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Waterzuivering wordt WaterProef
In april jl. werd bekend dat het plan WaterProef van wijkgenoot Luc Zweerts en compagnon Ernst Jonkers voor de komende 10 jaar kan worden uitgewerkt op het terrein
van de voormalige Rioolwaterzuivering Moerenburg. De stand van zaken.
Initiatiefnemer Luc Zweerts bruist van
energie en staat te trappelen om op het terrein aan de slag te gaan: “WaterProef staat
letterlijk voor Horeca, Spelen & Sporten
op de bijzondere en spannende locatie
van de voormalige rioolwaterzuivering.
Bijzonder omdat het de oudste waterzuivering van Nederland is met toffe industriële
gebouwen en spannend omdat het sinds
2005 niet meer in gebruik is en de poorten
gesloten zijn. Deze poorten gaan wij met
WaterProef openzetten en het terrein maken we toegankelijk voor jong en oud die
komen genieten van het buitenleven met
een verhaal.”
Voorzichtig
Er komen faciliteiten voor gezinnen met
kinderen, jongvolwassenen en senioren
met het accent op buiten leven, buiten spelen en buiten sporten. Zo zijn er plannen
voor een horecavoorziening, transparant en
modulair gekoppeld aan het pompgebouw,
en een bezinkbak wordt omgetoverd tot
een speel-leefkuil voor kinderen, waarin
water en zand niet zullen ontbreken. Ook
voor sporters moet het aantrekkelijk worden met een binnen-buitengedeelte waar
gekwalificeerd personeel voor de nodige
begeleiding kan zorgdragen.
Toch is Luc nog voorzichtig met het onthul-

Initiatiefnemer en wijkgenoot Luc Zweerts
len van alle concrete ideeën en plannen: “Ik
wil niet allerlei verwachtingen wekken. Als
initiatiefnemers doorlopen we op dit moment de stappen die gezet moeten worden
om ons plan binnen de gestelde richtlijnen
te kunnen realiseren. Inmiddels heeft de
Gemeente een quickscan uitgevoerd voor
het verkrijgen van de noodzakelijke vergunningen en die is voor ons positief verlopen.”
Status
Luc is de man achter ‘Oisterwijk Adventures’ - met als thuisbasis Streekpark Klein
Oisterwijk van Ernst Jonkers - dat gericht
is op outdoor en teambuilding. Daar vind
je o.a. de Piet Plezier trapauto’s, escaperooms en allerlei sportieve en recreatieve programma’s waaronder de jaarlijkse
‘obstacle run’. Hij weet dus wat organiseren allemaal inhoudt, maar ook de valkuilen

Het terrein van de Waterzuivering met
links het pompstation en daarachter
de bezinkbak
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bij het aanvragen van vergunningen. Zo
hebben de gebouwen op de Rioolwaterzuivering een monumentale status en dat
heeft weer consequenties voor het gebruik.
Luc: “We hebben met diverse partijen en
belanghebbenden te maken en dat kost de
nodige (overleg)tijd. Zodra alle plannen zijn
goedgekeurd en overeenkomsten zijn getekend, openen we de poorten en presenteren we WaterProef met veel enthousiasme

op een soort Open Dag aan onze toekomstige gasten.”
“Op dit moment heeft het noemen van een
datum nog geen zin, omdat we graag in
één keer concreet en volledig willen zijn in
onze informatieverschaffing. Toch mikken
we erop dat in april 2020 de eerste echte
bezoekers van harte welkom zijn.”

Oktober Straßenfest 				

Angela Rockx

Op 5 oktober 2019 is in de tuin van SB Kinderopvang het jaarlijkse straatfeest gehouden met wijkbewoners uit het 1e gedeelte van de J.M. van Nassaustraat, het 2e
gedeelte van de A. van Diemenstraat, en nieuw: het 1e stuk van de Oisterwijksebaan.
Ons thema dit jaar was ‘Oktober Straßenfest’. Het was weer een geslaagde dag
voor jong en oud. We hadden een goede
opkomst en geluk met het weer, ondanks
dat het wel wat fris was. Veel buurtbewoners hadden zich ook goed uitgedost in
originele Oktoberfest-kleding. Heel leuk!

Na het eten, in Duitse stijl, met Brötchen
mit Wurst und Sauerkraut, Kartoffelsalat,
Currysaus und Frietjes van Van Gool, ging
de quiz verder met allerlei doe-spelletjes.
Zo kon iedereen meedoen met o.a. BierPong, het oud-Duits Pullen-Schuiven en
het originele Worstenvangspel, waarvoor
we zelf een hele stellage gebouwd hebben.
Alle kinderen hebben dit nog tot in de late
uurtjes gedaan. Team Rood was uiteindelijk
de grote winnaar.

Quiz
Bij ontvangst kreeg iedereen een eigen pul
voorzien van zijn/haar naam en teamkleur.
We hebben zelf een photobooth van het
thema gemaakt, waarmee iedereen op de
foto kon.
Daarna hebben we met alle volwassenen
en alle kinderen, aan lange tafels, een
Duitse quiz gedaan. Iedereen was lekker
fanatiek.

Verder hebben de kinderen zich goed
vermaakt op het springkussen, natuurlijk
geleverd door onze wijkbewoner Eric van
Kavavlam. Ook de buren van de Oisterwijksebaan die dit jaar voor het eerst deelnamen, vonden het heel leuk om erbij te zijn.
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Boekpresentatie Harrie Keusters 				

Toon van Gestel

Naast veel mensen uit de buurt en uit de stad waren er ook van buitenaf op de presentatie van het boek ‘Dom geluk, vette pech’ van buurtgenoot Harrie Keusters afgekomen op zaterdag 5 oktober jl. in Cinecitta. Zijn verhalen rondom de ziekte endeldarmkanker genieten intussen landelijke bekendheid.
Harrie [1960] presenteerde het vervolg op
zijn eerste boek over hoe hij endeldarmkanker overwon. Overwon? Keusters was
naar eigen zeggen eerder ontsnapt aan dit
veelkoppig monster. Strontmazzel gehad
en niet de klotepech die anderen - minder
gelukkig dan hij - trof. Terwijl hij in zijn
vorige boek ‘Nooduitgang’ beschreven had
hoe hij in zíjn succesvolle tot genezing
leidende behandeling ook een stoma had
weten te voorkomen, komen in zijn tweede
boek lotgenoten aan het woord die minder
dom geluk, zeg maar vette pech hadden of
nog hebben. Overleven doe je immers niet
zonder gevoelens van schaamte en schuld.

De boekpresentatie met en rond
Harrie Keusters (r.)
Queeste
Hoofdgast Maarten van der Weijden kreeg
als celebrity-ervaringsdeskundige het
eerste exemplaar uitgereikt door Tosca
Ruijs van Uitgeverij Scriptum. Natuurlijk
kwam de bedwinger van de Friese Elfsteden ook zelf aan het woord. Hij stak
lotgenoten en publiek een hart onder de
riem met zijn intussen gevleugelde aanmoediging: “Als het de eerste keer niet
lukt, dan mag je het gerust nog een keertje
proberen.”
Voor zijn boek gebruikte Keusters het
literaire genre van de queeste, het reisverhaal met psychologisch doel, met chirurg
Geerard Beets als reisgids en de vrouw
van de schrijver als goede fee. Een paar
hoogtepunten uit het boek of volgens de
schrijver juist persoonlijke dieptepunten,
passeerden tijdens de presentatie van
Keusters de revue. Zo ondergaat een
patiënt het behandelingsproces rondom
darmkanker niet zonder emoties. In een
van de hoofdstukjes uit het boek roept een
patiënt strijdvaardig uit: “Die ‘fucker’ moet
eruit!”, daarmee doelend op de tumor in
haar endeldarm.
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Opvallend
Zo kreeg het publiek een – soms al te menselijk verhaal met anekdotes over
poep, scheten, pies en [soms] vergeefse
seks voorgeschoteld. Niemand die daar
aanstoot aannam, integendeel. Het liet het
publiek niet onberoerd, want hier en daar
kwamen zakdoekjes voor de dag, maar
klagend of met effectbejag werd Keusters
verhaal nooit. En dat was knap gezien de
zwaarte van het onderwerp.
Het opvallende gegeven in het boek dat
er regelmatig door endeldarmpatiënten en
hun dierbaren na uitslagen, hetzij goed of

slecht, appelgebak met slagroom wordt
genuttigd, leidde onder het publiek tot een
bevrijdende lach. Die lekkernij is dan ook
opgenomen in de medische woordenlijst
achter in het boek.
De illustraties van de jonge Tilburgse
vormgeefster Djenné Fila vullen het boek
organisch aan en voeren de verhalen van
de patiënten in het boek tot een dieper verstaan bij de lezer. Het boek € 18.50 is verkrijgbaar in de boekhandel. De opbrengst
gaat naar de Maarten van der Weijden
Foundation.

