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Weer een record: op woensdag 18 december jl. genoten 83 senioren in de Pelgrimhoeve 
van een lekker en sfeervol kerstdiner. Nooit eerder waren er zoveel gasten bij het 

seniorendiner. In 2020 gaan het Seniorennetwerk Armhoefse Akkers en 
KBO Sacrament weer vrolijk verder met deze diners (foto: Toine Kocx)
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Wat een schat aan informatie leverde dit 
op! Wat een mooie gesprekken! Wat veel 
lieve, aardige en bijzondere mensen! Maar 
ook: wat zijn de mensen op nummer 20 
vaak niet thuis. En hoe verbazingwekkend 
is het dat er heel veel straten zijn waar 
helemaal geen nummer 20 is. De Werf is 
bijvoorbeeld helemaal oneven. Sommige 
straten zijn te kort. En de Gerard van Swie-
tenstraat begint bij nummer 44, de Oister-
wijksebaan bij 62 ofzo. De Pelgrimsweg 
slaat nummer 20 helemaal over. En wat 
zijn er toch veel straten waar ik nog nooit 
doorheen gewandeld ben. Door de Land-
steinerstraat en dan via de Pasteurstraat 
naar het Salkplantsoen. Nooit geweest. En 
van de nummers 20 is èèn ’n heus rijksmo-
nument. Het staat in de professor Don-
derstraat, ‘t Witte Huis. Er brandt wel licht 
maar er wordt niet opengedaan.

Open deuren
In de Tivolistraat wordt wel opengedaan: 
een oud pand met drie woonlagen waarin 
drie verschillende units zijn. Een van de be-
woners weet het meteen wanneer ik vraag 
naar haar wens.
“Meer open deuren.”, zegt ze beslist “De 
deuren staan niet meer open. De sfeer 
is veranderd. Mensen zijn veel meer op 
zichzelf.” Deze mevrouw woonde in de wijk, 
is vertrokken om met haar man in Frankrijk 
een B&B te runnen. Na tien jaar besloten 
ze terug te keren in de wijk en nu wonen ze 
twee deuren voorbij hun vroegere huis. Bij 
terugkomst in de wijk vielen haar de ‘dichte’ 
deuren het meest op. “Mensen maken wel 
een praatje, ze zijn niet onvriendelijk, maar 
even bij elkaar op de koffie is er niet meer 
bij. Een straatfeest of een buurtborrel wordt 
hier niet georganiseerd.”
Voor haarzelf staat ze dit jaar op een kan-
telpunt. Samen met haar man, die al een 
tijdje aan het dementeren is, staat ze in-

Nummer 20 over 2020              Lucy Reijnen

Wat leeft er in de wijk, wat willen onze buurtbewoners in 2020 voor zichzelf, voor onze 
wijk en voor de wereld? Ik besloot bij zoveel mogelijk straten in de wijk aan te bellen 
op nummer 20 om deze vragen te stellen.  

geschreven bij een zorginstelling. Ze heeft 
het erg druk met het zoeken naar de juiste 
weg in hulpverleningsland. Het valt niet 
mee om de juiste zorg te krijgen die past bij 
wat ze nu nodig hebben. “Het is niet altijd 
makkelijk”, zegt ze toch opgewekt, “maar 
we lachen ook veel, hoor. We moeten erop 
vertrouwen dat er in het nieuwe jaar weer 
nieuwe deuren opengaan.”

Idealen
In de Dunantstraat woont op nummer 20 
een oudere, vitaal ogende heer. Toch gaat 
het met zijn gezondheid niet echt goed. Hij 
krijgt drie keer per week thuis-dialyse wat 
een zware tol eist op zijn leven. Het is erg 
vermoeiend. Hij woont nog niet zo lang in 
de wijk maar heeft het prima naar zijn zin. 
Als hij iets zou willen voor de wijk dan zou 
hij heel graag zien dat het plantsoentje 
voor zijn deur beplant zou worden met wat 
dichter en hoger groeiende struiken. Hij 
woont recht tegenover de uitgang van het 
parkeerterrein waar steeds auto’s uitrijden 
die dan met hun felle koplampen recht de 
huiskamer in schijnen. Heel vervelend.
Voor ons stukje van de wereld hoopt hij dat 
het rustig mag blijven en vredig. Zelf heeft 
hij nog net de tweede wereldoorlog meege-
maakt en de effecten ervan op de langere 
termijn ervaren. Vrede is een groot goed.
Wanneer je nèt vandaag voor onderzoek 
uit het ziekenhuis komt zoals de bewoner 
van de Simon van de Stelstraat ligt het 
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voor de hand om een goede gezondheid te 
wensen. Voor de wijk wenst hij dat het blijft 
zoals het is. Het is goed zo. Hij heeft 28 
jaar lang bij Novib gewerkt dat maakt dat hij 
ook direct denkt vanuit dat kader. Als vader 
heeft hij geprobeerd de idealen rondom 
armoede en onrecht in de wereld door te 
geven aan de volgende generatie en dat 
lijkt wonderwel gelukt. “Als consument is 
het goed om bij alles wat je koopt je af te 
vragen hoe het geproduceerd is en waar 
het product vandaan komt”, zegt hij. “Als 
we dat allemaal zouden doen…”

Respect
Nummer 20 in de Daendelsstraat is een 
studentenhuis. En van de bewoners daar 
zegt dat hij natuurlijk zijn studie ‘bouwkun-
de’ wil halen. Verder denkt hij dat mensen 
de slogan ‘meer is beter’ wat zouden 
moeten loslaten. Het zou goed zijn wan-
neer mensen tevreden zouden zijn met wat 
ze hebben. Voor de wijk hoopt hij dat de 
mooie jaren dertig stijl behouden blijft. “De 
wijk moet wel van het gas af. Het is jammer 
dat we nog zo afhankelijk zijn van fossiele 
brandstoffen. Hier zou meer aandacht voor 
moeten zijn.” vindt hij. “Tegelijk moeten we 
ons ook niet gek laten maken. Gewoon 
gezond verstand gebruiken.”
In de Simon van Stelstraat tref ik een gezin 
thuis. De oudste van tien noemt direct het 
klimaat als iets waar we in 2020 aan moe-
ten werken. De jongste weet het niet, ze wil 
zoveel, ze vindt zoveel leuk.
Een van hun moeders zegt vooral te wen-
sen dat mensen plezier kunnen hebben en 
kunnen genieten van de dierbaren om hen 
heen. Voor zichzelf zou ze wel een andere 
baan willen. Ze werkt nu bij de politie en 
krijgt daar met veel negativiteit te maken. 
Ze heeft de samenleving zien veranderen 
en hoopt op meer respect voor anderen en 
dat mensen beter in staat zullen zijn naar 
elkaar te luisteren.
De bewoner van de Cornelis Speelmans-
traat voelt zich overvallen door mijn vraag. 
Ze wil natuurlijk dat haar kinderen gelukkig 
zijn. Ze is alleen met de twee kinderen en 

dat gaat goed en ze hoopt dat dat goed 
blijft gaan. “En dat het goed blijft gaan met 
mijn ex en met mijn werk.” zegt ze, “Ik zou 
graag iets groters wensen voor de wereld, 
iets wat dieper gaat. Nu kom ik daar niet zo 
een, twee, drie op.” Haar eigen kringetje is 
belangrijk en natuur-
lijk wil ze ook alle 
goeds voor de wereld, 
voor het milieu en alles.

Samenzijn
De bewoner van de Imhoffstraat leeft 
met de dag en kijkt nooit verder dan een 
week vooruit. “Wanneer iedere dag ge-
volgd wordt door een dag waarop het nog 
beter gaat, gaat het goed toch?” Hij wenst 
iedereen toe dat men kan genieten, iedere 
dag opnieuw van alles wat het leven leuk 
maakt.
Een meneer op nummer 20 in de Van 
Heutszstraat is kort van stof. Hij hoopt dat 
het in 2020 gaat zoals het nu gaat want het 
gaat goed. Op de valreep voegt hij eraan 
toe dat hij wel hoopt op minder begrafenis-
sen want dat is wat veel geweest.
Aan de Pelgrimsweg wonen twee kunste-
naars. Inmiddels met pensioen. Dit jaar 
gaan ze voor een wat sobere kerst. Niet 
allemaal met over the top kerstdecoratie en 
Amerikaanse toestanden. Gewoon terug 
naar de basis. Het gaat om samenzijn, 
elkaar omarmen, er voor elkaar kunnen 
zijn. Wel hebben ze een grote kerststal op-
gesteld met veel beeldjes, eigenlijk vooral 
voor de kleinkinderen. Hun kinderen moch-
ten vroeger ieder jaar een beeldje erbij 
kopen vandaar dat de stal flink is uitgebreid 
door de jaren heen.
Ze hebben een prachtige kaart ontworpen 
voor de kerst en de boodschap daarop 
willen ze ook de buurtbewoners meegeven: 
“Wij wensen je fijne feestdagen en een 
goed en gezond 2020 met veel verwonde-
ring!”

Ik wil me aansluiten bij al deze mooie wen-
sen en gedachten. Al woon ik niet op num-
mer 20: Alle goeds voor het nieuwe jaar.
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Samen met FC Tilburg hebben we de 
noodklok geluid over de verkeerssituatie 
rond het FC Tilburg-terrein. Op een zater-
dagochtend kwam een delegatie van de 
gemeenteraad kijken. Een enkel raadslid 
werd daarbij bijna van de sokken gereden 
door een racende Porsche. Dat was niet 
afgesproken. Inmiddels zijn er wat maatre-
gelen genomen. Of die bestendig zijn, moet 
nog blijken. 

Senioren 
Ons Senioren Netwerk floreert enorm. In de 
Pelgrimhoeve waren zeven seniorendiners, 
die samen met de KBO werden georgani-
seerd. Elke keer opnieuw is de belangstel-
ling erg groot. Ook de contactmiddag in 
november was een succes; er is bijna elke 
maand een uitje waarvoor mensen die op 
die middag aanwezig waren, zich hebben 
ingeschreven.  
De Buurtraad is ook gesprekspartner van 
de nieuwe eigenaar van het klooster en 
Renova, die huizen wil bouwen waar nu 
de Aldi staat. We proberen te bereiken 
dat daar (ook) woningen komen voor 
senioren die graag in de wijk willen blijven 
wonen. Voor het net buiten de wijk aan de 
Havendijk gelegen Spinakerterrein geldt 
hetzelfde. Hier gaat De Wever een groot 
seniorencomplex bouwen. Ook hierbij zijn 
het Senioren Netwerk en de Buurtraad 
betrokken. 
 
