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Voorbodes van een kinderaanwas in Armhoefse Akkers? Werd er door deze 
gevederde vrienden aan terreinverkenning gedaan? Feit was, dat boer 

Kees Fonken dit twaalftal ooievaars in Moerenburg een heerlijke 
Koningsdaglunch bezorgde (foto Toine Kocx)
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Wijkkwis Armhoefse Akkers 
komt eraan 

 
 

Het kriebelt bij een viertal wijkbewoners al 
lang, want vorig jaar moest de editie van de 
Wijkkwis helaas vanwege corona afgebla-
zen worden. Voor Debbie de Weijer, Corin 
Sweegers, Klaartje van Beerendonk en 
Jaap van Loon was dat wel even slikken, 
want alle voorbereidingen waren gedaan 
en de vragen en opdrachten lagen al klaar. 

Opzet
Dit jaar hopen ze dat het wel door kan 
gaan. Doe je weer mee met een eigen 
team? Gezellig met elkaar op een interac-
tieve manier allerlei vragen beantwoorden 
en opdrachten uitvoeren. Vanwege de coro-
na-beperkingen wordt deze editie wat klein-
schaliger van opzet, maar alle ingrediënten 
van voorgaande jaren komen terug. Zo krijg 
je een week van tevoren te horen wat de 
Meesterproeven inhouden en krijg je op de 
zaterdagavond 26 juni het Kwisboek met 
de vragen en opdrachten. Tussen 19.00 en 
23.00 uur ga je met je team hiermee aan 
de slag waarbij sommige opdrachten op 
(buiten)locaties plaatsvinden.

De voorbereidingen voor de Wijkkwis zijn inmiddels in volle gang. De eerste tien 
teams hebben zich aangemeld. Nu is het natuurlijk wel wachten op de versoepelingen 
rondom corona of de datum van 26 juni kan blijven staan…

Team
Een team mag uit ± 5 - 8 personen bestaan 
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). Houd er bij de sa-
menstelling van je team rekening mee dat 
het mogelijk is dat meerdere opdrachten 
gelijktijdig moeten worden uitgevoerd. Ieder 
team kiest een teamcaptain van minimaal 
18 jaar en een locatie in de wijk Armhoefse 
Akkers van waaruit de spelavond gespeeld 
wordt. Tijdens de Wijkkwis mag je gebruik 
maken van alle soorten hulpmiddelen die 
je maar kunt bedenken, zoals computers, 
laptops, rekenmachines, telefoons, buren, 
familie, vrienden, bekenden, goeie zin, 
boeken, tijdschriften etc. 
Meld je team het liefst zo snel mogelijk 
maar uiterlijk vóór 10 juni aan via 
 wijkkwis@armhoefseakkers.nl. 
Je ontvangt daarna een deelnameformu-
lier. De kosten bedragen € 20 per team en 
hiervoor ontvang je t.z.t. een Tikkie.

De Wijkkwis
Deze bestaat uit ongeveer 50 vragen en 
opdrachten, verdeeld over 5 rubrieken. 
Een aantal van de vragen en opdrachten 
gaan over de wijk Armhoefse Akkers. Het 
kwisboekje staat vol met theorievragen, 
praktijkvragen en doe-opdrachten. Daar-
naast bevat de Wijkkwis een of meerdere 
geheime opdrachten. Elk team moet voor 
een geheime opdracht één teamlid afvaar-
digen, dat op een bepaald tijdstip naar 
een bepaalde locatie komt, om daar een 
opdracht uit te voeren. Meer informatie 
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hierover vind je in het Kwisboek.

En dan…? Dan wordt het wachten gebla-
zen tot zaterdag 3 juli. Hopelijk kunnen we 
dan met alle deelnemers op een span-
nende, maar vooral gezellige manier het 
slimste team van de Armhoefse Akkers be-

kend gemaakt. Tijdens deze avond onthult 
de organisatie ook een aantal antwoorden. 
Het gehele kwisboekje met antwoorden zal 
na deze avond op de website
 www.armhoefseakkers.nl worden ge-
plaatst tezamen met een impressie van de 
teams en de geleverde inspanningen. 

Waarom kiest de Ristobar ervoor om een 
koffiecorner te creëren op de stoep? Als 
openbare ruimte is de bioscoop normaal 
gesproken de ideale plek om elkaar te ont-
moeten en lief en leed met elkaar te delen. 
Door het coronabeleid is hier nu tijdelijk 
een stop op gezet, maar dat betekent niet 
dat we elkaar uit het oog moeten verliezen. 
Voor ieder mens is het gezond om zo nu 
en dan een wandeling te maken en wat 
mensen te zien en te spreken. Op deze 
manier willen Cinecitta en de Ristobar ook 
eenzaamheid tegengaan, iets wat stiekem 
op de loer ligt voor veel mensen.  
Natuurlijk staat veiligheid voorop. Maar 
sociaal contact kan nog steeds veilig 
plaatsvinden ondanks die 1,5 meter. Het is 
belangrijk naar elkaar om te blijven kijken. 
Eenzaamheid sluipt er immers heel gemak-
kelijk in. Laten we dus waken voor elkaars 
fysieke én mentale gezondheid.

Gezellig kletsen op de stoep
Behoefte aan een praatje? Even wat contact zónder beeldscherm? Wandel dan eens 
naar bioscoop Cinecitta waar het personeel van restaurant de Ristobar op de stoep 
klaarstaat. Zij vinden het hartstikke leuk om ongedwongen te koffieleuten of een potje 
te schaken. 

Elke dag van 12.00 tot 15.00 uur zijn ze 
open en onderweg naar huis is er genoeg 
keuze om wat lekkers mee te nemen: een 
gezonde snack of een verkoelend drankje!

18/09 opnieuw een Garagesale 
  
De werkgroep van de Garagesale is bij elkaar 
gekomen. We hebben met veel enthousiasme 
besloten dat we dit jaar de Garagesale weer 
gaan organiseren.  
Let op, we hebben voor een nieuwe datum 
gekozen: zaterdag 18 september a.s.  
Vanaf nu kun je je opgeven via  
7 garagesalearmhoef@gmail.com. 
Wij hopen dat het weer een groot succes wordt. 
 
Namens de werkgroep, 
Brigitte van Dam 
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Oud buurtgenoot Margot wilde in 2018 
graag terug van Loon op Zand naar Tilburg-
Oost, Pierre woonde toen in Postel en wilde 
ook graag iets anders. Na de verkoop van 
zijn huis, wat tegen verwachting in razend 
snel bleek te lukken, is Pierre in november 
van dat jaar bij Margot in gaan wonen aan 
de Ringbaan Oost. 

Leuk?
Voor een nieuw te verkrijgen woning had 
de Ringbaan Oost nadrukkelijk niet de 
voorkeur bij Margot in verband met haar 
opvatting over de verkeersdrukte daar en 
de daarmee gepaard gaande geluidsover-
last. Pierre kreeg na een half jaar naarstig 
maar tevergeefs op zoek te zijn geweest 
naar een geschikte woonplek, notabene 
een kerktoren in het vizier. Deze had hij al 
eerder gespot, maar bleek toen onder voor-
behoud verkocht. Op de vraag aan Margot 
of ze het leuk zou vinden in een kerktoren 
te gaan wonen en hij de locatie noemde 
was haar directe reactie: “ik ga niet aan de 
Ringbaan Oost wonen.”
Maar wat schetst haar verbazing bij hun 
eerste bezoek aan de toren? Het bleek in 
het gebouw ondanks het ontbreken van 
muren, verrassend stil te zijn. Dus werd de 
makelaar gebeld en ging Pierre samen met 
de dochter van Margot via een oneindig 
lijkende reeks ladders de toren in. Margot 
zelf heeft namelijk last van hoogtevrees, 
moet u weten! 

Maar stenen
“De meeste tijd is er in gaan zitten om mij 
over de streep te trekken”, durft Margot nu 
te bekennen. Vervolgens liet haar moeder 
zich ook niet onbetuigd: “Oh, waar begin je 
aan, je gaat toch niet zó wonen!” Pierre zijn 
argument dat het ingeval ze niet zouden 
kunnen aarden, “het maar stenen zijn”, en 

Hoog van de (kerk)toren blazen                                Rian van der Schoof
Velen van ons vragen zich af wat iemand beweegt om in een kerktoren te gaan wonen. 
Wel, we vroegen het Pierre en Margot, trotse eigenaren van het zes etages tellende 
appartement van elk 40 m2 in de toren van onze voormalige Sacramentskerk aan de 
Ringbaan Oost.

ze in dat geval “zo weer weg zouden kun-
nen”, gaf uiteindelijk de doorslag om het 
avontuur aan te gaan. Na ampel beraad en 
overleg met instanties en aannemer kwam 
het verlossende woord: “we doen ‘t.” Je 
mag dus gerust stellen dat hun beslissing 
om door te zetten een weloverwogen stap 
is geweest. 
Aangezien de kerk geen monumentensta-
tus heeft, waren aanpassingen mogelijk 
waardoor vooral de hoeveelheid lichtinval 
verbeterd kon worden. Direct werd besloten 
een binnenhuisarchitect in de hand te ne-
men om de kleine ruimtes met verschillen-
de hoogtes zo leefbaar mogelijk te maken. 
Ondanks de 6 verdiepingen moest het één 
geheel worden. En dat dit perfect gelukt is 
na ruim 2 jaar bouwen en verbouwen kan 
ik u verzekeren. Een heerlijk huis waar de 
ene ruimte naadloos overgaat in de andere 
ondanks de hoogteverschillen.

Pierre en Margot
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Klok terug
Tegenslagen zijn er gaande het proces 
voldoende geweest, ook nú nog. De lift 
werkt wel, maar nog niet naar behoren en 
kan pas over 2 maanden definitief worden 
opgeleverd, en zo zijn er nog een aantal 
onafgewerkte zaken. Daarnaast zijn er 
vergevorderde ideeën om de oude wijzer-
platen om te toveren tot hightech uurwer-
ken met lichteffecten. Hopelijk gaat dan 
ook eindelijk de spits gerealiseerd worden 
in dezelfde eigentijdse uitstraling, want ook 
díe heeft nog alle kans om geplaatst te wor-
den. Dan heeft het gebouw weer het cachet 
terug van weleer, maar helemaal geënt op 
de hedendaagse architectuur en met een 
uitstraling die klaar is voor de toekomst. 

Waar vroeger het kerkorgel werd 
bespeeld is er nu een terras

Een kijkje door het raam op de plek van de 
kerkklok levert een spectaculair beeld op 

van de Nieuwe Bosscheweg

Wanneer de laatste monteur de fraaie voor-
deur heeft verlaten, zal het échte thuisge-
voel zeker snel bij beiden komen. Ikzelf ben 
na mijn bezoek een beetje verliefd gewor-
den op dit prachtige project. Ook na 150 
treden op en 150 treden neer. Een fijn huis 
om zonder arrogantie hoog van de toren te 
kunnen blazen. 

Eerst was het plan van de eigenaar van 
Renova om op het terrein 15 grondge-
bonden woningen te realiseren. Mede op 
verzoek van de Buurtraad werd daarna 
nagedacht over de wens om betaalbare 
huisvesting voor senioren in de wijk in het 
plan op te nemen. Het kwam echter voor 
omwonenden als een donderslag bij hel-

Aldi-flat van de baan? 
Begin mei werd door omwonenden verheugd gereageerd op het bericht dat de 
gemeente niet wil meewerken aan een flat met 48 appartementen op het voormalige 
Aldi-terrein.

dere hemel, toen de terreineigenaar vervol-
gens met het idee voor een flatgebouw aan 
de Doornbosstraat / Spoordijk kwam.

