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Het is prachtig om te zien hoe mama eend haar negen kleintjes onder controle heeft.
Keurig in een kringetje wordt het zwemmen lekker geoefend (foto France Ghijsen)
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Stadsboerderij met ‘de tuin van Joke’

Rian van der Schoof

Een markante landbouwer in onze buurt is Rini Vermelis aan de Bosscheweg 228,
vanuit de Ringbaan Oost 100 meter voorbij de ophaalbrug aan de rechterkant. Wanneer we het houten bord noemen met de aanduidingen: sla, andijvie, noten, jam, dan
krijgen velen van ons het “oh, dáár” effect.
tiek. Zo zijn de binnendeuren nog steeds
voorzien van de eerste laklaag uit 1905
(!) en die zien er nog picobello uit. Er zijn
ook 2 bedstedes in de originele staat (Rini
lag daar als kind als hij ziek was). Bij een
aanpassing aan een schouw waar vroeger
met open vuur werd gestookt, moesten op
de plaats waar een staldeur was dichtgemetseld, witte tegeltjes speciaal in China
worden gemaakt. Het resultaat laat qua
maatvoering, materiaal en kleur alleen onder een vergrootglas een miniem verschil
zien met de originele tegels. De oude huiskamer straalt nog altijd de sfeer uit van heel
lang geleden, zoals je op foto’s van begin
20e eeuw wel eens tegenkomt.

Een steeds groeiend aantal passanten
weet de stoute schoenen aan te trekken
om in het winkeltje achter het huis een
seizoenafhankelijk assortiment aan verse
voedingsmiddelen aan te schaffen. Nou
ja winkeltje, het is niet bepaald een supermarkt te noemen maar het ademt wél
helemaal de sfeer uit van nostalgie. Net als
rest van de boerderij en het aangrenzende
erf. Vaste openingstijden kent Rini niet, de
winkel is overdag open tot 18.00 uur en
wanneer hij thuis is, dan helpt hij je graag.
Authentiek
Zijn overgrootvader woonde niet ver van
het huidige adres. Toen het spoor verlegd werd moest deze woonplek worden
gesloopt en werd in 1902 deze boerderij
gebouwd. Rini is 72 jaar geleden geboren
in de boerderij. Zijn moeder van 94 woont
in het rechtergedeelte van het huis (vader
stierf in 2011 op 92-jarige leeftijd), terwijl
broer Mart zijn buurman is. Zus Anja woont
op een steenworp afstand.
De boerderij heeft door de tijd heen veel
aanpassingen ondergaan, maar het woongedeelte is nog altijd nagenoeg authen-

Gemengd bedrijf
In zijn prille loopbaan had het weinig
gescheeld of Rini, die altijd al boer wilde
worden en daar ook de opleiding voor had
gevolgd, was een boerderij begonnen in
Bolivia met 1000 hectare land. Het toenmalige regime weerhield hem er uiteindelijk
van. Ook een boerenbedrijf in Luxemburg
dat hij bezocht samen met zijn nieuwe
vriendin Joke, viel af. Dus ging Rini in de
stallenbouw, maar dit werd hem na verloop
van tijd door de toenemende concurrentie
schier onmogelijk gemaakt. Marktomstandigheden brachten hem ertoe een assurantiekantoor te starten, dat weldra floreerde.
Veranderde wetgeving noopte hem het
assurantiekantoor te verkopen. Zijn liefde
voor het boerenbedrijf bleef aan hem knagen en logisch gevolg was dat in 1988 de
boerderijactiviteiten van zijn vader werden
overgenomen. Deze wilde samen met
zijn vrouw kleiner gaan wonen en beiden
betrokken het rechtergedeelte van het huis.
Het was in zijn oude vorm een gemengd
bedrijf met koeien, varkens, kippen en

Iedereen herkent wel deze markante
reclamezuil langs de Bosscheweg,
waarop Rini zijn waren aanprijst
3

4

sprekend voorbeeld). Zij is ook de grondlegster van de huidige invulling van het
land achter het huis. Geen verrassing dat
de hele oppervlakte tot ‘de tuin van Joke’ is
omgedoopt. Zij stierf begin van dit jaar na
een ongelijke strijd aan kanker.
Rini moet nu alleen verder en mist zijn
steun en toeverlaat enorm, en dat mag
iedereen van hem horen. Gelukkig heeft hij
een groep mensen om zich heen die hem
steunt en helpt met de dagelijkse werkzaamheden. Op dit moment is het erg druk
met een veelheid aan klussen die dagelijks
verricht moeten worden. Een groeiend
aantal vrijwilligers helpt hierbij in een ongedwongen en gezellige sfeer.
Ik was in de gelegenheid om de afgelopen tijd Rini beter te leren kennen en heb
urenlange gesprekken met hem kunnen
voeren over alles-en-nog-wat, maar in het
bijzonder over “zijn Joke”, zijn dochter en
trots Vivian, het bedrijf, het verleden en de
toekomst.
Voor mij is Rini een uitgesproken ruwe
bolster, blanke pit met een heel goed (én
klein) hart en veel humor. Een markante
boer in de stad.

De authentieke ‘supermarkt’ van Rini
met op de achtergrond het rek
met allerlei soorten jam
later ook akkerbouw, alles in kleinschalige
vorm vergeleken met de megastallen die
je tegenwoordig tegenkomt. In de loop der
jaren verdwenen eerst de koeien, toen de
varkens en werd het meer en meer een akkerbouwbedrijf; alleen de kippen bleven en
zijn hier nog altijd de enige levende have.
Tuin van Joke

De effectieve, zelfgemaakte kassen
zorgen jaarlijks voor een heerlijke
variatie aan groenten
Rini leerde zijn grote liefde Joke op de
dansvloer kennen in Valkenswaard (“ze
was écht niet goed in dansen, ik wél”). 38
Jaar zijn ze samen getrouwd geweest en
al die jaren onafscheidelijk van elkaar. Ze
runden samen het bedrijf en Joke wist van
aanpakken, had ook groene vingers en
blonk uit in kookkunsten (het zeer uitgebreide gamma aan jamsoorten is hiervan een
5

De vlag hangt uit …						

Lucy Reijnen

In haast iedere straat wapperen vlaggen met boekentassen, boeken en schriften en
soms ook de vlag van de school. Het is weer opgelucht ademhalen voor veel geslaagden achter deze voordeuren.
Alle geslaagden zeggen blij te zijn en opgelucht, er is een einde gekomen aan een toch
spannende periode. Bijna allemaal hebben ze er hard aan gewerkt en hebben zeker geen
‘Corona-diploma’. Er waren extra maatregelen, je kon een vak laten vallen of vakken extra
herkansen. Bijna niemand heeft hiervan gebruik gemaakt. Allemaal gaan ze het (kleinschalig) vieren en genieten van de vrijheid van een lange zomer.
Marieke Benschop uit de J.P. Coenstraat 59 straalt. Ja, geslaagd voor het

moeilijkste vak was scheikunde. Ze heeft
hiervoor het afgelopen jaar bijles gekregen
en nu is het punt voor scheikunde het beste
cijfer op haar lijst! Het makkelijkst was
wiskunde, dat gaat haar altijd al gemakkelijk af. In het najaar gaat ze ‘Pedagogische
wetenschappen’ studeren in Leiden.  

Luciana Houben woont ook in de J.P.
Coenstraat op nr.70. Zij had ergens wel
verwacht dat ze zou slagen maar ja, stress
vmbo-tl-diploma en ze is heel blij dat het
voorbij is. Nog het diploma ophalen op
school (2college jozefmavo) en dan is het
klaar. Het moeilijkste examen was wiskunde, het makkelijkst was geschiedenis. Na
de zomer gaat Marieke ‘Sport en Bewegen’
doen op het ROC.  
Nikki Wittens (Jan Maurits van Nassaustraat 21) wist eigenlijk al wel dat ze zou slagen voor haar
atheneumdiploma op het
Koning Willem
II college,
maar het blijft
spannend. Ze
had ook niets
nagekeken na
de examens,
dat geeft toch
onzekerheid.
Als het weer mag en kan wil ze nog een
groot feest geven later in de zomer. Het

is er altijd.  Het moeilijkste vak was voor
haar aardrijkskunde en makkelijkst was
frans. Ze mag ook trots zijn: er staat straks
een 8.2 op haar cijferlijst. Volgend schooljaar is het Odulphuslyceum nog niet van
haar af want na de havo stroomt ze door
naar het atheneum. Er is een last van haar
schouders.  
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Floris van den Berg woont aan de
Oisterwijksebaan op nr. 176. Hij heeft

Op de Oisterwijksebaan 130 tref ik maar
liefst twee geslaagden. De zusjes Jenske
en Beike Rossou krijgen hun diploma van
respectievelijk havo en
vmbo-tl op
het Koning
Willem II
college.
Ze zijn blij
dat ze alle
twee geslaagd
zijn, maar
wanneer dat
niet zo was geweest, zouden ze blij zijn geweest voor de ander. Jenske vond scheikunde en wiskunde erg moeilijk, terwijl
aardrijkskunde makkelijk was. Beike vond
wiskunde moeilijk en biologie makkelijk. Jenske kijkt er naar uit om hbo ’Social work’ te gaan doen in Breda. Beike gaat
naar de ‘Stewardessopleiding’ van de Rooi
Pannen.

gewoon hard geleerd voor zijn havodiploma
op het Odulphuslyceum. Hij vond biologie
moeilijk en dat is ook zijn laagste cijfer
geworden. Geen een vak was echt
gemakkelijk. Zijn hoogste cijfer kreeg hij
voor scheikunde. Floris is nog jong dus
gaat hij eerst een jaartje naar het Koning
Willem I in Den Bosch naar de opleiding
‘Media en redactiemedewerker’. Daarna wil
hij ‘Journalistiek’ gaan doen bij Fontys hier
in Tilburg.

De derde geslaagde in de J.P. Coenstraat,
dit keer op nr. 67 is Lucas Verstappen
die vwo deed op het Odulphuslyceum. Hij
kwam in eerste
instantie één-tiende
punt te kort en was
dus niet geslaagd.
Een dag later
wappert alsnog de
vlag. Lucas is zijn
examen op school
gaan inzien en
vond zelf dat bij
een van zijn antwoorden hij het goede antwoord wél had gegeven. De docent besloot
na lang wikken en wegen Lucas gelijk te
geven. De teamleider, de conrector en de
tweede corrector van het examen werden
ingeschakeld. Lucas kreeg er een-tiende
punt bij en kon toch een feestje gaan bouwen. Het moeilijkste vak was economie en
wiskunde viel hem erg mee. Na de zomer
gaat Lucas ‘Organisatie-wetenschappen’
studeren hier in Tilburg. Zijn diploma heeft
hij alvast goed weten te organiseren.

