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Aan de wieg van de buurtkrant: Cees Jongmans

Toon van Gestel

Deze maand gaat de buurtkrant zijn 45e jaargang in. Een mooie gelegenheid om eens
stil te staan bij het begin van de buurtkrant, waarvan de eerste jaargang startte op 1
maart 1976. In gesprek met een van de oprichters, Cees Jongmans, intussen ook een
groot aantal jaargangen verder: hij zit nu in zijn 85e jaargang.
Het besluit om een buurtkrant op te richten
werd kort voor het verschijnen van de
eerste editie genomen in Café Sacramento
(nu restaurant Te koop?), waar de pas
opgerichte Buurtraad toen zijn vergaderingen hield. Samen met Cees Jongmans
vormden Jos van de Brink, George Bedaux
en Peter Goedhart de eerste buurtkrantredactie. De bijdragen van Cees waren voornamelijk foto’s en illustraties en daarnaast
het werven van adverteerders. Iets wat nu
sinds jaar en dag Anneke van der Avoird
doet.
Buurtcentrum
De Buurtraad vond een jaar later in 1977
een nieuw onderkomen in JP Coenstraat
75, zijnde het huis van Cees Jongmans
zelf, en wel op de begane grond. Cees had
het pand juist aangekocht en nam zijn intrek op de eerste en tweede verdieping. Jos
van de Brink, tevens lid van de Buurtraad,
richtte als binnenhuisarchitect de begane
grond van Cees’ huis als buurtcentrum in.
Burgemeester Letschert himself kwam het
nieuwe buurtcentrum openen.
Er zouden verschillende buurtactiviteiten
hun plek vinden, waaronder een heuse
kinderopvang. In de loop der jaren beschikten wel tien personen over de huissleutels,
want Cees was vanwege zijn werk als
impresario (vanaf 1965 ‘The Mental Bats!)
en organisator van concerten voor bands
en soloartiesten meestal van huis. Tot

Cees Jongmans is trots dat ‘zijn’ wijkblad
nog steeds bestaat
het voorjaar van 1983 bleef de Buurtraad
vergaderen bij Cees thuis zogezegd, maar
verhuisde daarna naar Carré, dat na de
sluiting in 1982 van het Elisabethziekenhuis, als multifunctional avant la lettre werd
ingericht.
A5-formaat
Al bij de start drong Cees aan op een klein
formaat buurtkrant, wat tot het gevolg heeft
gehad dat we nu na ruim vier decennia
uw buurtkrant nog steeds in A5-formaat in
uw brievenbus laten bezorgen. Cees staat
net als de redactie nog steeds achter dat
formaat, want overzichtelijk en makkelijk
om mee te nemen. Enkel een buurtkrant
online dat hoeft voor Cees niet zo, want dit
formaat buurtkrant is toch veel handzamer
en makkelijker bereikbaar. Bovendien is het
gevaar van verloren gaan voor archivering
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heid gepubliceerd wordt. De samenwerking
en wederzijdse betrokkenheid is altijd goed
gebleven.
Cees Jongmans zou de band tussen buurtkrant en lezers wat meer inhoud willen zien
krijgen, in de vorm van bijdragen van de lezers als buurtbewoners zelf. Oorspronkelijk
was dat ook het doel van de oprichters, een
buurtkrant voor én door de bewoners uit de
buurt. Dat de redactie door de jaren heen
altijd op sterkte is gebleven, bewijst ook dat
veel buurtbewoners zich bij het wijkblad
betrokken voelen.

met een hardcopy uitgave een stuk kleiner.
Steeds vaker blijkt digitaal materiaal voor
archiefvorming onbereikbaar.
De buurtkrant had de eerste jaren nog een
lichtgele omslag en hij verscheen net als nu
tien maal per jaargang. Het drukwerk werd
verzorgd door de toenmalige gemeentelijke
DSW-voorziening. Daarna is de buurtkrant
nog jarenlang van de drukpersen gekomen
van haar opvolger, Diamant.
Bijdragen
De band tussen buurtkrant en Buurtraad
was in het begin nog heel hecht, te meer
omdat de redactieleden meestal tevens
Buurtraadslid waren. Aanvankelijk bepaalde de Buurtraad wat er in de buurtkrant
verscheen. Later werd die onderlinge band
wat losser, want steeds vaker traden ook
buurtgenoten van buiten de Buurtraad tot
de redactie toe. Zo ontstond de situatie tot
op de dag van vandaag dat de buurtkrant
onder eigen redactionele verantwoordelijk-

Het feit dat zijn buurtkrant na bijna 45 jaar
nog steeds bestaat én floreert, vervult Cees
met trots. Samen met een hecht team in
de vorm van Buurtraad en tevens buurtkrantredactie heeft hij toen iets blijvends
gecreëerd. Hij ziet de buurtkrant nog altijd
graag bij hem in de brievenbus vallen, want
deze vormt nog altijd een goede informatiebron over wat er speelt in en om de wijk,
zoals het verkeer, de school, de kinderopvang, de Piushaven, de kerk, Moerenburg
enzovoorts.
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Spits op de Sacramentstoren
De gehele toren van de voormalige Sacramentskerk aan de Ringbaan Oost is volledig
‘ingepakt’ in stalen steigers. Goed om te weten dus, hoe het nu zit met het realiseren
van een nieuwe spits.
De vrijwilligers van de voormalige werkgroep ‘Kerk & Klooster’ hebben niet
stilgezeten. Natuurlijk was het een stevige
domper dat de gemeenteraad een garantiestelling van bijna een half miljoen in het
najaar heeft afgewezen, maar er is ook
echt goed nieuws te melden zo horen we
van wijkgenoot Pieter Siebers.
Gift
“Om te beginnen hebben we een particuliere gift binnen van € 200.000 uit een
stichting die zich bezighoudt met duurzame
projecten. Dat is een enorme opsteker
en vandaar ook dat we het advies van
wethouder Mario Jacobs ter harte hebben genomen om nu alle fracties in onze
stad apart te benaderen. Met een 8-tal
partijen zowel uit de coalitie als de oppositie hebben we al om de tafel gezeten en
daar wordt welwillend gereageerd op ons
voorstel een garantiestelling van € 300.000
aan de gemeente voor te leggen. Omdat
onze eerdere aanvraag is afgewezen, zou
er nu een motie hiervoor ingediend moeten
gaan worden, hopelijk in maart/april”, aldus
Pieter Siebers.
Nog een fors bedrag toch? “Het gaat om
een maximum bedrag. We hebben plannen

Het is inmiddels alweer 18 jaar geleden dat
de Sacramentstoren een spits droeg
om een aantal fondsen te werven en een
crowdfunding op te zetten. Ik heb goede
hoop dat daar ook nog een aanzienlijk
bedrag uitkomt, zodat de gemeentelijke
bijdrage omlaag kan.
In de oorspronkelijke plannen gingen we
uit van 2½ tot 3 ton voor de bouw, maar
ondertussen zijn de bouwkosten ‘sky high’
gestegen en dat kon nog weleens even zo
doorgaan.”
Stichting
Inmiddels is een stichting opgericht voor
de ‘oprichting en beheer van de spits’. “In
het democratisch gekozen ontwerp van
Jos ten Brink wordt gebruik gemaakt van
onderhoudsarme materialen. Zo is het glas
bijvoorbeeld zelfreinigend. We gaan er dan
ook vanuit dat de beheerkosten overzienbaar zijn. Met de toekomstige bewoners
van de toren hebben we goede contacten
en zij zien een nieuwe spits als een mooie
bekroning”, aldus Pieter. In de afgelopen
periode hebben de vrijwilligers van de
werkgroep daarnaast goede gesprekken
gehad met omwonenden en dus ook met
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wijkbewoners die het lichtplan voor de toren
niet zien zitten. Pieter: “Als we straks zover
zijn dat we kunnen gaan bouwen, dan zal
er opnieuw overleg met omwonenden zijn
over het lichtontwerp, want het mag duidelijk zijn dat dit zeker geen overlast mag
veroorzaken.”

Overigens zou de huidige steiger rondom
de toren ongeschikt zijn voor de bouwactiviteiten van de spits. “We hopen wel gebruik
te kunnen maken van de materialen die
de bouwer van de huizen tot zijn beschikking heeft. Daarover voeren we binnenkort
gesprekken”, aldus Pieter.

Wijkkwis Armhoef 2020

Doe jij dit jaar ook mee?
‘We schrijven het jaar 1900. De wijk Armhoefse Akkers bestond
nog niet. Het deels moerassig gebied was nog veelal onontgonnen
en bestond uit zandgronden met heide, struikgewas en bospercelen.
Hier en daar was een boerderij te vinden, maar de boeren hadden het zwaar te halen
op deze schrale gronden. Armoede vierde de boventoon. Het Wilhelminakanaal moest
nog gegraven worden en het gros van de wegen bestond uit platgetreden paden en
karresporen.’
Zo begint een van de opdrachten van de
Wijkkwis Armhoef 2020 die dit jaar op
zaterdag 6 juni gespeeld gaat worden.
Deelname is mogelijk voor teams van ±
10 – 14 personen met een gezonde mix
van kennis en kunde. Aan leeftijd zijn geen
grenzen gesteld en ook mensen van buiten
de wijk Armhoefse Akkers mogen gewoon
meedoen, mits minimaal 1 lid van het team
in onze wijk woonachtig is (geweest).
Kwisboek
Ook dit jaar is de organisatie weer in handen van 4 personen: Corin Sweegers, Debbie de Weijer, Klaartje van Beerendonk en
Jaap van Loon. Zij bedenken de vragen en
opdrachten en gaan op zoek naar sponsors
die voor € 25 ook een ‘eigen’ vraag in het
Kwisboek krijgen.
Om mee te kunnen doen aan deze interactieve avond, verzamel je zelf een gezellige
groep mensen om je heen en je schrijft je in
onder een zelfgekozen naam.
Zoals bekend, worden de teams één week
van tevoren – op 29 mei - op de hoogte
gebracht van twee ‘meesterproeven’; een
extra uitdaging die in deze editie overigens niets te maken heeft met bakken en
braden. Op zaterdag 6 juni om 19.00 uur