Punten uit de
Buurtraadvergadering
van 15 oktober 2019
Eelco Romijn van GGz Breburg kwam kennismaken. Hij is relatiebeheerder Maatschappelijk Domein en wil graag overleg om het contact tussen de GGz en wijkbewoners te bevorderen. Bijvoorbeeld de basisschool zou geschikt zijn om contact mee te zoeken. En ook met
De Nieuwste School gaat hij contact leggen. Binnenkort is er nader overleg over andere
mogelijkheden.
Wellicht wordt er een aparte stichting opgericht die zich gaat bezighouden met wat er nog
voor mogelijkheden zijn voor de torenspits op de voormalige Sacramentskerk aan de Ringbaan Oost.
De Buurtraad houdt regelmatig contact met de nieuwe eigenaar van het klooster, Ben Poelman. Dit om wensen vanuit de buurt te bespreken en steeds op de hoogte te blijven van de
toekomstige plannen voor het klooster.
Op 30 oktober bezoekt wijkwethouder Mario Jacobs de wijk. Er wordt een kort programma
gemaakt, zodat bij twee onderwerpen die spelen kan worden stilgestaan.
Er wordt besloten om (een deel van) het budget van Wijk aan Zet in te zetten voor het
thema ‘zomereenzaamheid bij ouderen’. Ook andere activiteiten voor senioren in de wijk
kunnen hieruit gefinancierd worden. Het Senioren Netwerk Armhoefse Akkers komt met de
plannen.
Aan het eind van het jaar zal de Buurtraadvoorzitter een overzicht maken van wat er in het
afgelopen jaar is ondernomen en bereikt door de Buurtraad. Dit overzicht wordt via de buurtkrant en de website naar buiten gebracht.
Andere bespreekpunten waren o.a.: deelauto’s in de wijk, de ontwikkelingen rondom de
voormalige waterzuivering in Moerenburg, oproep voor een nieuw buurtraadlid, kerstbomen
voor de buurt en zonnepanelen op verschillende gebouwen in de wijk.
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Vacature

Buurtraadleden gezocht!
Vind jij het belangrijk en leuk om je in te zetten voor de wijk? Ben je maatschappelijk
betrokken en vind je het leuk om met verschillende mensen en thema’s aan de slag te
gaan? Denk er dan eens over om plaats te nemen in de Buurtraad.
Heb je ideeën over groen, duurzaamheid,
seniorenhuisvesting, eenzaamheid in
de wijk, parkeren en verkeer, veiligheid,
evenementen, de ontwikkeling van het
waterzuiveringsterrein of Moerenburg?
Of lijkt het je wel wat om na te denken
over de toekomst van de wijkraden of om
een bezoek van de wijkwethouder voor te
bereiden?
Dan zoeken we jou, want de zes huidige
leden van de Buurtraad Armhoefse Akkers
zoeken versterking!

vergaderen eens per maand in onze vergaderruimte in de wijk, aan de Van Heutszstraat 1a. Die ruimte kunnen we overigens
ook gebruiken voor andere bijeenkomsten
in het kader van de Buurtraad. We buigen
ons over onderwerpen die de buurt raken.
Hoeveel tijd je kwijt bent aan de Buurtraad
ligt aan jezelf en hoeveel tijd je erin wilt
steken, maar reken op twee à drie avonden
in de maand.
Denk je: doen!
Ben je enthousiast of heb je nog vragen?
Neem dan vrijblijvend contact op met een
van de buurtraadleden. De telefoonnummers vind je achter in deze buurtkrant
(colofon) en ook op de website  www.
armhoefseakkers.nl. Sowieso plannen we
een kennismakingsgesprek in. Voor informatie en je aanmelding kun je mailen naar
 buurtraad@armhoefseakkers.nl. Je kunt
ook een keer een vergadering bijwonen om
te bekijken hoe het in z’n werk gaat.

Wie zijn wij?
De leden van Buurtraad Armhoefse Akkers

Buurtraad Armhoefse Akkers,
Lout, Ineke, Erwin, Hein, Remco, Yvette
2 oktober jl. werd gevierd
dat het Senioren Netwerk
Armhoefse Akkers in
samenwerking met het
KBO Sacrament al vijf jaar
lang bijna maandelijks een
diner voor senioren in de
Pelgrimhoeve organiseert.
Met dit keer 73 gasten
is wel duidelijk dat dit
gezellige initiatief in een
behoefte voorziet.
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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Luister & Vertelgroep
Woorden op papier die voorgelezen worden zijn in staat een hele wereld op te roepen:
een wereld vol geuren en kleuren. Kom het meemaken in de LocHal.
U bent van harte welkom. In het Woordlab op de 2de verdieping van de LocHal.
Er is een lift aanwezig. Startdatum: di 22
oktober, elke dinsdag in oneven weken van
10.30 – 12.00 uur

Als twee vrijwilligers van ContourdeTwern
hun verhalen delen, ontstaat vanzelf een
gesprek. Het samenzijn en luisteren naar
verhalen roept herinneringen en nieuwe
verhalen op. In de Luister- & Vertelgroep
delen zij met elkaar ervaringen, herinneringen en verhalen. Dit doen zij aan de
hand van teksten, zoals boekfragmenten,
gedichten en krantenartikelen.

De Luister- & Vertelgroep is niet uitsluitend
voor senioren. Voor meer informatie of aanmelden kunt u contact opnemen met Kitty
Lumens:  Kittylumens@contourdetwern.nl,
 06 23 64 50 33.

Er zijn geen kosten aan verbonden en er
staat voor u een kopje thee of koffie klaar.

Green Bag Lady						

Lucie Reijnen

Hetttie van den Broek woont in de JP Coenstraat maar ik ontmoet haar op haar werkplek bij La Vida, een kringloopwinkel in Tilburg Noord. Hettie begeleidt mensen die
een afstand hebben tot de arbeidsmarkt.
In deze arbeidsmatige dagbestedings-locatie van Amarant worden niet alleen tweedehands goederen verkocht, er worden ook
nieuwe producten gemaakt van oude spullen zoals sleutelhangers, papierkunstwerken van boeken of houten creaties. Mooi
om te zien wat er mogelijk is wanneer je
met een ander oog kijkt naar ‘ouwe meuk’.
Niet alleen mooi om te zien maar ook
mooi voor het milieu. Mensen worden zich
steeds bewuster van de gevolgen van onze
consumptiemaatschappij en kiezen vaker
voor duurzame producten. Hergebruik van
nog goede spullen en het repareren van
spullen die kapot zijn in plaats van nieuwe
te kopen wordt steeds populairder.
Een van de sympathieke, duurzame projecten waaraan Amarant zich heeft gecommitteerd is het project ‘Green bag lady’.
Tasjes
Green Bag Lady werd in 2008 opgezet
als een eco-vriendelijk kunstproject in de
Verenigde Staten. Daar werden tassen gemaakt van tweedehands stof. Deze tassen
werden gratis weggegeven aan mensen die
beloofden geen plastic tasjes meer aan te

nemen in winkels maar voortaan te winkelen met een Green Bag. Inmiddels is het
een wereldwijd project.
Een collega van Hettie, Margriet Palm, zag
direct mogelijkheden voor de dagbesteding
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van Amarant toen ze het project tegenkwam op Texel. Zo’n anderhalf jaar geleden
werd het project opgestart in Tilburg en
inmiddels zijn er meer dan 4000 tasjes
gemaakt. Voor cliënten van Amarant is het
een dagbesteding die hen midden in de
maatschappij plaatst.
“Cliënten leveren een zichtbare, tastbare
bijdrage aan het maatschappelijke thema
van duurzaamheid en terugdringen van
‘plastic soep’”, zegt Hettie, “ze hebben heel
goed door dat ze hiermee een idealistisch
doel dienen. En het is natuurlijk ook gewoon heel leuk werk.”
Uniek
De tasjes worden door cliënten, onder
begeleiding, gemaakt op verschillende
locaties, o.a. ‘De Tongerlose Hoef’, met
een eenvoudig vast patroon en een helder
stappenplan. Ieder tasje is anders doordat
op verrassende wijze stoffen en kleuren gecombineerd worden. Elke ‘Green Bag’ heeft
een eigen, uniek serienummer dat vanuit
Amerika wordt toegestuurd. Het benadrukt
niet alleen de uniciteit van het tasje, het
maakt ook zichtbaar hoeveel tasjes er
wereldwijd gemaakt zijn. Door de tasjes te
nummeren worden mensen zich ervan bewust dat ze deel uit maken van een groter
geheel. Het is daardoor niet zomaar een
tasje. De green bags die door cliënten van
Amarant gemaakt zijn krijgen bovendien
ook nog een leren Amarant label.

