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MS Fonds zoekt 748 collectanten in Tilburg

Heb je interesse om te helpen bij de collecte die van 21 t/m 26 november wordt ge-
houden? Je kunt zelf bepalen op welke avond je collecteert en je kunt aangeven waar 
je het liefst wilt collecteren. Neem contact op met Riekje van Beurden, tel. 544 25 19 

of via www.mscollecte.nl Een donatie op giro 5057 is ook altijd welkom!

Wekelijks een vers groentepakket?

Informeer bij Ut Rooie Bietje

Koningshoeven 62
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Michaël en Elly runden jarenlang een van 
de twee cafetaria’s aan de J.P. Coenstraat. 
Zij kenden de wijk en de wijk kende hen. 
Helaas is Elly er niet bij tijdens het inter-
view: “Elly kan het werken niet laten”, ver-
klaart Michaël. “Ze werkt nog steeds 
fulltime in de horeca. Hoewel ze eigenlijk 
vrij was vandaag, moest ze op het laatste 
moment invallen.”

De bewoners
Dit jaar is een kroonjaar voor Michaël, 
want in december wordt hij 65 jaar! Toen 
ze elf jaar geleden besloten de cafetaria 
te verkopen was hij pas 54 jaar en Elly 43 
jaar. “Ja, dat was wel jong, maar ik had 
er veertig jaar van negentig uur per week 

Achter de voordeur van Michaël van Gool                      Willianne Verbakel

Ook zo nieuwsgierig naar huizen en hun bewoners in de wijk? Ik wel. Wilde wel eens 
bij de appartementen van Willem II-Staete binnen, en woont daar niet Michaël en Elly 
van Gool? Jawel! Ken je Michaël en Elly van Gool niet? Dan woon je waarschijnlijk 
minder dan elf jaar in de wijk of je houdt niet van zelfgebakken friet? 

Michaël van Gool

werken opzitten en ik had het slechte ‘voor-
beeld’ van mijn moeder die op 57-jarige 
leeftijd gestorven is. Ik had echt het gevoel 
dat ik ‘op’ was, dat het goed was om te 
stoppen en inderdaad heb ik drie jaar later 
een behoorlijk hartinfarct gehad. Elly heeft 
de zaak heel erg gemist in de beginperi-
ode, maar zij is daarna snel weer fulltime in 
de horeca aan de slag gegaan.” 
En kom je nog wel eens in jullie cafetaria? 
“Ik moet eerlijk zeggen dat ik daar nooit 
kom. Vroeger at ik iedere dag wel friet – 
naast mijn gewone eten – maar tegenwoor-
dig eet ik zelden friet. En misschien had je 
dat niet verwacht, maar dan maken we zelf 
meestal ovenfriet!”
Inmiddels zit de derde opvolger in de cafe-
taria die jouw naam draagt? “Ja, ik begrijp 
dat ook onze oude zaak nu in handen is 
van Chinese mensen. Ik weet trouwens niet 
of alle receptuur steeds is overgedragen 
en overgenomen. Want ja, wij maakten 
alles – behalve de bijproducten als frikadel-
len – zelf! Ben ervan overtuigd dat je als 
cafetaria of kleine middenstander alleen 
maar kunt overleven als je iets bijzonders 
kan bieden, iets wat ze niet overal heb-
ben. Voor onze gehaktballen, kroketten, 
loempia’s en ijs kwamen ze vanuit de hele 
regio”, zegt Michaël trots.

Het huis 
Net als in de cafetaria ziet het er in huize 
ofwel appartement Van Gool op de negen-
de etage (!) super schoon en smaakvol uit. 
Vanuit hun appartement met loggia kunnen 
ze ver over de stad uitkijken. En als je de 
tuin van de Willem II-Staete bewondert, 
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dan kan ik je melden dat Michaël die tuin 
bijhoudt. “Pro Deo hoor!” geeft Michaël 
toe. “Er is veel werk aan, zowel zomer als 
winter. Maar ja, Elly is vaak werken en 
je moet toch iets doen! Toen we op zoek 
gingen naar een appartement zijn we eerst 
bij het Cenakel wezen kijken en daarna 
hier terecht gekomen. Ze waren hier net 
aan het bouwen en dit punt vonden we 
best gunstig liggen.” In het gebouw zijn 
in totaal vijftig appartementen gehuisvest 
en volgens Michaël zitten in het complex 
wel enkele mensen die hij al vanuit de wijk 
kent. Er is een jeu de boule-, een dart-  en 

een kleine fietsclub. Als het even kan doet 
Michaël met alle activiteiten mee. Het enige 
nadeel wat hij zo snel kan bedenken is de 
slechte toegang voor mindervaliden en 
bijvoorbeeld ziekenauto’s: “Ongelooflijk 
dat zo’n bouwer daar niet meer rekening 
mee gehouden heeft”. Contact met de wijk 
is beperkt: “Als je daar niet meer woont, 
dan merk je hoe snel de wijk verandert 
en hoeveel verhuizingen er plaatsvinden. 
Vroeger kon je wel een beetje in contact 
blijven via buurtwinkels als groenteman 
Berry of de slager, maar ja veel van dat 
soort zaken zijn inmiddels weg!”

De overname door Traverse betekent 
opnieuw dat er toekomstplannen worden 
uitgewerkt. Daarin lijkt vooralsnog weinig 
plaats voor het idealisme en de liefde, 

waarmee de tien vrijwilligers en gemiddeld 
twintig medewerkers wekelijks deze ecolo-
gische tuinderij met fruit, groenten, kruiden 
en bloemen onderhouden.  

Ut Rooie Bietje plant verder                                       Jaap van Loon

Sinds 1 september maakt tuinderij Ut Rooie Bietje onderdeel uit van Traverse, 
Stichting voor Maatschappelijke Opvang Midden-Brabant. Voor medewerkers en vrij-
willigers is het nog even wennen. Onduidelijk wat de nieuwe ‘baas’ precies wil. 
In ieder geval liggen de ambitieuze plannen voor het terrein in Moerenburg voorlopig 
in de onderste lade.

Gezellige drukte op het terrein van Ut Rooi Bietje aan Koningshoeven
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Plannen
Op de open dag van 23 september met 
gezellige belangstelling, waren medewerk-
ers van Ut Rooie Bietje niet bepaald scheu-
tig met informatie. Dat kon ook niet, want 
ze zijn zelf nog niet op de hoogte gebracht 
van wat er gaat veranderen. Verder zijn 
sommige vertrouwde gezichten niet langer 
werkzaam op de tuinderij. 
Ton van Baal, coördinator Groen: “Op korte 
termijn wordt er eerst een teelt- en bedrijfs-
plan ontwikkeld voor dit terrein aan 
Koningshoeven 62. Belangrijk gegeven 
daarbij is, dat er sprake moet zijn van een 
behoorlijke opbrengst. Onze oogst moet 
ook rendabel worden voor de vele kosten 
die gemaakt moeten worden om de cliënten 
van Traverse een zinvolle dagbesteding te 
geven.” Begeleidster Caroline Jansen vult 
aan: “De indeling van het terrein hier zal 
veranderen. We willen waarschijnlijk meer 
snijbloemen gaan kweken en het accent 
nog meer leggen op het zelf kunnen vullen 
van de groentepakketten.”

Groentepakketten
Die groentepakketten zijn een goed voor-
beeld van het meer commercieel gaan 
uitbaten van Ut Rooie Bietje. Caroline: 
“Wekelijks kunnen mensen een groen-
tepakket bestellen van 6,50 tot 10 euro. 
Daarin zitten altijd 3 hoofdgroenten, zoals 
bloemkool en 3 bijgroenten zoals tomaten 
en komkommer. Men betaalt vooraf en op 
vrijdag kan het pakket hier in de winkel of 
bij een van de distributiepunten in de stad 
worden opgehaald.”
En ’s winters? “Dan kopen we de produc-
ten in bij een ecologisch bedrijf, dat over 
verwarmde kassen en dergelijke beschikt. 
De mensen kunnen er van op aan, dat in 
het groentepakket uitsluitend verse waar 
zit, dat hooguit een dag van tevoren uit de 
grond is gehaald,” aldus Caroline. 
De cliënten van Traverse zijn in die 
winterse periode ook vaak op Ut Rooie 
Bietje te vinden, maar krijgen dan andere 
werkzaamheden, zoals het maken van 
vogelhuisjes.