Lieselotte Wielage (Jan Maurits van Nassaustraat 60) gaat op vakantie met een
vriendin uitblazen van het moeilijke exa-
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door naar de havo en blijft dus nog even op
De Nieuwste School.

men Spaans en het examen natuurkunde
dat wel meeviel. Ze heeft op het vwo van
De Nieuwste School gezeten samen met
buurmeisje Suze waarmee ze ook al op
de basisschool zat.  Ze gaat in september
‘Psychologie’ studeren aan de universiteit
van Twente.

Aan de Daendelstraat 43 hangt de vlag
uit want ook Roza de Wit heeft iets te
vieren. Ze is geslaagd maar niet voor alle

Twee deuren verder woont Suze Somerwil
die ook geslaagd is. Net als buurmeisje
Lieselotte zat ze op De Nieuwste School

vakken. Roza heeft een bijzonder jaar
achter de rug met veel tegenslagen en
verschillende ziekenhuisopnames door
haar epilepsie. Hierdoor liep ze een forse
leerachterstand op. Toch heeft ze veel vakken wel goed afgerond al waren dat geen
eindexamenvakken. Ze gaat volgend
jaar overstappen van het Koning Willem II
College naar de vavo om de rest van de
vakken te halen. Daarna hoopt ze naar de
opleiding ‘Evenementenorganisatie’ te gaan
van De Rooi Pannen. Ze is superblij met
wat ze wél heeft gehaald. Ze mag zeker
trots zijn op zichzelf: die vlag hangt er helemaal terecht!

op het vwo. Ze vond Het wiskunde-examen
moeilijk maar Engels vond ze gemakkelijk.
Ze gaat een tussenjaar doen. Ze wil graag
ontdekken of een studie in het (Engelstalige) buitenland iets is voor haar. Daarna
gaat ze hier of in het buitenland verder studeren. Het wordt óf Engels óf filmproductie.
Op De Nieuwste School is Melle Veenstra
uit de Loudonstraat 31geslaagd voor het

vmbo-tl-diploma. Hij had wel verwacht dat
hij zou slagen. Engels vond hij moeilijk en
wiskunde was het makkelijkst. Melle gaat
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Lichtplan Piushaven
Het is alweer heel wat maanden geleden, dat er informatie naar buiten kwam over de
aankleding van de Piushaven met lichtobjecten. Projectleider Pien Rosmalen praat je
bij over de stand van zaken.
€120.000,- van Stichting Piushaven Levend
Podium zo te verdelen dat zoveel mogelijk
van de ideeën en wensen van de bewoners
daadwerkelijk uitgevoerd kunnen worden.
Maar…de materialen zijn besteld en in het
vroege najaar zou de uitvoering kunnen beginnen ware het niet dat juist nu bewoners
en ondernemers de noodklok luiden over
overlast en vandalisme in de Piushaven.
Dit vergt aandacht en goede timing.

Het klopt, na een vliegende start waarin
rond de vijftig bewoners en een bewonerswerkgroep actief meewerkten aan een
lichtplan werd het nogal stil. Dit plan wat de
Piushaven verbindt, een sprankelende uitstraling geeft en het gevoel van veiligheid
vergroot, kwam niet alleen door corona stil
te liggen
Uitvoering
Dit had eveneens te maken met het coronajaar, waarin prioriteiten helaas vaak
moesten verschuiven. De andere reden
is dat het toch een lastige puzzel was om
het beschikbare budget van ongeveer

Er wordt dan ook even gewacht met het
huis-aan-huis informeren van de hele
omgeving.

Feestelijk Spoorlaan

Wat is het ineens gezellig als je vanonder het spoorwegviaduct de Spoorlaan opkomt.
Twee rijen met rood-wit-blauwe vlaggetjes geven een extra cachet aan deze staat én
aan het Europees kampioenschap Voetbal. Twee buurvrouwen: Janneke en Chantal
kregen het idee en lieten het ‘de mannen’ gewoon meteen uitvoeren
9

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

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!
Overige Specialismen: fysiotherapie, geriatrietherapie, manuele therapie,
kinderfysiotherapie, sportblessures, revalidatie na een operatie of beroerte, Parkinson,
hyperventilatieklachten, COPD, tape, dry needling, begeleid fitness.

Prinsenhoeven 36

013-5420685
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info@vdbraakenmaas.nl

Garagesale op 18 september					

Redactie

Hopelijk gaat het er dit jaar wel van komen: opnieuw een gezellige Garagesale op
zaterdag 18 september a.s. Op dit moment hebben al zo’n 50 deelnemers zich aangemeld, maar er is nog plaats genoeg!
Net als de voorgaande jaren blijft het concept ook ongewijzigd. Je opent je garage
of zet een kraampje neer voor je huis of op
een plek in de wijk Armhoef en verkoopt

ders deze Garagesale organiseert. “Het is
echt uitgegroeid tot een gezellig evenement
dat mensen met elkaar in contact brengt
en dat vinden wij belangrijk in onze wijk.
Meedoen is gratis en de enige voorwaarde
is dat je in de Armhoefse Akkers woont.”
Ze heeft ook een tip voor deelnemers ‘van

de spullen die al maanden of jaren in de
schuur, kelder of op zolder stof staan te
happen. Fietsen, Lp’s, tassen en meubilair
voor een prikkie, maar ook dvd-boxen,
nostalgische video of cassettebanden of
heel veel (kinder)kleding, boeken en/of
speelgoed.

over de Ringbaan’: “Het meeste publiek
komt in de Armhoef zelf kijken. Wil je dus
hiervan profiteren, dan hebben wij wel een
aantal plaatsen waar je kunt gaan staan.
Dat is dan niet voor je eigen voordeur,
maar je hebt dan veel meer aanloop.”

Bij elkaar
“De organisatie zorgt ervoor dat alle inschrijvingen goed verwerkt worden. Op de
plattegrond staat iedereen bij zijn/haar ei-

Ongeveer drie weken voor het evenement
ontvangen de deelnemers een brief met
informatie en ballonnen om hun ‘kraam’ op
te sieren.
Wil je meedoen als deelnemer? Meld je
dan z.s.m. aan via
 garagesalearmhoef@gmail.com.
Je bent van harte welkom.

gen huis aangegeven, maar natuurlijk mag
men ook lekker bij elkaar gaan staan”, vertelt Brigitte van Dam die samen met Marian
van Baast en Anne-Marie van Bragt-Smol11

Waakzaam en dienstbaar

					

Ben Nooijen

Heel erg lang geleden, toen ik nog ’n klein jongetje in ’n korte broek was renden we
met alle kinderen uit de straat direct het poortje achter ons huis in op het moment dat
de wijkagent op zijn fiets de straat in kwam rijden zelfs als we geen belletje hadden
getrokken. We hadden met z’n allen respect voor “oom agent”
Hoe anders gaat het er tegenwoordig aan
toe; de jeugd daagt de agent van tegenwoordig graag uit en zoekt heel erg vaak
het welhaast onzichtbare randje op van wat
nu juist wel- en niet meer geoorloofd is.
Ook wij in onze wijk hebben ’n wijkagent
sterker nog we hebben er zelfs 2! Birgit
Coppens en Elco Tissen. Reden genoeg
om is ’n keer bij hun op de koffie te gaan
in het bureau aan de Stationsstraat. Op ’n
zondagochtend hadden we afgesproken
rond 11.00 uur. Precies ‘n half uurtje daarvoor belde Birgit mij met de mededeling:
“ Kom maar ’n half uurtje later, want we
hebben nog ’n spoedklus af te handelen…”
op zondagochtend dus.

de politie anno nu te werk gaat. Op wat
verder doorvragen blijkt dat zij beide een
hele goede kijk hebben op onze wijk, ze
weten precies waar de angels zitten en wie
de hoofdpersonen in diverse zaken zijn.
Elco: “We houden graag een goed contact
met de wijkbewoners in ons toegewezen
gebied. Iedere dienst voor ons beide begint
door ons uitgebreid in te lezen in afgeschermde dossiers op het inter- en intranet.
Daarin houden onze collegae en wij dus
ook precies bij wat iedere agent tijdens zijn
dienst heeft meegemaakt en welke acties
er al of niet zijn genomen om bijvoorbeeld
een aangifte helder en duidelijk voor ogen
te kunnen krijgen.” Ze halen een voorbeeld
aan wat ik hier niet verder mag optekenen
maar reken maar dat de hele politieorganisatie zeer grondig te werk gaat.

Goed contact
Birgit, al 18 jaar en Elco al 19 jaar werkzaam binnen het korps zijn beide werkzaam in het team Binnenstad waar onze
wijk voor het gemak ook maar onder valt. In
de ‘verhoorkamer’ smaakt de aangeboden
koffie toch lekker. Het zijn gemakkelijke
praters wat het gesprek alleen maar nog
interessanter maakt.
Op mijn vraag “wat doen jullie, waar zijn
jullie, we zien jullie zo weinig in onze
wijk?” komt een uitgebreid antwoord hoe

Dienstbaar
We zien ze weinig fysiek in onze wijk maar
ze weten werkelijk van de hoed en de rand,
ze weten welke straten moeilijk of juist
makkelijk liggen, ook over verkeersituaties.
Sommige knelpunten worden vaak breder
aangepakt met de daarvoor aangewezen
instanties, vaak ook direct in contact met
ambtenaren op het stadhuis, de Buurtraad
of andere vertegenwoordigers in onze wijk;
ze kennen ze allemaal!
In deze ook voor de politie moeilijke Coronatijd proberen ze zichzelf soepel aan de
regels aan te passen, vaak gaat dat goed
soms minder omdat fysiek contact soms
noodzakelijk is. Heel vaak zien ze dat Coronaregels worden overtreden. Beiden proberen dan met een mengsel van gesprek of
werkelijk regelhandhaving duidelijkheid te
geven. Dienstbaar dus. Hun werk is enorm
gevarieerd van gewone gevalletjes van
milde overlast, op te lossen door zichzelf te
laten zien, tot het daadwerkelijk noodzake-

Birgit Coppens
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Om iedere dag actueel te kunnen zijn
volgen beiden regelmatig bijscholingscursussen.
Birgit: “eigenlijk leren we ieder dag bij in
ons veelzijdig vak het is gewoon leuk om bij
de politie te zijn! We zijn vaak de oren en
ogen in jullie wijk en daarvoor waakzaam.”
“Kortom de taak van de wijkagent is mee
veranderd met de tijd”, gaat Birgit verder.
“Elco en ik zijn een hecht team en samen
kunnen we de klus van wijkagent erg goed
aan.”
Graag kom ik nog even terug op hun wel
héél erg moeilijke e-mailadres:
 Wijkagenten-armhoef-hoogvenne.
tilburg-centrum@politie.nl.
Beiden moeten erom lachen, hun antwoord
kort en eenvoudig: “Spoed bel 112; geen
spoed wel politie bel 0900 8844.”

