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Na drie jaar was het carnaval weer echt terug als je de verslagen en reacties in de media 
mocht geloven. In onze wijk hadden een aantal wijkbewoners er echter meer van verwacht.

Maar… ‘Maawe meude mèèrege’ zoals het motto voor volgend jaar luidt. Oordeel zelf. 
Bekijk Toine’s collage in dit wijkblad (foto Cindy de Grund)
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Inwonersparticipatie, dat was het tover-
woord waarmee het gemeentebestuur eind 
2021 de buurt rond het Duvelhok mobili-
seerde. Projectontwikkelaar Dokvast had 
voor een stevige prijs de grond gekocht en 
overviel de buurt met ambitieuze bouwplan-
nen. De direct omwonende ‘ontploften’, 
maar via ‘co-creatie’ zou de buurt écht 
nauw betrokken worden bij de nieuwe in-
vulling. Dat lijkt toch niet helemaal gelukt. 

Beschamend
Nu 1½ jaar later is de werkelijkheid an-
ders. “Eigenlijk is het beschamend hoe het 
proces tot nu toe verlopen is”, concludeert 
Armin Becker die van meet af aan betrok-
ken is. De Kerngroep, voortgekomen uit 
het Buurtcomité heeft al ruim 1.500 uren 
gespendeerd aan het monitoren van en het 
meedenken met de bouwplannen voor het 
terrein. “We hebben echter het gevoel, dat 
Dokvast samen met de Gemeente al veel 
verder is, dan ons wordt voorgehouden.” 
Dat onderbuikgevoel lijkt niet onterecht. 
Dokvast organiseerde de twee inloopavon-
den om de buurt: ‘kennis te laten nemen 
van het voortgangs-model. Dit is het model 
waarmee wij op 17 maart een adviesver-
zoek aan de omgevingscommissie van de 
gemeente indienen.’ Toine Rijnen is wel 

“Nog meer blokken …”
Het leeft in de buurt. Ongeveer 130 bezoekers kwamen naar de beide inloopavonden 
op 1 & 2 maart jl. rond de plannen voor het nieuwe Duvelhof. Wat meteen opvalt: het 
totale bouwvolume is drastisch teruggebracht van ca. 170 naar ca. 65 woningen. 

benieuwd: “Wij als kerngroep zijn niet geïn-
formeerd over dit initiatief en ook niet over 
dit voortgangsmodel wat nu gepresenteerd 
wordt. Feit is, dat de ondernemer een forse 

Leerlingen van groep 7 en 8 van basis-
school Pendula hadden heerlijke ideeën 

voor de invulling van het Duvelhok
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prijs van drie miljoen heeft betaald voor het 
Duvelhok met omliggend terrein. Door het 
stapelen van een flink aantal woningen en 
iets van ‘werkruimten’ moet de noodzake-
lijke renovatie van het Duvelhok bekostigd 
worden. Dokvast wil vooraf investeren, 
maar door verkoop/verhuur moet die inves-
tering wél in winst renderen.”

Stemming
Het lijkt vechten tegen de bierkaai. Armin: 
“Dokvast is druk bezig de publieke opinie 
positief te beïnvloeden met een flinterdun 
sausje van maatschappelijk-culturele acti-
viteiten en levendigheid, maar daar prikken 
we doorheen.” 
Dat deden op 1 & 2 maart ook de groep-
jes mensen rond de maquette, de sfeer-
beelden over ‘hoe het eruit zou kunnen 
komen te zien’ en de plattegrond van het 
totale terrein, waarop met fotoplaatjes een 
mogelijke invulling kon worden geplakt of 
het geven van suggesties en bedenkingen 
met memoblaadjes. Mensen van Dokvast 
en architecten van Zecc waren aanwezig 
om toelichting te geven. Het was in alles 
duidelijk, dat Dokvast een positieve stem-
ming voor hun plannen wilde creëren. Ook 
dat lijkt nog niet gelukt.
Gastvrouw Cynthia van Dooren van Dok-
vast maakte de inschatting dat zo’n 40% 
van de bezoekers neutraal tot geïnteres-

seerd tegenover de nieuwe plannen stond. 
60% blijkt tegen met alle gradaties die 
daarbij horen: van heftige, geëmotioneerde 
reacties en stemmingmakerij tot goed on-
derbouwde pogingen om veranderingen in 
de opzet van het plan aan te brengen.
De balans opmakend concludeert Armin: 
“Vanuit de Kerngroep is ons opgevallen dat 
er behoorlijke weerstand is bij de men-
sen uit de buurt. Er waren veel negatieve 
reacties en veel zorgen. Hoe dichter men 
bij het gebied Duvelhok woont, hoe groter 
de zorgen.”

Plan
Het voorlopige plan omvat o.a. twee 
huizenblokken van vier bouwlagen aan de 
Dunantstraat met in ‘de plint’ werkruimten 
en “zeker geen detailhandel.” De woonto-
ren reikt tot 30 m. hoog - in plaats van de 
70 m. in het oorspronkelijke plan - en krijgt 
negen bouwlagen. Tegen de ‘blinde muur’ 
van appartementencomplex De Linden-
haage komt een bouwblok dat net zo hoog 
wordt en tussen de toren en het Duvelhok 
wordt nog een woonblok van vijf bouwlagen 
gepland. Onder de nieuwbouw komt een 
parkeergarage met 45 plekken. Die voldoet 
daarmee aan de bouwnorm van de ge-
meente binnen de Ringbanen van 0,3 per 
woning. Eveneens volgens de gemeentelij-
ke richtlijnen wordt 70% van de nieuwbouw 
voor de vrije sector bestemd, 20% sociaal 
en 10% voor het midden segment. Meer 
info: : Duvelhof.nl
De direct omwonenden maken zich vooral 
zorgen over de hoogte van de bebouwing 
wat o.a. leidt tot aantasting van de privacy 
en verminderde lichtinval; de horeca in het 
Duvelhok en de invulling van de bedrijfs-
ruimten op de begane grond.  

Hoe nu verder? Alles wijst erop, dat er na 
Pasen steeds meer garen op de klos komt. 
Er zal daarom gezocht moeten worden 
naar een goede vorm van mediation, want 
anders verharden de standpunten zich. 
Dan krijgen de chocolaatjes van Dokvast 
echt een vieze nasmaak.

Op een plattegrond konden bezoekers 
allerlei reacties kwijt met ideeën 

en bedenkingen
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Zo’n zes winkelwagens vol met een kop 
erop en op de rekjes kratjes met lege 
bierflessen. Spontaan doneerde de Jumbo 
12,50 euro extra. Dat deden trouwens wel 
meer mensen in de buurt: naast lege fles-
sen een paar euro geven voor het goede 
doel. In totaal haalden ze 407,28 euro op.
“We zagen het op teevee”, vertelt Cato. 
“Het is zo erg, die mensen zijn gewoon hun 
hele huis en alles kwijt. Het was ‘s avonds 
dus ze lagen al in bed en toen ineens 
moesten ze naar buiten, in de kou, in hun 
pyjama op hun pantoffels.” Samen met 
haar vader Theo ging ze dingen verzinnen 
die ze zou kunnen doen om te helpen. Het 
werd statiegeldflessen inzamelen, die naar 
de winkel brengen en dan het geld overma-
ken op giro 555.

Hele klas 
De volgende dag vroeg Cato aan haar 
vriendinnen Elise en Suus of ze wilden hel-
pen. “Tuurlijk zei ik ja! Het is een verschrik-
kelijke ramp”, zegt Suus. “Het is zo zielig 
soms lagen mensen meer dan twee dagen 
onder het puin”, vult Elise aan.  Samen 
gingen ze langs de deuren in de wijk. Wan-
neer mensen geen lege flessen hadden 
gaven ze gewoon geld. “Toen hebben we 
thuis een pot opgehaald. Moet je zien wat 
veel we al hebben!” Toen Cato over de 
actie vertelde op school reageerde de hele 
klas super-enthousiast. Bijna iedereen ging 
meteen aan de slag en zo groeide de sta-
pel leeg goed achter het huis van Cato. 

Inleveren
Vader Theo reed met 
een propvolle auto 
een paar keer naar 
het AaBe-terrein. 
In de verschillende 

Lege flessen voor Giro 555              Lucy Reijnen

De kassière bij de Jumbo keek raar op toen ze de kassabon zag die drie meiden bij 
haar inleverden. Zo’n groot bedrag aan emballage en dan van drie kinderen? Ja, 
een ongewoon groot bedrag sprokkelden Cato Onderwater, Elise van Iersel en Suus 
Mouthaan bij elkaar door lege flessen op te halen. 

winkels ontstond steeds een flinke wachtrij. 
Alle flessen moesten één voor één in de 
automaat gedaan worden en soms lukte 
het niet en moest het weer opnieuw. Het 
duurde langer dan een half uur voor alle 
flessen ingeleverd waren. Dat had nog een 
onverwacht voordeel: mensen die in de rij 
stonden doneerden spontaan ook hún lege 
flessen dus werd het nóg meer. “Iedereen 
reageerde zo leuk”, zucht Cato.
 
“We gaan gewoon door”, zegt Cato. “Ja, die 
ramp is niet zomaar voorbij”, merkt Suus 
op. “Alles is kapot en ingestort”, weet Elise. 
De meiden hebben nog ideeën genoeg. 
“We kunnen ook bij voorbeeld cup cakes 
maken en die verkopen”, vertelt Cato, 
“maar flessen ophalen konden we meteen 
doen dus daarom zijn we daarmee begon-
nen” 
Als mensen nog lege flessen hebben kun-
nen ze die gewoon nog inleveren: Oister-
wijksebaan 79. “We gaan door, dus kom 
maar op met die flessen!”

