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Op 29 augustus jl. werd er een straatfeest op initiatief van 4 kinderen georganiseerd in de 
Armhoefstraat. Een suikerspinnenkraam, springkussen, knutseltafel en een aantal spelletjes 
zorgden voor een feestelijk boel. Kinderen konden zich ook laten schminken en een glitter-

tattoo uitkiezen. Wat was het fijn om elkaar op straat te ontmoeten met inachtneming van de 
regels zoals die er nu zijn
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Filiaalleider Myrthe Gijsbrechts (23) vindt 
het heel jammer, maar wel begrijpelijk. 
“Deze Aldi behoort tot de vijf oude winkels 
in de regio, waarin het niet mogelijk is om 
het concept uit te stralen. We hebben hier 
te weinig mogelijkheden om ons totale 
assortiment op een goede wijze te presen-
teren. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de 
winkel in Udenhout.” 

Buurtsuper
Het pand van de Aldi wordt over enige tijd 
gesloopt en er komen woonhuizen voor in 
de plaats. Dat is onderdeel van de drie in-
grijpende plannen die de familie Alkemade 
heeft met de verplaatsing van de Renova-
garage aan de Ringbaan Oost naar de 
Kempenbaan op een plek vlakbij zorgcen-
trum De Leyhoeve. Op de plaats van de 
huidige garage wordt daarna een nieuwe 
Aldi gebouwd. Deze trajecten hebben ech-
ter behoorlijke vertraging opgelopen.
Myrthe: “Dat is een van de redenen 
waarom Aldi de winkel in Armhoefse Akkers 
versneld gaat sluiten. Heel jammer, want in 
feite is deze Aldi een soort buurtsuper en 
voor veel ouderen uit de wijk ook de enige 
winkel op loopafstand. Wij kennen veel 
klanten persoonlijk en een aantal komt dan 

‘Bedankt voor de leuke sfeer’
Op 22 augustus jl. is de Aldi-winkel aan de Doornbosstraat dichtgegaan. Ervoor in 
de plaats is per 4 september een Aldi-outlet gekomen waar nog uitsluitend non-food-
producten voor een extra lage prijs verkocht worden.

ook zeker langs om even te buurten. Het 
doet me dan ook wel wat, als ik hier straks 
niet meer ben. Wij nemen hier nog de tijd 
voor de mensen om hen te helpen, of een 
praatje te maken en dat kan in een grotere 
winkel gewoon veel minder.”
Myrthe gaat na de zomervakantie aan 
de slag in een nieuwe winkel vooraan in 
Eindhoven en de andere medewerkers 
komen elders in Tilburg in een Aldi-winkel 
te werken. “Alleen Joyce zal hier werkzaam 
blijven en enkele zaterdaghulpen. Alles bij 
elkaar ben ik hier net geen jaar aan het 
werk geweest, maar ik ga echt de oudere 
mensen uit de wijk missen. Hopelijk kan 
ik over een tijdje aan de slag in de nieuwe 
Aldi aan de Ringbaan Oost”, vertelt Myrthe 
die zelf redelijk dichtbij woont.

Outlet
Toen de winkel gesloten werd, zijn alle 
spullen uit de ruimte verwijderd. Myrthe: 

v.l.n.r. Iloma, Els en Myrthe zullen niet langer de helpende hand bieden 
aan klanten van de Aldi in onze wijk
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“Als alles leeg is, gaan we beginnen met 
een grote schoonmaak en onder andere 
het oliën van de vloer. Daarna komen de 
grote ijzeren bakken erin en kan de outlet 
verder worden ingericht. Op 4 september 
gaat de Aldi-outlet open. Vervolgens is 
deze iedere vrijdag en zaterdag open van 
09.00 tot 17.00 uur.
Je kunt er terecht voor alleen non-food-
producten die allemaal heel stevig zijn 
afgeprijsd. Het zijn veelal artikelen die in 
een bepaalde week in de reclame waren, 
maar waarvan niet alles verkocht is. Deze 
worden hier straks voor dumpprijzen aan-
geboden. Voor de duidelijkheid: er worden 
in deze winkel dus geen etenswaren meer 
verkocht. Voor de dagelijkse boodschappen 
zullen de mensen echt naar een andere 
winkel moeten.”

Het duurt nog wel een tijdje voordat hier 
huizen staan

“Ik wil graag al onze klanten bedanken 
voor de leuke sfeer!” benadrukt Myrthe, “en 
hopelijk komen we elkaar nog eens ergens 
tegen.”

Een spontaan praatje op straat leidt tot een 
visite een weekje later. Lindsey stelt met 
recht en reden dat haar hondje Dali een 
echte ‘vriendenmaker’ is. “Als mijn man 
Onno of ik ons huisdier uitlaten hebben 
we meteen een hoop aanspraak op straat, 
wat ontzettend leuk is dat hier in Armhoef. 
Dali is pas 12 weken oud en nog echt een 
speelse pup zoals je ziet. Het Engelse ras 
heet trouwens Springers Spaniel.” Een 
nieuw huis inclusief nieuw huisdier aan 
de Loudonstraat, wat een pril geluk. “Echt 
mazzel dat we vorig jaar ingeloot zijn inder-
daad, maar vraag me niet hoe. De macht 
van de makelaar is dat blijkbaar, hoewel die 
wel vragen stelde over onze band met Til-
burg. We hebben hier gestudeerd en woon-
den in een appartement in het centrum, dus 
die band die is er. Bovendien heb ik in het 
studentenhuis aan de Spoordijk gewoond, 
wie weet leverde dat ook punten op? Een 
stel uit Utrecht viste achter het net.”

Sacramentshof bewoond                                       Gerben van Eeuwijk

Het hofje achter de oude Sacramentskerk aan de Ringbaan-Oost is ver af. In 7 van de 
15 nieuwbouwhuizen wonen sinds eind augustus kersverse wijkbewoners. De drie 
woningen in de kerktoren worden pas later dit jaar opgeleverd. Een kennismaking met 
een dame die er net woont.

Bouwval
Lindsey vervolgt haar verhaal: “Onno en 
ik zijn ruim twee jaar getrouwd en ook al 
zo lang op zoek naar een koophuis. Een 
jaren ’30 woning die we serieus op het 
oog hadden bleek na technische keuring 
een bouwval! Gelukkig vonden we toen op 
Funda dit mooie project de Sacramentshof. 
De duurzaamheid van nieuwbouw trok 
ons meteen aan en die valt na drie weken 
wonen zeker niet tegen. Tijdens die hit-
tegolf deze zomer was het hier heerlijk koel 
in huis, max. 24 graden. Wat een uitkomst, 
die klimaatbeheersing inclusief ventilatie. 
Zonnepanelen op het platte dak, gasloos 
is een must en dus een warmtepomp erin. 
Wij klagen zeker niet. Als starters op de 
woningmarkt knijpen we ons soms in de ei-
gen armen.” Hoewel ze er eerlijk bij vertelt 
dat twee stabiele banen zeker helpen bij 
het verkrijgen van een hypotheek. Zeker in 
onzekere tijden zoals nu.
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Buurtapp
Een gezamenlijke groepsapp Sacraments-
hof is er nog niet, wel een afspraak voor 
een bbq deze nazomer. Lindsey stelt vol 
overtuiging: “Samen pionieren in nieuw-
bouw schept een band tussen bewoners 
onderling. We hebben per mail en tij-
dens update-bijeenkomsten heel wat tips 
uitgewisseld. Bij kijkdagen en tijdens de 
hoogste-punt-viering met name, toen kon 
dat nog. Koffie bij de buren is ook pret-
tig, zo blijf je in contact met elkaar, ook op 
anderhalve meter afstand. Zelf werk ik als 
docent noodgedwongen thuis. De Uni in 
Utrecht is volledig online gegaan namelijk, 
mijn studenten zie ik alleen vanachter een 
laptop. Geluk bij een ongeluk heb ik zo wel 
genoeg tijd gehad om te klussen en te wen-
nen. Wat me trouwens wel verbaast hier in 
de straat is het volgende: dagelijks parkeert 

Nieuwe bewoners in onze wijk: 
Lindsey & Onno met de pub Dali

hier gratis een auto, waarna de bestuurder 
op een vouwfiets wegrijdt. Waar zou die 
toch heen gaan? Dat moet ik toch eens 
durven navragen, samen met Dali.”