Voorkennis
De oprichting van een ‘Bewonerscollectief 
bouwplannen Aldi-terrein’ was snel gere-
geld met mensen afkomstig van 38 omlig-
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gende adressen. Voornaamste doel: het 
tegengaan van hoogbouw. Ze doken in de 
historie van de planvorming en ontdekten 
o.a. dat de Buurtraad drie jaar geleden al 
andere ideeën had over de invulling van 
het terrein, maar ook dat de Gemeente 
hierover uitspraken had gedaan. Ook 
verdachten ze de redactie van dit wijkblad 
van voorkennis. Uitgerekend een artikel in 
maart 2018, dat als 1-april-grap was be-
doeld, ging immers over de bouw van een 
appartementencomplex. En niet voor niets 
had zelfs het Brabants Dagblad toentertijd 
hierover gepubliceerd. Het moest dus wel 
waar zijn! Nou nee dus, zelfs een extra 
uitleg in de daaropvolgende editie mocht 
niet (meer) baten.

Ketel
Inmiddels is de druk even van de ketel. De 
gemeente heeft aangegeven, dat zij geen 
medewerking geeft aan een plan in de 
huidige vorm (48 appartementen). Het is 

wel mogelijk dat er appartementen worden 
gebouwd, maar dan alleen aan de kant van 
de Spoordijk en met een maximale hoogte 
van twaalf meter. Ook zal voor het ver-
nieuwde plan de huidige parkeernorm blij-
ven gelden en deze moet op het terrein zelf 
worden opgelost. Daarmee vervalt ook het 
oorspronkelijke idee van de eigenaar van 
het terrein om met deelauto’s en fietsen de 
parkeerdruk weg te nemen. Maar waar dan 
al die auto’s blijven die momenteel op de 
ruime parkeerplaats bij de Aldi staan …

Ondertussen hoopt het bewonerscollec-
tief betrokken te worden bij de plannen. 
Renova heeft tot op heden helaas nog niets 
van zich laten horen. Ook vanuit de Buurt-
raad heeft het bewonerscollectief nog geen 
signalen gehad dat Renova contact met ze 
heeft opgenomen. Duidelijk mag zijn, dat 
volgens hen de paar aanpassingen in het 
plan - zoals in het Brabants Dagblad stond 
aangeven - onvoldoende zullen zijn. 

 

88 bloembakken 
maken?...  

 
De productie van ons bloembakkenproject is in volle gang en vordert gestaag, al is de 
klus om zelf 88 bakken in elkaar te zetten en netjes af te werken geen sinecure.  
 
Op de bouwafdeling voor het zagen en monteren hebben we de beschikking over ons 
supertrio timmerlieden, Mari, Ries en Jan, échte vakmensen! De afwerkploeg met o.a. 
Riëtte, voor het gronden, schuren en aflakken bestaat uit amateurschilders, maar zíj kunnen 
zich intussen ook gerust vakkundig noemen. Ze haalden er zelfs een reportage mee op 
Omroep Tilburg. De fotocollage in dit wijkblad geeft tevens een indruk van het werk.  
 
Grote dank aan deze mensen die het mogelijk maken dat er straks fraaie bloembakken aan 
heel veel gevels in de buurt hangen. Dit alles onder de bezielende leiding van buurtraadslid 
Rian van der Schoof. 

Op de bouwafdeling voor het zagen en 
monteren hebben we de beschikking over 
ons supertrio timmerlieden, Mari, Ries en 
Jan, échte vakmensen! De afwerkploeg 
met o.a. Riëtte, voor het gronden, schuren 
en aflakken bestaat uit amateurschilders, 
maar zíj kunnen zich intussen ook gerust 
vakkundig noemen. Ze haalden er zelfs 
een reportage mee op Omroep Tilburg. 

De productie van ons bloembakkenproject is in volle gang en vordert gestaag, al is de 
klus om zelf 88 bakken in elkaar te zetten en netjes af te werken geen sinecure. 

De fotocollage hiernaast geeft tevens een 
indruk van het werk. 

Grote dank aan deze mensen die het mo-
gelijk maken dat er straks fraaie bloembak-
ken aan heel veel gevels in de buurt han-
gen. Dit alles onder de bezielende leiding 
van buurtraadslid Rian van der Schoof.
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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, 
kinderfysiotherapie, sportblessures, revalidatie na een operatie of beroerte, Parkinson, 

hyperventilatieklachten, COPD, tape, dry needling, begeleid fitness. 

 

Danique van de Zanden is sinds januari 2021 werkzaam 
bij fysiotherapie van de Braak en Maas. Hier heeft ze 
vooraf ook eerst haar eindstage gelopen. Ze werkt hier 
nu 4 dagen in de week waarbij haar interesses vooral 
liggen bij kinderen, knieklachten, lage rugklachten en 
klachten bij sporters (waaronder veel tapen). Danique 
doet zelf aan fitness en voetbal, dus vindt ze het erg leuk 
om sporters in de praktijk te kunnen helpen. Wie weet 
ziet ze een van jullie binnenkort in de praktijk! 
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Viaduct

Woensdagochtend 14 april jl. rond 09.00 was 
‘t voor de zoveelste weer krap bemeten bij 
het spoorviaduct over de Ringbaan-Oost. Een 
chauffeur met een vrachtwagen geladen met 
zand wilde onder het spoor door rijden. Hij was 
echter glad vergeten om zijn ‘grijparm’ te laten 
zakken. De schade was aanzienlijk en gelukkig 
fietste er niet niemand gelijktijdig onder het via-
duct door, want de brokstukken kletterden in het 
rond. Muurvast zat de grijparm tussen de stalen 
constructie en door al het gemanoeuvreer om 
die los te krijgen, was ook het treinverkeer ge-
stremd. Tevens was de Ringbaan-Oost richting 
het zuiden weer eens urenlang met maar één 
onderdoorgang voor het verkeer toegankelijk! 
(Foto Ben Nooijen)

Een stekkerauto, is dat iets voor mij?                                   Luc Houben

Sinds 2012 staan er al een 20-tal laadpalen in onze wijk en is het aantal auto’s met een 
stekker flink toegenomen. Er zijn 2 verschillende auto’s die aan een laadpaal kunnen 
staan: BEV = Battery Electric Vehicles zijn 100% elektrisch en PHEV = Plug-in Hybrid 
Electric Vehicles hebben een (kleine) batterij en daarnaast een verbrandingsmotor. 

In het vorige decennium heeft de regering fiscale voordelen aangeboden om mensen te 
motiveren over te stappen naar BEV of PHEV. Mede daardoor zijn veel mensen zakelijk 
elektrisch gaan rijden. Het voordeel: de infrastructuur is er nu. Nederland heeft een hoge 
‘laadpaaldichtheid’ en in onze wijk zijn al veel laadpunten beschikbaar. Ook omdat er maar 
weinig huizen met een eigen oprit of garage zijn. 

Actieradius. Het meest besproken punt. De praktijk is dat de gemiddelde afstand woon-
werk verkeer in Nederland rond de 35 kilome-
ter is. En dat 90% van alle ritten die gemaakt 
worden makkelijk te halen zijn met de capaciteit 
van de accu zonder dat je tussendoor bij een 
snellader moet gaan staan. 

Rijstijl. Hard rijden en snel accelereren kost 
natuurlijk meer energie, net zoals bij een ben-
zineauto. Rijd je op de snelweg 110 in plaats 
van 100, dan scheelt dat ongeveer 10% van je 
range. 

Laden. ‘Tanken’ doe je meestal pas als het 
moet. Laden is vooruitdenken en doe je als 
het kan én als het moet natuurlijk. Meer dan 
90% van alle laadsessies gebeurt met een hele 
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simpele lader, via een laadpaal thuis, op het werk of op straat, bij de winkel of de parkeerga-
rage. Daarnaast zijn er snelladers die hoofdzakelijk bij snelwegen te vinden zijn. Die worden 
meestal maar kort gebruikt om genoeg bij te laden om thuis te komen. 

Laadsnelheid. Dit is afhankelijk van veel factoren: type auto, type lader en hoe ver je bat-
terij leeg is. Is je batterij tot 80% geladen dan neemt de laadsnelheid af. Vergelijk het met 
een voetbalstadion waar de laatste 20% bezoekers (elektronen) nog langs alles en iedereen 
moeten manoeuvreren om hun plekje te bereiken. Van 10 tot 80% opladen duurt even lang 
als van 80 tot 100%. 

type lader aantal kilometer per tijdseenheid
stopcontact 230V 10-15 km per uur
laadpaal (11kW) ongeveer 50 km per uur
snellader (50kW) minimaal 70 km in 15 minuten
snellader (175kW) maximaal 230 km in 15 minuten

Beschikbaarheid. Een nieuwe auto met minimaal 300 km rijbereik en een prijs tussen de 
30 en 75K euro, bied je momenteel de keuze uit 20 modellen. Bronnen:  www.ev-data-
base.nl,  www.nederlandelektrisch.nl,  www.anwb.nl

Kosten. De aanschafprijs ligt hoger dan bij een benzineauto; maar gebruikskosten per 
maand zijn weer lager. Minder wegenbelasting, stroom is goedkoper per gereden kilometer 
en weinig onderhoudskosten. Heb je zonnepanelen en/of kun je thuis opladen, dan ben je 
het goedkoopst uit. Bij een gewone laadpaal 
betaal je rond de 30 ct per kWh en bij een snel-
lader ongeveer het dubbele, dus 60 ct per kWh.

Duurzaamheid. De totale ‘CO2 footprint’ is bij 
een EV gunstiger dan bij verbrandingsmotor. 
Zelfs als alle stroom opgewekt zou worden door 
kolencentrales. 

Voordelen. Iedere elektrische auto is een 
automaat. Het rijdt soepel, in de winter kun je 
de auto voorverwarmen en ijsvrij maken. Geen 
vette hap meer kopen bij het tankstation. Niet in 
weer en wind bij een tankstation met je handen 
aan een vieze slang staan. En, je draagt bij aan 
een beter milieu. 

Nadelen. Je moet een beetje vooruitdenken. Langere reizen zul je moeten plannen en een 
overnachting incalculeren. Afwachten of er een lader beschikbaar is als je aan komt rijden in 
de straat. Contant je (zwart) geld uitgeven lukt dus niet meer. 

Als je meer wilt weten kun je het beste iemand in de buurt aanspreken en vragen naar de 
ervaringen of misschien zelf een stukje rijden. Autoverkopers zijn nog lang niet allemaal 
even goed op de hoogte helaas. 

Een eigen laadpunt in de garage
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Jullie verdienden maar liefst € 2.100 
met allerlei activiteiten. Wilde Ganzen 
– een stichting welke overal ter wereld 
aanpakkers steunt die armoede van 
onderop willen doorbreken - heeft jullie 
harde werk beloond met extra geld. 
Door jullie enthousiasme is er nu € 3.150 
beschikbaar voor mooie nieuwe toiletten 
bij Njoro Primary School. Het geld is al in 
Tanzania en binnenkort beginnen ze al met 
bouwen. 
De kinderen van Njoro Primary School zijn 
blij dat ze binnenkort een mooie schone 
wc kunnen gebruiken. En daarbij kunnen 
ze dan ook hun handen wassen aan een 
echte kraan. 

Dank jullie wel daarvoor!a

Prima werk!                                                                           Marga Genemans
De leerlingen en het team van basisschool Armhoefse Akker hebben een prachtig 
bedrag bijeen gebracht voor de Njoro Primary School in Tanzania. 

Zo’n verblijfsverbod, zoals vorig jaar, bleek 
in de praktijk toch teveel beperkingen op 
te leggen. Toen was het verboden om ’s 
avonds nog een rondje te wandelen, of je 
hond uit te laten langs de brede strook van 
dit havengebied. De gemeente wilde echter 
hiermee voorkomen, dat tot diep in de 
nacht groepen mensen nog gezellig langs 
de waterkant ‘bivakkeerden’. 