Meiden om trots op te zijn: Elise van Iersel, 
Cato Onderwater en Sus Mouthaan 
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Het winnende team van 2022 doet auto-
matisch mee, zodat de eerste 19 aanmel-
dingen zijn verzekerd van deelname. Wees 
er wel op tijd bij, want er is elk jaar veel 
animo! De volgende dag krijgt iedereen be-
richt of ze wel of niet kunnen gaan strijden 
om de eeuwige roem en de felbegeerde 
wisseltrofee. 

Deelname                                            
Aan de Pubquiz kan worden deelgenomen 
door teams bestaande uit minimaal vier en 
maximaal zes personen. Het inschrijfgeld 
bedraagt € 2,50 per persoon.  
De quiz bestaat uit acht ronden met telkens 
tien vragen, soms gemakkelijke en soms 
ook wat lastigere dus op verschillend 
niveau. In iedere ronde komt steeds één 
vraag uit tien verschillende categorieën 
t.w.: Afgelopen jaar – Sport – Muziek – We-
reld – Media – Brabant - Cultuur & Weten-
schap - Games & Informatica - Varia én … 
de Specialisatie categorie!!
De vragen in deze speciale categorie heb-
ben allemaal betrekking op één onderwerp, 
evenement of persoon, bijvoorbeeld ‘de 
Elfstedentocht’ of ‘Freddie Mercury’. Het 

De Pelgrimhoeve Pubquiz

Wie durft?...

Op vrijdagavond 7 april wordt weer de jaarlijkse Pelgrimhoeve Pubquiz gehouden. 
De inschrijving gaat in op vrijdag 24 maart vanaf 10.00 uur. Inschrijvingen vóór dat 
tijdstip worden niet geaccepteerd en er kunnen maximaal 20 teams deelnemen. 

onderwerp van deze speciale categorie 
wordt na inschrijving tijdig bekend gemaakt 
aan de ingeschreven teams, zodat zij zich 
hierop kunnen voorbereiden. 

Joker
Elk team krijgt een joker die op één van 
de reguliere rondes mag worden ingezet, 
direct ná het beantwoorden van de vragen 
in die ronde. Daarnaast zijn er nog twee 
fotorondes, waarop de joker niet mag 
worden ingezet. Het gebruik van telefoons, 
woordenboeken, telepathie etc. is niet 
toegestaan. 
Na elke ronde worden de vragen opge-
haald en worden de juiste antwoorden 
gegeven. In de pauze halverwege wordt 
de tussenstand bekend gemaakt en zie je 
hoe je het als team tot zover hebt gedaan. 
Het volledige reglement kun je vinden op : 
www.pelgrimhoeve.nl.  

          
Neem jij die uitdaging aan? Vorm een team 
met vrienden, familie of collega’s en schrijf 
je op vrijdag 24 maart vanaf 10.00 uur in 
via 7 josparren65@home.nl. Doen!

Jos en Leran ParrenWie gaat het team ‘Krabben & Kruiken’ 
na drie jaar verslaan?
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De Drone Cup is 
een innovatieve 
lesmodule waarin 
professionele trainers 
– waaronder oud-
wijkgenoot Jordy van 
Loon - leerlingen 
kennis laten maken 
met de wereld van de 
drones. Aan het eind 
van de lesmodule 
gaan de klasgenoot-

jes met elkaar de strijd aan wie de beste 
dronepiloot van de school is en Ties won.

Livestream
De finalisten kregen op de finaledag een 
gevarieerd programma aangeboden, waar-
in ze o.a. met de nieuwste drones mochten 
vliegen; zelf een drone van de toekomst 
mochten verzinnen; meededen aan een 
dronekwis en ze leerlingen van andere 
scholen ook complimentjes konden geven. 
Via een livestream konden hun klasgenoot-
jes de dag volgen. Heel spannend werd het 
toen uiteindelijk vier finalisten met elkaar 
de strijd aangingen voor het kampioen-
schap. Daarin moest Ties een drone door 
een parcours sturen, dat bestond uit door 
leerlingen zelf ontworpen en zelfgebouwde 
obstakels. Alleen de allerbeste en gaafste 
obstakels van de iedere basisschool waren 
hiervoor geselecteerd. 

Ties in de Drone Cup finale
Op maandag 6 februari jl. vond in sporthal De Blaak de strijd om de Xpect Primair 
Drone Cup plaats met leerlingen van 12 basisscholen. Ties Govers uit groep 6 mocht 
de eer van Basisschool Armhoefse Akker verdedigen in de eindstrijd.

Ervaring
Het was een geweldige ochtend voor 
alle deelnemers en dat vond Ties ook die 
hier graag over zijn ervaring vertelt: “De 
Dronecupfinale is op het begin best wel 
spannend. Want je gaat eerst oefenen met 
de drones en dan moet je door de obsta-
kels heen vliegen die de scholen hebben 
gemaakt. Dan is het even pauze en kun je 
even ranja drinken en fruit. En dan begint 
de echte finale. Je gaat eerst wachten op 
je beurt, want er doen heel veel kinderen 
mee. En dan ineens ben ik aan de beurt. 
Ik moet niet gaan stressen. En ik weet hoe 
het moet, want ik heb geoefend. Ik ben tot 
de halve finale gekomen. Een jongen van 
basisschool de Cristoffel had gewonnen.”

Ties heeft ook nog wel een advies: “Wil jij 
een keer meedoen, je moet er gewoon vol 
voor gaan. Ik kan je vooral succes wensen!

Ties (r.) in opperste concentratie 
tijdens de finale

Dankzij de gemeente konden Willy en Peter de Leeuw 
op 15 maart jl. thuis wel een stemhokje neerzetten. 
Het adres van het Stemlokaal in de Pelgrimhoeve was 
verwisseld met hun privéadres. De gemeente beloofde 
de beheerders van de Pelgrimhoeve dat ze actie zou 
ondernemen om de fout te herstellen. Toen dit wijkblad 
gemaakt werd, was nog niet bekend hoe en wat

Stemmen
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Een terugblik: aanvang 2020 wordt er 
een conceptvisie voor het klooster bij de 
Gemeente ingediend. Vervolgens gebeurt 
er vele maanden nagenoeg niets, behalve 
dat er bij de gemeente drie verschillende 
casemanagers de revue passeren. Begin 
2021 is er beweging, alle betrokken partijen 
en afdelingen zijn geïnformeerd en is er 
overleg over het Woonprogramma: voor 
welke doelgroepen komen de appartemen-
ten beschikbaar. Om ook de wijkbewoners 

Projectontwikkelaar gooit noodgedwongen het roer om vanwege langdurig traject en geste-
gen kosten, grootschalige verbouwing naar appartementen voorlopig van de baan. 

Liduina Klooster blijft arbeidsmigranten huisvesten                       Luc Houben

‘Ik moet tot mijn grote spijt met u delen dat het ons vooralsnog niet gaat lukken om 
ons plan voor het bouwen van 47 prachtige appartementen in het Liduina Klooster 
door te zetten.’ Begin februari stuurt Ben Poelman dit bericht rond. In een gesprek 
wordt deze moeilijke beslissing toegelicht. 

al in een vroeg stadium te informeren wordt 
de Buurtraad ingelicht en komt er een druk 
bezochte informatieavond waar de plan-
nen onder randvoorwaarden (o.a. parkeer-
plekken) overwegend positief ontvangen 
worden. 

Concepten
Het oude huurcontract loopt af er wordt 
door Ben Poelman een Bouwteam van 
negen man geformeerd. Een bouwvergun-
ning van de Gemeente is er nog steeds 
niet; omdat er geen redelijke mogelijkheid 
is om én 50 parkeerplaatsen én een groene 
buurttuin te realiseren. Zelfs de mogelijk-
heid van een ondergrondse parkeergarage 
wordt onderzocht. Tot drie keer toe worden 
concepten gepresenteerd aan de Gemeen-
te om de haalbaarheid van de definitieve 
aanvraag te toetsen.  
Ondertussen is de oorlog in Oekraïne los-
gebarsten met gevolgen voor grondstofprij-
zen, energiekosten en arbeidskrachten. Het 
is noodzakelijk om de eerder uitgebrachte 
offertes en calculaties opnieuw te doen en 
daaruit blijkt dat de totale kosten minstens 
50% hoger worden. Het plan blijkt daarom 
voor nu niet levensvatbaar. Het raakt Ben: 
“Het doet mij ontzettend veel pijn dit plan 
voorlopig in de koelkast te moeten zetten, 

Roest en schimmel vormden vorige maand 
nog de boventoon in het klooster
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ik vind het een persoonlijke nederlaag, 
en een droom die uiteenspat, maar er is 
helaas geen andere optie.”

Alternatieven
De alternatieven - want het pand heeft een 
woonvergunning voor het huisvesten van 
120 personen - zijn: studenten, asielzoe-
kers of arbeidsmigranten. Ben: “Ik heb 
recent een gesprek gehad met de afdeling 
Vluchtelingenopvang van de Gemeente. 
Die konden maar zekerheid voor één jaar 

geven. Het plan is nu om een termijn van 
drie jaar te overbruggen met dezelfde invul-
ling als voorheen: arbeidsmigranten.” 
Momenteel wordt de binnenkant van het 
pand grondig aangepakt; er is veel achter-
stallig onderhoud. Naar verwachting zullen 
de eerste nieuwe bewoners eind maart hun 
intrek nemen in gerenoveerde semi-ge-
meubileerde één- en tweepersoonskamers 
(voor koppels) van gemiddeld 25 m2 met 
een eigen wastafel. Toilet, douche en keu-
ken worden gezamenlijk gedeeld; evenals 
de binnentuin. 

Contact
De toekomstige huurder – het complex 
wordt aan één gegadigde verhuurd - is er 
veel aan gelegen om de juiste huurders te 
vinden. De achterliggende gedachte is dat 
de bewoners tevreden moeten zijn; want 
dan kunnen ze optimaal hun werk uitvoeren 
en zijn ook de uitzenders en werkgevers 
het best geholpen. Alle partijen realiseren 
zich ook dat er goed contact met de buurt 
en de buren moet zijn. 