Vrachtverkeer
Het vrachtverkeer in de wijk blijft een pro-
bleem. Nog steeds dwalen grote vracht-
auto’s die hier helemaal niet hoeven te zijn 
door de Armhoef. In overleg met de ge-
meente en na een ideeënavond zijn er wat 
maatregelen genomen. Of dat echt helpt, 
moet nog blijken. Uiteindelijk is er maar één 
oplossing: het aanpakken van de bottle-

Buurtraad: terugblik op 2019 en verder…?                                    Buurtraad

Als deze buurtkrant verschijnt, zijn we alweer een beetje onderweg in 2020. Toch nog 
even terugkijken op het afgelopen jaar: waar heeft jullie Buurtraad zich zoal mee bezig 
gehouden en/of druk over gemaakt? Stiekem gebeurt er veel, naast de maandelijkse 
vergaderingen. Een greep uit de vele activiteiten en acties. 

neck die de spoorbrug over de Ringbaan-
Oost vormt en mogelijk een aanpassing 
van de kruising Bosscheweg en Ringbaan-
Oost. (Zie ook elders in het wijkblad). 
Er is een idee om een verkeersplan te 
maken, met name om al het verkeer wat 
soepeler te laten verlopen. Dat verkeers-
plan zou onderdeel kunnen zijn van de 
wijkagenda, die we volgend jaar – met 
input van bewoners – gaan opstellen.

Duurzaamheid
De Buurtraad maakt zich ook sterk voor 
duurzaamheid. Met de werkgroep DAAD en 
Buurkracht wordt gewerkt aan twee grote 
zonnedaken op de basisschool en de GGZ/
Jan Wier. Uiteindelijk kunnen vijftig huis-
houdens daar straks hun stroom vandaan 
halen. 
Verder zijn we bezig met elektrische 
deelauto’s in de buurt. Momenteel hebben 
we al twee Nissan Leafs van Buurauto in 
onze buurt staan, met de bedoeling om dit 
komend jaar uit te breiden naar zes. Buurt-
genoten kunnen gebruikmaken van deze 
auto’s, zodat hun eigen (tweede) auto de 
deur uit kan. Deze auto’s gaan een geheel 
eigen parkeerplek krijgen, met laadpaal. 
Een mooi ander voordeel is dat het groei-
end parkeerprobleem op deze manier 
wordt verminderd.

Parkje
Bijna geruisloos is het ‘Parkje van Toen’ 
aan de Ringbaan-Oost opgeknapt. Het ziet 
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er wat lieflijker en uitnodigender uit dan 
voorheen en er kan jeu de boules gespeeld 
worden. 

Mario’s Midweek
Op woensdag 16 januari vorig jaar was de 
eerste editie van Mario’s Midweek. Onze 
wijkwethouder Mario Jacobs kwam die 
avond op bezoek bij Café Zomerlust om te 
praten over belangrijke ontwikkelingen in 

onze wijk. Wij hadden in Tilburg de primeur, 
want nog niet eerder heeft hij als wijkwet-
houder op deze manier een wijk bezocht 
om met bewoners het gesprek aan te gaan 
over wat hen bezighoudt. 
Een heel actueel vraagstuk was het vracht-
verkeer in de wijk. Daarnaast was ook de 
verkeersveiligheid en het parkeren rondom 
FC Tilburg onderwerp van gesprek, evenals 
de ontwikkelingen rondom het terrein van 
de oude rioolwaterzuivering en de toren-
spits. De eerste avond was goed bezocht 
en het was een goed en fijn gesprek.
De tweede, rustigere, avond was op 
woensdag 26 juni. Daarnaast heeft Mario 
Jacobs onlangs nog een wijkbezoek aan 
Armhoef afgelegd. Dat vond plaats op 
woensdag 30 oktober 2019, waarbij de 
wethouder op bezoek ging bij de nieuwe 
eigenaar van het klooster, Ben Poelman en 
de bewoners van de Heile Schoorstraat. 

Wijkwethouder Mario Jacobs kwam 
3x langs voor een gesprek]e

Meer groen in de wijk is ook een wens 
van de Buurtraad

De Buurtraad heeft daar bemiddeld bij 
problemen rond enkele studentenhuizen 
in die straat. Op onze uitnodiging is Mario 
Jacobs er zelf poolshoogte gaan nemen. 
Het probleem staat nu ook op de agenda 
bij de gemeente. 

Overleg met GGZ
De Buurtraad zit maandelijks aan tafel in 
het beheeroverleg van de GGz/Novadic-
Kentron. Daar zijn het afgelopen jaar 
nieuwe afspraken gemaakt over het beheer 
en hoe de procedures zijn als daar iets 
verandert wat gevolgen voor de buurt kan 
hebben. Uit cijfers blijkt overigens dat er het 
afgelopen jaar nauwelijks enige overlast is 
geweest. 

Groen in de wijk
In een aantal smalle straten in onze buurt is 
weinig groen te bekennen. Na een oproep 
voor meer groen in de wijk is er een groen-
werkgroepje opgericht, waaruit veel leuke 
ideeën ontstaan voor meer groen. Het 
eerste wat deze werkgroep heeft opgepakt, 
is het project bloembakken aan de gevel. 
De eerste bloembakken zijn te bewonderen 
in de Cornelis Speelmanstraat. Het komend 
voorjaar gaan we werken aan de verdere 
uitrol van deze bloembakken naar heel de 
buurt en verdere groen-ideeën.
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Katy Bertens nam afscheid 
van de Buurtraad

Torenspits
En dan is er nog de spits voor de toren 
van de Sacramentskerk. Daarover zijn het 
afgelopen jaar op verschillende plekken 
gesprekken gevoerd. Dit jaar wordt duide-
lijk hoe het verder gaat. Inzet is nog steeds 
de bouw van de spits die eerder werd 
uitverkoren. 

Afscheid Buurtraadlid
De Buurtraad heeft afscheid genomen van 
Katy Bertens, zij had het druk met veel din-
gen. Er is sinds kort contact met een even-
tueel nieuw lid. We zijn nog op zoek naar 
iemand uit Moerenburg, zodat dat deel van 
de wijk ook goed vertegenwoordigd is. 

   Wat is jouw eigen achtergrond als 
opvolger van Dennis van Trier?
“Zelf heb ik hbo toerisme gedaan en lang 
in de uitzendbranche gewerkt, uiteindelijk 
als regiomanager. Daarna overgestapt 
naar de kinderopvang, eerst 5 jaar in Vught 
en de Reeshof, nu hier in deze fijne wijk. 
De vorige directeur Dennis werkt nog bij 
Kinderstad, maar nu in Tilburg-Zuid. Bij de 
kerstborrel zag ik hem laatst nog. Ik werk 
maandag en dinsdag tot 14.00 uur en don-
derdag en vrijdag hele dagen.” 

    Hoe staat de kinderopvang in de wijk 
Armhoef er momenteel voor?

Armhoefse Kinderstad stabiel en knus                   Gerben van Eeuwijk
Zo luidt het imago van de lokale kinderopvang anno 2019. Een interview met locatiedi-
recteur Angelique Venrooy, sinds oktober 2018 hier aan het roer.

“Trots ben ik op mijn team en op de 
waarden die wij samen delen: stabiliteit, 
hechtheid en knusheid. Vaste gezichten 
zijn zo belangrijk voor kinderen, vooral in 
de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Er is weer een 
wachtlijst, want de kinderopvang in heel 
Nederland trekt weer aan. Een zwangere 
die zich nu prenataal aanmeldt, heeft 
eind 2020 een plaats voor haar baby. Als 
manager ben ik druk met personeelszorg, 
met name de werving via stages en de 
omgang met de flexwet is mijn vaste taak. 
Nieuwe wetgeving als de Integrale Kwaliteit 
Kinderopvang (IKK) sinds 2019 ligt op mijn 
bordje. De leidster-kind ratio is bijvoor-
beeld aangepast en er is tot 2021 speciale 
bijscholing voor interactie met baby’s bij 
gekomen.” 

    Wat zijn de ambities als leidinggevende 
voor jouw locatie van Kinderstad?
“Goede zaken behouden of uitbouwen, 
zoals het VVE-programma dat werkt met 
5 thema’s, waaronder taalontwikkeling. De 
KIJK-registratie voortzetten en een goede 
overdracht naar de basisschool garand-
eren. Tussenschoolse opvang doen wij niet 
meer, dat is niet onze corebusiness. Wel 
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Overige Specialismen: fysiotherapie, geriatrietherapie, manuele therapie, 
kinderfysiotherapie, sportblessures, revalidatie na een operatie of beroerte, Parkinson, 

hyperventilatieklachten, COPD, tape, dry needling, begeleid fitness. 

 

 
Start het nieuwe jaar goed en ga werken aan uw conditie, onder 

begeleiding van een fysiotherapeut, 1 of 2 keer per week kunt u in 
klein groepsverband trainen.  

Doelen worden samen met de fysiotherapeut besproken en daaraan 
ga je in groepsverband werken.  

Interesse: informeer naar de mogelijkheden  
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droom ik over een Integraal Kind Centrum 
(IKC), met een kleine en een grote Akker in 
de wijk. In 2020 ga ik samen met directeur 
Koen van Beurden intensiever samen-
werken. In januari gaan wij aan tafel om 
onze gemeenschappelijke doelstellingen 
te formuleren en vervolgens een plan te 
maken.”

    Hoe kun je kinderen van oudere leeftijd 
(8+) blijven boeien na school?
“Daar is onder ouders zeker animo voor, 
maar kinderen willen ook graag chillen 
of relaxen na schooltijd. Er zijn leuke 
voorbeelden zoals yoga, dansen of rap-
pen onder begeleiding van gastdocenten. 
Basisschool en Kinderstad willen hierin 
samen optrekken en sport en spel combin-
eren, want we delen dezelfde doelgroep. 
Er is ruimte voor een pilot en er zijn gelden 
beschikbaar, dus we moeten ons niet door 
wet- en regelgeving laten tegenhouden. 
Eigenlijk zou in mijn visie kinderopvang in 
Nederland een basisvoorziening moeten 

zijn, maar dat is helaas nog niet haalbaar 
gebleken. Nu is er sprake van een com-
merciële markt, hoewel Kinderstad zelf als 
rechtspersoon een stichting is.”

    Hoe ervaar je de concurrentie op de 
krappe arbeidsmarkt?
“Het is goed dat ouders de keuze hebben in 
Tilburg. Wij bieden veilige, kwalitatief goede 
en huiselijke kinderopvang, waar kinderen 
al jong vriendschappen sluiten. Anderen 
zijn gastouders of bieden agrarische 
opvang (zoals kinderboerderij de Tierelier, 
GvE). Zelf stuur ik ouders gerust door naar 
collega’s, zoals naar de nieuwe opvang 
Aan de Waterkant in Jeruzalem, die weer 
veel aan buitenspel gaat doen. Zo heeft 
iedereen zijn eigen expertise met dezelfde 
uitdagingen, met name op het gebied van 
personeelswerving.”

In en rondom het gebouw zwerven daags 
voor Kerst twee 8-jarige jochies rond, zij 
vervelen zich niet dankzij pingpong buiten 
en een challenge binnen. Vroeger heette 
dat laatste overigens gewoon speurtocht, 
even leuk!

Een niet al te zware decemberstorm velde 
deze boom aan de Koebrugseweg.
Hij bleek van binnen volledig aangetast 
door witrot en simultaanrot
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Sinds juni vorig jaar zijn er nogal wat ac-
tiviteiten georganiseerd door projectleider 
Pien Rosmalen. Buurtbewoners konden 
intekenen op workshops, lid worden van de 
bewonerswerkgroep, meewandelen naar 
een aantal proefopstellingen (bootcamp) en 
reageren op het voorlopige lichtplan.