Overlast
Met extra maatregelen in de havenkom, 
het gedeelte dat het dichtst bij de stad ligt, 
hoopt de gemeente de drukte te reguleren. 
Daarnaast geldt er dagelijks rond de hele 
haven en delen van het Wilhelminakanaal 
ook per direct een alcoholverbod tussen 
22.00 uur en 08.00 uur. Zo wordt hopelijk 
voorkomen dat overlast niet of nauwelijks 
gaat voorkomen 
Het alcoholverbod duurt tot 1 oktober 2021. 
Rond de haven zijn borden geplaatst dat 

Alcoholverbod rond Piushaven
Vorig jaar trof de gemeente een drastische maatregel rond de Piushaven. Je mocht er 
tussen 22.00 en 06.00 uur niet komen op basis van art 461 Wetboek van Strafrecht. Dit 
jaar geldt er een alcoholverbod.

het verbod 
aangeeft. 
De politie 
en stadstoe-
zicht houden 
toezicht op 
de naleving 
hiervan. 
Het alco-
holverbod 
is natuurlijk 
niet van toe-
passing op 
horecaterrassen, voortuinen van woningen, 
bankjes of stoelen van omwonenden direct 
tegen hun eigen voorgevel en op schepen 
met een ligplaats in de haven. 

Wilt u overlast melden? Dat kan via 
 www.tilburg.nl, kies voor de optie 
‘Melding maken’ of bel met  14 013. 
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Zonnebloemen voor de 
hele wijk!  

 

Na de oproep in de buurtkrant vroegen ook 
nog tientallen buurtbewoners een zakje 
zonnebloempitten en info aan. Iedereen 
probeert de mooiste bloemen te kweken 
en wie weet wel de hoogste zonnebloemen 
van de buurt te krijgen.

Nog zaadjes nodig?
Als het goed is, zijn de meeste pitten 
intussen geplant en komen er al plantjes 
omhoog. In de volgende buurtkrant komen 
we daar zeker op terug. Wie de vorige 
oproep heeft gemist en toch nog mee wil 
zorgen voor een wijk vol zonnebloemen: op 
 www.armhoefseakkers.nl bij het dossier 
‘Groen in de wijk’ staat alle info. Kinderen 
én volwassen mogen meedoen. De zaad-
jes kunnen aangevraagd worden via 
 buurtraad@armhoefseakkers.nl Je krijgt 
ze dan zo snel mogelijk in de brievenbus. 
Doe het binnenkort, dan kunnen de zon-
nebloemen deze zomer toch nog genoeg 
groeien!

Half april kregen alle leerlingen van basisschool Armhoefse Akker zonnebloempitten 
om mee te doen aan de actie van de Buurtraad. Alle leerkrachten hadden enthousiast 
gereageerd op het verzoek om de zaadjes in de klas te verspreiden. 

Aan de slag in de buurtraadruimte. Meer 
dan 400 zakjes met zonnebloempitten 
vullen, dichtplakken en een brief eraan 

nieten, dat is een flinke klus…

Uitkijktoren De Nieuwe Herdgang

Begin mei blijkt er nog maar weinig te zien van 
de uitkijktoren De Nieuwe Herdgang die straks 
tussen de snelwegen moet verschijnen. Voor-
alsnog is het een gribus-plek. Uw verslaggever 
bekijkt wekelijks de vorderingen, maar tot nu 
toe ligt er al wel de fundering, was er illegaal 
vuil gestort, stoorde hij een slapende doler en 
was hij getuige van een drugsdeal die overhaast 
beëindigd werd. De gemeente laat weten dat de 
bouw helaas vertraging heeft opgelopen vanwe-
ge het winterweer en dat zij te maken heeft met 
een vertraagde levering van het staal door het 
coronavirus. De nieuwe planning is dat de toren 
eind juli klaar is. In het derde kwartaal van 2021 
wordt het groen aangeplant. 
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Wil je weten wat de 
 gemeente besluit 

over je buurt? 

Volg het met de 
Over uw buurt-app

Wil je iets melden 
over je buurt? 

Meld het met de 
Fixi-app

ANDERE VRAGEN AAN DE GEMEENTE? 
KIJK OP WWW.TILBURG.NL OF BEL 14 013.
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Mijn eerste vraag bij deze dag is “Waar 
komt de hamburger eigenlijk vandaan?” 
Een rondje op internet levert verschillende 
verhalen op, maar het meest aannemelijke 
is dat de hamburger uit Rusland afkomstig 
is. De strijders in het leger in Mongolië 
stopten rond 1600 stukken rundvlees tus-
sen hun zadel en paard. Zo werd het vlees 
mals gemasseerd, waardoor het rauw ge-
geten kon worden. De Russen voegden er 
ei en ui aan toe voor meer smaak: de Steak 
Tartare was geboren. 
Omdat de Duitse soldaten fan waren van 
dit malse rundvlees, namen ze het mee 
naar huis. In het Duits stadje Hamburg 
vonden ze echter dat die rauwe tartaar 
nog veel lekkerder werd door deze licht te 
bakken. De ‘Hamburger Steak’ veranderde 
toen al snel in de hamburger. Vervolgens 
emigreert de burger naar Amerika. Pas 
rond 1900 deed het broodje daar zijn 
intrede, omdat men de burger mee wilde 
nemen voor onderweg. Tijdens de tweede 
wereldoorlog noemden Amerikaanse sol-
daten het broodje trouwens tijdelijk “liberty 
sandwich” om geen link te hebben met 
vijandelijk Duitsland. 

Wist je dat…
Op internet las ik ook nog enkele leuke 
wetenwaardigheden. Wist je bijvoorbeeld 
dat in Amerika 50 miljard hamburgers per 

Broodje burger                                                              Debbie de Weijer

Vrijdag 28 mei is niet zomaar een dag. Nee, dan is het namelijk de internationale dag 
van de hamburger! Hamburgers zijn er in alle soorten en maten. Ze kunnen op iedere 
manier en van diverse uiteenlopende ingrediënten gemaakt worden. Waarschijnlijk 
zijn ze daarom zo populair. 

jaar gegeten worden, dat is zo’n drie per 
week per persoon. In Nederland ligt het 
gemiddelde op een halve hamburger per 
week. McDonald’s verkoopt elke seconde 
75 hamburgers en in de meeste fastfood-
ketens worden ook veggieburgers (vegeta-
risch) verkocht. De hamburgers in adver-
tenties en reclames zien er zo smakelijk 
uit omdat ze ongekookt zijn en wereldwijd 
zijn de lievelings-toppings: bacon, jalapeño, 
kaas, sla en uien. De hamburger is mega 
populair over heel de wereld. Als je alle 
hamburgers die jaarlijks worden gegeten 
achter elkaar zou leggen, dan kun je 32 
keer de wereld rond.

DIY-tips
Hoe maak je nu zelf een perfecte hambur-
ger? Gebruik gehakt met een vetpercenta-
ge van 20-25% en zorg dat dit rechtstreeks 
uit de koelkast komt. Kneed het vlees niet 
te hard, want hoe losser het gehakt hoe 
malser de burger straks is. Ga uit van een 
dikte van twee cm en maak hem 1-2 cm 
groter dan hij uiteindelijk moet worden. De 
burger krimpt namelijk nog. Laat de burgers 
na het vormen een paar uur rusten in de 
koelkast. Bij het bakken is het belangrijk 
om de burger geregeld om te draaien zodat 
beide kanten gelijkmatig garen. En heb 
geduld, hij wordt vanzelf gaar! 

Variaties
Naar de analogie van het woord ‘hambur-
ger’ èn doordat ham in de vleesbetekenis 
werd geïnterpreteerd, zijn later andere 
samenstellingen ontstaan zoals cheese-, 
fish-, groenten- en kipburger. Tegenwoordig 
staat de ‘burger’ in deze betekenis ook als 
apart woord in de woordenboeken. Want 
hoewel rundvlees wereldwijd het meest 
wordt gebruikt voor de hamburger, kun je 
deze ook heel goed maken van kip, vis 
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of groenten. Zo’n veggieburger bestaat 
uit peulvruchten en/ of groenten, hierdoor 
bevatten ze veel eiwitten én krijg je meteen 
meer groenten binnen. 

De keuze is tegenwoordig enorm, maar bij 
burgers is de grote vraag meestal: “Gaat de 
barbecue aan?” Want de hamburger is ons 
favoriete stukje vlees op de bbq. Ik hoop 
dat we deze zomer veel buiten kunnen 

Al vanaf haar 18e is Cathy Woudenberg ac-
tief bij Were Di Hockey. Het training geven 
en coachen lag haar helemaal, vooral de 
jongerentak kreeg haar speciale aandacht. 
Cathy was zelf een heel begenadigd hoc-
keyster. Ze was zelfs zo goed dat ze werd 
uitgeroepen tot ‘beste speler van de wereld’ 
dus tot wereldkampioen. Zij zou in 1980 
mee naar Moskou gaan, maar de Olympi-
sche Spelen werden dat jaar geboycot en 
dus ging dat niet door. 

Cathy = hockey  
Haar familie maar ook haar schoonfamilie 

Lid in de orde van Oranje Nassau 

Lintje voor Mw. Cathy Woudenberg-Schröder                       Ben Nooijen

Ook dit jaar daalde een lintje uit de lintjesregen neer op iemand uit onze wijk.
Vanwege corona spelde burgemeester Weterings het kleinood niet op, maar mocht je 
het zelf pakken uit het luxueuze koffertje.

hockeyden allemaal en ook veel vrienden 
en vriendinnen leerde zij kennen via het 
hockey. “Als je wilt, dan kun je ook veel”, 
is haar nuchtere constatering als we onze 
verwondering uitspreken over haar grootste 
hobby die ze combineerde met de opvoe-
ding van vier kinderen en fulltime meewer-
ken in de praktijk van haar man die huisarts 
was. 
De laatste 20 jaar was ze voorzitter van de 
Jeugdcommissie, maar “Op enig moment 
is het wel mooi geweest.” Samen met haar 
beste vriendin Mariska van Oudheusden, 
bekend van tabakswinkel Havana op 
het Piusplein, vormden zij jarenlang de 
stuwende kracht achter de vereniging. 
Het onverwacht plotseling overlijden van 
Mariska bleek een ijkmoment voor Cathy te 
zijn om wat meer afstand te gaan nemen. 
Het feit dat Cathy altijd ‘onder de jonge’ 
mensen kon zijn zal ze echter enorm gaan 
missen, maar ze wil nu ruimte maken voor 
een jongere generatie.

Uiteindelijk is het de voorzitster van de 
hockeyclub geweest die haar voorgedragen 
heeft voor een Koninklijke onderscheiding. 
Cathy’s jongste zoon heeft samen met haar 
het lintje aangevraagd en dat werd gehono-
reerd: Lid in de orde van Oranje Nassau.
Het is haar van harte gegund.

grillen en samen allerlei soorten burgers 
kunnen gaan uittesten.
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Laat niet als dank…                                                  Rian van der Schoof

Er is in dit wijkblad al in eerdere edities aandacht besteed aan het probleem van het 
zwerfvuil in het gehele Piushavengebied (maar ook in Moerenburg), vooral na een 
mooie dag. Dit is nog altijd een doorn in het oog van vele buurtbewoners en vandaar 
dat we dit hier weer eens aan de orde moeten stellen. 

