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Tropische Garagesale
Het was puffen geblazen op de Garagesale op zondag 25 augustus jl. ’s Middags tikte
het kwik de 32o aan en kwamen er steeds minder bezoekers langs de ruim 100 kriskras in de wijk opgestelde kramen.
De organisatie, bestaande uit Marian van
Baast, Brigitte van Dam en Annemarie
Smolders, had het ook dit jaar weer prima
voor elkaar. “Het loopt steeds meer vanzelf”, beaamt Marian, “we weten wat we
aan elkaar hebben. Ik ben bijvoorbeeld niet
zo goed met computers en dan leer ik weer
van de andere twee. Ik ben ook trots op
onze posters die overal hangen.”
Succes
Ondanks de warmte hing er een gezellige ongedwongen sfeer en dat verklaart
ook wel het succes van deze Garagesale.
Wijkbewoners nemen uitgebreid de tijd
om te buurten en potentiële kopers worden letterlijk verleid tot een aankoop. Op
verschillende plekken wordt ook actief geld
ingezameld voor een goed doel, waarbij
zelfgemaakte sleutelhangertjes, koffie met
cake, een trompet-duo of bijvoorbeeld een
korte turndemonstratie worden ingezet. Dat
maakt een bezoekje aan de Garagesale
nu juist zo leuk en dan praten we nog maar
niet over de enorme variatie van spullen die te koop worden gezet. Soms heel
jonge kinderen handelen onbeschroomd
en weten je ook haarfijn te vertellen, dat ze
je korting geven, als je iets onder de prijs
biedt.

zelfs met mij de garage in, want ik was natuurlijk nog lang niet klaar met opbouwen.
In een mum van tijd was ik een flink deel
van mijn voorraad al kwijt.”
Marian: “Dit jaar hebben we de deelnemers
ook geadviseerd elkaar wat meer op te
zoeken. Losse verkoopplekken trekken
immers beduidend minder bezoekers. Dat
is behoorlijk goed gelukt, want ook enkele
verkopers van ‘de overkant van de Ringbaan’ hebben nu hier in het Armhoefdeel
een plekje gevonden.
Het mag duidelijk zijn: de Garagesale is
een heel leuk evenement en als het aan
de organisatie ligt, wordt de datum voor
volgend jaar al snel geprikt. Op de fotocollage op pag. 4 en 5 een impressie.

Uitslapen
“Jullie Nederlanders slapen wel graag uit”,
constateerde een Belgisch echtpaar met
drie kinderen. “Bij ons beginnen we met
zoiets al om acht uur.” Daar zit wellicht ook
wel een mooie tip in. Diverse standhouders
die al druk aan het opbouwen waren zagen
dat ’s morgens vroeg al allerlei busjes in de
wijk rondreden met mensen die keken naar
wat er zoal aangeboden werd. Een van
de buurtbewoners merkte dat ook: “Ik heb
vanochtend om half acht in een uurtje meer
verkocht, dan verder de hele dag! Ze liepen
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Uitnodiging

Onthulling bijzonder kunstwerk Jan Wierhof 		

Ruben Meulman

Op dinsdagmiddag 17 september wordt een deuren-kunstwerk onthuld op het GGzterrein in onze wijk. Het toont een indringend beeld van wat mensen die in een kale
ruimte worden afgezonderd, doormaken.
Separeren vinden wij van GGz Breburg niet
meer van deze tijd. Juist wanneer iemand
in crisis is, verdient hij extra aandacht; geen
eenzame opsluiting in een kale kamer met
alleen een matras, een deken en beperkt
sanitair. Al ruim 10 jaar zijn we bezig om
het aantal separaties binnen de GGz terug
te brengen naar nul. Door middel van een
nieuwe manier van crisisopname, genaamd
High & Intensive Care (HIC), hebben we
het aantal keer separeren bijna tot 0 terug
kunnen brengen. Om deze beweging van
niet meer separeren een gezicht te geven,
hebben we een kunstwerk gemaakt van de
deuren die we uit onze separeers hebben
gehaald.
Onthulling
Wij nodigen u graag uit om de onthulling
van dit bijzondere kunstwerk bij te wonen. Het wordt een middag met muziek
en verhalen. Verhalen over toen, over nu
en verder. De onthulling vindt plaats op
dinsdag 17 september om 15.00 uur, bij
GGz Breburg op de locatie Jan Wierhof 7 in
Tilburg en duurt tot 17.00 uur.

het terugdringen van separaties loopt al
lang. In 2014 zijn we gestart met ‘Bewogen
deuren’. Medewerkers van GGz Breburg en
cliënten zijn onder begeleiding van kunstenaar Marlies van Weelden en ontwerper
Almar Sinte Maartensdijk samengekomen
om hun mening of verhaal over separeren
eigenhandig in de deuren te zandstralen.
Binnen deze workshops was iedereen
gelijkwaardig, ongeacht hun voorgeschiedenis. Deze gelijkwaardigheid gaf ruimte
om verhalen te vertellen die nog nooit
eerder gedeeld waren en om tot nieuwe
inzichten te komen. Het vastleggen van de
verhalen was ook helend; de pijn, wanhoop, frustratie en de hoop kregen een plek
op de deuren. Het zijn deze deuren die nu
terug te zien zullen zijn in het te onthullen
kunstwerk.

Verhalen
Het project om aandacht te vragen voor

Heel graag tot ziens op 17 september!
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Herstelwerkzaamheden aan brug Oisterwijksebaan
Rijkswaterstaat start binnenkort met herstelwerkzaamheden aan de draaibrug in de
Oisterwijksebaan, waardoor de brug in beide richtingen is afgesloten van 19 oktober
tot 25 november. Op woensdag 18 september is er een informatieavond.
Het bewegingsmechanisme van de brug
Oisterwijksebaan is toe aan vervanging.
Daarnaast zorgt passerend verkeer momenteel voor geluidsoverlast als gevolg van
diverse gebreken aan het houten rijdek.
Deze brug dateert uit 1951 en is daarna
een aantal keren gerenoveerd.
De werkzaamheden
Rijkswaterstaat heeft SPIE Nederland BV
opdracht gegeven om groot onderhoud uit
te voeren aan de brug. Het is de bedoeling dat de brug zo weer voor langere tijd
mee kan, met in de tussentijd het normale
onderhoud. Om de hinder op locatie zoveel
mogelijk te beperken zal de brug worden
gedemonteerd met behulp van een telescoopkraan op de vaste wal. De brug wordt
per schip afgevoerd naar de werkplaats.
Daar wordt de brug voorzien van een nieuw
aandrijfmechanisme en wordt het houten
brugdek vervangen door een composiet
brugdek. Nadat de brug is afgevoerd, wordt
gewerkt op de middenpijler aan de pijlerconstructie en draaikrans. Als de onderhoudswerkzaamheden gereed zijn wordt de
brug weer gemonteerd met behulp van een
telescoopkraan.

voetgangers. Dit is de periode van zaterdag 19 oktober 06.00 uur tot maandag 25
november 06.00 uur. Ook dan geldt een
omleidingsroute. Gele borden geven ter
plaatse informatie over de werkzaamheden
en verkeersmaatregelen. Houd rekening
met extra reistijd.
De werkzaamheden kunnen weersgevoelig zijn. Om deze reden is er rekening
gehouden met een ruime planning van de
werkzaamheden. Zijn de werkzaamheden
eerder klaar, dan worden de afsluitingen en
bijhorende omleidingen ook eerder opgeheven.
Stremming vaarweg
Tijdens de montage en demontage
werkzaamheden van de brug is het Wilhelminakanaal ook gestremd. Dit is voor
de demontage van zaterdag 19 oktober
06.00 uur tot 18.00 uur en de montage
van zaterdag 23 november 06.00 uur tot
maandag 25 november 06.00 uur. Er is
dan geen vaarverkeer mogelijk. Tijdens de
werkzaamheden aan de middenpijler kan
het vaarverkeer langs één zijde van de
middenpijler passeren.