Vervolg 
In januari gaan leden van de bewoners-
werkgroep (i.s.m. met Atelier LEK) samen 
met de gemeente Tilburg in een werkbij-
eenkomst het lichtplan op detail vaststel-
len. Welke onderdelen passen binnen het 
budget, hoe houden we optimaal rekening 
met de natuur en de seizoenen, hoe blijft 

Voortgang Lichtplan Piushaven
Stichting Levend Podium heeft een budget van ruim een ton voor een lichtplan (Fase 
3) dat door bewoners in en rondom de Piushaven wordt bedacht en gedragen. Verbin-
ding, een veiliger gevoel en respect voor de natuur zijn hierbij sleutelwoorden. 

dit lichtplan voor minimaal vijf jaar makkelijk 
beheerbaar etc. 
Van daaruit wordt overgegaan tot het verle-
nen van de opdracht en het uitvoeren van 
het lichtplan. De hele buurt wordt van het 
definitieve lichtplan middels een ansicht-
kaart met diverse beelden huis-aan-huis 
geïnformeerd. 

Hoe ziet dat lichtplan er nu uit? Dat is 
nog even de vraag, want er kunnen nog 
dingen veranderen. Heb je vragen, of ben 
je benieuwd naar wat er van jouw idee is 
overgebleven, neem dan contact op via 
 pien@pienrosmalen.nl met de project-
leider. 

Het weer zat bepaald niet mee, toen op 
zaterdag 7 december jl. de bomen werden 
afgeleverd. Toch werd er veelal meteen 
actie ondernomen: de bomen werden door 
buurtbewoners rechtop gezet en stevig 
verankerd, zodat de wind er geen vat op 
kreeg (althans dat hoopten ze). Daarna 
met enkele mensen en kinderen de boom 
gezellig optuigen en voorzien van lampjes 
die ook door de Buurtraad ter beschikking 
waren gesteld. 
Een verzoekje lag er ook: maken jullie een 
foto voor het wijkblad en laat je weten wat 
je rond de kerstboom organiseert? Een 
collage van het resultaat vind je op deze en 
volgende pagina’s.

Optuigen 
Op zaterdag 7 december werd de kerst-
boom in de Simon van der Stelstraat op-
getuigd (foto 3). “We hadden het geluk dat 
een straatgenoot nog een boom had gere-

Kerstboom-ontmoetingen
Ook dit jaar zorgde de Buurtraad ervoor dat op 11 plekken in onze wijk een mooie 
kerstboom uit ons ‘eigen’ Moerenburg afgeleverd werd. Het opzetten en versieren 
werd overgelaten aan de buurtbewoners.

geld, zodat het er dubbel feestelijk uitziet 
in de straat”, meldt Annemarie Lobbezoo. 
“Super om te zien dat jong en oud weer z’n 
steentje heeft bijgedragen om er iets moois 
van te maken. Op 21 december hebben we 
de jaarlijkse kerst-boom-borrel rondom de 
bomen gevierd. Als verrassing kwamen er 
ook nog oud-bewoners van de Simon van 
der Stel langs, en onder het genot van een 
drankje en hapje (met een echte frietkar!) 
hebben we er samen een gezellig feestje 
van gemaakt.”
Ook bij Speeltuin de Holle Boom (foto mid-
den pag. 12) werd de kerstboom feestelijk 
aangekleed door jong en oud, laat Sandy 
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Keulemans ons weten. Ze maakten er met 
elkaar meteen een gezellige ontmoeting 
van met een hapje en een drankje.
“We hebben de buurtjes van ons jaarlijkse 
straatfeest vrijblijvend uitgenodigd. Er was 
een tent, muziek, glühwein en marshmal-
lows geregeld en voor de rest kon iedereen 
zelf wat meenemen. Denk dat we, ondanks 
het slechtere weer met een man of 25 wa-
ren en 10 kinderen”, meldt René Valks en-
thousiast over de kerstboom op de kruising 
J.P. Coenstraat/Oisterwijksebaan (foto 1). 
In de Gerard van Swietenstraat ging het 
gezamenlijk optuigen van de boom (foto 11) 
gepaard met een echte buurtmeeting.
Helma, Janneke en Ingrid laten weten dat 
ze op 22 december in de regen van 16.00 
tot 19.00 uur hun jaarlijkse buurtborrel heb-
ben gehad op de stoep in de P.F. Berg-
manstraat. “Ondanks het slechte weer was 
de opkomst toch nog redelijk, 30-40 man 
en het was weer hartstikke gezellig.” 

Nieuwjaarsborrel
De kerstboom (foto 2, zie pag. 12 en 13) 
op het Daendelplein werd door Esther v.d. 

Oetelaar samen met de buren opgetuigd, 
zodat er een mooi kerstplein ontstond. Op 
5 januari jl. was de boom het middelpunt 
van een gezellige Nieuwjaarsborrel.
Beppie Radt nodigde haar buurtjes van de 
Antonie van Diemenstraat/Oisterwijksebaan 
uit: “Hallo Buurtgenoten, geweldig dat we 
dit jaar weer met z’n allen mogen genieten 
van een mooie kerstboom. (foto 4) Al bij 
het opzetten was er een gezellige sfeer. Op 
oudejaarsavond zien we elkaar weer om te 
proosten op een mooi 2020!”
Ook op de Werf (foto 6) wordt een Nieuw-
jaarsborrel georganiseerd, meldt Simone 
Hosli.
Bij de kerstboom op de Spoordijk/ Hoe-
vense Kanaaldijk (foto 8) hadden ze tot 
2x toe een datum geprikt om gezellig te 
borrelen en voor de kinderen een speur-
tocht te organiseren. “En steeds regende 
het. Op moment van de deadline van het 
wijkblad staat de 3e datum gepland, 3x is 
scheepsrecht? Ongetwijfeld is het gezellig 
geweest, met of zonder regen!”, meldt Deb-
bie de Weijer. Hetzelfde zal wel het geval 
zijn geweest voor de kerstboom een stukje 
verderop in deze straat (foto 9).
De kerstboom op foto 10 tenslotte zorgde 
ook dit jaar weer voor een warm welkom 
voor bezoekers van de Pelgrimhoeve.

Ook bij de basisschool Armhoefse Akker 
hebben ze genoten van de kerstbomen in 
onze wijk. Tijdens hun kerstviering liepen 
de groepen 1 t/m 6 een lampionnentocht 

langs veel van deze mooi versierde bomen       
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Er wordt gewerkt in twee ploegen zodat 
er veilig gezaagd en geruimd kan worden. 
Afhankelijk van de weersomstandigheden 
wordt er gewerkt van 09.30 tot 14.00 uur 
met een gezamenlijk lunchmoment met 
eigen meegebrachte etenswaar. Inmiddels 
is er al gewerkt aan de Korvelse Waterloop, 
de weilanden achter Moerenburgseweg 2 
en het bosje bij de Verbrande Brug.

Planning
Op 18 januari is het zandpad (verlengde 
Oisterwijksebaan) aan de beurt.Het bosje 
op boerengrond is dicht gegroeid en wordt 
open gesnoeid. Aan de jonge wilgen hoeft 
niets te worden gedaan, hooguit de stam-
men wat vrijmaken en van de grote essen 
worden de laaghangende takken wegge-
zaagd. 
Op 1 februari wordt verder gewerkt rond de 
poel langs het rode fietspad over de Meie-

Met de ‘knotters’ aan de slag
De knotploeg van de Werkgroep Behoud Moerenburg is inmiddels al weer drie zater-
dagen in touw geweest. Steeds wordt een klein deel van Moerenburg onder handen 
genomen.

rijbaan. Het eerste deel van het werk is al 
gebeurd op de Natuurwerkdag van vorig 
jaar. Het afgezaagde hout blijft rond de poel 
liggen als schuil- en nestgelegenheid; en 
om het rijden met motoren en quads in de 
poel onmogelijk te maken. 
Daar waar de Korvelse Waterloop en de 
Voorste Stroom samen stromen is het ver-
zamelpunt voor de knotdag op 15 februari. 
Hier moet een flink aantal kleine klussen 
worden uitgevoerd zoals: wilgen opsnoeien 
achter Buitenom, boompalen verwijderen, 
Japanse duizendknoop uitgraven en een 
pad dichtleggen. 
Op 29 februari is nog een reservedag 
ingepland.

Heb je zin om mee te helpen, stuur dan 
een mailtje aan  knotploeg@gmail.com. 
Alle hulp is welkom en het is bovendien lek-
ker gezond zo in de buitenlucht. 

 

Beste lezers, 
Ik heb een Rottweiler genaamd Sam het is een lief hondenbeest. 
Ik heb kortgeleden mijn man verloren en zoek nu een wandelmaatje 
die sterk genoeg is om Sam vast te houden tijdens het uitlaten. 
Ik en Sam willen heel graag blijven genieten van het ‘buiten zijn’ en de 
natuur en daarbij komt dit alles ook ten goede aan mijn gezondheid. 
Voelt u zich aangesproken of kent u iemand die mij zou willen helpen? 
U mag me bellen op nummer ( (013) 535 68 66.  
Els Trommelen 
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Dit zijn alleen de vrijwilligerstaken van-
uit projecten van de Buurtraad: Kerk en 
klooster, website Armhoefse Akkers, makers 
en bezorgers Wijkblad, beheerders van het 
kapelletje/ speelplein van Heutszstraat/ klein 
schoolplein/ Takkenbende, Knotploeg Moe-
renburg, Werkgroep Behoud Moerenburg, 
Seniorennetwerk, bewonerscommissie Jan 
Wierhof, Repair Café, buurtteam Buurkracht, 
Klankbordgroep Waterzuivering en Groen in 
de Wijk. Hopelijk zijn we geen projecten ver-
geten. Naast deze projecten zijn er ook nog 
tal van andere vrijwilligers die niet betrokken 
zijn bij de Buurtraad, denk onder anderen 
aan de buurtpreventie of mensen die actief 
zijn bij de sportclubs. Er zijn dus heel veel 
mensen actief als vrijwilliger!

Dank je wel vrijwilligers!                                             Debbie de Weijer

Dinsdag 17 december jl. was het weer zover: de jaarlijkse kerstborrel vanuit de Buur-
traad om ‘hun’ vrijwilligers in onze wijk te bedanken voor hun inzet. In totaal waren er 
zo’n 145 mensen uitgenodigd. 

Meestal komen er zo’n 60-70 mensen gezel-
lig even borrelen. Dit jaar was het iets sober-
der opgezet in verband met het overlijden 
van de vrouw van Lout Donders (voorzitter 
Buurtraad) diezelfde middag. Toch wilde de 
Buurtraad nogmaals iedereen hartelijk dan-
ken voor hun inzet het afgelopen jaar. 