Blijkbaar is het bij sommigen onder ons ge-
meengoed geworden om alle restanten van een 
gezellig middagje achteloos en zonder schroom 
ter plekke achter te laten. Opmerkingen over te 
weinig en te volle afvalbakken zijn in feite het 
probleem omdraaien, iedereen heeft de sociale 
plicht om niet anderen op te schepen met zijn of 
haar verantwoordelijkheid. Opvallend de laatste 
tijd zijn de bestellingen die ter plaatse worden 
afgeleverd aan de waterkant door niet alleen 
bezorgdiensten van food, maar zelfs ook van 
supermarkten. Lieve mensen, bestel er dan voor 
€ 0,25 een boodschappentas bij of neem die van 
huis mee, dan kun je alle restanten gemakkelijk 
meenemen bij vertrek. 
 

Het fenomeen van rommel achterlaten is natuur-
lijk niet nieuw en al vele jaren zetten enthousi-
aste vrijwilligers zich in om de achtergebleven 
bende op te ruimen. Een van de boegbeelden 
van deze opruimclub is Ronald van Rossum, een 
bevlogen voorvechter van een schoon woon- en 
recreatiegebied en zelf woonachtig aan de Werf. 
Een drijvende kracht in en rond het havengebied, 
wat heeft geleid tot diverse onderscheidingen en 
andere blijken van waardering voor zijn niet afla-
tende inspanningen. Ook in het Moerenburgge-
bied is hij vaak met grijper en zak te vinden. Door 
de steeds toenemende drukte en het daarmee 
gepaard gaande zwerfafval heeft het werk voor 
Ronald inmiddels haast een verslavende vorm 
aangenomen. 

De gemeente heeft zeer recentelijk op enkele 
voorheen recreatieplekken (bij de draaibrug 
en rond de Werf) het gras weggehaald. Dit zal 
worden vervangen door een andersoortige 
ecologische begroeiing. Wat we van deze actie 
ook vinden, het lijkt nu al niet tot het gewenste 
resultaat te leiden. De resultaten en het effect 
worden door de buurt dan ook met argusogen 

Na een dagje heerlijk genieten…

Ronald van Rossum met trofee: 
vrijwilliger van de Piushaven 2017
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bekeken. Naast vervuiling leiden dergelijke samenscholingen ook regelmatig tot overlast 
door knetterende brommers en andere decibelnorm overschrijdende geluiden, dit vaak tot in 
de late uurtjes. Een doorn in het oog voor de omwonenden.

Ronald van Rossum zit natuurlijk niet om deze dagelijks terugkerende opruimacties verle-
gen, en hij roept met nadruk iedereen op gewoon de plek achter te laten zoals deze er bij 
aankomst uitzag. Een oproep tot omslag van gedrag dus in feite.
De gemeente Tilburg biedt voor wandelaars en fietsers de mogelijkheid om met afvalgrijper 
en gele afvalzak aan de slag te gaan. Vraag deze aan via  www.tilburg.nl/schoon. Ronald 
geeft u graag op verzoek de betreffende flyer van de gemeente wanneer u hem tegenkomt. 
De grijpers zijn tijdens uw verblijf in het buitengebied ook op enkele plaatsen te lenen, zoals 
bij café Zomerlust en bij Corin Sweegers (hoek Oisterwijksebaan / Moerenburgseweg). 
Probeer er eens een uit en wie weet wordt u zo enthousiast dat u zelf een grijper aanvraagt 
bij de gemeente. 
Ook bezorgde buurtbewoners zoals Koen Schoolenberg roepen op de sociale media vrijwil-
ligers op een opruimmiddag te houden onder het motto: Sweeping de Armhoefse Akkers. 
Hartverwarmend!

Hopelijk gaat dit milieuprobleem snel tot het 
verleden behoren, mede dankzij onze gezamen-
lijke inspanningen. Dat we hierdoor het afvalpro-
bleem volledig achter ons kunnen laten zoals 
in Singapore of Zwitserland, lijkt voor nu een 
utopie. Maar het mag en kan toch niet zo moeilijk 
zijn wanneer iedereen zich bewust is van zijn 
eigen verantwoordelijkheden.

Zoals mijn moeder altijd predikte een oud 
gezegde tot slot: ‘Laat niet als dank voor het 
aangenaam verpoozen, den eigenaar van het 
bosch de schillen en de doozen’… We zijn er nog niet 



22

 

Doorgaand 
vrachtverkeer in de wijk  

 

De Buurtraad heeft in de afgelopen peri-
ode veel contact met de gemeente gehad. 
Volgens de gemeente is het vrachtverkeer 
sinds 2018 minder geworden. Er rijden nu 
dagelijks gemiddeld 70 vrachtwagens door 
de wijk. De totale verkeersintensiteit op een 
werkdag bedraagt 3000 voertuigen. Vracht-
wagens maken daar 2% van uit. Op zich 
zijn dat volgens de gemeente acceptabele 
cijfers voor dit type straten. 

Treinviaduct
De enige echte oplossing zal het verdie-
pen/verhogen van het treinviaduct aan de 
Ringbaan-Oost zijn. Dat gaat echter nog 
minstens tien jaar. Daarom dringt de buurt 
samen met de buurtraad aan op korte-
termijn-maatregelen. De gemeente stelt nu 
het volgende voor:
  Vrachtverkeer dat via de Kempenbaan 

Het lijkt erop dat de actie met posters voor de ramen en de grote spandoeken een 
eerste effect heeft gehad. Vóór zijn vertrek als wethouder zou Mario Jacobs met plan-
nen komen die het vrachtverkeer in onze wijk moesten terugdringen. Die plannen zijn 
vervat in een raadsbrief die instemming van de gemeenteraad kreeg.

de stad in komt, wordt met een portaal 
boven de weg gewezen op de doorrijhoog-
te van het viaduct, als aanvulling op de 
borden die er nu al staan. 
  Er worden wat ‘kleinschalige maat-
regelen’ getroffen: de kruising van de 
Pelgrimsweg / Armhoefstraat wordt aan-
gepast, evenals de borden die nu hier en 
daar staan. Dat geldt bijvoorbeeld voor de 
mini-bordjes bij de kruising Bosscheweg en 
Hoevense en Lovense Kanaaldijk. Volgens 
de gemeente kan dit een ‘dempend effect’ 
hebben, maar helemaal opgelost zal het 
niet zijn. 
  De gemeente is op nadrukkelijk aan-
dringen van de Buurtraad bereid om een 
vrachtwagenverbod met uitzondering van 
bestemmingsverkeer in te voeren. 

Onderzoek
Gemeente, Buurtraad en haar verkeers-
werkgroep gaan in overleg met de bedrij-
ven in Moerenburg om te voorkomen dat 
de maatregel van een vrachtwagenverbod 
juridisch bestreden gaat worden. Handha-
ving van zo’n verbod zal overigens beperkt 
of niet plaatsvinden. Als de nieuwe borden 
tot gevaarlijke situaties op de Ringbaan-
Oost leiden, zal de maatregel worden 
teruggedraaid. 

Voor de middellange termijn wordt gere-
kend op het inzetten van techniek om het 
vrachtverkeer beter via de tangenten te 
leiden. Bijvoorbeeld door de aanpassing 
van de navigatiesystemen voor vrachtver-
keer. De genoemde maatregelen worden 
nu eerst verder uitgewerkt. 
Wordt vervolgd dus.

Er rijden nu dagelijks gemiddeld 70 vracht-
wagens door het oostelijk deel van onze 

wijk, waarvan 15 zogenoemd ‘zwaar 
verkeer’



23

De hoeve, die waarschijnlijk bewoond werd 
door een lage edelman, komt in 1358 voor 
het eerst in de archieven voor als: “Mansi-
onem vulgariter dictam Moerenborch” (of-
tewel: het huis dat gewoonlijk Moerenborch 
wordt genoemd). In 1384 werd zij gekocht 
door de abdij van Tongerlo. De bijbeho-
rende boerderijen en het land waren voor 
de abdij een bron van inkomsten. 

Norbertijnen
Tongerlo had veel macht binnen Brabant. 
Van oudsher was het land van de adel. Bij 
dat eigendom hoorden diverse rechten, 
zoals visrecht, jachtrecht, rechtspraak etc. 
De adel gaf een deel van deze rechten, 
met name het patronaatsrecht (het recht 
om een pastoor aan te stellen) en de tiend-
rechten (recht om belasting te heffen) in de 
twaalfde en dertiende eeuw aan gelovige 
instellingen. Zo kwam Tilburg onder invloed 
te staan van de Norbertijner broeders uit 
Tongerlo. 
De dertiende-eeuwse dorpskerk, die op 
de plek van ‘t Heike stond, was toen nog 
een eenvoudig gebouwtje, dat pas in de 
vijftiende eeuw werd verbouwd tot een kerk 
van enig aanzien. 
De pastoors uit Tongerlo hielden zich die 
eerste eeuwen grotendeels afzijdig van de 
zielzorg. Daarvoor stelden zij een vice-cu-
reit (kapelaan) aan. Rutger van Holten was 
in 1502 de eerste pastoor die zich in Tilburg 
vestigde. Huize Moerenburg fungeerde als 
zijn pastorie.  

Zielzorg
Opmerkelijk is de afstand tussen de pasto-
rie en de kerk: ongeveer 2,5 kilometer. De 
reden om voor Moerenburg te kiezen ligt 
buiten Tilburg. Al in 1164 werd de zielzorg 

Historische flarden
Huize Moerenburg                                                       Martin de Brouwer

De wijk Armhoefse Akkers werd pas ontworpen en gebouwd aan het begin van de 
vorige eeuw. Huize Moerenburg vormt echter een veel ouder stukje Tilburgse geschie-
denis. 

van Enschot aan Tongerlo toevertrouwd. 
Die kerk bleek echter zo armzalig dat zij 
op een gegeven moment niet langer in een 
eigen pastoor kon voorzien. In 1317 werd 
daarop besloten dat de parochies van En-
schot en Tilburg door één pastoor moesten 
worden bediend. 
Huize Moerenburg vormde vanwege haar 
centrale ligging een geschikte uitvalsbasis. 
Aangezien de vice-cureiten het grootste 
deel van de zielzorg op zich namen, ook 
nadat de pastoors zich permanent in Til-
burg vestigden, was een pastorie naast de 
kerk niet noodzakelijk. 

Met Rutger van Holten en zijn opvolgers 
hoeven wij overigens geen medelijden 
te hebben. Naast de kerk en het kasteel 
bewoonde hij een van de weinige uit steen 
opgetrokken gebouwen. Uit inventarissen 
kan men opmaken dat ook de binnenkant 
van Huize Moerenburg allesbehalve armoe-
dig was. Toch weten we niet precies hoe 
Moerenburg er toen uitzag. De cortenstalen 
reconstructie, gebaseerd op een schilderij 
uit het begin van de achttiende eeuw, doet 
echter alleszins recht aan de grandeur die 
Moerenburg ook voor die tijd gehad moet 
hebben.   

De contouren van Huize Moerenburg laten 
zien hoe statig het gebouw was 

(foto Martin de Brouwer) 
Martin de Brouwer MSc Auteur van romans, korte verhalen en journalistiek werk. Fictie en 
non-fictie. Vaak maar niet uitsluitend met een historische inslag. martindebrouwer.nl
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Out of the picture: Annemarie Smulders  
 
Kinderen blijken haar favoriete onderwerp, want ze traden het vaakst op in haar maandelijkse 
buurtgezichten. We zagen vanaf het begin van het covidium en in al de tijd die de coronacri-
sis voortduurt weer spelende kinderen op straat of in het park. In de Armhoefstraat legt een 
schooljongen de fietsbaan met hindernissen af op de stoep. Op de speelplaats van de basisschool 
zagen we door de ogen van Annemarie en de lens van het fotoapparaat kinderen spelen.  Ook de 
puberjochies die met een gebiologeerde blik op hun mobiel midden op het fietspad staan, ontsnap-
pen niet aan haar alziend oog. Een maand later zag Annemarie twee meisjes onder paraplu’s door 
de regen stappen: Jip en Janneke. Op de Havendijk ter hoogte van de Ferry ziet ze plotseling een 
jongetje bezig met een schepnet. In de Heile Schoorstraat brengen Livia en Nadine deur voor deur 
kinderpostzegels aan de man. Ze ziet op een dag kinderen door de straat fietsen, een moeder met 
haar dochter lopen, een vader met zijn zoon. Moeder loopt achter de kinderwagen, naast haar 
drentelt haar zoontje. Ouderliefde in tijden van cholera.  
 
