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De Schattenvanger van Armhoef				

Stijn v.d. Broek

Je hebt hem misschien weleens zien fietsen met zijn metaaldetector, of een van zijn
Facebook posts voorbij zien komen. Eric Frericks heeft al veel historische voorwerpen uit Moerenburg gehaald. Tijd om eens kennis te maken met deze Detectorandus!
Beste plek
Via forums op internet, verschillende (verenigings)bladen en eigen ervaringen kwam
Eric erachter dat akkers de beste plekken
zijn om te zoeken. “Akkers worden ieder
najaar omgeploegd en daardoor komt er
altijd weer wat mee naar boven”, vertelt hij.
Zijn eenarmige speurneus heeft een bereik
van ongeveer 30 cm diepte en hij kan aan
het geluid van het piepje horen of hij iets
interessants in de smiezen heeft. “Vroeger
stortten mensen hun afval altijd op de akkers en daardoor vind ik eigenlijk altijd wel
iets.”
En inderdaad. Eric laat mij een vitrine zien
die bommetje vol ligt met spullen uit het
verleden. Van Middeleeuwse loden munten
en speelgoed, tot riemgespen van enkele
honderden jaren oud. Van 200 jaar oude
duiten, tot (musket)kogels en heilighangers.
Eric gaat eigenlijk nooit ergens anders
zoeken, want in Moerenburg ligt meer dan
voldoende verstopt in de grond. “En het is
lekker dichtbij huis.”
De grootste vondst die Eric ooit heeft
gedaan is ongetwijfeld een ijzeren bijl uit
± 1350 – 1620. Hiermee heeft hij ook nog
in het Brabants Dagblad gestaan en het
trok de aandacht van veel andere zoekers.
Het is namelijk bijzonder dat een ijzeren
voorwerp zo goed in tact is gebleven. De
wig heeft dan ook een prominente plek
gekregen in zijn vitrine.

Eric met metaaldetector voor zijn schatten
Eric is opgegroeid in de Armhoef en hoewel
hij op dit moment niet binnen de wijkgrenzen woont, is hij hier nog vaak te vinden.
In het dagelijks leven werkt Eric, die een
vorm van autisme heeft, in de keuken voor
Prins Heerlijk bij Villa de 4 Jaargetijden.
Daarnaast is hij oprichter van de grootste
Horeca Facebookpagina van Nederland. In
zijn vrije tijd gaat hij graag met zijn metaaldetector op pad. Het begon een jaar of 4
geleden, toen Eric in Zeeland iemand op
het strand aan het werk zag. Dit fascineerde hem zo en daarop besloot hij om zelf
ook een detector aan te schaffen. Hij wilde
echter niet op het strand gaan zoeken naar
verloren euro’s. Nee, Eric wil voorwerpen
uit het verleden vinden, waar een verhaal
aan vast zit en als het even kan een gouden munt.

Genoeg te ontdekken
Eric ging voorheen vaak zoeken met
Herman, die ook in onze wijk woont.
“Alleen zoeken vond ik niet zo prettig en
Herman heeft mij in het begin wat op weg
geholpen”, vertelt hij. Verder kent Eric
eigenlijk niemand in onze wijk die een
metaaldetector heeft. Gemiddeld gaat hij
1 a 2 keer per week op pad. Gewapend
met zijn detector, pinpointer en schep
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struint hij over de akkers van boer Fonken
of van Ut Rooie Bietje. Hij vraagt altijd wel
netjes toestemming aan de landeigenaar.
Eens in de zoveel tijd gaat Eric langs om
te laten zien wat hij zoal uit het veld heeft
gehaald. “Ik zou ook graag eens op andere
akkers willen zoeken”, geeft hij aan. Wie
belangstelling heeft kan hem mailen op
7 mail@leesletter.nl.
Tussen 1300 en 1650 was Moerenburg
een bewoond gebied en uit die tijd moet er
nog veel te vinden zijn, denkt Eric. Tevens
zijn er in de 2e Wereldoorlog veel soldaten
in Moerenburg geweest, getuige de vele
Engelse en Canadese knopen die hij heeft
gevonden. Het zoeken heeft ook nog een
voordeel voor de boer. Eric maakt tegelijkertijd de akkers schoon. Er ligt namelijk ook heel veel metaal in de grond dat
schadelijk kan zijn voor landbouwmachines. Denk aan kapotte hoefijzers en allerlei
soorten gereedschap.

Zijn pronkstuk: de wig uit ± 1350 - 1620
munt. Wat hij zou doen als hij een hele
grote schat zou vinden, weet Eric nog niet.
“De helft is sowieso voor de landeigenaar”,
geeft hij aan. “Dat is wettelijk zo bepaald.”
Maar het gaat Eric vooral om de kick
van het vinden en de historie achter zijn
vondsten. Hij vertelt er ook graag over aan
voorbijgangers en wanneer er mensen zijn
die Eric wat kunnen vertellen over historische voorwerpen, dan houdt hij zich ook
altijd aanbevolen.

De komende weken zijn het voor Eric dus
de beste weken om te gaan zoeken. Wie
weet stuit hij dit jaar wel op die ene gouden

De familieband van Tonnie en Theo 		

Jaap van Loon

Voor wijkgenoten Tonnie en Theo van Erven – met een ‘n’ op het laatst – wordt 28
november een speciale dag. Dan vieren zij met familie en vrienden hun 50-jarig huwelijksfeest in – natuurlijk - de Pelgrimhoeve.
“De Pelgrimhoeve hoort bij de wijk en hoort
ook bij ons”, vindt Tonnie. “We wonen al
45 jaar in de wijk Armhoefse Akkers en
hebben menig uurtje in de Pelgrimhoeve
doorgebracht. Al toen het nog een parochiehuis was en er allerlei activiteiten voor
jong en oud georganiseerd werden. Wij
komen er nog steeds bijvoorbeeld bij het
maandelijkse diner voor senioren, dat ik
vanuit het Senioren Netwerk Armhoefse
Akkers organiseer in samenwerking met
het KBO.”

zo’n 18 jaar in de Willem II State aan de
Ringbaan Oost. “Wij hebben goede herinneringen aan ons straatje”, vertelt Theo.
“We hebben nog steeds contact met een
aantal buren van die tijd. Toen we het huis
kochten destijds konden we niet direct
verhuizen maar moesten we 2 jaar wachten
omdat de huurder er niet uit te krijgen was.
We waren 5 jaar getrouwd toen we eindelijk
met onze zoon Jasper van 3 konden verhuizen naar de Armhoefse Akkers.”
Theo heeft zijn werkzame leven in de tech-

Techniek
Enkele jaren na hun huwelijk zijn Theo en
Tonnie verhuisd naar de Simon van der
Stelstraat en inmiddels wonen zij alweer
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Tienerkoor en ik in het
Sacramentskoor. Ons
Karlijn heeft toen nog een
solo gezongen. Iedere
donderdag hadden we
repetitie. Heerlijk! Daarnaast organiseerden we
ook veel zoals een kamp
en een rommelmarkt. Dat
deed je gewoon. Mensen
hadden toentertijd ook
veel voor elkaar over.
Ik herinner me nog een
dag in de winter dat de
straten spiegelglad waren
door een laag ijzel. Onze
overbuurman Ad de Beer,

Tonnie & Theo van Erven

de melkboer, bond toen zijn schaatsen
onder om de oudjes in de wijk hun melk te
brengen!” Tonnie zelf maakte ruim 10 jaar
deel uit van het bestuur van KBO en brengt
ook nog steeds het maandblad ‘Ons’ rond.
Daarin stopt ze de kalender met activiteiten
van het KBO en van het Seniorennetwerk.
Zij neemt ook een stukje sociale zorg op
zich in het appartementencomplex. Even
een praatje maken, een kopje soep voor
een zieke, of gewoon een gezellig etentje
organiseren.
Beiden genieten van de wekelijkse dartavond in de hal van hun appartement,
maar ook kun je ze wakker maken voor een
busreis door heel Europa. “Onze grootste
wens is nog eens een reisje naar de fjorden
van Noorwegen”, bekent Tonnie, “daar zijn
we nog nooit geweest.”

nische dienst gezeten. Eerst zo’n 20 jaar bij
Bakkerij Paymans - Smarius en later werd
hij vanuit Numac als technicus ingehuurd
bij verschillende bedrijven. “Ik heb altijd
hard moeten werken en had onregelmatige
diensten, maar ons Tonnie was thuis voor
onze twee kinderen Jasper en Karlijn.” Tijd
voor ontspanning was er ook. Natuurlijk de
kinderen begeleiden naar de sportclubs,
maar ook was Theo trainer bij tafeltennisvereniging LUTO in de Jan Aartestraat en
fietste hij twee keer per week met leden
van Wielerclub TCT ’93: “De start was
altijd bij ons voor de deur, maar we gingen
ook toertochten maken in de Dolomieten
bijvoorbeeld.” Het fietsen staat inmiddels
op een laag pitje, vanwege lichamelijke
ongemakken maar Theo gaat nog wel
graag samen met anderen met mooi weer
een fietstochtje maken met de elektrische
fiets. Ook heeft Theo zijn hart verpand aan
biljarten. “We hebben twee mooie biljarttafels in het oude klooster én de sleutel van
de ruimte dus we zouden 24 uur per dag
kunnen biljarten”, lacht hij.

En verder staat de deur van ‘Hotel La
Mama’ altijd open voor de vier kleinkinderen (17, 17, 12 en 8 jaar) en de familie. Wat
dat betreft hechten ze aan een heel goede
familieband. Het mooiste moment van het
jaar: het diner op tweede kerstdag, waarbij
iedereen wat klaar maakt, alleen weten
ze van elkaar niet wat het wordt. Tonnie’s
ogen glinsteren: “En, geloof het of niet,
maar ieder jaar passen de gerechten prima
bij elkaar en genieten we van een heerlijk
kerstdiner.”

Koor
Tonnie bewaart heel goede herinneringen
aan het koor van de Sacramentskerk: “Mijn
twee kinderen en ik hebben ooit samen
met kerstavond in de nachtmis gezongen.
Karlijn zat bij het kinderkoor, Jasper bij het
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Met de senioren op Tilburg Tour
Op vrijdag 5 oktober jl. organiseerde het Senioren Netwerk Armhoefse Akkers een
Tilburg Tour voor de senioren uit de wijk.
Het werd een gezellige dag, met om te
beginnen heerlijke koffie met gebak bij het
nieuwe Van der Valk Hotel aan de Kempenbaan. We werden hartelijk ontvangen
en kregen een rondleiding langs o.a. de
keuken, een hotelkamer, het zwembad en
de skybar. Wat een uitzicht heb je daarvandaan!
De schrijver van het boek over de Rauwbraken, Theo van Etten, leidde ons daarna
als gids rond in dit oude gebied. Nu een
industrieterrein, maar met veel plekjes waar
nog bijzondere en herkenbare verhalen
over te vertellen zijn.Onze lunch gebruikten
we bij Mie Pieters en het weer was zo lekker dat we zelfs nog even op het fijne terras
buiten konden zitten. De middag, tot slot,
was gereserveerd voor het Kermismuseum
in Hilvarenbeek, waar op een enthousiaste
manier het kermisachtige programma werd
gebracht.