Vanuit het Wijkblad nemen we graag het 
initiatief om in de komende edities steeds 1 
of 2 ‘vrijwilligers-projecten’ centraal te stellen 
en daar iets over te schrijven. Dus wil je iets 
vertellen over je vrijwilligerswerk (omdat het 
zo leuk is, het nog niet goed bekend is of 
dat je meer mensen nodig hebt?), laat het 
ons even weten!

We hebben inmiddels al 25 inschrijvingen 
binnen, goed voor 231 zonnepanelen 
(38%) van de ruim 600 beschikbare, terwijl 
we nog maar net begonnen zijn met de 
werving. We hebben daarom uitgesproken 
om de werving in eerste instantie op onze 
buurt te richten, dus op de postcodes 5017 
en 5018.

Werving
Een subwerkgroep gaat zich verder richten 
op de werving van deelnemers, bijvoor-
beeld het benaderen van de ouders van 
leerlingen van Basisschool Armhoefse 
Akker.
Meedoen is met name interessant voor 
alle buurtbewoners die zelf geen (geschikt) 
dak hebben voor zonnepanelen. Met dit 
postcoderoosproject (of ‘zon op andermans 
dak’) investeer je in zonnepanelen die op 

Postcoderoosproject Energiefabriek Armhoef gestart
In de vorige buurtkrant is er al oproep gedaan met de kop ‘75 zonnedelers gezocht’.
Donderdag 19 december jl. hebben we de eerste vergadering van de werkgroep Ener-
giefabriek Armhoef gehouden, onder de projectleiding van John kwaks van Energiefa-
briek013.

de daken van de Basisschool Armhoefse 
Akker en op de daken van GGz-Breburg 
komen te liggen. Hiermee investeer je dus 
zelf in nieuwe duurzame elektriciteitsop-
wekking met ook nog eens een veel beter 
rendement dan het geld op de bank laten 
staan. Doen toch! 
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Lees meer informatie op onze buurtwebsite 
 www.armhoefseakkers.nl/dossiers/post-
coderoosproject/. 
Hier vind je ook een inschrijfformulier als je 
geïnteresseerd bent of mail naar 

 armhoef@energiefabriek013.nl.

Hein Jacobs, namens de werkgroep 
Energiefabriek Armhoef.

��  Marlies Dammann 
 
Hoe donker kunnen de donkere dagen voor Kerst zijn? Op 17 december 
heeft onze lieve Marlies afscheid van het leven genomen. Ondanks haar 
kracht, warmte, charme, humor, hartelijkheid, zorgzaamheid, liefde, 
interesse, wijsheid en nog veel meer, ging het niet meer. De slechte duivels 
in haar hoofd wonnen het van de lieve engelen. Wij zijn heel verdrietig. We 
hebben ook gemerkt in wat voor buurt we wonen. Het huis was een 
bloemenzee, we hebben letterlijk honderden brieven en kaarten gekregen 
van lieve mensen uit de straat en de buurt. Mensen die we goed kennen, 
mensen die we een beetje kennen en mensen die we helemaal niet kennen. 
Zoveel mooie, lieve warme woorden. Als Marlies maar de helft gelezen had….  
Voor ons is die orkaan van warmte een enorme troost.  
Een paar dagen na de dood van Marlies schoot mij ineens André te binnen, 
ooit onze achterbuurman van Amarant. Toen we net op Jan Pietersz. 
Coenstraat 9 woonden, belde hij bij ons aan. Marlies deed open. Hij had een 
platenspeler bij zich en vroeg of ik die misschien kon repareren, want ik 
werkte toch bij Omroep Brabant. Marlies zou het mij vragen. André zei toen 
tegen haar: ‘Gij bent nie van hier hè?’. Marlies zei: Dat klopt, ik kom uit 
Duitsland. André moest even nadenken en zei: Un Dutse dus. Hm. Nou ja, 
die moeten d’r òk zèn’. Dat had ie goed gezien, vooral dèze Duitse die in de 
loop der jaren ook een beetje een Tilburgse en vooral een Armhoefse is 
geworden.  
 
Heel veel dank aan iedereen 
Max en Lout Donders 
 

 
 

Ook door onze wijk denderden op woensdag 18 december jl. ook een groot aantal tracto-
ren van boeren die protesteren tegen de maatregelen van de regering die het ‘boeren’ er 

bepaald niet gemakkelijker op maken (foto: Chantal van Dongen)
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Voorlezen wordt vaak gezien als een 
activiteit voor peuters en kleuters. Daarna 
willen ouders nog wel een verhaaltje voor 
het slapen voorlezen. Zodra kinderen zelf 
kunnen lezen wordt het voorlezen minder 
of stopt het zelfs. Jammer want het is niet 
alleen gezellig, het is ook gunstig voor de 
ontwikkeling van kinderen. Het is een mooi 
moment van ontspanning aan het eind van 
de dag, een mooie manier om tot rust te 
komen. Duim in de mond, knuffel erbij en 
luisteren naar een verhaaltje, vanuit een 
veilige omarming verdwijnen in een andere 
wereld. 

Brein
Maar het is ook goed voor het brein. Niet 
alleen leidt het tot een beter taalgevoel en 
taalbegrip, tot een grotere woordenschat, 
maar ook voor de sociaal emotionele ont-
wikkeling is het goed. Door het voorlezen 
leren kinderen zich verplaatsen in anderen, 
ze krijgen meer inzicht in de soms wat 
complexe wereld om hen heen en het is 
een goede manier om thema’s bespreek-
baar te maken. Bovendien kan het een 
heerlijk moment zijn waarin zowel de ouder 
als het kind als vanzelf verbondenheid en 
geborgenheid ervaren.
Voorlezen is niet alleen populair bij kin-
deren. Ook volwassenen houden van het 
luisteren naar een goed verhaal. Dat is al 

Nationale Voorleesdagen              Lucy Reijnen

Op 22 januari starten de nationale voorleesdagen. Maar liefst 10 dagen extra aandacht 
voor voorlezen. Voor kinderen worden er allerlei activiteiten georganiseerd in o.a. 
bibliotheken en op scholen. Uit onderzoek blijkt dat de leesprestatie van Nederlandse 
tieners is gedaald; de leesmotivatie is afgenomen en het leesplezier sterk is vermin-
derd.

eeuwenlang zo. Het is waarschijnlijk de 
oudste vorm van vermaak die de mensheid 
kent. 

Podcast
Afgelopen jaar is er een vrij nieuw feno-
meen opgedoken dat in korte tijd erg popu-
lair is geworden: de Podcast. Een Podcast 
is het digitaal luisteren naar een informatief 
of entertainend verhaal. Je installeert een 
app op je telefoon en hebt dan onmiddellijk 
(gratis) toegang tot een welhaast oneindige 
reeks hoorspelen, verhalen, documentaires 
over uiteenlopende onderwerpen. Zo kun 
je luisteren naar de geschiedenis van de 
Zonnekoning, naar de prijswinnende docu-
serie: De brand in het landhuis of naar de 
musical: Heerlijk duurt het langst van Annie 
MG Schmidt of het spannende hoorspel De 
Hormoonfabriek over Organon. 
Het voordeel is dat je zelf kunt bepalen wat 
je luistert en waar en wanneer je luistert. 
Ikzelf heb al vaak een rondje extra gewan-
deld door Moerenburg omdat ik graag het 
verhaal wilde afluisteren.

De Nationale Voorleesdagen zorgen voor 
een goed moment om veel mensen bewust 
te maken van alle voordelen die voorlezen 
biedt. Grijp dit moment aan. Zeker wanneer 
je kinderen of kleinkinderen hebt: bouw een 
vast voorleesmoment in. Veel leesplezier. 
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Deze nieuwe naam is tot stand gekomen in 
een zorgvuldig proces in samenspraak met 
de stakeholders en bestaat uit twee delen: 
DIAG, als deel van het woord ‘diagnostiek’, 
want ze bieden méér dan alleen diagnos-
tiek, o.a. scholingen, ook in de toekomst. 
NOVUM (= nieuw), want het is een or-
ganisatie die met de tijd mee gaat. Zo 
investeren ze in technische ondersteuning, 
zoals een volledig digitaal orderproces voor 
verwijzers zoals huisartsen en medisch 

DB wordt Diagnovum
Vanaf 10 februari gaat Diagnostiek Brabant verder als Diagnovum. Aanleiding hier-
voor is de (voorgenomen) samenwerking met de Zeeuwse ziekenhuizen. Dat maakt de 
oude naam niet langer gepast. 

specialisten. 

De nieuwe naam gaat hand in hand met 
een nieuw beeldmerk, een krachtig en 
herkenbaar logo. Hierin wordt het groene 
beeldmerk, het symbool voor de zorg, ge-
vormd uit de ‘n’ en ‘u’ van Diagnovum. Zo 
is het logo, bestaande uit woord en beeld, 
één geheel. 
Op  www.diagnostiekbrabant.nl/ is meer 
en actuele informatie is te vinden.

Nu het wegdek van de Hoevense Kanaal-
dijk richting de ophaalbrug vlakbij de Trap-
pisten prachtig verhard is, wordt het ook 
gemakkelijker ‘even’ wat huisvuil te lozen. 
Dit komt helaas tegenwoordig te vaak voor
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VVoooorr  hheett  eeeerrsstt  ……             
 
DDeezzee  rruubbrriieekk  ggaaaatt  oovveerr  nniieeuuwwee  lleevveennssttaappppeenn  ddiiee  ggeezzeett  wwoorrddeenn  vvaannuuiitt  oonnzzee  wwiijjkk  mmeett  ddaaaarriinn  aaaannddaacchhtt  
vvoooorr  aacchhtteerrggrroonnddeenn,,  ddrriijjffvveerreenn  eenn  vveerrwwaacchhttiinnggeenn..  WWiill  jjee  mmeeeeddooeenn,,  ooff  hheebb  jjee  ttiippss??  LLaaaatt  hheett  wweetteenn  aaaann  
ddee  rreeddaaccttiiee  vviiaa  77  aarrmmhhooeeffsseeaakkkkeerrss@@ggmmaaiill..ccoomm..   

 

Terwijl heel het gezin ‘op voetbal zat’, wilde 
ik echt iets anders en omdat een kennisje 
al een tijdje paardrijles had, moest ik dat 
maar eens gaan proberen. En zo kwam 
het, dat ik op een wat zure dag op een 
manege was aanbeland. Inmiddels meer 
dan 50 jaar geleden, dus alle voorzieningen 
waren nog houtje-touwtje.