Op woensdag 8 juli jl. bracht wijkwethouder Mario Jacobs een bezoek aan onze wijk. Door 
de coronaregels was er maar een kleine delegatie van de Buurtraad aanwezig. De rest van 
de leden volgde de bespreking online. Het bezoek startte bij de Volkstuinvereniging Moe-
renburg op de hoek Oisterwijksebaan/Hoevense Kanaaldijk waar o.a. werd overlegd over 
de toekomst van deze volkstuinvereniging. Zo kwam een eventuele uitbreiding aan de orde 
i.v.m. de lange wachtlijst. Later werd in de Buurtraadruimte aan de Van Heutszstraat nog 
gesproken over o.a.: betaald parkeren in de wijk, energietransitie, oplaadpalen voor de deel-
auto’s en het verkeer in de wijk. Ook wijkregisseurs van de gemeente Emel Can en Chris 
Liebregts waren hierbij aanwezig. Verdere ontwikkelingen worden in de Buurtraad bespro-
ken en komen daarna weer in de verslagen in deze buurtkrant terug.

Bezoek wethouder
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Armhoefse 
Akkers 

Tilburg 

info@juffieenco.nl / 06-30178631 

Professionele kleinschalige kinderopvang met één vast gezicht.  

Bent u op zoek naar goede kinderopvang? 

Wij bieden: 

ü Eén kleine vaste groep voor kinderen van 0 - 4 jaar. 
ü Veel individuele aandacht. 
ü Rust, regelmaat en reinheid. 
ü Elk kind is uniek, puur, eigen en kan zichzelf zijn. 
ü Kleinschalig, persoonlijk en betrokken. 
ü Veilige en geborgen sfeer. 
ü Plezier maken en zich thuis voelen. 
ü Ruimte voor eigen inbreng. 
ü VVE Programma Peuterplein. 
ü Elk kind heeft zijn eigen ritme.  
ü Open van 07.00-19.00 uur.     

                                                                                                                   

Ontdek hier de voordelen van deze 
mooie vorm van kinderopvang.                                    

www.juffieenco.nl 

Beschikbaarheid 

1 november ‘20  

Dinsdag 
Donderdag 

Vrijdag 
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��  Theo Sweegers 
 

Een wespensteek maakte 20 augustus jl. plotsklaps een einde aan het leven van Theo 
Sweegers (69). De impact op zijn directe omgeving was groot, want Theo stond volop in 
het leven en was – veelal op de achtergrond - actief voor nogal wat organisaties. Hij was 
iemand die altijd bereid was iedereen een helpende hand toe te steken. Nooit was hem 
iets teveel. Theo was echt de stille kracht naast zijn vrouw Corin die hun drukke bestaan 
in goede banen leidde. Samen hadden ze een onuitputtelijke energie die ze o.a. staken 
in de Mensport, de Opel Club, Lokaal Tilburg, de Zonnebloem of de groep 8-ers van de 

basisschool ... 
 

 
 

Theo was ook de persoon die jarenlang dit wijkblad ‘Armhoefse Akkers’ controleerde 
voordat het naar de drukker ging. Hij was hierin mijn maatje. Hij hield me scherp door 
zijn nuchtere kijk, was tipgever over nieuwtjes en zette inhoudelijke vraagtekens waar 
nodig. Ontelbare keren hebben we zitten buurten met ’n bakske koffie en als het wat 

later werd een glaasje wijn. Even achterom bij Theo & Corin in het witte huis in 
Moerenburg zal nooit meer zijn zoals het was … 

 
De redactie wenst Corin, haar kinderen, kleinkinderen en familie de nodige kracht om dit 

verlies een plaatsje te geven. We zijn er stil van … 
 

Jaap van Loon 
 
 

 
 
 
Menwedstrijd afgelast

Op zondag 20 en 27 september zou er weer een Menwedstrijd in Moerenburg zijn. Meer 
dan 100 aanspanningen stonden hiervoor ingeschreven. De drijvende krachten achter dit 
evenement waren Theo en Corin Sweegers, allebei lid van Menvereniging De Postkoets 
(Berkel-Enschot). Logisch dat deze vereniging in samenspraak met de bewoners van 
Moerenburg de verdere organisatie van deze wedstrijd direct heeft stopgezet. 
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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          
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

  

 

Prinsenhoeven 36                      013-5420685             info@vdbraakenmaas.nl   

 

Overige Specialismen: fysiotherapie, geriatrietherapie, manuele therapie, sportblessures, 
revalidatie na een operatie of beroerte, looptrainingen (etalagebenen), Parkinson, 

hyperventilatieklachten, COPD, tape, dry needling. 

 

Onze kinderfysiotherapeut Maartje begeleidt  
kinderen met motorische problemen met als doel 
hen zo optimaal mogelijk te laten bewegen en te 

ontwikkelen. Een “niet-pluis gevoel” is reden genoeg 
om een deskundige te raadplegen. Immers het is 

van groot belang om vroegtijdig te beginnen met de 
juiste zorg, zodat een kind zich optimaal kan 

ontwikkelen. U kunt zonder verwijzing van uw arts terecht. 
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Ik coördineer voornamelijk de ‘maatjes-
projecten’. Ik train, ondersteun, en bemid-
del hierbij vrijwilligers die bij mensen thuis 
als bezoekvrijwilliger komen. Zo’n maatje 
komt koffie drinken, gaat samen een wan-
delingetje maken, doet samen een spelletje 
of haalt een boodschapje. Ook doe ik de 
intakegesprekken bij bewoners die zo’n 
maatje zoeken.
Ook is het mijn taak om het Senioren Net-
werk Armhoefse Akkers te ondersteunen. 
Dit doe ik in opvolging van Kitty Lumens. 
Dit alles doe ik met heel veel plezier! 
Mijn werkdagen zijn dinsdag en donderdag 
en ik ben te bereiken via het algemene 
nummer van ContourdeTwern 
 (013) 583 99 99 of per mail: 
 noortjebijvelt@contourdetwern.nl.
Wie weet tot ziens in de wijk!

Nieuw gezicht in de wijk
Mijn naam is Noortje Bijvelt en ik werk nu zo’n twaalf jaar bij ContourdeTwern. Sinds 
maart werk ik in Tilburg-Zuid voor zestien uur als coördinator informele zorg. 

Noortje Bijvelt

Het sportparkje aan de Hoevense Kanaaldijk, naast de Takkenbende, wordt veelvuldig 
bezocht. Complete workouts worden gedaan, een warming-up voor een rondje hardlopen 
of juist tijdens het lopen even wat oefeningen tussendoor. Niet alleen mensen uit onze wijk 
zien we hier sportief bezig. Vaak zijn het ook mensen die we van gezicht niet kennen of 
groepjes van een sportschool die buiten sporten, omdat het binnen niet mag. Een heel mooie 
uitwijkmogelijkheid is dit kleine sportparkje dus. Toch rijst ons wel de vraag wat je nu precies 
allemaal kunt doen op deze ‘toestellen’, want een uitgebreide beschrijving staat er niet bij. 
Wij hopen hier de komende edities verder op in te kunnen gaan, zodat iedereen (van jong tot 
oud, heel sportief of juist totaal niet) hier wat kan bewegen op een verantwoorde manier.