tion’ steunden. We waren in de Lochal, op
lentemarkten en op kerstmarkten.”
Ook zijn er winkels in de binnenstad die de
tasjes promoten. Ze worden aan klanten
meegegeven wanneer deze de intentie
uitspreken om minder plastic tasjes te gaan
gebruiken. De tasjes zijn gratis maar mensen kunnen een donatie doen. Hiervoor
kan dan het broodnodige materiaal gekocht
worden zoals garens en machinenaalden.
Oproep
Voor het tasjesproject is Hettie blij met
stoffen, tweedehands kleding, gordijnen,
lakens en andere stoffen. Voor de hengsels
van de tassen zijn altijd stropdassen, lint en
(stevig) garen en band nodig. Draag bij aan
dit project en geef de spullen af bij Hettie
thuis (JP Coenstraat 72) of breng het naar
La Vida aan de Von Suppestraat 26.
Draag bij aan het milieu en de vermindering
van plastic soep en ga ook zo’n uniek tasje
gebruiken.

Verspreiding
De tasjes zijn op steeds meer plekken en
evenementen verkrijgbaar. “Leuk hoor”,
zegt Hettie, “we staan op ‘De Dwalerij’ in
de binnenstad, we waren op de Beekse
Bergen toen deze de ‘Plastic soup founda-

Collectes
De gemeente heeft voor onderstaande goede doelen een
vergunning verleend voor collectes en werving van donateurs.
o NSGK (10-16 november)
o Nationaal MS Fonds (17-23 november)
o Leger des Heils Fondsenwerving (24-30 november)
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Navelstaren met de Moerbrigade 			 		

Ab Smit

Het gezelschap op de foto, peinzend in het troebele water starend, is met de Moerbrigade op cultuursafari geweest.

Heel wat te weten gekomen over de
geschiedenis van ons landschapspark en
onze stad. Een Russische dame die per
trein, ladingen drank liet aanrukken om de
notabelen onder tafel te drinken; Café Jagerslust en Visserslust; hoe de Werkgroep
Moerenburg met een slinkse truc woningbouw wist te voorkomen in Moerenburg en
nog veel meer!
Daarnaast zongen onze gidsen uit volle
borsten het Willem II clublied en dat
driestemmig, nou ja, in ieder geval met z’n
drieën!

Ook de diversiteit van de biotoop der
flora en fauna is aan de orde gekomen,
er groeien heel veel planten met moeilijke
namen. Al met al een genoeglijke avond.
Tegen het vallen van de duisternis strompelden we Café Zomerlust binnen, waar we
met een glaasje prik een berg bitterballen
te lijf gingen.
Een leuke avond, dank aan onze gidsen,
Jan van Kessel, Alex van Zundert en Wil
van Sprang.

Gebruik Laadpalen GGz Breburg				

Eelco Romijn

De vraag naar elektrische auto’s neemt toe en zo ook de behoefte aan oplaadpunten.
In het kader van duurzaamheid een goede ontwikkeling.
Onze wijk kent een aantal laadpunten,
maar de verwachting is dat er op termijn
meer nodig zijn. GGz Breburg heeft de
beschikking over twee laadpunten en
heeft aangegeven dat ook de buurt deze
mag gebruiken. De afspraak is dat dit kan

op werkdagen na 18.00 uur; de punten
moeten vóór 07.30 uur in de ochtend weer
vrij zijn om gebruikt te kunnen worden door
medewerkers van GGz Breburg. Ook in het
hele weekend zijn de punten beschikbaar.
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Feestelijk diner voor senioren
op 18 december
Na weer een heel jaar genieten van lekkere diners voor senioren nodigen we u uit voor
een speciaal feestelijk etentje om de decembermaand te vieren. Dit heerlijke en
gezellige diner vindt plaats op woensdag 18 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
viergangendiner zijn 15 euro per persoon. De drankjes zijn niet bij de prijs inbegrepen, deze
kunt u na afloop afrekenen. De koffie of thee met iets lekkers als afsluitiing wordt door de
Pelgrimhoeve aangeboden.
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 18
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.
Schrijf uzelf in vóór 11 december. U krijgt geen
bevestiging meer, maar we verwachten u op
18 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.

Menu op 18 december:
÷

Salade met geitenkaas en honing

÷

Heldere bouillon met
bospaddenstoelen
Stokbrood met kruidenboter

÷

Varkenshaasje met champignonroomsaus
Aardappelgratin
Haricots verts omwikkeld met spek
Gemengde salade

÷

IJstaart

÷

Koffie/thee met iets lekkers,
getrakteerd door de Pelgrimhoeve

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 18 december naar het feestdiner

Naam/namen:…………………………………………………………………………………………….
Ik kom/wij komen met 1 persoon / 2 personen (graag omcirkelen)
Adres:…………………………………………………………. Telnr.…………………………………..
Mailadres:....................................................................................................................................
Stop deze bon vóór 11 december a.s. in de bus op J.P. Coenstraat 34a, Ringbaan-Oost 24043 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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Kom Spellen Spelen!
Het grootste bordspellenevenement in Tilburg is een feit. Zaterdag 16 november
slaan Tilburgse bordspellenverenigingen de handen ineen voor de eerste editie van
de beurs ‘De LocHal SpeelT’. Ook bij Café Zomerlust kan men overigens regelmatig
terecht voor een gezellig (samen)spel.
Op de beurs in de Bibliotheek LocHal zijn
enthousiaste leden van Giardino d’Italia,
Ludens 013, De Spelcaroussel en AanZ
aanwezig. Zij vertellen graag over hun
verenigingen en geven tips en tricks
over bordspellen. Ook aanwezig zijn het
Spellenparadijs en de Jonge Strateeg. De
beurs is er voor iedereen die weleens een
spel speelt.
Ludens 013
In Café Zomerlust wordt iedere 1e
maandag van de maand een spellenavond
georganiseerd. Onder de naam ‘Ludens
013’ organiseren oud-wijkgenoot Gerard
van der Wielen samen met Cor Jacobs al
bijna 8 jaar inmiddels zo’n 90 spelavonden.
Gerard: “In het verleden waren er
verschillende mensen uit de wijk aanwezig
op onze spelavonden en dat is in de loop
van de tijd wat teruggelopen. Mogelijk dat
wijkbewoners opnieuw aan willen sluiten of
dat er mensen zijn die te weinig om handen
hebben waarvoor de spellenavonden en
de beurs een manier kunnen zijn om op

een prettige manier met anderen in contact
te komen. Er zijn op onze spelavond
verschillende spellen aanwezig die je kunt
uitproberen, maar je kunt ook een eigen
spel meenemen.”
Meer weten over deze activiteit? Neem
contact op met Gerard van der Wielen
( 06 819 154 16.
Go spelen
Oosters denkspel, twee letters. Deze vraag

Ben jij nieuwsgierig naar het Go spel?
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ben je vast wel eens tegengekomen bij
een kruiswoordpuzzel. Het antwoord weet
je misschien ook nog wel: Go. Maar weet
je ook wat het spel nu eigenlijk inhoud?
Sinds kort wordt het iedere maandagavond
gespeeld met de Tilburgse Go-club bij Café
Zomerlust.
Go is een bordspel wat je met zijn tweeën
speelt. Het spel komt oorspronkelijk uit
China en is al meer dan 2000 jaar oud. De
spelregels zijn eenvoudig, maar hoe beter
je het spel beheerst, hoe moeilijker het
wordt. Het Go-spel is strategisch, gezellig,
serieus, eenvoudig en tegelijkertijd zeer
complex.
Nieuwsgierig geworden? Vanaf maandag
11 november wordt gestart met een

beginnerscursus van 6 weken. Later
instromen kan ook. De les duurt een uur
vanaf 20.00 uur en daarna kan je tot
sluitingstijd gewoon nog een paar potjes
spelen. De kosten voor de cursus zijn € 45.
Doe je mee? Meld je dan aan bij
7 Olivierboas@gmail.com.
Voor de beurs ‘LocHal SpeelT’ staan de
deuren van de Bibliotheek op zaterdag
16 november tussen 12.00 en 17.00 uur
open voor iedereen die wil spelen en
kopen, nieuwsgierig is of gewoon toevallig
in de buurt is. Gezelligheid en spel staan
centraal, voor jong en oud. Iedereen is van
harte welkom!