Bosproject 
Wat velen niet weten, is dat Traverse nog 
een hele rits van andere dagactiviteiten 
biedt. Eén daarvan heeft ook alles met 
natuur te maken. Toon v.d. Broek begeleidt 
wekelijks een groepje deelnemers in de 
bossen: “We komen samen bij de Spinder 
en vertrekken van daaruit naar bijvoorbeeld 
de Loonse en Drunense Duinen. Daar 
schonen we de bossen op en rooien onder 
andere veel prunus (vogelkers), die door 
zijn woekering enorme schade aanricht. 
Ook maken we de randen van vennen 
schoon, of houden we wandelpaden vrij 
van overhangende takken.” Hij wijst me 
op een nieuw gevaar: de ‘Japanse dui-
zendknoop’. Daarvoor neemt hij me mee 
naar achteren op het terrein van Ut Rooie 
Bietje. Daar staat een prachtige plant in 
bloei, waarvan de takken vaak als decora-
tie in boeketten gebruikt worden. Ton: “Een 
echte sluipmoordenaar. Praktisch niet uit 
te roeien en loei sterk. Al knip je een tak 
in heel kleine stukjes, ieder stukje vormt al 
snel weer een struik. Wat doen mensen, als 
een boeket uitgebloeid is? Ze gooien het 
weg, of op de composthoop in de tuin…” 

Moerenburg
Wat gebeurt er met het terrein in Moeren-
burg aan de Oisterwijksebaan? “Voorlopig 
niets”, meent Ton van Baal, “er wordt nu 
eerst werk gemaakt van ons oorspron-
kelijke terrein. De grond in Moerenburg is 
gepacht door Traverse en de afgelopen 
twee jaar geschikt gemaakt voor ecologisch 
tuinieren. Momenteel wordt de grond on-
derhouden door een ecologische geiten-
boer, die er voer voor zijn geiten vanaf 
haalt. In ruil daarvoor krijgen wij weer eco-
logische mest, die we in de tuinderij kun-
nen gebruiken.” En de plannen voor een 
groot gebouw of een terrein met verhoogde 
tuinbakken? “Nou, voorlopig komt daar echt 
helemaal niets van”, is Ton duidelijk. 
“Het terrein zal minimaal nog een jaar en 
wellicht  langer in de huidige staat blijven 
liggen.”
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Sjannie was jarenlang werkzaam als 
administratief medewerkster en wilde een 
aantal jaren geleden helemaal iets anders 
gaan doen. Ze ging werken bij TNT en 
volgde daarnaast de opleiding voetre-
flexzone. Ze wilde graag mensen helpen 
en een aanvulling vinden op de reguliere 
geneeswijzen. Even heeft ze gedacht om 
Shiatsu te gaan doen, maar dat is een 
therapie waarbij het hele lichaam gebruikt 
wordt. Zelf had ze al ervaring opgedaan 
met voetreflexzonetherapie. “En, laten we 
eerlijk zijn”, zegt Sjan, “je geeft makkelijker 
je voeten in andere handen, dan je hele 
lichaam.”

Geschiedenis
Voetreflexologie is een vorm van natu-
urgeneeskunde die al vele eeuwen, ver 
voor Christus, wordt toegepast in Egypte 
en China. In het westen is er voor het 
eerst rond 1900 belangstelling voor deze 
natuurgeneeswijze. Een Chinees gaat ook 
heel anders om met zijn lichaam dan wij 
in de westerse wereld. In China ondergaat 
men veelal preventief een behandeling. 
Hier gaan we pas (te laat) naar een arts 
of therapeut als er volop klachten zijn, 
waardoor de ‘problemen’ vaak al langdurig 
in ons lichaam zitten en dus moeilijker 
te behandelen zijn. Dat geldt zeker voor 
voetreflexzonetherapie, want dan heb je 
meestal al een heel regulier spectrum van 
onze geneeskunde gehad. Volgens Sjan 
zouden wij westerlingen veel beter naar 
ons lichaam moeten luisteren. Voetreflex-

zonetherapie gaat uit van het principe 
dat het hele lichaam zich reflecteert in 
de voeten. Door druk uit te oefenen op 
specifieke punten die corresponderen met 
organen en weefsels, bewerkstellig je dat 
deze organen beter doorbloed worden en 
dat daardoor ook eerder de afvalstoffen ons 
lichaam verlaten. Je stimuleert zo het zelf-
genezend vermogen van het lichaam. Een 
betere balans tussen lichaam en geest.

Nog meer bedrijvigheid: Natuurlijk Voetreflex                     Corin Sweegers

We hebben sinds september vorig jaar een voetreflexzonetherapeut in de Heile 
Schoorstraat. Wandelaars hebben misschien de bordjes al aan de gevel zien hangen 
bij Sjan Donders (50), maar zullen zich afvragen wat die therapie inhoudt. 

Sjan Donders aan het werk
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Erkende opleiding
Na een studie van vier jaar heeft Sjannie 
vorig jaar haar hbo-diploma behaald. Ze 
heeft zich aangesloten bij de branche-
organisatie Vereniging voor Nederlandse 
Reflexzonetherapeuten (VNRT) en is voor 

zichzelf begonnen. Door de aansluiting 
bij de VNRT worden de behandelingen 
vanwege een medische klacht door bijna 
alle ziektekostenverzekeringen vergoed, 
natuurlijk afhankelijk van uw pakket. U hebt 
geen verwijsbriefje nodig van uw huisarts. 
Afhankelijk van uw vraag volgt bij Sjan een 
intakegesprek en wordt er een behandel-
plan opgesteld. Klachten als hoofdpijn, 
migraine, nek- en rugklachten, slaap-
problemen, vermoeidheid, spijsverterings-
klachten, hormonale onregelmatigheden, 
ondersteuning van ziektes waar veel pijn 
bij voorkomt en stress, kunnen behandeld 
worden. Voor kinderen met ADHD en 
dyslexie kan een behandeling leiden tot 
veel minder gebruik van of zelfs zonder 
medicijnen. 
Voetreflexzonetherapie wordt niet in plaats 
van de reguliere geneeskunde gebruikt, 
maar ter voorkoming, ondersteuning of 
aanvulling. Uiteraard afhankelijk van de 
klacht.
Tijdens zwangerschappen kennen we 
allemaal wel wat lichamelijke ongemak-
ken, variërend van misselijkheid, rugpijn 
of bijvoorbeeld stemmingswisselingen. De 
voetreflexmassage kan bij dit soort klachten 
zeer veel verlichting geven. De werking is 
bij iedereen anders, maar de resultaten zijn 
veelal verbluffend. 

Chinflex
De Chinezen passen de massage toe om 
tot op hoge leeftijd vitaal te blijven. Door 
deze voetreflexmassage ontstaat een 
betere doorbloeding, waardoor de organen 
beter gaan functioneren. De therapie kan 
een beetje worden vergeleken met ac-
cupunctuur. Door het stimuleren van de 
meridianen - dit werkt dus ook nog op een 
andere manier dan de westerse massage - 
op de voeten, onderbenen en knieën, wordt 
het hele lichaam van meer energie voor-
zien. Er wordt een toestand van ontspan-
ning gecreëerd en die zet het lichaam 
in werking om te herstellen. Kortom: de 
massage bevordert het zelfgenezende 
vermogen van het lichaam. Aan de mas-
sage wordt door Sjan vaak nog een heerlijk 
voetenbad toegevoegd. Dit kruidenbad zet 
het ontgiften in gang en vermindert door 
de speciale kruiden ook spier- en gewrichts-
klachten. 

