanten en komen dan, zo niet tot een oplossing, dan toch 
met een weloverwogen antwoord.  
Benieuwd naar onze reactie? Stuur je vraag naar armhoefseakkers@gmail.com 

 
Het is eigenlijk in de coronatijd begonnen dat het heel druk is bij het sportpuntje bij de ‘Tak-
kenbende’ en dat precies op de tijden dat ik daar wil sporten. Druk met allerlei mensen die 
helemaal niet uit de buurt komen die in van die strakke lycra-pakjes aan het sporten zijn. 
Opdrukken, allerlei huppels, buikspieroefeningen, ze trainen met zelf meegebrachte elastie-
ken en gewichten. Ook veel vrouwen die met een personal trainer lopen te pronken. Zelfs 
boksers. Voor mij is de lol van het sporten daardoor af. Ik, als middelbare vrouw met lichtjes 
overgewicht, kan daar niet langer in mijn ouwe kloffie mijn routines doen. Ik dacht dat het 
na Corona wel minder zou worden maar nee. Het lijkt nog steeds net zo druk. Hoe gaan we 
hier als buurt mee om? Ik heb straks obesitas door al die importsporters. Ik weet dat ik niet 
de enige ben die zich groen en geel ergert.

Boze bewoonster die liever anoniem wil blijven

Onze reactie:
Het sportpuntje is van iedereen. Wij van Onder Ons herkennen het probleem van lichtjes 
overgewicht, maar ergeren ons niet aan wat u ‘importsporters’ noemt. Sterker nog: wij doen 
daar ons voordeel mee. 
Onze eerste tip is: maak gebruik van de tips die de personal trainers aan anderen geven. 
Tip twee: kies een ander tijdstip om te sporten. Wij lopen er vaak langs en zien dan geen 
kip. Tip drie: groen en geel ergeren is verloren energie die beter gebruikt kan worden om 
bijvoorbeeld een extra rondje te joggen.

Liefs, het OnderOns-panel

Op de Dag van de Mantelzorg, donderdag 10 november jl. werden ook dit jaar weer een 
aantal wijkbewoners verrast met een welverdiend bloemetje. Op dertien adressen brachten 
de leden van het Senioren Netwerk Armhoefse Akkers bloemen rond bij mantelzorgers die 
waren aangemeld door familie of bekenden. Altijd weer een welkome verrassing!

Rond de jaarwisseling is er een vuurwerkverbod in heel Armhoefse Akkers van kracht. De 
gemeente gaat zelf zorgdragen voor een groot vuurwerkspektakel in en bij de Piushaven. 
Het afsteekverbod geldt van 18:00 uur op Oudejaarsdag tot 02:00 uur op Nieuwjaarsdag. 
Buiten deze uren en periode geldt net als in de rest van Nederland een afsteekverbod.
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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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Het KlantenKollektief Regte Heijden ondersteunt sinds kort de biologische boerderijwin-
kel de Regte Heijden, Oude Tilburgsebaan 12A in Riel. Wil je meer weten of meedoen? Op 
donderdag 24 november is daar om 19:00 uur een informatiebijeenkomst. Aanmelden via  
7 info@KlantenKollektiefrh.nl, of kom gewoon langs. 

Elk kind verdient een goede start! Let’s Meet bereidt kindjes voor op de kinderopvang of 
basisschool. GGD Hart voor Brabant en R-Newt Kids werken samen en organiseren iedere 
vrijdagochtend van 10.00 – 12.00 uur een bijeenkomsten voor alle (aanstaande) ouders en 
verzorgers met kids van 0 - 4 jaar in wijkcentrum Koningshaven. 

De Stichting Duurzaamheidsvallei is partner geworden van Vincent van Gogh Nationaal
Park. Ze werkten al samen met Het Groene Woud, maar in het kader van “samenwerken 
doe je niet alleen” is het partnerschap een nadrukkelijke aanvulling van hun netwerk.