24/11 Nationale Verander-Je-Wachtwoord-Dag

Stijn van den Broek

Ze zijn er in allerlei soorten en maten. Van niet te kraken zo moeilijk, tot niet te geloven zo simpel. Feit is dat we heden ten dagen niet meer zonder wachtwoorden kunnen. In dit digitale tijdperk zijn wachtwoorden de sleutels tot jouw meest persoonlijke
geheimen, waarachter je geld, je foto’s belangrijke documenten en zelfs je complete
digitale identiteit opgeborgen liggen.
Technologiesite Tweakers vond het in
2014 hoog tijd dat er collectief eens
beter naar je wachtwoord gekeken moest
worden. Daarom hebben zij 24 november
uitgeroepen tot de Nationale VeranderJe-Wachtwoord-Dag. Op deze dag is het
de bedoeling dat iedereen een uurtje de
tijd neemt om zijn/haar digitale accounts
beter te beveiligen. Bij steeds meer
bedrijven moet je om de zoveel maanden je
wachtwoord wijzigen, maar privé vergeten
wij dit meestal.

onder andere de woorden ‘Ajax’ en ‘Feyenoord’ zijn erg populair. Willem2 zit er niet
tussen, dus doe er je voordeel mee.

HupWillemII013
Ondanks het feit dat je de afgelopen jaren
steeds vaker nieuwsberichten hoort over
hacks, zijn niet veel Nederlanders geneigd om hun wachtwoorden regelmatig te
wijzigen. Zo gebruiken 3 op de 5 Nederlanders hetzelfde wachtwoord voor meerdere
online diensten. Wereldwijd is het meest
gebruikte wachtwoord nog altijd 123456. In
Nederland blijken veel mensen inspiratie op
te doen uit hun favoriete voetbalclub, want

1Gfs&1fs
Een goede tip voor moeilijk te kraken
wachtwoord is het gebruik van een makkelijk te onthouden zin. Wanneer die zin te
lang is, dan kan je de eerste letters/cijfers
van die zin gebruiken. Bestel je bij Van
Gool bijvoorbeeld iedere zondag 1 grote
friet speciaal & 1 frikandel speciaal, dan
zullen weinig mensen jouw wachtwoord
raden.
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Je kunt ook gebruik maken van ‘een wachtwoordmanager”. Dit is een digitale ‘kluis’
waarin ‘je al je wachtwoorden en gebruikersnamen kunt opslaan. Je hoeft dan
alleen het wachtwoord van je wachtwoordmanager te onthouden. Op de website van
de Consumentenbond vind je de uitslag
van een test waarin wachtwoordmanagers
met elkaar zijn vergeleken.

Tweakers heeft deze dag georganiseerd in
samenwerking met het Openbaar Ministerie
en heeft er een speciale website voor opgericht:  www.wachtwoordbewust.nl. Op
deze website vind je handige tips over hoe
je een sterk wachtwoord kunt bedenken
en welke stappen je nog meer kunt nemen
om jouw digitale beveiliging up-to-date te
houden. Alle overige informatie is verder te
vinden op  Tweakers.net.

Energiefabriek Armhoefse Akkers

Informatieavond 21/11 over postcoderoosproject
De postcoderoos biedt een geweldige kans als je eigen dak niet of onvoldoende geschikt is voor zonnepanelen en je toch gebruik wilt gaan maken van zonne-energie.
De komende 10-20 jaar zal er veel veranderen met betrekking tot onze energievoorziening. Onze energie zal vooral veel
duurzamer moeten worden opgewekt. Ook
burgers en bedrijven pakken een stevige
rol in de nieuwe energievoorziening. Sommige buurtbewoners gebruiken daar hun
eigen dak voor, andere bewoners zoeken
nog naar mogelijkheden.
Postcoderoos
De noodzaak van de energietransitie staat
wel op ieders netvlies. Met zonnepanelen
op het eigen dak kunnen particulieren hier
aan bijdragen. Dit is echter niet voor iedereen mogelijk, bijvoorbeeld omdat het dak
niet gunstig ligt ten opzichte van de zon
of een boom het zonlicht te veel verstoort.
De postcoderoosprojecten maken het voor
particulieren mogelijk zonnepanelen te
kopen op het ‘dak van een ander’. Op deze
manier kun je toch bijdragen aan een duurzamere energievoorziening en profiteren
van de mogelijkheden van zonnepanelen.

manieren bij aan de energietransitie. De
wens van de vrijwilligers in het buurtteam
Armhoefse Akkers is om naast energiebesparing ook de mogelijkheid te ontwikkelen
om met zonnepanelen duurzame energie in
onze wijk op te wekken.
Na ruim 2 jaar verkennen komt het postcoderoosproject ‘Energiefabriek Armhoefse
Akkers’ een grote stap dichterbij. In samenwerking met Basisschool Armhoefse
Akker en met de GGz (Jan Wierhof) is het
mogelijk om nu een haalbaar initiatief te realiseren. Zowel de basisschool als de GGz
vinden duurzaamheid van groot belang en
willen hieraan bijdragen.

Project Armhoefse Akkers
Onze buurt draagt al op verschillende
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Informatiebijeenkomst
Op 21 november van 19.30 tot 21.30 uur
willen de initiatiefnemers van het Buurkrachtteam Armhoefse Akkers in samenwerking met Energiefabriek013 informatie
delen over het postcoderoosproject. Naast
een uitleg over het project kunnen dan ook
vragen worden beantwoord als ‘Wat kost
het mij?’; ‘Wat levert het mij op?’ en ‘Hoe
komt die energie bij mij thuis?’ Ook zal er
op deze avond de mogelijkheid bestaan om
zonnepanelen te reserveren.

auto in de zonnige tijden van het jaar echt
op duurzame energie rijdt, en we wellicht
de accu’s van de auto’s kunnen gebruiken om tijdelijk energie op te slaan? Hoe
kunnen we duurzame energie bereikbaar
maken voor buurtgenoten met een beperktere beurs?
Energiefabriek013
Er wordt samengewerkt met Energiefabriek013 die postcoderoosprojecten
ontwikkelt. Zij brengt kennis en ervaring
in en neemt de voorfinanciering voor haar
rekening. Zo heeft zij al het postcoderoosproject Energiefabriek Oude Leij (735 panelen) gerealiseerd en wordt voor het einde
van het jaar Energiefabriek Spoorpark (280
panelen) operationeel.
Voor meer informatie http://www.energiefabriek013.nl/de-zon/zon-op-andermansdak. Op de websites van Oude Leij
 www.energiefabriekoudeleij.nl en Spoorpark  www.energiefabriekspoorpark.nl
is ook al heel veel informatie te vinden in
de vraag- en antwoord
rubrieken. Onze contactgegevens zijn te vinden op
 www.armhoefseakkers.nl.

Duurzame energie
Op de informatiebijeenkomst willen we ook
in gesprek raken met buurtgenoten die
mee willen denken over de wijze waarop
we meer kunnen realiseren dan alleen de
opwekking van duurzame energie. Hoe
kunnen we de basisschool en haar leerlingen zo optimaal mogelijk betrekken bij
de eigen energiefabriek? Hoe kunnen we
wellicht de elektrische buurauto koppelen
aan de eigen energiecentrale waardoor de

Buurkracht Armhoefse
Akkers.
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Herfstig hockeytoernooi 					

Gerben van Eeuwijk

Het sportbedrijf van de gemeente Tilburg organiseerde in de herfstvakantie de tweede
editie van het scholen-hockey-toernooi.
Op initiatief van gymleraar Mark deden er
twee teams van basisschool Armhoefse
Akker mee. Zelf blonk hij uit in afwezigheid,
behoefte aan vrije tijd ongetwijfeld, en geef
hem eens ongelijk. Gelukkig traden er twee
moeders aan als coach. Simone had 8 meiden uit groep 7 onder haar hoede. Tineke
coachte een jonger en gemengd team uit
groepen 4-5.
Grote opkomst
Aan het evenement op woensdag 16
oktober deden bijna 30 scholen uit Tilburg
mee, met in totaal ruim 650 kinderen. De
zes velden van HC Tilburg in het Wandelbos werden ten volle gebruikt. Vanwege
de kleinere capaciteit zou het terrein van
Were Di met drie velden zeker te klein zijn
geweest. In de ochtenduren was er een
proefles voor groep 3 kinderen, een clinic in
hockey-jargon. Er moesten zieltjes gewonnen worden voor deze populaire teamsport,
met een heuse oorkonde als bewijs van
deelname. De jongste mini’s mochten het
met een waterig zonnetje doen.