Lange Jan
Ik kreeg ‘Lange Jan’ als leerpaard. On-
geveer het grootste paard dat daar in de 
omgebouwde koeienstal stond. De eige-
naar wandelde met het dier de stal uit naar 
de buitenbak: een geëgde akker met wat 
planken als omheining. Voordat ik goed en 
wel wist wat er gebeurde, tilde hij me in het 
zadel en begon driftig de riemen een paar 
slagen om de stijgbeugel te doen; er waren 
gaatjes tekort voor mijn kleine beentjes. Hij 
wurmde mijn handen in de juiste houding 
om de teugels vast te houden en comman-
deerde: “Jan, op je plaats.” Ik kukelde bijna 
achterover uit het zadel toen het paard 
met die enorme nek zich plots in bewe-
ging zette. Maar, ik bleef zitten en Lange 
Jan ging keurig in het rijtje met de andere 
paarden lopen. Vervolgens kreeg ik allerlei 
aanwijzingen om te ‘sturen’ en warempel, 
als ik links trok en rechts toegaf, liep het 
paard keurig naar links. Zo wiebelde ik in 
het zadel redelijk rustig het eerste kwartier 

Paardenvirus                                                                        MUG

Daar sta je dan, als menneke van 11 jaar. Kijkend naar beesten die toch ineens wel 
héél erg groot zijn, als je ernaast staat. En dan te bedenken, dat je er zo dadelijk 
bovenop wordt gezet…

van de les door.
Draf
Ik deed stinkend m’n best, maar had lang 
niet altijd in de gaten, dat de eigenaar het 
tegen mij had als hij aanwijzingen gaf. Hij 
kwam naast me lopen en zei: “Dadelijk 
gaan we in draf. Gewoon lekker blijven 
zitten en houd je maar vast aan het zadel.” 
Nou, dat kon gemakkelijk, want het was 
een oud cavaleriezadel met vooraan een 
grote bult. Ik was dus op alles voorbereid, 
dacht ik. Nou niet dus. Toen het commando 
“In draf, marusj.” klonk, schudde Lange Jan 
eens met z’n hoofd, maakte een huppeltje 
en bam, daar lag ik al in het zand. Ge-
schrokken, zag ik dat Lange Jan een paar 
enorme bokken maakte, totdat de eigenaar 
hem bij de teugels greep. “Kom er maar 
weer op!”, riep hij lachend tegen mij. Maar 
ik schudde driftig van nee en maakte me uit 

Lees verder op pag. 24
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In bardo     

Midden in onze wijk is een laatste rustplaats ingericht voor onze doden; we willen ze 
kennelijk dichtbij ons hebben. Maar laatste rustplaats? Hoe lang blijft de begraafplaats 
nog bestaan, want steeds meer mensen laten zich na hun dood cremeren. Het enige wat 
dan nog rest is as in een vaas, die lang niet altijd in het columbarium op het kerkhof ge-
plaatst wordt, maar thuis op de schoorsteenmantel of uitgestrooid wordt bij een geliefde 
herinneringsplek.

Ik maak een omweg je naar het kerkhof aan de St. Josephstraat. Bij de entree staat een 
plattegrond met de graven, met daarvoor een bordje van de Reclassering Nederland met 
de tekst: Samenwerkingsproject: de werkstraf werkt. Het kerkhof van eind 19e eeuw vormt 
een stadswijk op zich, met straatnamen als Petrusstraat, Calixtuslaan, Marcellinusstraat, 
Jonasstraat, Pamphiluslaan etc. Die maken het vinden van een bepaald graf gemakkelijk, 
net zoals de straatnamen in onze buurt het vinden van een bepaald  huis dat doen. Ooit 
was er een tijd dat de stad nog amper beschikte over straatnamen, dan vormde het vin-
den van een bepaald huis een ware bezoeking.

De opschriften op de graven zijn vaak nog poëtischer dan het klassieke Heden ik, morgen 
gij. Een grafschrift klinkt op: Zoals muziek aan de stilte, geeft deze plek vorm aan onze 
leegte. De kinderen van een echtpaar hebben op hun grafsteen laten beitelen: In leven 
hadden ze elkaar lief en de dood kan hen niet scheiden. Vooral de begeleidende teksten 
op de kindergrafjes raken een gevoelige snaar. Het verdriet van de nabestaanden is vaak 
na jaren nog zo voelbaar dat de verzekering: Hun namen staan geschreven in Gods hand, 
meer dan beeldspraak is, maar een hoop tegen alle realiteitsbesef in. Vanuit den hemel 
draag ik zorg voor u, belooft een grafsteen even verderop. Bij de kindergraven – vaak 
met foto van het gestorven of doodgeboren kind – liggen kindertekeningen, een teer 
boeketje, een sculptuurtje. Er is een kindergrafje uit de tijd van Ot en Sien, met de 
geëmailleerde foto van een jongetje van amper tien in uniform en een hoofddeksel met 
klep op: tinnen soldaatje. Er liggen geen bloemen meer bij. Zijn naam en de data van zijn 
geboorte en overlijden hebben de tand des tijds niet overleefd, verweerd en in steen 
opgegaan als ze zijn.

Ik verlaat dit bardo, dit schemergebied tussen leven en dood, stap het stadsleven weer in: 
Jij vandaag, morgen ik.
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de voeten; ik durfde niet meer. “Zal ik het 
voordoen?” En ik vond alles best, als ik er 
maar niet op hoefde. De eigenaar stapte op 
het paard, gaf hem een paar stevige tikken 
en galoppeerde er een paar rondjes mee. 
Pardoes zette hij het dier vlak bij mij neer. 
“Kom je?” 

Angst
Maar hij zag ook wel, dat ik het haast in 
mijn broek deed van angst. “Ja jongen, 
volgens mij gaat dit voor jou allemaal een 
beetje te snel. Na de les zullen we eens 
even kijken wat we daaraan kunnen doen.” 
Hij sprong uit het zadel, zette de teugels 
vast en commandeerde: “Jan, op je plaats.” 
En Lange Jan keerde keurig zonder ruiter 
op zijn plaats terug in de rij. En daar bleef 
het niet bij. Iedere oefening liep hij feilloos, 
in draf bleef hij in het gareel en zelfs toen er 
heel kort gegaloppeerd werd, liep hij keurig 
zonder ruiter zijn rondjes. Ik wist niet wat ik 
zag! En naarmate het uur verstreek werd ik 
ook steeds kwader op mezelf: “Wat denkt 
die knol wel!” Nadat de les was afgelopen, 
wilde de eigenaar voor mij een pony laten 
zadelen, want Lange Jan was toch wel erg 

groot. Met alle mijn wijsheid weigerde ik 
dat: “Als ik daar niet meer op ga, dan durf 
ik er nooit meer op.” En zo maakte ik, met 
de eigenaar vlak naast me, opnieuw een 
ritje op Lange Jan. 

Het vormde de start voor een groot deel 
van mijn leven, waarin ik ‘tot mijn nek toe’ 
in de paardensport zat. 

Terug naar onze roadtrip door Australië. 
Na de relaxte stad Cairns waar je struikelt 
over de openbare barbecues rijden we 
via Townsville naar Airlie Beach waar we 
op de ferry stappen naar het hart van de 
Whitsundays: Hamilton Island. Tien brutale 
kaketoes verwelkomen ons op ons balkon. 
Naast het kristalheldere water en hagel-
witte stranden, is het voor ons vooral even 
niet reizen en “lekker chillen”.

Bosbranden 
Onderweg naar Yeppoon voor het eerst 
verbrande bomen en regendruppels, maar 
helaas niet genoeg om er de bosbranden 

Kom we gaan…. (deel 4) 

Met de kerstboom vol lampjes en een temperatuur ver boven die van Nederland ma-
ken we ons klaar voor het nieuwe jaar 2020. Een extra bijzondere periode, aangezien 
we onze beide ouders mogen ontvangen om dit familiefeest samen te vieren hier in 
Sydney.

mee te blussen. We vieren de verjaardag 
van Guus aan zee waar de vishengel weer 
opnieuw ontdekt wordt en een storm ons 
om de oren waait ‘s nachts. 
Helaas missen we de walvissen bij Her-
vey Bay, omdat die in een andere periode 
langstrekken, maar we kunnen wel naar 
Fraser Island. Het grootste zandeiland van 
de wereld waar we met een four-wheel 
drive zo blij als een kind over het 75 mijl 
lange strand scheuren door het mulle zand. 
We dobberen in een kraakheldere zoet-
waterkreek, zwemmen in Lake McKenzie 
waar het zand zo wit is, dat je pijn krijgt 
aan je ogen en gaan op pad in het donker 
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met rangers in de hoop een wilde dingo te 
spotten. Kortom: een verdiende plek op de 
Werelderfgoedlijst.

Stepje 
Onze afdaling aan de Sunshine Coast 
brengt ons in Noosa Heads, een hippe 
kustplaats met een levendige surfcultuur. 
Vervolgens door naar Brisbane met de 
gezellige wijk South Bank. Op een stepje 
door de stad of met de ferry vanaf het wa-
ter; deze stad bruist net als Tilburg. En wat 
heerlijk om dan ‘s avonds de verlichte brug 
te zien in de kleuren groen en oranje… ja 
we vinden Tilburg ook nog steeds een toffe 
stad.
De eerste knuffel in levende lijve met een 
koala wordt werkelijkheid in het Lone Pine 
Koala Sanctuary en de lekkerste hambur-
gers eten we bij Betty’s Burgers in hip-
piestad Byron Bay. Mooie combinatie van 
surfen, strand wandelen, yoga en op je 
blote voeten door de sfeervolle straatjes 
met toffe winkeltjes. Een heerlijk plekje 
waar we vast nog eens terug komen.

 Net als Tilburg. Daar komen we volgend 
jaar weer terug met een rugzakje vol herin-
neringen…
Wij wensen iedereen een gezond en ver-
rassingsvol 2020!

Fieke, Guus, Sjors, Patrick en Melissa 
Pelikaan

 Hoe kijk jij als beheerder van de natuur-
speeltuin terug op de zomer van 2019?
“We zien dat de Takkenbende nog steeds 
veel gebruikt wordt. Afgelopen nazomer is 
er een leuke houten speeltrein bijgeplaatst 
voor kleinere kinderen. Een behoorlijk pro-
bleem is de eikenprocessierups. De vele 
eikenbomen in de Takkenbende zijn een 
gewilde verblijfplaats voor die rupsen. Vorig 
jaar zomer en in 2019 hebben we helaas 
borden op moeten hangen met de mede-
deling dat aanwezigheid wordt afgeraden. 
In vrijwel elke eikenboom hangt een nest 
met rupsen en de haren van die rupsen 
zorgen voor enorme overlast (lees: jeuk!). 
Het onderhoud in de zomerperiode is 
vrijwel onmogelijk. Kortom het is een leuke 
speelplaats en de animo is er, maar de 
aanwezigheid van de rupsen is een serieus 
probleem.”

Rupsenbuster gezocht                                      Gerben van Eeuwijk

Liever geen teringbende in de Takkenbende, dus die eikel van een processierups 
moet weg. Een vraaggesprek met bestrijder Arno van Zundert.