Annemarie leent een gewillig oog aan het opvallend onopvallend detail. We zagen door haar ogen 
achter het hengsel van een poortscharnier een plastic flesje opgefrommeld. Tegen een tuinmuurtje 
staat een achteloos neergezette of achtergelaten fiets, met op dat muurtje suggestief een lege 
wijnfles. In de gang staat een fiets met daarnaast een kennelijk overbodig geworden kastje. Een bh 
(bustehouder) ligt weerloos tegen de trottoirband van een vluchtheuveltje. Een oefenetalagepopje 
staat voor het vensterraam een nieuwe creatie uit te proberen. Verderop ligt lekker lui een man-
netje van Laaf op de vensterbank te niksen. In de tijd dat het nog kon, hing in sinterklaastijd een 
zwartepiet opblaaspop hoog in een mast. Ook de minibieb in de Hoevensekanaaldijk ontsnapt niet 
aan haar arendsoog. Bij een huisnummer van de Enthovenseweg zien we een in de muur gewerkt 
sculptuurtje met waarschijnlijk huismussen: passer domesticus. 

Het buurtbeest vormt ook een geliefd fotografisch object: een duif op een struik in de Jan van 
Beverwijkstraat. We zagen eenden en ganzen op de Havendijk voortwaggelen en een heuse 
ganzenopstopping op het Havenpad bij het viaduct van de Ringbaan Oost. De ganzen werden met 
teveel en daarom emigreerde een deel gedwongen naar Drenthe. De vaste witzwart-gevederde 
anonymus met de rode bek onder het viaduct heeft zijn of haar plaats kunnen behouden. In de 
winter trippelen eendjes waggelend op het dunne ijs van de kanaalarm, ter hoogte van de lofts van 
De IJzergieterij. 
 
Annemarie houdt ervan om stoere mannen vast te leggen op de gevoelige plaat, bij voorkeur als 
ze aan het werk zijn. Zo zien we een man die de spouwmuren aan het opvullen is met isolatiema-
teriaal en een man die muurvoegen aan het bewerken is. Op de speelplaats van de basisschool is 
een stoere vent achter het stuur van zijn graafmachine bezig met zandverplaatsing. In de Jan van 
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Beverwijkstraat is een oudere man in de weer met zijn onafscheidelijke bladblazer. Verderop staat 
er een steiger tegen de kerkmuur met daarop een doorzichtig plastic doosje met boterhammen en 
een computermuis met een kabeltje eraan. In het maartnummer van 2017 zien we onder de titel 
‘backstage’ de achterzijde van in plastic verpakte hooibalen: werkspoor. Bij het spoorwegviaduct 
over de Ringbaan Oost zijn wegwerkzaamheden. Geen man te zien, wel vage silhouetten achter 
autoruiten: verkeer dat zich door een versmalde weg baant. 

Man en vrije tijd is voor Annemarie ook een geliefd focus. We zien buurtgenoot Wim van de Wouw 
in zijn open cabriolet, voor even niet aan het werk. Op het zandpad ter hoogte van de schut-
tersclub lopen man en paard, dit keer zonder koetsje. We zien een man vissen, die op een ondiep 
gedeelte van de kanaalarm zijn hengel uitwerpt, met de bovenhelft ontbloot, ruim van tattoos 
voorzien, petje op, buikje, korte broek. Patrick en Berry lopen als bewoners van de Werf casual in 
T-shirt met opdruk (Bartoli Vivaldi?) over het pad langs het kanaalwater. Een oude man staat voor 
de hangdeur van zijn garage annex hobbyplek: man-cave. Man en fiets: op de Ringbaan Oost twee 
fietsende oude mannen in de regen en op de Hoevense kanaaldijk twee middelbare mannen met 
klep-op op een pietplezier. We zagen een man en een vrouw over het fietspad rolskaten ter hoogte 
van voorheen het Longa-terrein. 

Vrouwen zagen we bij Annemarie nooit alleen op straat. Uit privacy overwegingen? Met deze 
vraag laat Annemarie ons achter. Voor de buurtkrant verdwijnt ze ‘out of the picture’, maar ze is 
nog lang niet klaar met haar fotografische oeuvre. Uit het oog dus, maar niet uit het hart, want 
zij heeft ons al die jaren met een diepere blik naar de buurt leren kijken. Het heeft onze band met 
huis en haard in de Armhoefse Akkers alleen maar verstevigd. En met elkaar.
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De foto’s die door haar gemaakt werden 
voor ons wijkblad, “straatfotografie” zoals 
zij het zelf noemt, beelden een alledaags 
verhaal uit, waarbij je altijd even kon weg-
dromen en je fantasie de rest deed.

Selfie in woorden
Nu Anne-Marie gestopt is, zouden we 
graag haar in het zonnetje zetten en wel-
licht een ‘selfie’ plaatsen, maar daar wil 
ze niks van weten. Maar wie ging er nu 
eigenlijk schuil achter deze foto’s? Een 
zelfportret in woorden: de van huis uit 
chemisch analiste, startte in 2004 met haar 
maandelijkse bijdrage aan de wijkkrant. 
‘Spontane’ fotografie is haar passie in het 
fotografie-vak geworden, sinds ze eind 
90-er jaren een cursus heeft afgerond in 
het Duvelhok. Geen geposeerde foto’s, 
maar plaatjes van normale bezigheden, 
vastgelegd door Anne-Marie die met haar 
oog voor bijzondere momenten en opstel-
lingen er een echte ‘plaat met verhaal’ van 
maakte. In haar beginjaren heeft ze op 
zolder haar eigen doka, de donkere kamer, 
waar de zwart-wit foto’s tot leven kwamen. 
Geen heimwee meer naar die tijd overigens 
voor Anne-Marie, want de digitale intreding 
in de fotowereld heeft het werken ook wel 
erg makkelijk gemaakt inclusief een hoge 

 

Pak jij je camera? 
 
In het hart van ons wijkblad stond jaren achtereen 
een prachtige foto genomen in de wijk door Anne-
Marie Smulders. Komt daar nu een foto van jou?  
 
Dat kan, als je jouw opname stuurt aan de redactie via 
7 armhoefseakkers@gmail.com. De keuze van het 
onderwerp is vrij mits er een duidelijke ‘link’ is met 
onze wijk Armhoefse Akkers. Wordt het een portret, 
een stilleven of wellicht een markante plek? De 
redactie is heel benieuwd naar de inzendingen. 

 

Nog éénmaal in the spotlight                                              France Ghijsen

‘Genoeg is genoeg’, is een mooi statement om te maken in het leven. Voor ons wijk-
blad betekent het dat Anne-Marie Smulders helaas niet meer de maandelijkse foto van 
de rubriek ‘in the picture’ aanlevert die altijd zo mooi naast de maandelijkse column 
van Antonymus zijn vaste plek had. 

kwaliteit. Een goede camera is wel een 
vereiste. 
Hoe ging ze te werk? Voor ieder editie ging 
ze de straat op, een wandeling maken in de 
wijk en met open vizier kijken naar wat zich 
aandiende. Er worden meerdere foto’s per 
wandeling gemaakt, maar eigenlijk weet 
ze meteen wanneer ‘de foto’ gemaakt is. 
Anne-Marie heeft vooral veel goede herin-
neringen aan haar maandelijkse opdracht 
voor het wijkblad. Het is onmogelijk om uit 
de 170 foto’s haar favorieten uit te kiezen 
(die met de lege fles en fiets bij het stu-
dentenhuis, die met het huisnummer met 
het geschilderde vogeltje, of...ga zo maar 
door). Onlangs maakte ze een foto van 
oma en kleinzoon waar ze een speciale 
herinnering aan heeft. Het kleine mannetje 
bleef haar maar nazwaaien, een hele tijd 
nadat de foto al was gemaakt. Had hij wel-
licht een vooruitziende blik dat Anne-Marie 
ermee ging stoppen?

Ander werk
Haar straatfotografie-passie neemt ze mee 
op reis en legt haar beeldende verhalen 
vast in onder andere Frankrijk en Turkije, 
waar ze fotoboeken van gemaakt heeft. Ze 
werkt projectmatig in opdracht, zoals het 
in beeld brengen van de menselijke kant 
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van de ouderenzorg. Het 80+ project heeft 
ze zelf bedacht. Voor dit project heeft ze in 
2013 de 80+ jarigen in onze wijk gevraagd 
om te zoeken naar hun allereerste foto, 
afhankelijk van wat er bewaard is gebleven, 
een baby-foto of jong-volwassen-foto. De 
portretten werden vervolgens naast elkaar 
geplaatst in het fotoboek. Mooi om de gelij-
kenissen te zien en de levensvreugde in de 
ogen van deze 80+ jarigen. Toch gepo-
seerde portretten Anne-Marie? Ja, dat was 
zeker mogelijk en voelde goed na de mooie 
gesprekken die ze dan samen hadden.
De werken en het aanbod van Anne-Marie 
zijn te vinden op 
 www.annemariesmulders.nl, waaronder 

‘1 uur in het leven van’, waarin ze kinde-
ren volgt in hun dagelijkse doen zonder te 
poseren. 

Hoe nu verder? Voor Anne-Marie is dat 
duidelijk: naast genieten van wat er op haar 
afkomt, staan op haar lijstje het scannen 
van oude dia’s en foto’s, het opzetten van 
foto-uitleen van haar werken en heeft ze zin 
om op pad te gaan met hobby-fotografen 
om haar kennis te delen. Voor ons wijkblad 
betekent dit dat we graag ander fotografen 
een kans willen geven (zie kader). Anne-
Marie, ontzettend bedankt voor alle mooie 
foto’s in de afgelopen jaren. Wij gaan je 
missen!

Deze opdracht doen wij voor Stichting 
VoedSpoor en zij willen het bewustzijn 
over eetgedrag van bewoners vergroten en 
spelenderwijs gezonde keuzes stimuleren 
voor bijvoorbeeld biologisch, natuurlijk en 
lokaal voedsel. Het gaat er niet om be-
staande keuzes te veroordelen, maar om 
het creëren van een breder perspectief en 
het vergroten van keuzemogelijkheden. 
Hoger doel is bijdragen aan een gezonde 
stad met gelukkige bewoners. 

Doe mee
We hebben hiervoor een enquête opge-
steld, gericht aan de bewoners van Tilburg. 
Als je de QR-code scant kun je gemakkelijk 
deelnemen. Het invullen van de enquête 

Onderzoek
Wat eet Tilburg?                                                        Jip van den Boom

Drie studenten van de opleiding Food Innovation aan de HAS Hogeschool te ’s-Herto-
genbosch doen momenteel onderzoek naar het eetgedrag en voedselbewustzijn van 
Tilburgers. 

duurt slechts 6 minuten en het zou heel fijn 
zijn als er veel mensen die invullen.
Een van de speerpunten van Stichting 
VoedSpoor is het faciliteren en ondersteu-
nen van zogenoemde Urban Food Hubs, 
communities die mede ontwikkeld worden 
door bewoners in de wijken, waar mensen 
op een plezierige manier kunnen leren 
over, beleven van en experimenteren rond 
het thema Food. Urban Food Hubs dragen 
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Lidwinaklooster

WILTUOP DEHOOGTEBLIJVEN VAN
ALLEONTWIKKELINGEN?
Meld uzelfaanvooronzenieuwsbrief via
https://mailchi.mp/c13652a24414/lidwina-klooster-tilburg

Bestebuurtbewoner,
Uheeft ongetwijfeld meegekregendat erplannenzijnvoorhetLidwinakloosteraan de
Pelgrimsweg.Alseigenaar vanhetgebouwpraat ikugraagevenbij. Hetliefstdeedik
dat persoonlijk,maarvanwegedecoronamaatregeleniseenberichtindewijkkranteen
goedalternatief.