Fair play
“Mijn zoon zit op voetbal, maar wou toch
per se meedoen vandaag,” zo meldt een
vader spontaan. Het blijft toch een spelletje
van 11 tegen 11. Een andere pa voelt de
bui al hangen, na 4 nederlagen in 5 duels:
“Toch niet weer die poedelprijs, die win je
liever niet!” Hij bedoelt de fair-play-prijs, die
inderdaad voor sportiviteit wordt uitgereikt.
Meestal bedoeld als troostprijs voor de
verliezers van de dag, die toch plezier hebben gehad. De ouders zijn soms fanatieker
dan de kinderen, die er echt voor de lol
zijn. Zo’n sportdag breekt die herfstvakantie
bovendien mooi in tweeën.

Natte boel
In de middaguren trok een groot regengebied over de stad, miezer eerder. “Ach ja,
dat koelt lekker af!” zo luidde het laconieke
commentaar langs de kant. Bovendien
kon je in het paviljoen prima schuilen, om
aan te sluiten voor fastfood en snacks. Het
gezonde fruitkraampje stond er leeg en
verloren bij. Beide teams vanuit Armhoef
deden hun uiterste best buiten, gekleed
in het universele schooltenue met mooie
blauwe kleuren. Die outfits doen ook prima
dienst tijdens het schoolvoetbal met kerst
en in mei. Die toernooien van de gemeente
worden nog massaler bezocht, maar hockey doet nauwelijks voor volkssport nr. 1
voetbal meer onder.

Mascotte Chip
De enige die het die middag echt droog
hield was trouwens Chip in zijn warme pak.
Die clubmascotte van Hockey Club Tilburg
(sinds 2011) liep rond om de vele blije
kinderen aan te moedigen. Welke club die
zichzelf serieus neemt kan immers zonder
mascotte? Zo heeft Willem II al jaren Kingo,
gekleed in een leeuwenpak. Aan Chip de
hockey-eekhoorn zit echter een interessante historische anekdote verbonden,
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vermeld in het programmaboekje: Tot 1973
zat er een dierentuin aan de Bredaseweg.
Na sluiting werden alle dieren verkocht,
behalve de Siberische eekhoorns. Die
beesten met bruingrijze vacht waren inmiddels ontsnapt richting de Oude Warande,
het bos achter de universiteit. Hun nakomelingen leven er tot op de dag van vandaag
in het wild, als enige plaats in Nederland.
De mascotte herinnert aan deze ‘survivors’.
Overleven is een motto dat in de felle hockeysport van pas komt.
Bitje verplicht, en terecht. De EHBO moest
af en toe uitrukken, want die ballen kunnen
hard aankomen. En die hockeysticks zijn
echt van hard hout.

Mascotte Chip

Nieuwe kinderopvanglocatie: ‘Aan de Waterkant’
Wellicht heb je het al gezien of gemerkt: er is sinds kort weer levendigheid rondom
het pand aan de Betuwestraat 1. Vanaf volgend voorjaar zal Sterre Kinderopvang hier
een locatie openen met een toepasselijke naam: ‘Aan de Waterkant’.
Met een kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang hoeven zowel de jongste- als
de schoolgaande kinderen niet meer ver
de wijk uit om samen te kunnen spelen en
ontdekken!
‘We laten je kind, kind zijn’, dat is het motto
van Sterre Kinderopvang. Iedere Sterre locatie is uniek en heeft een eigen geluid. Zo
heeft Sterre ‘groene’ kinderopvanglocaties
met moestuinen, ontdektuinen en dieren,
maar zijn er ook een tikje eigenzinnige
locaties waar de nadruk ligt op fantasie en
creativiteit.

het pand waar ‘Aan de Waterkant’ zich zal
vestigen. De verbouwing wordt begeleid
door Servicebureau Kinderopvang. Bij de
verbouwing worden het pand en de gevel
zo veel mogelijk in oude staat hersteld. De
naam ‘Aan de Waterkant’ zal in diverse
elementen terugkomen. Zo wordt er een
tuin gemaakt met o.a. veel groen, een
waterpartij, een botenhuis en een strandje.
Naar verwachting zullen de eerste kinderen
in het voorjaar van 2020 worden ontvangen
om hier heerlijk te kunnen ontspannen én
spelen!

Verbouwing
Op dit moment wordt er flink geklust aan

Benieuwd naar het verloop van de verbouwing en het uiteindelijke resultaat? Houd
de website  www.sterrekinderopvang.nl/
aan-de-waterkant en deze wijkkrant in de
gaten.
Denk je dat jouw kind(eren) het naar hun
zin zouden hebben bij ‘Aan de Waterkant’?
Aanmelden is vanaf nu mogelijk, eveneens
via de website. De opening staat gepland
voor het voorjaar 2020.
19

20

A n t o n y m u s
Poepganzen
Ganzen hebben onze buurt als geschikte habitat ontdekt. Een vogelliefhebster uit de
buurt legde me uit dat het bastaarden zijn, want variant dan wel kruising van de witte
boerengans en de grauwe zwaangans. Maar ook andere mutaties zijn niet uitgesloten.
Een straathondenras qua gans dus. De officiële naam van onze buurtgans is: Anser anser
forma domestica. Dat is een hele mond vol, maar in de gewone omgangstaal heten ze
minder deftig: soepgans. Wat minder denigrerende namen voor het beest zijn: tamme gans
en parkgans.
Soepgans voor in de soep? Nou bij de oude Romeinen zeker niet, want daar werden ganzen als heilige dieren vereerd. Volgens een legende alarmeerden de ganzen bij de tempel
van Juno op het Capitool bij een heimelijke nachtelijke aanval van de opstandige Galliërs
met hun luide gegak de slapende Romeinse soldaten, om zo een bezetting van de stad te
voorkomen.
Onze buurtgans heeft er intussen een nieuwe minder vleiende naam bijgekregen: poepgans. Poepgans van poepen dus. De ganzen aan het kanaal worden door Jan en alleman
flink bijgevoerd en dat laat dan ook zijn sporen na: ze schijten de heleboel onder. Niet
alleen hun openbare toiletvoorziening onder het viaduct in de Havendijk, maar ook het
kanaalwater én het grasveld van speeltuin De Holle Boom. En dat is niet zonder gezondheidsrisico’s: uw kinderen lopen kans op darminfecties, gepaard met diarree.
Nu wordt er van gemeentewege met grote regelmaat het ganzentoilet onder het viaduct
schoongemaakt, maar er is niet tegen al de ganzenpoep op te poetsen.
Weg met die poepgans dan? Er bestaan verschillende ruimvormen: afschieten of verplaatsen. Zijn die op zijn plaats? Nee, niet meteen, maar als er met behulp van borden een
algeheel voerverbod wordt gehandhaafd, dan neemt de overlast snel af, omdat het aantal
ganzen daardoor afneemt. Zo houden we een kleine bewakingseenheid over die in geval
van nood alarm slaat.
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“Wij willen anderen een leuk feestje bezorgen”

Debbie de Weijer

Als er mensen in de buurt op zoek zijn naar dj’s voor een feestje, dan valt vaak de optie ‘Joep & Melle’. Een tweetal wat zorgt voor een gezellige sfeer en goed luistert naar
wat het publiek wil. Wie zijn deze jongens eigenlijk?
 Wie zijn jullie, kunnen jullie jezelf kort
omschrijven?
Wij zijn Melle en Joep, en we zijn allebei 15
jaar. We kennen elkaar van onze basisschooltijd. Nu zitten we in de derde van
de middelbare school, allebei wel op een
andere school.
 Waar komt jullie interesse voor muziek
vandaan?
Wij vinden het leuk om muziek te luisteren
en om anderen een leuk feestje te bezorgen.
 Hoe lang zijn jullie al bezig?
Wij zijn nu ruim 2 jaar bezig. Wij draaien
het meest voor groep-8-fuiven. Maar we
hebben ook al gedraaid bij de jaarlijkse
Wijkkwis, op Koningsdag en wat andere
feesten.

Melle (l.) & Joep
zelf onze dj-tafel gemaakt.
 Wie zijn jullie grote voorbeelden en wat
is jullie grootste wens?
We vinden meerdere dj’s goed, maar Martin Garrix vinden we heel goed, hij is nog
heel jong en heeft al veel bereikt.
We draaien nu vooral omdat we het super
leuk vinden om te doen. We denken echter
niet dat we dit later nog zullen doen, maar
je weet natuurlijk nooit.