Terwijl de deelnemers zich buigen over
allerlei vragen, zijn weer andere bezig
met het uitvoeren van opdrachten
kan het Kwisboek opgehaald worden bij de
Pelgrimhoeve. Daarna hebben de teams de
tijd om tot 23.00 uur zoveel mogelijk vragen
en opdrachten te vervullen.
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Schildersbedrijf Michel van Gemert
Voor al uw binnen- en buitenschilderwerk
Tevens ook kleine stukadoorwerken
30 jaar ervaring in onderhoudswerken en nieuwbouw
Vrijblijvende offerte
Eikenbosch 43
5056 GB Berkel-Enschot
Tel: 013 - 5367336
Mob.: 06 – 22790145
Winterschilder:
van oktober t/m februari 10% korting
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Senioren
Inmiddels voor de 3e keer worden ook de
senioren in onze wijk van harte uitgenodigd voor een gezellig en gratis avondje.
Als tegenprestatie wordt hen gevraagd om
enkele opdrachten mee te bekijken en te
beoordelen of gewoon zelf mee te doen
met een bepaalde opgave. Op zaterdag 6
juni worden ze uiterlijk om 18.45 uur in de
Pelgrimhoeve verwacht, waar de spelleiding verdere uitleg zal geven. Graag willen
we weten op hoeveel mensen we mogen
rekenen en vragen dus om jezelf hiervoor
op te geven bij een van de organisatoren of
via onderstaand mailadres.
De Wijkkwis bestaat uit ongeveer 100 vragen en opdrachten welke zijn verdeeld over

12 rubrieken. Enkele vragen en opdrachten
kunnen specifiek gaan over de wijk Armhoefse Akkers. Ook deze keer zullen in dit
wijkblad de komende maanden alvast wat
vragen worden opgenomen.
Deelname aan de Wijkkwis kost € 25 per
team. Dit bedrag dien je gelijktijdig met de
aanmelding te bezorgen bij Blossom Armhoefstraat 44 of via de bank: NL16 INGB
0006 893813 t.n.v. D.J.J. de Weijer Tilburg
o.v.v. Wijkkwis en teamnaam.
Aanmelden is mogelijk tot en met 22 mei
en kan eveneens via  wijkkwisarmhoefseakkers@gmail.com. Voor vragen kun je
ook op dit mailadres terecht.

Hallo Challenge						

Lucy Reijnen

Gewoon elkaar goedendag zeggen. Een goede gewoonte. In de stad doen we dat niet.
Wanneer je buiten in Moerenburg wandelt gewoonlijk wel. In onze eigen wijk soms
wel en soms niet; hangt ervan af.
Maar waar dat dan precies vanaf hangt
is onduidelijk. Vreemd eigenlijk die ongeschreven regels. Misschien moeten we
die ongeschreven regel over groeten eens
opschrijven: vanaf nu zeggen we iedereen
die we tegenkomen gewoon gedag.
Terug groeten
Na een rondje Moerenburg loop ik de brug
over en kom twee meisjes tegen. Ze lachen
vriendelijk naar me en zeggen iets. Ik hoor
hen niet want ik heb een koptelefoon op. Ik
loop naar hen toe en doe mijn koptelefoon
af. “Dag mevrouw”, zeggen ze. “Dag meiden”, zeg ik en excuseer me omdat ik niet
direct reageerde. “Geeft niet hoor”, zegt
een van de twee, “we wilden alleen maar
hallo zeggen en dan kijken of u ook hallo
zou zeggen.” “We doen een challenge”, vult
de ander aan.
Ze gingen lekker buiten steppen en
bedachten een challenge: ze zouden net
zo lang hallo zeggen tot tien mensen iets
teruggezegd hadden. Ik was nummer tien
en dus was de challenge gehaald. Ik loop
een eindje met hen op en vraag wat door.

Maud en Anne vinden het leuk
als iemand teruggroet
Wat een gezellige meiden. Dit mag de hele
buurt weten en ik nodig ze uit voor een kort
interviewtje. Ze nemen me mee naar hun
huis, omdat ik voor een interview wel zeker
wil weten of de ouders hiervoor toestemming geven.
Challenge
De meisjes zijn 8 jaar oud en spelen
regelmatig met elkaar. Ze zitten bij elkaar
in de klas op de Armhoefse Akker in groep
5. Maud van Fessem heeft de challenge
9

bedacht. Een challenge is eigenlijk een
uitdaging. Ze heeft dit bij YouTubers gezien
en kwam zo op het idee. Niet dat ze nu al
die dingen die ze op YouTube zien ook willen gaan nadoen. Ze zijn slim genoeg om
te bedenken dat dat geen goed idee is. “Ja,
daar doen ze wel hele gekke dingen.” Dat
zouden ze nooit zelf doen. Anne Smolders
schudt haar hoofd, “Dat doen wij niet”, zegt
ze.
Deze challenge vonden ze wel leuk. Het
was ook goed gelukt want eigenlijk iedereen was vriendelijk geweest. Maud doet
wel vaker een challenge. “Of nou ja, een
spelletje en als we het lukt hebben we
de challenge gehaald.” Wat ze weleens
gedaan heeft is de kamer vol gelegd met
obstakels zodat het moeilijk is om naar de
overkant te komen. Daar maakt ze dan een
challenge van.

Voorbeeld
Ik vind het een supergoed idee van de
meiden. Een idee dat navolging verdient.
Dus ik daag buurtbewoners uit: doe mee
aan deze challenge: we gaan iedereen die
we tegenkomen groeten. We doen dat en
blijven dat doen net zo lang tot iedereen in
de wijk vanzelf en zonder nadenken groet.
Een praatje maken mag, hoeft niet. Hand
opsteken of een zwaai mag ook maar alleen in gevallen van grote haast. Een knikje
is te weinig: dat telt niet. Wie neemt de
challenge aan?…

Groen-ambassadeurs gezocht!
In veel wijken van Tilburg (met name in de oudere delen) zijn een groot aantal smalle
straten zonder groen. Omdat het groen in de straat zorgt voor minder hitte, minder
wateroverlast, een betere luchtkwaliteit en een prettiger straatbeeld stimuleert de
gemeente ‘vergroenings-projecten’ in de wijken.
Zo zijn er bijvoorbeeld in de Pastoor van
Beurdenstraat en de Bredaseweg lantaarnpalen van groen voorzien. In deze
voorheen kale straten groeien nu op verschillende plekken de wingerd, de blauwe
regen, de klimbes, de kamperfoelie, de
bosrank en de Duitse pijp.

allerlei ‘groene’ initiatieven in de wijk. Zo
heeft de Buurtraad zich bij de herinrichting
van de J.P Coenstraat en de Armhoefstraat
ingezet voor nieuwe bomen en beplanting
van een goede kwaliteit en zijn er op vele
plekken geveltuintjes verschenen.
Bloembakken
Sinds vorig jaar bestaat de mogelijkheid om
gesubsidieerde bloembakken te bestellen.

Straten zonder groen
In onze wijk zijn ook een groot aantal straten zonder groen te vinden, met name ten
oosten van de Ringbaan. Voorbeelden zijn
de Van Heutszstraat, de Cornelis Speelmanstraat en de Loudonstraat; straten
zonder voortuinen, bomen en perken. De
bestrating loopt hier van gevel tot gevel en
alle beschikbare ruimte wordt gebruikt voor
het parkeren van auto’s. Omdat de vergroening van de wijk belangrijk wordt gevonden
door zowel de gemeente als bewoners
stimuleert de Buurtraad al sinds jaar en dag

Deze bloembakken zijn nu met
40% korting aan te schaffen
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Een voorbeeld van deze bloembakken is
te bewonderen in de Cornelis Speelmanstraat.
Deze bloembakken zijn nog altijd te bestellen via  www.armhoefseakkers.nl, kijk
bij dossiers en dan bij ‘dossier groen in de
wijk’.
Voor de duidelijkheid: deze bakken worden
gratis bezorgd en opgehangen. De prijs
is dus inclusief arbeidsloon en bevestigingsmaterialen. Omdat de Buurtraad de
aanschaf van deze bloembakken met name
voor de smalle straten zonder voortuinen
en openbaar groen wil bevorderen, krijgen mensen die hier wonen de komende
maand (tot 1 mei 2020) een korting van
40%. Op de website van de wijk is een
kaartje te vinden met betreffende straten,
Mocht jouw straatdeel niet in het kaartje
zijn opgenomen en ben je van mening dat
je toch voor korting in aanmerking komt,
laat het ons dan weten. We bekijken dan
of je voor de regeling in aanmerking komt.
Mail naar  groen@armhoefseakkers.nl
met evt. vragen of bestel meteen via het
online-bestelformulier.

Lantaarnpaal in het groen

Groen-ambassadeurs
Deze en andere kleinschalige acties zorgen
er samen voor dat ook in de eerder genoemde smalle straatjes groen mogelijk is,
zonder dat het ten koste gaat van de ruimte
die nodig is voor bijvoorbeeld parkeren of
om te lopen. Voor het bundelen van de
ideeën in de wijk is sinds ruim een jaar de
werkgroep ‘Groen in de wijk’ actief. Deze
werkgroep is op zoek naar nieuwe groenambassadeurs, die willen meedenken over
groenplannen voor de wijk en die (samen
met hun buren} de vergroening van hun

eigen straat willen aanpakken. Voor leuke
ideeën zijn zowel bij de Buurtraad, als bij
de gemeente en de provincie budgetten
beschikbaar. Wil je meedoen als groen-ambassadeur, mail dan je ideeën en plannen
voor een groenere wijk naar  groen@
armhoefseakkers.nl.
Mede namens de Buurtraad, de werkgroep
‘Groen in de wijk’: Riëtte Sommerdijk,
Femke Bullens, Louise Sulsters, Manon
Schriek, Hein Jacobs en Remco Westhoek.

Carnaval laat zich niet (v)Ellen
Storm of geen storm, het carnaval in onze wijk liet zich niet verstoren. De optocht van
de basisschool op vrijdag en de wijkoptocht op zaterdag gingen gewoon door.
wijkoptocht, zoals te zien is in de fotocollage op de volgende pagina’s.