Sportparkje
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Omdat de versie 2019 erg goed was beval-
len, en zeker als een verrijking van onze 
buurt werd gezien, waren er in het vroege 
voorjaar al plannen om ook dit jaar weer 
een barbecue te organiseren bij apparte-
mentencomplex Lindenhaage in de Tivol-
istraat.
Maar in maart dreigde een virus deze plan-
nen te torpederen. Aanvankelijk leek dat 
een definitieve streep erdoor, maar nadat 
de 1e besmettingsgolf voorbij was, werd 
er weer voorzichtig gespeculeerd op het 
doorgaan van dit gezellige buurtfeest. Om 
daar voldoende draagvlak voor te zoeken 
is vervolgens aan alle bewoners de vraag 
voorgelegd of men mee wilde doen aan 
een barbecue.
Dat leverde een voldoende positieve 
respons op, waarbij tevens een voor iedere 
deelnemer geschikte datum kon worden 
vastgesteld: 15 augustus.
Naarmate deze datum dichterbij kwam, 
nam ook het aantal besmettingen landelijk 
weer toe, er was nog net geen sprake van 
een 2e golf, en werden eerdere toezeggin-
gen weer ingetrokken. Maar daar stonden 
ook weer enkele nieuwe aanmeldingen 
tegenover, waarna de organisatie besloot 
de barbecue door te laten gaan. 
Belangrijke voorwaarde daarbij was dat 

Buurtbarbecue in het Coronatijdperk                                             Nico Meurders

die ‘coronaproof’ moest zijn, dus 1,5 meter 
afstand, desinfecteren, beperken van het 
gezamenlijk gebruik van bestek, glazen 
en borden en ook het vermijden van veel 
geloop, het eten zou worden opgeschept 
en drank gebracht. 
Na een droge vrijdagmiddag, gunstig 
voor het opzetten van 2 tenten, werden 
op zaterdagmiddag ook onder een zon-
nige hemel de gasten om 15.00 welkom 
geheten en kon de barbecuemeester 2 uur 
later de eerste spiesen op het vuur leggen. 
Helaas besloten na enkele zeer aange-
name uren de weergoden anders, zodat 
onze tenten hun nut konden bewijzen. Voor 
enkele bezoekers was dat aanleiding om 
het feest te verlaten. Met de overblijvers 
lukte het net de 1,5 meter in acht te nemen, 
de feestvreugde leed er niet onder. Nadat 
de bui was overgetrokken, was er nog een 
harde kern over, om luisterend naar de 
dansbare muziek uit de jaren 70 en 80, de 
open flessen leeg te maken.
Al met al en ondanks Corona was het weer 
een leuk feestje, goed voor het aanhalen 
van de onderlinge banden en het verwelko-
men van nieuwe bewoners. En volgend 
jaar weer een nieuwe versie met volle 
bezetting. 
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Volgens de Wereldbond voor Doven zijn er 
zo’n 72 miljoen doven op deze aardbol die 
echter lang niet allemaal de gebarentaal 
gebruiken. Op de internationale dag wordt 
even stilgestaan bij deze belangrijke dag 
voor doven, maar wordt ook geprobeerd 
horende mensen bewust te maken van hoe 
moeilijk het is als dove. De Dag bestaat 
pas sinds 2018 en is dus vrij nieuw. 
De gebarentaal heeft mij altijd gefasci-
neerd. Hoe mooi is het dat deze taal er is, 
maar het lijkt me ook ontzettend moeilijk! 

Gebruik
Er zijn weinig exacte gegevens bekend van 
het aantal mensen in Nederland dat ge-
bruikt maakt van gebarentaal. Het zouden 
er zo’n 16.000 zijn, waarvan er zo’n 5.000 
met gebarentaal zijn opgegroeid, omdat ze 
doof geboren zijn. Daarnaast zijn er zo’n 
10.000 doven en slechthorenden die op 
latere leeftijd gebarentaal hebben geleerd.
Ruim 90% van de doof geboren kinderen 
heeft horende ouders. Zij - en vaak ook 
familie en vrienden - leren de gebarentaal 
om te kunnen communiceren met hun kind, 
maar gebruiken ook de gesproken taal. 
Overigens maakt de rest van Nederland 
ook veelvuldig gebruik van gebarentaal om 
hun woorden kracht bij te zetten. Een duim 
opsteken of een wegwerpgebaar maken 
zijn bekende voorbeelden. 

Eigen taal
Gebarentalen zijn echte talen en heb-
ben ook dezelfde functies als gesproken 
talen. Zo kun je dus ook schelden, dichten, 
gebaren verzinnen, grappen maken en 
zelfs fluisteren! Een taal ontwikkelt zich 
door de jaren heen en er komen nieuwe 
woorden bij Dit geldt ook voor de gebaren-

De dag van…

Een taal zonder woorden                                        Debbie de Weijer

Op 23 september is het de internationale dag van de gebarentaal. Natuurlijk kent ie-
dereen inmiddels Irma Sluis, de 1e gebarentolk bij de Corona-persconferenties, die de 
gebarentaal toch een beetje op de kaart heeft gezet. 

taal; het ontstaat op natuurlijke wijze. Dit 
verklaart waarom er in de wereld wel 100 
verschillende soorten gebarentalen worden 
gebruikt. Elke gebarentaal heeft zijn eigen 
grammatica, structuur en geschiedenis en 
zelfs verschillende dialecten, zoals ook 
de gesproken taal dat heeft. In tegenstel-
ling tot wat velen denken, bestaat er geen 
universele ‘internationale gebarentaal’. 
Een dove uit het ene land kan niet zomaar 
een gesprek volgen tussen 2 doven uit een 
ander land. Toch zijn doven heel vaardig in 
het communiceren met mensen uit andere 
landen. 

(on)Logische gebaren
In de gebarentaal is er verschil tussen een 
iconisch gebaar en een arbitrair gebaar. 
Bij een iconisch gebaar is er iets in de 
vorm van het gebaar dat doet denken aan 
de betekenis van het gebaar. Het gebaar 
‘huis’ bijvoorbeeld wordt gemaakt door 
met twee vlakke handen een dak en twee 
muren in de lucht te tekenen. Dit doet veel 
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mensen meteen denken aan ‘huis’, ook als 
ze de gebarentaal niet machtig zijn. Soms 
is er geen relatie te bespeuren tussen de 
vorm en de betekenis van een gebaar, dan 
spreken we van een ‘arbitrair gebaar’. Een 
voorbeeld hiervan is ‘vakantie’: de platte 

Met dit gebaar wordt ‘huis’ aangegeven

hand die tegen de kin tikt wordt niet gelinkt 
aan de betekenis. 

Doven kunnen geluid wel voelen, denk aan 
een harde bas in een lied. Op internet zijn 
diverse liedjes voor hen ‘vertaald’ en dat is 
heel mooi om te zien. Niet alleen kinderlied-
jes, maar ook bijvoorbeeld vorig jaar tijdens 
het Eurovisie Songfestival waren alle num-
mers van de deelnemende landen vertolkt. 
Miriam Stolk is zo’n gebarentaaltolk die 
liedjes kan overbrengen op dove mensen. 
Google maar eens om te zien hoe een lied 
ook mooi kan zijn om naar te kijken, zonder 
dat je het hoort!
Mocht je geïnteresseerd zijn om de geba-
rentaal te leren, online zijn diverse cursus-
sen.