Vorige maand werd een portaal geplaatst 
aan de Kempenbaan. Dit is bedoeld om 
tijdig vrachtwagenchauffeurs - die onbekend 
zijn met de situatie hier - te waarschuwen 
voor het te lage spoorviaduct over de 
Ringbaan-Oost. Hopelijk zullen chauffeurs 
nu eerder hun route aanpassen en niet 

Eindelijk maatregelen tegen ongewenst verkeer               Remco Westhoek

Jarenlang streed de Werkgroep Verkeer van de Buurtraad tegen ongewenste vracht-
wagens en landbouwverkeer door Armhoef. Nu eindelijk wordt een aantal maatrege-
len uitgevoerd om dit ongewenste verkeer in de toekomst te weren.

meer pas op het laatste moment afslaan, 
waardoor ze in onze wijk uitkomen.

Verbodsborden
Verder zullen er verbodsborden komen bij 
de ingangen van de wijk voor combinaties 
langer dan 12 meter. Hiermee is het voor 

In polonaise door het café van het Schrobbelèr-museum! Zo zag de afsluiting van de Tilburg 
Tour eruit die op 4 november jl. georganiseerd werd door het Senioren Netwerk Armhoefse 
Akkers. 29 personen gingen eerst lekker eten bij Broodje Aap & Linke Soep, gevolgd door 
een gezellige middag bij Schrobbelèr
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grote vrachtwagens en landbouwvoertuigen 
met aanhanger verboden om nog door het 
Armhoefse deel van de wijk te rijden, terwijl 
bezorgvrachtwagens die in de wijk moeten 
bezorgen er wel gewoon in mogen.
Een probleem hierbij is, dat op dit moment 
Moerenburg voor loonwerkers uit Diessen 
en Alphen alleen bereikbaar is via onze 
wijk. Het ZLTO  wil zelf ook dit ongewenste, 
doorgaande verkeer voorkomen en heeft 
een voorstel gedaan voor een alternatieve 

route. Deze zal alleen in bepaalde perioden 
(oogsttijd bijv.) worden opengesteld. De 
gemeente, de Verkeerswerkgroep en de 
Buurtraad hebben - met enkele aanvullende 
opmerkingen - ingestemd met dit voorstel. 
De gemeente  heeft inmiddels het proces 
opgestart om de haalbaarheid ervan te on-
derzoeken. Nadere informatie hierover volgt 
zo gauw alle seinen op groen staan.

De combinatie van deze maatregelen zal 
er hopelijk voor zorgen, dat de overlast en 
de gevaarlijke situaties grotendeels tot het 
verleden behoren. Belangrijk is, dat we 
met z’n allen wel alert blijven en meteen 
melden - liefst met foto - bij de Buurtraad 
(7 buurtraad@armhoefseakkers.nl) en de 
gemeente, als er toch weer allerlei onge-
wenste combinaties door de wijk denderen. 
Als er veel van dergelijke meldingen bin-
nenkomen, kan de Werkgroep Verkeer hard 
maken dat er extra maatregelen nodig zijn. 
Overigens zal handhaving op overschrijding 
van het lengteverbod pas plaatsvinden, 
als via meldingen blijkt dat dit verbod vaak 
wordt overtreden.

Succesvolle tonpraatmiddag

Zondagmiddag 9 oktober jl. stonden de 
deuren van de Pelgrimhoeve weer open 
voor liefhebbers van het jaarlijkse tonpraten. 
Ondanks het mooie weer kwamen toch nog 
heel wat belangstellenden voor een mid-
dag lachen in een gemoedelijke en gezel-
lige sfeer. Het was de organisatie dit jaar 
wéér gelukt om de ton te vullen met een 
hoog niveau van sauwelèèrs uit Brabant én 
Limburg, zoals Limburgs kampioen Helga 
Cornelissen die als Lilly de Grote de lachers 
snel op haar hand kreeg. Maar ook Hans 
Keeris, Peter van der Maas, Yveke van 
Gerwen en Frans Bevers zorgden voor een 
hilarisch programma. Kortom: een gewel-
dige middag om je zorgen even te vergeten. 
Gelet op de vele positieve reacties is deze 
middag zeker weer voor herhaling vatbaar 
(foto Toine Kocx)