Ook dit jaar was de Pelgrimhoeve weer het
middelpunt van het carnaval in onze wijk.
Het was er gezellig druk zeker ook na de
11
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Vrijwilligers in de wijk (deel 2)				

Debbie de Weijer

In onze wijk gebeurt er veel. Samen met alle wijkbewoners zorgen we er ook voor dat
we een fijne buurt hebben. En daarvoor zijn vrijwilligers nodig. Niet alle vrijwilligers
en hun ‘taken’ zijn zichtbaar. Vandaar dat we er een aantal hebben opgezocht en gevraagd wat ze doen in de wijk.
Zwerfvuil ruimen
Ronald van Rossum fietst vaak door onze
wijk en kan het niet laten om zwerfvuil op te
ruimen. Hij heeft ook altijd een vuilniszak in
zijn mandje bij zich.

ties, zoals NL doet op 14 maart.
Heel mooi dat Ronald mee opruimt in onze
wijk, maar eigenlijk is dit iets wat iedereen
zou moeten doen. Het is een kleine moeite
om iets op te rapen als je bijvoorbeeld gaat
wandelen: “je ziet namelijk altijd wel iets.”
Daarom heeft Roland een tip voor alle wijkbewoners: via de gemeente (naam, adres
en telefoonnummer mailen naar 
info@groenxtra.nl of bellen met  (013)
464 17 00) kun je gele vuilniszakken aanvragen waarin je zwerfvuil kunt verzamelen
en ook grijpers zijn verkrijgbaar. De volle
zakken kun je op straat kwijt nadat je een
melding hebt gemaakt in de BuitenBeterapp. Dan wordt het opgeruimd.
KBO
Lies van Poppel woont al lang in onze
wijk en sinds een jaar of 15 is ze betrokken bij de KBO-Sacrament, al een tijd
als bestuurslid. Hoe dit zo is gekomen?

Hoe is dit zo gekomen? Ronald geeft aan
dat dit is ontstaan toen hij op de Werf
kwam wonen. Hij wilde graag iets doen,
maar was niet technisch onderlegd. Toen
is hij begonnen met het schoonmaken van
het containerhok en daarna ook het veldje
bij de Werf. Dit werd uitgebreid met de
Piushaven. Het geeft Ronald een kick om
op te ruimen, hij “ziet namelijk graag dat
het schoon is!” Voor en na het werk fietst hij
door de straten en soms rijdt hij ’s avonds
nog een extra rondje. Maar zijn grootste
aandacht gaat uit naar het Aldi-plein en de
Kanaalzone. Ook tijdens zijn rondes voor
de buurtpreventie kan hij het niet laten om
vergeten blikjes een stukje verderop in een
afvalbak of container te gooien. Verder
helpt hij altijd mee met de schoonmaakac-

“Ach”, zegt Lies, “je rolt zo van het een in
het ander. Destijds vroegen ze tijdens een
jaarvergadering wie er in het bestuur zou
15

willen komen, omdat ze mensen nodig hadden. En nu ben ik 1 van de mensen die er
al het langst is.” Haar taken bestaan uit het
regelen van de uitstapjes en activiteiten,
soms wat nieuws proberen op te zetten en
de distributie van het KBO-blad. Hieraan
voegt ze een bulletin toe wat ze eerst moet
kopiëren voor de bijna 150 leden. Zelf loopt
ze ook een rondje om het blad bij de leden
te brengen. Lies kent heel veel mensen
en ziet door de jaren heen verschuivingen
binnen het ledenbestand, maar ook bij
het bestuur. “Nieuw bloed werkt goed, zo
krijgen we weer nieuwe ideeën en slapen
we niet in.” KBO is een merknaam, maar
heeft in de praktijk geen binding meer met
de katholieke achtergrond. De tijd die Lies
bezig is met de KBO weet ze niet. Maandelijks is er een vergadering en verder doet
ze veel tussendoor. Maar ze vindt het nog
altijd leuk om te doen!

lading. Zo maakte hij zo’n 4 wandelingetjes
van in totaal 1,5 tot 2 uur. Op dit moment
bezorgt Frans niet, omdat het niet zo goed
gaat met zijn gezondheid. Maar wat zou
hij dit graag weer willen oppakken. Hij mist
nu het buiten zijn tijdens de wandelingen.
Hij is sowieso altijd graag bezig geweest,
net zoals het vrijwilligerswerk wat hij jaren
heeft gedaan bij voetbalvereniging Were-Di
(boekjes nieten, lijnen trekken en poetsen).
Wel merkt hij samen met zijn vrouw op dat
er in de 50 jaar dat ze hier wonen er veel
veranderd is; er is minder aandacht voor
elkaar. Dat vinden ze jammer.

Bezorger
Frans van Rijen heeft al heel wat jaren
ons wijkkrantje bezorgd. Zijn wijk bestond
uit 160 adressen: Cornelis Speelmanstraat, Maetsuyckerstraat, Loudonstraat
en Daendelsstraat. Destijds - zo’n 20
jaar geleden- nam hij de wijk over van An
Schilder, want hij vond dat zij het te druk
had. Hij liep steeds met een klein stapeltje
wat hij makkelijk vast kon houden en kwam
dan terug naar huis voor de volgende

De storm Ciara
bleek ietsje
minder heftig
dan de storm
Dennis van
16 februari jl.
In onze wijk
ging o.a. deze
enorme boom
op de hoek van
de Ringbaan
Oost / J.P
Coenstraat
tegen de vlakte
en een boom op
de Spoordijk
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Tweede informatieavond

Zon delen met buren in de Armhoefse Akkers
Op 21 november 2019 was de aftrap van het postcoderoosproject in onze wijk. Er
komen ongeveer 600 zonnepanelen op de daken van basisschool Armhoefse Akker en
GGz Breburg. Op 23 maart wordt weer een informatieavond georganiseerd.
Met de aanschaf van 1 of meerdere zonnepanelen kun je duurzame energie produceren maar dan op het dak van een ander.
Een ideale mogelijkheid als je zelf geen
geschikt dak hebt. Intussen is de helft van
de panelen gereserveerd.
elektrificeert een deel van hun wagenpark.

Opbrengsten
Om er zeker van te zijn dat het project
doorgang kan vinden, moeten voldoende
panelen zijn gereserveerd. Voorlopig
richten we ons in de werving op onze eigen
buurt, dus op de postcodes 5017 en 5018.
Een belangrijke reden hiervoor is dat we
willen bezien of we de ontwikkeling van de
postcoderoos kunnen gebruiken voor extra
impulsen aan de verduurzaming van onze
wijk. Zo bekijken we of we om een deel van
de opbrengsten uit de opgewekte energie
kunnen herinvesteren in de wijk. Denk
daarbij bijvoorbeeld aan meer groen in de
wijk. We bekijken ook of we het gebruik van
elektrische (deel) auto’s kunnen stimuleren.
Daartoe zijn we het gesprek met de GGz
aangegaan. Zoals Maurice Roovers aangaf
tijdens de eerste bijeenkomst, de GGz

Onderwijs
Op vrijdag 14 februari jl. vond een overleg
plaats tussen leden van de werkgroep (Ger
Pepels en Trudy Wajon) en Koen van Beurden, directeur van basisschool Armhoefse
Akker. De basisschool is bijzonder geïnteresseerd om samen te bekijken hoe het
onderwijs via leerlingen en ouders bij het
postcoderoosproject betrokken kan raken.
De school is ook op dit terrein ambitieus en
onderneemt in en buiten het onderwijsprogramma tal van activiteiten rond duurzaamheid.
Daarnaast is de werkgroep Energiefabriek
Armhoef druk bezig met de verdere voorbereiding van het project. Denk daarbij aan
het aanvragen van offertes, het regelen
van verzekeringen, technische aspecten et
cetera. Kortom we zitten bepaald niet stil.
Om iedereen die geïnteresseerd is te
informeren over de voortgang en in de gelegenheid te stellen panelen te reserveren
organiseren we opnieuw een informatieavond en wel op:
Maandag 23 maart a.s. Locatie Restaurant GGz Breburg, Jan Wierhof 7 aanvang
20.00 uur.
Voor meer informatie zie  www.armhoefseakkers.nl/dossiers/postcoderoosproject
Namens de werkgroep Energiefabriek Armhoef, Frans van Bakel

Trudy Wajon in gesprek met
Koen van Beurden
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De Zonnebloem ook in onze wijk
Al ruim 70 jaar staat de Zonnebloem voor een samenleving waarin ruimte is voor
iedereen. Jong en oud. Gezond en ziek. Mensen met een lichamelijke beperking van
het leven laten genieten. Daar gaan we voor!
Zoveel mensen, zoveel wensen. De één wil
dolgraag de zee weer eens zien. Een ander
heeft behoefte aan een gezellig gesprek,
een wandeling, of een kop koffie in het
buurtcafé. De Zonnebloem wil graag aan
deze wensen tegemoetkomen.
Doelgroep
De Zonnebloem is er voor iedereen met
een lichamelijke beperking. Dat is het
eerste criterium is voor onze doelgroep. In
de praktijk zijn het vaak mensen die in een
sociaal isolement zitten of dreigen te raken,
die het meest gebruik maken van onze
diensten.
Er zijn echter steeds meer mensen
die eenzaam zijn doordat ze zelf geen
mogelijkheden hebben om buiten de deur
te komen. De afdeling Zuid-Oost van
de Zonnebloem wil deze mensen niet
uitsluiten. Hierbij is in feite ook sprake
van een beperking en daarom zijn ook
deze mensen van harte welkom bij onze
afdeling.
U betaalt uiteraard geen contributie; wel
vragen we een kleine vergoeding voor de
activiteiten die we organiseren zoals: bingo,
muziekmiddag, paas- en kerstviering, of
een busreis(je).

Vrijwilligers
Nationale Vereniging de Zonnebloem
afdeling Tilburg Zuid Oost is een
samengaan tussen de afdelingen
Armhoefse Akkers en Fatima. Onze
thuisbasis is (voorlopig) het wijkcentrum
Koningshaven, Kruisvaardersstraat 32 te
Tilburg.
Ook is onze afdeling op zoek naar
vrijwilligers die activiteiten mee willen
organiseren en om mensen die daar
behoefte aan hebben, een bezoekje
brengen.
Voor nadere inlichtingen kunt u terecht bij:
Francis Huisman  06 223 39 042; Henk
Schollen  (013) 535 40 86, of laat een
bericht achter op
 zb.afd.zo.tilburg@gmail.com

Nee-nee-sticker
De Gemeenteraad heeft al in oktober 2019 besloten om een “JA-sticker” in te
voeren voor ongeadresseerd reclamedruk. Alleen met een ‘Nee-nee-sticker’ op je
brievenbus ontvang je alleen nog maar aan jou geadresseerde brieven.
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 krant
verandert er niets. Deze mogen nog steeds huis aan huis worden bezorgd mits er geen
‘Nee-nee-sticker’ op de brievenbus is geplakt.
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PERSONEEL GEZCOCHT!
Zoek jij een leuke en gezellige bijbaan?
Kom dan ons team versterken. Wij zoeken;



ENTHOUSIASTE COLLEGAS BEDIENING en
AFWASHULPEN
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Maria weer terug in haar kapelletje 		

Ineke van Kasteren

Dit is het verhaal van Maria die vanuit de Armhoefse Akkers naar Goirle ging...
Sinds mei 2008 staat het houten beeld van
‘onze’ Maria in het kapelletje bij het klooster
aan de Van Heutszstraat. Daar wordt altijd
gezorgd voor een brandend lichtje en een
bloemetje.
Maar enkele weken geleden bleek dat Maria was aangetast door houtworm! Omdat
het aan de achterkant van het beeld was,
viel het niet snel op. Dus toen we het ontdekten, moest er snel wat gebeuren.
Gelukkig kon restaurateur Albert Verheijen
– gespecialiseerd in o.a. houtrestauratie –
uit Goirle ons helpen. We brachten Maria
naar hem toe en hij zorgde ervoor dat ze
werd behandeld tegen houtworm. Daarna
knapte hij het beeld mooi op.
Restaurateur Albert Verheijen in zijn werkplaats, met het opgeknapte Mariabeeld

Er hing een paar weken een briefje op het
deurtje van het kapelletje: Maria was er
even niet.
Maar gelukkig kwam ze weer terug. Zo kan
ze weer een heleboel jaren een steun zijn

voor wie bij haar komt met een gebed of
bloemetje.