Het werkproces van Marjo Postma is intu-
itief en organisch waarbij er ruimte wordt 
gelaten voor onverwachte wendingen. Bij 
het inrichten van de expositie is deze werk-
wijze ook nagestreefd, door het opbouwen 
van vertrouwen en het voeren van gelaag-
de discussies over het werk en het proces, 
wordt getracht de emotie, transgressie en 
transcendentie in haar werk bloot te leggen. 
De expositie focust zowel op de connecties 
tussen de visuele lagen in het werk van de 
kunstenaar als het onderzoeken van inspi-
ratie om een diepere betekenis uit te lichten 
in het werk van Marjo Postma. 

Symbiosis
Tot 11 oktober is de expositie ‘Symbiosis’ van Marjo Postma (62) te zien bij SEA Foun-
dation in de Tivolistraat. Haar werk wordt gekarakteriseerd door een sterk intuïtieve 
werkwijze en komt tot uiting in een gevarieerde presentatie van keramische en papie-
ren werken. 

De expositie is tot 11 oktober te bezoeken 
op donderdag en zaterdag tussen 13.00 en 
17.00 uur in het pand van Sea Foundation, 
Tivolistraat 22.

Begin juli kwam deze pauw hen bij Rinus 
Boenders in de Pasteurstraat in de tuin 
logeren. De pauw heeft heerlijk een paar 
nachten onder het afdak geslapen, maar 
niet iedereen in de buurt was daar even ge-
lukkig mee, want zo’n beest laat ook graag 
horen dat ie er is. 
[foto: Rinus Boenders]
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We hadden het nieuws van tien uur gezien 
op die bewuste zaterdagavond en hadden 
prachtige beelden gezien van een sprook-
jesachtige komeet die heel mooi zichtbaar 
was boven een meertje in noordoost 
Groningen. Deze komeet wordt in 6766 jaar 
weer zichtbaar. Dus wij Moerenburg in voor 
deze unieke kans.

Het is een komeet, zo is mij uitgelegd. 
Geen meteoor of meteoriet. Want een 
meteoor is een lichtschijnsel dat we kunnen 
zien in heldere nachten, eigenlijk stof, ruim-
tepuin, dat verbrandt in de atmosfeer. Het 
is wat wij een vallende ster noemen. Een 
meteoriet is weer wat anders dat is een 
meteoor die op aarde is neergestort. 
Een komeet draait in een grote ovale baan 
om de zon en bestaat uit gruis en stof, 
metalen, gas en vooral ijs. De staart van 
de komeet is zichtbaar wanneer de komeet 
dicht bij de zon komt, de richting van de 
staart is altijd van de zon af. Dat komt door 
de verdamping van het ijs.

We bellen aan bij de overburen waar nog 
licht brandde en samen gaan we op stap, 
een flink eind Moerenburg in om het goed 
te kunnen zien. We zien anders niks. Er is 
teveel stadslicht denken we. We lopen nog 
een klein eindje verder en zien een man 
met een verrekijker naast zijn fiets staan. 

Komeet              Lucy Reijnen
Wat een slechte foto! Er is niets op te zien! Klopt. En dat is juist helemaal de juiste 
weergave van wat de meeste mensen zagen die op Komeet-jacht waren in de nacht 
van 11 op 12 juli jl. 

We maken een praatje en al snel blijkt dat 
we de hele tijd de verkeerde kant hebben 
opgekeken.

“Daar”, wijst de man, “daar schuin links 
boven dat bosje.” We kijken braaf in de 
aangewezen richting maar zien niets. Of 
toch? Ik zie een ster met een vage streep 
erboven. De overbuurman ziet het ook. De 
rest ziet niks en denkt dat we het verzin-
nen. Het is dan ook lang niet zo spectacu-
lair als het NOS-journaal ons deed geloven.

“Nou ja”, zegt de buurvrouw, “volgende 
keer beter.” Vast. Maar dat maken wij niet 
meer mee. Dat is immers pas over 6766 
jaar.

 

 

 
Op zaterdag 19 september vindt World Cleanup Day 
plaats, de grootste wereldwijde opruimactie van het jaar. 
Het doel? Het opruimen van zoveel mogelijk zwerfafval. 
Ook in de Gemeente Tilburg wordt deze dag voortvarend 
aangepakt en worden Tilburgers gevraagd hun eigen 
straat of buurt een stukje schoner te maken. Meer 
informatie hierover heeft de redactie van de gemeente 
echter niet ontvangen.  
Zie ook: : www.worldcleanupday.nl 
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Het ‘nieuwe normaal’ begint steeds meer 
vorm te krijgen. Thuiswerken is voor veel 
mensen niet meer bijzonder maar de norm 
en een mondkapje op in de trein voelt 
eigenlijk al helemaal niet meer apart. Grote 
bijeenkomsten, feestjes en festivals daar-
entegen, zijn helaas nog niet mogelijk, of 
alleen in zeer aangepaste vorm waarbij aan 
veel verplichtingen moet worden voldaan. 

Op zoek naar de schatkist
Kindervakantiewerk HeKoS zocht naar een goed alternatief om de kinderen uit de wijk 
toch in de laatste week van de schoolvakantie op een plezierige wijze bezig te kunnen 
houden. Niek Vermeer leverde onderstaande bijdrage.

De ‘schatkist’ van KVV HeKoS op 
een van de verstopplekjes 

Precies om deze reden besloot de orga-
nisatie van KVW HeKoS om dit jaar geen 
KVW HeKoS te organiseren zoals we dat 
kennen van andere jaren. Erg jammer 
natuurlijk! Gelukkig leven we in een digitaal 
tijdperk en betekent dit niet dat KVW vol-
ledig onopgemerkt voorbij hoefde te gaan. 

Met een viertal activiteiten en een dagelijks 
terugkerende zoektocht naar ‘de schatkist’ 
heeft de organisatie toch een klein pro-
gramma gecreëerd. Geheel vrijblijvend. 

De meest populaire activiteit bleek toch wel 
‘Zoek de schatkist’. Vijf dagen op rij werd 
een schatkistje ergens in de wijk verstopt 
en vervolgens een foto ter aanwijzing via 
het Instagram- en Facebookkanaal ge-
deeld. Wat schetste onze verbazing? Geen 
enkel kistje lag langer dan 30 minuutjes op 
z’n plek alvorens gevonden te worden door 
een enthousiaste KVW’er! 

De organisatie hoopt volgend jaar weer een 
normale (of nieuwe normale) KVW week te 
kunnen organiseren, want - zeg nou zelf - 
die ene week in het jaar waarin er dagelijks 
kinderen door de wijk paraderen en luid-
keels ‘HeKoS KVW olé olé olééé’ zingen, is 
toch wel heel erg genieten! 

Wil je een korte indruk krijgen van deze 
digitale KVW week? Check dan het 
Facebook- of Instagramkanaal van KVW 
HeKoS. 

 

Coronaatje	

Met	al	die	mondkapjes	is	de	discussie	over	gezicht	bedekkende	
middelen	ineens	monddood	gemaakt.		