Omleidingsroute voor verkeer
De kruising Hoevensekanaaldijk met
Oisterwijksebaan na de ingang van het
terrein FC Tilburg is tijdens de montage en
demontage werkzaamheden van de brug
gestremd. Dit is voor de demontage van
zaterdag 19 oktober 06.00 uur tot 18.00
uur en montage van zaterdag 23 november
06.00 uur tot maandag 25 november 06.00
uur. Er geldt dan een omleidingsroute. Gele
borden geven ter plaatse informatie over de
werkzaamheden en verkeersmaatregelen.
De brug is gedurende de hele looptijd
van de werkzaamheden afgesloten voor
zowel gemotoriseerd verkeer, fietsers als

Veiligheid voorop
Rijkswaterstaat werkt dagelijks aan vlot
en veilig verkeer. Zowel op de weg als op
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Schildersbedrijf Michel van Gemert
Voor al uw binnen- en buitenschilderwerk
Tevens ook kleine stukadoorwerken
30 jaar ervaring in onderhoudswerken en nieuwbouw
Vrijblijvende offerte
Eikenbosch 43
5056 GB Berkel-Enschot
Tel: 013 - 5367336
Mob.: 06 – 22790145
Winterschilder:
van oktober t/m februari 10% korting
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het water. Daarvoor zetten zij zich dag en
nacht in. Veiligheid staat hierbij voorop.
Ook u kunt als weggebruiker een bijdrage
leveren aan de veiligheid van wegwerkers
én uzelf: volg de aanwijzingen en respecteer de snelheidslimiet.

Heeft u vragen of opmerkingen over de
werkzaamheden? Kijk op de pagina van de
geplande werkzaamheden:
 www.rijkswaterstaat.nl/werkzaamheden.
U kunt ook bellen met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat:  0800 8002
(gratis).

Informatieavond werkzaamheden brug
Om u nader te informeren over de werkzaamheden aan de
draaibrug in de Oisterwijksebaan en de mogelijke hinder hiervan,
nodigen wij u uit voor een informatieavond.
Deze zal plaatsvinden op woensdag 18 september om 19.00 uur bij
Café Zomerlust, Oisterwijksebaan 15 te Tilburg.

Wereld Eerste Hulp Dag				

Stijn van den Broek

Iedere tweede zaterdag van september is het ‘Wereld Eerste Hulp Dag’ (World First
Aid Day). Deze dag is in 2000 door de Internationale Federatie van Rode Kruis- en
Rode Halve Maanverenigingen in het leven geroepen en wordt sindsdien jaarlijks
gehouden. Dit keer op zaterdag 14 september.
van voorlichting hoe eerste hulp te verlenen. Deze dag wordt ook wel ‘Wereld
EHBO Dag’ genoemd.

‘Wereld Eerste Hulp Dag’ heeft tot doel bewustzijn te vergroten over hoe eerste hulp
letsel kan voorkomen en levens kan redden
in het dagelijkse leven en in crisissituaties,
alsmede om de toegankelijkheid van de
eerste hulp te bevorderen. Evenementen
en activiteiten die op deze dag worden
gehouden, richten zich vooral op het geven

Iedereen kan en moet het leren
Ook in Nederland wordt er aandacht
besteed aan deze dag. Zo zijn er diverse
verenigingen die voorlichtingen geven of
EHBO-cursussen organiseren. Het motto is
dat ‘iedereen eerste hulp kan leren’ (en dat
eigenlijk ook zou moeten doen). Want niet
alleen kunnen we het leren, we kunnen het
ook allemaal plotseling eens nodig hebben.
Elk jaar wordt een nieuw wereldwijd thema
gekozen en deelnemers worden aangemoedigd hierom heen evenementen te
organiseren. Voor meer informatie kan je
terecht op de website  www.rodekruis.nl
van het Rode Kruis.
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Vijf jaar diner voor senioren:
feestelijk menu op 2 oktober!
Het was deze zomer vijf jaar geleden dat werd besloten om in de Pelgrimhoeve diners
voor senioren te gaan organiseren. Het idee ontstond bij de KBO Sacrament en
samen met het Senioren Netwerk Armhoefse Akkers werd het plan verder uitgewerkt.
Intussen zijn we toe aan het 37ste diner en dat vieren we op woensdag 2 oktober met
een feestelijk diner voor het vijfjarig jubileum.
Want het is zeker een succes geworden: bij elk diner verwelkomen we ongeveer 50 tot 60
(trouwe) gasten. De Pelgrimhoeve is al die jaren onze gastvrije thuisbasis en de familie van
Poppel zorgt voor het heerlijke eten.
Bent u nog nooit geweest: eet dan dit seizoen ook eens mee. Het is lekker én gezellig! Voor
het feestdiner op 2 oktober hebben we een extra gang plus een heerlijke kopje koffie/thee
voor u geregeld. Daar wordt door de KBO en het Senioren Netwerk aan mee betaald. U
betaalt als gast het normale bedrag. Zie het als een traktatie van ons voor u!
Ontvangst vanaf 17.30 uur. We beginnen wat later met het diner, maar u kunt van tevoren al
lekker een glaasje drinken. De kosten voor dit heerlijke viergangen-diner zijn 10 euro per
persoon. De drankjes (behalve dus deze keer de koffie achteraf) zijn daar niet bij
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 2 oktober, het aantal personen, ÷
plus uw naam.
÷
÷
Als u zich met de bon inschrijft, stop dan ook
meteen 10 euro per persoon bij de opgavestrook. ÷
÷
Pas dan is uw inschrijving geldig.
÷
÷

Schrijf uzelf in vóór 25 september.

Menu op 2 oktober:
Toast met champignons en spekjes
Licht romige tomatensoep
Stokbrood met kruidenboter
Mixed-grill met stroganoffsaus
Aardappelkroketjes
Witte koolsalade
Appelcompote
IJs met warme kersen en slagroom
Een kopje koffie of thee

Kunt u wegens een voedselallergie iets 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).
Ja, ik kom/wij komen op woensdag 2 oktober naar het diner in de Pelgrimhoeve
Naam/namen:……………………………………………………………………………………….
Ik kom/wij komen met 1 persoon / 2 personen (graag omcirkelen)
Adres:…………………………………………………………. Telnr.……………………………..
Mailadres:.............................................................................................................................
Stop deze bon vóór 25 september 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
10 euro per persoon, of maak het bedrag over.
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Tonpraten in de Pelgrimhoeve
Op zondag 20 oktober a.s. organiseren CV De Kaauw Errepels
en de Pelgrimhoeve weer een gezellige tonpraatmiddag.
Ook dit jaar hebben ze weer een aantal ‘goeie’ tonpraters kunnen
verleiden om hun buut te houden. Het gaat om: Ton Brekelmans,
Iveke van Gerven, Koen van Lith, Peter Ritsema, Jan Schellekens
en Jan Strik. De zaal gaat open om 13.30 uur en een half uurtje
later stapt de eerste in de ton. Kaarten van € 8 p.p. zijn te bestellen
via 7 info@pelgrimhoeve.nl. Op dag zelf ben je 1 euro meer kwijt
voor deze ontspannen middag.

Buurtapp Nextdoor Armhoef noodzakelijk?
Onder het mom dat heel veel mensen in onze wijk gebruikmaken van de gratis en
besloten buurtapp Nexdoor Armhoef worden de laatste tijd abonnementen geworven.
Daarvoor worden - zonder toestemming - namen van wijkbewoners gebruikt!
‘Onze buurt maakt gebruik van de gratis
en besloten buurtapp Nextdoor Armhoef.
Wij hopen dat jij je ook aanmeldt. In deze
buurtapp delen we lokale tips en aanbevelingen voor bijvoorbeeld een klusjesman of
oppas, bespreken we de veiligheid in de
buurt, plannen we buurtevenementen, en
nog veel meer.’ Was getekend, Stan Koek,
Heile Schoorstraat. Een voorbeeld van de
brief die o.a. in de JP Coenstraat e.o. is
verspreid.

moet je ook wel meteen tot actie overgaan,
want de inlogcode verloopt al binnen 7
dagen. Het bedrijf achter Nextdoor maakt
daarbij heel handig gebruik van hun
algemene voorwaarden, waarin staat fat
de naam van gebruikers gebruikt mogen
worden voor professionele doeleinden. En
wellicht dat hierin nog wat meer zaken verstopt zitten, waardoor jouw eigen privacy
kan worden aangetast. Het is al algemeen
bekend, dat foto’s van bekende Nederlanders zonder hun toestemming in nogal wat
reclame-uitingen gebruikt worden en nu lijkt
het erop dat ook wijkbewoners ongewild
voor het karretje van Nextdoor worden
gespannen.