Ondernemer de wijk uit

Wijk verliest Fietssleutel 					

Gerben van Eeuwijk

Fietsenmaker Berrie van Mier is verhuisd vanuit Armhoef naar Jeruzalem. Klanten zijn
voortaan welkom aan de Beemsterstraat 8.
Zelf gaat Berrie met zijn vrouw wonen in
een appartement aan de waterkant, in de
torenflat aan het kanaal. Gelukkig kan hij
achter het buurthuis van de TIWOS een
pand huren om zijn zaak voort te zetten.
SWAP-fiets
Inmiddels runde de fietsenmaker al zes
jaar zijn werkplaats achter zijn huis aan
de JP Coenstraat, schuin tegenover de
beide Chinese cafetaria’s. De mensen uit
de wijk wisten hem daar goed te vinden,
tot zijn grote tevredenheid. “Mijn eigen drie
zoons zijn al lang de deur uit, want ze zijn
dertigers. Slecht 1 van de 3 kan trouwens
fietsen repareren, de anderen niet. De
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jeugd kan geen banden meer plakken, die
rijden op een SWAP-fiets. Je hoeft maar
te bellen of appen en je krijgt meteen een
nieuwe fiets, aan huis gebracht. Kost wel
wat, € 150 euro per jaar, precies de waarde
van zo’n studentenfiets. Die betaal je dus in
1 jaar geheel terug.”

stichting Quiet Community. “Dat balletje is
eigenlijk gaan rollen via de wijkagent, die
7 fietsen wilde laten opknappen voor arme
stadsbewoners. Sindsdien doe ik er gemiddeld 1 per week, een Quiet fiets repareren
en gratis weg geven. Mijn oproepen op
Facebook leveren best veel respons op. In
2019 heb ik zo 50 tot 60 fietsen gedoneerd
gekregen, dankzij de gulheid van mensen
uit de directe omgeving. Eerst kwamen
mensen de opknappers hier aan huis zelf
ophalen, vaak met de bus uit Noord of Zuid,
kinderen aan de hand. Inmiddels heeft
Quiet een eigen bestelbus en die bezorgt
de tweedehands fietsen thuis, ook prima.”

Duurzaamheid
Berries eigen verdienmodel is gebaseerd
op duurzaamheid. Hij knapt alles op wat
mensen langs brengen, hoewel ze soms
zelf al aan het prutsen zijn geweest: “Dan
brengt een vader allerlei losse onderdelen
naar mij, omdat zijn eigen goed bedoelde
poging helaas gestrand is.” Zelf leerde Berrie het vak al op jonge leeftijd, grotendeels
autodidactisch. “Op mijn twaalfde sleutelde
ik al aan brommers, bij wijze van liefhebberij. Sinds mijn twintigste heb ik op en
af bij allerlei fietsenzaken gewerkt, onder
meer bij Noud van Loon en Erwin Mols.
Tussendoor heb ik ook jaren in de automatisering gezeten. Computers of fietsen,
het is beide techniek. Mijn laatste ICT-baan
was trouwens als systeembeheerder bij de
Thebe. Vanwege mijn gezondheid past een
halve baan aan huis mij beter. Ik stop er 20
uur per week in.”

Zo draagt Van Mier zijn eigen steentje bij
aan de maatschappij. Vanuit de aanliggende wijk Jeruzalem gaat hij hier zeker nog
een tijdje meer door. Zijn huurcontract loopt
tot 2023, dan wordt hij 66 jaar oud en is het
misschien tijd om te stoppen.
Zo gaat een ondernemer uit de wijk met
zijn onderneming de wijk uit, maar uit het
oog is hopelijk niet uit het hoofd.
Zie  www.defietssleutel.nl.

Quiet Community
Waar Berrie echt trots op is en met reden
is zijn inzet voor de Tilburgse goede doelen

Met het stormachtige weer van de
laatste tijd is het heerlijk wandelen
tussen de rietkragen van de voormalige
Waterzuivering bereikbaar langs het kleine
huisje aan de Hoevense Kanaaldijk
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Nieuwe kinderopvang geopend
Is jouw kind het liefste buiten? Bij Sterre Kinderopvang locatie Aan de Waterkant in
de wijk Nieuw Jeruzalem kunnen baby’s, peuters en schoolgaande kinderen vanaf
maart 2020 terecht om lekker aan de slag te gaan met elementen als water, zand, stenen en andere natuurlijke materialen!
Sinds 2 maart zijn kinderen van 0-13 jaar
welkom aan de Betuwestraat 1 (aan de
Piushaven). Actief buiten zijn en op ontdekking gaan, staan bij zowel de kinderdagopvang (kdv) als de buitenschoolse opvang
(bso) centraal. Met de jonge kinderen
worden bijvoorbeeld allerlei proefjes gedaan; wat gebeurt er als je water met zand
combineert? Maar ook de oudere kinderen
gaan aan de slag met deze elementen en
bouwen bijvoorbeeld hun eigen dammen
op watertafels. De echte waterratten op de
bso (met minimaal twee zwemdiploma’s)
kunnen ook deelnemen aan activiteiten als
kanoën, suppen en varen. Voor de naschoolse opvang worden kinderen opgehaald van basisscholen Armhoefse Akker,
Panta Rhei en Pendula.

professionals bij Sterre gaan samen met
de kinderen op onderzoek uit in de ontdekkingstuin, ook als het regent. De natuur en
het buiten zijn past namelijk helemaal bij
Sterre. Sterre Kinderopvang locaties zijn
niet alleen ‘groen’ van buiten, maar ook
van binnen; er wordt alleen gewerkt met
natuurlijke materialen. Plastic speelgoed
kom je niet tegen.
Denk je dat jouw kind het hier helemaal
naar zijn of haar zin zou hebben? Binnenkort wordt er een open dag georganiseerd waar je van harte welkom bent!
Voor alle informatie over de nieuwe locatie,
het aanvragen van een rondleiding of het
aanmelden van je kind(eren) bezoek je de
website:  www.sterrekinderopvang.nl/
aan-de-waterkant

Sterre Kinderopvang
Sterre Kinderopvang locaties zijn niet in
een hokje te plaatsen, laten elk een heel
eigen geluid horen, maar delen hun visie
op het jonge kind. Sterre Kinderopvang is
ervan overtuigd dat je een kind, kind moet
laten zijn. Ze ontdekken zelf de wereld, wij
helpen ze een handje. De pedagogisch

Wie organiseert er
een knallend wijkfeest mee?
Deze zomer is het vijf jaar geleden dat we in onze wijk een groot
wijkfeest vierden! Dus tijd voor een nieuw feest!
Om dit feest mogelijk te maken wordt door de Buurtraad een bedrag
beschikbaar gesteld.
Nu nog het belangrijkste: wie wil dit fantastische wijkfeest mee
organiseren?! We zoeken gezellige mensen die er zin in hebben om
in korte tijd iets moois neer te zetten. Meld je zo snel mogelijk aan,
dan kan de feestcommissie aan de slag!
Mail naar 7 buurtraad@armhoefseakkers.nl en je hoort meer!
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Parijs – Roubaix
De voorjaarsklassiekers komen er weer aan. Hoewel coronacrisis. De wielerliefhebbers in onze
buurt smullen ervan, van wie sommige in hun toerclubjes als onverschrokken fietsfanaten in
kleurige tenues gestoken op zaterdag- en zondagochtenden de fietspaden voor de meer contemplatieve toerfietser onveilig maken. Omloop Het Nieuwsblad), Ronde van Vlaanderen, Parijs –
Roubaix, allemaal harde koersen voor stoempers, want mét kasseien. Nee dan Milaan – San Remo,
La Primavera, die wordt gereden op strak getrokken asfalt; we zijn tenslotte in Italië. Geen koers
voor mannetjesputters, meer voor modebewuste en verfijnde wielerartiesten.
Parijs – Roubaix: de Hel van het Noorden. Als je die koersnaam hoort zie je gelijk de kasseistroken
voor het geestesoog opdoemen. Ach die kasseien, kasseiden zeggen ze in Vlaanderen hypercorrect,
maar bij ons zijn het kènderköpkes. Die zijn iets uit het verleden, maar verloren welhaast liggen
hier en daar nog wat stroken.
Onze wijk kent ook twee heuse kasseistroken, eentje net buiten ter hoogte van de voormalige waterzuivering en een langs de kanaalarm aan de Havendijk. Je ziet er echter zelden zondagsrenners
overheen dokkeren. Die nemen liever het fietspad of een strookje egaal pad erlangs. Dokkeren,
zoals de Vlaamse wielercommentatoren dat onomatopeïsch noemen, wat betekent dat het woord
het geluid enigszins nabootst. Er zijn bijvoorbeeld vogelnamen die het geluid dat ze voortbrengen weergeven: koekoek, tjiftjaf, tjannek. Het laatste is weer dialect voor de kauw; staat op het
Tilburgs leesplèngske.
Mensen vragen zich af wat die kasseienstroken daar feitelijk doen. Vast zijn ze ook bedoeld als
snelheidsbrekers tegen voortjakkerende verkeershufters, maar ze hebben ook een andere meer
onverwachte functie. De kasseien op de Havendijk vormen een historische las met het verleden,
zoals de Ferry over de kanaalarm de mobiele as vormt met de toekomst. Ooit was er een havenwerf, daarna de gemeentewerf, in een ruig gebied aan de rafelranden van de stad. Nu staat er een
rij moderne burgerhuizen met als landmark op het eind appartementenhoogbouw De Werf. De
strook langs de oude waterzuivering heeft dezelfde twee functies: afremmen en vintage!
Luik – Bastenaken – Luik, als oudste klassieker La Doyenne genaamd, kent ook kasseistroken, maar
pas op het eind op de Saint-Nicolas en de Côte des Forges. De Amstel Gold Race heeft er geen, of
het moest zijn op de Keutenberg. Amstel Gold, wat een botte naamaanduiding: we ‘re only in it
for the money!
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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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IVN-wandeling Ontdek Moerenburg
Moerenburg is ons wijkbewoners behoorlijk goed bekend. Het is een gebied met een
agrarisch karakter en het heeft een belangrijke functie voor natuur, recreatie en landschap. Zondag 29 maart kun je o.l.v. een gids nog veel meer leren over dit gebied.
Het gebied kent drie hoofdzones:
1. de ontvangstzone of recreatiezone. Dit is
een kleinschalig landschap met in hoofdzaak de functies recreatie en watervoorzieningen.
2. de natuurzone. Dit betreft een natuurzone met recreatief gebruik aan de zuidzijde
van de Voorste Stroom en met de waterplassen.
3. de koe-in-de-wei-zone. Dit is een zone
met open weilanden voor de (huiskavels
van de) melkveehouderijbedrijven.