Eigenlijk kent dit verhaal hoofdzakelijk 
verliezers: de projectontwikkelaar, de 
Gemeente en de wijk. Alleen de nieuwe 
bewoners zullen blij zijn met hun kamers. 
Voorlopig dus de komende 3 jaar, maar de 
optie om langer door te gaan zal natuurlijk 
ingebouwd zijn.  

De binnenkant van het klooster wordt 
momenteel stevig aangepakt; de vorige 

huurders hebben het pand behoorlijk 
uitgewoond 

Kwaad bloed

De toestemming van de gemeente voor de 
komst van WaterProef heeft kwaad bloed ge-
zet bij de Werkgroep Waterdicht die mordicus 
tegen de plannen is. De poster-actie ‘Laat 
Moerenburg niet verkwanselen’ lijkt de aftrap 
voor het op alle mogelijke manieren belem-
meren van een vernieuwende invulling voor 
het voormalige Waterzuiveringsterrein. 
Inmiddels is ook een petitie online geplaatst: 
: moerenburg.petities.nl. Op 4 en 5 april 
a.s. kan iedereen zich daar zelf een beeld 
van vormen tijdens de open avonden op het 
terrein
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Toekomst Liduina klooster onzeker                                                               Jan van Bergen

Op 4 februari jl. liet Ben Poelman, eigenaar van het Liduina klooster, weten dat hij zijn plan voor de bouw van 
47 appartementen in het klooster moet laten varen. Hij gooit de handdoek in de ring. Hij geeft aan de afgelopen 
2,5 jaar van het kastje naar de muur te zijn gestuurd. Zo stelde de gemeente Tilburg eisen over het parkeren 
en de  binnentuin. Ook de hoge bouwprijzen en nieuwe huurregels noemde hij als reden. Hij wil in de komende 
drie jaar arbeidsmigranten in het klooster huisvesten. Het niet doorgaan van zijn plannen beschouwt hij als “een 
persoonlijke nederlaag” en “een droom die uit elkaar spat.” 

De achtergrond van zijn persoonlijk drama is daarmee niet volledig weergegeven. De Rijksdienst Cultureel 
Erfgoed (RCE) had een negatief advies uitgebracht vanwege het teloorgaan van authentieke delen van het 
Rijksmonument en de Omgevingscommissie heeft zijn twee aanvragen voor een bouwvergunning buiten behan-
deling gelaten ‘wegens onvolledigheid.’ 

Het bericht over het opgeven van de plannen roept uiteenlopende sentimenten op. Sommigen betreuren dat 
er geen appartementen komen terwijl anderen teleurgesteld zijn dat het voorstel  het klooster te bezigen voor 
flex-woningen voor statushouders of vluchtelingen weinig waarneembare steun ondervond. Weer anderen waren 
van mening dat de plannen niet realistisch waren of  dat de monumentale status van het complex zou worden 
aangetast. 

De vraag beklijft steeds meer of  dit klooster kan worden ingezet als verdienmodel voor een individueel persoon. 
Verdient het geen voorkeur een bestemming te zoeken die wortels heeft in de samenleving? Is geen construc-
tie te bedenken waarbij één of meerdere woningbouwverenigingen het klooster laten verbouwen?  Zouden 
er vanuit de Armhoefse Akkers, de gemeente Tilburg, anders,  geen interessante suggesties kunnen worden 
aangereikt? Waarom niet gekeken naar Manci Panis in A’dam waar via verbouw een broedplaats voor (podium-)
kunsten is ontstaan? Suggesties uit een collectief van kunstenaars (musea? Slavernij-museum?), ondernemers, 
architecten, anderen, kunnen het overwegen waard zijn. Voor de belangen van de eigenaar zijn legio bestuurs-
vormen voorhanden zoals een  stichting, een vereniging, een VVE (Vereniging van Eigenaren), een public-priva-
te-partnership. Deze laatste heeft als voordeel dat deelname van een lokale of provinciale autoriteit voor private 
partijen dikwijls aantrekkelijk is. Maar alles staat of valt natuurlijk met de bereidheid van de huidige eigenaar 
derden uit te nodigen (of toe te laten) om mee te denken. 

Een vernieuwende aanpak, een meerjarenplan en een duidelijke fasering moeten in de thans ontstane situatie 
kansen bieden. Daarbij moet optimaal gebruik worden gemaakt van de gunstige ligging en kenmerken in en 
rondom het klooster, zoals de drie gescheiden toegangen, de binnenplaats, het fraaie interieur en exterieur, de 
vele kamers met wasgelegenheid en toilet, zijn ruimtes op zolders en in kelders, de grote keukens, het nabije 
AaBe winkelcentrum, het gezondheidscentrum, de scholen. 

In 2012 heeft de gemeente Tilburg de bestaande leegstandsverordening op de waakvlam gezet. Er zijn meer-
dere redenen om deze nieuw leven in te blazen. Onverschilligheid over de toekomst van het klooster, voortwoe-
kerende onduidelijkheid en jarenlange leegstand moeten te allen tijde worden vermeden.  
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Kom weer naar het diner voor senioren 
op 12 april! 

  
 
De diners voor senioren beginnen weer! De afgelopen tijd hebben we gezocht naar 
een nieuwe cateraar voor onze diners in de wijk. En, dat is gelukt! Kok Vincent de 
Brake, eigenaar van restaurant Het Kreitenhuys in Udenhout gaat vanaf nu heerlijk 
voor ons koken. U bent weer welkom op woensdag 12 april! Iedereen uit onze wijk 
van 55+ mag komen. Dus schrijf uzelf snel in! 
 
Ontvangst vanaf 17.30 uur. We beginnen wat later met het diner, maar u kunt van tevoren 
al lekker een glaasje drinken. Eindtijd: meestal rond 19.30 uur.  
De kosten voor dit driegangen-diner zijn € 14,50 per persoon. De drankjes zijn daar niet 
bij inbegrepen, deze kunt u na afloop bij de Pelgrimhoeve afrekenen. Leden van 
Seniorenvereniging Tilburg Oost betalen € 12,00 per persoon. Kruis aan als u lid bent en 
u krijgt dus € 2,50 korting. 
 
Wilt u ook 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 12 april, het aantal 
personen, plus uw naam en of u lid bent.  
 
Als u zich met de bon inschrijft, stop dan ook 
meteen € 14,50 (of € 12,00 voor leden) per persoon 
bij de opgavestrook. Pas dan is uw inschrijving 
geldig. 

Menu op 12 april 
• Lente-hors-d’oeuvre 

Stokbrood met kruidenboter 
• Gegrilde kipfilet met 

jachtsaus + roerbakgroenten 
+ gebakken aardappeltjes 

• Vers-fruitsalade 

 
Schrijf uzelf in vóór 5 april a.s. U krijgt geen bevestiging meer, maar we verwachten u 
op 12 april vanaf 17.30 uur in de Pelgrimhoeve.  
Na 5 april kunnen we bij afzegging helaas geen geld meer teruggeven. 
 
Mail met evt. vragen naar 7 seniorennetwerk@armhoefseakkers.nl of bel naar  
( (013) 544 67 83 (Ineke van Kasteren). 
 

Senioren Netwerk Armhoefse Akkers en Seniorenvereniging Tilburg Oost 
 
 
Ja, ik kom/wij komen op woensdag 12 april naar het diner 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 5 april a.s. in de bus op J.P. Coenstraat 34a of Ringbaan-Oost  
240-43 in een gesloten envelop samen met het bedrag van € 14,50 per persoon, 
of € 12,00 per persoon voor leden. Of maak op tijd het juiste bedrag over. 
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Woar is dè? 
 
Hoe goed ken jij onze wijk? De foto 
hiernaast is door Toine Kocx geschoten. 
Weet jij waar? En waarom is juist dit 
detail jou opgevallen? 
Stuur je antwoord op deze twee vragen 
uiterlijk 31 maart naar:  

7 armhoefseakkers@gmail.com 
Je maakt kans op een bloemrijk cadeau 
van:  

 
 
 
 

Peinzend zei mijn zoon: “Gek dat er zoveel 
klavertjes met drie blaadjes zijn. Het is toch 
Klavertje Vier?” Ik legde hem uit dat een 
klavertje vier juist heel zeldzaam is. Dat 
je die alleen met een heleboel geluk kon 
vinden. “Deze?” vroeg hij en liet me een 
klavertje vier zien. “En hier nog meer…” 
Mijn zoon hoeft niet te wachten op de 
internationale dag van het Geluk op 20 
maart. Hij heeft altijd geluk. Hij werd op een 
zondag geboren; een zondagskind dus en 
die hebben veel mazzel. Dat klopt: hij heeft 
vaak geluk. Ligt er ergens een muntje: hij 
zal het vinden en niet zijn broer of zijn zus. 
Loterij in het Leijpark waar hij eigenlijk niet 
mee naar toe wilde? Hij wint de hoofdprijs. 
Hij hoeft er niets voor te doen. Het over-
komt hem.

Maakbaar 
De Verenigde Naties hebben 20 maart 
uitgeroepen tot Internationale Dag van 

20 maart

Internationale Dag van het Geluk             Lucy Reijnen

Mijn oudste zoon was een jaar of zes. We zaten op het gras in de tuin uit te rusten, 
want we waren gestart met ‘de diepste zandbak ooit’ uit te graven. De aarde die we 
opgroeven werd achter in de tuin gestort. Daar kwam een ‘berg’. Leuk om straks kei-
hard vanaf te fietsen. 