Workshops
Sjan verzorgt thuis ook workshops, waarbij 
vier mensen verwend kunnen worden met 
een voetenbad met etherische oliën en een 
voorbeeldmassage. In overleg kan er ook 
bij u een workshop worden gegeven. 
Misschien denkt u na het lezen van boven-
staande: “Het zal wel!” Ik spreek uit erva-
ring en ben ook niet iemand die snel naar 
alternatieve geneeswijze op zoek gaat. Het 
is echt heerlijk “dat gefrut aan je voeten”. 
Tijdens de massage komen lichaam en 
geest volledig tot rust. 
Interesse? Neem dan contact op met Sjan 
Donders, Heile Schoorstraat 78, 
tel. 536 27 27,
s.donders-schapendonk@home.nl.  
Afspraken maken is mogelijk op werkda-
gen. Ook op dinsdag- en donderdagavond 
kunt u terecht. Meer informatie, kijk op: 
www.natuurlijkvoetreflex.nl
Cadeautip: bon voor voetreflexzonetherapie.
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Anneke Scholte van Naturen begeleidde 
de groepen samen met een paar anderen. 
In het eerste deel van het programma 
gingen de kinderen met hen op zoek 
naar dierensporen. Wat zien ze dan veel: 
kleine diertjes maar ook sporen van een 
vos, konijnen en mensen. Mooie zachte 
blaadjes en brandnetels, veel glanzende 
kastanjes en eikels. Daarna werd hun 
fantasie geprikkeld. Wat voor dieren 
zouden hier nog meer leven? Hoe zag 
het er hier vroeger uit? Eeuwen geleden? 
Wat voor dieren zouden er toen geleefd 
hebben?

Kunstland in Moerenburg
Ruim 500 leerlingen van zes basisscholen waren in de derde week van september 
creatief aan de slag in Moerenburg. Zij maakten kunstwerkjes met natuurlijke mate-
rialen, waarvan sommigen nu nog te bezichtigen zijn.

De start van het project: 
uitleg door Anneke Scholte

Met veel fantasie ontstond 
de mooiste landkunst

Met materialen die de kinderen in de natuur 
vinden, mogen ze vervolgens creatief aan 
de slag. Ze mogen nieuwe sporen maken 
of uitbeelden. Zo creëren ze met elkaar 
een vorm van landkunst. Ze worden daarbij 
geholpen door Sanne Gebroers en Hjalmar 
van den Akker van ‘BIKcollectief’ en 
Daphne Snellaars van de ‘Kinderkunstklas’.
Meer informatie en foto’s over het project: 
www.annekescholte.nl

Afgelopen voorjaar is de nieuwe website van onze wijk: www.armhoefseakkers.com 
online gegaan. U vindt er allerlei informatie en nieuws over de buurt, over bewoners-
groepen en ook zijn er de buurtkranten van de afgelopen tijd terug te zien. Neemt u 
dus vooral eens een kijkje!

Natuurlijk is de website nog volop in ontwikkeling, dus wilt u iets laten weten of iets 
erop laten vermelden wat met de buurt heeft te maken, zoals contactpersonen van 
bewonersgroepen? Dan horen wij het graag. Het mailadres vindt u op de website of mail 
naar buurtraad@hotmail.com. 

Buurtraad Armhoefse Akkers

Nieuwe website voor de buurt
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Het zou ook het moment moeten zijn, dat 
alle bouwactiviteiten beëindigd zijn. Vooral 
het gereedmaken van de speelplaats en 
het opknappen van het aangrenzende 
parkje leidde tot heel wat discussies. 
Buurtbewoners maken zich zorgen over 
de veiligheid en ook het ‘halen en brengen’ 

Opening Kindercampus
Op vrijdag 4 november om 12.00 uur wordt de Kindercampus tussen de Hoogvense-
straat en de St. Josephstraat officieel geopend door wethouder Marieke Moorman. Zij 
onthult dan tevens de nieuwe naam voor het consultatiebureau, de basisschool en de 
kinderopvang.

Een majestueuze treurbeuk ontrekt de nieuwe basisschool een beetje aan het zicht, maar 
in de school zorgt deze boom voor de nodige schaduw en een prachtig bosgezicht

van de kinderen leidt een paar keer per 
dag tot ergernissen. Volgens de gemeente 
zal het even wennen worden, voordat alles 
beter gestroomlijnd loopt.

Percussie
De kinderen van de kinderopvang en de 
basisschool worden nauw bij de officiële 

opening betrokken. In de dagen vooraf-
gaand krijgen ze onder andere een per-
cussieworkshop. Het is de bedoeling, dat 
ze daarna een uitvoering voor ouders en 
belangstellenden gaan geven, waarvan de 
opbrengst deels naar een goed doel gaat 
en deels gebruikt wordt voor de aanschaf 

van een geluidsinstallatie op school en op 
de kinderopvang. 

De verdere inkleuring van het programma, 
was bij het ter perse gaan van dit wijkblad 
nog niet bekend.
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Behoud buurtkrant 

Het was eigenlijk de grootste wens van zijn 
vrouw: een helikoptervlucht over onze wijk. 
Helaas heeft zij het niet meer kunnen mee-
maken. In mei overleed zij. De vlucht begin 
september, had voor Martien Boogers dan 
ook een emotionele lading.

Uitzicht
Iedere dag heeft Martien al een schitterend uitz-
icht over onze wijk vanuit zijn appartement op 
de 10e verdieping van de Willem II-state. 

Een dorp in de stad                                              Jaap van Loon

De slogan van de buurtraad gaat op, 
als je onze wijk vanuit een helikopter 
bekijkt. Buurtbewoner Martien Boogers 
deed dat onlangs en maakte een aantal 
schitterende overzichtsfoto’s. 

Buurtgenoot Martien Boogers

Deze buurtkrant dreigt door de op 
handen zijnde bezuinigen op de 
wijkbudgetten te verdwijnen. Wij verzoeken 
u met klem om tijdens de komende 
begrotingsbehandelingen te pleiten voor 
budgetbehoud voor dit wijkblad. Het 
medium is erg belangrijk voor onze wijk, 
omdat we in de Armhoefse Akkers weinig 
aan sociaal-culturele buurtvoorzieningen 
hebben. 
Er zijn geen grote kosten verbonden aan 
het maken van dit informatiemedium, 
omdat de krant al 36 jaar volledig gemaakt 
en bezorgd wordt door vrijwilligers. 
Betrokken burgers uit onze wijk! Het 
drukwerk gebeurt bij de drukkerij van 
Diamant. Met een jaarlijkse bijdrage van 
5000 euro zouden wij kunnen blijven 
voortbestaan. De gemeente Tilburg gaat 
prat op zijn burgerparticipatie; dit is hier nu 
echt een voorbeeld van dat zeker niet mag 
verdwijnen!

Vergezeld van het septembernummer van onze buurtkrant ontvingen de leden van 
de Commissie Maatschappij van de gemeente Tilburg onderstaand bericht van onze 
eindredacteur. Het leverde vooralsnog alleen een reactie op van de TVP…

Loes Dielissen van de TVP ondersteunt 
van harte onze actie. Zij schrijft : “Helaas 
doet het probleem zich in de hele stad 
voor met uitzondering van de zogenaamde 
impulswijken, die prachtige full colour 
wijkkranten gesubsidieerd blijven krijgen. 
De financiering van de diverse krantjes is 
ook niet erg doorzichtig. De geldstromen 
lopen ook niet overal gelijk. De TVP is 
van mening, dat er heel wat bezuinigd 
kan worden, maar dat bezuinigen op 
buurtkrantjes wel de aller-slechtste keuze 
is. Wij gaan een inventarisatie vragen van 
alle bestaande wijkkranten en zullen bij 
de begroting daarop terugkomen. Meer 
concreet: wij zullen er alles aan doen 
om geld beschikbaar te krijgen voor de 
buurtkranten, waaronder ook die van 
Armhoefse Akkers.”
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Vanuit grote hoogte ziet het er allemaal 
toch wat anders uit. 
Gewapend met zijn fototoestel vroeg hij de 
piloot een paar rondjes boven onze wijk 
te draaien, zodat hij ook wat kiekjes kon 
maken van zijn huidige woonverblijf. 
Martien werkt als buitendienstmedewerker 
bij de firma Linther BV in Hendrik Ido Am-
bacht. Een bedrijf dat gespecialiseerd is in 
de import van allerlei gereedschappen o.a. 
voor de bouw. 