Spreeuwenshow

Samen op stap met de bus tijdens de
Tilburg Tour 2018
Volgens de deelnemers alles bij elkaar
goed voor een heel geslaagde dag!
Senioren Netwerk Armhoefse Akkers

					

Maaike Hanssen

Ben Akkermans, bewoner van onze wijk
en ook al vele jaren actief in de vogelwerkgroep net als zoon Ralph, raadt me aan
om één dezer dagen in de Simon van der
Steltstraat te gaan kijken naar de spreeuwenshow. Tussen 18.30 en 19.00 komen
de spreeuwen in een zwerm aanvliegen om
na een spectaculaire show neer te strijken
in de bomen. ‘Murmuration of starling’ is de
Engelse term, daarmee verwijzend naar het
murmergeluid dat gemaakt wordt door de
vogels. Als hij me vervolgens vertelt dat de
spreeuw een lekkernij is voor de sperwer,
is dat voor mij wel een beetje een domper.
En het moet gezegd, de vogel maken er
dagelijks een mooi schouwspel van.
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Visie-avond met ouders 			

Gerben van Eeuwijk

Er waait een frisse wind door basisschool Armhoefse Akker. Ouderlijke observaties
vanaf de zijlijn.
Sinds de komst van nieuwe directeur Koen
van Beurden zijn een aantal zaken zichtbaar veranderd. Zo is de oude nieuwsbrief
afgeschaft en vervangen door een digitale
variant. Deze schoolapp kent technische
kinderziektes, maar na de opstart moet
de communicatie sneller gaan verlopen.
Verder is het gebouw anders ingericht, met
minder spullen, minder prikkels voor de kinderen. En een oude traditie – de sportdag
– wordt voortaan tijdens de Koningspelen
georganiseerd, door twee nieuwe vakleerkrachten gymnastiek. Zo maar een greep
uit enkele recente wijzigingen.
Visie gevraagd
Op maandag 1 oktober was er een bijzondere ouderavond, met als thema de visie
op de toekomst. Circa 50 ouders hadden
zich aangemeld om hierover mee te denken en te praten. Directeur Koen had naar
eigen zeggen: “(…) 5 collega’s gepaaid met
een etentje, om de avond mee in goede
banen te leiden.” Vrijuit mee brainstormen
was het verzoek aan de aanwezige vaders
en moeders. Niet over de missie, waar
de school voor staat (in het heden), maar
over de visie, waar de school voor gaat.
Iedere ouder wil immers het beste voor zijn
eigen kind(eren) en de school wil het beste
onderwijs bieden, zo passend mogelijk
(missie). Maar hoe dan? De enige richtlijn
die Koen in gedachten had op voorhand,
waren de 21th Century Skills, die momenteel een hype zijn in onderwijsland. Welke
kennis en sociale vaardigheden hebben

Koen van Beurden
kinderen nodig voor een toekomstig beroep
dat nu nog niet bestaat? Hoe bereid je als
ouders en school samen kinderen voor op
iets wat we nu nog niet kennen? Niemand
heeft een glazen bol immers.
Brainstormsessies
In een vijftal geanimeerde groepsgesprekken werd er vervolgens volop gebrainstormd en levendig gediscussieerd. De
notulisten schreven alles op, niet 1 idee
was te gek. Selecteren volgt later wel. Een
dwarsdoorsnede van allerlei associaties en
wensen, die elkaar in rap tempo opvolgden
in mijn groep: ten eerste de methode ‘Topondernemers’, waar de school sinds vorig
jaar mee werkt. Ouders zouden graag zien
dat die methode meer onder de aandacht
komt, letterlijk zichtbaar in de school. Zeker
als kinderen een product maken of een presentatie geven, wie wil daar niet iets meer
van meekrijgen?
Ten tweede het hete hangijzer: het overblijven. Bijna niemand is daar echt over te
spreken, ouders en kinderen evenmin.
7

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
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Het is vaak te druk, te massaal en te chaotisch. De oplossing? Het continurooster!
Die oude discussie is bij deze heropend.
Eens in de zoveel jaar moet een school
via een enquête ouders polsen over het
lesrooster. Wordt dat niet weer eens tijd in
2019?
Tenslotte de functie als wijkschool, wat
houdt dat precies in? Welke tradities blijven
behouden en welke mogen verdwijnen?
Iedereen is wel ergens aan gehecht, van
Avond4daagse tot weeksluitingen, van Marietje Kessel project tot CreaTuur. Zoveel
ouders, zoveel meningen.

ren zouden meer uitdaging verdienen. Zeker in deze wijk is de start van een plusklas
na de herfstvakantie een welkome aanvulling op het onderwijsaanbod. Maar, bied je
dan passend onderwijs aan iedereen, of
wordt er dan een doelgroep vergeten? Met
name de kinderen met een ‘rugzak’, hoewel
die term achterhaald is. Keuzes en dilemma’s die niet gemakkelijk te kraken zijn.
Een school kan het onmogelijk iedereen
naar de zin maken, terwijl passend onderwijs dat behelst? Koen’s visie is dat zijn
team op zijn school beter een aantal zaken
goed kan doen, dan bijvoorbeeld alles half.
Maar welke zaken dat zijn, daar was ook
de input van ouders voor nodig, en die is
genoeg geleverd.

Passend onderwijs
Sinds 2014 geldt de wet op het passend
onderwijs, waarin reguliere (basis)scholen
een zorgplicht kregen voor alle leerlingen,
ook de bijzondere. Niet meer snel doorverwijzen naar het speciaal onderwijs, maar
onderwijs op maat. Ga er maar aan staan!
Hoe ver moet een school daarin gaan? Een
proefballon vanuit Koen is de mogelijke
keuze voor een zgn. profiel ‘kinderen met
een ontwikkelingsvoorsprong’. Deze kinde-

Nu gaat het team aan de slag om prioriteiten te stellen en een visie te formuleren.
Een visie-avond met ouders was een prima
begin, dat heb ik als vader met kinderen
op deze school sinds 2008 in tien jaar nog
nooit eerder meegemaakt.
Wordt vervolgd? …

De jaarlijkse sportdag is voortaan op Koningsdag
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Vorstelijk Landschap 						

Toon van Gestel

Op vrijdagmiddag 12 oktober jl. bezocht ik in Landschapspark Moerenburg de opening van het Vorstelijk Landschap, de cultuur-natuurmanifestatie georganiseerd door
alumni van Fontys Hogeschool voor de Kunsten, met de Gemeente Tilburg als partner.
In het vorige nummer van de buurtkrant
werd al over deze toen op handen zijnde
cultuurhappening in de natuur bericht. In
het weekend kwamen diverse ambachtelijke en artistieke disciplines samen om zo
een wat de Duitsers zo mooi noemen een
‘Gesamtkunstwerk’ te scheppen.
Virtual reality
Landschapsarchitectuur, toneel, dans,
beeldende kunst, verhalen, poëzie, marktkraampjes met producten uit stad en land
maakten zichtbaar en hoorbaar wat doorgaans voor oog en oor van de wandelaar
of fietser verborgen blijft. De virtual reality
opstelling deed dit vanuit een eigen verrassende optiek. De titel van de manifestatie
Vorstelijk Landschap stond symbool voor
de band die onze ‘schônste stad van het
land’ met haar mooie omgeving heeft.

Vlakbij de lemen wallen staat
een bordje met uitleg
cultuur Marcella Hendriks en de projectmanager Alda Alagic kon er vrij bewogen
worden tussen allerlei objecten, optredens
en andere kunstuitingen. Voor een natje
en een droogje was gezorgd door Gijs van
Esch de uitbater van Café Zomerlust, de
vaste stek om te verpozen na een uurtje
gezond bewegen door het landschapspark
Moerenburg. De wethouder was gezellig komen aan fietsen en vertrok na haar
praatje welgemoed naar een volgende
afspraak.
Lemen muren
In het oog springend waren drie lemen
muren die evenwijdig en haaks op elkaar
stonden in het veld. Ze zijn gemaakt door
studenten onder auspiciën van een Duitse
landschapsarchitect, die vertelde dat het
materiaal uit de buurt van Münster in NordRhein-Westfalen kwam. Zij gaven en geven
nog steeds - want ze blijven nog een tijd
staan - een soort loodlijnen aan die voor
een verrassende dieptewerking zorgden

De opening van Vorstelijk Landschap
(foto T. Sweegers)
Deze werd in de 19e eeuw verpersoonlijkt
door Koning Willem II die een grote liefde
koesterde zowel voor de stad als voor het
groene landschap daarbuiten. Hij mocht
zich daar graag vertreden en vermeien.
Zoals gebruikelijk dit jaar was het op de
openingsdag prachtig weer en na de
openingstoespraken van de wethouder van
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op het terrein van handeling. Rondom die
muren verzorgden jonge dansers (m/v) een
gave dansvoorstelling.

in dat leem zaadjes zitten opgeborgen zullen op die plek duizend bloemen bloeien.
Als dankzegging voor de gastvrijheid die
Moerenburg de kunstenaars uit de stad
geboden heeft.

Geleidelijk aan zullen die muren verzinken,
wegzakken in het landschap, maar omdat

Kunstenares in een bubbel						

Redactie

De solotentoonstelling ‘Ever so Humble, Ever so Proud’ toont het recent vervaardigde
werk van de Amsterdamse kunstenares Mila Lanfermeijer (30). Het is het resultaat
van haar artistiek onderzoek naar de mogelijkheden van klederdracht als sculpturaal
medium en canvas.
De afgelopen maand verbleef Mila in de
studio van SEA Foundation aan de Tivolistraat: “Echt een fantastische ruimte. Ik
leef gewoon in een soort bubbel en kan me
volledig concentreren op mijn werk. Daarbij
komt dat er hier in Tilburg ook allerlei
faciliteiten voor me geregeld zijn, zoals het
Textiellab van het Textielmuseum waar ik
dingen kan laten maken precies zoals ik ze
voor ogen heb.”
Proces
“Kunst creëren is voor mij een proces dat
je eigenlijk vooral zelf doormaakt. Toen ik
hier net was heb ik in het begin heel veel
gemaakt. Dan ontstaat er eigenlijk een
chaos, waarin ik op een gegeven moment
bepaalde lijnen ontdek die ik verder wil
uitwerken. Er ontstaat dan iets, een verhaal
met ideeën die mensen zouden moeten
prikkelen. Tenminste, dat hoop ik”, aldus
Mila.
De aanleiding voor haar verdiepend
onderzoek was een bijzondere ervaring in
India in het Calico Museum. “Daar waren kledingstukken die nog in hun plastic
verpakking en in een platte staat werden
tentoongesteld. Zo had ik dit nog nooit
gezien en ervaren en het triggerde me om
met deze ervaring aan de slag te gaan en
deze verder uit te diepen.”