 



18



19

Wat echter in de maand september wél kan 
is op dinsdag en zaterdag de tentoonstel-
ling bezoeken van Fred van Esch. In de 
expositieruimte hangen 16 schilderijen van 
zijn hand. Het is een willekeurige selectie 
van zijn werk door de jaren heen.
Er is sprake van doeken, vaak landschap-
pelijk geïnspireerd, maar bovenal veroor-
zaakt door de behoefte om wat hij ziet 
opnieuw te beleven. Wat wij waarnemen, 

Expositie bij Podium 111
De zondagochtendconcerten in Podium 111 in de St.-Josephstraat bij Betty Millenaar 
kunnen vooralsnog niet georganiseerd worden; aan de 1,5 meter afstandsregel is niet 
te voldoen binnen de beperkte ruimte.

een lichtval, een schaduw, een beeld, wordt 
vaak verdrongen door de hectiek van het 
moment en dat moment schilderend vast-
leggen intensiveert die gewaarwording. 
Fred woont in onze wijk en heeft zijn atelier 
in Carré. 

Bel voor een afspraak om te kijken:  06 
284 107 06 en een preview kunt u zien op 
YouTube als u ‘Fred van Esch’ intypt.

In de Lange Jan – de grote vijver vlakbij het 
Wilhelminakanaal – is begin juli blauwalg 
geconstateerd. Dat betekent, dat het water 
gevaarlijk voor mens en dier kan zijn. Je 
kunt er irritaties aan ogen of huid van krij-
gen, maar ook hoofdpijn, maag- en darm-
klachten. Ook honden kunnen ziek worden 
na een zwempartijtje of het drinken van het 
water. Met kleine blauwe bordjes waar-
schuwt Waterschap De Dommel hiervoor. 
Overigens hebben vissen niet of nauwelijks 
last van blauwalgen, maar zullen vissers 
wel direct hun handen moeten ontsmetten. 
Niks nieuws in deze coronatijd

De vrijwilligers die natuurspeelplaats De Takkenbende bijhouden, hebben eind augustus 
weer mooi werk geleverd met een stevige opruimactie, waardoor o.a. struiken met doornen 
en brandnetels weer verwijderd zijn
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Heitje voor een karweitje

Er wordt gebeld. Een jongetje van een jaar of acht staat voor de deur: Meneer 
hebt u misschien een heitje voor een karweitje? Bij deze docent wordt direct zijn 
etymologische beroepsdeformatie vaardig. Heitje is Bargoens of Jiddisch voor 
kwartje en genoemd naar de vijfde letter uit het Hebreeuwse alfabet, de Hé, die 
als getalswaarde vijf heeft. Bedoeld is dan vijf stuivers toen de euro nog de gulden 
was. 

Ook met de formulering van de vraag is iets aan de hand, fluistert de taalprag-
maticus in deze schoolfrik. Het kind vraagt meteen zijn nog niet verdiende loon, 
want hij heeft nog geen handje uitgestoken. Qua taalhandeling, een taaluiting 
waarmee je iets bij de luisteraar wil bewerkstelligen, misschien wat dubieus. Maar 
ze is niet fout, want het kind gebruikt een oude uitdrukking, die zo wordt ver-
staan dat het karweitje voorop komt te staan. Dus als ik bevestigend antwoord, 
bedoel ik niet op de eerste plaats dat ik een heitje voor hem heb, maar dat ik een 
karweitje heb. De afrekening volgt daarna. 

Ik kan echter zo snel niets bedenken en haal mijn vrouw er bij. Die vraagt het 
jongetje om de dag erna terug te komen. De volgende dag staat het kereltje weer 
voor de deur, nu in het gezelschap van een broertje. Die kleuter nog vraagt: Hebt 
u een heitje voor een karweitje? Grappig dat zo’n jong manneke deze uitdrukking 
uit de tijd van Ot en Sien nog hanteert. Wat is je tarief vraagt mijn vrouw. Vijftig 
zegt de kleine man. Wat doen jullie zoal vraagt ze. Het grote broertje antwoordt: 
lege flessen naar de afvalbak wegbrengen, stoepen vegen, ramen lappen (!), on-
kruid weghalen. Dat laatste lijkt mijn vrouw een goed idee en ze kijkt me daarbij 
licht verwijtend aan. 

Wanneer de klus geklaard is, krijgen de jongens het heitje in de hand gestopt. In 
onze tijd vijf dubbeltjes. 
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Bettine is ambassadeur van OldStars 
tafeltennis en zij zet zich in om ouderen via 
haar geliefde sport in beweging te krijgen 
en fit te houden. TTV LUTO biedt ouderen 
binnenkort de mogelijkheid in een aange-
paste spelvorm te blijven tafeltennissen.  

Voor iedereen
In principe kan iedereen meedoen, maar 
het richt zich op de leeftijdsgroep 55+. Het 
spel tafeltennis is een laagdrempelige 
sport die zonder aanpassing tot op latere 
leeftijd kan worden beoefend. Ervaring 
met tafeltennis is niet per se nodig en TTV 
LUTO zorgt eventueel wel voor een batje. 
Er worden naast het tafeltennis ook diverse 
beweegvormen aangeboden. Tevens is 
er ruimte voor het sociale aspect met een 
kopje koffie en een gezellig gesprek. 

Kick-off OldStars tafeltennis bij TTV LUTO 
Tafeltennisvereniging LUTO start in Tilburg met OldStars tafeltennis. Deze sport is 
bedoeld voor 55-plussers die binnen een gezellige vereniging willen werken aan hun 
gezondheid. Tweevoudig Europees kampioen tafeltennis Bettine Vriesekoop verzorgt 
de kick-off met een clinic op woensdagochtend 14 oktober.

Bettine Vriesekoop geeft haar kennis door
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In de visie van OldStars is tafeltennis niet 
het doel, maar juist een middel om actief 
en sociaal bezig te zijn en te blijven. Old-
Stars tafeltennis staat onder begeleiding 
van een OldStars begeleid(st)er en/of 
trainer.
 
Kick-off  
De kick-off van OLdStars tafeltennis is op 
woensdag 14 oktober bij TTV LUTO, Jan 
Aartestraat 18 en start om 10.00 uur met 
een opening door Bettine Vrieskoop en 
daarna een introductie van OldStars tafel-
tennis in de zaal.  
Tijdens deze ochtend kun je zelf ervaren 
hoe het is om een balletje te slaan en 
natuurlijk informatie krijgen over de moge-
lijkheden van deze nieuwe beweegvorm in 

Tilburg. Kom dus naar de kick-off en speel 
een potje pingpong met Bettine Vriesekoop. 
Uiteraard wordt tijdens het evenement 
rekening gehouden met de RIVM-maatre-
gelen. 
 
Voor alle vragen over OldStars tafeltennis 
kun je contact opnemen met Marcel van 
der Wegen  06 142 554 74 en aanmel-
den voor deze ochtend kan via 
 oldstars@ttvluto.nl

Initiatiefnemer is de Tilburger Sjef Akker-
mans die tijdens zijn woon/werk fietstoch-
ten zich vaak ergerde aan het zwerfafval 
langs de weg en actief is gaan ruimen. 
“Daarnaast heb ik een website opgezet 
om inzichtelijk te maken waar vrijwilligers 
in Tilburg, maar ook daarbuiten actief zijn 
met het opruimen van zwerfafval. Met een 
groene kleur wordt op een plattegrond 
zichtbaar gemaakt welk gebied recent is 
schoongemaakt.” 