Betrouwbaar
Het lijkt dus allemaal heel betrouwbaar, al

Nodig
Is deelname aan Nextdoor Armhoef noodzakelijk, als je niets wil missen uit onze
wijk? Nou nee dus. Onze wijk heeft al een
goed functionerende Facebook van de
Buurtraad, een website
( www.armhoefseakkers.nl), een wijkblad
en een app van de Buurtpreventie. Allemaal
dingen die actueel zijn en zeker voldoende
om goed op de hoogte te zijn van wat er
speelt en/of gevraagd wordt.
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Mario’s Midweek
Wijkwethouder Mario Jacobs kwam woensdagavond 26 juni jl. naar café Zomerlust
voor een informeel overleg over het heden en toekomst van de Armhoefse Akkers.
brief naar de gemeente gebeurt.

Een vergelijking met het Nederlands damesvoetbalteam dat nog volop in de race
was voor het WK dringt zich op. Een select
groepje van slechts 11 aanwezigen vormde
het hele gezelschap. 3 vanuit de Gemeente, 3 vanuit de Buurtraad en 5 buurtbewoners. Aan de lezer wie de verdediging, het
middenveld en de aanval vormden.

Reuring
Over de (nabije) toekomst van onze wijk
centreerde de aandacht zich vooral op het
energieplan wat er over 3 jaar moet liggen.
Onze wijk behoort niet bij de voorlopers
van 5 gebieden in Tilburg waar de potentie van een wijk momenteel in kaart wordt
gebracht. Het is echter logisch dat een
wijk met veel jaren ’30 woningen een heel
andere aanpak vereist, dan een buurt die
een heel stuk ‘jonger’ is. Maar, hoe mobiliseer je de buurt? Dat was ook de vraag die
Buurtraadvoorzitter Lout Donders opriep nu
de opkomst deze avond zo minimaal was.
Aanwezigen waren het er over eens, dat er
dan wat reuring moest ontstaan.
Suggestie van de wethouder: “Borduur
eens verder op het concept ‘leefstraat’,
waarbij een bepaalde straat bijvoorbeeld
gedurende 1 maand niet toegankelijk is
voor gemotoriseerd verkeer. Wat gebeurt
er dan? Mensen moeten het idee hebben,
dat iets meer oplevert dan dat het kost.
Dan krijg je ze mee.” Het idee werd direct
omarmt: gewoon in de J.P. Coenstraat een
stuk bestrating eruit en we zijn ook meteen
van de overlast met vrachtwagens af…

Heden
Het werd in ieder geval een open gesprek over hedendaagse problematieken, waarvan het behoud en beheer van
Moerenburg, dankzij de inbreng van Will
van Sprang, veel aandacht kreeg. De
aanbesteding van het groenonderhoud zou
ruimer moeten, want jaar op jaar worden
er fouten gemaakt door Brouwers Groen
Aannemers. Zo werden hele bloemperken
al gemaaid en/of een veel te brede strook
langs de fietspaden. Duidelijk was de wethouder over het plan om in de richting van
het Baksche Ven hele velden vol te leggen
met zonnepanelen: “Er zijn veel cowboys
die zonneweiden willen, maar dat gaat
absoluut niet gebeuren!” Verder werd er gesproken over laadpalen in de wijk, over de
plannen met de oude Rioolwaterzuivering
en over een soort ‘track & trace’ waardoor
bewoners kunnen volgen wat er met hun

Het werd een zomers getint onderonsje met de wijkwethouder (r.)
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De school is weer begonnen 			

Gerben van Eeuwijk

Het nieuwe schooljaar is weer van start gegaan. Welke nieuwtjes komen er vanuit
basisschool Armhoefse Akker?
Al wandelend door en om het gebouw
vertelt directeur Koen voluit: “De meest
zichtbare verandering is het nieuwe
schoolplein, dat dit schooljaar in de maak
is. Het ontwerp is van een vader van een
van onze leerlingen, architect Ruud van
Aerde. De bestrating en afwatering is deze
zomer al gedaan door het bedrijf van Dennis van Dijk, weer een andere vader. Toch
handig al die connecties!” Die grotere klus
was vlak voor het kindervakantiewerk half
augustus gereed.
Pixel-plein
Volgens de artist impression is er sprake
van een zgn. pixel-plein, ingedeeld in
vlakken van telkens 90 x 90 cm. “Het is
nog ‘work in progress’”, aldus Koen, “want
groen en speeltoestellen ontbreken nog.
Er staat al een klein toekomstboompje,
geschonken door de gemeente. Pal naast
de oude meesterboom, geplaatst door
voormalige onderwijzers. De zandbak is
nieuw, omdat er ook kleuters gaan spelen
op andere tijden. De kleuterspeelplaats is
niet van school maar van de gemeente, en
is ook buiten schooltijd open. De grotere
kinderen krijgen corvee, en moeten het
nieuwe terrein mee gaan onderhouden, dat
is de bedoeling. Er volgt een sponsorloop
op vrijdag 20 september als crowdfunding.”

Schooltijden
“Een andere vernieuwing zijn de gewijzigde
schooltijden sinds augustus. Een kwartier vroeger beginnen, om 8.30 uur. Een
kwartier korter (thuis) lunchen, van 12.00
tot 13.00 uur. En een half uur eerder uit,
om 15.00 uur. Dat is voor iedereen even
wennen, kinderen, leerkrachten, ouders.
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Per week maakt dat een kwartier langer
les, op een urennorm van min. 940 uur op
jaarbasis. Tussen de mei- en zomervakantie zitten 10 weken. Vandaar dat er voor
het eerst een Pinkstervakantie is gepland
in de eerste week van juni.” Een kans voor
een gezinsvakantie in het voorseizoen, bij
flexibele werktijden, en geen brussen op de
middelbare!

het eerst mee naar Afrika met Nico en Anja
tijdens de herfstvakantie, wat een eer. De
grote olifantenfoto aan de wand in de aula
blijkt toevallig daar gemaakt! We zetten
weer vol in op de methode Topondernemers en last but nog least: er is een heuse
supervrijwilliger aangenomen als eventmanager. De naam volgt binnenkort via de
nieuwsbrief. Die persoon gaat de werkdruk
verlagen en het aantal werkgroepen reduceren. Mogelijk gemaakt door gelden uit
politiek Den Haag.”

Overig nieuws
“Het schoolbestuur SKOTZO gaat per 1
januari 2020 een fusie aan met het veel
grotere Xpect Primair. Die Tilburgse koepel
groeit dan van 20 plus 5 naar 25 basisscholen. In de groepen 7 is flexwerken
ingevoerd, met nieuw meubilair inclusief
staplaatsen, een sofa en wiebelstoelen.
Andere groepen vanaf 6 volgen later. Er
komt in oktober een Tanzania-week, om
geld in te zamelen voor de Mother Kevin
zusterschool in Same. Ik mag zelf ook voor

Dan is het half uur voorbij en roept Koens
volgende afspraak, een vergadering op
woensdagmiddag. Sommige tradities veranderen nooit.