In Moerenburg komen vrij algemene tot en
met zeer zeldzame planten- en diersoorten
voor, vooral in de zuidelijk gelegen bossen,
graslanden en wateren.
Inmiddels is Moerenburg een landschapspark en onderdeel van Het Groene Woud,
het Nationaal Landschap tussen de steden,
Tilburg, Eindhoven en ’s Hertogenbosch.

Nederzettingen
Vroeger waren er een aantal belangrijke
historische nederzettingen waaronder de
Broekstraat en Zandstraat. Daarnaast
lagen er in het plangebied twee ´landgoederen´, namelijk De Moerenburg, aan de
huidige Moerenburgseweg, en De Hei
Hoef, nu grotendeels onder het verkeersknooppunt De Baars.

Leer meer en verwonder je tijdens de wandeling met IVN gidsen door Moerenburg op
zondag 29 maart van 10.00 tot 12.00 uur.
Start is bij Café Zomerlust, Oisterwijksebaan 15.
Deelname is gratis. Honden kunnen niet
mee.

Lichtplan Piushaven
Er wordt hard gewerkt aan het realiseren van (sfeer)verlichting aan de Piushaven.
Donkere, obscure plekjes worden in het licht gezet en wellicht gaat dat ook gelden
voor de wandelpaden over de steigers.
Alle plekken waar met licht is getest tijdens
de Bootcamp Lichtontwerp op 30 oktober jl.
blijven in het lichtplan: Vendelierspark plus
pergola, Den Ophef, de IJzergieterij en het
viaduct over de Ringbaan Oost. Met eenvoudige aanlichting op subtiele manieren
wordt een veiliger gevoel en een bijzondere
beleving gecreëerd.
In het plan staat ook een route met bolders
(lichtpaaltjes met subtiel licht die rekening
houden met de natuur) langs de steigers
in de hele Piushaven. De wens is om die
donkere steigers, de voetgangersroute
tussen de havenkom en Jeruzalem, beter
zichtbaar te maken. Met name voor de vei-

ligheid. Omdat dit onder de noemer ‘veiligheid’ valt en dit onderdeel de helft van het
beschikbare budget in beslag zal nemen,
is de gemeente bereid te onderzoeken of
deze lichtroute binnen hun verantwoordelijkheid bekostigd kan worden.
Door de bewonerswerkgroep en Stichting
Piushaven Levend Podium is daarom
besloten om in het komende jaar alle
bovengenoemde onderdelen behalve de
lichtroute met bolders te realiseren, mits
ze na uitvoerige berekening in aanschaf,
montage en onderhoud binnen het budget
blijven vallen.
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Overlast op het Pelgrimspad
Gebruik van alcohol, blowen, urineren in donkere hoekjes, rotzooi achterlaten. Het
blijkt (te) vaak voor te komen op het deel van het Pelgrimspad, dat evenwijdig aan de
Pelgrimsweg loopt.
“Het is – vooral in de avonduren – niet bepaald prettig om achterom thuis te komen”,
klaagt een aantal bewoners. “Groepjes
jongeren, veelal uit het klooster, staan dan
bijeen en dat geeft toch geen veilig gevoel. Dan zijn er de laatste maanden ook
nog mensen die hun hond uitlaten in het
Pelgrimspad en de hondendrollen gewoon
achterlaten. Die zie je niet altijd liggen en
met je fiets of auto sleep je het spul zo je
garage in.”

ook wel voor wat ‘stiekem gedoe’. Op het
hele stuk brandt er slechts 1 lantaarnpaal
en het pleintje bij de Aldi is een gemakkelijke verzamelplek.

In het verleden zijn er gesprekken geweest
met de beheerders van het klooster, maar
dat haalde weinig uit. En ook de overlastgevers rechtstreeks aanspreken levert niets
op: “Dan blijkt er niet een een beetje Engels
te verstaan.” Het Pelgrimspad leent zich

Vandaar nog maar een keer een oproep
om samen de boel schoon te houden. Dat
is fijn voor jezelf, maar ook voor andere
wijkbewoners. Een kleine moeite toch?

Drodzy mieszkańcy okolicy
Czy pomagasz także utrzymać czystość, czystość i bezpieczeństwo w naszym
sąsiedztwie?

Punten uit de
Buurtraadvergadering
van 11 februari 2020
Rian van der Schoof is toegetreden als nieuw lid van de Buurtraad. Hij woont in de Gerard
de Bondtstraat. Mart Hoppenbrouwers uit Moerenburg heeft zich gemeld naar aanleiding
van de oproep voor een lid uit Moerenburg. Mart laat nog weten of hij ook graag wil gaan
meedenken met de Buurtraad.
Bewoners van de Werf hebben een plan gemaakt voor meer groen in hun directe woonomgeving. Zij hebben daarover al contact met de gemeente. Er wordt gekeken wat er
gerealiseerd kan worden.
Intussen is er antwoord van de gemeente gekomen op de brief over de aanleg van een
containerterminal op industrieterrein Loven. De brief van de gemeente en de brief van de
Buurtraad zijn te vinden op  www.armhoefseakkers.nl onder dossiers, bij ‘Overlast vrachtverkeer’. De voorgestelde acties worden nog verder bekeken. De borden die ervoor moeten
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zorgen dat vrachtwagens vanaf het industrieterrein niet rechtdoor onze wijk inrijden, zijn ook
net geplaatst. Kijk voor de plaats van deze borden in hetzelfde dossier op de site.
Er zijn verschillende reacties gekomen op de oproep voor buurtbewoners om mee te denken
in een verkeerswerkgroep. Daar zijn we blij mee. Binnenkort wordt er contact opgenomen.
De eerste afspraak van het planteam voor het Spinaker-terrein aan de Piushaven is
geweest. De Buurtraad Armhoefse Akkers en de Wijkraad Koningshaven trekken samen op
om op dat terrein in de toekomst zo goed mogelijke voorzieningen voor senioren te kunnen
realiseren.
Er zijn vragen binnengekomen over een Dancefeest dat in het Klasse Theater werd gehouden. Gelukkig is er, achteraf gezien, weinig tot geen overlast geweest.
Er is iemand gevonden die de coördinatie voor het grote wijkfeest van komende zomer op
zich wil nemen. In deze buurtkrant staat een oproep voor medeorganisatoren.

De dag van het potlood					

Lucy Reijnen

Wat is er nu fijner om mee te schrijven dan een goed geslepen potlood. Maak je een
foutje dan gum je het weg. Als eerbetoon aan dit kleinood is er een heuse potlood-dag
op maandag 30 maart a.s.
Een balpoint raakt leeg, schrijft om onduidelijke redenen niet meer of loopt ineens
leeg waardoor alles vol met onuitwasbare
vlekken zit. En wanneer je maar even
schrijft op een verticaal vlak dan stopt de
pen ermee. Toegegeven ook een potlood
schrijft soms niet maar een puntenslijper (of
een schilmesje) en het probleem is opgelost.
Uitvinder
De wereld potlood-dag wordt gevierd op
30 maart. Op die datum in het jaar 1858
heeft de Amerikaan Hymen L. Lipman het
welbekende potlood: houten staafje met
in het midden een kern van grafiet en aan
het uiteinde een rubberen stukje waarmee
gegumd kon worden gepatenteerd. Het
patent draaide daarbij om dat gummetje
aan het eind. Het potlood was toen al bekend en werd in 1794 al uitgevonden door
een Fransman: Nicolas-Jacques Conté.
Schilder en uitvinder Conté had daar ook al
patent op gekregen. Het patent van Lipman
werd daarom later ongeldig verklaard; het
gummetje was een uitbreiding van een

De uitvinder van het potlood
Nicolas-Jacques Conté
bestaande uitvinding en geen nieuwe uitvinding. Toch wordt de dag van het potlood
gevierd op 30 maart.
Stemmen
Het kleurpotlood werd pas veel later
geïntroduceerd: in 1924. Daarmee was de
29

30

toekomst voor het kleurboek gegarandeerd.
Nog niet eens zo lang geleden werd het
ineens weer hip en ‘mindfull’ gevonden om
te kleuren en kwamen er kleurboeken voor
volwassenen op de markt.
Het bekendste kleurpotlood is het rode
potlood. Hiermee worden wereldwijd verkiezingslijsten ingevuld. Het stemmen met potlood lijkt nog steeds veiliger te zijn dan het
computergestuurd stemmen. Met de computer kan via een achterdeur achterhaald
worden op welke partij iemand gestemd
heeft. Onze grondwet zegt dat dit geheim
moet zijn. Ook bestaat de kans dat er een
virus ontworpen wordt dat de stemkeuzes
manipuleert en aanpast. Bovendien is het
digitaal stemmen vele malen kostbaarder
dan met het oude vertrouwde rode potlood.
Ruimtevaart
De NASA zou in de jaren zestig voor
miljoenen dollars een speciale pen hebben
ontwikkeld die onder alle omstandigheden,
dus ook in gewichtloze toestand, zou schrij-

ven. De Russen losten het probleem veel
pragmatischer en vooral veel goedkoper
oplost: ze gaven hun kosmonauten gewoon
een potloodje mee. Leuk verhaal maar of
het ook klopt is tot op de dag van vandaag
onduidelijk, de NASA heeft dit nooit bevestigd.
Wat zouden we moeten beginnen zonder
potloden? Onmisbaar voor een timmerman
maar ook van onschatbare waarde voor de
kunstenaar. De internationale dag van het
potlood kent geen festivals, congressen of
feestelijke bijeenkomsten. Jammer. Ikzelf
zal de dag vieren door mijn potloden weer
eens te slijpen. Misschien bouw ik mijn
eigen feestje door de hele dag alleen met
potlood te schrijven. Wie weet.