La Trappe
De helikoptervlucht was een onderdeel van 
het jaarlijkse personeelsuitstapje. Vertrek-
punt vormde De Villa in Alphen (NB). Een 
prachtige locatie, omdat de helikopter kon 

Armhoefse Akkers vanuit de lucht. Een blik vanuit het zuiden met 
dwars door de foto van onder naar boven de Ringbaan Oost

opstijgen en landen vanaf het grote gras-
veld voor het terras. In groepjes van drie 
gingen ze de lucht in, belangstellend gade 
geslagen door hun collega’s op het terras. 
Na een voortreffelijke lunch in De Villa, had 
Martien ook een excursie en bierproeverij 
georganiseerd bij het Trappistenklooster in 
Berkel-Enschot. Aansluitend werd er daar 
ook een hapje gegeten.
In totaal heeft Martien ruim dertig foto’s van 
onze wijk genomen.

Wie belangstelling heeft, kan contact met 
hem opnemen via tel. 521 55 56 of e-mail: 
martienboogers@hotmail.com
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Dit najaar geen Kinderatelier

Normaal komt er eind september altijd 
weer een nieuw programma voor het 
Kinderatelier. Zo is dat de afgelopen jaren 
gegaan. Maar dit najaar is het anders. 
Doordat het pand aan de Van Heutszstraat 
op het moment verbouwd wordt en 
doordat we geen uren van De Twern 
meer krijgen (Roos is dus niet meer bij 
het Kinderatelier), leek het ’t beste om dit 
najaar geen activiteiten te doen.

Maar komend voorjaar willen we graag 
weer verder gaan! Het zou jammer als 
dit initiatief waar altijd zoveel kinderen 
enthousiast aan meededen, zou 
verdwijnen. Als het goed is, kunnen we 
na de kerstvakantie weer in het pand in 
de Van Heutszstraat. Dit najaar kunnen 
we dan mooi gebruiken om de boel 
opnieuw te bekijken en te organiseren. 
Maar daarvoor is wel hulp nodig. Wat 
we zoeken zijn ouders die willen helpen 
met de organisatie, die één of meer 
woensdagmiddagen de verantwoording 
willen dragen en ook bijvoorbeeld met 
de indeling en het samenstellen van het 
programma willen helpen. Je hoeft niet 
elke woensdagmiddag aanwezig te zijn, 

als we met meerdere ouders zijn, kunnen 
we het verdelen. Verder zijn er nog altijd 
hulpouders nodig én mensen die een 
creatief idee hebben dat ze op een middag 
met de kinderen willen uitvoeren. Dus: 
heb je een hobby of weet je iets leuks, dat 
bruikbaar is voor het Kinderatelier, mail het 
dan.

Wil je meehelpen, zodat de kinderen in het 
voorjaar van 2012 weer kunnen knutselen 
in het Kinderatelier, meld je dan aan! 
Degene die al heeft laten weten interesse 
te hebben: deze berichtjes zijn bewaard. 
De bedoeling is om een info-moment 
te organiseren, waarop we met zoveel 
mogelijk mensen een keer afspreken 
om te bekijken wie wat wil doen. Dus: 
zet je in voor het Kinderatelier en laat 
horen wat je graag wilt doen. Mail naar 
kinderatelierarmhoef@hotmail.com of 
spreek me aan. Alvast bedankt!

Ineke van Kasteren

 
 

 

 
Zondag 13 november wordt Sinterklaas 
weer in Tilburg verwacht. Voordat zijn 
rondrit door de stad begint, komt hij met 
zijn boot de Piushaven binnen gegleden. 
 
Verwachte aankomst aan de kop van de 
haven is 13.00 uur. Daar zal burgemeester 
Noordanus de Sint welkom heten.  
 
Voorafgaand komt Sinterklaas in een 
botenoptocht van de kant van de Beekse 
Bergen. Zorg dus, dat je op tijd een plekje 
langs het kanaal of de haven vindt! 
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Ballet in de lucht

Vroeger, toen ik jong was en ongeschonden, bekroop mij ooit het idee dat ik op 
ballet wilde. Het ging niet door, want mijn vader had het niet zo op mannen in een 
strakke maillot. Carrière in de knop gebroken. Ervoor in de plaats kwam een matige 

hockeycarrière. Ik vrees dat mijn naam niet terugkomt in de annalen van Oranje Zwart in 
Eindhoven, zeker niet op de lijstjes met doelpuntenmakers. Ik had meer met de meisjes in 
hockeyrokjes van de andere teams, dan met de bal en het spel. Ook was er een kort uitstapje 
naar de padvinderij, maar dat was het ook niet. Misschien was ballet toch wel iets geweest. 

Ik denk daar tegenwoordig ‘s ochtends regelmatig aan, als ik vanuit mijn slaapkamer de 
kraan op De Werf zie, die een stukje boven de daken van de overkant uit piept. Het is net 
een balletdanser, die kraan met zijn kraandrijver, die elke morgen – soms in de ochtend-
nevel - bij het ochtendkrieken naar boven klautert. 
Het ding draait geluidloos soepel van links naar rechts. Pakt hier een dingetje op en zet het 
daar neer. Het lijkt willekeur, er lijkt geen structuur in te zitten, zo van: wat zal ik nou eens 
ophijsen en waar zal ik het droppen? De kraandrijver die de stalen balletdanser bedient, 
moet een prachtig uitzicht hebben over de stad en over Moerenburg. Misschien ziet-ie de 
Sint Jan wel in Den Bosch!

Terwijl ik dit schrijf is de tweede laag in aanbouw. Enthousiaste waarnemers zeggen dat het 
nu hard gaat: een verdieping per twee weken. Ben benieuwd. De kraandrijver heeft dus nog 
wat tochtjes naar boven voor de boeg. Wat lijkt me dat mooi: ’s morgens met een brood-
trommeltje en een thermosfles en een boek naar boven. Geen mensen om je heen. Hier iets 
oppakken, daar iets neerleggen en tussendoor wat lezen, vanuit de gedachte: ze roepen 
beneden wel als ze me nodig hebben. 

Als de toren ongeveer zo hoog wordt als de cabine van de kraan, kun je nu al zien hoe 
beeldbepalend hij zal zijn: dat ‘hoogteaccent’ in het landschap. In elk geval kunnen de nieu-
we bewoners in veel slaapkamers kijken van de huizen die hier al sinds mensenheugenis 
staan. Hier en daar in de Oisterwijksebaan wordt al de aanschaf van matglas overwogen. 

Blijft de vraag hoe het er straks gaat uitzien. Als ik hier en daar zeg dat ik het wel wat vind 
hebben, dat ding daar op die plek, krijg ik hoon en toorn over me heen. Het klopt: ik woon er 
ver genoeg vandaan om er geen last van te hebben. Ik heb wel iets met zo’n landmark . Om 
er in te wonen? Ik weet het niet. Het verkeer op de A58 en de Ringbaan levert wel een non-
stop geluidcoulisse op, waar ik niet zo dol op ben. Maar dat is persoonlijk. Ik was wel tegen 
het hele bouwplan omdat ik liever een mooi stadspark had gezien, maar die race is allang 
gelopen.