Elco Tissen
lijk optreden om escalaties voor te kunnen
zijn of zo te handelen dat het niet uit de
hand loopt.
Vaak gaan beiden het gesprek al aan aan
binnen onze wijk om te kennen te geven
dat ze weten wat er speelt en dat ze graag
in samenspraak naar een oplossing willen
kijken.

Kinderraad						

Lucy Reijnen

Ik spreek met directeur Gérard Massar van Basisschool Armhoefse Akker want ik zou
het leuk vinden wanneer in het wijkblad wat vaker verhalen over kinderen uit onze
wijk zouden staan.
langrijk om te weten wat leerlingen denken
over alles wat met school te maken heeft.
Ik krijg een uitnodiging voor de allereerste
vergadering van de Kinderraad en mag
dan mijn vraag aan de leerlingen stellen.
Spannend!

Ik stel voor dat ik dan, op bijvoorbeeld een
vast tijdstip, op school te vinden ben en dat
kinderen dan geïnterviewd kunnen worden.
Over iets wat ze meegemaakt hebben,
over het leven, over hun huisdier, over hun
spreekbeurt, hun hobby, hun dromen, hun
belevenissen. Kortom over van alles en
nog wat.
Meneer Gérard vindt het een goed idee.
Hij vindt het belangrijk dat kinderen zich
kunnen laten horen. “Daarom komt er op
school volgend schooljaar ook een ‘Kinderraad’. Daarin kunnen kinderen hun stem
laten horen”. Meneer Gérard vindt het be-

Dit vrolijke meisje mag binnenkort naar de
basisschool! Ze wordt bijna 4 en leert al
spelenderwijs tellen. Ze is er klaar voor, de
wereld mag weer open
[foto France Ghijsen]
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Rood-wit-blauw in de straten 			

Debbie de Weijer

Een paar weken terug ontving ik een briefje in de brievenbus van Julie. Ze zou het
leuk vinden als iedereen in onze straat de vlag zou uithangen voor het Europees Kampioenschap Voetbal, zodat er meer rood-wit-blauw te zien zou zijn.
Een superleuke actie en meteen gingen er
ook meerdere vlaggen uit in onze straat.
Op het moment dat ik Julie spreek, hangen er al zo’n 19 vlaggen. Julie van Zon
(9) woont sinds maart aan de Hoevense
Kanaaldijk, voorheen in de Heile Schoorstaat. Ze zegt dat ze het gezellig vindt als
de straten versierd zijn.
Leuke actie
De versieringen met kerst (lichtballen) en
de carnavalsvlaggen vond ze ook leuk.
Haar EK-actie was eigenlijk spontaan
ontstaan. Ze had een briefje gemaakt en
dit gekopieerd voor de hele straat (en een
paar huizen in de zijstraten waarvan ze
de mensen kent). Hierop kreeg ze enkele
kaartjes en berichtjes binnen dat mensen
dit een leuke actie vonden. Persoonlijk vind
ik zo’n actie ook een mooie gelegenheid
om de mensen in je straat een beetje beter
te leren kennen.
Maar Julie wil niet alleen versieren, maar
ook Oranje aanmoedigen. Als het mag van
papa en mama kijkt ze ook naar het voet-

Julie met vlag en oranje outfit:
klaar voor het EK!
bal. Als ik vraag naar de eindeklassering
van Nederland dan hoopt ze dat Nederland
1e wordt, of in ieder geval in de Top 5. Nu
(in de groepsfase) weten we nog niet waar
we gaan eindigen, maar bij het uitkomen
van dit krantje is de EK -bijna- voorbij.
Op school had Julie tijdens de dag van de
2e wedstrijd van Oranje ook een actie opgezet: veel kinderen kwamen toen in oranje
outfit naar school. Ook vragen andere
kinderen aan haar om soms wat te organiseren zoals een carnavalsquiz. Grote kans
dat we vaker iets van Julie gaan horen,
want ze vindt het leuk om gezelligheid te
creëren! En wij ook!

Zeg daar maar eens ‘nee’ tegen
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Wil je iets melden
over je buurt?

Wil je weten wat de
gemeente besluit
over je buurt?

Meld het met de
Fixi-app

Volg het met de
Over uw buurt-app

ANDERE VRAGEN AAN DE GEMEENTE?
KIJK OP WWW.TILBURG.NL OF BEL 14 013.
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Moerenburcht: nieuw wijkje vlakbij onze wijk

Rian van der Schoof

Op het terrein tegenover het voormalig dierenpension zal over niet al te lange tijd de
eerste spade de grond ingaan voor de realisatie van ‘Moerenburcht’.
Door de ligging tussen de hoog sporen en
de vele volgroeide bomen heeft de locatie
wel wat weg van een groene, besloten
vallei.
Het betreft een kleinschalige buurt met
10 koopwoningen, waarvan de bewoners
gezamenlijk eigenaar worden van het
omliggend perceel grond. Er worden 2
woningtypes gebouwd, beiden zijn geschikt
en ingericht om gelijkvloers te wonen. Op
de bovenverdieping zijn óf 3 slaapkamers
(type A) óf de bovenverdieping is leeg en
naar eigen inzicht te gebruiken (type B, de
hoekwoningen). Aan de buitenzijden zijn
ruime terrassen voorzien, terwijl men aan
het binnenplein de woning betreedt. Er is
voor ieder huis een berging en voldoende
parkeergelegenheid. Het betreffen duurzame en energiezuinige woningen, waardoor
de bewoners weinig tot geen stookkosten
hebben. De collectieve tuin kan door de
bewoners in onderling overleg worden
ingericht.

We zijn in gesprek met Rob Keijzer van
projectontwikkelaar Honk, die samen met
architectenbureau Format A dit kleinschalige woonplan heeft ontwikkeld. De naam
van dit plan is volgens hem ontleend aan
het nabijgelegen Moerenburg, maar van
een echte burcht zal geen sprake zijn, al
wordt het wel een kleinschalige bewonersgemeenschap.
Vallei
Even in het kort: Moerenburcht ligt tussen
de twee spoorlijnen naar enerzijds Den
Bosch en anderzijds Eindhoven. Buiten
zul je daar straks de treinen horen en zien,
binnen zul je er weinig of niets van merken.

Senioren
Een fijne plek voor kleine én grote gezinnen. We weten dat er veel vraag is naar
woningen voor onze senioren. Velen van
hen willen graag in de buurt blijven wonen,
wanneer hun huidige woning te groot en/
of te bewerkelijk wordt. Dit plan kan een
goede optie zijn, wanneer men o.a. graag
tussen andere gezinnen wil blijven wonen,
het zogenaamde co-housing. Een woning
voor de rest van jouw leven dus!

Een overzicht van Moerenburcht met
linksonder de spoorlijn richting
’s Hertogenbosch en het fietspad
17
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Interesse? Er bestaat al enige tijd de mogelijkheid om vrijblijvend in te schrijven op
de nieuwsbrief via  www.honk.nl. Daar is
alle tot nu toe bekende informatie over dit
mooie project te vinden.

en outs worden uitgelegd en de richtprijzen van de diverse type woningen bekend
worden gemaakt. Vervolgens zullen 10
mensen worden gevraagd in een planteam,
dat gaat meebeslissen over een aantal mogelijke opties qua opzet van de woningen
en het omliggende perceel.
In de eerste helft van 2023 kan het dus
zomaar jouw nieuwe thuis worden!

Na de zomer worden de mensen die
ingeschreven staan uitgenodigd voor een
informatiebijeenkomst. Dan zullen alle ins

Nieuw: Stichting Tilburg AHOI
De rondvaartscheepjes in de Piushaven van Stichting Tilburg te Water varen door
onder nieuwe vlag: Stichting Tilburg AHOI. Deze nieuw opgerichte stichting ontfermt
zich over de rondvaarten en de diverse evenementen in de Piushaven.
Binnen stichting ‘Tilburg te Water’ is een
splitsing van activiteiten ontstaan. Tilburg
te Water gaat zich voortaan vooral richten
op natuureducatie. De doorstart van de
scheepjes is mede mogelijk gemaakt door
Wil Versteijnen van GVT die een groot
hart heeft voor de Piushaven en al een rol
speelde bij het behoud van de haven midden jaren ‘90. Ook heeft hij steeds ondersteuning geboden bij het beheer van de
rondvaartscheepjes.
Sous le Pont
De Tilia, Waterlander en Waterjuffer varen
al sinds 2010 met groepen binnen en
buiten de Piushaven. Na een jaar coronapauze, kunnen ze nu weer het water op. Tilburg AHOI zet de vaartochten met muziek
of gids, eten en drinken zo snel mogelijk
weer boekbaar op hun website (zie onderaan). Dit soort vaartochten waren namelijk
op halve bezetting door corona niet meer
rendabel. Ook pakt Tilburg AHOI de draad
op van de organisatie van uiteenlopende
culturele evenementen op en aan het
water, zoals de varende concerten ‘Sous le
Pont’.
Het nieuwe bestuur en de vertrouwde
schippersploeg gaan aan de slag onder
aanvoering van voorzitter en scheepswerktuigbouwkundige Rowan Saint (30). De
grondleggers van de rondvaarten in Tilburg,
John La Haye en Caroline Docters van
Leeuwen, steunen de nieuwe stichting.

De rondvaarten in en om de Piushaven
kunnen geboekt worden via Tilburg AHOI
Ook een voorliefde voor schepen? De
stichting zoekt nog ondersteuning bij het
scheepsonderhoud en de administratie.
Aanmelden kan via de contactgegevens op
de website  www.tilburgahoi.nl.