Mila Lanfermeijer voor een van
haar studieobjecten
ten.” Op de vraag of ze wel eens helemaal
tevreden is met een bepaald eindproduct
blijft het even stil. “Ik werk naar een moment toe, waarvan ik vind dat mijn werk
gedeeld mag en kan worden met anderen.
Maar eigenlijk ben je er nooit klaar mee. De
kunstwereld is ook hard, maar in alles wat
ik maak ligt wel een stukje van mezelf.”
Wat dat is, valt te ontdekken in haar expositie van twee monumentale installaties
die tot 1 december te bezoeken is in de
Tivolistraat 22. Openingstijden: donderdag
t/m zaterdag tussen 13.00 en 17.00 uur, of
op afspraak op andere dagen. Meer info op
: www.seafoundation.eu.

Contrasten
“Kunst moet ontstaan bij mij”, legt Mila uit,
“en ik ben vooral ook op zoek naar contras12

Bericht van de Klankbordgroep Moerenburgpark		

Katy Bertens

Zoals bekend zijn er allerlei plannen voor het gebied van de oude waterzuivering in
Moerenburg. Vanuit de Buurtraad is de afgelopen periode ingezet op overleg met
direct betrokkenen. Er is in juli 2018 een klankbordgroep opgericht.
Het Waterschap, eigenaar van het waterzuiveringsterrein, heeft nu het voornemen
om een openbare inschrijving uit te schrijven.
Veel valt er dus nog steeds niet te vertellen. Onze voorzitter Frans Lemmens heeft
contact gehad met het Waterschap en heeft
hen ingelicht over de klankbordgroep en
onze ideeën. De klankbordgroep zou graag
een meer actieve rol willen spelen en alvast
kaders aangeven waarbinnen plannen die
worden ingediend bij het Waterschap kunnen passen.

Aan deze klankbordgroep nemen deel:
de omwonenden Moerenburg, ondernemers Moerenburg, bewoners van de Werf,
bewonersbelang Jeruzalem, Volkstuinvereniging Moerenburg, Vereniging Behoud
Moerenburg, Moerenburg-bioloog/ecoloog
Gert Brunink en de Buurtraad Armhoefse
Akkers. De rol van de klankbordgroep is in
eerste instantie het in de gaten houden van
de voorstellen die er gaan komen. De voorstellen zullen worden getoetst op veiligheid,
parkeerbeleid, overlast, openingstijden, et
cetera. Daarnaast zal er gekeken worden
naar het proces: worden alle procedures
gevolgd?

Eind oktober was de volgende bijeenkomst,
waarbij ook het Waterschap en de gemeente zijn uitgenodigd. Verslag daarvan volgt in
de volgende buurtkrant.

Wachten
De klankbordgroep is in afwachting van de
plannen van het Waterschap de Dommel.

In de herfstvakantie was het weer een drukte van belang op de kinderbouwspeelplaats
Piushaven. Er werd vijf dagen lang hard getimmerd en gezaagd aan een eigen stad met
bouwsels die steeds hoger werden. Zuzanna, Emiel en Sebas waren zelfs Berend aan het
ingraven.
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Armhoefse Akkers van het aardgas af?			

Alexander Savelkoul

Het Buurkracht buurtteam Armhoefse Akkers organiseert op 22 november a.s. een
informatieavond over energiebesparing in de foyer van GGz Breburg.
De energietransitie begint serieus op gang
te komen in Nederland. Op steeds meer
daken verschijnen zonnepanelen, windparken verrijzen op zee en alle huizen gaan
op termijn van het aardgas af. Maar wat
betekent de energietransitie voor burgers?
Dat aardgas bijdraagt aan klimaatverandering weten de meeste mensen wel, en ook
dat gas steeds duurder wordt als het aan
het kabinet ligt. Maar moeten we nu onze
huizen volledig gaan isoleren en onze cv
ketel inruilen voor een warmtepomp? En
dan meteen maar het dak vol leggen met
zonnepanelen? De meeste mensen hebben meer vragen dan antwoorden.

Het Buurkracht Buurtteam
Armhoefse Akkers

Programma
Het Buurkracht buurtteam Armhoefse Akkers organiseert de informatieavond om
een aantal van deze vragen te beantwoorden. Mogelijkheden om het gasverbruik van
bestaande woningen te verlagen, zoals isolatie en (hybride) warmtepompen, worden

toegelicht door specialisten. Verder zal het
buurtteam de plannen uit de doeken doen
voor een zonne-energie-project in de wijk,
waar iedereen aan mee kan doen.
De avond is van 20.00 tot 22.00 uur in de
foyer van GGz Breburg, Jan Wierhof 7.
Je hoeft je niet vooraf aan te melden.
Door de enorme
droogte is voor
het eerst ook
de kunstmatig
aangelegde ‘vijver’
bij het Knooppunt
de Baars zo goed
als drooggevallen.
Deze afgraving is
eigendom van het
Brabants Landschap en wordt
in de volksmond
de ‘Kikkerpoel’
genoemd.
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Gezocht: Administrateur (vrijwilliger)
Na 8 jaar vertrek onze huidige administrateur uit de regio Brabant en daarom zoekt SEA Foundation
een nieuwe vrijwillige administrateur die mogelijk, maar niet noodzakelijk, op termijn een
penningmeester rol kan/wil vervullen.
Over de organisatie:
Stichting SEA Foundation is een kunstenaarsinitiatief dat een internationaal netwerk borgt en zich ten
doel stelt de productie van hedendaagse kunst te stimuleren en de producten en de processen hiervan
te tonen. We tonen het werk in niet alleen in onze eigen tentoonstellingsruimte in Tilburg, maar ook
elders in de wereld. De organisatie biedt kunstenaars, curatoren en schrijvers een proeftuin als Artist in
Residence. Daarin is ruimte voor reflectie en onderzoek. SEA Foundation is een BTW plichtige
vrijwilligersorganisatie. Het bestuur is onbezoldigd.
Je verzorgt de administratie in e-boekhouden en je voert de volgende werkzaamheden uit:

• Opstellen van facturen en declaraties
• Verwerken van kas en bank muaties
• Verzorgen van de aangifte omzetbelastingen
• Het samenstellen van overzichten en analyses
• Maken van projectafrekeningen en de jaarrekening
• De jaarrekening dient te worden gefiatteerd door een extern accountantsbureau
• Verlenen van assistentie bij het maken van begrotingen
• Het geven van adviezen over procesverbeteringen
Wat verwachten wij van jou?

• Je beschikt over gedegen kennis van administreren
• Je hebt relevante opleidingen en werkervaring opgedaan
• Je bent accuraat en initiatiefrijk
• Je kan zelfstandig werken en ook goed samenwerken
• Ervaring met een non-profit instelling / vereniging is een pre
• Belangstelling voor een bestuursfunctie op termijn kan, maar is niet noodzakelijk
Wat mag jij van ons verwachten?

• Onkosten vergoeding
• Klein, gedreven en gezellig (min HBO opgeleid team) met kennisrijke collega's die elke op
hun kennis en kunde aan het netwerk van SEA Foundation zijn verbonden

• Zeer prettige werkomgeving
Beschikbaarheid:

• 1 tot 2 dagdelen per week
Adres:
SEA Foundation, Tivolistraat 22, 5017 HP Tilburg, ( (013) 544 44 95 : www.seafoundation.eu
Soort dienstverband: Vrijwilligerswerk, Onbepaalde Tijd
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Verkeersveiligheid rondom FC Tilburg
De Buurtraad Armhoefse Akkers, de bewoners van Moerenburg en de gebruikers van
het voetbalcomplex aan het kanaal hebben verschillende malen bij de gemeente aangedrongen op maatregelen om het veiliger te maken rond het nieuwe sportcomplex.
Sinds de uitbreidingen daar is het vaak erg
druk met verkeer en dat leidt dikwijls tot
onveilige situaties. Er ligt nu een plan van
de gemeente. De gemeente past het openbaar gebied aan en de club gaat op eigen
terrein zaken aanpassen. Hopelijk gaat dat
in elkaars verlengde werken.
Gemeente
De maatregelen van de gemeente:
· Ter hoogte van de entree van het sportpark wordt een plateau aangelegd om
de snelheid van het verkeer te verlagen.
· Tussen de bomen worden (zogenoemde ‘informele’) haakse parkeervakken
aangelegd. Informeel omdat langs een
50 km-weg haaks parkeren eigenlijk
niet is toegestaan.
· Er komt een extra poort in het hekwerk
zodat bezoekers sneller van de Hoevense Kanaaldijk op het terrein kunnen
komen: minder voetgangers op de weg.
· Parkeerverbod voor de kant van het
kanaal zodat daar geen in- en uitstappers zijn die de weg oversteken richting
sportpark.
· Fietsers die vanuit de Armhoefse Akkers komen, kunnen straks het terrein
op via de Oisterwijksebaan, bij Zomerlust. Op die manier hoeven zij niet de
hele Hoevense Kanaaldijk af te rijden
tot aan de hoofdingang.