Een wonderlijk punt ligt wel nog steeds open: hoe gaat het straks met het verkeer? Mij is dat 
nog steeds niet duidelijk. Maar dat het onrustiger wordt in de wijk is helder. Van de andere 
kant misschien komen er wel een heleboel nieuwe leuke wijkbewoners bij. We zien wel, er 
zit niks anders op. 
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Zomaar een berichtje uit de krant: “Een 
nog onbekende man heeft woensdagavond 
op de Kommerstraat (Moerenburg) een 
16-jarige Tilburger in zijn gezicht gesla-
gen. De jongen fietste rond 19.00 uur met 
een vriend over deze weg toen een auto 
hen passeerde. De passagier van de auto 
opende het raampje en verweet het tweetal 
in de weg te fietsen.

Verlichting nodig
Hoe het precies is afgelopen, is bij de re-
dactie niet bekend. Feit is wel, dat veel fiet-
sers en wandelaars geen of geen deugde-
lijke verlichting hebben, als ze in het donker 
over de smalle wegen in Moerenburg gaan. 
Voor automobilisten levensgevaarlijk! De 
fietsers en wandelaars zien een auto wel 

Licht aan!
De dagen beginnen alweer te korten. Het weer is nog aangenaam, dus veel mensen 
wandelen nog een stukje Moerenburg in. Beetje kletsen, hondje uitlaten, maar 
ondertussen wel het gevaar opzoekend.

komen, maar de bestuurder van de auto 
ziet hen vaak pas op het laatste moment. 
Zeker op drukke plekken, zoals aan het 
begin van de Oisterwijksebaan bij Café Zo-
merlust, of net daar voorbij als de honden-
club haar training houdt, leidt dat tot echt 
gevaarlijke situaties. 
Dus, lieve mensen, draag een lichtje bij u of 
zorg voor reflecterende kleding. 
U beschermt er uzelf en anderen mee! 

In 1988 werd de Sacramentskerk in het 
zogenoemde Monumenten Inventarisatie 
Project door de gemeente niet beschouwd 
als een potentieel rijksmonument. De 
Rijksdienst liet in augustus jl. weten dat er 
sindsdien geen nieuwe feiten aan het licht 
zijn gekomen en er dus geen reden is om 
de kerk aan te wijzen als rijksmonument.

Nieuwe inzichten
Volgens de heemkundekring is er wel 
degelijk sprake van die nieuwe inzichten. 
In 2005 is door adviesbureau Res Nova 
een waardestellend onderzoek verricht, 
mede mogelijk gemaakt door de gemeente 
Tilburg. Uit dit onderzoek (waarover deze 
krant meerdere malen berichtte) kwam 
naar voren “dat de Sacramentskerk 
zowel cultuurhistorisch, architectonisch 

als stedenbouwkundig een groot 
aantal bijzondere waarden kan worden 
toegekend”.  
Een van de punten die de onderzoekers 
naar voren brachten was het feit dat de 
Sacramentskerk het slotakkoord vormt van 
een wijk “die is opgezet als resultaat van de 
kruisbestuiving binnen een select netwerk 
van stedenbouwkundigen, waartoe behalve 
‘locale’ vakmensen als Johan Rückert in 
Tilburg en Louis Kooken in Eindhoven, 
grote namen behoren als G.J. de Jongh, 
H.P. Berlage, K.P.C. de Bazel en Jos.Th.J. 
Cuypers”. 
Tevens wees Res Nova op het belang 
van de Sacramentskerk in het oeuvre 
van de architect Van Beek, “waarvan 
verschillende werken op de Rijkslijst en 
onder meer in zijn geboorteplaats en 

Heemkundekring: Sacramentskerk monumentwaardig        Pieter Siebers

Heemkundekring Tilborch heeft per brief bezwaar aangetekend tegen het recente 
besluit van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, om de Sacramentskerk niet aan 
te wijzen als een beschermd monument. 
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domicilie - Eindhoven - op de gemeentelijke 
monumentenlijst staan”.

Waardevol erfgoed
In de ogen van de Heemkundekring 
Tilborch dienen feiten als deze 
meegenomen te worden in de beoordeling 
van de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed. Een tweede argument, zo schrijft 
de heemkundekring, is gelegen in het feit 
dat sinds het verzoek tot aanwijzing als 

beschermd monument, dat zij indienden 
op 10 augustus 2003, de omstandigheden 
op het gebied van religieus erfgoed sterk 
veranderd zijn: “Het architectonische, maar 
zeker ook het cultuurhistorische belang 
daarvan blijkt onder meer uit de steeds 
toenemende bezwaren en protesten tegen 
het onttakelen van dit buitengewoon 
waardevolle erfgoed.”

Wordt vervolgd.

Het thema ‘Verband’ slaat zowel op de 
EHBO-workshop als op het onderlinge 
contact, het praatje met de buren tijdens 
het eten. Els van de EHBO-vereniging 
Hapert leerde de kinderen hoe je een wond 
kunt schminken en daarna verbinden. 
In het begin leek het eng, maar voordat 
het afgelopen was hadden de kinderen 
een bloedneus, grote brandwonden of 
snijwonden die keurig verbonden waren. 
Erg leerzaam en leuk. 
Na de eerste honger kwam de oud 
stadsdichter Jack gedichten voordragen en 
David muziek maken op de banjo, de gitaar 
en de fluit. Lekker rustig buiten zitten bij 

een kampvuurtje, genieten van elkaar, een 
drankje, een hapje en wat vermaak. Het 
prachtige weer met de hoge temperatuur 
heeft zeker ertoe bijgedragen dat de tent 
niet nodig was, behalve dan ’s nachts 
voor de kleine groep ‘diehards’ die de 
onweersbui buiten wilden  meemaken. 
Een geslaagde middag en avond. 
De wisseltrofee gaat naar Mink van blok 
1. Hij is de jongste van de kinderen die 
aanwezig waren bij de EHBO- workshop. 
Volgend jaar zorgen zij voor de barbecue 
en een stukje in dit wijkblad.

Maria Schellekens

Het ziet er wat zielig uit, maar deze bloedneus was wel nep

‘Bloederig’ straatfeest
In juni zijn de voorbereidingen begonnen voor het jaarlijkse straatfeest van Hoevense 
Kanaaldijk blok 1 , 2, 3, en 4 (Daendelstraat - Oisterwijksebaan) en op 3 september 
was het zover en kon ‘Verband’ van start gaan. 
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 Wij willen aandacht vragen voor de 150 
miljoen kinderen wereldwijd die worden 
uitgebuit.
Kinderen in Burkina Faso, die elke dag de 
nauwe schachten van de goudmijnen in 
moeten kruipen, kinderen in Bangladesh 
die op de vuilnisbelt leven en kinderen in 
Benin die van ‘s morgens tot ‘s avonds als 
huissloofje werken.
Wij denken dat u ons kan helpen, want 
dankzij uw steun aan ons werk willen wij 
dat deze kinderen weer kind kunnen zijn en 
dat ze de kans krijgen zich te ontwikkelen.

Collectie
Een van de manieren waarop u ons werk 
kunt steunen is door iets leuks uit te zoeken 
uit de nieuwe collectie. Alles wordt exclusief 
voor UNICEF gemaakt, vaak met de hand. 
En de collectie is duurzaam: we kiezen 
voor milieuvriendelijke materialen, recycling 
en fairtrade. 
Bovendien gebruikt UNICEF alle winst op 
de producten om het leven van kinderen 
ingrijpend te verbeteren. 

Ook bedrijven kunnen bij UNICEF 
terecht voor bijvoorbeeld kerst- en 
nieuwjaarskaarten en relatiegeschenken.
Els Hamburg: “Ik ben al heel wat jaren 
vrijwilliger van het Regionale UNICEF-
Comite Tilburg e.o. in diverse functies, 
waaronder verkoopvrijwilliger. Ik ben u 
graag van dienst als u iets uit de collectie 
wilt kopen. U betaalt dan ook geen 
verzendkosten. Brochures met de nieuwe 
collectie (particulieren en/of bedrijven) kunt 
u ook bij mij opvragen. Ik stop ze graag 
even bij u in de bus.”
De gehele collectie is natuurlijk online te 
bekijken en te verkrijgen via www.unicef.nl/
shop. 
U kunt ook direct terecht bij Els Hamburg, 
Ringbaan Oost 479, tel. 590 47 60 of 
e-mail: elshamburg@kpnplanet.nl

Kinderarbeid. Dat pikken we niet!
Vanaf dit najaar draagt UNICEF dit nieuwe campagnethema uit. Buurtbewoonster Els 
Hamburg is al jaren vrijwilliger voor deze organisatie. Zij beveelt de nieuwe collectie 
van handgemaakte kaarten en cadeaus van harte bij u aan. 