Hopelijk een symbolische foto. Dit mondkapje verdwijnt onder het bouwzand in
een van de straten rond onze wijk. Corona
lijkt momenteel op haar retour en daarmee kan ook het verplicht dragen van een
mondkapje wellicht tot het verleden gaan
behoren (foto France Ghijsen)
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Beste buurtbewoner van de Armhoefse Akkers,
Weet jĳ precies waar je moet beginnen met het verduurzamen van je huis? Of zie je soms
ook door de bomen het bos niet meer? Om jou te helpen slimme en bewuste keuzes te
maken organiseert Interpolis op 14 juli om 19.00 uur voor jouw wĳk een webinar over het
slim en veilig verduurzamen van je huis. Het webinar duurt een uurtje. Je kunt gratis
deelnemen, het enige wat je hoeft te doen is je aanmelden. Stuur een mailtje naar
wonen@interpolis.nl en ontvang de link.
In jouw wĳk zĳn er veel kansen om te verduurzamen
Waarom jouw wĳk? Uit onderzoek blĳkt dat niet alleen jĳ, maar ook een hoop van je
buurtgenoten flink kunnen besparen op hun energierekening door te verduurzamen. Als
verzekeraar wil Interpolis graag (dichtbĳ huis!) helpen bĳ het verduurzamen van je huis, op
een slimme en veilige manier. Zo vergroot je je woongemak, voorkom je op termĳn schade
aan je huis en wordt schade aan en door het klimaat beperkt. Om deel te nemen aan het
webinar hoef je niet bĳ Interpolis verzekerd te zĳn.
Het webinar helpt jou slimme en veilige keuzes te maken
In het webinar vertellen verschillende experts op het gebied van zonnepanelen, isolatie en
groene daken hoe je jouw huis het beste kunt verduurzamen en in welke volgorde. Ook
vertelt de gemeente Tilburg over subsidiemogelĳkheden. Interpolis biedt jullie
mogelĳkheden om als buurt samen te verduurzamen, bĳvoorbeeld met groepskorting en
andere voordelen. Met deelname aan het webinar zit je nergens aan vast, dus luister gerust
mee. Meld je aan door te mailen naar wonen@interpolis.nl.
Persoonlĳk advies voor jouw woning
Tĳdens het webinar kun je jouw vragen stellen aan de experts. Mocht je toch meer willen
weten of meteen aan de slag willen met het verduurzamen van jouw huis, dan kun je je
tĳdens en na het webinar aanmelden voor een persoonlĳk advies gesprek.
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Bomen in de wijk 						

Luc Houben

De lente is toch gekomen! Het heeft even geduurd, maar nu is alles in rap tempo
groen geworden. In een poging om meer te weten te komen over de bomen in onze
wijk heeft bomenliefhebber Joost Werkhoven mij op een zaterdagochtend rondgeleid.
Het was een mooie, leuke en leerzame tocht.
Het is niet eerlijk verdeeld tussen Tivoli en
Armhoef: waar het aantal monumentale
bomen in Armhoef op éen hand te tellen is zijn er aan de andere kant van de
Ringbaan Oost tientallen bomen die een
monumentale status hebben. Uitschieter
is toch wel het Parkje van Toen naast het
kerkhof, waar meer dan twintig prachtige
exemplaren staan. De rode beuk valt
natuurlijk van verre al op; ook al omdat de
boomspiegel is beschermd met stronken en
houtsnippers. Maar er staat ook verscholen
tegen het hek van het kerkhof een Noorse
esdoorn. Samen hebben we de omtrek gemeten: 360cm! Indrukwekkend en prachtig
om te doen ook. De twee hemelbomen aan
de kant van de St. Jozefstraat zijn overigens meer dan toepasselijk zo vlak bij de
begraafplaats.

In de tuin van het klooster een
prachtig bloeiende magnolia
ziekte; een bacteriële aandoening die maar
moeilijk te bestrijden is. Dit is gemeld bij de
Gemeente en de boom wordt nu jaarlijks
geïnspecteerd vanwege de veiligheid.’
Groene beuk
Enigszins ontdaan gingen Joost en ik
verder, naar de groene beuk in de Loudonstraat die vroeger in de tuin van de pastorie
stond. In de herfst was hier een hele grote
zwam aan de stoepkant zichtbaar. Dat belooft helaas voor de toekomst weinig goeds
voor deze boom. Maar eind goed al goed;
in de binnentuin van het klooster vonden
we een prachtige en unieke magnolia
die op dat moment in volle bloei stond.
En de monumentale vleugelnoot op de
speelplaats van de BSO blijkt tot de dikste
bomen van Tilburg te horen en zijn grootse
kroon is het bekijken zeker waard.

Paardenkastanje
Op naar de paardenkastanje die de glansrijke hoofdrolspeler in dit artikel zou moeten
worden: de ANWB-paardenkastanje. Twee
teleurstellingen: er viel bar weinig historie
te vinden over het hoe en waarom van
deze boom. Behalve een tekening dat er
in 1934 een hekje rondom is gezet door de
Gemeente. Maar de grootste teleurstelling
was toch wel de constatering dat de boom
aangetast is door de kastanjebloedings-

Misschien zijn er nog meer verborgen
pareltjes in privé-tuinen? Zodra er meer
versoepelingen rond corona doorgevoerd
worden kan Joost op aanvraag een monumentale bomenrondleiding verzorgen door
de wijken.
Contact:  joostwerkhoven@outlook.com.
Het is een geweldige manier om meer te
weten te komen over de natuur in de stad.

De bast van de paardenkastanje
is zwaar aangetast
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Boomspiegels
Het stukje grond rondom de bomen in onze straten, de zogenaamde boomspiegel,
wordt steeds vaker door buurtbewoners benut om er wat plantjes in te zetten. Dat kan
en mag, maar het vereist wel onderhoud.
Zo kregen we van de gemeente door dat
er geen water meer wordt gegeven bij de
boomspiegels in de J.P. Coenstraat en
Armhoefstraat. Dit gebeurde vorige jaren
nog wel als nazorg na het zetten van de
planten. Nergens in Tilburg wordt verder
water gegeven aan de planten in de openbare ruimte. Dus de vraag is aan bewoners
om dat zelf te doen en zo te proberen het
groen zo mooi mogelijk te houden.
Adoptie
Verder zijn er verschillende mensen in de
wijk die al zorgen voor een boomspiegel
of tuintje. Het plan is om dit inventariseren en met een soort contracten vanuit
de gemeente te regelen dat zij de boomspiegel adopteren. De gemeente gaat er
dan vervolgens niet meer voor zorgen. Dit
voorkomt ook het weg schoffelen van pas
gezaaide plantjes, wat nog wel eens leidt
tot verdrietige of vervelende situaties.
Zorg je al voor een boomspiegel of klein
plantsoentje en wil je dat dit meer officieel
wordt geregeld? Mail dan binnenkort naar

de Buurtraad. Alle vakken worden zo geïnventariseerd en je hoort er meer van.
Mail hiervoor naar
 buurtraad@armhoefseakkers.nl.
Hopelijk zorgt dit voor meer groen en bloemen in de wijk.

Punten uit de
Buurtraadvergadering van
8 juni 2021
De bloembakken-actie is een groot succes geworden. Er zijn 88 bloembakken opgehangen
in de buurt. Buurtraadslid Rian van der Schoof heeft dit project geregeld en zelf hard
meegewerkt. Er komt een oproep om de interesse voor evt. volgend jaar te peilen. Deze
oproep staat elders in deze buurtkrant.
Zolang er nog geen veranderingen zijn doorgevoerd, blijven de spandoeken tegen het
doorgaande vrachtverkeer hangen. Ook hangen er nog steeds veel posters voor de
ramen. De gemeente is bezig met voorbereidingen voor de verschillende maatregelen. Het
idee is om de spandoeken te laten hangen, totdat het verbod voor doorgaand vrachtverkeer
van kracht is. In het voorjaar van 2022 komt het
22 portaal boven de Ringbaan-Oost om
vrachtverkeer te ‘dwingen’ eerder af te buigen. Binnenkort beginnen gesprekken over de
verbodsborden.

doorgaande vrachtverkeer hangen. Ook hangen er nog steeds veel posters voor de
ramen. De gemeente is bezig met voorbereidingen voor de verschillende maatregelen. Het
idee is om de spandoeken te laten hangen, totdat het verbod voor doorgaand vrachtverkeer
van kracht is. In het voorjaar van 2022 komt het portaal boven de Ringbaan-Oost om
vrachtverkeer te ‘dwingen’ eerder af te buigen. Binnenkort beginnen gesprekken over de
verbodsborden.
Over het parkeren bij FC Tilburg en het gebruik van hun parkeerterrein is een afspraak
geweest. Veiligheid staat voorop, dat is duidelijk. Het overleg wordt vervolgd.
Er is nog budget vanuit Verrijk je Wijk beschikbaar voor straten die deze zomer bijv. een
straatfeest of straatspeeldag willen houden. Deze bijdrage dekt niet de hele kosten, maar
kan een leuk extraatje zijn. Laat dat niet lopen. Vraag het budget via de mail op tijd aan bij
de Buurtraad.
Voor wat betreft de bouwplannen op het Aldi-terrein is het wachten op het aangepaste
plan van de projectontwikkelaar nadat het eerste plan voor bijna vijftig appartementen door
de gemeente is afgewezen. De Buurtraad heeft nogmaals aandacht voor levensloopbestendig wonen voor senioren gevraagd.

Toffe Tuinen
Dit jaar vindt de open Toffe Tuinen route plaats op 11 en 12 september door heel
Tilburg, Berkel-Enschot, Udenhout en zelfs tot in Goirle. Tuineigenaren en creatievelingen kunnen zich nu inschrijven.
De lokale natuur en hoe we daarmee
omgaan, is onderdeel van onze dagelijkse
cultuur. Daarom wordt dit jaar tijdens de
open tuinen route de link gelegd tussen
tuinen en mensen.
Het koppelen van ambacht, cultuur en tuinen is een internationaal bekend fenomeen
en daarom is de organisatie op zoek naar
kleine, laagdrempelige exposities in een
mooie of inspirerende tuin. De makers mogen zowel starters als ervaren ambachtslui

zijn. Denk aan vormgeving en beelden,
hout- of stofbewerking, schilderwerken,
fotografie, bloemenkunst, gerecyclede
tuinsculpturen etc.
Tuinen en makers worden ‘gematcht’ na
inschrijving. Deze staat open tot de start
van de zomervakantie. De plattegrond
met actuele aanmeldingen staat inmiddels
al op de website van de stichting  toffe
tuinen.nl. De definitieve routekaart zal ook
op papier beschikbaar gesteld worden aan
bezoekers.

Huisvlijt in de wijk: zelfgemaakte vlaggetjes om je ongenoegen over niet opgeruimde hondenuitwerpselen wereldkundig
te maken. Waarschijnlijk helpt het geen
drol, maar niet geprikt is altijd mis natuurlijk. Of wellicht dat de SP hierin nog wat
gaat betekenen, nu zij voorstellen om van
alle honden in Tilburg het DNA te laten
vaststellen, zodat na een drol-analyse het
baasje kan worden opgespoord

De firma Verhoeven doet zeer goede
zaken in onze wijk. Overal waar een
verbouwing aan de gang is, staan er containers van deze firma. Je zult er maar
aandelen in hebben (foto France Ghijsen)
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Pak jij je camera

Komt hier een foto van jou? Dat kan, als je jouw opname
stuurt aan de redactie via 7 armhoefseakkers@gmail.com.
Marcel Swinkels maakte onderstaande foto op 14 mei jl. in alle
vroegte toen de Armhoef ontwaakte. Zo lijkt een deel van de
Daendelsstraat in de mist op te gaan.