· Fietsers komende vanaf de fietsroute
Spoorpad kunnen via de nieuwe poort
het terrein op.
FC Tilburg
In het verlengde hiervan gaat FC Tilburg
in samenwerking met het Sportbedrijf de
volgende aanpassingen realiseren:
· Fietsenstallingen aan beiden zijden
worden verplaatst naar de nieuwe entree voor de fietsers.
· De huidige kantine wordt op de wat
langere termijn gesloopt en op deze
plek worden extra parkeerplaatsen
aangelegd.
· Er wordt (zie boven) een extra poort
gemaakt in het hekwerk langs de Hoevense Kanaaldijk. Zodat men vanuit de
auto sneller van de openbare weg het
terrein op kan.
Verder is afgesproken dat de club haar
leden en gasten gaat wijzen op verkeersveilig gedrag: stimuleren om met
de fiets te komen, veilige parkeermogelijkheden gebruiken enz.
De gemeente is nu bezig met de technische uitwerking zodat de aannemer aan
de slag kan. De werkzaamheden in de
openbare ruimte worden nog dit najaar
gerealiseerd. Op dit moment is nog niet
bekend wanneer de aanpassingen op het
terrein zelf worden gedaan.
Buurtraad Armhoefse Akkers
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Muziek en ondernemerschap in de wijk

Van droom naar idee naar Caro Emerald			

France Ghijsen

3 bevlogen wijkgenoten werken momenteel hard aan een nieuw urban, soul & jazz
festival in Tilburg. Hoe is de samenwerking ontstaan? Toeval of biedt onze wijk een
vruchtbare voedingsbodem voor ontwikkeling van nieuwe ideeën?
Ik val binnen tijdens de wekelijkse vergadering aan de keukentafel met Eric van
der Westen (ervaren beroepsmuzikant),
Linda van Berkel (ondernemer en passievol
muziekliefhebber) en Toine Hultermans
(business innovation manager en amateur
muzikant).
Het idee
Korte gesprekken tussen de vaders op
het schoolplein, werden lange gesprekken over de gedeelde passie muziek. Een
avondje festival in een andere stad, leidde
tot de oprechte verwondering van de heren
dat hun stad een festival ontbeert in het
genre urban, soul & jazz. “Tilburg, de stad
die muzikanten opleidt op het conservatorium, vele getalenteerde en prijswinnende
muzikanten als inwoner heeft en een
grote groep amateurs met een passie voor
muziek kent, hoe kan dat?”, vraagt Toine
zich verbaasd af. Als Eric het woord neemt,
straalt de vastberadenheid en energie van
zijn gezicht af: “Dit moet gevierd worden
met een goed festival, breed toegankelijk
om samen te genieten van mooie muziek.”

De festivalmakers v.l.n.r.
Linda, Eric en Toine
om dit samen van de grond te krijgen.” Het
drietal vindt dat ze elkaar aanvullen: muzikant, ondernemer en manager. In theorie
een succesformule, in praktijk een spannend avontuur? “Er is een goede crossover in dit drietal, we zijn verschillend en
begrijpen elkaar”, concludeert Linda. “We
sparen elkaar niet tijdens vergaderingen
en ja, het duurt soms wat langer om het
eens te worden”, vult Toine aan. De passie
voor muziek overwint altijd is de gedeelde
conclusie.
De 3 wijkbewoners stralen energie en trots
uit, willen niets liever dan na de eerste editie de stad nog meer moois bieden. Maar
eerst het festival ‘Better Get Hit’ op zaterdag 12 januari 2019 in Theaters Tilburg.
Informatie over het programma, met o.a.
Caro Emerald, Fresku en Metropole Orkest
is te vinden op : www.bettergethit.com.

Van 2 naar 3
Linda, beheerst en overtuigend: “het basisidee van het festival klopt en dus toen Toine
mij benaderde, ben ik meteen aangesloten

Succes Eric, Linda en Toine met dit mooie
initiatief, geboren in onze wijk. Hopelijk zien
jullie veel wijkgenoten tijdens het festival!
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30 november
Contactmiddag 2018 voor senioren!
Samen wandelen, fietsen, spelletjes doen, lekker lunchen of naar een museum gaan...
daar willen we nog steeds graag mensen uit onze wijk voor bij elkaar brengen. Daarom
organiseerden we als Senioren Netwerk Armhoefse Akkers al drie keer eerder een
contactmiddag. We hebben op die middagen mensen met elkaar in contact gebracht en
er zijn groepjes gevormd om samen gezellige dingen te doen.
Maar het zou nog veel meer kunnen...
Daarom komen we ook dit najaar weer bij elkaar voor de Contactmiddag 2018!
Een gezellige middag die hopelijk weer tot een heleboel nieuwe ideeën en contacten leidt.
We zorgen voor een paar concrete plannen waar u op in kunt schrijven, dus mis dat niet!
We geven tips en leuke info over activiteiten. Alle senioren uit de wijk zijn van harte uitgenodigd
om (weer) aanwezig te zijn. We helpen graag om nieuwe contacten op te doen en oude
contacten nieuw leven in te blazen. Niets is verplicht, kom kijken, maak er een mooie middag
van en wie weet wat het nog meer oplevert....
Wanneer: Kom op vrijdagmiddag 30 november om 13.30 uur naar de Pelgrimhoeve.
De middag duurt tot max. 16.00 uur. We willen graag weten op hoeveel mensen we kunnen
rekenen, dus geef uzelf op met de strook hieronder. Neem iemand mee die ook graag wil
komen en schrijf die ook op de bon.
Hoe het werkt: U krijg koffie/thee met iets lekkers. Verdere drankjes rekent u zelf af. Verder
gaan we gezellige dingen doen en regelen we dat er ook na deze middag genoeg te beleven
is.
Nog vragen? Bel dan ( (013) 544 67 83 (Ineke van Kasteren) of mail naar
7 seniorennetwerk@armhoefseakkers.nl.
Tip: neem uw agenda of kalender mee, zodat u meteen afspraken kunt maken!
Groetjes van het Senioren Netwerk Armhoefse Akkers
" ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ja, ik kom / wij komen graag op de contactmiddag op vrijdag 30 november om 13.30 uur.
Naam/namen: ................................................................

1 persoon / 2 personen

Adres: ...................................................................................

Telnr.: .........................

Mailadres: ...................................................................................................
Stop deze strook vóór 20 november a.s. in de brievenbus op J.P. Coenstraat 34a.
U krijgt verder geen bericht meer, we zien u graag op 30 november in de Pelgrimhoeve!
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Ecuadoraanse kunst bij Podium 111

		

Jaap van Loon

Kunst- en cultuurliefhebbers hebben het adres St. Josephstraat 111 al lang gevonden.
Bekend zijn de intieme muziekoptredens onder de naam ‘Podium 111’ en eind september vond er een expositie plaats van drie gerenommeerde kunstenaars uit Cuenca
(Ecuador).
“Het was eigenlijk een beetje uit nood
geboren”, vertelt Betty Millenaar. “Keramiste Marie Verdijk, Paul Martens en ik zijn
sinds een aantal jaren bevriend met deze
kunstenaars. We bewonderen hun werk en
vakmanschap, het heeft zo’n eigen sfeer en
zeggingskracht. Eduardo Segovia had in
2010 al eens een expositie in Tilburg.

periode (bv. voor een festival) in Tilburg
verblijven. “Ze zijn selfsupporting. Ik stel de
ruimten beschikbaar aan culturele instellingen”.
Perspectief
Tijdens de expositie waren alle wanden in
het bijgebouw benut en zo maakten bezoekers niet alleen kennis met het werk van de
Ecuadoraanse kunstenaars, maar ook met
alle vertrekken.

Expositie
Toen Eduardo samen met Boris Ordoñez
en Nicolas Herrera een succesvolle expositie hadden in Regensburg (D) ontstond
het idee om hen ook naar Nederland te
halen. Betty: “Het is hier echter heel moeizaam om een expositie te organiseren. De
ruimten om te huren zijn (zo)duur en het
transporteren van de kunstwerken is ook
kostbaar. Vandaar dat ik mijn accommodatie ter beschikking heb gesteld.”
Die accommodatie ligt achter haar huis en
bevat een aantal slaapvertrekken, wasgelegenheid, een ontmoetingsruimte en
keuken. Het hele jaar door overnachten
hier kunstenaars, als dansers, musici of
beeldende kunstenaars die voor een korte

Vereerd was Betty met het bezoek van de
consul van Ecuador: de heer Fernado Bucheli Vargas die op een heel prettige wijze
de expositie opende. Een gemiste kans
was wel het ontbreken van een afgevaardigde van de gemeente Tilburg. Betty: “In
feite krijgt de gemeente de mogelijkheid
op een presenteerblaadje aangeboden om
een autoriteit te ontmoeten van een zich
sterk ontwikkelend land dat op het gebied
van handel en cultuur nogal wat te bieden
heeft.”
De bezoekers hadden de mogelijkheid om
met twee van de drie kunstenaars te spreken, want
Nicolas Herrera die vooral
vreemde wezens, vogels
en insecten schildert, was
helaas verhinderd. Eduardo Segovia schildert, maar
is vooral bekend als keramist. Hij maakt o.a. kleurige vazen, sierborden, dierlijke- en menselijke figuren
en tegeltableaus. Boris
Ordoñez is autodidact. Zijn
schilderijen zijn explosies
van kleur, waarin hij ook
roestvrij staal en alumi-

Betty Millenaar (l.) met Eduardo Segovia (m.) en Boris Ordoñez
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ondanks dat de expositie maar drie dagen
duurde, was het een buitengewoon geslaagde gebeurtenis”, aldus Betty.
Podium 111
Betty Millenaar draagt kunst en cultuur
een warm hart toe: “Het is voor mij een
(echte) hobby. Ik ben met pensioen en heb
de tijd en de ruimte om hier daadwerkelijk
iets mee te doen.” Vandaar ook, dat zij
regelmatig kleinschalige muziekoptredens
organiseert onder de naam ‘Podium 111’.
Er staan al veel buurtgenoten op de mailinglist. Zij ontvangen steeds de aankondigingen voor de optredens.
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden
voor die berichtgeving via
7 podium111actief@gmail.com.
Het eerstvolgende concert zal op 18
november plaatsvinden en voor december staat er een dansoptreden gepland in
samenwerking met Dans Brabant.