 Hoe ontwikkelen jullie je als dj’s?
Moeilijk vraag, we draaien gewoon! Als
er verzoeknummers zijn die we nog niet
hebben, zorgen we dat we die de volgende
keer wel hebben. Ook letten we goed op
welke nummers het meeste wordt gedanst,
bij een volgend feest weten we dan wat
de groep 8 kinderen of een andere groep
mensen leuk vinden.
We zijn met weinig spullen begonnen met
draaien en hebben er steeds meer bij kunnen kopen, zoals lampen, een rookmachine
etc. Afgelopen herfstvakantie hebben we

Dus, ben je op zoek naar twee enthousiaste dj’s voor jouw feestje? Bel of mail naar
Joep  06 254 758 26,  joephuijben@
gmail.com of Melle  06 315 231 67,
 melle.veenstra110910@gmail.com,
want zij draaien graag!

Wandelen met iets extra’s 				

Debbie de Weijer

Geregeld zie ik auto’s stoppen bij de spoorbrug, naar het gras lopen en even daarna
weer terugkomen. “Wat vreemd”, dacht ik steeds, totdat iemand mij vertelde dat hier
een ‘echte schat’ verstopt ligt…. van Geocaching.
Geocaching is samengesteld uit 2 woorden,
namelijk ‘geo’ (= geografie) en ‘caching’
(= verstoppen van een schat). Deze term

wordt ook gebruikt in de hiking/camping
wereld als plaats waar proviand is verstopt.
Geocaching is dan ook een avontuurlijk
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Termen
Geocaching wordt ook wel ‘The GPS Stash
Hunt en Global Positioning Stash Hunt’
genoemd. Deze begrippen zijn uitwisselbaar. Maar geocaching is hoe dan ook
de standaard benaming. Soms wordt in
Nederland gesproken over schat zoeken,
hoewel dit een andere lading heeft dan het
geocachen.
Natuurlijk heeft deze tak van sport ook zijn
eigen termen. Zo heet iemand die voor het
eerst gaat geocachen een ‘Newbie’. Een
‘Muggle’ is een niet-geocacher die zich in
de buurt van de cache of een way-point
ophoudt. De Nederlandse term hiervoor
is: dreuzel; ja, inderdaad net zoals in de
wereld van Harry Potter!. Een ‘way-point’ is
een in coördinaten vastgelegd punt zoals
een parkeerplaats. Een route met meerdere
caches is een ‘Multi’, deze kan je wandelen, op de fiets afleggen (een fiets-cache
is minimaal 15 km) of met de auto (autocache is minstens 25 km). En wanneer je
een cache vindt, dan dien je ‘te loggen’:
oftewel je naam, datum, tijd e.d. noteren
in het cache-logboek. Ook moet je op de
site vermelden wanneer je een cache hebt
gevonden. Als je nu echt op dreef bent, dan
kun je een ‘bonus-cache’ gaan zoeken. Dit
is een cache die pas gevonden kan worden
na het vinden van een aantal andere
caches, omdat deze de informatie bevatten voor het vinden van de bonus-cache.
Maar ik zou je willen aanraden om gewoon
bij de simpele variant te beginnen, oftewel
de ‘Traditionals’, waarbij de coördinaten
gewoon bovenaan de cache-beschrijving
vermeld staan.

spel waarin personen schatten verstoppen
en de exacte locatie hiervan delen op internet. Anderen gebruiken deze coördinaten
om de caches te vinden. Dit kunnen verschillende dingen zijn, variërend van een
klein ouderwets filmkokertje tot lunchtrommel, emmer, munitiekist of zelfs een nep
rots met een geheim compartiment. Heel
simpel zou je zeggen, maar dat valt nog
tegen. Je weet de locatie wel, maar je moet
nog goed zoeken waar zoiets dan verstopt
ligt. En uit ervaring weet ik dat dat niet altijd
meevalt. Wereldwijd zijn er vanaf 2000 al
miljoenen geplaatst. Van de Noordpool
tot Antarctica, van de zeebodem tot in het
International Space Station, overal kom je
geocaches tegen!
Benodigdheden
Om dit ‘spel’ mee te kunnen spelen heb je
een handheld GPS of mobiele telefoon met
de app van geocaching.nl nodig, een pen
(om te ‘loggen’) en eventueel een ‘goodie’
die je achterlaat in de cache. Sommige
schatten bevatten namelijk een kleinigheidje wat je mee kunt nemen en het is dan de
bedoeling dat je iets anders daarvoor in de
plaats teruglegt. Dit kan van alles zijn, maar
let erop dat ook kinderen dit spel spelen.
Denk bijvoorbeeld aan een muntje, sleutelhanger of motivatiebriefje, geen rotzooi!
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In de buurt
In onze wijk en in Moerenburg liggen
enkele caches verstopt. Via de speciale
app kun je zien waar je kunt gaan zoeken.
Een locatie zal ik alvast verklappen: cache
GC8290K ‘Den Overgang’. Deze bevind
zich naast de spoorbrug (de wijk in), aan
de overkant van FC Tilburg, nabij het gras.

Het is leuk om deze cache - en/of andere
- met kinderen te gaan zoeken, die kijken
vaak op andere manieren en op andere
hoogtes, of om met vrienden een doel te
hebben voor een mooie herfstwandeling. Ik
daag jullie uit om een of meerdere caches
te vinden!

Kom we gaan… (deel 2)
Alweer twee maanden onderweg. Met een beetje een verliefd gevoel in ons buik,
verlaten we de sfeervolle stad van de lampionnen Hoi An. Het hardlopen op het strand
met de ochtendzon op ons bolletje maakt plaats voor een familieontmoeting terug
in Hanoi om vervolgens door te vliegen naar Ho Chi Minh-stad, ook wel bekend als
Saigon. De blonde haren van Sjors en zijn schattige voorkomen blijkt ook in deze stad
ongekend populair.
Als foodies zijnde komen we weer aan ons
trekken tijdens een door ‘locals’ georganiseerde streetfood-tour met lokale studenten. Achterop de scooter door drukke
straten waar verkeersregels een ondergeschikt belang hebben aan de verkeersstroom. Ondanks de chaos en stank van
de uitlaatgassen, levert het ook hilarische
beelden op en gebeuren er nagenoeg geen
ongelukken, omdat alles zo traag gaat.
Gezellig met z’n allen op een krukje aan de
papaya salade, wat wil je nog meer.
fascinerende onderwaterwereld leek de
idyllische eilandengroep Palawan ons wel
wat. Met een tricycle, een mix tussen een
driewieler en een tuktuk, worden we naar
onze cottages gebracht en voelen we dat
we een wijze beslissing hebben genomen.

Ondergrondse stad
Op zo’n 40 km afstand van Ho Chi Minh
hebben we een kijkje genomen in het
gigantische tunnelcomplex dat tijdens de
Vietnamoorlog diende als schuilplaats van
de Vietcong.
De Cu Chi tunnels bestaan uit een fascinerend ondergronds tunnelsysteem
van 250 km lang met zelfs een compleet
ondergrondse stad. We kijken onze ogen
uit, zien boobytraps, ervaren zelf hoe het
is om verstopt te zitten onder de grond en
lopen iet wat met geknepen billen door de
claustrofobische gangen.
We besluiten Taiwan te skippen en gaan
onverwachts via Puerto Princesa richting
El Nido in de Filipijnen. Met meer dan 7000
eilanden met tropische stranden en een

Paradijs op aarde
Guus onze held haalt op 10-jarige leeftijd
in vijf dagen zijn duikbrevet en maakt zijn
eerste duiken met z’n vader, we eten de
specialiteit ‘sissling crocodile’ onder het
genot van een live band, we maken een
prachtige snorkeltour per boot, kajakken
naar verstopte strandjes, zien dolfijnen, mediteren onder palmbomen en breiden onze
schelpencollectie verder uit. Even geen
huiswerk, het is immers herfstvakantie. Wel
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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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heel veel nieuwe vissoorten geleerd en het
kleurboek voor volwassenen opgepakt.
Onze ervaring op Coron Islands is een
aanrader. Slapen in een bamboo suite op
het water midden in een lagune met maar 1
restaurant. Avontuurlijke kajaktochten langs
de prachtige koraalriffen waar het smullen
is onder water. Een paradijs op aarde.

aan onze reis door Japan met als startpunt
Osaka. Universal Studios kunnen we reeds
afvinken en ik heb zo het gevoel dat we te
maken gaan krijgen met een kleine omschakeling, slik.