K.i.v.i.

Staat voor ‘kunst is voor iedereen’ en dát is ook het doel van een nieuwe stichting: 
het beoefenen en beleven van kunst voor iedereen toegankelijk(er) maken, ongeacht 
lichamelijke, geestelijke, verstandelijke, financiële beperking of culturele achtergrond. Voor 
meer informatie over activiteiten als cursussen en workshops: www.kunstisvooriedereen.nl

Countryband Savannah

Is onlangs opnieuw uitgeroepen tot de beste countryband van Nederland. Buurtbewoners 
Wilma en Marcel Smulders mogen trots zijn op hun formatie, die nu al jaren deze eerste 
plaats inneemt. Op het gala van de Dutch Country Music Association werd hun gitarist Joe 
Brozio geëerd voor zijn virtuoze spel. Vanwege gezondheidsredenen heeft hij plaatsgemaakt 
voor Peter van den Heuvel.
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De E1 van Were-Di speelt dit seizoen in de eerste klasse en we willen daar natuurlijk goed 
voor de dag komen. Goed voetballen kunnen de jongens al maar voor de aankleding zijn we 
op zoek gegaan naar sponsors. We hebben inmiddels ook onze eerste sponsor gevonden: 
DB Schenker. Deze heeft ons voorzien van prachtige trainingspakken waar we erg blij mee 
zijn. We zijn nog op zoek naar andere sponsors, dus: misschien u?

Groetjes Were-Di E1

De trotse voetballertjes in het nieuw. Onderste rij van links naar rechts: Rick, Wout, 
Bintang en Freek. Bovenste rij: Tom, Jimmy, Thijmen, Thijs en Jesse

Were-Di E1 in het nieuw!

De bomen in een tuin aan de Oisterwijksebaan waren klaarblijkelijk 
zo aangetast, dat rooien de enige oplossing bleek

Bomen gerooid in Moerenburg
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Buurtbewoonster	  Ingeborg	  Bosch	  wil	  met	  een	  mooie	  actie	  	  
een	  geldelijke	  bijdrage	  leveren	  aan	  de	  strijd	  tegen	  kanker.	  

Daarom	  nodigt	  zij	  u	  uit	  voor	  een	  unieke	  
	  

V E I L I N G 	  
	  

Op	  26	  november	  in	  de	  Pelgrimhoeve	  
	  

U	  kunt	  bieden	  op	  een	  fantastisch	  pakket	  objecten	  en	  diensten,	  zoals:	  
middag	  boogschieten	  voor	  15	  mensen,	  fotoshoot,	  hockeyclinic,	  cd/dvd-‐

pakket	  van	  Guus	  Meeuwis,	  diverse	  cadeaubonnen	  voor	  de	  loterij,	  
wijnpakketje	  van	  Jean	  Arnaud,	  verzorgde	  dag	  op	  Tiengemeten,	  culinaire	  
verrassing,	  kaartjes	  Willem	  II	  –	  Cambuur	  of	  Ado	  -‐	  PSV,	  glazenwasser,	  

tuinman,	  kunst,	  foto’s,	  voedingsadvies… 
 
Hebt	  u	  zelf	  nog	  iets	  in	  de	  aanbieding?	  Neem	  dan	  z.s.m.	  contact	  op	  met	  
Ingeborg	  Bosch	  via	  e-‐mail:	  rooijakkers-‐bosch@tele2.nl.	  	  
 
 

Voor hetzelfde goede doel 
organiseert de Pelgrimhoeve: 

 

Rikavonden 
Op 18/10 en 25/10 

Aanvang 19.30 uur 
De opbrengst komt geheel ten 

goede aan Kika, het streven om 
kinderen kankervrij te krijgen. 
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Liedjescafé

Jawel, het is weer zover. Zaterdag 5 november dreunt de Pelgrimhoeve op haar grond-
vesten, gaat het dak bollen en scheuren de muren. Want op die avond organiseren wij 
ons traditionele en oergezellige liedjescafé.

Vorige keren gemist? Nieuw in de buurt? Dit gaan we doen: onder begeleiding van pianist 
Rick Schilders zingen we samen, met een vol café, nostalgische liedjes. Smartlappen en 
Evergreens. Van ‘De klok van Arnemuiden’ tot ‘De Zuiderzeeballade’, van ‘Spiegelbeeld’ tot 
‘Manuela’ en van ‘Blowin in the wind’ tot ‘Mull of Kintyre’.

Noem het Community Singing of Café Chantant, wij noemen het gewoon ‘liedjescafé’. 
Belangrijk hierbij is dat je niet echt hoeft te kunnen zingen, want bij een volle bak hoort 
niemand je. Je mag zelfs alleen komen luisteren, maar wedden dat je binnen vijf minuten 
meezingt? We gaan er weer net zo’n gezellige avond van maken als de voorafgaande edities.

De zaal gaat om 20.00 uur open en een half uur later zal de Pelgrimhoeve de eerste scheur-
en vertonen. We gaan voor drie liedjesblokken met korte pauzes om de kelen te smeren. En 
wat ook belangrijk is, tijdens het zingen blijft de bar gewoon open.
Boeken met teksten en zitplaatsen zullen voldoende aanwezig zijn. Reserveren is niet 
mogelijk. Vol is vol. De toegang is niet beperkt tot uitsluitend buurtbewoners. Integendeel, 
familie en vrienden, breng ze mee want iedereen is van harte welkom. En de toegang is, 
dankzij de financiële steun van Verrijk je Wijk, geheel gratis en helemaal voor niets.

Namens De Slabbers,
Jos Parren

Wat is er nu een mooiere plek om klanken van de piano te laten horen?
Op de draaibrug van Prinsenhoeven stond een piano voor vrij gebruik
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Beheerders gevraagd voor 
De (nieuwe) Holle Boom

Dit najaar worden de eerste huizen van De Werf opgeleverd en daarna beginnen de 
werkzaamheden voor het opnieuw aanleggen van speeltuin De Holle Boom. 

Toen De Holle Boom jaren geleden werd geopend, is er vanaf het begin een beheergroepje 
geweest. De mensen in dat groepje hadden om de beurt een week lang een soort ‘dienst’ 
om een extra oogje in het zeil te houden. Ze liepen even een rondje om de rommel op te 
ruimen en te signaleren als er iets kapot was.
Een speelplek als De Holle Boom wordt een stuk aangenamer als er straks weer een aantal 
mensen zijn die zich nét wat meer verantwoordelijk voelen. En het is eigenlijk het fijnst als 
dat mensen zijn die er vlakbij wonen.

Dus, ben u een bewoner van de nieuwe huizen van De Werf of woont u vlakbij en gaat De 
Holle Boom u aan het hart? Meld u dan aan om mee te beheren. Als u in het verleden mee 
beheerde en dit wilt blijven doen, laat het dan ook even weten.
Hoe meer mensen, hoe minder werk en hoe gezelliger. Het is echt geen grote taak. De 
Werkgroep Spelenplan van de Buurtraad zal een bijeenkomst organiseren voor mensen die 
zich aanmelden, om wat zaken af te spreken.
Mail naar buurtraad@hotmail.com en meld u aan! Liefst zo snel mogelijk.
Alvast bedankt!

Werkgroep Spelenplan

Het nieuwe woonwijkje langs de havenmond begint steeds meer vorm te krijgen.
Nog voor deze winter hoopt een aantal eigenaren in hun nieuwe huis te wonen
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Kom ook naar de Seniorenrevue 
De Gouden Mix!