Account
“Gezien de grote hoeveelheden zwerfafval 
die op sommige plaatsen ligt, is gekozen 
voor een simpele registratie”, vertelt Sjef. 
“In basis kan iedere vrijwilliger of groep vrij-
willigers een eigen account aanmaken. Ik 
vind dat het bijhouden van de acties, die je 

In de diverse wijken van Tilburg zijn regelmatig vrijwilligers actief met het 
opruimen van zwerfafval. Soms in groepsverband, maar ook vaak als eenlingen. 
Om een gezamenlijk beeld te geven van de geleverde inspanningen is de website 
 wastetime.nl opgezet. Momenteel is vanuit onze wijk al 1 vrijwilliger actief.

alleen of met een groep uitvoert niet te veel 
tijd mag kosten. Je maakt een gebied aan 
waarin je actief bent en als je afval geruimd 
hebt dan werk je je gegevens die dag of 
een paar dagen later bij vanachter je com-
puter of tablet en enkele tellen bij. Op de 
website staat het stap voor stap uitgelegd. 
Daarnaast geef ik je het advies om tijdens 
het rapen van zwerfafval, zo min mogelijk 
met je handen in contact te komen met dit 
zwerfafval om besmettingen te voorkomen. 
Zeker als je wondjes aan je handen hebt, is 
dit immers niet zonder risico.
De website is overigens op non-profit-basis 
opgezet door Spruit Digital, dit is een jong 
bedrijf dat is gevestigd in Den Bosch. Zij 
zien het belang van de actie en waren 
bereid hieraan belangeloos hun bijdrage te 
leveren.”
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Blogs
Sjef publiceert op zijn website ook regel-
matig blogs. Deze gaan niet alleen over 
zwerfafval, er zijn namelijk veel meer 
onderwerpen die direct of indirect met het 
probleem van zwerfafval te maken hebben. 
Tevens is er een Twitteraccount opgezet 
waarin acties van de deelnemers gedeeld 
kunnen worden. Sjef: “Dus eigenlijk is  
wastetime.nl bedoeld voor de registraties 
van het inzamelen en het  @wastetime.
nl voor het onderling delen van actuele 
gegevens.”

Ook andere organisaties in Tilburg zijn 
geïnteresseerd: “Er zijn al oriënterende 
gesprekken geweest met bedrijven hier 
in Tilburg die zich met afval bezighouden 
(groenXtra - Broeren - Van Pet naar Pret) 
als ook met de gemeente. Covid-19 heeft 
enigszins roet in het eten gegooid, maar 
nieuwe afspraken zitten eraan te komen.” 

Sjef: “Omdat  wastetime.nl is ontstaan 
in Tilburg, zou het mooi zijn als wij als een 
van de eerste gemeenten de straten en 
parken in onze wijken een groene kleur 
kunnen geven. Niet voor de groene kleur 
maar om te laten zien welke gezamen-
lijke inspanning we leveren om de wijken 
schoon te houden.” Wie helpt?

Dit boek is al een aantal jaren geleden 
verschenen, maar het blijft een mooi beeld 
geven van de wijk waarin we wonen. 
Wil je dit welkomstcadeautje ontvangen, 
stuur dan een mailtje naar’ buurtraad@
armhoefseakkers.nl en zet erbij wanneer je 
hier bent komen wonen en wat je adres is. 
Wij bezorgen het boek dan bij je thuis. Ook 
mensen die eerder dit jaar in de wijk zijn 
komen wonen, kunnen nog reageren.
Woon je al lang in de wijk en 
wil je het boek toch graag 
hebben of cadeau geven: 
het is voor € 7,50 (afgeprijsd 
van € 17,50) te koop bij 
Blossom in de Armhoefstraat. 

Buurtraad Armhoefse Akkers

Nieuw in de wijk – boek cadeau!
Kom je nieuw in de Armhoefse Akkers 
wonen, dan verwelkomt de Buurtraad je 
met het boek ‘Armhoefse Akkers – tus-
sen binnenstad en buitengebied.
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Met veel plezier heb ik, samen met colle-
ga’s, gewerkt in het gezellige pand aan de 
Enthovenseweg. Meer dan 2000 cliënten 
(volwassenen, kinderen en baby’s) en hun 
gezinnen hebben ons vertrouwd en wij heb-
ben ons best gedaan hen te helpen om het 
weer zelf verder te kunnen. In de vrijge-
vestigde praktijk hadden we nu nog relatief 
veel vrijheid om wat langer met therapie 
door te gaan dan de instellingen hebben. 
Maar ook in deze kleine praktijk komen er 
meer beperkingen en wordt de administra-
tieve last steeds zwaarder. 
Met name de bureaucratie van de gemeen-
te heeft me doen besluiten om toch eerder 
te stoppen met de praktijk dan ik oorspron-
kelijk van plan was. Enerzijds is het moeilijk 
om afscheid te nemen van de praktijk waar 
ik zo lang aan gewerkt heb en waarvoor ik 
geen opvolger heb kunnen vinden, ander-
zijds verheug ik me om meer tijd te hebben 
met mijn familie en voor mijn hobby’s, zoals 
mijn tuin. Naast het pand was ik begonnen 
met een tuintje, maar dat is helaas door 
de vele vrachtwagens die door het kleine 
straatje reden niet mooi meer. Het zal niet 
mooier worden. Tenzij de nieuwe bewoners 
het doen.

Afscheid Ouder-Baby-Centrum
Na meer dan 30 jaar gewerkt te hebben als psychotherapeut in een eigen praktijk, 
waarvan 22 jaar in het Ouder-Baby-Centrum, is Monique van Kuijk per 1 mei jl. met 
vervroegd pensioen gegaan. 

Monique van Kuijk

Ik wens alle mensen uit de buurt het aller-
beste en dank hen voor de gastvrijheid die 
ik in ‘mijn’ pand heb ondervonden.

Monique van Kuijk
Klinisch psycholoog/psychotherapeut 
Ouder-Baby-Centrum

Vader Joost staat langs de lijn van het 
hoofdveld op woensdagavond. Zijn oudste 
zoon Stijn speelt met de A1 een oefenpotje. 
Al 7 jaar is pa als jeugdvoorzitter actief en 
hij wil best zijn visie op het goede nieuws 
kwijt: “Eerlijk gezegd ben ik vooral blij en 
opgelucht dat er vanaf nu rust en duidelijk-
heid is voor Were Di. De beoogde fusie met 

Were Di tot 2030 in Moerenburg                             Gerben van Eeuwijk

‘Breaking news’ staat er in het zomerse bericht op de voetbalclubwebsite. Na een 
intensieve en langdurige lobby heeft RKSV Were Di bij de gemeente Tilburg hun lang 
gekoesterde wens voor elkaar gekregen: de vereniging mag nog minimaal 10 jaar op 
locatie in Moerenburg blijven.
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Longa heeft jaren boven de markt gehan-
gen, maar drie sportwethouders verder 
zijn we nog steeds zelfstandig. Met name 
onze voorzitter Mara heeft altijd voet bij 
stuk gehouden, ondersteund door diverse 
(oud-)bestuursleden. Were Di is na 75 jaar 
gewoon nog steeds een gezonde vereni-
ging met veel leden en voldoende armslag 
financieel. Het water stond ons nooit aan 
de lippen gelukkig. En er was gewoon 
geen alternatieve locatie beschikbaar. Eind 
goed al goed, we zitten hier nu tot minstens 
2030!”

Restricties
Erop doorvragend blijken er wel degelijk 
enkele voorwaarden gesteld, zoals 
geen uitbreiding van het complex, geen 
nieuw kunstgras noch lichtmasten en 
graag duurzame ingrepen. “Zwart wit 
de groenste, die slogan sloeg aan bij de 
huidige coalitie”, aldus Joost. “Gescheiden 
afvalverzameling doen we uiteraard al 
jaren, maar daar komen nu op termijn 
zonnepanelen bij. De kantine is eigendom 

van de club – gebouwd door en voor 
leden – en die investering lijkt nu rendabel 
voor een heel decennium. De afspraken 
met de gemeente worden vast gelegd in 
een overeenkomst, inclusief termijn van 
minimaal 10 jaar. Dat is uniek volgens 
mij en een verademing voor bestuur en 
achterban.” Joost stelt dat deze zege 
goed voelt voor alle vijf bestuursleden, vier 
mannen en de vrouwelijke voorzitter Mara 
dus. 