Voorlopig even geen bikini’s en hagelwitte
strandjes meer voor ons. We zijn begonnen

likaan.

Onzin vanuit de ton

Wij polarsteppen voorlopig nog ff door, Jikai
made!
Fieke, Guus, Sjors, Patrick en Melissa Pel-

					

Jos Parren

Doordat zowel de Tilburgse Koerier als het Stadsnieuws verzuimde om de aankondiging te plaatsen was de opkomst bij de tonpraatmiddag, zondag 20 oktober jl. in de
Pelgrimhoeve, matig te noemen.
vrachtwagenchauffeurs niet altijd schadevrij
thuiskomen, trouwen één grote komedie is
en senioren vol in het leven staan.

Maar matig was zeker niet de sfeer in de
zaal. De aanwezigen genoten hoorbaar van
de zes tonpraters die met hun verhalen de
grootst mogelijke onzin de zaal in wierpen.
Maar ook leerzame momenten passeerden
de revue. Zoals de wetenschap dat de
meeste mannen ergens toch wel een beetje
bang zijn van hun vrouw (?), vrouwelijke

Uit de vele positieve reacties blijkt dat de
jaarlijkse tonpraatmiddag toch wéér een
succes was en vraagt om herhaling.

Het museum van onaanzienlijke dingen 		

France Ghijsen

Tijdens de herfstvakantie ben ik binnengelopen bij het Duvelhok voor het museum
met deze heel bijzondere naam. Mijn nieuwsgierigheid werd gewekt door de flyer van
Lorenzetti: kleurrijk en geordend, maar de voorwerpen zou je in het dagelijks leven
liefst in de kliko gooien.
Lorenzetti is een actieve culturele stichting
die met verschillende projecten kunst en
cultuur dichtbij de mensen brengt: laagdrempelig, veelzijdig en verrassend.
In de wonderkamer van het Duvelhok
presenteert Lorenzetti dit uniek museum.
Het is een eigen verzameling van verzamelingen. Het zijn allemaal voorwerpen die
aan het einde van hun leven zijn gekomen
en hier hun verdere rustplaats vinden. Ze
zijn opgebruikt, aangespoeld, weggegooid,
verloren of overgebleven.

Griekenland. Griekse vissers schilderen
hun boot namelijk jaarlijks opnieuw en de
verf druipt dan op de stenen van het strand.
Een restant van een Grieks vlaggetje is
prachtig ingelijst: waar zou die allemaal
aan gewapperd hebben en onder welke
omstandigheden? Een hele collectie aan
diverse borstels, allemaal opgebruikt: klaar
om weg te gooien. Als je er zo naar kijkt,
dan zie je dat er voor ieder klusje blijkbaar
een borstel bestaat. De ‘aluminium vitrine’
geeft een rustplaatsje aan oud keukengerei
uit de eerste wereldoorlog: het zijn hele,
halve of ingedeukte exemplaren die een
ander museum niet zouden halen, maar

Rijk verleden
In vitrines liggen stenen met verfresten uit
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Aangespoelde schoentjes uit de zee
werpen door de ordening weer een eigen
karakter krijgen. Van onaanzienlijk naar een
eigen en rijk leven met een verhaal (dat je
er zelf bij bedenkt). Een voorwerp waar je
normaal gesproken niet naar omkijkt, daar
sta je hier toch even bij stil.
Het museum is nog te zien tot en met 6
januari 2020 in het Duvelhok aan de St.
Josephstraat 133.

hier liggen ze gebroederlijk naast elkaar
opgesteld en stralen ze rust uit en een rijk
verleden. Die rust vind ik niet terug in de
vitrine met de aangespoelde schoentjes uit
de Nederlandse en Griekse zee, met name
als ik kijk naar de kleine kindersandaaltjes
die ertussen zitten.
Het mooie van de opstelling in de wonderkamer van het Duvelhok is dat de voor-

JA-sticker
De Gemeenteraad heeft maandag 21 oktober jl. besloten om een “JA-sticker” in te
voeren voor ongeadresseerd reclamedruk.
Vanaf 1 januari 2020 mag ongeadresseerd reclamedrukwerk alleen nog maar worden
bezorgd bij woningen die een “JA-sticker” op de brievenbussen hebben.
Voor de wijkkranten – zoals het Wijkblad Armhoefse Akkers - en de huis-aan-huis kranten
verandert er niets. Deze mogen nog steeds huis aan huis worden bezorgd mits er geen
‘Nee/nee sticker’ op de brievenbus is geplakt.

Kerstbomen
Diverse soorten, met en zonder kluit.
Vers uit eigen kwekerij.
Oisterwijksebaan 9
(over de draaibrug Wilhelminakanaal).
Verkoop start: 30 november.
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Kinderpagina_________________
Op reis (deel 3)							

Lucy Reijnen

Riskie draait zich om en om. Hij kan echt niet meer slapen. Opa Nowit snurkt zo hard dat het
tentdoek er van flappert. Vlug kleedt hij zich aan. Hij is benieuwd waar ze nu precies terecht
zijn gekomen. Gisteren was het al haast donker toen ze aankwamen. Ze waren zo moe dat ze
maar amper wakker konden blijven toen ze de heerlijke paddenstoelensoep van kaboutervader
Waddif naar binnen lepelden. Zachtjes kruipt hij de tent uit. In het vroege ochtendlicht ziet hij
dat ze hun tentje hebben opgezet onder een hoge blauwe trap. Moeten ze daar op klimmen?
Dat kan nooit! Zijn moeder Fajnd had gisterenavond ook al zoiets gezegd. Het was via de trap
of dagenlang omlopen en via het roze pad het kanaal oversteken. Veel te gevaarlijk had Waddif
gezegd; teveel grootmensen; teveel tweewielen en dan nog vlak ernaast die ijzeren weg waar de
bulderwagens steeds voorbij komen.
“Gaan we terug naar de Takkenbende?”, had Driem, zijn zusje, gevraagd.
“Nee,” had Waddif gezucht“, dat kan niet. We kunnen niet terug want
volgend jaar zijn er daar nog meer Harige Rupsen. We moeten echt
verhuizen.” Zelfs Fajnd keek bezorgd. “Het komt wel goed, komt tijd
komt raad”, had opa Nowit iedereen gerustgesteld. “We slapen er gewoon een nachtje over.”
Als Riskie omhoog kijkt ziet hij dat het echt heel druk is op het roze pad boven het kanaal. Het is
extra druk daar omdat de draaibrug weg is. De brug was weg! Helemaal weg. Dat was schrikken.
Ze hadden die brug ’s morgens heel vroeg willen oversteken en aan de overkant langs het kanaal
naar de Holle boom willen gaan. Twee of drie dagen lopen had Fajnd gezegd. Nu zou de reis veel
langer duren want ze moesten naar een andere brug die hoog over het water heen ging. Stiekem
vond Riskie dat helemaal niet erg. Lekker spannend.
Riskie stapt een eindje onder de trap vandaan en ziet ineens een hele rare schoen liggen. Een
schoen met allemaal rare zwarte doppen aan de onderkant. En er zit iets in. Iets blinkends.
Nieuwsgierig klimt Riskie in de schoen. Achter zich hoort hij dat ook Driem al wakker is. “Niet
doen”, roept ze paniekerig, “Kijk uit!”
Maar het is al te laat. Riskie wordt met schoen en al opgetild. Het is een kleinmens dat verbaasd
naar de schoen kijkt. “Hè?”, zegt het kleinmens, “Ben jij een kabouter?” Het kleinmens wrijft in
zijn ogen en kijkt nog eens of hij het wel goed gezien heeft. “Een kabouter? Besta jij echt?” Het
kleinmens knijpt hard in zijn eigen arm om te kijken of hij niet droomt. Hij droomt niet. Hij staat
daar met een voetbalschoen in zijn hand met daarin een fluitje maar ook, echt waar, een levende
kabouter.
Driem is de tent in gerend en heeft Waddif, Fajnd en opa Nowit wakker geschreeuwd. Vlug
stormen ze naar buiten. Ja hoor. Een kleinmens heeft Riskie op zijn hand. Is Riskie bang? In
paniek? Huilt hij? Wat is dat geluid dat hij maakt. Lacht hij? Lacht hij? Hij lacht. Hij rolt om van
het lachen. Dan ziet hij zijn kabouterfamilie angstig bij elkaar staan. “Weet je wat hij zegt?”, roept
hij naar beneden, “Hij zegt dat grootmensen denken dat wij…”, Riskie schiet weer in de lach,
“dat wij in paddenstoelen wonen.” Hij schatert het uit. “Zet me neer, kleinmens. Kijk daar is mijn
familie.” Het kleinmens legt voorzichtig zijn hand op de grond zodat Riskie eraf kan stappen.
Meteen slaat Fajnd beschermend haar arm om hem heen. Driem verschuilt zich achter Waddif. Opa Nowit stapt dapper naar voren. “Kleinmens wij zijn een kabouterfamilie en we zijn op
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de vlucht voor de Harige Rupsen.” Opa Nowit kucht, “Wij bestaan wel maar dat mag niemand
weten. Snap je?”
“Ik snap het.” zegt het kleinmens ernstig. “Waar gaan jullie naar toe dan?” Het kleinmens gaat op
zijn hurken zitten. “Het is beter dat niemand dat weet…”, zegt opa Nowit.
“We moeten het kanaal over”, roept Riskie, “maar de trap is te stijl en omlopen duurt te lang.”
Het kleinmens doet de schoen met het fluitje in zijn tas. “Ik snap het,” zegt hij, “Ik breng jullie
wel naar de overkant. Makkie. Ik kwam alleen maar hier om mijn voetbalschoen te zoeken, die
is gisteren na de training uit mijn tas gevallen denk ik. Het is hier altijd zo druk met auto’s dat ik
het niet gemerkt heb.”