 
Het Senioren Netwerk Armhoefse Akkers heeft weer wat gezelligs georganiseerd!  
Na de geslaagde Tilburg Tour in juni, is het nu tijd voor wat anders. Op vrijdag 18 
november a.s. om 14.30 uur kunt u naar de Seniorenrevue De Gouden Mix gaan 
kijken.  
 
Deze voorstelling voor en door Tilburgse senioren heet ‘Ons heerlijk Brabant’.  
Het is een muzikale show met maar liefst 43 liedjes die zich afspeelt in de jaren 
vijftig/zestig in een oerbrabants dorpje. Het wordt vast een feest van herkenning! 
En u kunt voor een klein prijsje komen kijken, want het Senioren Netwerk betaalt mee! 
 
Alles op een rijtje: 
 Voorstelling: ‘Ons Heerlijk Brabant’ door De Gouden Mix 
 Zaal: Wijkcentrum De Baselaer, Hoefstraat  175 
 Aanvang voorstelling: 14.30 uur, de zaal is een half uur van tevoren open. 
 Eindtijd: ongeveer 16.45 uur. 
 Kaartverkoop: bij bloemwinkel Blossom. Armhoefstraat 44 (openingstijden: 

dinsdag t/m vrijdag van 13.30 tot 18.00 uur, zaterdag van 
9.00 tot 16.00 uur). 

 Kosten: € 5, - per persoon (alleen contant betalen bij Blossom, graag 
gepast). 

 
Tot 31 oktober zijn de kaartjes alleen in onze wijk verkrijgbaar. Als er daarna nog kaarten 
over zijn, worden deze ook verkocht onder senioren uit andere buurten (maar dus ook nog 
bij Blossom). Vol = vol, dus wees er op tijd bij! 
 
 
U kunt ook een briefje met uw naam, adres en het aantal gevraagde kaartjes in de bus 
stoppen op J.P. Coenstraat 34a of Prof. Dondersstraat 67. De aanmelding is alleen geldig 
als u er € 5, - per gevraagd kaartje bij stopt. U krijgt dan z.s.m. uw kaartje(s) in de bus. 
 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ineke van Kasteren, tel. 544 67 83, of  
e-mail: buurtraad@hotmail.com.   
We hopen u te zien op 18 november in De Baselaer!  
 
 
Senioren Netwerk Armhoefse Akkers 
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Bijna elke dag maken wij vanuit de 
Oisterwijksebaan gebruik van de 
oostzijde van de Lovense Kanaaldijk, 
langs de voetbalvelden van Longa om 
de Bosscheweg op te gaan. Het was 
nooit een gemakkelijke kruising. Zeker 
niet, als je van deze kant richting stad 
wilde rijden, maar het ging. Een aantal 
weken (augustus/september) is dat wat 
moeilijk geweest in verband met de nieuwe 
inrichting. Geen probleem, maar nu is de 
kruising ‘klaar’. Onbegrijpelijk hoe iemand 
dit zo heeft kunnen ontwerpen. Degene 
die dit achter zijn bureau verzonnen 
heeft, is in ieder geval niet bekend met de 
situatie ter plaatse. Misschien is hij er nog 
nooit geweest, maar dan heeft hij zeker 
nooit in de spits geprobeerd om hier de 
Bosscheweg op te draaien.
Als je in de nieuwe situatie, vanaf Longa 
komend, voor de stopstreep stopt, zoals 
het hoort, kun je helemaal niets zien. 
Je ziet niet wat er vanaf de linkerkant 
aankomt, omdat je zover terug moet 
stilhouden dat de brug het volledige 
zicht wegneemt van het verkeer, fietsers, 
voetgangers, auto’s, dat vanuit de stad aan 
komt rijden. Dan rijd je dus maar wat verder 
naar voren, maar dan sta je midden op het 
fietspad, levensgevaarlijk. Je vraagt om 
middelvingers van fietsers, omdat je hen 
blokkeert. Hoe moet dit? 
Aan de overzijde is het al net zo 
dramatisch. Als je vanaf Noord komt over 
de oostzijde van de Lovense Kanaaldijk, 
zie je ook niets van het verkeer dat uit de 
stad komt. Moet je eens proberen over te 

Wie verzint dit?
Door de nieuwe inrichting van de kruising Bosscheweg en Lovense Kanaaldijk is een 
levensgevaarlijke situatie ontstaan.

steken, zonder het fietspad te blokkeren. 
Is onmogelijk en voor ons is het dus 
onbegrijpelijk dat dit zo is uitgevoerd. Het 
moet veiliger geworden zijn?... 
We zijn benieuwd hoe lang dit gaat duren, 
voor de boel weer op de schop gaat. 
Zal wel eerst een fiks aantal ongelukken 
moeten gebeuren. Hoe heet dat ook al 
weer? Als het kalf verdronken is...

Theo en Corin Sweegers

Fontys Hogescholen is alweer ruim ‘n jaar 
verhuisd met haar opleidingen. De locatie 
aan de St. Josephstraat gaat binnenkort 

onderdak bieden aan De Nieuwste School



24

KLEINTJES

Leesclub 
Geïnspireerd door het boek ‘Eilandpost’, over een bijzondere leesclub op Guernsey, kreeg 
ik het idee om ook zelf een leesclub te beginnen. Hoeft niet bijzonder te zijn, wel leerzaam 
en gezellig. Heb je ook zin om 1x per maand, bijvoorbeeld op vrijdagavond, over boeken te 
praten met koffie en wijn erbij? 
Bel dan met Margreet Jonkers, tel. 543 80 87 of mail naar j.verheij30@home.nl. 

Hulp in de huishouding gezocht
In de Simon van der Stelstraat. Voor 3 uur per week, voorkeur op woensdag, donderdag of 
vrijdag ochtend. Interesse? Neem contact op met Harrie Ceelen en Antoinette van Rooij via  
tel. 536 41 99. 

Geel kinderfietsje
Wie heeft er zondagmorgen, 25 september, per abuis een geel kinderfietsje met rijwieltjes 
meegenomen? Graag zou ik dat fietsje terug hebben. Mijn kleinkinderen fietsen er graag op. 
Alvast bedankt! Hoevensekanaaldijk 59.

Gastouderopvang “Juffie & Co” heeft plaats voor een gastkindje
Wij verzorgen professionele kleinschalige dagopvang in huiselijke sfeer voor kinderen van 
0-4 jaar. Op dit moment hebben wij een plaatsje vrij op vrijdag. In de toekomst ook op an-
dere dagen. Voor meer informatie kunt u kijken op onze website: www.juffieenco.nl
Hebt u interesse, vragen of wilt u vrijblijvend een keer komen kijken? 
Bel naar: 06 301 786 31 of mail ons dan op: info@juffieenco.nl

Zang- of pianolessen
Neem contact op met Wil van Leijsen, bevoegd zang-pianodocent en zanger bij concerten/
kerkdiensten,  Loudonstraat 16  5018 GE  Tilburg,  tel. 544 54 55. 
E-mail:  wilvanleijsen@home.nl 

Bureau Taal en Tekst 
CRKBO geregistreerd, voor begeleiding en correctie van: Nederlandse scripties, proef-
schriften, teksten, boeken, brochures en gebruiksaanwijzingen, evenals het geven van 
Nederlandse les/ bijles. Josette van Heck, tel. 536 2759, e-mail: J_vanheck@yahoo.co.uk

Muziekles 
Gitaar, keyboard, piano, zang, basgitaar, contrabas, tuba. Kees van de Ven Muziek,  
Carré 37, tel. 06 156 214 70. E-mail: keesvandeven muziek@hotmail.com 

Vakantiehuis te huur
Zee, strand, wandelen, natuur, historische schatten. Il Cilento: nog onbekend gebied in Italië. 
Huis/kamers te huur. Twee keukens, zicht op Capri:  www.villapoggioalsole.com  
Lout Donders, tel. 543 88 68
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BUURTAGENDA 

18/25 okt. Vanaf 19.30 uur Pelgrimhoeve 
Rikken t.b.v. KiKa, kinderen tegen kanker 

21 okt. 17.00 – 22.00 uur De Spil 
Diner Dansant 

23 okt. Vanaf 13.30 uur Pelgrimhoeve 
Tonpraten i.s.m. CV De Kaauw Errepels 

4 nov. 12.00 uur Kindercampus St. Josephstr. – Hoogvensestr. 
Officiële opening door wethouder M. Moorman 

5 nov. 09.30 – 15.00 uur Moerenburg  
Nationale Natuurwerkdag (verzamelen bij RWIZ) 

13 nov ± 12.30 uur Haven 
Sinterklaas komt per boot aan. 