[@ foto Daendelsstraat hieronder plaatsen op de pagina naast Antonymus]
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No-go-area?
Sinds enige tijd wordt onze buurt opgesierd door rondrijdende appelgroene elektrische
scootertjes. De e-scooter wordt als deelmobiel verhuurd door een club die ‘Go-sharing’
heet, die met haar product een bijdrage zegt te leveren aan de energietransitie naar
duurzaam vervoer. Het ding is op te roepen en op te starten met behulp van een app.
Tegen betaling van een bepaald tarief kun je een ritje maken van jouw A naar B.
Een prima initiatief, waarvan veelal jongeren gebruikmaken. Toch hoor je ook wel klachten vanwege hinder, want die scootertjes worden her en der op de stoepen geparkeerd.
Soms wel vier(!) naast elkaar, waardoor er voor de voetgangers weinig ruimte over blijft.
Voor de meeste is dat niet zo’n probleem, maar voor de slechtzienden onder ons weldegelijk. Die ‘zien’ zich geconfronteerd met een plots opduikend ‘unidentified object’ die
een vlotte doorgang belemmert. Vooral is dat het geval als de gebruiker zijn e-scooter
net om een hoek geparkeerd heeft, en dan niet zelden ook nog midden op de stoep.
Een andere onhandige situatie die voorkomt, is als het e-ding net voor de poort van een
huis wordt geparkeerd. De fluorescerend groene kleur blijkt ook een zekere aantrekkingskracht te hebben voor kinderen. Soms dansen ze eromheen als jonge indiaantjes (excusez
le mot!) rond een totempaal. De e-scooter blijft dan niet altijd overeind staan.
Uit de site van Go-sharing blijkt dat er ook no-go-area’s te zijn, bijvoorbeeld in drukke
winkelstraten. Ook geeft die keurig aan om toch vooral netjes te parkeren, waar het wel
mag, zoals in de Armhoefse Akkers. Intrigerend is hoe zo’n ding plotseling in onze buurt
kan opduiken. Heeft de buurtraad daarover mogen vergaderen, zoals over de deelauto?
Die blijkt overigens maar moeilijk aan de praat te krijgen.
De naam van het transitieproject wekt associaties op
met het eeuwenoude Chinese bordspel Go waar het
erom gaat dat elke speler een zet doet op het aanvankelijk lege bord door een steen op een nog onbezet kruispunt te plaatsen. Een eenmaal gezette steen kan niet
meer verplaatst worden. Zo erg is het met de e-scooter
nog niet gesteld, maar wel slaat hij alarm als je hem wil
verplaatsen.
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21 in 21							

Lucy Reijnen

Hoe is het om 21 jaar oud te worden in 2021? Met deze vraag zocht ik ervarings-deskundigen op en dit keer kwam ik bij Joost Lamers terecht in de voormalige pastorie
aan de Ringbaan-Oost.
Toekomst
Joost heeft geen idee hoe zijn toekomst
eruit zal zien. “Eerst mijn bachelor afmaken
en daarna wil ik een Master gaan doen.
Welke richting weet ik nog niet eens.” Joost
denkt na, “Het zou goed zijn om een bedrijf
van binnenuit te leren kennen. Dus een
soort stage als werkstudent.”
Voor de verre toekomst wil Joost weg uit
Tilburg. Hij is opgegroeid in een dorp en wil
ook weer in een dorp gaan wonen, misschien met kippen of schapen.
Tips
Als ik Joost vraag om tips voor leeftijdsgenoten vindt hij dat mensen elkaar vooral
moeten blijven opzoeken. “Niet te veel
piekeren. Neem alles met een korreltje
zout. Uiteindelijk komt alles op zijn pootjes
terecht.”
Joost heeft het naar zijn zin aan de Ringbaan Oost. Ze hebben nieuwe buren; een
compleet klein wijkje dat grenst aan hun
achtertuin. “Het afgelopen jaar is het drukker geweest in ons huis dan normaal, dat
kwam ook door corona. Iedereen moest
binnenblijven. We konden niet uitgaan.
Toch hebben we wel erg leuke buren om
ons heen. We kregen laatst een mailtje van
iemand. Die had een bank over. Of wij die
wilden hebben om in de voortuin te zetten”
Joost lacht. “Die staat nu in de kamer en
onze oude bank staat buiten.”

Joost is student Bedrijfseconomie aan
Tilburg University, is derdejaars en wordt in
september 21. Hij hoopt dan dat hij het leuk
kan vieren: “Ik hoop dat de coronamaatregelen het een beetje toelaten.” Hij heeft al
een vaccinatieafspraak staan, net als de
meesten van zijn huisgenoten. Hij wil weer
heel graag naar festivals in de zomer.
Volwassen zijn
“De volwassenheid begint eigenlijk op het
moment dat je het huis uit gaat. Je beseft
dan hoe duur alles is, je wordt zelfstandiger
omdat het moet. Meer op je eigen benen
staan, je eigen wasje draaien”, zegt Joost.
“De overstap van het voortgezet onderwijs
naar de universiteit is een grote stap. Het
is een sprong in het diepe. Van mijn ouders
kreeg ik daarom ook heel letterlijk ‘een
sprong in het diepe’: ik kreeg een parachutesprong!” Gave ervaring.
De dromen van Joost voor dit jaar zijn
niet groots en spectaculair. Hij wil dit jaar
gewoon weer het ‘gewone ’leven oppakken. Nieuwe mensen leren kennen, naar de
kroeg gaan. Dat het leven weer ‘open’ gaat.

Binnenkort organiseert Joost samen met
zijn huisgenoten een buurt-barbecue om
elkaar beter te leren kennen. “Leuk”, zegt
hij, “we zitten hier goed.”
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Nieuwe wethouder op
bezoek
Wijkwethouder Rik Grashoff bezocht op 16 juni jl. even onze wijk om kennis te maken.
Rik is als wijkwethouder de opvolger van Mario Jacobs. In de tuin van Café Zomerlust
is de wethouder door de Buurtraad bijgepraat over lopende en minder lopende zaken.
De bewoners van de splitsing
Oisterwijksebaan/J.P. Coenstraat hebben
hun plan gepitcht om daar zelf, in eigen
beheer, iets moois van de zieltogende
plantsoenen te maken. De wethouder is
enthousiast, maar er zijn mitsen en maren.
Bij de Waterzuivering heeft ondernemer
Luc Zweerts zijn WaterProef-plannen toegelicht. Daar is het wachten op Rijksmonumentenzorg. Grashoff kent het dossier, zo
blijkt. De gemeente houdt vooral een vinger
aan de pols waar het gaat om het verkeer
en parkeren. Verder heeft de Buurtraad
de wethouder bijgepraat over de plannen
voor het Aldi-terrein, de verbouwing van
het klooster, de druk op Moerenburg en de
wens voor huisvesting voor senioren die
graag in de wijk willen blijven wonen.

Wethouder Rik Grashoff (r.) laat zich voorlichten door Luc Zweerts van WaterProef

“Mag ik ‘n half pondje kaas?” 			

Ben Nooijen

Een heel gewone vraag op de versafdeling van de supermarkt of op de markt.
Maar let op ik ga je als lezer meenemen naar een heel andere wereld, de wereld van de
ambachtelijke kaasmakerij. Huh? Hoor ik je denken, waar gaat dit nu weer over?
ik nu juist uitgenodigd zijn om samen met
anderen achter de muren te mogen kijken.
Het voelt bijna sereen (rustig open stil)
als we voorbij de voordeur mogen komen.
Daar begroet broeder Isaac ons gekleed
in zijn witte habijt met bruine banier
eroverheen. Dat moet wel een bijzonder
mens zijn. En dat is hij ook, gedreven
door enthousiasme leidt hij ons rond in de
kronkelen en catacomben van de abdij. Ja
inderdaad hier belijden ze hun geloof al
heel vroeg in de ochtend met de nog weinig
inwonende medebroeders. En inderdaad
hier wordt het enige Nederlandse trappistenbier nog gebotteld “La Trappe” en dat

Een heel klein stukje verder fietsen door de
Armhoefse Akkers en langs Moerenburg
vind je het landelijk gelegen Trappistenklooster. Alleen de weg er naartoe maakt
je al enthousiast over het beeld dat je ziet,
‘n breed fietspad met aan het eind van
de weg het klooster. Veel van ons zullen
met veel plezier terugdenken aan de fijne
momenten op het terras daar.
La Trappe
Maar je weet als bezoeker van datzelfde
terras; er moet veel meer zijn achter deze
muren die de indruk geven dat de abdij een
gesloten gemeenschap is. Haha: en laat
27

[Advertorial]

Lidwina klooster

Beste buurtbewoner,
Afgelopen april lieten wij u weten dat wij hoopten nog voor de zomer onze plannen
voor het Lidwinaklooster aan u te kunnen presenteren. Helaas blijkt die planning
te optimistisch.
Het afstemmen met zowel de gemeente Tilburg als de Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed duurt wat langer dan verwacht. De monumentale status van het gebouw
zorgt uiteraard voor extra uitdagingen. Datzelfde geldt voor het realiseren van een
goede parkeeroplossing op eigen terrein. Het leggen van deze puzzel willen we
uiterst zorgvuldig doen en dat kost tijd. Daar komt ook bij dat wij u graag een plan
presenteren waarvan wij weten dat het financieel haalbaar is, maar ook wenselijk
voor de gemeente en rijksdienst.
We gaan nog steeds uit van ongeveer 50 appartementen voor de verhuur. We
verwachten straks langdurig te verhuren aan onder andere senioren, starters en
mensen die met spoed een woning zoeken (bijvoorbeeld door een scheiding).
We verwachten kort na de zomer een volledig beeld te hebben van onze renovatieplannen en hoe we omgaan met de parkeersituatie. Dan komen we uiteraard bij
u terug voor een uitgebreide toelichting. Dan horen wij ook graag uw zorgen of
aandachtspunten. Deze stap is voor ons als ontwikkelaar een verplichting, maar
als goede buur vinden we een goede toelichting ook een vanzelfsprekendheid.
Voor de ontwikkeling van het klooster is een nieuw bestemmingsplan nodig.
Indien alles voorspoedig verloopt, zou deze procedure ergens eind 2021 van start
kunnen. Ik wens u vast een fijne en gezonde zomer toe!
Ben Poelman
Directeur BB Vastgoed en eigenaar Lidwina Klooster
Info@househunting.nl

WILT U OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN
ALLE ONTWIKKELINGEN ROND HET LIDWINA KLOOSTER?
Meld uzelf aan voor onze nieuwsbrief. Wij informeren u via de
mail zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn. Aanmelden kan via
https://mailchi.mp/c13652a24414/lidwina-klooster-tilburg
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doen ze al ruim 40 jaar, waarin La Trappe
is ’n begrip geworden. Stiekem begin ik ’n
beetje trots te worden op ons Tilburgse La
Trappe.

kende naam en begon de afzet te groeien.
Broeder Isaac begint ’n beetje te glimmen
als hij enthousiast zijn verhaal vertelt, hij is
er trots op want binnen zijn gemeenschap
en binnen zijn abdij hadden ze een opening
gevonden in dit Coronatijdperk.