  Hoe is de eikenprocessierups in de zo-
mer van 2020 door jullie te bestrijden?
“Wijzelf kunnen die rups helaas onvoldoen-
de bestrijden. Wat wij wel kunnen doen 
is zoveel mogelijk onderkomen bieden 
aan natuurlijke vijanden zoals mezen en 
vleermuizen. Ook de sluipwesp is een na-
tuurlijke vijand. Door niet teveel te maaien 
en wilde bloemen te laten staan trekken we 
deze insecten aan. Verder schakelen we 
de gemeente en Brouwers Groen Aanne-
mers in. Zij hebben afgelopen jaar een paar 
bomen langs de weg ontdaan van nesten, 
maar pas na veel aandringen. De Takken-
bende heeft blijkbaar geen prioriteit.  Scho-
len en woonwijken gaan voor. Bovendien is 
het door hoge bomen en dichte begroeiing 
lastig om erbij te komen, wat een kostbare 
hoogwerker noodzakelijk maakt.” 
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Willem II straat 29 - 5038 BA Tilburg Tel: 085-9022996 Email: info@cinecitta.nl

Bij arthousebioscoop Cinecitta kunt u terecht voor 
de betere films en de lekkerste gerechten. Naast ons 
reguliere filmprogramma organiseren wij met regel-
maat 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!
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 Welke kennis hebben jullie opgedaan 
voor dit toekomstig bestrijdingsplan?
“Als je niet geholpen wordt door de ge-
meente, dan ga je jezelf verdiepen in 
andere maatregelen. En een natuurlijke 
oplossing is de beste! De kennis hierover is 
inmiddels overal op internet en in de media 
te vinden. Gemeenten experimenteren 
er ook mee. Na enige verdieping zijn we 
erachter gekomen dat er diverse natuurlijke 
vijanden van de eikenprocessierups zijn, 
maar dat er twee hoofdzaken zijn waardoor 
de balans tussen prooi en vijand weg is. 
Enerzijds dat veel gemeenten in het verle-
den eikenbomen geplant hebben. Ander-
zijds is de habitat van de natuurlijke vijand 
van de eikenprocessierups verminderd. 
Daarom plaatsen we nu nestkastjes voor 
mezen en vleermuizen en laten we wilde 
bloemen voortaan staan, om de natuurlijke 
balans hopelijk te herstellen.”
 
 Hoeveel ouders zijn er nog betrokken en 
welke taken voeren zij allemaal uit?
“Er zijn op dit moment acht vaders uit de 
wijk beheerder van de Takkenbende en we 
voeren een paar keer per jaar samen het 

onderhoud uit. Ook proberen we budget 
aan te trekken, maken we afspraken met 
de gemeente en bedenken we nieuwe ele-
menten zoals de houten trein. De vrouwen 
van de beheerders dragen hun steentje bij 
door af en toe een klein event te organise-
ren, zoals een picknick of Halloween party.”
 
 In hoeverre zijn jullie als werkgroep be-
trokken bij de Waterzuiveringsplannen?
“We hebben af en toe informeel contact 
met initiatiefnemer Luc Zweerts uit onze 
wijk. Wat dat betreft kunnen we elkaar vin-
den en samenwerken, maar tot nu toe zijn 
de plannen nog niet in het actieve stadium, 
dat komt later. Eerst moet die rups de we-
reld uit, althans weg uit de Takkenbende. 
Al die jeuk aan de huid en pijnlijke ogen 
kunnen we missen als kiespijn.”
 

Bij deze activerende workshops van Stoute 
Schoenen gaat het om talentontwikkeling, 
het delen van verhalen en ontmoeting. Ook 
senioren zonder ervaring kunnen hier-
aan deelnemen. De deelnemers (60-99 jr) 
komen in aanraking met een combinatie 
van kunstvormen als schilderen, textiel, 
sculptuur en theater, maar ook literatuur & 
ontwerpen. 
Voor de eigenzinnige sculpturen is er 
gebruik gemaakt van kringloopmateriaal 
dat ter beschikking is gesteld door kring-
loopwinkel La Poubelle. De expositie van 
Stoute Schoenen is vanaf 14 januari een 
maand lang te bewonderen in Wijkcentrum 
Koningshaven, Kruisvaardersstraat 32c.

Stoute Schoenen Eindexpositie kunstproject met senioren
Dinsdag 14 januari om 17.00 uur opent Wethouder Rolf Dols in Wijkcentrum Konings-
haven de Eindexpositie van Stichting Stoute Schoenen. Bijzondere kunstwerken 
en korte theateroptredens zijn het eindresultaat van een serie kunstworkshops met 
senioren uit de buurt.
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Op dinsdag 18 februari wordt een gratis 
kennismakingsbijeenkomst georganiseerd 
in Wijkcentrum Koningshaven met infor-
matie, video en agenda over de kunstpro-
gramma’s voor het nieuwe jaar. Aanvang 
15.15 uur. Voor inschrijving kunt u mailen 
naar  info@stouteschoenen.com óf een 
briefje in de bus doen bij Jessica Donders, 
Daendelsstraat 80.
Vanaf maart start een nieuw kunstprogram-
ma in wijkcentrum Koningshaven en eind 
januari start er al een themareeks Boetse-
ren in de Reeshof in wijkcentrum Heyhoef.

 

 
V a n  d e  K o o K  

 
Recepten met een verhaaltje  

	 	 	
Nieuwjaarsrolletjes        France Ghijsen	
 
“Even navragen bij schoonmoeder of ik dit Drents familierecept van de overgroot-opa van 
de opa van mijn man mag delen”, zegt Cindy de Grund. Het is een kort telefoontje: hoe 
meer mensen ervan genieten, hoe beter! Het wafeltje, het ’kniepertje’ zoals de platte versie 
wordt genoemd, wordt na het bakken direct opgerold en symboliseert het nog opgerolde 
nieuwe jaar dat voor ons ligt. De platte versie wordt voor oud & nieuw gegeven; het jaar is 
immers uitgerold. “Het geven vind ik zelf het allermooiste”, zegt Cindy. “Het is een jaarlijkse 
familie-sport geworden: wie kan de meeste en mooiste wafeltjes maken uit het beslag? Via 
de familie-app-groep delen we de resultaten en scores.” De wafels worden flinterdun 
gebakken en direct met een houten rolletje opgerold. “Met de overdracht van het recept, 
kregen wij een speciaal wafelijzer plus een speciaal op maat gemaakt houten rolstokje van 
mijn schoonvader. Onze gezins-score zit rond de 120 rolletjes voor vrienden en familie, plus 
eigen voorraad. Nadat de rolletjes zijn afgekoeld kunnen ze geconsumeerd worden, liefst 
gevuld met slagroom. Gelukkig Nieuwjaar!” 
 

Nodig: 
- 1 kg Bloem (goede kwaliteit) 
- 1 kg witte basterdsuiker 
- 4 pakjes (a 8 gr) vanillesuiker 
- 4 eieren 
- 250 gr roomboter 
- 6,6 dl liter warm water 

Bereiden: 
Zeef de bloem in een kom en meng deze met de vanillesuiker. 
Maak een kuiltje en voeg de volgende ingrediënten toe: 
- de in een apart pannetje gesmolten boter (mag niet bruin 

worden); boter na het smelten een beetje laten afkoelen. 
- de losgeklopte eieren (op kamertemperatuur, dus niet uit de 

koelkast). 
- de in het warme water opgeloste witte basterdsuiker, dit 

moet een verzadigde massa zijn; oftewel de suiker moet 
volledig zijn opgenomen en een ‘helder’ water moet zijn 
ontstaan. 

Maak met behulp van de mixer een beslag. 
Per wafel een kleine hoeveelheid beslag ongeveer 20 tellen 
bakken in het wafelijzer. 
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Kom ook naar het diner voor senioren  
op 12 februari 

  
 
Heerlijk meegenieten van een diner speciaal voor senioren uit de wijk, georganiseerd 
door de KBO Sacrament en het Senioren Netwerk Armhoefse Akkers? Dat kan!  
Op woensdag 12 februari is het eerste diner van 2020. U bent weer welkom voor een 
heerlijke winterse maaltijd. Iedereen uit onze wijk van 55+ mag komen: alleen, met z'n 
tweeën of met meerdere personen. Dus schrijf u snel in! 
 
Ontvangst vanaf 17.30 uur. We beginnen wat later met het diner, maar u kunt van tevoren al 
lekker een glaasje drinken. Eindtijd: meestal rond 19.30 uur. De kosten voor dit heerlijke 
driegangen-diner zijn 10 euro per persoon. De drankjes 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 12 
februari, 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. 

Menu op 12 februari: 

÷ Mosterdsoep 
Stokbrood met kruidenboter 

÷ Hutspot met rundvlees op 
grootmoeders wijze 

÷ Bavarois met slagroom 
 

Schrijf uzelf in vóór 5 februari. U krijgt geen bevestiging meer, maar we verwachten u op  
12 februari vanaf 17.30 uur in de Pelgrimhoeve.  
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). 
 
Vriendelijke groeten van KBO Sacrament en het Senioren Netwerk Armhoefse Akkers 
 
 
Ja, ik kom/wij komen op woensdag 12 februari naar het diner in de Pelgrimhoeve  
 
Naam/namen:……………………………………………………………………………………….  
 
Ik kom/wij komen met 1 persoon / 2 personen (graag omcirkelen) 
 
Adres:…………………………………………………………. Telnr.…………………………….. 
 
 
Stop deze bon vóór 5 febr. 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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Een belangrijk onderdeel van de afspra-
ken heeft betrekking op de manier waarop 
er door omwonenden incidenten kunnen 
worden gemeld en hoe GGz Breburg deze 
meldingen vervolgens oppakt. In het be-
heeroverleg hebben wij gezamenlijk vastge-
steld dat het goed is het protocol op punten 
“bij te schaven”, zodat iedere melding wordt 
gevolgd door de actie die op dat moment 
nodig is. 

Communicatie
Het voornaamste verbeterpunt handelt 
over de communicatie. De receptie van Jan 
Wier bedient in de regio meerdere loca-
ties, waaronder de lijn van de crisisdienst. 
Medewerkers hebben vaak weinig tijd om 
meldingen te verwerken omdat de druk op 
de telefoonlijnen groot is. Meldt daarom 
altijd alle relevante informatie (aard, tijd, 
locatie en uiterlijke kenmerken). Dat kan 
via  088016 16 16 7 of  meldingenjan-
wierhof@ggzbreburg.nl. We krijgen soms 
terug dat bewoners afzien van het doen 
van meldingen, omdat er toch niks met de 
melding gebeurt. We hebben met elkaar 
afgesproken dat de receptie de melding 
ALTIJD intern doorzet om te bepalen of de 
melding betrekking heeft op een cliënt van 
GGz Breburg en op welke klinische voorzie-
ning hij/zij verblijft. Zorgpersoneel komt dus 
altijd in actie! 

Melden bij GGz Breburg: Hoe doen we dat samen?                 Eelco Romijn
Sinds 2014 bestaat er een beheerprotocol waar alle afspraken tussen GGz Breburg, 
Novadic-Kentron, Politie, gemeente en omwonenden is vastgelegd. 

Meldingen
Alle meldingen worden door GGz Breburg 
geregistreerd en doorgezet naar manager 
van de receptie en relatiebeheer. De mel-
dingen worden ook altijd doorgezet naar de 
locatiemanager, de Buurtraad, de gemeente 
en het beheeroverleg en waar nodig daar 
verder besproken. Relatiebeheer is verant-
woordelijk voor opvolging van de klachten, 
zorgt ervoor dat er contact wordt opgeno-
men met de melder en koppelt terug wat er 
met de melding is gebeurd en hoe herhaling 
wordt voorkomen. Direct (telefonisch) con-
tact over de manier waarop klachten door 
GGz Breburg in behandeling zijn genomen 
werkt goed en wij krijgen terug dat omwo-
nenden zich op die manier serieus voelen 
genomen. 