Eerder realiseerden weindevoormaligenonnenschool12huurappartementen. Inhet
klooster komenongeveer 50appartementen voor delangdurigeverhuur.Vanwegede
monumentalestatusvanhet gebouwzijndemogelijkhedenomte verbouwen beperkt.
Doordezebeperkingenverwachten wemaximaal8 levensloopbestendigeappartementen
voorseniorente kunnenrealiseren. Deoverigeappartementenzijnvoorstarters, expats
enmensendiemetspoedeenwoningzoeken(bijvoorbeeld dooreenscheiding).Maar
uiteraard is iedereenwelkomdie indit prachtigemonumentalepandwil wonen.

Opditmomentzijnwe ingesprekmetdebuurtraad, degemeenteTilburgendeRijksdienst
voorhet CultureelErfgoed.Degemeentezieteroptoedat ereen goedeparkeeroplossing
komtdie niet zorgtvoor extraparkeerdrukindewijk. We gaanzoveelmogelijkparkeer-
plekkenrealiseren oponseigen terrein. Ofdat voor100%haalbaar is, zijnwenuaanhet
doorrekenen.Met deRijksdiensten(zodrawewat verder zijn)deOmgevingscommissie
vandegemeente Tilburgbesprekenwehoewemoetenomgaanmetdehistorische ele-
mentenvanhet klooster.Diewillen weuiteraard zoveelmogelijkbehouden,datmaakt
het gebouwimmersuniek.

We verwachten nogvoordezomereengoedbeeldte hebbenvanonzeplannenen
hoeweomgaanmetdeparkeersituatie. Dankomenweuiteraard biju terugvooreen
uitgebreide toelichting. En horenwe ookgraagwat uer vanvindt enwelke zorgenof
aandachtspuntenuheeft. Hopelijkmagikutegendietijd persoonlijkontvangeninhet
klooster.Graagtot dan.

BenPoelman
Directeur BB VastgoedeneigenaarLidwinaKlooster
Info@househunting.nl
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bij aan een vitale leefomgeving en ontstaan 
door co-creatie van partners in bijvoorbeeld 
stadslandbouw, MKB, onderwijs, zorg en 
maatschappelijke hulpverlening. Ook ziet 
VoedSpoor mogelijkheden om werkge-
legenheid middels Urban Food Hubs te 
stimuleren.

Om deze Urban Food Hubs straks op basis 
van de juiste kwaliteitscriteria en behoeften 
in te richten, voert ons HAS-projectteam 
momenteel dit onderzoek uit naar het voe-
dingsbewustzijn en eetgedrag van Tilbur-
gers. Alvast bedankt voor het invullen!

Want naast alle teleurstellingen van het 
niet kunnen optreden of je kunnen ontwik-
kelen zijn er ook veel kunstenaars die in 
deze tijd op zoek zijn gegaan naar nieuwe 
uitdagingen of die nieuwe projecten hebben 
opgestart.

Try-out 
Een voorbeeld zijn Jeroen van Vliet en 
Mete Erker die een nieuwe cd gaan maken. 
Een try-out staat gepland op 4 juli bij Po-
dium 111. 
Verder hebben zeven Tilburgse componis-
ten een stuk geschreven voor pianiste Doré 
van Deijck. Onder de titel ‘De lyrische klank 
van Tilburg’, brengt Doré in september 
een cd uit met de composities van deze 

Opstarten Podium 111                                                      Betty Millenaar

Voorzichtig optimistisch ben ik gestart met het maken van een programma voor Po-
dium 111 vanaf deze zomer. Met alle onzekerheden rond de mogelijkheden en beper-
kingen waar we ongetwijfeld nog mee te maken kunnen krijgen, wil ik proberen musici 
en andere performers weer een podium te bieden.

veelzijdige musici en hopelijk kan zij deze 
dan ook bij Podium 111 live presenteren. Je 
kunt de productie van de cd ondersteunen 
via Voordekunst: 
 www.voordekunst.nl/projecten/12112-
de-lyrische-klank-van-tilburg-1 Van harte 
aanbevolen!

Dit zijn slechts twee voorbeelden.
Kortom, bewondering heb ik voor al die 
kunstenaars die op de een of andere ma-
nier het afgelopen anderhalf jaar een vorm 
hebben gezocht en gevonden om overeind 
te blijven en ik hoop velen van jullie het 
komend jaar te kunnen laten genieten van 
die resultaten.

 

 
 

De oproep om op Koningsdag voor je raam te laten zien waar je in corona-tijden 
zoal je tijd aan hebt besteed, leverde leuke en verrassende inkijkjes op in de 
hobby’s en vrijetijdsbezigheden van de Armhoefse bewoners. Er werden boeken, 
gebreide poppen, vogelkijkers, speciaal biertjes, legpuzzels, borduurwerken, 
tekeningen, schilderijen en nog veel meer op de vensterbanken gesignaleerd.  
Zoals te zien op pagina 43. Andere buurtbewoners gaven Koningsdag een eigen 
tintje, zoals de fotocollage van Toine Kocx op de volgende pagina’s laat zien. 
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Charlotte verwacht dat haar verjaardag dit 
jaar minder vrolijk zal verlopen dan andere 
jaren. Ze had heel graag een echt ‘twenty-
one-diner’ willen organiseren maar het is 
nu nog onzeker of dat wel door kan gaan. 
“Daar baal ik eigenlijk wel van”, zegt ze.  
“Het is wel grappig om in 2021 eenentwintig 
te worden. Heel gemakkelijk ook om te ont-
houden.” Wanneer ze straks tachtig wordt is 
dat in 2080.

Volwassen zijn
Volwassen zijn hangt naar haar idee niet per 
se samen met leeftijd. Wanneer je eenen-
twintig wordt, ben je officieel volwassen 
maar dat wil nog niet zeggen dat je dat ook 
daadwerkelijk bent. Volwassenheid heeft 
meer te maken met verantwoordelijkheid 
kunnen dragen en zelfstandig kunnen zijn. 
Er zijn genoeg mensen van eenentwintig die 
zover niet zijn. Het heeft meer te maken met 
eigenschappen en ontwikkeling dan met 
leeftijd. 
“Het is niet een echte mijlpaal”, vindt Char-
lotte, “dat was eerder toen ik achttien werd. 
Dan mag je alcohol drinken en autorijden. 
Tussen twintig jaar zijn en eenentwintig zit 
niet zoveel verschil.” Ze denkt even na. “Ja, 

21 in 21                 Lucy Reijnen

Hoe is het om 21 jaar oud te worden in 2021? Met deze vraag zocht ik ervaringsdes-
kundigen op en vroeg hen wat dat betekent: ‘volwassen’ zijn, waar ze van dromen 
voor dit jaar, hoe ze de toekomst zien en ik vroeg of ze tips hebben voor leeftijdsge-
noten. In de Gerard van Swietenstraat woont Charlotte van der Wegen. Ze wordt op 27 
oktober a.s. 21 jaar.

je mag dan in 21+-cafés, die heb je wel in 
Amsterdam bijvoorbeeld.” 
Ze denkt dat wanneer ze straks dertig wordt 
dat dát wel een mijlpaal zal zijn. “Dan ga je 
een nieuwe levensfase in. De levensfase 
waarin ik nu zit is de studententijd en die is 
begonnen zeg maar op mijn achttiende.”

Dromen 
Voor deze zomer droomt Charlotte ervan 
weer lekker op vakantie te kunnen gaan. 
“Dat alles weer open is en je weer lekker 
kunt uitgaan en naar een restaurant kunt. 
Gewoon weer een normaal leven”, zegt 
Charlotte. “Het zal nog wel niet op korte ter-
mijn gebeuren. Maar hoe heerlijk zal het zijn 
als corona uit de maatschappij verdwenen 
is. Oh, ik hoop zeker niet dat er een nieuwe 
golf komt na de zomervakantie.”

Toekomst 
Voor zichzelf gaat Charlotte komende 
jaren haar studie ‘Milieukunde’ afronden en 
eventueel een Master doen. Voor de wereld 
hoopt ze dat het allemaal wat duurzamer 
wordt en dat dit ook terug te zien is in het 
dagelijks leven. “Nu zijn de plastic zakken 
in de supermarkt grotendeels weg. Ik hoop 
op meer van dit soort tastbare zaken die 
duurzaamheid en zuinig zijn op het milieu 
zichtbaar maken”, merkt Charlotte op. “Met 
mijn studie hoop ik daaraan te kunnen 
bijdragen.” 
Over een jaar of tien hoopt ze met haar man 
en een stel kinderen samen te wonen in een 
goed huis. Ze hoopt dan een fijne baan te 
hebben met genoeg geld en ook genoeg 
vrije tijd.
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Tips 
Tegen leeftijdsgenoten wil Charlotte zeggen 
dat ze nu in tijden van corona de verveling 
moeten bestrijden. “Ga op zoek naar hob-
by’s, naar nieuwe dingen. Zorg ervoor dat 
je je tijd vult met iets leuks doen.” Ze merkt 
bij medestudenten van haar opleiding dat 
steeds meer mensen een burn-out hebben 
of met depressies kampen en zo uit beeld 
verdwijnen. “Zo jammer. Eenzaamheid ligt 

op de loer, omdat het kringetje waarin je 
verkeert steeds kleiner wordt en dan zijn 
mensen geneigd zich terug te trekken.”
 
Nu ze weer een dag per week naar school 
mogen, gaat het al beter met veel studen-
ten. Sociale contacten hebben en onderhou-
den helpt. “Maar laten we vooral hopen dat 
het weer snel ‘normaal’ wordt. Dat is nodig!” 
zegt ze tot besluit.

Vrijwilligers van de Stichting Thuishaven 
Tilburg nemen ook dit jaar de coördinatie op 
zich. Natuurwerkgroep Moerenburg heeft 
ons van allerlei informatie voorzien en heeft 
grijpers en zakhouders aan ons uitgeleend.

Alle leeftijden 
Op zaterdag 29 mei willen we de kaden 
en oevers van onze Piushaven ontdoen 
van het vele zwerfvuil. Ook frissen we het 
havenmeubilair lekker op! We hebben deze 
klus ook aangemeld bij NLdoet. Iedereen uit 
wijk en stad die van de haven houdt en/of 
lekker samen met een groep mensen buiten 
bezig wil zijn, kan meehelpen! Alle leeftijden 
zijn welkom. Kinderen kunnen ook mee-
doen, maar dan wel samen met én onder 

Meld je aan voor 22 mei

Natuurschoonmaakdag Piushaven op 29 mei                     Huub Sibbing 

Stichting Thuishaven Tilburg organiseert ook dit jaar een natuurschoonmaakactiviteit 
bij de Piushaven op de zaterdag van NLdoet. De laatste acht jaar was het telkens een 
groot succes. Zo’n 100 mensen en een flinke berg zwerfafval! 

begeleiding en verantwoordelijkheid van 
een ouder of verzorger.
De klus vindt plaats over een vrij groot ge-
bied namelijk alle kaden en oevers van de 
Piushaven en haar toeloop, verder rechtsaf 
de oever van het Wilhelminakanaal tot aan 
de roeibaan en linksaf de oever van het 
kanaal langs Armhoef tot de brug aan de 
Bosscheweg. 