Verrijk je wijk:
nieuwe ideeën gevraagd!
Aanvragen voor straatfeesten zijn er elk jaar wel bij Verrijk je wijk. Maar er kunnen
nog veel meer dingen gedaan worden met het geld dat hiervoor beschikbaar is. De
Wijkkwis, Heel Armhoef Zingt, het Wijk-volleybaltoernooi en het Koningsdagfeest in
de Holle Boom zijn daar voorbeelden van. Hoe kun je een aanvraag doen?
Met Verrijk je wijk financiert de gemeente ideeën van bewoners om hun straat, buurt of wijk
gezelliger, socialer of veiliger te maken. In onze wijk gaan de aanvragen via de Buurtraad
Armhoefse Akkers. Heb je, evt. samen met anderen, een idee: meld dat dan bij de
Buurtraad. Dit kan door een mail naar 7 buurtraad@armhoefseakkers.nl of via de website
: www.verrijkjewijk.nl. Dit formulier komt uiteindelijk ook bij ons terecht.
Geef met een begroting duidelijk aan wat de kosten zijn van het plan en welk bedrag wordt
aangevraagd. Het is ook belangrijk om aan te geven hoeveel mensen er meedoen en wie
dat zijn. Dus bijv. alle mensen uit een straat, juist alleen de kinderen, alleen senioren, etc.
Doe het op tijd
De Buurtraad Armhoefse Akkers bespreekt de binnengekomen aanvragen op de
maandelijkse vergadering. Deze is altijd op de tweede dinsdag van de maand. Om in
aanmerking te komen voor een bijdrage van Verrijk je wijk, is het belangrijk om de aanvraag
op tijd te doen. Dus bijv. de activiteit is op 20 juni, vraag dan uiterlijk vóór 7 juni een bijdrage
aan. Je krijgt dan na de vergadering bericht over het toegekende bedrag en de
voorwaarden. Als het verzoek niet op tijd is ingediend, kan geen bijdrage gegarandeerd
worden. Denk aan de vakantietijd: in juli en augustus is er geen vergadering. Doe
aanvragen voor het najaar dan ook op tijd! 31

op tijd te doen. Dus bijv. de activiteit is op 20 juni, vraag dan uiterlijk vóór 7 juni een bijdrage
aan. Je krijgt dan na de vergadering bericht over het toegekende bedrag en de
voorwaarden. Als het verzoek niet op tijd is ingediend, kan geen bijdrage gegarandeerd
worden. Denk aan de vakantietijd: in juli en augustus is er geen vergadering. Doe
aanvragen voor het najaar dan ook op tijd!
Zoals gezegd zijn straatfeesten populair als het om Verrijk je wijk gaat. De Buurtraad wil
graag andere activiteiten promoten. We denken bijvoorbeeld aan iets op het gebied van
sport, cultuur, natuur, verkeer, gezondheid of bijvoorbeeld aankleding van je straat. Bedenk
een plan, alleen of met anderen, en laat van je horen. We zien de aanvragen graag
tegemoet!

Verbeeten Challenge op 5 april
De 7de editie van de Verbeeten Challenge vindt plaats op zondag 5 april. Schrijf je nu
in en zet je samen met vrienden, familie of collega’s sportief in tegen kanker. Jong en
oud kan die dag wandelen, bootcampen, fietsen, hardlopen, mountainbiken of wielrennen.
Alle opbrengsten van de Verbeeten Challenge gaan naar het Verbeeten Fonds. Zij
stimuleren onderzoek naar patiëntvriendelijke behandelmethodes door het Instituut
Verbeeten, het regionaal kankerbehandelcentrum in Tilburg, Breda en Den Bosch.
Instituut Verbeeten levert al meer dan 60
jaar zorg op het gebied van radiotherapie
en nucleaire geneeskunde. Het is echter
geen academisch instituut, zij moeten hun
specifieke onderzoeken zelf bekostigen.
Onderzoeken en diverse behandelmethodes
kosten veel geld.

van bijwerkingen zoals geheugenproblemen. Patiënten merken bijvoorbeeld dat het
concentratievermogen afneemt en dat het
korte-termijn-geheugen niet meer wordt wat
het geweest is.

De Hyperarc
Met de opbrengst van de Verbeeten Challenge 2020 kan Instituut Verbeeten starten
met het onderzoek naar de Hyperarc. Een
onderzoek gericht op het verminderen
van geheugenproblemen bij patiënten met
hersentumoren. Met deze techniek kan de
manier waarop straling afgegeven wordt
op een slimmere manier worden berekend.
Hierdoor is de dosis straling die in het weefsel rondom de tumor terechtkomt lager en
minder schadelijk. De verwachting is dat
er minder bijwerkingen optreden voor de
patiënt. Instituut Verbeeten is het eerste
instituut dat in Nederland deze nieuwe behandelmethode wil aanbieden.
Bij sommige patiënten worden tijdens een
bestralingstraject meerdere tumoren in het
hoofd bestraald. Een deel van de patiënten
kan hierdoor na verloop van tijd last krijgen

Inschrijven
Dat gaat heel eenvoudig via website 
www.verbeetenchallenge.nl Je start met je
keuze aan welk sportieve onderdeel je gaat
deelnemen en of je dit samen met vrienden,
familie, collega’s, vereniging of buurt doet.
Doe mee aan het sportieve onderdeel waarmee jij jezelf uitdaagt. Dat is wat telt.
Het inschrijfgeld is € 17,50. Als uitdaging
heb je de mogelijkheid om jezelf een extra
streefbedrag op te leggen. Hoeveel geld wil
jij met jouw deelname ophalen? Iedereen in
jouw omgeving kan je deelname steunen en
op jouw pagina is zichtbaar hoe het bedrag
oploopt.
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Vrachtverkeer via de tangenten
De gemeente heeft gereageerd op een schrijven van de Buurtraad over op welke wijze
zij gaan stimuleren dat het vrachtverkeer via de tangenten naar en van Loven wordt
geleid, in plaats van via de Ringbanen. Dit naar aanleiding van het bericht over een
multimodale terminal op bedrijventerrein Loven.
Het vrachtverkeer vanuit bedrijventerrein
Loven wordt zoveel mogelijk via de tangenten afgewikkeld d.m.v. bewegwijzering.
Ook navigatiesystemen geven over het
algemeen een route via de tangenten aan.
De planvorming rondom de overslagterminal
met spoorwegovergangen bevindt zich nog
in een pril stadium, maar uitgangspunt is dat
de verkeershinder tot een minimum beperkt
wordt. Waar nodig zullen aanpassingen
gedaan worden om ongewenste alternatieve
routes te voorkomen.

uitgevoerd naar aanleiding van de verplaatsing van de busremise van de huidige
locatie naar een nieuwe locatie. Doel is de
doorstroming op de Bosscheweg te verbeteren, waardoor er minder aanleiding is om de
route Hoevense Kanaaldijk-J.P. Coenstraat
te nemen. Naar verwachting worden de
aanpassingen nog in 2020 uitgevoerd.
Spoorviaduct
Momenteel wordt onderzocht welke aanpassingen nodig zijn om het autonetwerk
goed te kunnen laten functioneren. De
bedoeling is om dit jaar een uitvoeringsprogramma tot 2030 te maken en daarin wordt
het spoorviaduct over de Ringbaan-Oost
meegenomen. Het zal echter nog wel even
duren voordat dit knelpunt aangepakt gaat
worden. Enerzijds omdat er een grote investering mee gemoeid is, anderzijds omdat de
voorbereiding van de aanpassing vanwege
een veelheid aan partijen en belangen (o.a.
de NS) al enkele jaren kost. Wellicht dat
de realisatie rond 2030 zou kunnen gaan
gebeuren.

Wijk
Met betrekking tot het beperken van doorgaand vrachtverkeer door de wijk Armhoefse Akkers ligt er een verkeersbesluit om
vrachtverkeer op de Lovense Kanaaldijk,
komende vanuit het noorden, verplicht linksof rechtsaf te laten slaan bij de kruising met
de Bosscheweg. Vrachtverkeer mag nu niet
meer doorrijden over de Hoevense kanaaldijk, zoals de verkeersborden laten zien.
Een project om de aansluiting van de
Bosscheweg op de Ringbaan Oost aan te
passen is in voorbereiding. Dit project wordt

Het Spoorwegviaduct over de Ringbaan Oost werd 1 dag voor de bevrijding van Tilburg
opgeblazen. Ook toen al was de doorrijhoogte 3.80 m. en dat is in de huidige tijd
echt te laag voor het vrachtverkeer
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Kom ook naar het diner voor senioren
op 15 april
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 15 april bent u weer welkom. 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 15
april, 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 15 april:
÷

Uiensoep met kaascrouton

÷

Schnitzel + Frites + Witte
koolsalade

÷

Peer met chocoladesaus en
slagroom

Schrijf uzelf in vóór 8 april. U krijgt geen bevestiging meer, maar we verwachten u op
15 april 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 15 april naar het diner in de Pelgrimhoeve
Naam/namen:……………………………………………………………………………………….
Ik kom/wij komen met 1 persoon / 2 personen (graag omcirkelen)
Adres:…………………………………………………………. Telnr.……………………………..
Mailadres:.............................................................................................................................
Stop deze bon vóór 8 april 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 p.p.
of maak het bedrag over.
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Wijkkwispuzzel
In de aanloop naar de editie 2020 van de Wijkkwis op 6 juni in de Pelgrimhoeve hierbij
wat oefenstof die wellicht ook terugkomt in het Wijkkwisboek. En natuurlijk kunnen
alle lezers meedoen met deze puzzel, ook al ben je in juni niet van de partij.
In de jaren 50 waren bepaalde kinderliedjes heel populair. Kun je aangeven naar welke
liedjes we op zoek zijn?