Gezellige ontmoetingen met landgenoten
bij de opening van de expositie
nium verwerkt. “Zij voerden leuke gesprekken, waarbij ook de uitleg bij de kunstwerken je aanzet om iets vanuit een ander
perspectief te bekijken. Alle kunstenaars
hebben dan ook werken verkocht, dus

Donatie-campagne Bruggedicht gestart 		

Toon van Gestel

In het septembernummer van de buurtkrant stond een bericht over het Bruggedicht in
landschapspark Moerenburg. Inmiddels worden fondsen geworven om de realisatie
mogelijk te maken.
De Tilburgse dichteres Karla Witjens, de
Vereniging Behoud Moerenburg en enkele
buurtgenoten werken eendrachtig samen
om aan de brug bij de Buunder-plas een
versregel aan de borstwering aangebracht
te krijgen. De brug ligt ter hoogte van waar
de oude V&D onder het maaiveld ligt, in
1965 gesloopt na een enorme brand à la
het warenhuis L’Innovation in Brussel in
1967.
Natuurlijk is er geld nodig, want de kosten
voor dit mooie literatuur-in-de-natuurproject
belopen € 1.700. Geen enorm groot bedrag
maar toch. Intussen is er een donatie-campagne gestart in de vorm van ‘bedelbrieven’
namens de projectgroep aan bedrijven,
instellingen en particulieren. En deze
‘bedelactie’ voor dit goede doel blijkt aan te
slaan. Als alles mee zit prijkt ergens in het
volgende voorjaar een prachtvers van Karla

aan de brug. Voor meer informatie mail
naar 7 moerenburginfo@gmail.com

Prijkt hierop straks een Bruggedicht?
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Arm in Arm
Zou er op 27 oktober 1809 een bord in de voortuin gestaan hebben van huisje nummer 2 in het
Peerke Donders Park in Tilburg-Noord: Hoera! Een jongen! Zou er beschuit met muisjes -blauw/
wit- uitgedeeld zijn? Bijzonder was het wel, zo valt te lezen in ‘Peerke Donders in twaalf kapittelkes verteld’ (1944) door Jozef Boon: ‘Al de windmolens waren aan ’t draaien over Holland -en
opeens begonnen ze trager hunne wieken achter mekaar te sleuren alsof ze verstrooid waren- en
op datzelfde moment was Peerke geboren.’
Dat kan niet iedereen zeggen, dat bij zijn of haar geboorte de windmolens even inhielden. Dat
bord in de tuin was er niet, ze hadden geen voortuin. Wel een klein moestuintje achter het huisje
waar ook wat kippen rondscharrelden. Beschuit met muisjes? Ook niet, want de familie Donders
daar op de Heikant was arm. Thuiswevers, die hadden het allesbehalve breed. En laat nou net in
dàt deel van onze stad de meeste mensen wonen die in armoede leven. Nee, nu geen percentages of
cijfers waarvan je zegt: jonge, jonge dat moest niet kunnen in deze tijd en vervolgens over tot de
orde van de dag. Het gaat niet om cijfers, het gaat om mensen, stadgenoten.
Ik ben de laatste maanden met een aantal bevlogen mensen bezig geweest met de voorbereiding
voor de expositie ‘Arm in arm met Peerke’ over armoede en armoedebestrijding in Tilburg vanaf
1809. Mooi om te doen en ook confronterend. Armoede is van alle tijden, maar in het hier nu, in
deze tijd van welvaart, voelt het extra schrijnend dat we het niet zo georganiseerd krijgen dat
iedereen dat deel krijgt om minstens een fatsoenlijk leven te hebben.
Deze Donlog is een ongeneerde oproep: Ga kijken bij Peerke Donders en vergeet niet langs de
supermarkt te gaan om zeep of sop te kopen, want daar wordt vaak op bezuinigd. Peerke Donders maakte een reis van zes weken naar Suriname om daar onder de zwakken en armen te gaan
werken. Mocht een ritje Armhoef-Tilburg Noord te ver zijn: geef de zeep of schoonmaakmiddelen
maar bij mij af. Dan neem ik ze mee. Zou wel stoer zijn als iedereen uit Armhoef zo een bijdrage
levert aan ‘Arm in arm met Peerke’. Stadgenoot Jace van de Ven schreef speciaal ‘n gedicht voor de
expositie, hier is laatste strofe:
in aarde ligt de aard verborgen
die ons van de beesten scheidt
al lijken we die kennis kwijt:
dat mensen voor elkander zorgen
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Trekvogels tellen in Moerenburg 			

Maaike Hanssen

Zoals elk jaar rond half oktober, verzamelden leden van de KNNV-vogelwerkgroep
zich op zondag 14 oktober jl. al vanaf 7.30 uur op het viaduct van de Meierijbaan over
het Wilhelminakanaal. De vogels trekken naar het zuiden en het is weer tijd voor een
openbare trekvogeltelling.
Al van verre zie ik hen staan met de verrekijkers in de aanslag. Als ik aan kom lopen
en vraag naar dhr. Kolen, de coördinator
van deze dag, wordt er gegniffeld. “Je zult
Ad bedoelen, Meneer Kolen kennen wij
niet“. Ad blijkt een enthousiaste vogelspotter. Hij is al ruim 25 jaar actief in zowel de
vogelwerkgroep en kan er veel over vertellen. Daarnaast houdt hij een weblog bij:
Vogelsenzo (: http://vogelsenzo.blogspot.
com/) over vogelervaringen en andere
natuurbelevenissen rond Tilburg.
Wetenswaardigheden
Die ochtend doe ik heel wat feitenkennis op. Al snel hoor ik “Daar! Een groep
vinken!” “Is dat een buizerd? Ja, het zijn
er zelfs twee. O nee, toch maar één” “Kijk,
sijsjes!”. De sfeer is gemoedelijk en ontspannen. Er zijn zo’n 12-15 personen aanwezig, onder wie twee vrouwen. Op mijn
vraag of dit vooral een mannenaangelegenheid is, krijg ik als antwoord dat driekwart
van de leden vrouw is. Waarom ze er dan
op deze heerlijke zondagochtend niet zijn,
wordt niet helemaal duidelijk. In de loop
van de dag blijken er overigens 20 mensen
te zijn geweest. Het is prima weer voor de
trekvogels die naar landen als Spanje, Portugal en Afrika vliegen. Ik leer dat kieviten
pas vertrekken als het echt kouder wordt.
Dat de twee torens in Zuid ertoe hebben
bijgedragen dat de vogels een andere route
hebben gekozen. Dat als de wind opsteekt,

de vogels lager gaan vliegen en daardoor
beter te tellen zijn. Omdat het zo’n prachtige dag is zijn de vogels goed waar te nemen. Door het goede licht zijn vandaag ook
duidelijk de typische kenmerken van het
verenkleed te zien, zoals de koperkleurige
onderzijden van de vleugels van koperwieken en de witte strepen op de vleugels van
de vinken!
Aantallen
Plotseling wordt de rust verstoord door een
motorrijder die het nodig vindt met veel geronk en op één achterwiel voorbij te rijden.
Hij maakt niet veel indruk op de vogelspotters. Uiteindelijk blijkt de vink de meest
waargenomen vogel te zijn geweest. Heel
de dag, tot en met het laatste uur, vliegen
vinken over. De overvliegende groepen
zijn niet groot, de meeste zelfs onder de 10
exemplaren, maar het zijn er wel veel: 1875
bij elkaar. Het totaal aantal waargenomen
vogels komt uit op 3.983 stuks. Hoger dan
verwacht maar geen topdag. Zie voor alle
getelde vogels: : http://www.trektellen.org/
count/view/481/20181014.
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Mantelzorg 							

Stijn v.d. Broek

Haast elke dag van het jaar staat wel in het teken van iets. Een persoon, een ziekte,
een gebeurtenis, of een beroep. Er is een Sint Pannenkoekdag (29 nov.) waarop je
een pannenkoek op je hoofd legt en op 24 oktober was het nationale Boerenkooldag.
Gelukkig staan veruit de meeste dagen in het teken van serieuze maatschappelijke
onderwerpen zoals 10 november, want dan is het namelijk ‘Dag van de Mantelzorg’.
Zorg voor de mantelzorger
Mantelzorg is vrijwilligerswerk en men krijgt
hier niets voor betaald, terwijl mantelzorgers ongekend belangrijk en onmisbaar
zijn voor veel mensen. Zij lopen alleen een
risico om zelf oververmoeid of geïsoleerd te
raken. Soms is de mantelzorg zo’n zware
belasting, dat men geen tijd meer heeft
voor andere dingen. Je sociale netwerk kan
hier iets in betekenen en ook de gemeente
en zorgverzekeraars bieden uitkomst in de
vorm van respijtzorg. Daarbij kunnen mantelzorgers in Tilburg een mantelzorgwaardebon krijgen, zoals een fashioncheque of
een bioscoopbon.

Tijd om hier eens wat aandacht aan te besteden, want dagelijks zorgen er in Nederland ruim 3 miljoen mensen voor chronisch
zieke, een hulpbehoevende partner, familielid, vriend of buur.
Beter een goeie buur…
Iedereen kent wel iemand in onze wijk
die hulpbehoevend is. Zeker vanwege de
toenemende vergrijzing wordt deze groep
steeds groter. De komende jaren neemt het
aantal ouderen in rap tempo toe. Over 10
jaar mogen er in Tilburg ongeveer 44.000
personen 65 kaarsjes of meer uitblazen.
Dat zijn 10.000 personen meer dan nu.
Echter, niet alleen ouderen hebben behoefte aan mantelzorg. Mantelzorg is
namelijk niet gebonden aan leeftijd, maar
aan een persoonlijke relatie. Uw moeder
gaat dementeren, uw partner krijgt een beroerte of uw buurman heeft hulp nodig met
het huishouden. Vaak is het een geleidelijk
proces waarin iemand steeds meer hulp
nodig heeft. Wat begint met eens per week
boodschappen doen, kan soms uitgroeien
tot een fulltime job! Helemaal wanneer je
kind bijvoorbeeld een beperking heeft of
als je intensieve zorg aan je partner moet
verlenen.

Eén dag per jaar is te weinig om recht te
doen aan al die mantelzorgers, maar het
is goed om er eens bij stil te staan. Grote
kans dat jij ook al een vorm van mantelzorg
verleent of dat jij je geroepen voelt om
iemand te gaan ontzorgen. Gun jezelf dan
op 10 november een presentje of trakteer
een mantelzorger dan op een cadeautje.
Er zijn genoeg ‘goeie buren’ in onze wijk te
vinden volgens mij! Zo geeft het Senioren
Netwerk Armhoefse Akkers ook een mooi
voorbeeld door die dag een aantal mantelzorgers te gaan verrassen met een bosje
bloemen.Meer weten over mantelzorg?
Kijk op: : www.mezzo.nl of : www.tilburg.
nl/inwoners/zorg-en-wmo/mantelzorg-envrijwilligers/
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Bij arthousebioscoop Cinecitta kunt u terecht voor
de betere films en de lekkerste gerechten. Naast ons
reguliere filmprogramma organiseren wij met regelmaat filmspecials en events. In onze Ristobar kunt
u à la carte dineren of genieten van een van onze
arrangementen: Eat & Sneak, Film & Food, Film &
Lunch of een 3-gangenarrangement. En wordt u lid
van onze filmclub dan ziet u de beste films als eerste!