Coronaproof
In tegenstelling tot voorgaande jaren heb-
ben we gezien de coronabeperkingen 
geen gezamenlijke start en afsluiting met 
alle deelnemers. We zullen werken met 
tijdsloten waardoor we het aantal deelne-
mers kunnen spreiden. De eerste groep 

Vele handen maken licht werk en het is nog gezellig ook
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GITAARLES IN DE ARMHOEFSE AKKERS. KIES VOOR EEN 
GEDIPLOMEERDE DOCENT.   
 
Nieuw in de Armhoefse Akkers zijn de gitaarlessen van Sander 
van Willigenburg.  
 
Sander combineert zijn baan als docent muziek in het voortgezet 

onderwijs, met het geven van gitaarlessen en het optreden als uitvoerend musicus. Zo 
was hij o.a. tweemaal live te horen in het radioprogramma ‘Opium op 4’ en gaf hij een 
concert in de spiegelzaal van het concertgebouw Amsterdam.  
De lessen vinden plaats in de osteopathie praktijk van Ben van Esch. Ben is zelf al 11 
jaar een leerling van Sander.  
Er is een wachtkamer voor ouders/leerlingen met koffieautomaat. Alle leeftijden zijn 
welkom, maar ook elk niveau -en elke muziekstijl. Voor tarieven en het plannen van 
een (proef)les.  
 
Tel: 06 455 666 55  of mail: sandervanwilligenburg@gmail.com  
Locatie: Daendelsstraat 40 A, 5018 ES Tilburg 
 

                
 
 
 
 

Fit voor het leven  
met Flow & Go Powerwalking! 
 
Elke dinsdag is er een Powerwalking 
in Landschapspark Moerenburg. 
 
Powerwalking is fit en hip. Stevig 
doorstappen ( 6-7,5 km p/u ) in een 
mooie outdoor route door de natuur 
afgewisseld met oefeningen voor 
buik, billen, benen, armen en 
balans. 
 
Is dit iets voor jou? 
Schrijf je dan in voor een GRATIS 
proefles via 
: www.flow-go-powerwalking.nl 
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zal starten om 09.00 uur, de laatste groep 
om ca. 10.30 uur. De eerste groep zal rond 
12.00 uur klaar zijn, de laatste groep rond 
ca 13.30 uur.
Elke groep deelnemers wordt ontvangen 
met koffie of thee, terwijl de worstenbrood-
jes en appelflappen jullie worden aangebo-
den door de gemeente Tilburg. Daarna volgt 
de uitleg en verdeling van werkzaamheden 
en gereedschappen en gaan jullie op pad.
Na afronding van de werkzaamheden ko-
men jullie terug naar de vertreklocatie waar 
jullie broodjes, gesponsord door bakkerij 
Kouwenberg, en een kop soep krijgen aan-
geboden om vervolgens huiswaarts te keren

Tijdig inschrijven
Om een en ander goed te kunnen organi-
seren vragen we jullie dringend om tijdig in 
te schrijven tot uiterlijk 22 mei. Jullie krijgen 
dan drie dagen van tevoren een mail in 
welke groep jullie zijn ingedeeld en welk 
tijdslot daarbij hoort.
We gebruiken een nieuwe locatie, namelijk 
het grasveldje langs de Havendijk tussen 
het viaduct van de Ringbaan Oost en de Be-
tuwestraat aan de zijkant van Kinderopvang 
‘aan de Waterkant’ (wijk Jeruzalem).
Daar hebben we genoeg ruimte om de deel-
nemers onderling anderhalvemeter afstand 

Tussen het riet op zoek naar rommel 
is niet eenvoudig

te laten houden, zeker als we het aantal 
aanwezige deelnemers door de tijdsloten 
kunnen spreiden.

Vele handen maken licht werk! Dus meld je 
graag aan via de website van NL Doet:
 www.nldoet.nl/klus/schoonmaakdag-
piushaven 
Zo kan iedereen die in het nieuwe seizoen 
– hopelijk zonder corona - de haven be-
zoekt, bijvoorbeeld tijdens de vele activitei-
ten, weer genieten van een mooie schone 
Piushaven! 

Fietsen in Tilburg 
 
Het FietsForum Tilburg wil het fietsklimaat in Tilburg en omgeving verbeteren en het 
fietsgebruik van Tilburgers stimuleren. Dit forum houdt de vinger aan de pols om 
gevaarlijke situaties voor fietsers te signaleren en bespreekbaar te maken bij de 
gemeente.  
 
Signaleer je zelf zaken die gevaarlijk zijn voor fietsers (en 
voetgangers) dan kun je deze melden. Kleine zaken, zoals 
losliggende stoeptegels of een verkeerslicht dat niet werkt, 
meld je rechtstreeks aan de gemeente via de Fixi App die 
je eenvoudig op je telefoon kunt instaleren. Opmerkingen 
over grotere zaken, zoals gevaarlijke kruispunten of ontbrekende fietsstallingen, kun je 
melden bij het FietsForum via 7 fietsnetwerkers@fietsforumtilburg.nl 
 
 



38

 

 
 
Mensen in de wijk, lezers van ons wijkblad, bieden we de mogelijkheid om ook eens 
een stukje te schrijven. Je reageert daarbij op een vraag die jouw voorganger aan je 
heeft gesteld. Wil je meedoen? Meld je dan via 77 armhoefseakkers@gmail.com.  
Voor deze maand heeft Danique Simons ‘de pen’ gekregen met de vraag: ‘’Wat maakt 
wonen in de Armhoefse Akker zo fijn voor jou?’’ 
 
Even voorstellen: Mijn naam is Danique Simons en ik ben geboren in Tilburg. Ik woon 
samen met John en onze twee dochters Lotte en Suus aan de Pelgrimsweg.  
In 1973 kochten mijn ouders hun eerste huis aan de Armhoefstraat. Hier ben ik dus als klein 
meisje opgegroeid. De wijk bestond toen nog uit heel veel buurtwinkeltjes waar wij onze 
boodschappen konden doen. Helaas zijn die later uit de wijk verdwenen.  
 
Back to the roots 
Tot en met groep 6 heb ik op basisschool Armhoefse Akker gezeten. Daarna zijn wij, mijn 
ouders, zusje en ik, verhuisd naar Oisterwijk. Voor mijn studie ben ik weer terug naar Tilburg 
gekomen. Nadat ik John had leren kennen, gingen wij op zoek naar ons eerste koophuis. Dit 
werd het huis aan de Armhoefstraat 29, het huis naast mijn ouderlijk huis. Hier zijn Lotte en 
Suus geboren en daar hebben wij 10 jaar met heel veel plezier gewoond.  
Drie jaar geleden zijn we verhuisd naar de Pelgrimsweg. Een bijzonder huis, dat in de wijk 
bekend staat om het feit dat vroeger Slagerij van Oers en Chocolaterie Geers hier gevestigd 
waren. Wij zijn ontzettend blij dat we de kans kregen om in de wijk te blijven wonen.  
 
Alles bij de hand 
Het wonen hier maakt het zo fijn omdat we dichtbij de binnenstad wonen, dichtbij de mooie 
natuur van Moerenburg, een school in je wijk waardoor er veel vriendjes en vriendinnetjes 
zijn voor onze kinderen. De vele leuke activiteiten zoals de Tilburg Ten Miles, de 
carnavalsoptocht, avondvierdaagse en jaarlijkse Garagesale zorgen voor veel gezelligheid 
en samenhorigheid in de wijk.  
Een fijne wijk dus waar we nog lang met ons gezinnetje willen blijven wonen! 
 
Ik geef de pen door aan Janneke Verhoeven met de vraag: ‘’Hoe ziet een dag eruit in jouw 
straatje?’’ 
 

 

Coronaatje	

Inmiddels	is	de	regering	volledig	de	weg	kwijt.	Ze	gebruiken	ook	
zoveel	routekaarten	

 

 

Coronaatje	

“Als	ze	me	willen	vaccineren	met	die	Astra	dinges,	dan	weet	ik	nog	
wel	een	betere	…”	
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De kern van Hillside Projects is een em-
pathische benadering van het dier in 
relatie tot de mens. Recentelijk focust het 
kunstenaarsduo zich op de met uitsterven 
bedreigde diersoorten en de gevolgen van 
uitsterving van fauna voor de mens. Met 
hun werkwijze zoomen de kunstenaars in 
op handelingen van de mens en de onbe-
dachte gevolgen die dit kan hebben op de 
mens zelf, zijn omgeving en intermenselijke 
relaties. 

De gier
In de tentoonstelling en de performances 
bij SEA Foundation vertelt Hillside Projects 
over de geschiedenis van de gier in India. 
Tot voor kort leefden mens en gier daar in 
een symbiose. Als gevolg van het gebruik 
van ‘diclofenac’, een pijnstiller die in India 
aan het vee wordt gegeven, is de gierenpo-
pulatie de laatste jaren echter met 97-99% 
afgenomen. 
Gieren worden vaak gezien als akelige 
beesten, maar zij verdienen deze slechte 
reputatie helemaal niet. Ze staan aan de top 
van de voedselketen als natuurlijke op-
ruimploeg. Dankzij hun dieet van kadavers 
voorkomen ze de verspreiding van ziektes 
die worden veroorzaakt door het wegrotten 
van dode dieren.

Expositie

THEY WHO WERE
Van 29 april tot 5 juni, toont SEA Foundation de tentoonstelling ‘THEY WHO WERE’. 
Een productie van Hillside Projects van het Zweeds kunstenaarsduo Emily Berry en 
Jonas Böttern. De expositie belicht de verweving van de natuur en de mens door in te 
zoomen op de geschiedenis van de gier in India. De tentoonstelling wordt vormgege-
ven door videowerk, collages, tekeningen en mindmaps vergezeld van performances.

Niet alleen in Azië maar ook in Noord-Euro-
pa worden gieren door vergiftiging getroffen. 
De grote gevolgen van het uitsterven van 
deze aaseters voor de mens en zijn om-
geving wordt op aansprekende wijze in de 
expositie belicht. 

Performance
Aanvullend op de tentoonstelling heeft 
Hillside Projects een performance ontwik-
keld: ‘The Scavenger Collapse’ die in en 
rond de installatie wordt opgevoerd. Door 
middel van een mondelinge vertelling door 
de kunstenaars, worden de toeschouwers 
geleid door onder meer geluid, mindmaps 
en flowcharts, terwijl ze leren over de vele 
lagen rond het uitsterven van de gier in 
India. De performance duurt ongeveer 15 
minuten.

De tentoonstelling bij Seafoundation, 
Tivolistraat 22, is open op afspraak. 
Om een tijdslot te reserveren kun je een 
email sturen naar  info@seafoundation.eu 
of bellen met  (013) 544 44 95.

Jonas Böttern
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Hettie van den Broek, de moeder van Jas-
mijn, maakte deze vlag dus zo’n negentien 
jaar geleden. Ze lag in het ziekenhuis waar 
ze preventief was opgenomen in verband 
met complicaties rondom de zwanger-
schap. Al snel verveelde ze zich te pletter. 
Ze liet haar man haar naaimachine halen 
en maakte daarmee de geboortekaartjes af. 
Geboortekaartjes? Met de naaimachine? Ja. 
Inderdaad. De geboortekaartjes waren niet 
zomaar kaartjes maar kleine vlaggetjes. 