Een mooie zonnige vaart op 21 juni jl., de eerste dag van de zomer! Met 18 senioren uit de
wijk voeren ze over het Wilhelminakanaal en hoorden ze onderweg verhalen over het
kanaal en de Piushaven. Het Senioren Netwerk organiseerde deze middag, die ze
gezellig afsloten met een drankje bij Villa Pastorie.
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BBQ in Lindenhaage 				

Nico Meurders

Op een mooie zomerse zaterdag in augustus werd in Residentie Lindenhaage in de
namiddag de barbecue aangestoken, voor een druk bezochte buurtbarbecue.
Enkele bewoners hebben daarvoor de
koppen bij elkaar gestoken, de meningen
gepeild en een datum gezocht waarop de
meeste bewoners erbij konden zijn. En
vervolgens aan de slag met de verdere
voorbereiding, om ervoor te zorgen dat het
buurtfeest zou slagen.

Het 44 appartementengrootte complex aan
de Tivolistraat, dat sinds enige tijd onder de
Wijk Armhoefse Akkers valt, staat er al een
kleine 30 jaar en kent de laatste 2 - 3 jaar
een forse wisseling in bewoners, waardoor
de sociale samenhang is afgenomen en de
mensen elkaar niet zo goed meer kennen.
Zeker voor de nieuwe bewoners is daarin
een verbetering mogelijk.

Op 24 augustus om 15.00 uur was het
zover, en konden 43 bewoners, bijna twee
derde van het totaal, het glas heffen op dit
succesvolle initiatief. En tegen half 12 gingen de lichten uit en de laatsten naar huis.
Gelukkig was dat dichtbij…

BBQ en spel
Daarmee was het idee van een buurtbarbecue, met spelelementen voor de deelnemers geboren, waarvoor de gemeenschappelijke tuin een prachtige locatie is.

Bijzondere wijkbewoners				

Stijn van den Broek

Hoewel de snorharende pluizenbal en de trouwe viervoeter de meest bekende huisdieren zijn, geven sommige mensen de voorkeur aan een huisdier dat wat minder
voor de hand ligt.
Misschien bevindt er zich wel een 2e Oliemeulen in ons midden. Of heb jij meer geiten dan dat er ooit karpers in het Baksche
Ven hebben gezwommen.

Van knorrende hangbuikzwijntjes tot
angstaanjagende kaaimannen. De wandelende tak of de vogelspin behoren al lang
niet meer tot de ‘bijzondere’ huisgenoten.
Afgelopen weken heeft onze ‘wijkpauw’ al
menigeen beziggehouden en er zullen zich
ongetwijfeld meer ongewone huisdieren
bevinden binnen onze mooie wijkgrenzen.

Van Tivoli- tot J.P. Coenstraat
Vorig jaar hebben we de m(i)auwende
wijkbewoners voorbij zien komen in ons
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oktober nummer. Dit jaar zijn wij
benieuwd naar de huisdieren
die wat minder gangbaar zijn.
Laat ons dus weten welk(e)
uniek(e) huisdier(en) jij in huis
hebt. Of je nu woont in de Tivoli
of de J.P. Coenstraat, wij vernemen het graag. Je hoeft je niet
per se aan het Chinese jaar van
het Varken te houden, want je
mag ook een foto sturen van je
goudvis, je hamster, je reptielen
of je Afrikaanse reuzenslak. Alles is welkom, behalve een foto
van je hond of je kat. Houtwormen, muizen en vliegende mieren worden
trouwens ook niet meegenomen.
In het volgende wijkblaadje zullen wij de
foto’s wederom verwerken, middels een
leuke collage. Vergeet daarom niet je

naam, adres en de naam je huisdier te
vermelden.
Foto’s mogen gemaild worden naar:
 armhoefseakkers@gmail.com.

Lus wordt driehoek
Nina Aalbers presenteerde 2 juli jl. haar ontwerp voor een uitkijktoren tussen het wegenstelsel rond de A58. Een trappenopgang die voor wandelaar en sporter de moeite
waard zal zijn.
Zoals bekend, bleek het winnende ontwerp
– de Lus – financieel en technisch niet
haalbaar. Het ontwerp van Nina is dat wel.
De uitkijktoren moet een icoon in het landschap worden dat drie gebieden met elkaar
verbindt: De stad Tilburg, Moerenburg en
Koningshoeven. De naam - ‘De Nieuwe
herdgang’- symboliseert dit ook.
Bouw
Het ligt in de bedoeling dat begin 2020 met
de bouw wordt begonnen op een stukje terrein dat omsloten wordt door de snelwegen
Breda – Eindhoven en Eindhoven – Breda.
De uitkijktoren komt op een heuveltje te
liggen en wordt uitgevoerd in een stalen
constructie die bekleed wordt met duurzaam hout, zodat het onderhoud beperkt
zal blijven. De toren wordt beschermd met
een hekwerk, waarin een toegangspoort
komt. Het aantal gelijktijdige bezoekers
wordt gereguleerd door een tourniquet, een

Een 3D-gprinte maquette van de uitkijktoren De Nieuwe Herdgang
draaipoortje, dat blokkeert als het maximum
is bereikt. Als er een bezoeker uitgaat, kan
er weer een nieuwe binnen. De drie delen
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van de driehoek worden voorzien van trappen: steil – steiler – steilst, zodat het haast
een work-out wordt om de top te bereiken.
Langs de zijkanten komt een afrastering
van ± 1.10 m. en al klimmend komen de 3
verschillende landschappen voorbij.

feestjes en is het er dus niet veilig. Ook zijn
aanwezigen bang dat het object al snel ten
prooi valt aan vandalisme. Projectleider Jet
Sizoo van de gemeente neemt die geluiden
heel serieus. Zij gaat o.a. proberen om
richting het Baksche Ven ook versneld een
toegang tot het terrein te creëren. Of dat
gaat lukken is mede afhankelijk van de ontwikkelingen rond de vernieuwingen van de
A58. Jet Sizoo is voor vragen van maandag
t/m donderdag bereikbaar via
 jet.sizoo@tilburg.nl of  06 154 79 493.

Tunneltje
Het terrein is op dit moment alleen nog
maar toegankelijk via het tunneltje onder de
A58 en dat baart direct omwonenden zorgen. Maar al te vaak wordt het gebied in de
nachtelijke uren gebruikt voor luidruchtige

Paul Roborgh overleden
Op 16 juni jl. is Paul Roborgh op 63 jarige leeftijd overleden. Gedurende 17 jaar
was hij secretaris van de Vereniging Behoud Moerenburg. Hij was zeer betrokken
bij het wel en wee van Moerenburg en bij de natuur in het gebied.
Paul was een actief bestuurslid en kwam
graag op voor zijn mening als hij vond
dat dit recht deed aan zijn standpunt
en dat van anderen. Daarnaast was hij
gedurende een lange periode coördinator
van de Knotgroep Moerenburg, waarbij
hij de taken en werkzaamheden op de
zaterdagochtenden dat er geknot werd
verdeelde en zorgde voor het werven van
de ‘knotters’. Het is mede zijn verdienste
dat de knotgroep momenteel beschikt
over ongeveer 30 vrijwilligers die jaarlijks
gedurende 6 knotzaterdagen de 400
knotwilgen in Moerenburg om de 4 jaar
knotten. Het was Paul’s idee om enkele
knotters een kettingzaagcursus te geven
en hij was zeer gericht op het verbeteren
van de veiligheid van de mensen tijdens
het knotten. Ook de jaarlijkse bedankBBQ voor de knot-vrijwilligers kwam er op
zijn initiatief.

gezet aan het zandpad Oisterwijksebaan
tussen twee oude eiken om hem te
gedenken...
Namens de Vereniging Behoud
Moerenburg

De Vereniging Behoud Moerenburg, de
Knotploeg en Moerenburg zullen hem
missen. Inmiddels hebben wij een bankje

Will van Sprang
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Het jaarlijkse volleybaltoernooi werd dit jaar noodgedwongen omgedoopt tot Beach Volley
Armhoef. De voetbalvelden waren namelijk niet op tijd klaar. Gelukkig konden de teams
op zaterdag 17 augustus terecht bij Were Di Hockey. Het organiserende team ‘de Werf’
zorgde voor een superdagje en de deelnemende teams voor de leuke sfeer.
Volgend jaar mag team ‘Het is stil aan de overkant’ het toernooi gaan regelen.