Toekomstmuziek
Nu de rust op politiek gebied is weerge-
keerd aan de Moerenburgseweg wil Joost 
bij navraag best nog wat bespiegelingen 
over de toekomst doen. “Mijn samenwer-
king met FC Tilburg is nog steeds prima, 
met name met terreinbeheerder Mart en 
jeugdvoorzitter Sjaak bij de buurman aan 
de Spoordijk. Jeugdteams van Were Di zijn 
daar ook dit jaar weer welkom om door-
deweeks te trainen. En de viering van het 
75 jarig bestaan is met een jaar uitgesteld, 
tot de zomer van 2021, mits Corona het 
toelaat uiteraard. Zie je trouwens dat naam-
bordje op de hoek, waar Joop Ellingweg 
op staat? Die goede man van 80+ is al zijn 
hele leven lid, sinds 1945 dus. Bij leven 
en welzijn is hij er volgend jaar gewoon bij 
als Were Di 76 wordt. Hij is hier als kleine 
jongen komen voetballen, mooi toch? Daar 
doe je het uiteindelijk allemaal voor, om het 
spelplezier en de onderlinge band die dat 
oplevert.” 

Met die kreet uit het hart sluit Joost zijn 
verhaal af en draait zich om naar het hoofd-
veld, want daar is het echt te doen.

Het bestuur toast op een mooie toekomst

 

 

Coronaatje	

Heerlijk!	Alle	tijd	om	me	nu	eens	rustig	te	bezinnen	op	wat	ik	nu	
weer	eens	misschien	alleen	zou	kunnen	gaan	doen.	
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De beide directeuren, Koen van Beurden 
en Angelique Venrooy, zijn van mening 
dat een jong kind gebaat is bij een door-
gaande lijn van de kinderopvang naar de 
basisschool. Hun ambitie is dan ook om 
gezamenlijk een compleet inhoudelijk 
programma voor kinderen van 0 t/m 13 
jaar te bieden. Dat wil zeggen dat een kind 
vanaf baby tot en met het verlaten van de 
basisschool goed gemonitord wordt om nog 
beter op zijn/haar ontwikkelbehoefte in te 
kunnen spelen.

Samenwerking rondom het jonge kind
Basisschool Armhoefse Akker en kinderopvangorganisatie Kinderstad Armhoefse 
Akker gaan intensiever met elkaar samenwerken en werken de komende tijd toe naar 
een Integraal Kind Centrum (IKC).

Samenwerken
Door bijvoorbeeld de zorgcoördinatoren 
van beide organisaties intensiever met 
elkaar te laten samenwerken worden 
eventuele hiaten in de ontwikkeling al vroeg 
gesignaleerd en kan er gestart worden met 
een op-maat-programma voor het betref-
fende kind.
Dat klinkt natuurlijk prachtig, maar daarvoor 
moet wel het een en ander gebeuren. Zo 
zullen de visies over opvoeding, ontwik-
keling en onderwijs op elkaar afgestemd 
moeten worden om de beide organisaties 
inhoudelijk goed met elkaar samen te laten 
werken.
De eerste plannen gaan in de richting van 
het verhuizen van de groepen 1-2 van de 
basisschool te verhuizen naar het gebouw 

van Kinderstad aan de Van Heutszstraat, 
zodat er dagelijks fysiek en intensief kan 
worden samengewerkt tussen de peuter- 
en kleutergroepen. Omgekeerd zouden dan 
2 groepen van de kinderopvang verhuizen 
naar het gebouw van de basisschool aan 
de Spoordijk.
Zo ver is het allemaal nog niet. Het zal ze-
ker nog tot december gaan duren alvorens 
er allerlei technische en organisatorische 
zaken zijn opgelost. 

Vooralsnog worden op donderdagavond 
24 september de Oudercommissie van 
Kinderstad en de Medezeggenschapsraad 
van de basisschool geïnformeerd over de 
praktische kanten van deze samenwerking 
en wordt besproken op welke manier alle 
ouders die kinderen op de opvang of in de 
kleutergroepen hebben, bij het proces kun-
nen worden betrokken.

In verschillende wijken in Tilburg zijn 
buurtpreventieteams actief. Zij worden 

Buurtpreventie zoekt versterking
Misschien heb je ze al wel zien lopen door de wijk, met hun fel oranje jas of hesje: de 
Buurtpreventie Armhoefse Akkers – Hoogvenne - Piushaven. Een groepje vrijwilligers 
dat graag wat extra hulp zou kunnen gebruiken. 

gefaciliteerd door de gemeente Tilburg met 
speciale kleding, legitimatiepasje en een 
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zaklantaarn, maar ook met een (verplichte) 
basistraining, specifieke workshops en jaar-
lijks een leuke attentie. Buurtpreventie kost 
weinig moeite maar kan heel wat opleve-
ren. Door extra op te letten en meer betrok-
kenheid bij de straat wordt de leefbaarheid 
in een buurt verbeterd.

Armhoefse Akkers
“Wij zijn nu een team van negen perso-
nen, van vijftigers tot zeventigplussers. 
Wij zoeken nog mensen om onze groep 
te versterken”, legt Frans Maas uit. Hij is 
coördinator Buurtpreventie in onze wijk en 
is graag bereid hierover wat meer te vertel-
len. “Wij lopen of fietsen om beurten een 
uur per week met z’n tweeën door de wijk, 
overdag of ‘s avonds naar eigen keuze. We 
horen en zien wat verbeterd moet worden 
en geven dat door aan gemeente of politie. 
Dat kan gaan over bijvoorbeeld kapotte 

straatverlichting of losse tegels, maar ook 
als we iets merken van verdachte zaken of 
gevaarlijke situaties. Dat melden we dan 
bij de bewoners zelf. We hebben er ook 
plezier in. Je leert de wijk en haar mensen 
kennen en menig bewoner geeft het een 
goed gevoel. De meeste van ons lopen 
eens per week, maar het mag ook vaker of 
minder, bijvoorbeeld eens in de twee we-
ken. We werken met een rooster, zodat het 
voor iedereen duidelijk is wanneer en waar 
er een ronde wordt gemaakt.”

Geïnteresseerd? 
Heb je interesse om lid te worden van het 
buurtpreventieteam? Neem dan contact op 
met Frans Maas. Na aanmelding volgt er 
een kennismakingsgesprek en ga je een 
paar keer meewandelen om te kijken of het 
bevalt. Als dat het geval is, ontvang je ver-
volgens een formulier waarop de benodig-
de gegevens kunnen worden ingevuld en 
er wordt op kosten van de gemeente een 
Verklaring Omrent Gedrag (VOG) voor je 
aangevraagd. Je krijgt dan een vrijwilligers-
overeenkomst en bent verzekerd via een 
vrijwilligersverzekering van de gemeente.

Als je zin hebt om eens mee te lopen en 
daarna te kijken of het iets voor je is, mail, 
sms, app, of bel dan met Frans Maas via 
 f.a.maas@kpnmail.nl of  (013) 580 00 
45 of  06 337 234 33

Bent u ouder dan 55, een ervaren automo-
bilist en inwoner van de gemeente Tilburg? 
Dan organiseert Veilig Verkeer Nederland 
in opdracht van de gemeente Tilburg en 
in samenwerking met de seniorenvereni-

Wilt u gratis uw verkeerskennis opfrissen? 