Het nieuwe portaal aan de Kempenbaan
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Weer twee markante bomen weg

Jaren en jaren bewaakten ze fier de hoek 
van het kerkplein voor de voormalige Sacra-
mentskerk aan de Ringbaan-Oost en nu zijn 
ze weg. Twee gezonde bomen die ineens 
midden op het trottoir stonden, toen het 
kerkplein veranderde in een parkeerplaats. 
Er werd naarstig gezocht naar oplossingen 
voor het behoud, maar uiteindelijk bleek kap 
noodzakelijk voor de veiligheid van passe-
rende voetgangers (foto Toine Kocx)

Huis op stelten

De begane grond van het huis aan 
de Simon van der Stelstraat 3 wordt 
drastisch verbouwd. De bewoners 
kamperen op de 1e verdieping maar 
voor Kerst moet alles weer dicht en 
bewoonbaar zijn. Geen bad op po-
tjes dus, maar een hele badkamer op 
pootjes! (Foto Luc Houben)

Waar de fietsersbond oproept om 
gevaarlijke paaltjes te melden om 
ongelukken te voorkomen, staan 
er in de St. Jozefstraat nu wel 5. 
Als fietser dus even goed uitkijken 
als je vanuit de Prof. Dondersstraat 
komt. De paaltjes zijn er geplaatst op 
aandringen van basisschool Pendula, 
vanwege de gevaarlijke situaties die 
ontstaan als schoolgaande kinderen 
elkaar kruisen en op hun fietsen de 
bochten afsnijden (foto Luc Houben)
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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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Pop & Jazz vioolles 
Martine Littel, Mr. J.H. de Pontplein 9 
( 06 449 400 81 : www.martinelittel.com  7 martinelittel@hotmail.com

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 

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

5 dec. Vanaf 00.00 uur Heel de wijk Armhoefse Akkers 
Overal worden ineens Pieten gesignaleerd 

5 dec. Vanaf 19.30 uur Café Zomerlust 
kom spellen spelen bij Spellenclub Ludens 013 

13 dec. Aanvang 20.00 uur Buurtraadruimte  
Vergadering Buurtraad in de Van Heutszstraat 1a 

14 dec. Vanaf 17.30 uur Pelgrimhoeve 
Seniorendiner, aanmelden vóór 7 december 

17/18 
dec. 

14.00 – 17.00 uur De Postkamer (Simon v.d. Stelstraat 1a) 
Creatief bezig zijn met kerstkaarten en gedichten 

 
INFORMATIE 

Ø Wijkblad 7  armhoefseakkers@gmail.com 

     Advertenties Anneke v.d. Avoird Bosscheweg 192 ( (013) 542 30 65 
     Medewerkers Toon van Gestel (column) - France Ghijsen – Luc Houben - Joost 

Ketelaars (bezorging) - Jan van Kessel -Toine Kocx (foto’s) - Jaap 
van Loon - Lucy Reijnen – Rob Ysebaert (lay-out). 

Reacties op artikelen: 200-250 woorden. De redactie behoudt zich het recht voor reacties te weigeren, te 
redigeren of in te korten. Klachten over bezorging van uw buurtkrant, of storende fouten? Reageer via e-mail. 