KVW HeKoS 2019: één groot fuifje 		

Debbie de Weijer

Het was weer een geweldige week, de laatste week voor het begin van het nieuwe
schooljaar. Traditiegetrouw vindt dan kindervakantiewerk HeKoS plaats op basisschool Armhoefse Akker. Dit jaar was het thema ‘Harry Potter’ en werden de kinderen
vijf dagen lang meegenomen in de wereld van magie & tovenaars.
Wisten jullie dat….

…De groep begeleiders een opvallend
leuke, hechte, verantwoordelijke en vooral
gezellige groep was, met zowel ‘oude bekenden’ als nieuwe gezichten?...

…er dankzij de slechte weersvoorspellingen geen enkele dag het programma is
gedraaid zoals het van te voren gepland
was? En dat dit geen enkel probleem was
dankzij de inzet en flexibiliteit van alle
vrijwilligers?...

…Niek Vermeer ‘De Gouden Schaar’award heeft gekregen van Erik Ketelaars?
En dat dit een wisseltrofee is die je krijgt
als je, zoals Niek en Erik, al jarenlang de
drijvende kracht bent achter KVW HeKoS?
En dus ook al jarenlang de vraag moet
beantwoorden: “Waar is de schaar ook al
weer opgeborgen?”…

…HeKoS in jaren niet zo’n grote groep
kinderen had: elke dag bijna 300! En dat er
voor het eerst er dit jaar een middenbouw
was, die soms aansloot bij de onderbouw
en de andere dag weer bij de bovenbouw?
En dat dit heel goed is bevallen?...

…ze heel blij zijn met hun sponsoren: Gianotten Mutsaers, Café Zomerlust, Blossom
Bloembinders en Kavavlam?...

…alle kinderen en begeleiders nu de tekst
van een bepaald nummer uit hun hoofd
kennen? En dat sommige er zelfs een beetje gek van werden en dat dit het fuifje toch
niet kon verpesten? En dat alle kinderen nu
de Cha Cha kunnen dansen?...

…KVW HeKoS volgend jaar een nog
groter succes wordt. En dat je dus alvast je
agenda van 17 augustus t/m 21 augustus
2020 vrij moet houden?...
… dat er in dit wijkblad een fotocollage
staat over de afgelopen vakantieweek?

…voor sommige kinderen Harry Potter nog
net iets te eng was?
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Dag zomer, dag Donlog
Voor mij was het een memorabele zomer. Niet alleen vanwege de hittegolven die volgens sommigen niets
met klimaatverandering te maken hebben. Nee, ook omdat ik op een dag in juni wakker werd en 65 bleek
te zijn. Zomaar ineens. Dat kan gebeuren als je in 1954 geboren bent. Volgens mijn moeder was het een
bloedhete dag, die 11e juni. Ik heb het even nagezocht: de maximumtemperatuur was die dag 19,3 graden.
Deze zomer was het op de 11e ongeveer 17 graden. Dus inderdaad: wat nou klimaatproblemen ?
Op mijn geboortedag werd de UEFA opgericht, met goede bedoelingen vermoed ik. Het was ook de dag
met de eerste Eurovisie uitzending op tv: het Narcissenfeest in Montreux. Ik heb er niets van mee gekregen toen. Hemmingway kreeg de Nobelprijs en William Golding publiceerde ‘Lord of the flies’ dat -eerlijk
is eerlijk- ook vanwege het overzichtelijk aantal bladzijden later op mijn leeslijst zou staan. En op 11 juni
1954 werd de Siamese tweeling Folkje en Tjitske de Vries gescheiden. Hoe het hen wel vergaat 65 jaar
later?
Voor mij was 65 worden best wel een dingetje. Toen ik klein was stierven opa’s en oma’s en ooms en
tantes op die leeftijd, dan zeiden de grote mensen: het is verdrietig, maar ze hebben een mooie leeftijd
bereikt.
Jarenlang zag het er naar uit dat ik met mijn 65 zou stoppen met werken. Dat was nu eenmaal zo. In mijn
loopbaan gingen mensen om mij heen wel vroeger weg. Met 58 jaar was niet eens een uitzondering, 60
was heel gewoon. Bij mijn weten had ik daarover ook afspraken met de regering van dit land, maar die
heeft onderweg eenzijdig een aantal spelregels veranderd. En zo werd 65 zo maar 67 zonder mij iets te
vragen. Maar… voor de eerste keer viel er op dit gebied een paar maanden geleden een beslissing in mijn
voordeel. In plaats van 67 wordt het 66 en vier maanden. Acht maanden eerder. Dat voelt goed na bijna
vijftig jaar werken bij radio, kranten, tv en nog veel meer. Hoewel het ook spannend is. We gaan het zien
in de loop van volgend jaar.
Het is ook het moment om voorzichtig te gaan kijken wat ik zou kunnen gaan doen straks en wat niet
meer? Een besluit heb ik genomen: Donlog stopt. Dit is de laatste. Ruim 12 jaar mocht ik op deze plek
opschrijven wat ik denk en wat ik vind van alles en iedereen. Met onbeperkte vrijheid van eindredacteur
Jaap van Loon, zijn voorganger Toon van Gestel en de hele redactie. Fijn om zoveel vertrouwen te krijgen.
Het is wel mooi geweest. Zo belangrijk is het nou ook weer niet wat ik vind. In de verbindende communicatie zeggen ze: “Wat je vindt mag je houden.” Zit ook wel wat in. Misschien mag ik af en toe wel een
gewoon stukje schrijven in de Buurtkrant. Ik denk nog even na of ik wil solliciteren.
21
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Grenzen verleggen voor de Hersenstichting		

Debbie de Weijer

Wijkgenoot Iris Rijsdijk liep 1 september jl. de 10 kilometer bij de Tilburg Ten Miles.
Op zich misschien niet zo’n prestatie, want 10 jaar geleden deed ze dit ook al. Alleen
is er sinds die tijd heel veel in haar leven veranderd.
6 Jaar geleden kreeg Iris een hersenvliesontsteking en daaraan heeft zij een Niet
Aangeboren Hersenletsel (NAH) overgehouden. Hierdoor heeft ze moeite met het
verwerken van informatie en prikkels, met
vaak hoofdpijn als gevolg door de overbelasting.

voor me gelopen om de weg vrij te houden,
zodat ik alleen op haar hoefde te letten in
plaats van al die bewegende mensen om
me heen. Marije Dekker heeft de hele wedstrijd naast me gelopen en Jacob Kiestra
heeft me de laatste kilometer ook mee op
sleeptouw genomen. Verder had ik expres
muziek op mijn oortjes, zodat ik alleen
maar dat hoefde te horen.” Waar anderen
meelopen voor de sfeer bij de TTM heeft
Iris bewust meer naar de grond gekeken
dan naar al die mensen langs de kant die
stonden aan te moedigen.

Ermee leren leven
Eind juni besluit Iris om met haar verhaal
naar buiten te komen. Ze wil aandacht
vragen voor NAH, anderen hoop geven en
vooral: geld ophalen zodat er effectieve
behandelmethodes gevonden kunnen worden. Nu is de boodschap na de diagnose
namelijk: ‘ermee leren leven’, wat geen
pretje is. Iris heeft ervaren hoe het is als je
leven van de een op de andere dag anders
is. En hoe belangrijk je hersenen zijn! En
het erge is: het kan iedereen overkomen.

Finish en de dagen erna
“Mijn teamgenoten waren me de laatste
meters flink aan het aanmoedigen en ik
finishte uiteindelijk in 59.20. Over de finish
kwamen meteen mijn zoontjes naar me
toegerend en barstte ik in huilen uit. Lieve
vrienden en familie waren erbij. Het was
emotioneel en heel erg mooi.” De dag na
de 10 km is ze vooral erg moe en probeert
ze zoveel mogelijk rust te pakken. “Want
het zou kunnen dat er nog een bonkende
hardnekkige hoofdpijn aankomt waar ik
dagen achter elkaar
mee op kan staan. Dus
liever niet natuurlijk.”
Iris is ontzettend trots
op wat ze hebben
neergezet samen: “er
is zoveel aandacht
geweest voor NAH,
de vele hartverwarmende reacties” en
haar vrienden die voor
haar meeliepen. Dat
vergeet ze natuurlijk
nooit meer! Uiteindelijk
heeft team Iris € 8.470
opgehaald.