Geluk en willen dat iedereen die dag deelt 
in vreugde. Volgens de Algemene Vergade-
ring van de VN is ‘het nastreven van geluk 
een fundamenteel menselijk doel’. 
Geluk lijkt in de mode. We zien dat veel 
scholen ‘Gelukslessen’ geven en er 
verschijnen allerlei zelfhulpboeken met dit 
thema. Coaches en hulpverleners staan 
klaar om je te helpen succesvoller, effec-
tiever, socialer, gezonder, slanker en dus 
gelukkiger te worden. Het is een kwestie 
van goed je best doen, aan jezelf werken 
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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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en positief denken.   
De idee van de maakbaarheid van geluk 
heeft een donker randje: als je dus niet ge-
lukkig bent, ligt het aan jezelf. Had je maar 
betere doelen moeten stellen, je gedrag 
moeten bijstellen, harder aan jezelf moeten 
werken. Zo simpel is het niet. Geluk wordt 
ook bepaald door je genen, door je opvoe-
ding en door je omgeving.

Verbinding 
Tijdens The International Day of Happi-
ness wordt het ‘gelukkigste land ter wereld’ 
bekendgemaakt. Nederland staat de 
afgelopen jaren in de top 10 en dit jaar op 
de zesde plaats. Ieder jaar worden er acti-
viteiten georganiseerd rondom een thema. 
Dit jaar is dat thema: ‘Verbinding’. Dat is 
dan weer heel mooi. Mensen zijn sociale 
wezens, verbondenheid met anderen zorgt 
voor een basisgevoel van veiligheid, waar-
door de kans op gelukkig zijn groter wordt.
In het kader hiervan organiseren Fontys 
Hogeschool en Parktheater Eindhoven 
van 18 t/m 26 maart de Dutch Happiness 
Week met allerlei activiteiten in Eindhoven 
en Tilburg. Zie :dutchhappinessweek.nl 
Deze week geeft organisaties, bedrijven en 
individuen een podium voor activiteiten of 
projecten die bijdragen aan de kennis over 
– persoonlijk - geluk of een gelukkigere 
samenleving. 

Tilburgs geluk 
Ook in Tilburg wordt die week dus een flink 
portie extra geluk verspreid. Zo kan men 
gezamenlijk gaan tuinieren tijdens een 
kruidenwandeling bij Groeituin 013, kan er 
aangesloten worden bij Yoga in Concert en 
een ‘geluksgala’ in Club Smederij, of filoso-
feren over geluk in het Studium Generale 
van Tilburg University.  
Ook vlak bij ons in de buurt is van alles te 
doen: je kunt naar Een kleine zintuiglijke 
ervaring met open hart in Villa la Vida, of 
meedoen met Sup je gelukkig in de Piusha-
ven. Naar activiteiten van De Nachtzuster 
(Carré) gaan; luisteren naar muziek van de 
Factorium Popfactory Bandavond; naar het 
Ateliercafé gaan of naar de tweedehands 
kledingbeurs.  

Leuk feitje:  20 maart is astronomisch nogal 
interessant. De aarde is dan in balans: dag 
en nacht zijn precies even lang, omdat de 
zon precies in lijn staat met de evenaar. 
Activiteiten die binden en samenzijn bevor-
deren, zijn dan extra welkom.

Piushaven schoon

Al weken voorafgaand aan de Natuurschoon-
maakdag van 11 maart jl. werd de bodem 
van de Piushaven grondig gereinigd. Dit 
kon pas nadat weer hele ladingen van de 
Canadese waterpest verwijderd waren. Dit 
exotisch plantje reikt in de zomer zelfs tot aan 
het wateroppervlakte en groeit zo dicht dat 
varen lastig wordt. Er lag echter nog heel wat 
meer troep, zoals de foto laat zien. Nu ook de 
oevers weer ontdaan zijn van zwerfvuil is de 
haven ‘klaar’ voor het Havenfeest op 5 en 6 
augustus
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Schildersbedrijf Michel van Gemert 

 
Voor al uw binnen- en buitenschilderwerk 

Tevens ook kleine stukadoorwerken 
 

30 jaar ervaring in onderhoudswerken en nieuwbouw 
 

Vrijblijvende offerte 

Eikenbosch 43 
5056 GB  Berkel-Enschot 

Tel: 013 - 5367336 
Mob.: 06 – 22790145   

 
Winterschilder: 

van oktober t/m februari 10% korting          
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Prinsenhoeven 36                      013-5420685             info@vdbraakenmaas.nl   

 

Overige Specialismen: fysiotherapie, geriatrietherapie, manuele therapie, 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. Op maandagen van 17:00-18:00 
uur en op donderdagen van 09:00- 10:00 uur Doelen 
worden samen met de fysiotherapeut besproken en 
daaraan ga je in groepsverband werken. Interesse : 

informeer naar de mogelijkheden.  
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Vrijdagavond in Zomerlust 

De vrijmibo heeft zich in Café Zomerlust in het begin van de avond voortgezet in eten 
wat de pot schaft. Later op de avond kom ikzelf binnen, samen met mijn vrouw, en neem 
met haar de week door. Ik zie ook andere stellen, partners of vrienden, aan de tafeltjes 
zitten, die hetzelfde doen. Aan de stamtafel zit de grotere groep, niet zelden ook wat 
luidruchtiger, want bestaande uit mannen en vrouwen van jongere leeftijd.

De stamtafel was vroeger een zone die alleen toegankelijk was voor de geprivilegieerden 
onder de clientèle van de stamvader van Café Zomerlust, Tejo Kromhout. Om daar van 
deze kastelein te mogen plaatsnemen moest je behoren tot de stamgasten. Aan het hoofd 
van de stamtafel zat Tejo dan zelf vaak aan een bakje koffie en met een sjekkie in zijn 
mond. Hij stond zijn stamgasten ingetogen en altijd vriendelijk te woord, maar bleef de 
baas in zijn bieracademie. Een van de eerste in Nederland. 

Met Gijs van Esch, al geruime tijd zijn opvolger als kastelein, is Café Zomerlust gedemo-
cratiseerd. Er wordt door hem geen onderscheid meer gemaakt tussen stamgasten en 
andere bezoekers van de pleisterplaats. De stamtafel is voor iedereen vrij toegankelijk. 
Een vergelijkbare caférevolutie deed zich jaren geleden al voor in voorheen Café Voskens 
op de Korte Heuvel, nadat kasteleinse Engelien werd opgevolgd door Sophie. De gewijde 
sfeer die Café Zomerlust ademde in de jaren nadat Tejo’s zomerzotheid van de jaren 
zestig en zeventig, met discolampen en draaitafel op een serieus verhoog, geleidelijk aan 
was weggeëbd. Ze losten op in de tijd en daarvoor in de plaats kwam met Gijs een meer 
levendige en energieke ambiance. Sic tempora sic mores. 

Na mijn sanitaire stop – twee deskundig gekoelde en geschonken Westmalle Tripels zoe-
ken een uitweg – passeer ik een tafeltje met daaraan buurtgenoot Ingeborg en voormalig 
buurtgenoot Bart. We maken een praatje over mijn gevorderde leeftijd. Ze spreken me 
moed in. Er wordt gewenkt dat we nu toch echt moeten gaan. Het weekend kan wel 
beginnen. 
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Het programma is opgebouwd uit aria’s en 
duetten met tussendoor een pauze.
Aanvang: 12.30 uur. De koffie staat klaar 
om 12.00 uur. Na afloop is er gelegenheid 
om wat na te praten met eventueel 
een drankje. Kaarten € 13 p.p. in de 
voorverkoop te bestellen via  
( (013) 544 54 55, of 
7 wilvanleijsen@home.nl  

Op de dag zelf zijn kaartjes voor 15 euro 
p.p. verkrijgbaar aan de kassa, evenals de 
gereserveerde kaartjes die bij de kassa op 
naam in een envelop klaarliggen.   
Parkeren op terrein van Forward Advocaten 
direct aan de overkant van het Cenakel of 
op het transferium achter het Bastionhotel. V.l.n.r.: Joep Meijer pianist, Nancy 

Verschuuren sopraan en Wil van Leijsen 
bariton 

20ste Voorjaars- en operaconcert
Op zondag 26 maart wordt in ‘Het Cenakel’ voor de 20ste keer het Cenakelconcert 
georganiseerd door bariton Wil van Leijsen met medewerking van sopraan Nancy 
Verschuuren en Joep Meijer aan de vleugel. 

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

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

 Een bericht voor de initiatiefnemers van WaterProef                                  Wiesje Elshout 

Ik woon al vele jaren in zeg maar onze wijk, de Armhoefse Akkers. Mooie buurt met vele goeie contacten en met 
in onze achtertuin: Moerenburg. 

Een gebied, dat wij gaandeweg de tijd hebben zien veranderen van een doorgangsgebied naar het huidige 
prachtig aangelegde terrein met een diversiteit aan groen, weidsheid, dierenpopulatie en rust waar vele, vaak 
buurtgenoten, graag vertoeven. In het verleden maar ook nu, zorgen vele vrijwilligers(groepen) al jaren voor en 
geven aandacht aan de diversiteit in Moerenburg waar velen van ons van kunnen genieten.

Inmiddels heb ik begrepen dat, jullie Luc en Martijn, als initiatiefnemers, ook wijkgenoten zijn. Wat ik lees is, dat 
vele groepen, verenigd in de Klankbordgroep, waarmee  jullie in dialoog zijn gegaan, jullie plan te groots vinden, 
maar ook dat de Klankbordgroep over de communicatie met de gemeente niet tevreden is, Een constatering 
die mij verdrietig stemt waardoor deuren gesloten worden, wat juist in deze tijd eigenlijk niet meer zou moet 
voorkomen. 
Wat ik spijtig en een gemiste kans vind is, dat jullie als initiatiefnemer en als buurtgenoten, tot nu toe geen con-
tact opgenomen hebben met ons als wijkbewoners om de dialoog aan te gaan, zodat we, samen met afgevaar-
digden van de wijk, kunnen kijken wat het beste is voor Moerenburg. 