18 nov. Vanaf 14.30 uur Wijkcentrum De Baselaer 
Seniorenrevue ‘De Gouden Mix’ 

26 nov. Vanaf 19.30 uur Pelgrimhoeve 
Veiling producten en diensten t.b.v. Kankerfonds 

 
INFORMATIE 

 Buurtkrant E-mail: armhoefseakkers@gmail.com 
Postadres: Oisterwijksebaan 67, 5018 CA Tilburg 

      Eindredactie Toon van Gestel Oisterwijksebaan 67 536 39 74 
      Advertenties Anneke v.d. Avoird Bosscheweg 192 542 30 65 
  
 Buurtkrant 

medewerkers 
Anneke v.d. Avoird, Judith Doljé, Lout Donders (Donlog),  
Toon van Gestel, Joost Ketelaars (bezorging), Toine Kocx (foto’s, 
website), Jaap van Loon, Pieter Siebers, Anne-Marie Smulders 
(In the picture), Corin Sweegers, Willianne Verbakel,  
Rob Ysebaert (lay-out).  

   

 Reacties 
Buurtkrant 
 

Deadline kopij volgend nummer: 
Verschijningsdatum rond:  

27 oktober 
11 november 

  
Klachten over bezorging, onvolledige exemplaren van uw 
buurtkrant, of storende fouten?  
Meldt het via armhoefseakkers@gmail.com  
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 Buurtraad E-mail: buurtraad@hotmail.com 
Postadres: Loudonstraat 25, 5018 GE Tilburg 

Voorzitter Helma Oostelbos P.F. Bergmanstraat 4 536 56 79 
Secretaris Remco Westhoek Loudonstraat 25 535 70 08 
Penningmeester Erwin Jacobs J.M van Nassaustr. 40 5904000 
Lid Ineke v. Kasteren J.P. Coenstraat 34a 544 67 83 
Lid Leendert Florusse Prof. Dondersstraat 71 544 94 34 
Lid Ton Berkelmans Oisterwijksebaan 173 06 515 859 47 
Lid Johan van der Have Armhoefstraat 47 543 34 97 
  

Vergadering elke 2e dinsdag van de maand om 20.30 uur . 
Eerstvolgende vergadering 8 november bij Studio T, bereikbaar 
via poort aan de Van Imhoffstraat. 

                            
 Wijkagent 

Peter Aikema 
Wijk Armhoef Hoogvenne 
E-mail: Peter.Aikema@mw-brabant.politie.nl 
Tel. 06 295 437 98 
Spreekuur: 19 oktober en 2 november van 19.00 -20.00 uur in 
ruimte Buurtraad bij Studio T via poort aan de Van Imhoffstraat.  

  
 Bloedafname Iedere woensdagochtend van 09.15 – 09.45 uur in ruimte bij 

Studio T via poort aan de Van Imhoffstraat.  
  
 Ouderenadviseur Piet Brokke, tel: 06 333 081 37 

Voorlopig geen spreekuur. U kunt hem bellen voor vragen of het 
maken van een afspraak voor bijv. een bezoek aan huis. 

  
 Senioren Netwerk 

Armhoefse Akkers 
Komt op voor seniorenbelangen in de wijk. Hebt u wensen, een 
idee of een klacht? Of wilt u zelf meedenken in het Netwerk. 
Informatie bij ouderenwerker Kitty Lumens, tel. 542 57 29, e-mail: 
kittylumens@twern.nl. 

  
 Centraal Meldpunt 

Gemeente Tilburg 
Voor klachten of opmerkingen over uw woonomgeving:  
Tel. 0800 1920 of e-mail via de site www.tilburg.nl  
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Piushaven 20b, 5017 AN Tilburg
T (013) 5811500, F (013) 5425515, M 0627115836
E info@matthijsklerx.com, I www.matthijsklerx.com
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Maldhy Bongers          
            Klassiek Homeopaat 
Behandeling op afspraak 
Tel:	  06-‐17992016	  

www.maldhybongersklassiekhomeopaat.nl 
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U wilt uw woning renoveren, restaureren of  
voorzien van dubbel glas, oude kozijnen  
vervangen, nieuwe deuren en/of ramen,  
uw zolder opknappen of ’n extra kamer erbij. 
       

    Huijbers timmerwerken  
    i.s.m. atelier Altagratia    
   
is hiervoor ’t juiste adres.  Ook  voor  het  
leggen van parket, laminaatvloeren of  
dorpels.   
Kijk  eens  op www.altagratia.nl  voor  
informatie of een vrijblijvende offerte                                       
Spoorlaan 14, 5017 JS Tiburg    

Tel: 013-5361726  of  06-36318878 
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jos ten brink interieur architect 
tivolistraat 62-30 
5017 HR tilburg  

  013 54 33 631/06 22 96 02 79 
 

vertaalt wensen in verrassende ontwerpen voor inrichting, aanbouw, verbouwing, 
renovatie en restauratie van particuliere woningen en bedrijven 

 
verzorgt tekeningen, bouwvergunning en begeleiding van de uitvoering van eerste idee 

tot en met uiteindelijke realisatie 
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 Rijsdijk Vis is al 45 jaar de specialist voor Uw verse 
en gebakken vis bij U in de buurt.

Wij werken alleen met 1ste kwaliteit vis en visproducten, 
verantwoord gevangen en verwerkte vis volgens de viswijzer van 
Stichting Noordzee en het Wereld Natuur Fonds. Hierdoor kunnen 
wij inmiddels een ruime keuze bieden in duurzame vis.

Elke dag verse sojaolie en uitsluitend natuurlijke producten 
waardoor wij een top kwaliteit kunnen garanderen.

Wij zijn het adres voor heerlijke huisgemaakte kibbelingen, 
gebakken lekkerbekjes en de bekende panga filets. Ook voor 
maatjes haring, overheerlijke gerookte/gestoomde makrelen of 
gemarineerde vissen bent U bij ons aan het goede adres. 

elke donderdag in Tilburg: Pelgrimsweg, 10:00 tot 13:00
 Pieter Postplein,  14:00 tot 18:00
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Hier 
zou 
uw 

advertentie 
kunnen 
staan
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SPORTEN BIJ WERE DI TILBURG

Bij Were Di Tilburg kunt u terecht voor hockey, tennis, jeu de boules en 
beach-volleybal.
Were Di heeft een hockeywaterveld, 2 kunstgrasvelden, 6 all weather 
tennisbanen, 8 jeu-de-boulesbanen en 4 beachvolleybalvelden.

U kunt nog lid worden. Voor info: kijk op de website 
www.weredi-tilburg.nl  U kunt ook een e-mailtje sturen naar  
info@weredi-tilburg.nl,  bellen op 543 22 86 (op maandag na 20.00 uur) 
of zelf eens een kijkje komen nemen op ons prachtige sportcomplex.
Were Di Tilburg, IJsclubweg 2, Tilburg (achter het Bastion Hotel)

PHPH

PHPH
60 jaar 'jong'

1949 2009

Vof  PelgrimHoeve
Voor al uw feesten of bijeenkomsten.

U heeft de mogelijkheid
om zelf  voor uw buffet te zorgen.

Er is een rookruimte aanwezig.

www.pelgrimhoeve.nl

Pelgrimsweg 27 • 5018 EL  Tilburg • 013-5362116 • 06-51518818