Ø Volgende 
Wijkblad 

Deadline kopij volgend nummer  
Verschijningsdatum rond:  

      1 december 
    16 december 

Heeft u tips over actualiteiten? Geef ze door via 7 armhoefseakkers@gmail.com 
 

Ø Buurtraad :  www.armhoefseakkers.nl        7 buurtraad@armhoefseakkers.nl 
     Secretariaat I. van Kasteren J.P. Coenstraat 34a      ( (013) 544 67 83   
     Leden Yvette Eshuis, Erwin Jacobs, Hein Jacobs, Ineke van Kasteren, 

Remco Westhoek 
  

Ø AED-apparaat Pelgrimhoeve, Terrein Jan Wier, Hogendriesstraat en Tivolistraat 
60. Leren omgaan met AED? Mail naar 7 aedtilburg@ziggo.nl 

Ø Bloedafname Werkdagen 08.00-10.30 uur in Gezondheidscentrum Piushaven 

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



37

Ø Thebe wijkzorg Het buurtteam Prinsenhoeven verleent zorg aan huis in onze wijk. 
Adres: Prinsenhoeven 24. ( 088 117 68 04 (24 uur). 

Ø Senioren 
Netwerk 

Contact en informatie Senioren Netwerk Armhoefse Akkers:  
( (013) 544 67 83    7 seniorennetwerk@armhoefseakkers.nl 

Ø Senioren- 
vereniging 

Contact en informatie over Seniorenvereniging Tilburg-Oost:  
( 06 822 452 88 of 7 kbo.sacrament@gmail.com 

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

Ø Gemeente 
Tilburg 

Voor klachten of opmerkingen over uw woonomgeving:  
(14 013 of e-mail via de site : www.tilburg.nl of via de Fixi-app. 
Omgevingsmanager Natascha Verhaaren ( 06 132 093 39 of  
7 natascha.verhaaren@tilburg.nl  
Wijkregisseur Janna Kuiper ( 06 110 796 82 of 
7 janna.kuiper@tilburg.nl 

Ø Wijkagenten Eelco Tissen & Birgit Coppens ( 0900 8844, of  
7 wijkagenten-armhoef-hoogvenne.tilburg-centrum@politie.nl 

Ø Overlast  
Jan Wier 

Melden via: : http://janwierhof.ggzbreburg.nl, ( 088 016 16 16 
of 7 meldingenjanwierhof@ggzbreburg.nl of ga naar de receptie 
van Jan Wierhof 7.  

Ø Overlast in 
Moerenburg 

Melden via: ( 0900 996 5432, of bij de politie: ( 0900 8844, of 
via 7 cluster-2.groene-beemden@politie.nl 

Ø Waterpaviljoen 
Moerenburg 

Klachten of meldingen: ( 0411 618 618, of  
: www.dommel.nl/producten/klacht-indienen.html  

 

Rotzooi ruimen blijkt ieder jaar weer hard 
nodig. Twee vrachtwagenladingen vuil 
werden verzameld en door mensen van 
de BAT meteen weggevoerd. Daar zaten 
ook weer bijzondere vondsten bij zoals 
een halve deur of zelfs een complete 
lachgastank aan de Zonderlokstraat, 
waar zwervers regelmatig een eigen 
overnachtingsplek regelen.

Bij de aftrap was ook wijkregisseur Jana 
Kuiper aanwezig. Zij vindt alle vrijwilligers 
echte ‘kanjers’ en had symbolisch 
gezorgd voor stroopwafels. Daarnaast 
kreeg iedereen als bedankje een stripje 
bloemzaadjes van het Brabants Landschap.

Natuurwerkdag Moerenburg groot succes

Zaterdag 5 november was het weer Nationale Natuurwerkdag. In Moerenburg werd er 
afval geruimd en volop gesnoeid door zo’n 70 vrijwilligers.

Buurtgenoot Ad de Beer met de gevonden 
lachgastank (foto Will van Sprang)
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

terug van weggeweest: de 
fantastische reis: in- en verkoop 
van LP’s en singLetjes.  

 

heb je een lp- of single-
verzameling in de verkoop of ben 
je op zoek naar vinyl, neem 
vrijblijvend contact op met 06-
28498995 of 
hanboers1959@gmail.com 
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