Ik doe langs deze weg een oproep jullie te vragen om met ons, als jullie buurtgenoten, de dialoog aan te gaan 
om Moerenburg niet te verkwanselen, maar recht te doen aan dit prachtige gebied.
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“Op 4 en 5 april zetten we het hek open 
tussen 18.00 en 20.00 uur. Iedereen kan 
dan vrij rondlopen op het terrein en met ons 
in gesprek gaan”, aldus buurtgenoot Luc 
Zweerts die samen met Ernst Jonkers en 
buurtgenoot Martijn Siebelink de plannen 
heeft uitgewerkt. “We willen dan een indruk 
geven van wat we op welke plek willen 
gaan realiseren. Iedereen zal kunnen zien, 
dat we met respect voor het terreinen en de 
omwonenden om willen gaan. Dit in tegen-
stelling tot wat de posters ‘Laat Moeren-
burg niet verkwanselen’ suggereren.”

Gesprek
Het vergunningentraject loopt nu. Daarin is 
rekening gehouden met een aantal voor-
waarden die de gemeente en Waterschap 
De Dommel stellen. Die betreffen o.a. de 

4 en 5 april

Open avonden over plannen WaterProef

Op Valentijnsdag stemde het college in met de plannen van WaterProef op het terrein 
van de voormalige Waterzuivering in Moerenburg. De initiatiefnemers nodigen graag 
buurtgenoten en andere geïnteresseerden uit om hun plannen te komen bekijken.

omvang van het terras; de sluitingstijden 
van het eetcafé en voor de achtergrondmu-
ziek; beperking van het aantal kleinschalige 
evenementen. Daar hoort ook de verplich-
ting bij dat de ondernemers twee keer per 
jaar met een klankbordgroep van omwo-
nenden in gesprek gaan over eventuele 
zorgen of klachten. Dat zal niet de oor-
spronkelijke klankbordgroep zijn, want die 
heeft zichzelf inmiddels opgeheven.

Luc: “We hopen veel mensen op 4 en 
5 april te mogen verwelkomen. Er gaan 
inmiddels allerlei ‘indianenverhalen’ rond, 
maar wij zijn er zelf van overtuigd dat we 
een sympathiek plan hebben ontwikkeld, 
waarin sport, bewegen en plezier hand in 
hand gaan.”

De heer Lokin [LK] lid van het dagelijks 
bestuur: “Wij zijn tevreden. Het plan is 
niet in de grond vastgelopen. We hebben 
ons doel bereikt. Het terrein dat nu geen 

WaterProef, kogel door de kerk?                                        Jan van Kessel

Het college van B&W - GroenLinks, D`66, VVD en PvdA - heeft ingestemd met de plan-
nen voor WaterProef. We hebben Waterschap De Dommel, eigenaar van het terrein 
om een reactie gevraagd. 

functie heeft, krijgt een bestemming die 
past binnen het bestemmingsplan. Er komt 
horeca en ongetwijfeld gaan mensen ervan 
genieten.”
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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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	Dat is maar de vraag. Er is veel verontwaar-
diging in de buurt. U heeft eerder gezegd 
dat u geen onderwerp van gesprek wilt zijn. 
Nou dat bent u wel.

LK: “Dat geloof ik meteen. Natuurlijk kun 
je van verschillende kanten tegen het 
vraagstuk aan kijken. De belangen zijn ook 
verschillend. We hadden niet de illusie dat 
het plan geen weerstand zou oproepen. 
Daarom hebben we al in 2019 in overleg 
met de Klankbordgroep een inschrijflei-
draad vastgesteld, waaraan wij ons sinds-
dien hebben gehouden.” 

	Feit is, dat de Klankbordgroep zichzelf on-
langs heeft opgeheven, omdat de inspraak,  
schijninspraak is geweest. Zij zegt: er is al-
leen maar gezonden door de ondernemers, 
de wethouder en u. Dit, terwijl participatie 
vooral luisteren is; luisteren naar wat er 
leeft in de buurt, wat de zorgen zijn.

LK “Daar heb je wel een punt. Luisteren is 
belangrijk. Remkes heeft hiermee de Ma-
chiavelliprijs gewonnen. De participatie had 
beter gekund. Daar hebben de wethouder 
en ik de ondernemers op aangesproken. 
Ook in de hoop dat er dan weer een goed 
gesprek tussen de verschillende partijen op 
gang zou komen.  Dat dit maar ten dele is 
gebeurd, is spijtig.”

 
	Waterproef heeft de uitvraag gewonnen, 

maar de leuke dingen voor de buurt – o.a. 
een buurthuis, een pluktuin, een voedsel-
bos, voorlichting over duurzaamheid - zeg 
maar het ‘groene sausje’ zie je niet meer 
terug. Horeca staat centraal. Je kunt ook 
zeggen je hebt het plan niet uitgewerkt in 
de lijn van de prijsvraag. 

LK: “ Voor ons past het plan binnen de 
randvoorwaarden en we willen naar de on-
dernemers ook een betrouwbare partij zijn. 
Anders krijgen we misschien een schade-
claim, dat willen we ook niet.”

	De discussie spitst zich toe op de groot-
schaligheid. Daaronder zit de vrees voor 
overlast. Heeft u overwogen om in de 
contracten zekerheden in te bouwen dat 
de overlast beperkt blijft?

LK: “We hebben wel beperkingen opge-
nomen zoals het verbod op ‘funverhuur’ 
met bv. Solexen, Piet Pleziers, elektrische 
steps, vaartuigen, etc. En de horeca sluit 
om 23.00 uur. We gaan ervan uit dat 
partijen zich aan de afspraken houden. 
Als dat niet zo is, gaan we in gesprek. Als 
vergunningvoorschriften worden overtre-
den, is  het de verantwoordelijkheid van de 
gemeente om te handhaven. Wij spreken 
de ondernemers aan op de afspraken in de 
huurovereenkomst. Wij trekken geen gro-
tere broek aan dan ons past: ondernemen 
is voor de ondernemers en handhaven voor 
de gemeente.” 

	Dat is te gemakkelijk.
LK: “Toch is het zo. We spreken af met  de 
mensen van WaterProef om in overleg te 
gaan met de omgeving. Dit, minimaal twee 
keer per jaar waar wij, Gemeente en Water-

Bestuurder Vincent Lokin reageert op de 
plannen voor WaterProef
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schap, bij zijn. We horen dan hoe het gaat 
en als het nodig is, kunnen we ingrijpen 
en als er niets mee gedaan wordt, kan dat 
reden zijn om het contract na 10 jaar niet 
te verlengen. Beëindiging kan ook als wij 
het terrein weer zelf nodig zouden kunnen 
hebben.” 

	WaterProef past misschien wel in het be-
stemmingsplan maar niet in de visies van 
de gemeente Tilburg over de ontwikkeling 
van Moerenburg en recreatie in de Piusha-
ven. Dat zou ook een reden moeten zijn om 
kritisch naar het plan te kijken.

LK: “Het besluit is genomen door het colle-
ge van B&W. Als het college geen rekening 
houdt met de eigen visie, ligt het op de weg 
van de gemeenteraad om daarover vragen 
te stellen.”

	U zei: “We hebben het goed gedaan. Het 
plan is niet vastgelopen.” Maar de buurt is 
boos op u. Het resultaat is, dat u niet die 
fijne buurman bent die u wilt zijn en het 
project loopt verdere vertraging op.

LK:   Het is jammer dat er zo weinig ver-
trouwen is. Gelukkig leven we in een land 
waar je, als je het ergens niet mee eens 
bent, naar een rechter kunt stappen waar-
aan je bezwaren kunt voorleggen.”

Partijen uit de voormalige klankbordgroep 
gaan bezwaar maken tegen de besluit van 
B&W en zo nodig naar de rechter. Met de 
uitspraak van het college van B&W is daar-
mee het boek nog niet dicht, hooguit een 
bladzijde omgeslagen. 

Corné van Roessel, eigenaar van boerderij-
winkel De Walhoeve: “Goei Eete is in 2009 

Uitgiftepunt Goei Eete gezocht                                Nicole van Hoof

Er zijn veel boeren in onze omgeving die heerlijke producten maken, maar wie heeft er 
de tijd om langs al die boerderijwinkels te gaan? Gelukkig hoeft dat ook niet en kun je 
via een app heel gemakkelijk iedere week je boodschappen bestellen. Hoe mooi zou 
het zijn als je die krat boodschappen dan ook kunt ophalen binnen onze wijk? 

ontstaan als burgerinitiatief van een groep 
mensen uit Tilburg die graag lokaal, bewust 
en eerlijk wilden eten. Door gezamenlijk in 
te kopen bij de boeren in de buurt weten 
de deelnemers waar het voedsel vandaan 
komt en krijgen de boeren een eerlijke prijs. 
De producten komen vers van het land.”

Bestellen via app 
Zo’n 38 lokale boeren in en rondom Tilburg 
leveren iedere week hun beste producten. 
Op donderdag, vrijdag of zaterdag staat de 
verse oogst klaar om opgehaald te worden 
bij diverse afhaalpunten. Je kunt  kiezen 
uit meer dan 200 producten: groente, fruit, 
vlees, zuivel, zowel biologisch als regulier. 
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Via de nieuwe app gaat dit nog gemakkelij-
ker. Kijk op : www.goeieete.nl

Oproep afhaalpunt
Goei Eete is op zoek naar iemand die een 
afhaalpunt binnen de Armhoefse Akker wil 
zijn. Corné: “in overleg is er veel mogelijk, 
maar het komt erop neer dat we op zoek 
zijn naar een plek waar ik iedere week drie 
tot tien kratten boodschappen aflever. In 
de loop van de dag komen mensen uit de 
buurt dan hun bestelling ophalen. Ervaring 
leert dat je hier niet voor thuis hoeft te blij-

ven, maar dan moet je wel een plek hebben 
waar je de kratten droog neer kunt zetten, 
een carport ofzo. Uiteraard kun je ervoor 
kiezen om wel thuis te zijn en afspraken 
te maken over tijdstippen. Eventueel staat 
hier een kleine vergoeding tegenover.”