Stuur je antwoord vóór 26 maart naar 7 wijkkwisarmhoefseakkers@gmail.com en vergeet
daar niet je adres bij te zetten. Je maakt kans op een leuke prijs, beschikbaar gesteld door
enkele lokale ondernemers.

Natuurschoonmaakdag Piushaven 14 maart
Stichting Thuishaven Tilburg organiseert ook dit jaar weer een natuurschoonmaakactiviteit in de Piushaven. De laatste acht jaar was het telkens een groot succes, Zo’n
80-100 mensen uit wijk én stad verzamelen dan een flinke berg zwerfafval.
Op zaterdag 14 maart willen ze de kades
en oevers ontdoen van zwerfvuil alsmede
het meubilair langs de Piushaven opfrissen.
Iedereen uit wijk en stad die van de Piushaven houdt kan meehelpen! Alle leeftijden zijn
welkom. Kinderen kunnen ook meedoen,
maar dan wel samen met én onder begeleiding (en verantwoordelijkheid) van een ou-

der of verzorger. Vanaf 08.45 uur wordt iedereen die mee wil helpen ontvangen met
koffie/thee en een worstenbroodje bij Burgemeester Jansen, Piushaven 22. Rond 09.30
uur wordt gestart met de schoonmaak en
om 12.00 uur is er soep met broodjes voor
alle helpende handen.
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Kom we gaan… (deel 6)
Onze stop in Wellington was fijn. Tijd gehad voor een inhaalslag op studiegebied,
knutselen met kartonnen dozen en de legoverzameling van de bewoners van ons
huurhuis te bewonderen.
Het nationaal museum Te Papa scoorde
punten bij onze jeugd, want we gingen er
twee keer heen voor hun bijzondere dierenverzameling en op een relaxte zondagmiddag spotten we zomaar babyhaaien en een
rog in een baaitje.
Gelukkig gaat het inmiddels beter met
Patrick z’n rug en reizen we weer verder.
We passeren onderweg een alpacaboerderij waar er gevoederd en geknuffeld mag
worden en we zien uitzichten om in weg te
dromen.

raften blijft elke keer weer een belevenis,
dus ook hier in Nieuw-Zeeland.
We nemen een kijkje in het Waiotapu
Park vol vulkanische wonderen en de
allergrootste krater de Champagne Pool.
Geen bad vol champagne helaas, wel een
dampende hot spring van 62 meter diep
vol geothermisch water en een aanslag op
je ruikorgaan. In Napier zingen we uit volle
borst mee bij een concert van Michael Bublé
op een wijnlandgoed en tja…. die weet wel
hoe je een concert moet geven.

Gloeiwormen
En dan is het tijd voor wat actie. Waitomo
staat inherent aan de extreme activiteiten
waar Nieuw-Zeeland om bekend staat. Met
een zwemband op 65 meter diepte door een
grot, honderden gloeiwormen spotten in het
donker en van watervalletjes afspringen.
Hoewel ze op voorhand hadden verzekerd
dat mensen met claustrofobie bij deze tour
nergens last van zouden hebben, was het
toch soms wel even billen knijpen geblazen.
Ook de fascinerende stalactieten en fossielen in de Ruakuri Caves waren een wandeling meer dan waard.

Hermietkrabjes
Na een paar uur vliegen vanuit Auckland
strijken we onze Pelikanen vleugels neer op
het grootste eiland van de Cookeilanden:
Rarotonga. Het eiland waar je je overleden
familielid gewoon in je tuin begraaft. Het
krioelt hier van de hermietkrabjes en er is
overal live muziek. We maken een spannende snorkeltour met een seascooter in de
lagune en staan oog in oog met een zeer
beweeglijke murene.

Guus Geluk
In Matamata beleven we een bijzondere
avond in Hobbitton: een tour bij de filmset
van Lord of the Rings en de Hobbit. Alsof
het de gewoonste zaak van de wereld is,
staan we ineens op de voordeur van het
huisje van Bilbo Baggins te kloppen. We
belanden in een waar eetfestijn met Gandalf-achtige figuren èn onze Guus gaat er
vandoor met het prijzenpakket: een mand
gevuld met zo ongeveer alles wat we hadden kunnen kopen in de shop daar. Iets met
Guus Geluk...
In Roturoa kijken we vol bewondering naar
de ceremoniële haka dans van de Maori in
Tamaki Maori Village. En samen met de kids

Inmiddels onverwachts letterlijk in het
eilandleven gedoken in de vorm van een
zeiltocht met een catamaran door Frans-Polynesië. We beseffen ons elke dag weer hoe
goed we het hebben en we koesteren de tijd
die we op deze manier met elkaar mogen
doorbrengen. Carnaval in Kruikenstad zit
er weer op en wij zijn begonnen aan alweer
onze 7e reismaand.
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Kinderpagina_________________
Op reis deel 7

Lucy Reijnen

Tietu en Tutie zitten hoog in de Holle Boom.
Tietu zingt vrolijk haar eigen koolmezendeuntje.
Ze hadden eerst een andere plek om een nestje te
maken maar dat was te druk. Hier is het vast beter.
Tutie twijfelt nog. “We waren bij de Dikke Boom al
begonnen met de eerste takjes”, zegt hij.
“Niks hoor”, zegt Tietu, “hier wil ik straks mijn eieren
leggen. Vlak bij het water. Ik wil niet terug.” Ze verlegt
een veertje in de holte. “De Dikke Boom is mooi maar zo vlak achter dat oude klooster en die
kinderopvang, te onrustig.” Ze heeft het nog niet gezegd of Tutie wijst met zijn snavel naar
beneden. “En dat daar dan?”
“Ik ga ze wegjagen.” Tietu fladdert boos naar beneden.
Onderaan de boom zitten twee verdrietige kabouters. Ze hebben hun armen om elkaar heen
geslagen en zien er moe en triest uit. Maar Tietu wil een goed plekje hebben om straks voor de
jonge koolmeesjes te zorgen. Ze landt vlak voor de kabouters die erg schrikken.
“Ik weet niet: zijn jullie van plan om te blijven?”, zegt Tietu, “Wij waren hier eerst dus
wegwezen.”
Fajnd barst in snikken uit maar Waddif vat moed en staat op.
“Wij zijn kabouters op de vlucht. We zijn al weken geleden vertrokken bij de Takkenbende want
daat waren teveel Harige Rupsen. We willen een eigen plekje. Voor mij, mijn vrouw, de
kabouterkinderen en hun Opa.” Hij zet zijn handen in zijn zij.
“Er is hier plaats genoeg. Het is alleen…” Waddif slikt en kan eventjes niets zeggen. “We zijn
elkaar kwijtgeraakt. Er was een kat die ons zou helpen maar nu zijn de kinderen en Opa Nowit
verdwenen.”
Tutie vliegt ook naar beneden. “Vertrouw nooit een kat!” zegt hij. “Ik heb een neef. Nee, ik had
een neef…”
“Dat kun je beter niet vertellen”, vindt Tietu, “Dat is te zielig.” Ze scharrelt heen en weer in het
gras en vergeet helemaal dat ze de kabouters eigenlijk wilde wegjagen. “Maar wacht eens even.
Twee kleintjes en een oudje? Die hebben wij gezien.”
Fajnd springt overeind. “Waar? Zijn ze oké?”
“Bij de Dikke Boom. Makkelijk te vinden. Je vliegt eerst hier over de tuintjes naar het huis met
de duizend lichtjes. Dan ga je naar de boom bij het Grote Gebouw”, legt Tietu uit. “Daarna vlieg
je over...” Tutie stoot haar aan.
“Ze kunnen niet vliegen: alleen scharrelen”, zegt Tutie.
“Zij denken natuurlijk dat ze er zijn. Ze weten niet dat ze verkeerd zitten“, zegt Waddif.
“Wij helpen jullie”, zegt Tietu. Al weet ze helemaal niet hoe.

Riskie is zo ongeduldig geworden dat hij zomaar uit de boom wil springen. Er klopt iets niet.
Zijn ouders hadden er al lang moeten zijn. Zijn zusje Driem is er verdrietig van. Opa Nowit
probeert de moed erin te houden maar zelfs hij weet het nu niet meer.
Dan landt er opeens een koolmeesje naast hem. En het lijkt wel een wonder: het vogeltje weet
waar Waddif en Fajnd zijn. Die domme kat heeft hen niet naar de Holle boom, maar naar de
Dikke Boom gebracht. Maar ja, nu weten ze nog niet hoe ze daar moeten komen. Het is ver en ze
weten de weg niet. Een beetje treurig zitten ze bij elkaar.
Dan begint Riskie te juichen. “Jan!” roept hij, “Daar is Jan.” Dan zien Opa Nowit en Driem het ook.
Jan is een kleinmens waarmee ze bevriend zijn. Hij heeft hen al eerder geholpen. “Jan!”, roepen
ze “Jan!”
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Knutselen voor de vogels
Nodig:
– 1 sinaasappel
– pindakaas
– 1 kopje havermout
– 2 stukken touw van ± 10 centimeter lang.
– een handjevol zaden en noten
– pel pinda’s
– stuk dun touw van ongeveer 50 cm
– dikke naald met een scherpe punt

Maken:

Snijd de sinaasappel door midden. Haal met een lepeltje het vruchtvlees eruit en maak twee
gaatjes in de bovenste rand van de schil.
Steek het touw door de gaatjes en maak een knoopje zodat het blijft vastzitten.
Meng de pindakaas met de havermout en de zaden en noten. Vul de sinaasappelschil met het
mengsel.
Hang de sinaasappel in de tuin aan bv een tak.
Rijg de pinda’s aan het touw en hang ook dit aan een tak.

Extra zorg heel dichtbij 			

Debbie de Weijer

Al jaren is de praktijk van fysiotherapie van de Braak en Maas gevestigd in het gezondheidscentrum aan de Prinsenhoeven. Elke dag komen hier veel mensen voor
hun gezondheid en velen komen ook terug als dat nodig is of juist voor iets anders.
Waarom is dat zo?
Aanbod
Binnen de praktijk is er tegenwoordig een
heel breed aanbod: naast de ‘gewone fysio’,
kun je er terecht voor manuele therapie,
geriatrie-, kinder- en sportfysiotherapie, dry
needling, revalidatie na operatie, NAH, longen hartfalen, reumatische aandoeningen,
diverse trainingsgroepen (COPD en oefengroep) en sinds kort ook echografie. Da’s
een hele opsomming! Maar dat komt ook
omdat ze nieuwe medewerkers hebben die
zich weer richten op andere aspecten. Zo
kun je tot dit grote pakket komen. Die vernieuwingen zijn leuk, werken verfrissend en
dat geeft weer energie. Iedere therapeut is
trouwens geregistreerd in het BIG-register.