Kazen
Ruim 40 jaar wordt hier gebeden en gebotteld, jawel in ’n abdij. Maar behalve hele
mooie ambachtelijke bieren maken ze hier
ook kaas!
Ambachtelijke kazen wel te verstaan,
ze worden met liefde en zorgvuldigheid
gemaakt zo blijkt wel. Broeder Isaac vertelt
dat zes medebroeders van hem hier vier
dagen in de week zich specialiseren in de
bereiding van kazen. Abdijkaas dus (kaas
moet ook rusten).
Maar ondanks de besloten gemeenschap
presenteerde Corona hier ook zijn tentakels. De verkoop van de ambachtelijke bieren en kazen stokte, bezoekers bezochten
de abdij niet meer net zoals de consument
de terrassen meden.
De hoeveelheid kaas hoopte zich op; hoe
nu verder? De koeien bleven maar melk
geven liters na liters en de kaasproductie
draaide dus ook door. Er moest wat op gevonden worden. Broeder Isaac had naast
zijn vele dagelijkse gebeden ineens een ingeving! We geven de kaas hetzelfde etiket
mee als het etiket dat op ons bier staat, en
ineens was er ’n link gelegd. Trappistenbier
en Trappistenkaas: Eureka het bleek een
gouden gedachte van de broeder en het
werkte nog ook. Door de combinatie van
bier en kaas beiden uit een eeuwenoude
abdij kreeg de kaas een veel meer be-

Gouden koppel
Bier en kaas een gouden koppel; presenteer eens ’n stukje kaas bij ’n Trappist en er
blijft geen kaasplankje onberoerd: gewoon
op!
Als je ’n borrel geeft in de buurt of op je
werk dan wordt het vanzelf gezellig, geef je
diezelfde borrel met Trappistenbier en met
een bijzondere Trappistenkaas dan wordt
er al heel gauw heel anders gereageerd:
“mmm dat is lekker”, want je presenteerde
iets unieks iets dat lokaal is. Ga maar eens
op bezoek in de abdij dan word je vanzelf
enthousiast.
En dat kan hoor! Ook jij kan binnen de
catacomben van de abdij verleid worden
tot het nuttigen van ’n lekker stukje kaas op
zaterdag 10 juli as vanaf 11.00 uur ben je
welkom.
Zet ‘m in je agenda het is “kaai leuk” en
nog lekker ook.
Er ligt momenteel zo’n 15.000 kg kaas te
veel in de abdij. Normaal worden de kazen
in de abdij verkocht en wordt de overwinst
gebruikt om de scholen in Oeganda te versterken met gebouwen en een veel betere
vorm van onderwijs, dat ligt nu helemaal
stil. Het gaat de broeders echt aan het hart
dat ze hun steun nu niet kunnen verlenen.

Nieuw Pastoraal Team in Parochie De Goede Herder
Na 12 jaar werkzaam te zijn geweest binnen onze parochie
zijn Pastoor Jeroen Miltenburg en kapelaan Karel Loodts
door het bisdom overgeplaatst naar andere locaties. Het
nieuwe pastoraal Team dat op 1 juli is gestart bestaat uit
pastoor Robert van Aken, kapelaan Cyrus van Vught en
kapelaan Harm Eskes. Op de website van de parochie
 www.parochiedegoedeherder.nl stellen ze zich kort voor.
We wensen hen natuurlijk een mooie tijd toe!
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Historische flarden

Huize Moerenburg (2)					Martin de Brouwer
In de vorige editie van dit wijkblad deelde ik met u een stukje geschiedenis over
Moerenburg; de veertiende-eeuwse adellijke hoeve, die de pastorie van Tilburg werd.
Het verhaal hield echter niet op in 1502, toen pastoor Rutger van Holten Moerenburg
betrok. De rijkste en de roerigste jaren moesten nog komen.
De onvrede in de Nederlanden groeide.
Een nieuwe geloofsovertuiging, het
protestantisme, won aan invloed. In 1568
brak een oorlog uit die tachtig jaar zou
duren, tussen de katholieken, trouw aan de
Spaanse koning, en de protestanten.
Moerenburg werd eind zestiende eeuw
minstens twee keer geplunderd. Eenmaal
door dertien soldaten uit Heusden, een
tweede keer door vijf mannen die, toen
ze door de Tilburgers werden verdreven,
dreigden de pastoor te gijzelen en de
pastorie in brand te steken. 15 april 1595
zou echter de meest droeve dag in de
parochiegeschiedenis worden. De kerk werd
door de Spanjaarden in brand gestoken.

omstandigheden steeds bevalliger werd.
Pastoor Wichmans beschreef zijn huis in de
jaren dertig van de zeventiende eeuw als:
‘Cubiculum pastoris (de slaapkamer van de
pastoor), libri (bibliotheek), het groot salet,
het gruen camerken, de Neder-caemer aen
de plaetse, de poort-caemer, het caemerken
Emaus in de keucken, de keucken en de
Gote, Brouwhuijs, kelder en solder.’
Renovatie
Na de val van ’s-Hertogenbosch in 1629
verschoof het overwicht in Brabant definitief
naar de protestanten. In 1648 werd de
vrede getekend. Pastoor van Dijck werd
uit Tilburg verdreven. De protestantse
predikant Paridanus Lemmanus vestigde
zich in Moerenburg. Maar het geloof van
de mens bleek niet zomaar gebroken; de
Tilburger bleef fel-katholiek.
Moerenburg raakte in verval. In 1652
klaagde Lemmanus bij het stadsbestuur.
De brug was verrot, de vloeren versleten,
de muren verzakt en het dak lek. Het
stadsbestuur besloot een van de schuren
af te breken en Moerenburg daarmee op te
lappen. In 1660 was de situatie zo slecht
dat Moerenburg zonder renovatie geen
anderhalf jaar meer overeind zou blijven
staan.

Beschrijving
Desondanks volhardden de Tilburgse
pastoors. Zij financierden hun parochie
door het verpachten van het bijbehorende
land, het sluiten van huwelijken, het vieren
van missen voor de gilden en uit giften. De
pastoors investeerden een deel daarvan in
Huize Moerenburg dat ondanks de roerige

Treurdicht
Adriaan van Boucholt maakte Moerenburg
na het vertrek van Lemmanus weer
bewoonbaar. In 1697 kwam buitenplaats
Moerenburg in handen van Philippe Claude
de Saint Amant, kolonel in het leger. Hij
verbouwde Moerenburg tot het fraaie
landgoed, met haar lusttuin, dat te zien is op
het enige schilderij dat van haar gemaakt is.

Gezicht op het huis Moerenburgh nabij Tilburg (collectie Het Noordbrabants Museum,
‘s-Hertogenbosch)
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Na de dood van Philippe (in 1717) werd
Moerenburg in zijn treurdicht beschreven
als:
Wanneer ick mij eens ga Verbeelden,
Wat Moerenburg is, op dit Pas,
En Hoe veel, dat het nu Verscheelde,
Bij dat Het van te voren Was:
Soo seg ik, ‘t was een borgers Woning,
Maar nu, een Heerelijk Palijs,
Al was het een Prins, of Koning
In ‘t Midden van een Paradijs
Van Vrugt, en Vrugteloose Boomen,
Met bos, en dreven, net Beplant,
Besproeit van Sil’vre Water Stroomen,
Kortom. Volmaakt aan alle Kant.
Philippe’s erfgenamen bewoonden nog
enkele decennia het landgoed. In 1750
werd Moerenburg gesloopt; het moet toen
onbewoonbaar zijn geweest. Het bestaan
van Huize Moerenburg raakte in de
vergetelheid.
Pas in 2005 werden de restanten van het
huis ontdekt. Afbeeldingen van opgegraven
objecten, uit de tijd van Saint Amant, zijn in
de reconstructie opgenomen. Deze toont
Moerenburg op het toppunt van haar gratie.
Nu kunnen wij door het landschapspark
struinen en ons proberen voor te stellen hoe
het eens moet zijn geweest. En let dan eens
op de leeuwen bij de toegangspoort, die zijn
authentiek.

Leeuwen sieren de poort van Huize Moerenburg (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

Gedichtje
Eric van Os maakte een mooi gedichtje bij deze uitspraak:
‘trots zou jij naar mij kijken
jouw aanwinst aan die muur
wat was ik kunst,
wat was ik mooi, en oh wat
was ik duur’
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In mijn straatje 					

Janneke Verhoeven

Hoi, ik ben Janneke, opgegroeid in Loon op Zand. Ik ben dus bekend met het gemoedelijke, knusse en het soms hoge ‘ons-kent-ons-gehalte’ van een dorp. Of in dit geval;
een dorp in een stad. Jarenlang kwamen wij hier al in de wijk, de kinderen startten
hier op school. Maar wij bleven een soort van export, zoals dat genoemd werd, want
tsja, we woonden nou eenmaal ‘buiten de wijk’.
Sinds twee jaar wonen wij (mijn twee jongens en ik) hier, in de Heile Schoorstraat.
Nààst het beste vriendje van de oudste! Die
twee ‘gasten’ hadden al plannen bedacht
om muren door te breken en geheime gangen te gaan graven. Dat is tot op heden nog
geen feit. Of ze doen het stiekem, dat sluit
ik niet uit.
Oog voor elkaar
Al snel merkte ik dat er hier een fijne sociale
controle is. Kreeg ik her en der wat leuke
ongeschreven regels ingefluisterd of via een
fantastisch handgeschreven briefje onder
mijn ruitenwisser (of ik de auto beter kon
parkeren, zo groot wassie immers niet).
Kreeg ik een kijkje in de geschiedenis van
de Heile Schoorstraat door de buren die hier
al langer wonen. Superleuk. Ik zag tot mijn
verbazing, dat de kliko’s elke week zorgvuldig en liefdevol door de overbuurman
worden gesorteerd. Het bestaat nog! En ik
hou ervan. Oog voor elkaar.
Extra aangewakkerd door de Coronatijd.
De prikstokken in Moerenburg draaien
overuren, doordat jong en oud een steentje
bij wil dragen aan een schoner Moerenburg (net buiten mijn straatje). Ondanks de
lockdown-rotzooi-plekken die her en der
oppopten. Dat gaat me aan het hart. Ik hoop
heel erg dat, als het leven weer een beetje
richting het ‘oude normaal’ gaat, dat deze
aandacht er mag blijven. En dat de mooie
dingen die ontstaan zijn in een bizarre
Covid-wereld, gewoon een beetje blijven.