De kabouters kijken elkaar aan. Dit kleinmens lijkt erg aardig. Hij snapt alles meteen en stelt niet
allerlei moeilijke vragen. Zullen ze het erop wagen? Iedereen kijkt naar opa Nowit. “Kleinmens
wij zouden je heel dankbaar zijn wanneer je ons over het kanaal brengt”, zegt hij plechtig.
“Zeg maar Jan”, zegt het kleinmens, “we moeten wel een beetje opschieten anders kom ik te laat.”
De kabouters gaan in de ene zak en de kruiwagen en de kar passen mooi in de andere. “Waar
breng je ons eigenlijk naar toe?” roept Riskie vanuit de jaszak. “O, gewoon,” zegt Jan, “we gaan
naar school.
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Op reis puzzel
1

2

3

4

5
6

7

8
9

10

11
12

13

14
15
16
18

17

19

Horizontaal

Verticaal

3. èèn wiel, èèn bak, twee handvaten

2. piep

1. waarover een brug moet

6. opbergplaats voor kleinmensen

3. je ziet ze niet maar ze bestaan wel

7. blinkend blaasding

4. kaboutervader

9. verdwenen oversteekplaats

5. muis

13. poes achterstevoren

8. kabouterbroertje

14. tussen blad en stam

10. harige beesten waar je jeuk van krijgt

15. verloren voetbedekking

11. kaboutermoeder

16. kabouterzusje

12. waar je nat van wordt

18. kabouteropa

17. tocht van ergens naar ergens anders
19. slaapplaats voor onderweg
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Help! Mijn kind is online
Sociale media zijn niet meer weg te denken uit de wereld van jongeren. Maar het
gebruik hiervan brengt ook gevaren met zich mee. In de overgang naar de middelbare
school is de online wereld steeds meer onderdeel van de identiteit van het kind.
Voor ouders is dit vaak een nieuw en onbekend terrein. Op woensdagavond 20 november
organiseren Terres des Hommes en de afdeling Veiligheid en Wijken van de gemeente
Tilburg samen met De Bibliotheek LocHal een interactieve avond voor ouders.
Tijdens deze avond in de Week tegen de Kindermishandeling. Krijgen ouders inzicht in de
veelheid aan apps waar jongeren gebruik van maken. Ook hebben we deze avond aandacht
voor als het misgaat. Waar ouders terecht kunnen en geholpen worden. We zoemen in op
de actualiteit van mensenhandel en seksuele en criminele uitbuiting van minderjarigen op
lokaal en landelijk niveau. De avond is onderdeel van Taskforce Kindermishandeling.
Datum: Woensdagavond 20 november van 19.00 tot 21.00 uur in de StemmingMakerij van
de Bibliotheek LocHal.
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Bijzondere Natuurwerkdag 				

Debbie de Weijer

Zaterdag 2 november jl. was de nationale Natuurwerkdag in Moerenburg, dit keer voor
de 19e keer. Het markeerde tevens het 30-jarig bestaan van de Werkgroep Behoud
Moerenburg.
niet weerhouden: even schuilen en daarna
weer verder. De stevige schoenen of laarzen kwamen goed van pas: om het vuil te
kunnen oprapen (met grijpstok of handen)
moest men door de – droge - sloten, het
natte gras en riet. Drie mensen vanuit de
BAT reden in het gebied rond om de volle
vuilniszakken met onder anderen blikjes,
flesjes, plastic, papier, stiften, aanstekers en
glas op te halen en om tevens het onderkomen van 3 zwervers te ruimen.

Zo’n 50 vrijwilligers, veelal met laarzen of
stevige schoenen aan, hadden zich verzameld bij de Waterzuivering. Na een korte
instructie ging de groep uiteen in kleinere
groepjes, die elk een eigen gebied toegewezen had gekregen om daar het zwerfvuil op
te ruimen. Het afval langs de weg is op dit
moment minder, dit komt waarschijnlijk door
de ‘buiten-beter-app’ van de gemeente. Of
er wordt gewoon minder weggegooid. Een
andere ploeg werd ingezet voor de snoeiwerkzaamheden die op het programma
stonden voor vandaag.

Na de lunch bij Manege Hooijen was de onthulling van de boombordjes in Moerenburg
door locoburgemeester Mario Jacobs die de
Werkgroep vereerde met een kunstwerkje
van de gemeente als dank voor het ‘waakzame oog’ op Moerenburg en de organisatie van deze dag. Dankzij de inzet van de
vrijwilligers op deze dag is Moerenburg nu
weer een stukje schoner. Houden zo!

Gewoon doorgaan
Voor vertrek kreeg iedereen een vuilprikker,
vuilniszakken, hesje en handschoenen. Het
was gezellig: tussen het opruimen door was
er ruimte om wat te kletsen en zo leer je
ander mensen kennen die ook om de natuur
geven. Helaas regende het eventjes stevig,
maar daardoor lieten deze vrijwilligers zich

De Werkgroep Moerenburg is al ruim 30 jaar actief in dit gebied
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Zang- of pianolessen in alle stijlen
Zoek contact via  wilvanleijsen@home.nl of bel of app naar  06 105 127 98.
Verzorgpaard gezocht
Ik ben Frederique Hemmink, 12 jaar oud, bijna 13. Ik zit sinds 2 jaar op paardrijden. Ik wil daarnaast graag een verzorgpaard. Heeft u een paard of kent u iemand
met een paard die verzorging en een betrouwbaar persoon nodig heeft?
Stuur mij dan een mailtje  frederiquehemmink@icloud.com.
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

Gezocht redactieleden
Ook dit wijkblad kan wel wat hulp gebruiken. Lijkt het je leuk om eens een tekst te
schrijven, een interview af te nemen, of foto’s te maken? Je bent van harte welkom
bij de redactie. Stuur een mailtje naar armhoefseakkers@gmail.nl voor een kennismaking.
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BUURTAGENDA
17 nov.

Vanaf 12.30 uur

Piushaven
Aankomst van Sinterklaas

21 nov

Vanaf 19.30 uur

GGz restaurant Jan Wierhof 7
Infobijeenkomst postcode-project Armhoefse Akkers

2 dec.

Vanaf 20.00 uur

Café Zomerlust
Kom gezellig een gezelschapsspel spelen [Ludens 013]

5 dec.

19.00 – 21.00 uur

La Poubelle
Repair Café voor reparatie van nog bruikbare spullen

18 dec.

Vanaf 17.30 uur

Pelgrimhoeve
Feestelijk diner voor Senioren (opgeven vóór 11 dec.)

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 - 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

21 november
6 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

Vergadering

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), 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).
Eerstvolgende vergadering: 12 november. Aanvang 20.00 uur in
de Buurtraadruimte Van Heutszstraat 1a. Welkom! De agenda
staat op : www.armhoefseakkers.nl en een week na de
vergadering vindt u daar ook de besluitenlijst.
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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

Elco Tissen
Ramon Stoops

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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  Kapsalon	
  
St.Josephstraat 85A
5017GD Tilburg
013 5435109

Ook kunt u hier
uw schoenen
afgeven voor reparatie.
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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

39

40