Vindt iemand het leuk om op deze manier 
een bijdrage te leveren aan lekker verse 
boodschappen van de boer bij ons in de 
buurt? Neem dan contact op met Corné 
voor meer informatie: 7 info@walhoeve.nl 
of ( 06 539 416 59.

Bij het bepalen van de locaties is zo veel 
mogelijk geprobeerd rekening te houden 
met een goede spreiding. Daar waar moge-
lijk wordt een laadpaal ook niet pal voor de 
voorgevel van een woonhuis geplaatst. Op 
verschillende plaatsen zijn er onlangs in-
derdaad al palen geplaatst, maar er komen 
er meer. 

Van een naar twee
In principe worden er laders geplaatst waar 
twee voertuigen tegelijkertijd kunnen laden. 
Er wordt echter in eerste instantie maar 
één vak aangewezen met ‘parkeren enkel 
voor laden elektrische voertuigen’. Zodra 
het noodzakelijk is wordt ook de tweede 
plek aangekruist. Zowel in Tivoli als in 
Armhoef blijkt er een grotere behoefte aan 
laadpunten op straat. Dit, omdat er relatief 
weinig op eigen terrein geparkeerd en gela-
den kan worden. Daarnaast spelen ook de 
bevolkingsopbouw en beroepsgroepen een 
rol waardoor er behoorlijk wat elektrische 
auto’s bijkomen. 

Laadpaalkleven
Deze laadpunten worden geïnstalleerd 
en geëxploiteerd door Park’nCharge, 

Laadpalen ‘schieten uit de grond’                                    Luc Houben

Met meerdere Algemene Verkeersbesluiten heeft de Gemeente Tilburg vorig jaar pro-
actief locaties aangewezen voor het plaatsen van publieke laadpalen voor elektrische 
auto’s. Er komen er nog meer bij, ook in onze wijk.

OpCharge en Mick-E Energy. Als je zelf 
de stroom moet betalen is het goed om 
te weten dat de tarieven per aanbieder 
verschillen. Momenteel schommelt de prijs 
bij de genoemde bedrijven rond de 60ct per 
kW maar check vooral goed welke laadpas 
je gebruikt! Bij Mick-E en Allego betaal je 
geen connectietarief. Bij de andere twee 
minimaal 30ct maar soms 50ct per uur. 
Bedoeld om ‘laadpaalkleven’ tegen te gaan.  

In onze wijken is de parkeerdruk hoog. 
Met de gefaseerde uitrol van laadpunten 
en aanwijzen van laadplekken probeert de 
Gemeente de transitie zo goed mogelijk te 
faciliteren. Eén op de tien nieuw verkochte 
auto’s is nu al 100% elektrisch namelijk. 
Wellicht knelt het incidenteel op sommige 
plekken maar over het algemeen lijken de 
bewoners in onderling overleg er wel uit te 
komen.
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 “Creatief ben ik altijd geweest. Vanaf mijn 
middelbareschooltijd is de kunstenaar in 
mij ontwaakt. Ik hou van kunst maken en 
communiceer graag via mijn schilderijen, 
tekeningen en beelden. Daarnaast kom ik 
heel graag in contact met mijn publiek”, vat 
Honoré zijn passie samen.

Wat beweegt hem?
“Onderhuidse communicatie en het zenden 
van dubbele boodschappen staan in mijn 
werk centraal.  Van jongs af aan vind ik het 
spannend om te reageren op ambivalente 
signalen in de omgang met mensen. Dit 
thema heb ik in mijn leven tot de bron van 
mijn kunst gemaakt.
Hoe gaan anderen om met subtiele wenken 
in hun bewuste of onbewuste communica-

Deelnemer Atelierroute

Ambivalente signalen zien vast te leggen

Sinds enkele jaren huurt Honoré Didden een atelier in Carré en vorig jaar is hij vanuit 
Roermond naar Tilburg terug verhuisd. Daar studeerde hij in zijn jonge jaren aan de 
Academie voor Beeldende Vorming in Tilburg en daarna aan de Academie Beeldende 
Kunsten in Maastricht.

tie? Wat bezielt hen? Hoe wordt de bood-
schap ontvangen? Hoe verlopen onderlinge 
relaties?
Antwoorden op deze vragen leg ik zo pre-
cies mogelijk bloot in de vorm van krachtige 
beelden. Liefst in een zo groot mogelijk 
formaat.
Ik tracht daarbij met grote zorg bestaande 
clichés en verwijzingen naar iconen te 
vermijden, omdat daar de betekenis van 
het beeld door het collectieve geheugen al 
is ingekleurd.”

Open Atelierroute 2022
Hoe heb je deze ervaren? “Het was een 
geweldige ervaring. De organisatie heeft 
een mooie prestatie geleverd met een ver-
bindend karakter. Ik heb zo’n 200 mensen 
in mijn atelier mogen ontvangen. Een op-
vallend geïnteresseerd publiek. De meeste 
bezoekers  namen uitgebreid de tijd om 
mijn kunst te ervaren, er woorden aan te 
gegeven of  om met mij in gesprek te gaan. 
Een geslaagd evenement!”

Wat zijn je ambities? “Dat ik dit nog heel 
lang mag blijven doen en veel mensen van 
mijn kunstwerken kunnen genieten. En dat 
mensen ook buiten algemene exposities 
om de weg naar mijn atelier op Carré 23-24 
weten te vinden voor een kopje koffie, een 
gesprek en natuurlijk ook om mijn nieuwste 
werken te komen bekijken.” 
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www.vleutenderix.nl 
Iedere uitvaart bijzonder

T 013 592 00 48
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Scannen                                                                                               JdS

Afgelopen vrijdagochtend een computerstoring bij de zelfscan-kassa’s. 
Niets vermoedend plaatste ik m’n handscan in de daarvoor bestemde vakken en wilde m’n 
klantenkaart scannen. Dat lukte niet. Op dat moment kwam er al iemand – waarschijnlijk 
van de winkel - aanlopen die zei dat het computersysteem eruit lag. Vervolgens ging hij 
direct aan de slag om voor mij het probleem ter plekke op te lossen. Perfect!

Ondertussen kwamen er steeds meer klanten 
die wilden afrekenen en ik nam zijn taak 
over om hun te melden dat er een storing was 
en dat ze bij een ‘normale’ kassa konden 
afrekenen. De meeste mensen sloten meteen 
aan in de rij voor de kassa, maar een 
enkeling wilde toch koste wat het kost de 
zelfscan-kassa gebruiken. Dit tot frustratie van  
de medewerker die voor mij druk bezig was.

Hij kreeg ‘mijn’ kassa na een minuut of tien weer aan de praat, maar ik moest dan wel op-
nieuw al mijn producten een voor een scannen. Ik braaf aan de slag, terwijl ik ondertussen 
iedere klant die kwam aanlopen, waarschuwde dat het systeem eruit lag. De hulpvaardige 
medewerker was alweer opgepiept voor iets anders en er was geen enkele winkelmede-
werker in de buurt om de klanten op te vangen.

Alles opnieuw gescand; afrekenen maar. Er plopt een berichtje op, dat er ‘een medewerker 
onderweg is’ voor een controle. Herkenbaar. Ik wachten… rondkijken… wachten en onder-
tussen (nog steeds!) klanten erop wijzen, dat de kassa’s het niet doen. Maar nee hoor géén 
medewerker onderweg, géén medewerker in de buurt.

Ik schiet de winkel in om iemand te zoeken. Sorry, voor die jongeman, maar ik ontplof, als 
hij, zonder me aan te kijken, zijn schouders ophaalt en zegt “Dat hij er ook niets aan kan 
doen” en verder wil gaan met zijn vakken-vul-werk. Ik maak te veel geluid, want ineens 
staan er wel drie medewerkers om me heen die echter geen van allen in staat blijken om 
ook maar iets te doen.  

Terug naar mijn karretje, ondertussen opnieuw klanten waarschuwend dat de zelfscan-
kassa’s het niet doen. Er is nog steeds geen medewerker in de buurt en de nieuwe klanten 
weten nog van niets. Ik overweeg om mijn boodschappen maar achter te laten, maar ja 
daar heb ik alleen mezelf mee. Dus uiteindelijk toch maar in de lange rij bij die ene kassa 
voor een derde(!) scan van al mijn boodschappen.

“Goedemorgen. Sorry voor de overlast. Ik hoop niet dat u al te lang heeft moeten wachten.” 
Met een brede glimlach kijkt de medewerkster me veelbetekenend aan. Zou ze me bezig 
gezien hebben? …
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Een ongeluk zit in een klein hoekje. Ik, 
Léon, ben een geboren en getogen Tilbur-
ger en na enkele jaren in België te hebben 
gewoond, ben ik toch weer neergestreken 
in mijn vertrouwde Tilburg. Eerst binnen de 
ringbanen, maar uiteindelijk woon ik nu in 
de fijnste wijk van Tilburg: de Armhoefse 
Akkers, pal óp de Ringbaan Oost. 