Klaar voor de start
Team Iris bestaat uit 13 personen en
samen gingen zij deze uitdaging aan. Iris
vertelt: “In principe liep ieder zijn eigen
race. Vriendin Merel de Knegt heeft recht

Team Iris na hun mooie prestatie
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Buitenspeelseizoen in volle gang

			

France Ghijsen

Vlak in en rond de vakantie was het een hot item: gamen of buitenspelen. De kinderen ontdekken deze maanden weer ’het leven naast de games’, zoals wij als ouders
dit graag betitelen. Gelukkig blijft het ouderwetste buitenspelen hoog scoren bij de
jongste buurtbewoners.
Maar wat is er allemaal veranderd in het
buitenspelen de laatste jaren? In mijn tijd
was het vooral rolschaatsen, elastieken,
flessenvoetbal en verstoppertje. Maar dan
heb ik het over de jaren tachtig. Oudere
wijkbewoners zullen weer meer denken
aan kaatsen en hinkelen. Maar wat is nu de
laatste trend in buitenspelenland? Om een
beetje bij te blijven, zijn we een rondje gaan
lopen en hebben we een lijstje kunnen
samenstellen. Ook handig om bij te blijven
met de slang, de straattaal, zodat een gelijkwaardig gesprek over deze belangrijke
activiteit kan plaatsvinden.

plek af van Lekkerland, Viesland en Nooitgeproefdland. De tikker roept een eet-soort,
zoals spinazie, chocolade, tomaten, ijs,
etc. en de andere kinderen moeten gaan
rennen naar hun land. Onderweg gaat de
tikker de kinderen aftikken. 
Belgisch verstoppertje. 1 kind gaat verstoppen en de rest gaat zoeken. Als je de
verstopper gevonden hebt, dan moet je
erbij gaan zitten. Als je als laatste iedereen
gevonden hebt, dan heb je verloren.  10
tellen in de rimboe. 1 iemand staat bij een
lantaarnpaal of boom. De anderen gaan
verstoppen. Degene bij de lantaarnpaal
zegt ‘’10 tellen in de rimboe” en telt dan tot
10. Die tijd hebben de anderen tijd om zich
te verstoppen. Je spreekt een beperkte
ruimte af waarbinnen iedereen zich moet
verstoppen. Degenen die telt moet contact
blijven houden met de paal. Wanneer hij
een kind ziet, dan zegt hij de naam van
het kind. Het gevonden kind sluit zich aan
bij de zoeker. De ketting wordt zo steeds
langer. Als er nog iemand niet gevonden is,
gaat het spel verder en zegt de zoeker,
“9 tellen in de rimboe.” De gevonden kinderen mogen zich dan opnieuw verstoppen in
deze kortere de tijd. Op deze manier gaat
het spel verder tot “1 tel in de rimboe” en
dan vind je gelijk al iedereen!

Bijscholing
We laten ons graag bijscholen: wat is ‘vet’
om te doen als je buiten speelt?
 Tafelen. Men neme een bal, een pingpongtafel en zoveel kinderen die maar mee
willen doen. De bal is een grote bal, voetbal
formaat. Deze wordt over de tafel gespeeld
met de hand. De kinderen lopen in een
kringetje rondom de tafel en moeten allen
ervoor zorgen dat de bal heen en weer
gespeeld wordt en niet de grond raakt. 
Politie en Boefje. Een paar zijn de politie
en gaan op fietsen de boeven pakken. De
boeven krijgen 10 minuten voorsprong.
Indien je als boef gepakt bent, dan moet
je samen met de politie de andere boeven
gaan zoeken.  Jachtseizoen. Hetzelfde
als politie en boefje, maar dan door de hele
wijk. Het leuke aan dit spel, oftewel het
spel voor gevorderden, is dat je
zelf allerlei regels
kunt toevoegen.
 Viesland – Lekkerland. Minimaal
3 kinderen zijn
nodig. Van tevoren spreek je de

Retro
Gelukkig komt er af en toe nog een spel
terug dat ik nog goed ken, en ook mag
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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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spelen in de avond. Het was lekker lang
licht, dus bedtijd werd nog even uitgesteld.
Sociale vaardigheden en digitale vaardigheden vullen elkaar prima aan!

meespelen! Lummelen, stoepranden, tikkertje met buut, buskruit. Gelukkig kan ik er
nog wat van. Conclusie: Er is in feite weinig
veranderd: snel eten, toetje overslaan
om geen minuut te missen van het buiten

Ook dit jaar: mantelzorgers in de wijk in het zonnetje!
Op 10 november is het de Dag van de Mantelzorg. In 2017 en 2018 heeft het Senioren
Netwerk Armhoefse Akkers op deze dag bij een aantal mantelzorgers in de wijk een
bloemetje bezorgd.
Gewoon om te laten weten dat er op deze
dag even speciaal aan ze wordt gedacht.
Een stukje erkenning en waardering voor
deze bijzondere en soms ook zware taak
die ze op zich genomen hebben. En het
bleek een succes: iedereen was blij verrast
met dit kleine beetje extra aandacht.

haal breed wordt uitgemeten. We houden
het klein en privé (en een verrassing voor
degene wiens naam u doorgeeft), maar we
willen ook graag de mensen bereiken die
we niet zelf kennen.
Dus weet u iemand die u op deze dag een
keer in het zonnetje wilt zetten, dan horen
wij het graag. Bent u zelf mantelzorger?
Dan mag u ook zeker uzelf aanmelden.
Laat het binnenkort weten, dan hebben we
nog wat tijd voor de voorbereiding.
Stuur een mailtje naar
seniorennetwerk@armhoefseakkers.nl
of stop een briefje in de bus op J.P. Coenstraat 34a. (Ineke van Kasteren). Wij
nemen dan contact met u op. We hopen op
reacties uit de buurt, want er zijn vast meer
mensen actief als mantelzorger dan wij tot
nu toe weten.

Dit jaar willen we deze actie graag weer
voortzetten en als het kan uitbreiden.
Daarom is onze vraag: bent u of kent u een
mantelzorger in de buurt? Laat het ons dan
weten. U hoeft niet bang te zijn dat het ver-

Hartelijke groet van het Senioren Netwerk
Armhoefse Akkers

RIBW op de Werf						

Liselotte Brouwers

Op 8 mei jl. heeft RIBW Brabant, locatie de Werf, een aantal actieve buurtbewoners
uitgenodigd voor een kopje koffie voor een nadere kennismaking.
Duo-fiets
Wisten jullie bijvoorbeeld dat wij een duo-

Tijdens deze middag is er ruimte geweest
om een inkijkje te krijgen in de woonvoorziening en om alle vragen vanuit de buurtbewoners met aandacht te beantwoorden.
Via deze weg willen wij als organisatie
meer verbinding zoeken met de wijk. Wij
staan altijd open voor samenwerkingen of
bijzondere ideeën om onze wijk nog mooier
te maken dan dat hij al is!
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fiets tot onze beschikking hebben? Het
plezier dat wij hier van hebben, willen wij
graag delen met de buurt. Mocht u de fiets
uit willen proberen, bel van te voren om te
kijken of hij beschikbaar is. Op  06 224
553 14 zijn wij ten alle tijde bereikbaar.

Vragen, ideeën of simpelweg eens kennismaken? Zoek dan contact met Liselotte
Brouwers  06 102 784 11 of
 lbrouwers@ribwbrabant.nl.
Op  www.ribwbrabant.nl/ vind je meer
informatie over RIBW Brabant.