Het is eigenlijk zo simpel. Hoe soft dit misschien ook mag klinken (“Boeie!”, zou mijn
puber zeggen)
Het verschil maken
Het zijn in mijn ogen de kleine dingen die
het doen, dat ís en blijft mijn motto. En het
mooie is: het is nog gratis ook en altijd en
overal toepasbaar. In welke omstandigheden ook, je kunt het verschil maken. Altijd.
Tijdens een zwaar privéjaar mocht ik dat
ervaren.
Dat de buurtjes een stuk zelfgebakken
taart brengen. Dat je betrokken wordt als
‘nieuweling’ voor de feestelijke straatversiering. Maar ook dat je in mindere tijden de
betrokkenheid voelt van en laat zien aan
de mensen om je heen. In de vorm van een
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kaartje, een praatje of via een spontane geschilderde kei op je stoep. Zelfs een tas met
warme broodjes aan de deur op een druilerige zaterdag in Coronatijd. ‘Omdat dat dan
je weekend misschien net iets fijner maakt’,
viel op de kaart te lezen. Niet vanzelfsprekend, maar zó ontzettend waardevol.
In mijn straat zie ik de nostalgie herleven:
Dat de bel gaat omdat er vriendjes willen
spelen. Op straat. Dat het gamen niet zo
meer lonkt (oké, soms dan), omdat ze liever
stoepranden en verstoppertje doen met
de kinderen uit de straat. Of het old school
‘politie en boefje’ in een nieuw jasje: Kees
van der Spek (oplichters gepakt) heet het
tegenwoordig. Maar hey, nog net zo spannend als toen.
Verhitte koppies die even binnenvallen
voor een slok ranja en het gebruikelijke
gesmeek; Ah, mogen we nog een kwartiertje
extra mam? Want “die anderen mogen dat
ook.”

Eigenlijk bedoel ik, dat als ik de wijk, onze
straat, in rijd, dat ik dan voel: ik ben thuis.
Dan waan ik me stiekem weer dat kleine
meisje van vroeger, in mijn veilige dorp.
Dat huppelende meisje met twee staartjes,
op geel/blauwe rolschaatsen. Dat kind dat
via het touwtje uit de brievenbus haar huis
binnenging, op het moment dat de lantaarnpalen aangingen. Met opgedroogde modder
tranen op haar wangen, omdat ze weer
eens een knie opengevallen had.
Vertrouwd dus. Niet meer en niet minder.
Ons straatje is ‘in mijn straatje’.
En ja, dan ben ik dus onwijs dankbaar ja.
Ik geef de pen door aan Hein de Brouwer
met de vraag “Wat zou dat bankje toch allemaal weten?”

De Wijkkwis is helaas niet doorgegaan, omdat er te weinig teams zich aangemeld hadden.
Als alternatief hebben de potentiële deelnemers op 26 juli jl. om 19.00 uur digitaal een aantal opgaven gekregen, zodat ze daarmee aan de slag konden. Wellicht wordt in het najaar
een nieuwe editie gepland.
Ophef rondom Den Ophef nu deze ophaalbrug over de Piushaven een paar weken niet
open kan. Er is bij het draaimechanische een onderdeel afgebroken, zo goed als mogelijk
gerepareerd, maar de oorzaak van het defect moet nu eerst achterhaald worden. En dat, nu
net het zomerseizoen is aangebroken.
Wijkgenote Beppie Smits is door de leden van D66 gekozen tot hun lijsttrekker op weg
naar de gemeenteraadsverkiezing in 2022. Beppie geeft al drie jaar lang als fractievoorzitter
leiding aan deze partij en de coalitie.
Vlakbij Mie Pieters stond in vroegere jaren een watermolen. Deze kan helaas niet meer
worden herbouwd. Om de geschiedenis levend te houden heeft de Duurzaamheidsvallei er
recent een ooievaarsnest op een paal geplaatst met daarbij een informatiepaneel.
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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

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
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Tot 21 augustus presenteert SEA Foundation aan de Tivolistraat 22 ‘Intertwined’, een
tentoonstelling met werken van Eva Spierenburg en Jesse van den Berg. Binnen deze
gezamenlijke tentoonstelling bevragen de kunstenaars de brede definitie van empathie en
onderzoeken ze de eigen positie ten opzichte van het concept.
In het najaar verschijnt het fotoboek ‘Het nieuwe ritme van Tilburg’. Hierin wordt aan de
hand van foto’s van Wil van Dusseldorp en Ernest Potters het verhaal verteld van de wederopstanding van Tilburg, vanuit de sombere periode in de zestiger jaren, tot vandaag de dag.
Het boek is het initiatief van een werkgroep van de Stichting De Nwe Stijl.

Komend jaar weer carnavallen?
De Carnavalsstichting Tilburg is optimistisch over het aankomende carnavalsjaar.
Met het motto “Ik zie oe wir war?!” hoopt zij dat het carnaval dit jaar wél door kan/mag
gaan.
“We hopen dat we op Elf-Elf weer massaal
naar de bekendmaking van de nieuwe prins
kunnen kijken en carnaval 2022 één groot
feest wordt” zegt Patrick Dewez, voorzitter
van Carnavalsstichting Tilburg, hierover. Het
vernieuwde stadsembleem komt van vier
vrienden van C.V. de Raddraoiers die op die
manier uiting gaven aan hun gevoel: “Na
een jaar zonder feesten en gezelligheid, zijn
we helemaal opgeladen en klaar om weer

connectie met elkaar te maken. Samen
pluggen we carnaval 2022 opnieuw in!”
Hopelijk hebben de Kauw
Errepels in onze wijk ook
weer grootse plannen om
er een mooi feesie van te
maken.

Vervolg bloembakkenactie 			

Rian v.d. Schoof

Na het enorme succes van de actie met de bloembakken van dit voorjaar, zijn bij de
Buurtraad vele reacties binnengekomen. Buurtgenoten die deze keer te laat of niet
besteld hadden, willen toch graag alsnog een of meerdere bakken bestellen.
De commissie Groen in de Wijk van de
buurtraad wil daarom inventariseren hoe

groot de interesse in de wijk is om het
project in het voorjaar van 2022 een vervolg
te geven.
Vandaar bij deze het verzoek ons een email te sturen als u interesse hebt voor een
vervolg van de actie. Deze e-mail is geheel
vrijblijvend en uitsluitend bedoeld om een,
weliswaar zeer positieve, verrassing als die
van de eerste actie (nl. het drievoudige van
onze inschatting) te voorkomen. Dit is dus
nog geen bestelling.
Stuur bij interesse uw mail naar
 groen@armhoefseakkers.nl
Hartelijk dank voor uw medewerking!

Ook in de J.P. Coenstraat hangen de
bloembakken te pronken aan de gevel
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R.K.S.V Were Di
Half juni werd bekend, dat Were Di voetbal door de Rabobank uitgeroepen was tot
Club van het jaar in Tilburg. Een eervolle prestatie en een mooie kers op de taart om
het – uitgestelde – 75-jarig jubileum te vieren.
Voorzitter Mara Gevers-Aben en Jeugdvoorzitter Joost van Zutven zijn er eerlijk over:
“We hebben ons eigenlijk vrij laat verkiesbaar gesteld, maar vervolgens al onze leden
gemobiliseerd om op ons te stemmen.”
Nou, dat is dus prima gelukt, want de club
behaalde de meeste voorkeurstemmen.
Het zorgde voor een eervolle vermelding op
Facebook en een mooie ‘oorkonde’.

Jubileum
Op 4 september hoopt de club haar 75-jarig
bestaan te vieren. Een uitgesteld feestje,
dat vorig jaar vanwege Corona geen doorgang kon vinden. Een aparte feestcommissie is volop bezig met de voorbereidingen,
want er is nog meer te vieren.
Recent mocht het bestuur van de Gemeente
vernemen, dat ze nog 10 jaar gebruik mogen blijven maken van hun accommodatie
in Moerenburg. Als voorwaarde werd o.a.
gesteld dat Were Di dan wel aan de slag
moest met een verduurzamingstraject. Dat
krijgt binnenkort handen en voeten, wanneer het dak wordt vernieuwd en geschikt
gemaakt wordt voor het plaatsen van zonnepanelen.
“Gelukkig dat nu alle Coronamaatregelen
drastisch versoepeld worden”, verzucht
Mara, “ik hoop de komende tijd alle Weredianen weer eens lekker op en rondom onze
velden te zien.”

Beste bewoners van de Armhoefse Akkers
Recent is er sprake geweest van een kortstondige vermissing van een cliënt van GGz
Breburg, waarbij de politie gebruik heeft gemaakt van de inzet van een politiehelikopter. Wij
kunnen ons goed voorstellen dat een laagvliegende helikopter veel onrust en ook overlast
veroorzaakt en geven dan ook bij deze een korte toelichting op deze gebeurtenis.
Het komt soms voor dat cliënten die bij ons verblijven kortstondig vermist zijn. Dit wordt,
conform protocol, direct gemeld bij politie. Als de politie de tijdelijke afwezigheid als een
vermissing beschouwd wordt direct inzet gepleegd om cliënt te vinden. Deze dag was er
in de regio al een politiehelikopter in de lucht (met ander taken). De politie heeft besloten
gebruik te maken van de inzet van de toch al aanwezige helikopter om de zoektocht naar
cliënt te bespoedigen. Er is dus geen sprake geweest van bewuste opschaling. Overigens is
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de bewuste cliënt snel teruggekeerd en is dit, ook weer conform protocol, direct met politie
gecommuniceerd, waarna de melding is gesloten.
Wij hebben het incident op 15 juni ook besproken in het beheeroverleg en samen geconcludeerd dat de externe communicatie richting buurt bij dit soort incidenten beter kan en
moet. Het zou goed zijn als wij de buurt na een dergelijke situatie snel kunnen informeren.
Dat vraagt om communicatiemiddelen die dat mogelijk maken. Wij denken er dan ook aan
te komen tot een buurtapp waarin wij vertegenwoordigers van de buurt direct op de hoogte
kunnen brengen. Ook kunnen wij wellicht aansluiten bij de facebook buurtgroep. Wij willen
deze mogelijkheden dan ook bespreken in het komende beheeroverleg.
Wij onderschrijven uiteraard het belang van directe en transparante communicatie. We
hopen dan ook dat we in het beheeroverleg snel kunnen komen tot een werkwijze die de
buurt bij incidenten snel op de hoogte brengt zodat de rust gelijk terugkeert.
Vriendelijke groet,
Eelco Romijn, GGz Breburg
Elco Tissen, Politie
Doe mee