Willem II straat 29 - 5038 BA Tilburg

Tel: 085-9022996 Email: info@cinecitta.nl
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Open dag + kerstmarkt in Boeijend Huys				

Redactie

Sinds enkele jaren wordt de open dag bij Boeijend Huys aan de Bosscheweg 104
gecombineerd met een gezellige kerstmarkt met door de bewoners zelfgemaakte
kerstdecoraties, verse erwtensoep, een loterij en informatie over deze vorm van hulpverlening.
De open-dag met kerstmarkt wordt gehouden op zaterdag 24 november van 10.00
tot 16.00 uur. Alle woonlocaties van het
Boeijend Huys doen er aan mee. Zo leert
u de medewerkers en bewoners op een
ongedwongen manier kennen en maakt
u kennis met de wooninitiatieven voor
jongeren en ouderen van deze organisatie.
Medewerkers zijn aanwezig om vragen
hierover te beantwoorden.
CRDL
De koffie en thee zijn gratis en opbrengst
van de kerstmarkt komt dit jaar ten goede
aan een CRDL voor de bewoners. Deze
‘cradle’ is een interactief zorginstrument dat
aanraking tussen mensen vertaalt in geluid.
Dit maakt nieuw contact mogelijk voor mensen die moeite hebben met communicatie
en/of sociale interactie - zoals mensen die
lijden aan dementie, autisme of een verstandelijke beperking - én hun omgeving.

wooncomfort aangeboden, samen met de
benodigde zorg en begeleiding. De medewerkers zijn creatief in het zoeken naar
mogelijkheden ‘op maat’ voor de bewoners.
Behalve woonvoorzieningen biedt Boeijend
Huys ook dagbegeleiding aan voor ouderen
met geheugenproblematieken, in combinatie met eventueel thuiszorg en thuisbegeleiding

Boeijend Huys
Sinds april 2013 is Boeijend Huys initiatiefnemer in het realiseren van woonvoorzieningen voor mensen met geheugenproblemen. Daarbij staan de bewoners centraal
met hun wensen en verwachtingen,
verschillende achtergronden en de mate
van de beperkingen. Er wordt hen echte

Meer info op : www.boeijendhuys.nl.
Contact kunt u leggen via
7 info@boeijendhuys.nl of bel met
( 085 401 41 30.

In een goede drie weken tijd is
het voormalige pand van Melissant aan de Spoorlaan volledig
gesloopt en het terrein gesaneerd. Gestart wordt nu met de
bouw van een appartementencomplex dat over een jaar in
gebruik genomen gaat worden.
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Van de KooK
Recepten met een verhaaltje

Hersens pellen

Lucy Reijnen

“Als klein meisje mocht ik op zaterdag, hier in de JP Coenstraat, een paar uur helpen in de
slagerij van oom Leo en tante Anneke,” vertelt Angelique Verspeek. “Het waren geen echte
oom en tante maar een vrienden van mijn ouders. Ik was een jaar of negen, tien en mocht
achter de snijmachine staan en dat vond ik geweldig. Dan kreeg ik ook nog eens een kwartje of
twee kwartjes. Dat was vroeger veel geld voor een kind. Op vrijdagavond mocht ik ‘hersens’
schoonmaken. Dat was een heel precies werkje. De hersenen werden eerst gespoeld en in
heet water gelegd. In dat hete water moesten ze daarna gepeld worden. De klanten wilden het
helemaal schoongemaakt hebben. Het zat in een vlies en moest daar voorzichtig uitgepeuterd
worden.” Angelique lacht, “Als kind ben je nergens vies van.” Ze vindt het een mooi idee dat in
de slagerij alles van de dieren gebruikt werd, ook organen en darmen. Ook nu nog weet ze
precies hoe je hersenen, niertjes en zwezerik moet schoonmaken en bereiden.
“Niet veel mensen eten nog orgaanvlees, ik moet er nu voor naar de Turkse slager. Mijn liefde
voor koken is daar begonnen.” Ze glimlacht, “Mijn moeder was dol op gebakken hersens. Soms
mocht ik van oom Leo wat mee naar huis nemen. Dat was echt een traktatie. We aten het
tussen de middag met brood. Zacht van binnen en knapperig van buiten. Heerlijk.”
Nodig:
- Hersenen van varken, lam
of kalf
- Klont margarine of
roomboter
- Paneermeel
- Peper en zout

Bereiden:
Verwijder de vliezen (of laat dat bij de slager doen).
Spoel en pel de hersenen zorgvuldig in heet water.
Wrijf de hersenen voorzichtig in met wat zout en peper.
Bestrooi ze aan alle kanten met paneermeel.
Rondom bakken in hete boter zodat de buitenkant een krokant korstje krijgt.

In de herfstvakantie
was de eerste editie
van het Festival
Circolo in Tilburg.
10 dagen lang stonden 7 tenten opgeslagen in het zonovergoten Leijpark. Bezoekers konden genieten
van tal van mooie,
dagelijkse voorstellingen. De editie van
volgend jaar is niet
buiten maar binnen in
Theaters Tilburg.
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Uitgelicht …

Bewegen door senioren
De afdeling KBO Sacrament bestaat al bijna 60 jaar. Maandelijks ontvangen de leden het
maandblad ONS, waarin het informatiebulletin met de maandelijkse activiteiten in onze
wijk wordt bij gevoegd.
Bewegen is iets vanzelfsprekends. Maar wat als bewegen pijnlijk wordt of er angst wordt
ontwikkeld om te vallen en u niet meer durft te bewegen? Dan is de groepsles ‘Bewegen voor
senioren’ er voor u! Deze organiseren wij iedere woensdag van 10.00 tot 11.00 uur in de
Pelgrimhoeve samen met Sandra Pijnenburg, Oefentherapeut Cesar.
Sandra geeft oefeningen om de soepelheid, de kracht en het evenwicht van het lichaam te
behouden en/of te verbeteren. Tevens wordt aandacht besteed aan bewegen in het dagelijks
leven. Zoals bijvoorbeeld het lopen, opstaan van een stoel of bukken. Na de les is er de
mogelijkheid om een heerlijk kopje koffie of thee te drinken.
U bent altijd welkom voor een gratis proefles! Kom op woensdagochtend naar de
Pelgrimhoeve. U kunt u ook telefonisch aanmelden via ( 06 153 253 18 of mailen naar 7
armhoefse.oefentherapie@gmail.com. Voor KBO-leden geldt een speciaal gereduceerd tarief.
Leden van KBO ontvangen op vertoon van hun KBO-pas korting bij ruim 80 lokale bedrijven.
Wilt u meer informatie, dan kunt u het bulletin opvragen bij de KBO Sacrament via 7
kbo.sacrament@gmail.com. Ook als u zelf een activiteit onder de aandacht wilt brengen of iets
mee wilt organiseren voor senioren, bent u van harte welkom.

Zonnebloem

Debbie de Weijer

Menig wijkbewoner en/ of voorbijganger blijft stilstaan en kijkt
verwonderd omhoog: “Wat is ie groot!”.
Inderdaad, onze zonnebloemen zijn een tikkie groter dan de
meesten, maar geen idee waarom, want we doen er niets speciaals
aan. Nu laten we de bloem in de voortuin nog even staan, zodat
ook de vogeltjes er nog van kunnen genieten. Daarna gaan we de
overgebleven zaden oogsten. Het lijkt ons leuk om deze zaden in
de wijk te verspreiden, zodat er volgend jaar (nog) meer
zonnebloemen te zien zijn. Wie wil, mag aanbellen voor zaadjes, of
we leggen een aantal zakjes in de tuin voor de liefhebbers,
Hoevense Kanaaldijk 3. We bieden echter geen garantie dat ze
volgende zomer allemaal uitkomen…
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Feestelijk diner voor senioren
op 19 december
Na weer een heel jaar genieten van lekkere diners voor senioren nodigen we u uit voor
een speciaal candlelight-diner, een feestelijk etentje om de decembermaand te vieren.
Dit uitgebreide diner vindt plaats op woensdag 19 december in de Pelgrimhoeve.
Iedereen uit onze wijk van 55+ is welkom: alleen, met z'n tweeën of met meerdere
personen. Dit diner is populair, dus schrijf u snel in want vol = vol!
Ontvangst vanaf 17.30 uur. We beginnen wat later met het diner, maar u kunt van tevoren al
lekker een glaasje drinken. Eindtijd: we schatten in rond 20.30/21.00 uur. De kosten voor dit
heerlijke viergangendiner zijn 15 euro per persoon. De KBO en het Senioren Netwerk geven
een kleine bijdrage aan de kosten, en u krijgt ook nog een eindejaars-verrassing. De drankjes
zijn niet bij de prijs inbegrepen, deze kunt u rechtstreeks bij de Pelgrimhoeve afrekenen.
Wilt u ook lekker mee komen eten? Geef u dan op met
onderstaande bon of maak het bedrag maal het aantal
deelnemers over op reknr. NL 84 INGB 0003673935
van de KBO Sacrament en zet er duidelijk bij: diner 19
december, het aantal personen, plus uw naam.
Als u zich met de bon inschrijft, stop dan ook meteen
15 euro per persoon bij de opgavestrook. Pas dan is
uw inschrijving geldig.

Menu op 19 december:

÷

Viergangen verrassings-menu
met keuze uit verschillende
vlees- en visgerechten. Dus
voor iedereen zitten er heerlijke
gerechten bij!

Schrijf uzelf in vóór 12 december. U krijgt geen bevestiging meer, maar we verwachten u op
19 december vanaf 17.30 uur in de Pelgrimhoeve.
Kunt u wegens een voedselallergie iets echt niet eten, geef dat dan aan op de inschrijfbon.
Er wordt dan rekening mee gehouden.
Mail met evt. vragen naar 7 seniorennetwerk@armhoefseakkers.nl of bel naar
( (013) 544 67 83 (Ineke van Kasteren).
Vriendelijke groeten van KBO Sacrament en het Senioren Netwerk Armhoefse Akkers
" ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ja, ik kom/wij komen op woensdag 19 december naar het feestdiner in de
Pelgrimhoeve
Naam/namen:……………………………………………………………………………………….
Ik kom/wij komen met 1 persoon / 2 personen (graag omcirkelen)
Adres:…………………………………………………………. Telnr.……………………………..
Mailadres:.............................................................................................................................
Stop deze bon vóór 12 december a.s. in de bus op J.P. Coenstraat 34a, Ringbaan-Oost
240-43 of Jan van Beverwijckstraat 92, in een gesloten envelop samen met het bedrag van
€ 15 per persoon, of maak het bedrag over.
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Ooit Vietnamees eten geproefd?... 		

Redactie

Zeggen de gerechten ‘Pho’, ‘’Bo luc lac mayo’ of ‘Mim xao hai san’ je niets? Dan vind
je maandelijks in Het Klasse Theater op Carré 16 een unieke gelegenheid om die eens
te proeven en te beleven. Rob en Vi Veneman laten je kennismaken met de Vietnamese eetcultuur.
te proberen. Nu ik hier in Nederland woon
mis ik dat echt. Vandaar dat ik heel blij ben,
dat ik hier nu de kans krijg om Vietnamees
te koken met een Nederlandse twist.” Haar
man Rob, werkzaam als horecamanager en
gastheer in het Klasse Theater, vult aan: “In
Tilburg zijn veel restaurants maar geen waar
je echt Vietnamees eten krijgt opgediend,
vandaar dat wij nu onder de naam ‘No
16 Vietnamese eeterij’ 1x per maand zijn
begonnen.”