Het aantal incidenten op de locatie jan Wier 
is gelukkig heel beperkt. Deze afspraken 
dragen er toe bij dat we bij meldingen snel 
en adequaat kunnen handelen en om-
wonenden weten hoe meldingen worden 
opgevolgd. Dat levert weer een bijdrage aan 
de veiligheid van de wijk.

(Citaat) ‘Zoals u bekend is, heeft de Arm-
hoefse Akkers aan de oostkant van de 
Ringbaan-Oost erg veel last van doorgaand 
vrachtverkeer. Vrachtverkeer dat niet in de 
wijk hoeft te zijn. Vrachtverkeer dat de files 
op de Bosscheweg wil ontwijken en dat 

Nog meer vrachtverkeer in de wijk?
In november publiceerde het Brabants Dagblad de plannen voor de aanleg van een con-
tainerterminal in de haven op bedrijventerrein Loven. Het gaat niet alleen om overslag 
van trein naar schip en andersom, maar ook om het laden en lossen van trucks. De 
Buurtraad stuurde daarom een brief naar het college van B&W om hun zorgen te uiten. 

op de Ringbaan-Oost het spoorviaduct wil 
mijden vanwege de geringe hoogte.’

Bottleneck
De maatregelen die al in een deel van 
onze wijk genomen zijn, hebben nog een te 
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gering effect. Bottleneck blijft het treinvia-
duct over de Ringbaan Oost. De Buurtraad 
ziet het economisch nut van de overslag-
terminal, maar verwacht een toename van 
de bedrijvigheid van vrachtwagens: (citaat) 
‘Die nieuwe terminal zal extra vrachtwagens 
aantrekken die daar moeten zijn om te 
laden of te lossen. Tussen de overslagtermi-
nal en de railterminal Loven gaat het spoor-
lijntje weer in gebruik genomen worden. Dat 
betekent dat zowel de Siriusstraat als de 
Jules Verneweg op gezette tijden afgesloten 
zullen worden als er een trein langskomt. 
Vanuit het belang van onze wijk (zowel van-
wege het sluipverkeer als vanwege verkeer 
op de Ringbaan-Oost) willen wij het liefst 
dat doorgaand vrachtverkeer zoveel moge-

lijk via de daarvoor aangelegde tangenten 
wordt afgewikkeld. Spoorwegovergangen op 
de Siriusstraat en Jules Verneweg dragen 
niet bij aan dat principe.’ 

Inmiddels heeft de gemeente maatrege-
len genomen, getuige de publicatie in de 
Staatscourant van 23 december jl.: ‘Het 
instellen van een verplichte rijrichting linksaf 
of rechtsaf voor vrachtverkeer dat vanuit 
het noorden richting Bosscheweg rijdt.’ 
Vanaf het bedrijventerrein Loven mag dan 
niet meer overgestoken worden naar de 
Hoevense Kanaaldijk om vervolgens via de 
draaibrug aan de Oisterwijksebaan de wijk 
Armhoef te doorkruisen.

Toename van vrachtverkeer op dit kruispunt

Volgende maand vieren 
we weer carnaval in de 
Pelgrimhoeve. Vanaf 
vrijdag 21 februari is het 
vier dagen feest. 
Zo hebben we een ka-
pellenavond, de wijkop-
tocht de Duitse avond en 
de kindermiddag in de 
aanbieding. 
In het februarinummer 
komt het hele program-
ma.
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Het aantal AED-apparaten in onze wijk is recent uitgebreid. Er hangt er nu ook 
een aan de Tivolistraat 60 tegen de gevel van de ingang van het 1e appartemen-
tenblok.
 
Wijkgenoot Ruud v.d. Steen verkocht op de laatste dag van 2019 weer een mooie 
lading oliebollen. Met deze actie probeerde hij geld in te zamelen voor de strijd 
tegen kanker. Hij gaat in juni 2 keer rennend de Alpe d’Huez op. 

Op 12 januari van 12:00 tot 14:00 uur start de ruimtevaartschool in het Future-
Lab van Bibliotheek LocHal. Een leerzaam programma over allerlei aspecten van 
de ruimte voor kinderen van 9 tot 13 jaar. De kosten zijn € 60 voor 6 zondagen in 
totaal. Aanmelden:  https://www.bibliotheekmb.nl/ruimtevaartschool.html

Op 12 januari om 12.30 uur begint het nieuwjaarsconcert met Trio d’Encore in het 
Cenakel. Entree is € 15,00. Kijk voor meer informatie en het volledige programma 
2020 op  www.cenakel.nl. Reserveren via  info@cenakel.nl

Bij voetbalclub Were Di zijn ze nog steeds naarstig op zoek naar een penning-
meester.Heb je interesse? Maak dit dan kenbaar aan de voorzitter: 
 voorzitter@rksvweredi.nl Op  www.rksvwerdedi.nl vind je meer informatie.

Onze wijk heeft er in één klap weer 36 nieuwe bewoners bij. Rond de Kerstdagen 
konden ze volop aan de slag met het inrichten van hun appartement in de flat aan 
Spoorlaan 6. 
 
Op dinsdag 14 januari is geriater Loes Valckx te gast in het Alzheimer Café rond 
het thema: ‘Ik ben verwezen naar de Geheugenpoli, wat staat me te wachten?’ 
Deze gratis avond begint om 20.00 uur op Korvelplein 60. 

Volgens het FietsForum worden de rotondes in Tilburg de komende jaren aange-
pakt. Fietsers krijgen op de heringerichte rotondes veelal voorrang en er wordt ook 
meer rekening gehouden met voetgangers die moeten oversteken.

(Vervolg op pag. 36)
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KK ii nn dd ee rr pp aa gg ii nn aa __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __   

 
Op reis deel 5 

“Ik verveel me,” zucht Fajnd, “eigenlijk zou ik het liefst…”. Ze zucht en schommelt met haar benen 
heen en weer. “Ik verveel me te pletter. Dit is toch geen leven voor een kabouter!”
“Ik verveel me ook,” zegt haar man Waddif, “Ik wil zo graag weer naar buiten. Lekker in het zon-
netje zitten, door de regen wandelen, door de storm ploeteren, door de sneeuw baggeren.” Ook 
Waddif zucht. “Ik hou niet van avontuur dat weet je, maar ik wordt stapelgek van dat binnen 
zitten. Voor de kinderen is het wel leuk hier. Maar ik… we blijven hier toch niet voorgoed?”.
Fajnd schudt haar hoofd. De kabouterfamilie is weken geleden vertrokken uit de Takkenbende, 
gevlucht eigenlijk want er waren zoveel Harige Rupsen dat ze alsmaar binnen zaten en nu zit-
ten ze weer binnen, in een oud poppenhuis, in de kelder van een school. Naar buiten gaan is te 
gevaarlijk want ook na school komen kleinmensen spelen op het schoolplein en ze kunnen het 
risico niet lopen dat ze ontdekt worden.
“Nee, “ zegt Fajnd, “We waren op weg naar de Holle Boom en als het aan mij ligt gaan we daar 
nog steeds naar toe. Ik weet ongeveer hoe we er moeten komen dus dat is het probleem niet.” 
Fajnd weet overal de weg en is al vaak op onderzoek uit geweest. 
“Dus,” zegt opa Nowit, “moeten we weer verder trekken.” In het poppenhuis heeft hij alles gere-
pareerd wat er maar te repareren viel. Opa Nowit heeft niets meer te doen. “Alleen de kinderen. 
Hoe vertellen we het de kinderen?” 

                  èèn                          twee                         drie                            veel                          heel veel

Riskie en Driem hebben het naar hun zin hier op school. Ze zitten vaak achter in de klas verstopt 
en hebben leren lezen en schrijven. Ze hebben pas ontdekt wat rekenen en tellen is. Normaal 
kunnen kabouters tot drie tellen. Alles wat na drie komt is veel of heel veel. Zo hebben ze dat 
geleerd. Maar nu hebben ze geleerd cijfers te schrijven en kunnen ze tot honderd tellen en ook 
weer terug. 

Riskie en Driem lezen in een groot boek. ”Ik zou wel eens wat anders willen.” zegt Riskie met 
 een zucht. “Ik vind het wel leuk om dingen te leren en om zo in de klas rond te loeren. Maar 
soms wil ik… Ik weet niet, buiten spelen of zo.” 
“Ik ook,” zegt Driem, “Ik wil lekker op een boomtak liggen en naar de wolken kijken.” Lezen is 
vermoeiend voor de kabouterkinderen. Driem loopt over de bladzijden om te lezen en Riskie 
draait de grote bladzijden om. “Ik wou dat er kleinere boekjes waren.” bromt Riskie.
“Bijna uit, “ zegt Driem, “en ze leefden nog lang en gelukkig. Zo. Nu gaan we naar beneden.”
De school is uit. Alle kleinmensen zijn naar hun huizen dus het is stil en leeg op de gang. Als ze 
bijna bij de kelder zijn schrikken ze. Er zijn nog grootmensen op school. Ze verstoppen zich snel 
en stil onder een achtergelaten gymtas. 
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Kattenknutsel 
 

 - Trek of teken het kattenfiguurtje over en kleur het 
in. Wil je er een lapjeskat van maken, beplak het 
lijf en de pootjes dan met lapjes 

- Knip het figuurtje uit 
- Knip de lijntjes in 
- De onderste drie strookjes worden de 

achterpootjes en de staart 
- De bovenste strookjes vormen de voorpootjes en 

de hals 
- Vouw de hals heen en weer en buig de pootjes 

naar beneden. 
- Vouw alle vier de pootjes om en plak ze op een 

ondergrond van stevig papier. Hierop kun je de 
naam van jouw kat schrijven 

 

 

“Ik wil een grote opruiming. Hier op school wordt te veel rommel bewaard.” Horen ze een groot-
mens zeggen. “Klopt, meneer Koen” antwoordt een ander grootmens, “het zou van onder tot 
boven eens nagelopen moeten worden.”
“Ik wil er zo snel mogelijk mee beginnen.” zegt de eerste stem, “misschien dat kinderen uit groep 
zeven en acht kunnen helpen? Ik ga het bespreken dan kunnen we morgen meteen in de kelder 
beginnen.” De grootmensen lopen de gang uit en verdwijnen in een lokaal. 
Riskie en Driem kijken elkaar aan. “Opruiming?” vraagt Riskie, “Ze bedoelen toch niet…” Driem 
heeft van schrik haar hand voor haar mond geslagen. “Jawel. Ze gaan opruimen van onder tot 
boven. Morgen al! Kom snel!” Samen rennen ze naar de kelder.
Driem en Riskie stormen de trap af en willen vertellen wat ze hebben gehoord. Opa Nowit is 
zijn gereedschap netjes aan het opbergen. Fajnd en Waddif staan gebogen over een plattegrond 
die Fajnd gemaakt heeft van de omgeving van de Holle Boom. Voordat de kabouterkinderen iets 
kunnen zeggen horen ze een rare doffe dreun. Iedereen kijkt in de richting van het geluid dat 
uit de buurt van het kelderraampje lijkt te komen. Fajnd gilt, ze kan er niets aan doen. Riskie en 
Driem duiken achter hun vader Waddif. Opa Nowit laat zijn gereedschap vallen.
Voor hen zien ze een verschrikkelijk groot beest met groengele ogen. Het beest komt op hen af 
en Riskie weet het zeker. Dit is het verschrikkelijke beest waar de muizen weleens van verteld 
hebben toen ze nog bij de Takkenbende woonden. Een heel gevaarlijk beest. Het is een Kat!
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Jan van Straaten uit Berkel-Enschot weet veel over de natuur in Brabant. Hij wil 
een boek gaan uitgeven over het gebied de Benedictus en over Moerenburg. 
Leden van de Werkgroep Behoud Moerenburg en van de Stichting Duurzaam-
heidsvallei gaan hem daarbij van de nodige informatie voorzien. 