Tekening
Rinze de oudste zoon van Hettie was 
destijds vijf-en-een-half en had een teke-

De vlag hangt uit bij

Nr. 72                                                                     Lucy Reijnen

Ieder jaar hangt op 24 april de vlag uit in de JP Coenstraat op nummer 72. Het is een 
zelfgemaakte vlag die alleen op die specifieke datum uithangt. Al negentien jaar lang. 
Hij is driehoekig en er staat een kindertekening op van een tandem, met daarachter 
een eenwielige aanhangfiets en weer daarachter een kinderwagen. Het is de vlag die 
herinnert aan de geboortedag van Jasmijn. 

ning gemaakt die tot de verbeelding sprak. 
Hettie, Jan en Rinze waren gewend om op 
fietsvakantie te gaan met de tandem en een 
aanhangfiets voor Rinze.  
“Rinze bedacht dat de kinderwagen dáár 
dan wel achteraan zou kunnen hangen” 
vertelt Hettie.  
Die fantastische tekening werd op stof 
gezeefdrukt. Van de zeefdrukken werden 
kleine vlaggetjes geknipt en Hettie maakte 
ook een grote vlag met de afbeelding. In 
het ziekenhuis werden de vlaggetjes netjes 
afgewerkt met een zoompje en een ‘tunnel-
tje’ voor het stokje. Het stokje was in twee 
delen zodat de ontvangers het vlaggetje ook 
ergens op konden prikken. 

Traditie
Toen op 24 april Jasmijn werd geboren 
hebben vrienden en familie gezamenlijk de 
naam en de geboortedatum op al die vlag-
getjes geschreven. De vlag ging uit en dat 
werd een jaarlijkse traditie. “Een van onze 
vrienden zet nu nog steeds het vlaggetje 
bovenop hun stacaravan. Zo weten alle 
campinggangers dat ze er weer zijn”, zegt 
Hettie.

Hettie had verwacht dat het vorig jaar toen 
Jasmijn 18 werd het de laatste keer zou 
zijn dat ze de vlag van de zolder zou halen. 
Toen ze dit jaar vroeg of er nog gevlagd 
moest worden vond Jasmijn dat prima. Ze 
woont inmiddels niet meer thuis. “Ik zou de 
vlag niet zelf bij mij thuis uithangen” bekent 
Jasmijn, “maar hier is mijn ouderlijk huis… 
Natuurlijk moet hij daar hangen. Daar word 
ik nooit te oud voor!” Jasmijn met de speciaal 

voor haar vervaardigde vlag
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De leden van Were Di Tilburg tennis weten 
bijna niet beter. Al meer dan tien jaar zijn zij 
gewend om te tennissen op de kunstgras-
banen, aan de IJsclubweg 2. Deze banen 
waren dan ook hard aan vervanging toe. 
Op 1 februari was het dan zover: de over-
gang van kunstgras naar smashcourt, wat 
de eigenschappen van gravel en kunstgras 
combineert. Het heeft de speeleigenschap-
pen en uitstraling van gravel, maar biedt de 
voordelen van een all-weather baan.
De flinke sneeuwval in februari zorgde nog 
even voor wat vertraging, maar het was het 
wachten waard. De eerste avond alleen 
maar lachende gezichten en blije reacties: 
“Het is wel even wennen, maar heerlijk dit!” 
en “Zo blij dat we weer een balletje kunnen 
slaan!” klonk het luidkeels op de tennisbaan. 

Zomer-challenge
De vernieuwing kon niet op een beter 
moment komen. Het afgelopen jaar nam 
het ledenaantal fors toe; vooral bij jonge 
sportieve Tilburgers is de interesse (weer) 
gewekt om te gaan tennissen. Een populair 
initiatief vanuit Were Di Tilburg Tennis was 
“De Zomer-challenge”: vijf tennislessen, 3 
maanden vrij tennissen en meedoen met de 
clubkampioenschappen voor slechts € 70. 

Nieuwe tennisbanen bij Were Di                                              Nienke Vonk

Op 25 maart jl. was de opening van de nieuwe tennisbanen bij Were Di Tilburg Tennis. 
Dat betekende meteen ook een overgang van kunstgrasbanen naar smashcourt. 

Paul Verhoeven is inmiddels gewend aan 
het spelen op smashcourt

Dit initiatief was binnen één week helemaal 
vol geboekt. 

Deze challenge wordt zeker nog een keer 
georganiseerd. Twijfel jij dus nog om te 
gaan tennissen, maar zou je het wel eens 
willen proberen? Houd de website 
 www.wereditilburg.nl/tennis/ dan in de 
gaten. 

Buurtgenoot Janneke van Berkel is 
enthousiast: “Het is een heerlijke manier om 
je fit te voelen. Kirsten de Kluijs begeleidt 
ons op een prettige manier en zorgt voor 
een fijne afwisseling van de oefeningen. 
Eigenlijk kun je het vergelijken met een 
soort bootcamp. Kirsten stemt alles af op de 
deelnemers en je kunt dus zo mee komen 
doen.” 

Powerwalking is fit en hip!
Sinds kort kun je iedere dinsdag van 09.00 tot 10.00 uur aansluiten bij Flow & Go 
Powerwalking: een stevige wandeling door Moerenburg, waarbij je onderweg ook wat 
(gym)oefeningen doet.

Conditie
Powerwalking is een aanrader voor 
iedereen die lekker actief buiten wil zijn. Je 
kunt heel gemakkelijk meedoen en je bouwt 
snel conditie op. In een stevig wandeltempo 
(6 – 7,5 km. p/u) loop je een mooie outdoor 
route door de prachtige natuur, terwijl 
onderweg met (lichte) oefeningen de buik, 
billen, benen, armen en balans getraind 
worden.



42

Dit alles zorgt ervoor, dat je in relatief korte 
tijd werkt aan een betere gezondheid, 
conditie, vetverbranding en balans, 
waardoor je meer energie zult krijgen.

Flow & Go Powerwalking kent flexibele 
abonnementen en hiermee kom je niet 
alleen in Moerenburg terecht, maar kun je 
ook kiezen voor de Waranda in Tilburg of de 
Oisterwijkse bossen en vennen. Meer info 
op:  www.flow-go-powerwalking.nl.

Op 10 mei liep er een delegatie van de Gemeente Tilburg, Groen Xtra (Diamantgroep), 
buurtbewoners en de Buurtraad door het Van Ingenhouszpark. In dit park, gelegen bij de 

Jan Wierhof, staan o.a. twee monumentale bomen waarover buurtbewoners zorgen hebben. 
Reden genoeg om ter plekke naar deze moeraseik en taxus te gaan kijken, om te overleg-
gen wat er gedaan kan worden om deze bomen een betere kans te geven. Ook het andere 
groen - zoals struiken, bomen en heggen - in het park werd bekeken. Hoe het verder gaat 
na dit bezoek is op dit moment nog niet bekend. Maar de verschillende aanwezigen gaan 

onderzoeken wat er mogelijk is. Wordt vervolgd dus.

Bomenonderzoek

 

Coronaatje	

Steeds	vaker	bekruipt	mij	het	unheimische	gevoel	dat	corona	een	
blijvertje	is…	
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Koningsdag 2021
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INFORMATIE 
Ø Buurtkrant E-mail: armhoefseakkers@gmail.com 
     Redactie-adres Spoorlaan 2    5017 JS Tilburg     
     Advertenties Anneke v.d. Avoird Bosscheweg 192   ( 542 30 65 
  
Ø Buurtkrant 

medewerkers 
Toon van Gestel (column) - France Ghijsen – Luc Houben –  
Joost Ketelaars (bezorging) - Toine Kocx (foto’s) – Ben Nooyen - 
Lucy Reijnen – Rian v.d. Schoof -Debbie de Weijer-  
Rob Ysebaert (lay-out).  

   
Ø Reacties 

Buurtkrant 
Deadline kopij volgend nummer  
Verschijningsdatum rond:  

       3 juni  
     18 juni 

Heeft u tips over actualiteiten? Geef ze door via 77 armhoefseakkers@gmail.com 
  

Reacties op artikelen: 200-250 woorden om geplaatst te worden. 
Klachten over bezorging van uw buurtkrant, of storende fouten?  
Meld het via 77 armhoefseakkers@gmail.com  
 

Ø Buurtraad E-mail: 77 buurtraad@armhoefseakkers.nl 
Secretariaat:                J.P. Coenstraat 34a, 5018 CT Tilburg 

     Leden Lout Donders ( (013) 543 88 68 (voorzitter), Ineke van Kasteren ( 
(013) 544 67 83 (secretaris, communicatie, senioren), Yvette Eshuis ( 
06 474 931 61 (communicatie, omgevingswet), Mart Hoppenbrouwers 
( 06 110 648 62 (Moerenburg, verkeer) Erwin Jacobs ( (013) 590 
40 00 (penningmeester, klankbordgroep Waterproef Moerenburg), Hein 
Jacobs ( (013) 542 61 10 (DAAD, Jan Wier), Rian van der Schoof 
( 06 413 303 11 (groen in de wijk), Remco Westhoek ( (013) 535 
70 08 (groen in de wijk, verkeer). 

     Vergadering Vanwege de corona-maatregelen is het niet duidelijk wanneer de 
Buurtraad weer fysiek met elkaar kan vergaderen. Heb je vragen 
aan de Buurtraad of wil je een kwestie aankaarten, mail dan naar 
7 buurtraad@armhoefseakkers.nl 

               
Ø Wijkagenten 

Elco Tissen & 
Birgit Coppens 
 
Ramon Stoops 
 

Er is geen vast spreekuur. De wijkagenten maken graag een 
persoonlijke afspraak. Bel: ( 0900 8844, of mail naar:  
7 wijkagenten-armhoef-hoogvenne.tilburg-centrum@politie.nl 
voor Elco Tissen & Birgit Coppens en 7 cluster-2.groene-
beemden@politie.nl voor Ramon Stoops als het Moerenburg 
betreft. 
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Ø Bloedafname Diagnovum: iedere ochtend op werkdagen van 08.00 -10.30 uur in 
het Gezondheidscentrum Piushaven, Prinsenhoeven 22. Er is een 
vrije inloop, dus zonder reservering. 

  
Ø De Wever 

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

Ø Thebe wijkzorg Het buurtteam Prinsenhoeven met wijkverpleegkundigen en 
verzorgenden van Thebe Thuiszorg verleent zorg aan huis in 
onze wijk. Adres: Prinsenhoeven 24. ( 088 11 76 804 (24 uur). 
 

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

  
Ø Senioren Netwerk 

Armhoefse Akkers 
Informatie bij Ineke van Kasteren ( (013) 544 67 83 of e-mail 
7 seniorennetwerk@armhoefseakkers.nl 

  
Ø KBO-Sacrament Contact en informatie over de activiteiten:  

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

Ø Centraal Meldpunt 
Gemeente Tilburg 

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

Ø Overlast rond Jan 
Wier / Meldpunt 
GGz 

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

Ø Meldpunt 
Waterpaviljoen 
Moerenburg 

 

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

Ø Misstanden in 
Moerenburg 

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

Ø Buurtpreventie 
Team Piushaven 

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

 
 
 

Zang- of pianolessen in alle stijlen
Zoek contact via  wilvanleijsen@home.nl of bel of app naar  06 105 127 98.

Muzieklessen 
Basgitaar, contrabas en tuba. Kees van de Ven Muziek, Carré 37,  06 156 214 70,  
 keesvandevenmuziek@hotmail.com.
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RIΞTVΞLD 
HOVENIER 

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

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

 
 
 

 
 
 
 
 

                                                                        

Ontdekstation013
Kom ontdekken in de Spoorzone. 

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

techniek. Leuk als uitje met 
vriendjes en vriendinnetjes!

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

www.ontdekstation013.nl

Hier
zou 
uw 

advertentie
kunnen
staan
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De verkoop van je woning, 
van start tot eind geregeld.

Via Paul Makelaardij
Kempenaarplaats 8
5017 DX Tilburg

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

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

Via Wie? Via Paul Makelaardij natuurlijk! 
Via Wie anders?