Wilt u meedenken in het Senioren Netwerk?
Bent u tussen de 60-plus en 90-plus? En vindt u het leuk om weer eens wat nieuwe
mensen te leren kennen en u in te zetten voor de senioren in de wijk? Dan zijn we op
zoek naar u!
Al meer dan tien jaar is het Senioren
Netwerk Armhoefse Akkers in onze wijk
actief. We komen op voor de belangen
van senioren (bijv. door het regelen van
een bloedprikpost en de activiteit bewegen
voor ouderen). We verzorgen informatiebijeenkomsten (bijv. over goed horen,
de toekomst van de zorg, babbeltrucs en
over het omgaan met de computer). En
we organiseren gezellige activiteiten (bijv.
diners in de wijk samen met de KBO, om
het jaar een Tilburg Tour, kleinere uitstapjes
naar bijv. een museum, een high tea, een
boottocht en contactmiddagen).

nuttige dingen doet. We zouden dat graag
willen uitbreiden. Dus heeft u interesse om
mee te denken en mee te doen: laat het
ons weten, dan plannen we vrijblijvend een
kennismakingsgesprek.
Interesse? Mail naar  seniorennetwerk@
armhoefseakkers.nl of bel naar Ineke van
Kasteren  (013) 544 67 83. We horen
graag van u!

Het Senioren Netwerk vergadert zes keer
per jaar en bestaat op het moment uit
acht personen. Voor het organiseren van
activiteiten komen er dan wat afspraken
bij. Het is een gezellige groep die ook veel

Groeten van het Senioren Netwerk Armhoefse Akkers

Helpen die verkeersborden
wel voldoende?

In het voorjaar maakte de Buurtraad samen met een groep buurtbewoners en de gemeente afspraken om te proberen het vrachtverkeer in de wijk te verminderen.
Eén van die afspraken was om eerder op
de Ringbaan-Oost de hoogtebeperking van
3,8 m. aan te geven. Op de Kempenbaan,
nog vóór de kruising met de Ringbaan-Zuid
zouden borden komen zodat vrachtwagens
nog op tijd af kunnen slaan naar de Ringbaan-Zuid om zo op een andere manier op
hun bestemming te komen.

Die verkeersborden zijn inderdaad geplaatst, op vier locaties maar liefst acht
borden. Maar we zijn als Buurtraad toch
nog niet helemaal blij ermee. We moesten
best wel zoeken om ze te vinden. Voor ons
gevoel zijn ze te onopvallend, te klein en
niet altijd op de beste plaatsen neergezet.
We hebben dit bij de gemeente aangekaart.
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De verkeersdeskundige
heeft aangegeven dat dit
de beste manier is.
De zomervakantie kwam
ertussen, dus we hebben
het even laten rusten.
Maar nu willen we binnenkort toch weer op pad
om te kijken of er nog iets
verbeterd kan worden.
Zeker omdat er niet zoveel
mogelijkheden zijn om
vrachtwagens uit de wijk te
weren, is het belangrijk om
dit aan te pakken.
Wordt vervolgd dus...

Expositie Buurtgenoten
Op een aantal dagen in de laatste twee
weken van september is een expositie met werk van drie buurtgenoten te
bewonderen in de St. Josephstraat op
nummer 111.
Keramiste Marie Vestdijk, kunstschilder
Kees Segers en fotograaf Ton Toemen
tonen er een selectie van hun belangrijkste
stukken. Ze werken en wonen alle drie
in de St. Josephstraat en zijn dus haast
buren van Betty Millenaar die haar ruimten
hiervoor beschikbaar stelt. Op zaterdag 14
september wordt de expositie om 15.00 uur
geopend door Marcelle Hendrickx, wethouder van cultuur van de gemeente Tilburg.
De tentoonstelling is gratis te bezoeken
in de weekenden op 15, 21, 22, 28 en 29
september tussen 12.00 en 17.00 uur.
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Op Reis (deel 1)						

Lucy Reijnen

Het kan. Fajnd heeft duidelijk gezegd dat het kan. Het zou moeilijk zijn. Heel moeilijk met alle
spullen die ze moeten meenemen. Maar het kan. En, dat is het allerbelangrijkste, ze denkt dat het
daar fan-tas-tisch kan worden. Super. Prachtig. Geweldig. En dus heeft Fajnd gezegd dat ze zo snel
mogelijk moeten verhuizen. En iedereen was het er mee eens.
Fajnd is drie weken lang op zoek geweest want iedereen wist dat het niet langer kon. Fajnd is de
dapperste van allemaal. Die durft alles, die kan alles vinden. Ze is sterk en groot. Nou ja, groot…
voor een kabouter is ze groot. Groter dan Waddif haar man en veel groter dan Opa Nowit. Opa
Nowit is oud, wijs en al een beetje gekrompen.
Wonen in de Takkenbende kan niet meer. De hele lange zomer konden ze niet naar buiten,
ook de kleintjes Driem en Riskie niet. Het was te gevaarlijk. Vorig jaar waren er al veel Harige
Rupsen geweest. Dit jaar hing er in iedere eikenboom wel een groot nest. Zelfs de kleinmensen
kwamen niet meer spelen.

Fajnd heeft verteld dat het ver is en dat ze het kanaal moeten oversteken maar dat het een schitterende plek is om te wonen. Wel iets dichter bij de grootmensen maar ook veel kleinmensen.
Minder bomen maar wel drie geweldige holle bomen. Wilgen: heel goed bewoonbaar te maken.
Opa Nowit was daardoor alleen al blij geweest. Hij woonde vroeger in een wilg bij het Baksche
Ven. Wilgenhout daar kun je alles van maken, tafels en stoelen, speelgoed, trappen maar ook
manden.
Waddif kan er niet van slapen. Wat als ze onderweg verdwalen,
wat als ze gezien worden door grootmensen, wat als ze daar niet
kunnen wennen? Honderd vragen gaan door zijn hoofd. En Driem
en Riskie kunnen die wel zover reizen? Wat moeten ze meenemen?
Wat moeten ze achterlaten?

Opa Nowit snapt het wel. “Het is een avontuur.” zegt hij tegen Fajnd. “Jij houdt van avontuur;
voor Waddif is het moeilijker. Die vindt het fijn wanneer alles hetzelfde blijft.” Hij kijkt naar
buiten.
“We kunnen niet altijd maar binnen blijven.” Hij kijkt rond in hun gezellige boomkamer met de
trap die uitgehakt is in de wand. Als je naar boven klimt kom je in de slaapkamers en als je nog
hoger klimt heb je een mooi uitzicht over de hele Takkenbende, het kanaal aan de ene kant en de
groentetuintjes aan de andere kant.
“Verhuizen is afscheid nemen. Je weet wat je nu hebt en je weet niet precies hoe het straks
wordt.” Hij wijst naar een boom waar een spinsel zit waar de Harige Rupsen wonen. “Daarom
moeten we weg. Het kan niet anders.” Fajnd zucht diep en ineens staan er tranen in haar ogen.
“We zullen een tentje moeten maken”, zegt Waddif flink, “het is wel twee of drie dagen lopen. Het
lijkt wel of we op vakantie gaan.” Fajnd lacht door haar tranen heen. “Ik ga een karretje maken
voor alle spullen”, zegt Opa Nowit, “mijn gereedschap gaat mee en dat is zwaar.” Hij stommelt de
trap af naar zijn werkplaats beneden.
“Het komt vast goed,” zegt Waddif, “en wat moet, dat moet.” Fajnd geeft hem twee dikke kussen
boven op zijn hoofd. “Kom”, zegt ze “we gaan het de kleintjes vertellen.”
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BBQ op het hoekje 					

Lucy Reijnen

Zo kan het ook. Bewoners van het, naar hun
eigen zeggen, leukste stukje JP Coenstraat
organiseerden een klein BBQ-feestje. Geen
luchtkussen gehuurd, geen tenten opgezet,
geen geld inleggen, geen organisatie comité, geen straat afgezet, niks. Al een paar
keer was er buiten op de stoep geborreld
door een aantal bewoners deze zomer. Lekker buiten terwijl de kinderen de ruimte hebben om te steppen en te fietsen en elkaar
te ontmoeten zonder dat daarvoor eerst
speelafspraken gemaakt moeten worden.
Ingeborgh Bosch, Vera Denis en Nikkie
Stoffels kwamen met het idee om daar eens
een BBQ bij te zetten en in de groepsapp
buren uit te nodigen mee te eten. Wie mee
wil doen: prima, wie niet mee wil doen ook
prima. Laagdrempelig en ‘Bring you’re own’.
Er werd een datum geprikt en binnen no
time stond er een heel gezellig stoepfeest,
voor jong en oud op stapel.