Sinds 1 jaar wordt het theatercafé - zoveel als mogelijk - op de 1e zondag van
de maand omgetoverd tot een restaurant.
Daarmee wordt een droom van Rob en Vi
voor een eigen restaurant al een beetje
werkelijkheid. Zij delen dan ook samen een
grote passie voor lekker eten en gastvrijheid.
Vietnam
Vi is afkomstig uit Vietnam en daar was ze
al gewend voor grote groepen te koken:
“Het is daar de gewoonte dat hele families
in hetzelfde huis wonen. Niet alleen de
ouders met hun kinderen maar ook opa’s en
oma’s en getrouwde kinderen met hun eigen
kinderen. Ik vond het altijd heerlijk om in de
keuken te staan en nieuwe gerechten uit

Menu
Vi heeft een menu samengesteld met 5
voor- hoofd- en nagerechten, waaruit de
gasten een keuze kunnen maken. Alle
gerechten zijn vooraf ‘gekeurd’, want de
Nederlandse smaak is toch anders dan de
Vietnamese. “We maken
bijvoorbeeld veel gebruik
van koriander en bepaalde
gerechten worden afgeblust met mayonaise”, legt
Vi uit. Trouwens geen zorgen: al die buitenlandse
namen van de gerechten
worden netjes vertaald op
de menukaart en er is een
groep vaste gasten die
graag iedere maand weer
aanschuift.
Reserveren is noodzakelijk en even daarna word
je uitgenodigd om al een
keuze te maken. Waarom
dat dan? Rob lacht: “Vi
vindt het vreselijk als er
eten overblijft. Zij vraagt
zich dan meteen af, of het
wellicht niet lekker was
en of ze iets niet goed
heeft klaargemaakt. Dat is
natuurlijk niet zo, maar zij

Vi en Rob Veneman
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ziet het liefst lege borden bij de afwas. Als
ik vooraf weet wat de wensen zijn, kan ik
gericht inkopen.”
Ook eens Vietnamees eten proberen? Ze
hanteren een vaste prijs van € 29,50 en de
eerstvolgende eeterij is op zondag 9 december vanaf 17.00 uur. En op 1e kerstdag zijn
ze ook open.
Een tafel reserveren kan via
: www.etenbijno16.nl of via
7 reserveren@etenbijno16.nl.

Studenten van Fontys Hogescholen zijn samen met de Belgische geluksambassadeur Leo
Bormans op zoek naar (0)13 Tilburgse geluksplekken. Deze plekken laten bezoekers én
inwoners op een hele andere manier kennis maken met de stad. Weet je zo’n plek die jou
gelukkig maakt? Nomineer deze dan z.s.m. via 7 geluksplekken013@fontys.nl.
Zin in een nieuwe muzikale hobby? Kom dan een tijdje proef zingen bij T-blend, een jazzy
vocal group uit Tilburg waar ook wijkbewoners in meezingen. Leuk? Neem dan contact op
via 7 secretaris@t-blend.nl. Ze kijken ernaar uit om je te ontmoeten om samen een mooie
blend te maken.
Het Altzheimer Café start op dinsdagavond 13 november met een nieuwe cyclus, met als
thema ‘Wat is dementie?’ Gastspreker is Roel Vissers, psycholoog De Wever. Locatie: President Mandelahof Korvelplein 60. Aanmelden vooraf is niet nodig. Toegang is gratis en de
zaal gaat open om 19.30 uur. Voor informatie: ( (013) 544 94 66 of 7 riafeiter@home.nl.
Op 15 november a.s. wordt de nieuwe locatie van Novadic-Kentron, Jan Wierhof 14 – gebouw 1, op officiële wijze geopend. In de avond tussen 19.00 en 21.00 uur is er een inloopmoment voor omwonenden. U bent hiervoor van harte uitgenodigd.
Sinterklaas komt zondag 18 november weer naar Tilburg. Vlakbij speeltuin de Holle Boom
en onder het viaduct van de Ringbaan Oost wordt het weer een gezellige boel als we daar
rond half elf / elf uur bij elkaar komen om gezamenlijk de Sint binnen te halen.
In de omgeving van de Piushaven geldt vanaf 1 december 2018 betaald parkeren. Van
maandag t/m zaterdag tussen 09.00 en 02.00 uur en op zondag tussen 12.00 en 02.00 uur
kunnen auto’s hier alleen tegen betaling van € 1 per uur parkeren. Buiten deze tijden is het
parkeren gratis.
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Altijd al willen leren skateboarden? Dat kan nu, want Ladybird Skatepark start met een
skatecursus voor volwassenen. Zes lessen, waarin je één uur per keer aan het skateboarden bent. De volgende cursus start 13 november. Meedoen? Stuur een e-mail met je naam,
leeftijd en eventuele skateboard ervaring naar: 7 ladybird.skateles@gmail.com.
In de StadsTuinderij Piushaven wordt op zaterdag 20 november van 14.00 tot 17.00 uur een
Pompoenfeest georganiseerd als slotviering van het teeltseizoen 2018. Vrijwilligers hebben van pompoenen allerlei heerlijke hapjes klaar gemaakt, dus kom proeven. Voor meer
informatie kijk op : www.stadstuinderijpiushaven.nl.
Soms ontvangt de politie meldingen van buurtbewoners waar cliënten van Jan Wier waarschijnlijk bij betrokken zijn. Graag dit soort meldingen ook doorgeven aan de receptie van
Jan Wier via ( 088 016 16 16. Zo is iedereen op de hoogte en kunnen deze ook op het
beheeroverleg worden besproken.
Het buurtpreventieteam is op zoek naar nieuwe vrijwilligers. In tweetallen loop je wekelijks
een ronde door de wijk en kijkt of er bijzonderheden zijn met betrekking tot de veiligheid. Dit
varieert van hangjeugd tot niet werkende straatverlichting. Meestal loop je 1x in de week.
Vanaf januari staat tevens de functie als coördinator open. Voor meer info, spreek iemand
van het team aan of mail naar 7 bptpiushaven@gmail.com.

Hulp gezocht bij de Wijkkwis
18 mei 2019 vindt voor de 3e keer de Wijkkwis plaats. Inmiddels
zijn de voorbereidingen weer gestart, maar daar kunnen we wel
hulp bij gebruiken! Een aantal mensen uit de organisatie is
afgehaakt, omdat ze nu zelf ook wel een keer mee willen doen.
Dus zijn we op zoek naar een paar mensen die punctueel,
creatief en initiatiefrijk zijn. Iets voor jou? Laat het zo snel
mogelijk weten via 7 wijkkwisarmhoefseakkers@gmail.com.

Maak kennis met de Vietnamese keuken
Rob en Vi Veneman nodigen u
van harte uit voor:

No 16 Vietnamese eeterij
Zondag 9 december en
1e kerstdag
Klasse Theater, Carré 16 vanaf 17.30 uur
Een tafel reserveren kan via
: www.etenbijno16.nl of via
7 reserveren@etenbijno16.nl.
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Hanny van de Ven opent galerie in Franse Charente

Toon van Gestel

In augustus heeft buurtgenoot Hanny van de Ven een galerie-atelier geopend in Alloue
in de Franse Charente, het dorpje waar zij met haar gezin en vrienden al vanaf 1994
met veel plezier komt.
Hanny bezit samen met haar man Chris
Ketelaars daar een tweede huis op een paar
kilometer van het dorp vandaan in het buurtschap Le Prat. Zij hebben dit huisje in het
dorp direct naast de kerk samen met vriend
Ad van Els kunnen kopen. Hanny was meteen erg gecharmeerd van de salon en zag
daar mogelijkheden in.
Atelier
En nu is de salon geworden tot een kleine
expositieruimte annex atelier. Ook atelier,
omdat het in de bedoeling om aan geïnteresseerden workshops te gaan geven in de
galerie, of zelfs in de schuur bij haar huis op
Le Prat, afhankelijk van het te maken werk.
De workshops kunnen bestaan uit aquarelleren, collages maken, vilten, papierscheppen, gemengde technieken, boekjes maken
of schilderen met acrylverf op doek.

Mocht je in de buurt komen of zijn, kom gerust eens langs in de galerie La Mareé, Rue
Emile Belly 23, 16490 Alloue, Charente.
( 0031 6 474 931 39.

Zeus Hoenderop: Ite missa est 				

Toon van Gestel

‘Hoe God verdwijnt uit Brabant’. Zo mag ik het sinds enkele jaren bestaande cultuurproject wel noemen van de Tilburgse kunstenaar Zeus Hoenderop. Ik noem zijn
artistieke manifestaties - performances volgens Hoenderop - geen kunst meer maar
cultuur omdat in tegenstelling tot kunst, cultuur ons allen raakt.
Geert Mak schreef zijn ‘biografie van een
dorp’ ruim twintig jaar geleden al, over Jorwerd waar kerk en kroeg in de halve eeuw
na de oorlog geleidelijk aan verdwenen en
tevens de daarbij horende samenlevingsverbanden. Kerk en kroeg vormden eens een
onlosmakelijke eenheid. Het rooms-katholieke geloof houdt van eenheden, denk maar
eens aan de Heilige Drie-eenheid. Eeuwenoude dorpsverbanden raakten als een
verfijnd borduurwerk ontrafeld. In het begin
van de jaren zeventig van de vorige eeuw
schreven Michel van der Plas en Jan Roes
al hun ‘familiealbum van een halve eeuw
katholieke leven in Nederland’, over het

Opening door Abt Denis Hendrickx (Foto’s
Zeus Hoenderop)
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verloren gegane Rijke Roomsche Leven.
In Tilburg schrijft Hoenderop vandaag de
dag zijn ‘Hoe God verdween uit Brabant.’
Sint Denis
In de laatste drie weekenden van de Mariamaand oktober presenteerde op het terrein
van de voormalige pastorie (1384-1648)
Huize Moerenburg beeldend kunstenaar
Zeus Hoenderop een project ter ere van de
patroonheilige van Tilburg: de Heilige Dionysius van Parijs. Sint Denis - zo heet hij in de
volksmond - kan men aanroepen voor onder
andere hoofdpijn en longziekten. Zoals de
Heilige Blasius helpt tegen keelklachten.
Een Tilburgs gezegde over Dionysius luidt:
‘Sint Denijs, patroon van Tilburg en Parijs’.
De orde van Norbertijnen van Tongerlo
vormen de link tussen Tilburg en Parijs. Zij
brachten in de middeleeuwen kerken naar
Brabant en op het vernoemen van een kerk
naar de naam van de patroonheilige van
Parijs, Saint Denis, rustte een premie. Vandaar. De pastoors werden door de abdij van
Tongerlo aangeleverd.