Sirenes
Vaak krijg ik de vraag hoe het is om te wo-
nen op één van de drukste kruispunten van 
Tilburg. Wij zien en horen hier regelmatig 
zotte dingen. Jarenlange ervaring als brand-
weerman maakt mij gewend aan sirenes. 
Ik schrik niet van loeiende sirenes langs 
ons huis. Ik hoor inmiddels het onderscheid 
tussen gepaste haast en groot onheil. Als 
je tussen twee ziekenhuizen woont is het 

Het gaat soms maar nét goed                                                      Léon Thal  

Verrast en vereerd stemde ik zonder veel nadenken in met het overnemen van de pen 
van Beppie voor het wijkkrantje. Als het over iets zots gaat kan je me altijd bellen. 
Meestal doe ik gewoon, dat is vaak zot genoeg. 

komen en gaan van ambulances vanzelf-
sprekend. Uit de verschillende politiesirenes 
weerklinkt soms meer paniek. Eerst één, 
twee of zelfs drie wagens en soms nog een 
vierde erachteraan… Dan is het écht hom-
meles. 
Brandweersirenes maken bij mij de meeste 
indruk, misschien is dat een vorm van 
beroepsdeformatie. Hun vrachtwagens met 
hun volledige uitrusting komen met nóg 
meer gewicht en kabaal vanuit de verte 
aan om bij ons voor de deur in volle vaart 
hun draai te maken. Een tweede en derde 
wagen komen hierna ook dwars door de 
geluidsbarrière van ons huis.

Hulpverlener
Een heel ander verhaal is het als we met 
mooi weer in onze tuin zitten. Ik heb in de 
afgelopen vier jaar veel gedaan om hier 
lekker met mijn gezin, vrienden en familie 
te kunnen genieten. Ons plezier is al vaak 
bruut onderbroken door gillende remmen 
en heftige klappen. De korte ijzige stilte 
erna heeft mij al regelmatig doen opsprin-
gen en abrupt de knop naar hulpverlener 
doen omzetten. Een jonge knaap op een 
scooter, niet gezien door een automobilist 
en hard geraakt. Een voetganger die dacht 
dat hij nog voor de bus kon oversteken, 
maar geschept door een automobilist. Een 
kop-staartbotsing, waarna een bestuurder 
volledig flipte en zich nog maar net liet 
tegenhouden. Wij houden de tel niet meer 
bij van alle verwarde mensen bij ons aan de 
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tafel om bij te komen van een ongeluk dat 
plotseling opdook uit onverwachte hoek.
Elke dag zijn wij getuigen van de keren dat 
het maar nét goed gaat. Het is blijkbaar 
nooit zot genoeg. Toch zullen wij altijd hulp 
blijven verlenen aan de slachtoffers en hou-
den we onze EHBO-koffer goed gevuld.

Tot slot. De Ringbaan Oost haalde in de-
cember alle nieuwszenders met een zeer 

tragisch ongeval. Ik wil van deze gelegen-
heid gebruik maken om alle betrokkenen 
en hun naasten een hart onder de riem te 
steken. Hun leed is niet te overzien en te zot 
voor woorden. 

Ik geef de pen door aan Margot die woont 
in de toren van de Sacramentskerk, met de 
vraag: ‘Hoe is het om op grote hoogte te 
leven?’

De Piushaven is de bakermat van de 
logistieke hotspot die Tilburg tegenwoordig 
is. Maar nadat de bedrijvigheid vertrok naar 
nieuwe industrieterreinen aan het Wilhelmi-
nakanaal raakte de haven in de versukke-
ling. Gelukkig kwam het niet tot sluiting van 
de Piushaven. Het havengebied is opge-
bloeid tot een dynamische plek waar het 
goed toeven is. Het is een gebied waar de 
rust van de groene oevers samengaat met 
de levendigheid van het stadscentrum. 

Leve de haven!                                                                     Robert Dölle

Op 4 april 2023 is het precies honderd jaar geleden dat de Piushaven in Tilburg in 
gebruik is genomen. Aan de opening werd destijds niet veel aandacht geschonken. 
Dat geldt niet voor het honderdjarig jubileum: dat gaat met diverse feestelijke evene-
menten volop gevierd worden. 

Kick-off
Het jubileumjaar 2023 is een uitgelezen mo-
ment om de wederopstanding  van de Pius-
haven te vieren. De organiserende Stichting 
Thuishaven Tilburg (STT) trapt het feestjaar 
op 4 april af met een kick-off-bijeenkomst 
voor genodigden onder het motto: Leve de 
Haven – de Levende Haven. 
Het Bevrijdingsconcert op 5 mei is het eer-
ste grote evenement tijdens het eeuwfeest. 
Op tribunes rond een groot podium in de 
haven kan het publiek genieten van deze 
muzikale happening.
Op 22 mei komt de natuur van de Piusha-
ven aan bod. Onder leiding van deskundi-
gen van het KNNV is er een publiekswande-
ling waarbij de biodiversiteit centraal staat.  
Op 22 juni vindt in de haven de Haringparty 
van BORT/Vitaal/TOP013 plaats. Een mooi 
netwerkmoment voor ondernemers.  

Havenfestival
Midden in de zomer, in het weekend van 5 
en 6 augustus volgt dan de hoofdmoot van 
het jubileumjaar: het grote Havenfestival 
Honderd Jaar Piushaven. Met honderd 
historische schepen, tientallen grote en 
kleine optredens, kinderactiviteiten en een 
nautische markt wordt dit een bruisend 
evenement in en rond de haven. 
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De Piushaven is honderd jaar oud maar 
springlevend. 

Het programma wordt de komende tijd ver-

der ingevuld en uitgebreid. 

Blijf op de hoogte via onze website 
:100jaarpiushaven.nl II nn gg ee kk oo mm ee nn   rr ee aa cc tt ii ee   

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

 
Brabant Water in zicht              Gérard Opstelten

Woensdag 22 februari jl. stopte er een grote oplegger en blokkeerde de bocht van de Oisterwijksebaan naar de 
J.P. Coenstraat, Vervolgens werd een enorm bord van de oplegger getakeld en op de stoep geplaatst.

Het bleek van Brabant Water te zijn… ‘Hier vernieuwen wij de waterleidingen’ staat erop. Het riep bij mij direct 
een paar vragen op:
o Waarom zo’n enorm bord?
o Wat zal dit wel niet gekost hebben, inclusief het plaatsen?
o Is er overleg geweest met de bewoners die dit kolossale 

geval voor hun deur hebben gekregen?
o Zou Brabant Water ons willen laten weten hoe blij we 

moeten zijn dat ze de waterleidingen vernieuwen?
o Hoe lang zal dit lelijke bord hier nog staan?

Brabant Water doet haar werk met het belastinggeld wat wij 
hen als burgers betalen.
Dus ze doen gewoon hun werk waarvoor ze betaald worden, 
net als de bakker, de dokter, de juf op school enz.  Stel je 
voor dat bij de school in de wijk een bord geplaatst wordt met 
daarop: “Op onze school verzorgen wij het onderwijs van uw 
kind” of de dokters bij hun praktijk: “Hier zorgen wij dat jullie 
weer gezond door het leven gaan.”
Brabant Water zou moeten stoppen met deze borstklopperij en zich wat meer bescheiden moeten opstellen! 

Onderhoud aan onze infrastructuur zoals kabels, leidingen, wegen enz. hoort bij de taak van deze 
overheidsinstanties, waar we veel belasting voor betalen! Daar mag dit dure bord niet van betaald worden!

Al sinds Napoleon beijverden Tilburgers 
zich voor het idee van een kanaal vanaf 
de grote rivieren naar de stad. Het kanaal 
was essentieel voor de verdere groei van 
de textielindustrie. Voor de aanvoer van 
grondstoffen als wol, soda, olie en steenkool 

Burgermeester Jansen                                               Jan van Kessel

Dit jaar viert de Piushaven haar 100e verjaardag. In het kader daarvan aandacht voor 
café Burgermeester Jansen een echte kartrekker van het havengebied. Vroeger al een 
begrip en nu nog steeds.

moest men gebruik maken van de havens 
van Den Bosch, Waalwijk, Capelle, Breda 
en vandaaruit moesten deze met de kar 
verder vervoerd worden. Tal van initiatie-
ven sneuvelden vanwege geldgebrek en 
politieke onwil. 
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Ondernemend type
En dan wordt in 1869 de 45-jarige Johannes 
Franciscus Jansen de eerste burger van 
de stad. Een ondernemend type dat in zijn 
‘regeerperiode’ o.a. het Wilhelminapark en 
een boter- en vismarkt realiseerde. Hij stond 
aan de wieg van de gemeentelijke Licht-
gasfabriek en de Tilburgse Waterleiding-
maatschappij; zorgde voor de aanleg van 
de spoorlijn tussen Tilburg en Nijmegen én 
hij was ‘onze’ belangrijkste lobbyist in Den 
Haag. Hij was ook lid van de Tweede Kamer 
en de Provinciale Staten. Eigenhandig 
zorgde hij voor de laatste zet die nodig was 
om het huidige Wilhelminakanaal aan te 
leggen. Hij is ook de langstzittende burger-
meester van Tilburg, nl. 32 jaar tot aan zijn 
dood in 1901. De bevolking richtte als dank 
voor hem een monument op: een gasgloei-
lichtlantaarn die met een druk op de knop 
vroeger ook water spuwde. Het staat er nog: 
op het Willemsplein bij de Heikese kerk.

Havenzicht
Toen Erwin van de Velde en Daniël Meijer, 
twee gesjeesde studenten in 2005 het oude 
café Havenzicht overnamen kreeg het café 
een nieuwe naam. Dat moest Burgermees-
ter Jansen worden, als verwijzing naar het 
verleden en het klinkt ook gezellig: “even 
een biertje pakken bij de burgermeester.” 

Erwin vertelt enthousiast over de beginja-
ren: “De Piushaven was nog kaal; een verla-
ten industrieterrein. Donker. Ver weg van de 
Korte Heuvel waar iedereen toen zijn biertje 
dronk. We wilden een ander publiek en ik 
draaide daarom weleens moeilijke jazzpla-
ten. We waren nog jong. We werkten, aten 
en ik woonde daarbij nog boven het café. 