Er werden vakantiebelevenissen, eten en
drinken en sterke verhalen uitgewisseld.
Voor herhaling vatbaar!
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Koning Jan schiet opnieuw raak				

Ria Monsieurs

Zondag 25 augustus jl. was het driejaarlijks koningschieten van het Sint Jorisgilde
Tilburg. Een kleurrijk schouwspel doorspekt met de nodige tradities.
Na de Mis in de kerk van ‘t Heike, gevolgd
door een koffietafel in de Pelgrimhoeve,
togen de gildebroeders naar het gildeterrein
aan de Oisterwijksebaan. Hier werd eerst de
schutsboom ‘gevrijd’ van boze geesten door
er driemaal omheen te lopen. Daarna losten
wethouder Lahlah en deken Miltenburg de
eerste schoten.

Het werd hiermee de tweede koningstermijn voor drie jaar van Jan, die in 2016 ook
al met een welgemikt schot de vogel naar
benden schoot.

Strijd
Daarna barstte de strijd tussen 8 gildebroeders los en er werd meteen al flink raak
geschoten. Nadat de vleugels van de vogel
het al begeven hadden, werd er vanwege
de grote warmte een drinkpauze ingelast.
Hierna volgde nog enkele flinke voltreffers
en toen duurde het niet lang meer voor de
vogel zich gewonnen gaf. Het lukte uiteindelijk de 71 jarige Jan van de Wouw om de
vogel te ‘lossen.

Namens het ‘wereldlijk’ gezag, kwam
locoburgemeester Oscar Dusschooten de
nieuwe koning en koningin zijn felicitaties
aanbieden. Namens het ‘kerkelijk’ gezag
was deken Miltenburg aanwezig. Hierna
werd samen met de ook aanwezige Tilburgse zustergilden St. Dionysius en St. Sebastiaan en het Sint Jorisgilde uit Kalmthout
(België) de erewijn geschonken.

Zaterdag 14 september is er een inloop-informatiebijeenkomst over het gebruik van de
Buurauto van 11.00 tot 15.00 uur bij de parkeerplaats van Rijkswaterstaat aan de Hoevense Kanaaldijk. Je kunt de elektrische deelauto bekijken, een proefritje maken en je
inschrijven als potentiele deelnemer.
Zaterdag 21 september is het Wereld Alzheimer Dag. De hele maand september zijn er
daarom verschillende activiteiten in o.a. Tilburg rondom dementie en het thema Samen
Bewegen. Info:  www.alzheimer-nederland.nl/regios/midden-brabant/wereld-alzheimerdag-2019-midden-brabant.
Iedere dinsdagochtend vinden er in Wijkcentrum Koningshaven lessen Qi Gong voor 55+
plaats. De lessen kosten € 5 per keer en worden gegeven door wijkbewoonster Charlotte
Limpens-Robben. Info op www.ling-fa.nl. Initiatiefneemster en deelneemster Jeanne
Elissen wil u er graag wat meer over vertellen:  (013) 463 32 02.
De Hoevense kanaaldijk vanaf de draaibrug richting het Trappistenklooster is recent veranderd in een fietsstraat. Hiermee is een einde gekomen aan de onduidelijke verkeerssituatie,
waarbij een klein stukje verboden was voor gemotoriseerd verkeer.
Parallel aan de A58 onderaan het talud is de afgelopen maanden een nieuw granulaat pad
aangelegd dat een mooie aanvulling is op een rondje door Moerenburg. Er wordt nog nagedacht over een eventuele naam.
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Na een besluitvormingsproces van ongeveer een jaar is door de Raad van Bestuur van GGz
Breburg besloten dat zorgaanbieder Philadelphia géén woon-trainlocatie op Jan Wierhof
opent. Er is nu een alternatieve locatie gevonden in Tilburg Noord.

Holle boom knutsel

Lucy Reijnen

De avonden worden weer langer dus mooi tijd om wat te knutselen en te verzinnen.
Om het verhaaltje ‘Op Reis’ met onder andere Fajnd en Waddif nog meer tot de
verbeelding te laten spreken, hierbij een heuse knutselpagina.

Neem een blad bruin papier.

Knip daar een gat in.

Versier met blaadjes.

Maak hiervan een koker met lijm.
Nu heb je een holle boom.

Teken kabouters.

Teken kabouterspullen en
andere dingen.

Knip ze uit en plak ze op een satéstokje.
Je hebt nu een kabouterpoppenkast.
Speel je eigen kabouterverhaal.
Veel Plezier
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Zang- of pianolessen in alle stijlen

Zoek contact via  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,
 keesvandevenmuziek@hotmail.com

Pianoles in alle stijlen.

Bel met Arno Aerts  (013) 544 54 55 of kijk op  www.arnoaertsjazz.nl

Gymles voor vrouwen
Al jaren geef ik enthousiast gymles aan vrouwen op de Spoorlaan 102 (praktijk voor
fysiotherapie Ausems)
De lessen zijn vooral gericht op verbeteren en behouden van mobiliteit, stabiliteit en
spierkracht.
Dit gebeurt in een gymzaal met aangrenzende kleedruimte en op aangepaste muziek
( geen “house” )
De groepen bestaan uit maximaal 12 personen, waardoor er veel individuele aandacht
kan worden gegeven daar waar het nodig is.
Er zijn nog enkele plaatsen vrij bij een aantal lessen.
Kom vrijblijvend een proefles doen.
Lestijden:

Maandag :

09.15- 10.15 uur
20.00- 21.00 uur
21.00- 22.00uur

Donderdag:

09.00- 10.00 uur
10.15- 11.15 uur
19.15- 20.15 uur

Voor verdere informatie :
Monique Damen
06-28816255
M.damen10@kpnplanet.nl
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BUURTAGENDA
14 sept.

11.00 – 15.00 uur

15-21-22
28-29
sept.

12.00 – 17.00 uur

21-22
sept.

Hele dag

2 okt

Vanaf 17.30 uur

3 okt.

19.00 – 21.00 uur

20 okt.

Vanaf 13.30 uur

Parkeerplaats Rijkswaterstaat Hoevense kanaaldijk
Informatie over en proefrit met de Buurauto
St. Josephstraat 111
Expositie Buurtgenoten
Moerenburg
Samengestelde menwedstrijd (vrije toegang)
Pelgrimhoeve
Feestelijk Seniorendiner (aanmelden vóór 25 sept.)
La Poubelle
Repair Café voor reparatie van nog bruikbare spullen
Pelgrimhoeve
Tonpraten; kom luisteren naar de buut van 6 personen

INFORMATIE

Ø Buurtkrant
Redactie-adres
Advertenties

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

5017 JS Tilburg
Bosscheweg 192

( 542 30 65

Ø Buurtkrant

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

Ø Reacties

Deadline kopij volgend nummer
Verschijningsdatum rond:

medewerkers

Buurtkrant

26 september
7 oktober

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), Remco
Westhoek ( 535 70 08 (Kerk & Klooster, Moerenburg).
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Vergadering

Eerstvolgende vergadering: 8 oktober. 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. De wijkagenten maken graag 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 De Wever

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

Ø Thebe wijkzorg

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

Ø AED-apparaat

Pelgrimhoeve, Terrein Jan Wier 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
Ralph van Iersel

Thuis(zorg)

Armhoefse Akkers

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

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

Ø Overlast rond Jan

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

Ø Meldpunt

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

Ø Misstanden in

Overlast meldt u via het Handhavingsteam Buitengebied: ( 0900
996 5432, of bij de politie: ( 0900 8844.

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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St.Josephstraat 85A
5017GD Tilburg
013 5435109

Ook kunt u hier
uw schoenen
afgeven voor reparatie.
	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

	
  

38

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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