Wedstrijd Tegelwippen Tilburg-Breda			

Rian v.d. Schoof

Er staat een ‘wedstrijd’ tussen Tilburg en Breda op het programma. Beide steden nemen het namelijk tegen elkaar op tijdens het Nederlands Kampioenschap Tegelwippen.
Het betreft een strijd tussen verschillende
steden om te vergroenen. Inwoners kunnen
meedoen door zoveel mogelijk tegels in hun
tuin of geveltuintje te verruilen voor groen.
Oftewel: tegel eruit, plantje/gras/mos erin.
Daar kunnen de deelnemers een foto van
maken en plaatsen op de website van de
gemeente. De wedstrijd loopt nu al en duurt
tot 30 september. Tot die tijd heb je dus de
kans om mee te doen en het is juist nú ook
de tijd om je tuin aan te pakken!
Op de gemeente-site  www.tilburg.nl
kun je lezen over deelname, spelregels en
verloop.
Noodzaak vergroenen
Naast het feit dat we natuurlijk erg graag
van Breda winnen, heeft deze wedstrijd
het klimaat als veel belangrijker doel. Het
klimaat verandert en dat merken we ook in
Tilburg. De binnenstad van Tilburg was in
2018 zelfs even de warmste stad van WestEuropa!
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Het vervangen van tegels door groen werkt
écht. Groen werkt verkoelend en geeft schaduw, terwijl tegels juist extra opwarmen.
Bovendien kan door meer groen regenwater
in de bodem zakken of opgevangen worden
voor de droge periode.
De gemeente vindt het heel belangrijk
dat de stad blijft vergroenen. Hier past de
gemeente de stad en dorpen binnen de
gemeente ook op aan. Bijvoorbeeld door het
aanleggen van blauwe aders: een regenwaterstelsel dat overtollig regenwater opvangt
en verzamelt op centrale punten.
Hulp van alle Tilburgers
De gemeente kan deze strijd natuurlijk niet
alleen aangaan. Samen met al haar inwoners wil zij ervoor zorgen dat Tilburg een
fijne stad blijft om in te wonen. Om de stad
aan te passen aan de klimaatverandering
wil de gemeente dan ook veel samen met
inwoners optrekken. Zo’n 40% van de stad
is namelijk in bezit van de inwoners vanwege o.a. de voor- en achtertuinen. Helaas
zijn deze voor een groot deel ‘versteend’.
Iedere stap die een inwoner zet om het aantal stenen te verminderen en te vervangen

door groen, helpt. Dus: heb je een tuin of
gevel die in de zomer wel heel warm is en
wil je hier iets aan doen? Dan is het tijd om
je tuin te vergroenen.
En het belangrijkste: vergeet niet om het
resultaat door te geven via de
 nk-tegelwippen.nl.
Help jij Tilburg mee aan een zege op Breda
tijdens het NK Tegelwippen? Doe dan mee!

Cursus
Spaans
Start: september 2021
Cursus voor verschillende
niveaus
max 6 cursisten
Adres: Antonie van Diemenstraat 2A
Armhoefse Akkers - Tilburg
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Gratis verkeerskennis opfrissen?
We willen allemaal zo lang mogelijk auto kunnen rijden. Maar je wordt wat ouder en
het verkeer vergt veel van je aandacht. Ben je boven de 55, een ervaren automobilist
en inwoner van de gemeente Tilburg dan kun je deelnemen aan een opfriscursus.
Veilig Verkeer Nederland organiseert in
opdracht van de gemeente Tilburg en in
samenwerking met de seniorenverenigingen
deze gratis 2-daagse opfriscursus verkeerskennis over de veranderde verkeersregels.
Onder het genot van een kopje koffie of
thee word je in twee uurtjes tijd door een
gecertificeerde rijinstructeur bijgepraat over
alle verkeersregels die in de loop der jaren
veranderd zijn.
Natuurlijk is deze opfriscursus georganiseerd volgens de huidige RIVM-richtlijnen.
Indien de bijeenkomst niet door kan gaan
door aangescherpte richtlijnen wordt een
online versie aangeboden.

Online
Blijf je liever thuis maar wil je toch je verkeerskennis opfrissen? Dan is er dit jaar ook
de mogelijkheid om achter je eigen computer of tablet bijgepraat te worden over de
nieuwste verkeersregels. Deze online opfriscursus duurt twee uur en wordt ook door
een gecertificeerde rijinstructeur gegeven.
Deze onlinecursus wordt gehouden op:
 Maandag 23 augustus 2021 tijdstip 14.00
– 16.00 onlinecursus (cursus is één avond)
 Maandag 30 augustus 2021 tijdstip 14.00
– 16.00 onlinecursus (cursus is één avond)
Als je je het opgegeven, ontvang je tijdig
een link om aan te sluiten.

Tweedaagse
Deze tweedaagse cursus, waarop je op
beide dagen wordt verwacht, zijn onder
andere op:
 Donderdagen 5 en 12 augustus van 09.30
– 11.45 uur in Tilburg Zuid
 Woensdagen 11 en 18 augustus van
13.30 – 15.45 uur in Berkel-Enschot
 Maandagen 6 en 13 september van 09.30
– 11.45 uur in Berkel-Enschot
 Dinsdagen 7 en 14 september van 19.15
– 21.30 uur in Tilburg Zuid
Tevens is er de mogelijkheid voor deelnemers aan deze cursus om zich aan te
melden voor een individuele praktijkrit in de
eigen auto. Dit is natuurlijk geheel vrijblijvend. Verdere informatie hierover ontvang je
tijdens de cursus.

Je kunt je tot één week voor aanvang van
de cursus inschrijven op:
 vvn.nl/opfriscursustilburg of tijdens kantooruren bellen met  088 524 88 50.
Je ontvangt een week voor aanvang van de
cursus een bevestiging met de plaats waar
de cursus wordt gehouden. Deelname is
dus gratis, maar let op: vol=vol!

Menwedstrijd

Menvereniging De Postkoets hoopt op 2
en 3 oktober a.s. weer een samengestelde
menwedstrijd te organiseren op een aantal
terreinen in Moerenburg. Dat brengt altijd
wat extra drukte met zich mee, maar de
organisatie probeert de mogelijke overlast
natuurlijk beperkt te houden.
41

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

De verkoop van je woning,
van start tot eind geregeld.
Wij doen de verkoop jij kan je bezighouden
met de dingen die er toe doen.

Via Paul Makelaardij
Kempenaarplaats 8
5017 DX Tilburg

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

				

France Ghijsen

Op zondag slenteren door de stad, camera om, het nieuws ligt op straat
Achterom
Wat een mooi plekje
Leuke tuin, Kom maar mee
kunnen jullie even kijken.
We lopen verder
Hoek om
Oase van rust groen en
koelte
Vrouw van de tuin
Rondleiding
Alles groeit en bloeit
Je waant je niet in de stad
Ander leven
Een rijk leven met avontuur in Afrika
Mooie foto’s
Tijdje geleden alweer
Dwalen en ontdekken
Door de stenen komt een mooie bloem tevoorschijn, een eigenwijsje.
Prachtplaatje voor een prachtig koppel

Te koop:Ibach baby-vleugel
Tegen elk aannemelijk bod.
Tel. 06-12858284
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.
Te koop
Ibach baby’vleugel T.e.a.b. >>>>>>>>>>>>>
 06 128 582 84
>>>>>>>>>>>>>
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BUURTAGENDA
14 juli

19.00 – 20.00 uur

Online Webinair
Samen slim en veilig verduurzamen
aanmelden via 7 wonen@interpolis.nl

2 sept.

19.00 – 21.30 uur

La Poubelle
Repair Café voor reparatie van nog bruikbare spullen
o.v.b. de dan geldende coronamaatregelen

4 sept

n.n.b.

18 sept.

Vanaf 10.00 uur

R.K.S.V Were Di
Viering 75 jarig jubileum voor (oud)leden en genodigden
Wijk Armhoef
Garagesale: straatverkoop gebruikte spullen
aanmelden: 7 garagesalearmhoef@gmail.com

INFORMATIE

Ø Buurtkrant
Redactie-adres
Advertenties

E-mail: armhoefseakkers@gmail.com
Spoorlaan 2
Anneke v.d. Avoird

5017 JS Tilburg
Bosscheweg 192

( 542 30 65

Ø Buurtkrant

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

Ø Reacties

Deadline kopij volgend nummer
Verschijningsdatum rond:

medewerkers

Buurtkrant

2 september
17 september

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

Ø Buurtraad
Leden

E-mail: 7 buurtraad@armhoefseakkers.nl
Secretariaat:
J.P. Coenstraat 34a, 5018 CT Tilburg
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).
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Vergadering

Ø Wijkagenten

Elco Tissen &
Birgit Coppens
Ramon Stoops

Eerstvolgende vergadering: 14 september. Aanvang 20.00 uur in
de Buurtraadruimte Van Heutszstraat 1a. Welkom! De agenda
staat op : www.armhoefseakkers.nl en een week na de
vergadering vindt u daar ook de besluitenlijst.
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.groenebeemden@politie.nl voor Ramon Stoops als het Moerenburg
betreft.

Ø Bloedafname

Diagnovum: iedere ochtend op werkdagen van 08.00 -10.30 uur in
het Gezondheidscentrum Piushaven, Prinsenhoeven 22. Er is een
vrije inloop, dus zonder reservering.

Ø De Wever

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

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.

Thuis(zorg)

Armhoefse Akkers

Ø Centraal Meldpunt Voor klachten of opmerkingen over uw woonomgeving:
Gemeente Tilburg

(14 013 of e-mail via de site : www.tilburg.nl.

Ø Overlast rond Jan

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

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

Ø Misstanden in

Overlast meldt u via het Handhavingsteam Buitengebied: ( 0900
996 5432, of bij de politie: ( 0900 8844, of via 7 cluster2.groene-beemden@politie.nl

Ø Buurtpreventie

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

Wier / Meldpunt
GGz

Waterpaviljoen
Moerenburg
Moerenburg

Team Piushaven
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Opruimers

Zo, die gaan een klusje
klaren. Okke, Kik en Vik
gingen spontaan zaterdag
26 juni jl. schoonmaken.
Dat idee hadden de vrienden afzonderlijk van elkaar.
Dus handschoenen aan,
vuilniszakken en grijpstokken erbij. Ondertussen
kwamen ze elkaar tegen
en dan wordt opruimen
natuurlijk helemaal leuk.
Een mooi alternatief voor
‘gewoon’ buitenspelen,
wat helaas door de rommel soms ook nodig is.
Een heel goed voorbeeld
jongens, dankjewel!

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
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