Mijn kleine habitat, 24 uur per dag, zeven 
dagen per week, jaren aan een stuk.” 
En met succes. Heel veel Tilburgers denken 
bij de naam Jansen niet meer aan die 
oud-burgermeester maar aan - misschien 
wel - de gezelligste kroeg van Tilburg met 
de mooiste en langste tapkraan waaruit 22 
verschillende bieren getapt kunnen wor-
den. Daaronder ook de eigen bieren die 
in de brouwerij achter het café gebrouwen 
worden. Bieren met mooie namen als ‘De 
Tweeling’ een verbastering van een heerlijke 
dubbel of het winterbier ‘De Bonte kraai’.  
Het logo van Burgermester Jansen verwijst 
naar het wapenschild van de stad, de vlag-
getjesdagen die iedere haven heeft én het 
glas waar het bier heerlijk in schuimt. Ont-
worpen door Sjoerd nu samen met Erwin de 
uitbater van Burgermeester Jansen.

Erwin heeft de Piushaven zien veranderen: 
“Van een onveilige achteraf plek werd het 
‘the place to be’.  Toen ik het pand zag , wist 
ik dat ik in dit avontuur moest stappen. Als ik 
het niet zou doen zou ik er de rest van mijn 
leven spijt van hebben, dacht ik toen en ik 
verkocht ervoor mijn huis en mijn auto. Maar 
ik kon niet bevroeden dat de Piushaven zou 
worden wat het nu is. En daarom moeten 
we het 100-jarig bestaan echt vieren.” 
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In Het Hornemann Huis in Eindhoven heeft burgemeester Dijsselbloem begin januari een 
speciale Lout Donders zaal geopend. Een eerbetoon aan onze veel te vroeg overleden 
wijkgenoot die als vrijwilliger veel betekend heeft om het verhaal van de gruwelijke moord op 
de 8- en12-jarige Edo en Alexander Hornemann levend te houden.

Op voordracht van Werkgroep Behoud Moerenburg mocht Stichting Duurzaamheidsvallei 
op 9 februari jl. de Casimir Milieuprijs 2023 ontvangen. De prijs werd uitgereikt door Femke 
Dingemans, directeur van de Brabantse Milieufederatie.

Wijkregisseur Janna Kuiper vertrekt aan het eind van de maand uit Armhoef/Moerenburg. 
Haar taken worden overgenomen door collega Kees van Kempen die als wijkregisseur al 
actief is in het gebied Hoogvenne-Piushaven-Jeruzalem-Fatima.

Een aantal bewoners van de Dunantstraat stak na d’n Opstoet van carnaval de handen 
uit de mouwen om de achtergelaten troep op te ruimen. In plaats van dank, kregen ze een 
vermaning dat het afval onvoldoende gescheiden in de vuilnisbakken was gedeponeerd.

Heb jij een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling en zou je dat willen 
stoppen? Dan is het belangrijk, dat je weet wat je kunt doen. In de regio Hart van Brabant is 
hiervoor een speciaal Expertisecentrum actief, dat o.a. trainingen en voorlichting verzorgt. 
Meer weten? Neem een kijkje op : expertisecentrum-hgkm.nl 

Het burgerinitiatief voor een kunstwerk ter herinnering aan Kasteel Durendael is een stille 
dood gestorven. Hierdoor komt er geen eindmarkeringspunt voor twee wandelroutes van 
Huize Moerenburg naar Oisterwijk.

Orkest L’ Aventure Musicale gaat op 25 maart i.s.m. Popkoor Prestige op avontuur in 
Noord- en Zuid-Amerika met muziek uit Mexico, Colombia, Venezuela en de Verenigde 
staten. Kaarten à € 19,50 zijn te bestellen via : aventuremusicale.nl 

Voertuigen die met inbegrip van de lading langer zijn dan 12 m. worden verbannen uit 
Armhoef. Dit, als er geen bezwaren bij de gemeente zijn ingediend over dit besluit. In alle 
straten vanaf de Ringbaan-Oost en bij de draaibrug zullen daarvoor in de komende weken 
verbodsborden worden geplaatst.

Were Di Tennis gaat vanaf 17 april starten met tennislessen voor de jeugd van 5 tot 12 jaar. 
Kinderen kunnen in 8 lessen op een laagdrempelige manier kennismaken met deze leuke 
sport. Ze hoeven geen rackets te kopen, die krijgen ze te leen van de club. Meer info is te 
vinden op : wereditilburg.nl/tennis/
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We gaan met z’n allen meer en anders 
fietsen. Dat komt door de e-bike, maar 
ook door keuzes voor gezondheid, milieu, 
gemak en kosten. Belangrijk is dat de 
fietsinfrastructuur de veranderende positie 
van de fiets in het verkeer faciliteert. Dat is 
niet altijd en overal het geval en FietsForum 
Tilburg maakt zich daar druk over.
Doe je mee?
FietsForum Tilburg is een vrijwilligersor-
ganisatie die de gemeente gevraagd en 
ongevraagd adviseert over fietsbeleid en de 
uitvoering daarvan. Voor input maakt Fiets-
Forum Tilburg gebruik van ‘fietsnetwerkers’, 
dat zijn burgers die al fietsend ervaren wat 
in de stad niet goed is en wat beter kan. 
Zij maken daarvan melding op 

Fietsnetwerkers gezocht

Het FietsForum Tilburg zoekt fietsers die een bijdrage willen leveren aan een betere
fietsinfrastructuur in Tilburg en omgeving. Dat kan heel eenvoudig door meldingen te 
maken van zaken die de fietsveiligheid en fietscomfort kunnen verbeteren.

: www.fietsforumtilburg.nl. Dat kunnen klei-
nere en grotere dingen zijn, dat kunnen veel 
maar ook weinig meldingen zijn. FietsForum 
Tilburg verzamelt die meldingen, rubriceert 
ze en brengt ze onder de aandacht van 
gemeente Tilburg. Op die manier wordt een 
effectieve bijdrage geleverd aan een verbe-
terde infrastructuur. Fietsers zijn de beste 
graadmeter voor hoe de fietsinfrastructuur 
bevalt en dat wordt ook door het gemeente-
bestuur onderkend. Melders krijgen achteraf 
te horen wat de reactie van de gemeente 
was.

FietsForum Tilburg heeft een aardig bestand 
van fietsnetwerkers, maar de monitoring 
mag fijnmaziger en beter gespreid over alle 
dorpen en wijken. Het is eenvoudig: meld je 
aan als fietsnetwerker op bovengenoemd 
internetadres en geef elke keer als je knel-
punten of verbeterpunten ziet dit door. Het 
fietsen wordt er veiliger en comfortabeler 
van.

De Buurtraad wil bij voldoende belangstelling een Boomspiegeldag organiseren. Met 
hulp van de gemeente kunnen wijkbewoners een boomspiegel ‘adopteren’. Er worden 
o.a. materialen, een grondverbeteraar en plantjes beschikbaar gesteld. Bespreek het met 
je buren. Adopteer samen de boomspiegels in je blok en onderhoud ze samen.  
Heb je interesse? Stuur dan z.s.m. een mailtje naar 7 buurtraad@armhoefseakkers.nl

Stil Tilburg

Rond deze tijd was het drie jaar geleden 
heel erg stil in Tilburg. De coronapandemie 
had het totale uitgaansleven platgelegd. 
Overal waren de restaurants en cafés ges-
loten. De terrassen waren leeggeruimd en 
de weinige mensen op straat meden elkaar 
als de pest. Een terrasje pakken dat kon en 
mocht nergens meer. Een moeilijke periode 
voor velen en de gevolgen zijn nog steeds 
merkbaar
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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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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. 
Ook via Skype, WhatsApp of Zoom, 7 keesvandevenmuziek@hotmail.com.

Pop & Jazz vioolles 
Martine Littel, Mr. J.H. de Pontplein 9 
( 06 449 400 81 : www.martinelittel.com  7 martinelittel@hotmail.com
 
Oproep Biermatinee 
Het lijkt ons leuk om buurtbewoners kennis te laten maken met het 
bierbrouwen in al zijn hoedanigheid. Daarom willen wij een biermatinee 
organiseren in de Pelgrimhoeve in de maand oktober of november 2023. 
Vandaar deze oproep aan thuis-bierbrouwers om je op te geven voor 
deelname en je met jouw bier te komen presenteren.  
Email naar: 7 fvdbogaard@telfort.nl  
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BUURTAGENDA 

24 mrt Vanaf 10.00 uur Inschrijven Pubquiz Pelgrimhoeve 
Niet uitstellen, want vol = vol 

3 apr. Aanvang 19.30 uur Café Zomerlust 
Kom spellen spelen bij Spellenclub Ludens 013 

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

4 en 5 
apr. 

18.00 – 20.00 uur Terrein Waterzuivering 
Open inloopavonden over plannen WaterProef 

7 apr. Avondgebeuren Pelgrimhoeve 
Pubquiz met maximaal 20 teams van 4-6 personen 

11 apr. Aanvang 20.00 uur Buurtraadruimte  
Vergadering Buurtraad in de Van Heutszstraat 1a 

 
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:  

         6 april 
        21 april 

Heeft u tips over actualiteiten? Geef ze door via 7 armhoefseakkers@gmail.com  
of word lid van het A.N.T. – Armhoefse Nieuws Tips via hetzelfde e-mailadres. 

 

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

Remco Westhoek. 

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

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  

 

 
Doe mee met de Wijkkwis 

 
De eerste vier teams hebben zich ingeschreven voor de Wijkkwis. Op 

zaterdagavond 3 juni wordt deze spelavond met ± 40 vragen en ± 20 doe-
opdrachten gespeeld. Ga jij de uitdaging aan? 

 
Een team mag bestaan uit ± 10 - 15 personen met een gezonde mix van kennis en 

kunde. Aan leeftijd zijn geen grenzen gesteld en ook mensen van buiten de wijk 
Armhoefse Akkers mogen gewoon meedoen, mits minimaal één lid van het team in 

onze wijk woonachtig is (geweest) en er vanuit een adres in onze wijk ‘gewerkt’ wordt. 
 

Meld je nu aan! Stuur een mail naar 7 Wijkkwisarmhoefseakkers@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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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