De plannen om de contouren van Kasteel Durendaal, als eindpunt van een wan-
deling door een deel van Moerenburg te realiseren, zijn ter ziele. De Gemeente 
Oisterwijk heeft op die plek een nieuwe parkeerplaats aangelegd. 

De Duurzaamheidsvallei bestaat dit jaar 5 jaar. In het voorjaar van 2020 staat 
een terugblik over wat (al) gerealiseerd is op het programma met daarbij ook een 
vooruitblik en een visie op de komende jaren.

Het FietsForum zoekt nog steeds nieuwe vrijwilligers die het kernteam kunnen 
versterken. Ken je iemand of wil je zelf iets betekenen voor de mobiliteit in de stad? 
Heb je een warm hart voor voetgangers en fietsers in het algemeen? 
Via info@fietsforumtilburg.nl. kun je contact opnemen.

 

Nieuwe rubriek:  OOmm  ttee  zzooeenneenn 
 
EErr  wwoorrddtt  ssoommss  wwaatt  aaff  ggeemmooppppeerrdd,,  ooookk  iinn  oonnzzee  wwiijjkk........  MMaaaarr  vveerrggeeeett  nniieett  
ddaatt  eerr  ooookk  vveeeell  mmooooiiee,,  ppoossiittiieevvee  ddiinnggeenn  ggeebbeeuurreenn..  DDiinnggeenn  wwaaaarrvvaann  jjee  ddeennkktt::  
ddaatt  mmaaaakktt  jjee  ddaagg  wweeeerr  ggooeedd..  WWee  zziijjnn  oopp  zzooeekk  nnaaaarr  zzuullkkee  vveerrhhaalleenn..  ZZee  hhooeevveenn  
nniieett  llaanngg  ttee  zziijjnn,,  aallss  zzee  mmaaaarr  vvoooorr  eeeenn  ((gglliimm))llaacchh  zzoorrggeenn..  SSttuuuurr  uuww  ppoossiittiieevvee  
bbeerriicchhtt  nnaaaarr  ddee  rreeddaaccttiiee::  77  aarrmmhhooeeffsseeaakkkkeerrss@@ggmmaaiill..ccoomm  ooff  ggeeeeff  eeeenn  
sseeiinnttjjee,,  ddaann  kkoommeenn  wwee  llaannggss  oomm  hheett  oopp  ttee  sscchhrriijjvveenn  

 
Half vier in de nacht van oud op nieuw. Een groepje jongelui kiest het muurtje langs mijn 
tuin als uitrustplek. Stoer gepraat, stemverheffingen, lachen om niets. Uitgaanspubliek, 
afkomstig van de stad, compleet met flesjes bier, hot wings, paprika chips… 
 
Twee meisjes op de fiets hopen te passeren. No way. Ze trekken meer dan de aandacht. 
Te mooie kleding, veel gegiebel en gelach. Teveel uitdagingen voor het groepje.  
De macho’s profileren zich. Het eerst vriendelijke, maar wat agressieve praatje ontaardt. 
Fietsen gaan op de grond, gepluk en getrek. Het wordt niet leuk meer… 
 
Uit het open raam, roep ik een waarschuwing. Het groepje kijkt omhoog, lijkt niet te 
reageren. De meisjes grijpen hun fietsen, spurten er vandoor. Kijken niet op of om.  
Een groepslid steekt zijn middelvinger naar me op: klootzak! Dan laat hij zijn flesje op het 
trottoir uiteenspatten. Goed voorbeeld doet goed volgen. Het groepje druipt af… 
 
Een dag later ligt er een mooie bedankkaart van een zekere ‘Ilse en Eline’ in mijn 
brievenbus … 
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Bij FC Tilburg zijn ze heel content dat Sjaak 
Cox uit de Boerhaavestraat bereid is op 
interim-basis als jeugdvoorzitter gaat func-
tioneren. De vereniging blijft op zoek naar 
een geschikte kandidaat voor deze functie.

Sectiehoofd
Deze vereniging voert met ingang van dit 
jaar ook een structuurwijziging door. Elke 
leeftijdscategorie van de jongenstak heeft 
een sectiehoofd gekregen in de persoon 
van de trainer-coach van het eerste team. 
Bij de meisjes is dit nog niet zo, omdat het 
aantal meisjesteams nog te gering is. Om 
de voetbalopleiding bij de meisjes verder 
door te ontwikkelen gaat Marco van den 
Besselaars aar aan de slag.
De eerste hoofdtrainer van FC Tilburg, So-
fus de Rooij neemt na dit seizoen afscheid. 
Dat is in goed overleg met het bestuur af-
gesproken. Vooralsnog wacht hem nog een 
stevige klus, want door blessureleed is FC 
Tilburg momenteel gezakt naar de voorlaat-
ste plaats in de 2e klasse E. Een inhaalrace 
is dus echt nodig.

Langs de sportvelden
Voor de sportverenigingen in onze wijk betekent oud op nieuw natuurlijk ook aan-
dacht voor vernieuwingen en activiteiten.

Borrels
Bij Were Di voetbal is afgelopen zaterdag 
weer de traditionele nieuwjaarsloop geor-
ganiseerd met afstanden van 1 km. voor de 
mini’s; 5 km. voor JO12 en ouder + senioren 
en de 10 km. voor de echte fanatiekelingen. 
Aansluitend was er een nieuwjaarsborrel. 
De dag daarop hield FC Tilburg haar nieuw-
jaarsreceptie.
Deze vindt bij Were Di Hockey plaats op 26 
januari a.s. met een heuse Bubbles Party. 
Tijdens deze bijeenkomst zullen ook de 
Winterkampioenen gehuldigd worden.

Ook in onze wijk zijn we 2020 knallend en met veel siervuurwerk ingegaan. Wat rest is de 
rommel op een groot aantal plaatsen, maar ook de gedachten aan een mooie, maar 

nevelige avond. De redactie wenst alle lezers een fijn en gezond jaar met 
zo mogelijk vele heuglijke momenten
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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.

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

Collectes 
05 t/m 25 januari                       vrije periode 
26 januari t/m 1 februari            Hersenstichting 
02 t/m 15 februari                      vrije periode 

 
 

Start leesclub Engels  
 
In Tilburg start een leesclub Engels. In Boekhandel Gianotten Mutsaers is op donderdag-
avond 16 januari om 19.00 uur een informatiebijeenkomst voor mensen die graag 
Engelstalige boeken lezen en het leuk vinden om die met andere liefhebbers van de 
Engelse taal te bespreken.  
Meer informatie over de werkwijze is te vinden op : www.senia.nl. 
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BUURTAGENDA 

24 jan. 20.30 – 00.00 uur Café Zomerlust 
De gezelligste Nieuwjaarsborrel 

3 feb. Vanaf 20.00 uur Café Zomerlust 
Kom gezellig een gezelschapsspel spelen [Ludens 013] 

6 feb. 19.30 – 21.00 uur La Poubelle 
Repair Café voor reparatie van nog bruikbare spullen 

12 feb. Vanaf 17.30 uur Pelgrimhoeve 
Seniorendiner (opgeven vóór 5 februari) 

 
INFORMATIE 
Ø Buurtkrant E-mail: armhoefseakkers@gmail.com 
     Redactie-adres Spoorlaan 2    5017 JS Tilburg     
     Advertenties Anneke v.d. Avoird Bosscheweg 192   ( 542 30 65 
  
Ø Buurtkrant 

medewerkers 
Gerben van Eeuwijk – Toon van Gestel (column) - 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 

Buurtkrant 
Deadline kopij volgend nummer  
Verschijningsdatum rond:  

     23 januari  
      7 februari  

Heeft u tips over actualiteiten? Geef ze door via 77 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 77 armhoefseakkers@gmail.com  
 

Ø Buurtraad E-mail: 77 buurtraad@armhoefseakkers.nl 
Secretariaat:                J.P. Coenstraat 34a,     5018 CT Tilburg 

     Leden 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 (penning-
meester, klankbordgroep Moerenburg), Hein Jacobs ( 542 61 10 (DAAD, 
Jan Wier), Remco Westhoek ( 535 70 08 (Kerk & Klooster, Groen, 
Moerenburg). 

     Vergadering Eerstvolgende vergadering: 14 januari. 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 
Elco Tissen 
(Armhoefse Akkers)  
Ramon Stoops 
(Moerenburg) 

Er is geen vast spreekuur. De wijkagenten maken graag een 
persoonlijke afspraak. Bel: ( 0900 8844, of mail naar:  
7 wijkagenten-armhoef-hoogvenne.tilburg-centrum@politie.nl 
voor Elco Tissen en 7 cluster-2.groene-beemden@politie.nl als 
het Moerenburg betreft 

  
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 

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

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

Ø AED-apparaat Pelgrimhoeve, Terrein Jan Wier, Hogendriesstraat en Tivolistraat 
60. Leren omgaan met AED? Mail naar 7 aedtilburg@ziggo.nl  

  
Ø Ouderenzorg 

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

  
Ø Senioren Netwerk 

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

  
Ø Centraal Meldpunt 

Gemeente Tilburg 
Voor klachten of opmerkingen over uw woonomgeving:  
(14 013 of e-mail via de site : www.tilburg.nl.  
 

Ø Overlast rond Jan 
Wier / Meldpunt 
GGz 

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 
Waterpaviljoen 
Moerenburg 

 

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

Ø Misstanden in 
Moerenburg 

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

Ø Buurtpreventie 
Team Piushaven 

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

St.Josephstraat 85A                                                                                                                                                                                                   
5017GD Tilburg                                                                                                                                                                                                                        
013 5435109                                                                                                                           

 

Ook kunt u hier                                                                                                                                                                          
uw schoenen                                                                                                                                                        
afgeven voor  reparatie. 
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Frans Erensstraat 44  5044 PM Tilburg
T  013 - 463 53 54   M  06 - 489 37 502
E  info@oerlemansschildersbedrijf.nl
I  www.oerlemansschildersbedrijf.nl

schilderwerk
wandafwerking
restauratieschilderwerk
hout- en marmerimitatie 
decoratieve technieken

F r a n k  O e r l e m a n s

OERLEMANS

schi ldersbedr i j f
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