Project ter ere van Sint Denis
is bij uitstek een plek om te wandelen en je
longen met zuivere lucht te vullen.
Zwijgende minderheid
Hoenderop wil een slinkende zwijgende
minderheid een stem geven alvorens deze
geheel uitsterft. In een recent project bood
hij een podium aan voormalige parochianen van de Sacramentskerk in Tilburg. Hij
plaatste een tafel op het nu braakliggende
terrein van de voormalige kerk. Hoenderop
op zijn site: “Het doel hiervan was tweeledig: de buurt een stem te geven en om met
elkaar weer het gemeenschapsgevoel te
beleven, dat de Sacramentskerk tot aan de
sluiting bood.” Volksschrijver Gerard Reve
die zich na een ongelukkige communistische jeugd tot het katholicisme bekeerde
zei over zijn nieuw verworven godsdienst:
“De katholieke kerk is een mooi geloof, voor
mensen te land, ter zee en in de lucht. En
niet duur.”

Zuivere lucht
Met zijn performances wil Hoenderop Sint
Dionysius als patroonheilige van de stad
Tilburg nieuw leven inblazen, namelijk door
hem als ambassadeur van zuivere lucht
voor de stad te doen optreden. Tilburg heeft
vanuit het verleden wel wat met schone
lucht, ondanks de vervuilende textielindustrie met haar fabrieksschoorstenen
en blauwsloten. Zo zei Koning Willem II
over Tilburg: “Hier adem ik vrij en voel ik
mij gelukkig.” Naast een gevoelsmatig vrij
ademen, niet in de laatste plaats door het
minnespel met beiderlei kunne, hield dit
kennelijk ook verband met het fysiek inademen van zuivere lucht.
In deze performance-expositie werden
beeldend paralellen getrokken tussen de
opkomende textielindustrie, het geloof in
Tilburg en Koning Willem II. De opening van
deze tentoonstelling was door de Abt van
de Norbertijner Abdij van Berne in Heeswijk, Denis Hendrickx. Huize Moerenburg

Nu hebben veel (voormalig) katholieken
deze ongetwijfeld ironisch bedoelde woorden al te letterlijk genomen, want nadat zij
geen gezinsbijdragen meer wilden betalen,
raakten de kerkbesturen in financiële nood
en zagen zich gedwongen deze belangrijke
‘lieux de mémoire’ te sluiten.
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Het was weer een spannend gebeuren: Halloween op 26 oktober jl. bij de Takkenbende.
Helaas werkte het weer niet mee en dus zagen we al gauw een aantal enge gezichten
bij Café Zomerlust aan de chocomel (foto: Toine Kocx)

Samen nadenken over vrachtverkeer			

Buurtraad

De Buurtraad heeft onlangs een gesprek gehad met de gemeente over de overlast van
doorgaand vrachtverkeer in de wijk. Na een foto-actie op Facebook en de resultaten
van de tellingen die de gemeente heeft laten uitvoeren is iedereen het erover eens:
de hoeveelheid vrachtverkeer is veel te hoog voor een dergelijke woonwijk.
Samen met de buurt en de Buurtraad wil
de gemeente om de tafel om na te denken
wat verder nog opties zouden kunnen zijn.
Misschien zijn er wel wijkbewoners die een
briljant idee hebben. Plaats en datum van
een speciale avond daarvoor worden nog
bekendgemaakt.

De oorzaken zijn ook bekend: vrachtwagenchauffeurs nemen de Hoevense Kanaaldijk
en de J.P. Coenstraat om de files op de
Bosscheweg te ontwijken en andersom om
het viaduct op de Ringbaan-Oost niet te
hoeven nemen. Soms omdat ze denken dat
hun vrachtwagen te hoog is.
Over de enige echte juiste maatregel is ook
overeenstemming: het spoorviaduct op de
Ringbaan-Oost stamt uit de jaren twintig.
Inmiddels is het verkeersaanbod gewijzigd.
Een reconstructie van het viaduct kost gauw
zo’n twintig miljoen euro. In antwoord op
raadsvragen zeggen B&W dat dat nu niet
kan. Andere maatregelen zouden kunnen
zijn: de busbaan op de Bosscheweg weer
voor het gewone verkeer openstellen, zodat
de doorstroming daar sneller gaat: dus
minder files.

Pelgrimsweg/Armhoefstraat
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Zang- of pianolessen in alle stijlen
Zoek contact via 7 wilvanleijsen@home.nl ( (013) 544 54 55
: www.wilvanleijsen.nl
Muzieklessen
Basgitaar, contrabas en tuba. Kees van de Ven Muziek, Carré 37,
( 06 156 214 70, 7 keesvandevenmuziek@hotmail.com
Pianoles in alle stijlen.
Bel met Arno Aerts ( (013) 544 54 55 of kijk op : www.arnoaertsjazz.nl
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BUURTAGENDA
Novadic Kentron
Inloopavond Jan Wierhof 14 – gebouw 1

15 nov.

19.00 – 21.00 uur

18 nov.

Vanaf 10.30 uur

24 nov.

10.00 – 16.00 uur

Boeijend Huys
Open dag + kerstmarkt

30 nov.

13.30 – 16.00 uur

Pelgrimhoeve
Contactmiddag 2018 voor senioren

6 dec.

19.30 – 21.00 uur

La Poubelle
Repair Café voor reparatie van nog bruikbare spullen

9 dec.

Vanaf 17.00 uur

Café Klasse Theater
no 16 Vietnamese eeterij (vooraf reserveren)

19 dec.

Vanaf 17.30 uur

Pelgrimhoeve
Candlelight-diner voor senioren

Bij viaduct Ringbaan Oost over de haven
Gezellig samen Sinterklaas verwelkomen

INFORMATIE

Ø Buurtkrant
Eindredactie
Advertenties

E-mail: armhoefseakkers@gmail.com
Jaap van Loon
Anneke v.d. Avoird

Spoorlaan 2
Bosscheweg 192

( 06 502 421 15
( 542 30 65

Ø Buurtkrant

Stijn van de Broek - Lout Donders (Donlog) - Gerben van Eeuwijk –
France Ghijsen - Maaike Hanssen - Joost Ketelaars (bezorging) Toine Kocx (foto’s) - Toine Peerboom – Lucy Reijnen - Debbie de
Weijer- Anne-Marie Smulders (In the picture) - Rob Ysebaert (lay-out).

Ø Reacties

Deadline kopij volgend nummer
(o.v.b) Verschijningsdatum rond:

medewerkers

Buurtkrant

22 november
7 december

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 ( 543 88 68 (voorzitter), Ineke van Kasteren ( 544
67 83 (secretaris, communicatie, senioren), Katy Bertens ( 06 303 677
99 (groen, klankbordgroep Moerenburg), Yvette Eshuis ( 06 474 931
61 (communicatie, omgevingswet), Erwin Jacobs ( 590 40 00
(penningmeester), Hein Jacobs ( 542 61 10 (DAAD, Jan Wier), Esther
Naeyé ( 06 531 914 11 (groen, feest & ontspanning), Remco
Westhoek ( 535 70 08 (Kerk & Klooster, Moerenburg).
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Vergadering

Eerstvolgende vergaderingen: 13 november en 11 december.
Aanvang 20.00 uur in de Buurtraadruimte Van Heutszstraat 1a.
Welkom! De agenda staat tegen die tijd op
: www.armhoefseakkers.nl en een week na de vergadering vindt
u daar ook de besluitenlijst.

Ø Wijkagenten

Er is geen vast spreekuur meer. De wijkagenten maken liever een
persoonlijke afspraak. Bel: ( 0900 8844, of mail naar:
7 wijkagenten-armhoef-hoogvenne.tilburg-centrum@politie.nl.

Ø Bloedafname

Diagnostiek Brabant, iedere donderdag van 09.30 -10.00 uur (met
alle formulieren) in de ruimte van de Buurtraad,1e verdieping. Van
Heutszstraat 1a. Aanbellen bij de Buurtraad/prikpost. Meer info:
: www.diagnostiekbrabant.nl of ( 539 36 36.
SHL-groep: iedere ochtend op werkdagen van 08.00 -10.30 uur in
het Gezondheidscentrum Piushaven, Prinsenhoeven 22.

Ø Wijkzuster

Brennie Maas is de wijkzuster van De Wever Thuis in onze wijk.
Zij is bereikbaar via ( 06 830 716 43 of via de Wijkzustertelefoon
van de Kruisvereniging Midden-Brabant ( (013) 455 06 02.

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 en Hogendriesstraat.
Leren omgaan met AED? Mail naar 7 aedtilburg@ziggo.nl.

Ø Ouderenzorg

Spreekuur in Gezondheidscentrum Piushaven op dinsdag en
donderdag van 08.30-10.30 uur. Prinsenhoeven 24, ( 544 65 44.

Ø Senioren Netwerk

Informatie bij sociaal werker Kitty Lumens, ( 542 57 29 of e-mail
7 kittylumens@contourdetwern.nl

Erwin van Erve
Elco Tissen

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.

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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Dames	
  en	
  Heren	
  Kapsalon	
  
St.Josephstraat 85A
5017GD Tilburg
013 5435109

Ook kunt u hier
uw schoenen
afgeven voor reparatie.
	
  
Kom sporten bij Were Di Tilburg!

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

Lekker sporten bij de gezelligste vereniging van Tilburg? En dat ook nog eens bij u in de
Dit kan bij Were Di! U kunt hier terecht voor hockey, tennis, jeu de boules en
	
  buurt?
lacrosse.

Were Di heeft vier hockeyvelden, zes tennisbanen en zes jeu de boules banen. Aan de
IJsclubweg (achter het Bastionhotel) beschikken wij sinds 2016 over een prachtig nieuw
paviljoen, met een volwaardige horecavoorziening. Hier zijn wij als club erg trots op.
Er zijn regelmatig feesten, toernooien en andere evenementen, zodat er voor jong en oud wat
te doen is!
Were Di staat open voor sporters van alle leeftijden. Meer weten? Kom gerust eens een kijkje
nemen.
Meer informatie:
www.wereditilburg.nl
Contact:
013-5432286
info@wereditilburg.nl
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schilderwerk
wandafwerking
restauratieschilderwerk
hout- en marmerimitatie
decoratieve technieken

Frank Oerlemans

OERLEMANS
schildersbedrijf

Frans Erensstraat 44 5044 PM Tilburg
T 013 - 463 53 54 M 06 - 489 37 502
E info@oerlemansschildersbedrijf.nl
I www.oerlemansschildersbedrijf.nl
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