Ik ga hierover in gesprek met Hans Maas
en die kaatst de bal meteen terug: waarom
kom ìk met klachten bij deze fysio? Nou, het
is dichtbij, ik ken de ruimte, een aantal medewerkers en daar heb ik een goed gevoel
bij. Ik kan altijd snel terecht en word goed
op weg geholpen.
Gewoontes
Hans zegt dat de tijden veranderd zijn. Nu is
fysiotherapie meer persoonlijk en probeert
de therapeut de patiënt bewust te maken
van bijvoorbeeld zijn houding en gewoontes
en wat de gevolgen daarvan kunnen zijn.
Mensen zijn natuurlijk ook mondiger geworden, googelen naar hun klachten en wat de
mogelijke oplossing kan zijn. Simpelweg alleen masseren wordt niet meer gedaan, de
patiënt zal ook zelf aan de slag moeten.

Lijntjes
De samenwerking in het gezondheidscen38

Het team van Van de Braak & Maas fysiotherapie
trum is erg positief. Zo zijn de lijntjes kort
met onder anderen de huisartsen en kan er
een beroep op elkaar gedaan worden als
dat nodig is. Dit is prettig voor zowel patiënt,
huisarts als fysio. Verder zijn eigenlijk alle
disciplines van de eerstelijns-gezondheidszorg vertegenwoordigd in het pand, behalve
een oefentherapeut en verloskundige.
Regelmatig hebben zij ook multidisciplinair
overleg en spreken ze casussen door.

Ten slotte geeft Hans nog aan dat er via de
zorgverzekeringen regelmatig onderzoek
is naar het functioneren van de praktijk.
Wellicht dat u ook eens zo’n vragenlijst hebt
ontvangen. Daaruit komen verbeterpunten
waar de praktijk mee aan de slag gaat.
Maar zelf doen ze ook research bij hun
patiënten. De tevredenheid van de patiënten
staat namelijk hoog!

Bijeenkomsten senioren (55+)
De meeste mensen hebben wel een hobby, iets wat ze graag doen. De één beoefent
een sport, de ander leest graag een boek of is vaak creatief bezig.
Heeft u een hobby en vindt u het leuk dit
samen met anderen te doen? Of wilt u juist
nieuwe activiteiten ontdekken of gewoon
met elkaar gezellig kletsen? Kom dan naar
de maandelijkse bijeenkomst van de KBO
Sacrament. Zij organiseren elke maand een
wisselende activiteit voor senioren (55 +). U
bent van harte welkom om mee te doen of
een idee aan te dragen! Ook als u geen lid
bent van de KBO Sacrament.
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Dinsdag 24 maart van 10.00 tot 12.00 uur organiseren zij een bijeenkomst in de ontmoetingsruimte KBO in het klooster aan de Pelgrimsweg.
Op deze eerste bijeenkomst willen zij inventariseren welke hobby’s en activiteiten zij voor de
komende maanden zouden kunnen organiseren. Hierbij wordt gedacht aan bijvoorbeeld creatieve activiteiten, praten over een boek of recept, maar ook aan dammen of schaken. Het is
de bedoeling dat een vaste dag in de maand wordt gekozen om bij elkaar te komen.
Aanmelden kan via Rina de Bres  (013) 543 54 93 of het secretariaat van KBO  06
82245288 of  kbo.sacrament@gmail.com

Enkele bewoners van de Werf hebben het plan opgevat om het ‘plein’ waaraan hun woning
ligt wat meer te gaan ‘vergroenen’ en daarvoor ook zelf het onderhoud te doen. Er i s een
afspraak gemaakt met de gemeente om te bekijken wat er allemaal mogelijk zou zijn.
Het omvangrijke project WaterProef om op de voormalige waterzuivering verblijfsrecreatie
mogelijk te maken heeft vertraging opgelopen. De onderhandelingen met o.a. de Rijksdienst
Cultureel Erfgoed verlopen gestaag, maar traag. De geplande opening in april gaat definitief
niet door.
Stadsmuseum Tilburg neemt het voortouw in een burgerinitiatief om te zoeken naar een invulling voor het Paleis in het centrum van Tilburg. Mensen met een idee kunnen dit aandragen en tussen februari en juni 2020 mogelijk gaan uitvoeren in het Paleis. Meer informatie?
Bel met projectleider Berny van de Donk  06 373 303 36.
Zondag 15 maart vindt in Club Smederij in de Spoorzone een uniek benefietfestival plaats:
‘Join the Festival’. Aanvang 15.00 – 23.00 uur. Doel hiervan is om geld in te zamelen voor
een hersenletsel-behandel-programma in Amerika voor onze wijkgenote Iris Rijsdijk-van
Eerd (zie ook het septembernummer).  www.jointhefestival.nl voor meer info en Tickets.
Het bestuur van FC Tilburg bespreekt op 17 maart hun plannen voor de nieuwbouw van
een kantine en kleedkamers. Het duurt allemaal wel erg lang, voordat een eerste spade de
grond in kan. Overigens wordt een nieuwe keet naast de bestaande kantine geplaatst voor
de opslag en het wassen van de voetbalkleding en komt er een AED te hangen.
Op 22 maart organiseert Wil van Leijsen voor de 18e keer een concert in Het Cenakel. Aanvang 12.30 uur. Kaarten zijn in de voorverkoop te bestellen via  (013) 544 54 55 of
 wilvanleijsen@home.nl en voor aanvang in de hal van Het Cenakel.
Nu bloembakken met 40% korting! Doe ook mee en zorg voor meer groen en kleur in onze
wijk! Kijk in deze buurtkrant of op  www.armhoefseakkers.nl voor meer info!
Amateurviolisten gezocht voor klein symfonieorkest in Goirle. Wie komt ons gezellige Wildackersebsemble versterken? Repetitie: gebouw de Wildacker op donderdag van 10.00 tot
12.30 uur. Ook andere musici van harte welkom. Kom luisteren of bel:  06 108 497 56.
Bewoners van de gemeente Tilburg kunnen weer meedoen aan de regentonnenactie ‘Heel
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Tilburg aan de TON!’. Als je een regenton aanschaft wordt deze gratis geplaatst. Meer info
en andere acties zijn te vinden op  www.opgroenevoet.nl.
Voetbalvereniging Were Di bestaat dit jaar 75 jaar. Dit jubileum wordt uitgebreid gevierd met
tal van activiteiten op zaterdag 13 juni a.s. Alle leden, oud-leden, vrijwilligers en sponsors:
noteer die datum alvast.
Op donderdag 12 maart vindt op het Pieter Vreedeplein de eerste editie plaats van De
Tilburgse Platenbeurs. Tussen 11.00 en 19.00 uur worden lp’s, cd’s, e.d. aangeboden door
platenboeren uit binnen- en buitenland. De beurs zal hierna nog 3x plaatsvinden op 14/05,
09/07 en 10/09.

42

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

RIΞTVΞLD
HOVENIER

Creatief met groen . Het realiseren van uw wensen op het gebied van tuinen

Tuinonderhoud | Tuinbeplanting | Tuinontwerp

Gerrit Jan Rietveld | info@gj-rietveld.nl | www.gj-rietveld.nl | 06 16457040
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BUURTAGENDA
Piushaven ( start bij Burgemeester Jansen)
Natuurschoonmaakactie rond de oevers

14 mrt

09.30 – 12.00 uur

23 mrt

Vanaf 20.00 uur

24 mrt.

10.00 – 12.00 uur

Ontmoetingsruimte KBO Sacrament (klooster)
Inventarisatie van hobby’s en planning activiteiten

29 mrt.

10.00 – 12.00 uur

Café Zomerlust
IVN-wandeling door Moerenburg o.l.v. een gids

3 apr.

20.00 – 23.00 uur

Pelgrimhoeve
Pubquiz voor ingeschreven teams

6 apr.

Vanaf 20.00 uur

9 apr.

19.30 – 21.00 uur

Restaurant GGz Breburg
Informatieavond over het postcoderoosproject

Café Zomerlust
Kom gezellig een gezelschapsspel spelen [Ludens 013]
La Poubelle
Repair Café voor reparatie van nog bruikbare spullen

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

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

Deadline kopij volgend nummer
Verschijningsdatum rond:

medewerkers

Buurtkrant

26 maart
10 april

Heeft u tips over actualiteiten? Geef ze door via 7 armhoefseakkers@gmail.com
Reacties op artikelen: 200-250 woorden om geplaatst te worden.
Klachten over bezorging van uw buurtkrant, of storende fouten?
Meld het via 7 armhoefseakkers@gmail.com

Ø Buurtraad
Leden

E-mail: 7 buurtraad@armhoefseakkers.nl
Secretariaat: J.P. Coenstraat 34a, 5018 CT Tilburg
Lout Donders ( 543 88 68 (voorzitter), Ineke van Kasteren ( 544
67 83 (secretaris, communicatie, senioren), Yvette Eshuis ( 06 474 931
61 (communicatie, omgevingswet), Erwin Jacobs ( 590 40 00 (penningmeester, klankbordgroep Moerenburg), Hein Jacobs ( 542 61 10 (DAAD,
Jan Wier), Rian van der Schoof ( 06 41330311, Remco Westhoek
( 535 70 08 (Kerk & Klooster, Groen, Moerenburg).
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Vergadering

Ø Wijkagenten
Elco Tissen

(Armhoefse Akkers)

Ramon Stoops
(Moerenburg)

Eerstvolgende vergadering: 14 april. 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.
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

Diagnovum, 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, 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

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

Ø KBO-Sacrament

Contact en informatie over de activiteiten:
7 kbo.sacrament@gmail.com of ( 06 822 452 88.

Ø Centraal Meldpunt

Voor klachten of opmerkingen over uw woonomgeving:
(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, of via 7 cluster2.groene-beemden@politie.nl

Ø Buurtpreventie

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

Thuis(zorg)

Armhoefse Akkers

Gemeente Tilburg
Wier / Meldpunt
GGz

Waterpaviljoen
Moerenburg
Moerenburg

Team Piushaven
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Hairfasion Sylvia

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

Ook kunt u hier terecht voor
schoen- en lederreparaties
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