De verkeersdrukte neemt toe en ook de verkeersregels veranderen in de loop der tijd.
Mooi dus, dat de gemeente Tilburg aan 55-plussers de mogelijkheid biedt hun kennis 
weer wat op te frissen.
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De Fietsenafhaalcentrale (AFAC) van de gemeente Tilburg die net voorbij de Piushaven 
richting centrum zat, is verhuisd naar de Bredaseweg 193. De locatie is op loopafstand van 
de binnenstad en dus goed bereikbaar voor mensen die er hun fiets willen ophalen. 

Onze wijkgenoot Theo v.d. Bruggen had als manager van La Poubelle op woensdag 2 sep-
tember jl. de eer om Koning Willem Alexander rond te leiden in dit kringloopbedrijf.
Ook staatssecretaris Stientje van Veldhoven was bij dit werkbezoek aanwezig.

Aanstootgevend, dat is de plaatsing van de duurzame luchtwarmtepomp zo plompverloren 
op het dak van de toren van de Sacramentskerk. Vanuit alle windstreken is het ding te zien 
en dat doet nog meer afbreuk aan deze toch al zwaar ontsierde toren sinds het puntdak weg 
is.

gingen een aantal gratis 2-daagse, 2 uur 
durende, opfriscursussen verkeerskennis 
over de veranderde verkeersregels. Onder 
het genot van een kopje koffie of thee wordt 
u door een gecertificeerde rijinstructeur 
bijgepraat over alle verkeersregels die in de 
loop der jaren veranderd zijn. 

De cursussen zijn op (u wordt beide dagen 
verwacht):

Woensdag 16 en 23 september 2020 tijdstip 
09.15 – 11.30 uur in Tilburg Noord A

Dinsdag 22 en 29 september 2020 tijdstip 
09.15 – 11.30 uur in Tilburg Zuid A

Woensdag 7 en 14 oktober 2020 tijdstip 
13.15 – 15.30 uur in Tilburg West

Donderdag 8 en 15 oktober 2020 tijdstip 
09.15 – 11.30 uur in Tilburg Reeshof

Vrijdag 13 en 20 november 2020 tijdstip 
09.15 – 11.30 uur in Tilburg Noord B

Donderdag 19 en 26 november 2020 tijdstip 
13.15 – 15.30 uur in Berkel-Enschot

Maandag 23 en 30 november 2020 tijdstip 
19.15 – 21.30 uur in Tilburg Zuid B

Is dit iets voor u?
Onze opfriscursussen zijn georganiseerd 
volgens de huidige RIVM-richtlijnen. U kunt 
zich tot een week voor aanvang van de cur-
sus inschrijven op: www.vvn.nl/opfriscur-
sustilburg of tijdens kantooruren bellen met 
 088 524 88 50. Een week voor aanvang 
van de cursus krijgt u een bevestiging met 
de gegevens over de locatie.

Deelname is gratis, maar let op: vol=vol!
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Tot en met 20 september is er bij Galerie De Verdieping aan het St. Jansplein 5 in Moerge-
stel een expositie met werk van blinde en slechtziende makers. Meer dan veertig schilde-
rijen en beeldhouwwerken met bijzondere verhalen zijn te bewonderen. 
Info:  jofke@ziejewel.org

Basisschool Armhoefse Akker houdt op woensdag 16 september van 09.00 – 12.00 uur 
weer een open dag. Een weekje later op 23/09 wordt dit herhaald in de avonduren vanaf 
19.30 uur. Ouders die zich alvast willen oriënteren:  www.armhoefseakker.nl

Bewoners van de Willem II Staete troffen elkaar in de eerste week van september voor de 
rechtbank. Het gebruik van de centrale hal voor andere doeleinden dan alleen als doorloop-
plek houdt de gemoederen al enige tijd bezig.

In het najaar wordt door de gemeente ook het laatste stuk de Armhoefstraat in de richting 
van de Spoordijk van aangepakt. De gemeente heeft van meerdere bewoners goede 
reacties gekregen om het ontwerp nog beter te maken. Zie het 3D-filmpje op: 
 www.tilburg.nl/Armhoefstraat. 

Het kantorencomplex aan de Spoorlaan vlak naast Witgoedzaak Paulissen wordt 
gedeeltelijk omgebouwd naar 12 appartementen. Om het woongenot straks te versterken is 
er een aanvraag ingediend om op het dak een dakterras te realiseren.

De Stichting Alleen Op Deze Aarde organiseert op 1 oktober een informatiedag voor 
mensen die zich (soms) echt eenzaam voelen. De dag is van 10.00 – 17.00 uur bij Café 
Zaal Bierings in Tilburg. Info: Frans van de Moosdijk  06 290 606 02, 
 stichtingalleenopdezeaarde@gmail.com

Inmiddels hebben de gespreksleiders van het Alzheimer Café Tilburg het vierde digitale 
thema opgenomen: ‘Wat is het nut van dagbesteding voor mensen met dementie?’ Bekijk 
het op YouTube kanaal: https://youtu.be/qXutlylO_GQ

Van 30 september t/m 11 oktober zijn er in de bibliotheek weer allerlei activiteiten in het 
kader van de Kinderboekenweek. Het thema ‘En toen?’ zorgt voor een mooie duik in 
de geschiedenis van prehistorie tot aan de riddertijd en van de oudheid tot de Tweede 
Wereldoorlog. Doe mee!

Iedere zaterdag en zondag zoeken veel thuisspelende teams van FC Tilburg nog een 
scheidsrechter. Het huidige korps is onvoldoende groot om iedere wedstrijd te bemensen. 
Ook bij 6x6 en 8x8 wordt gezocht naar scheidsrechters. Info: Corné Langenhuijsen 
 06 839 478 87.

Het wordt vervelend om te vermelden, maar ook de Tonpraatmiddag gaat dit jaar niet 
door. Helaas geen tonpaters met hun buut in de Pelgrimhoeve. In verband met de corona-
maatregelen heeft de organisatie hiertoe moeten besluiten.

Op 25 augustus jl. heeft het college van B&W het Beheerprotocol locatie Jan Wierhof 
2020 vastgesteld waarin afspraken zijn vastgelegd om de leefbaarheid en veiligheid te 
borgen in de directe omgeving van de Jan Wierhof en de woonomgeving.
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Toch slaapt ze niet meteen weer in. In het 
hele huis staan de ramen en deuren open 
zodat het een beetje kan doorwaaien dus 
ook op haar werkplek waar haar laptop voor 
het open raam staat. Ze gaat toch maar 
even kijken en vreemd genoeg regent het 
niet maar hoort ze wèl regen. Pas wanneer 
ze aan de voorkant uit het raam kijkt schrikt 
ze. De hele straat staat blank. Het water 
borrelt gewoon uit de stoeptegels, recht 
voor de deur. Ze wil meteen de hoofdkraan 
dichtdraaien maar als ze de kelderdeur 
opendoet durft ze niet eens het licht aan te 
doen. De grote diepe kelder staat vol water 
zeker anderhalve meter diep.

Gat in de stoep             Lucy Reijnen

Hittegolf. Het is warm, warm en droog, heel droog. “Oh, fijn het regent.” denkt Mari-
anne Verstappen om half zes in de vroege ochtend van dinsdag 11 augustus jl., zo’n 
nacht waarin het ook ‘s nachts niet koeler lijkt te worden. 

Kelder
Als Marc wakker gemaakt wordt en buiten 
kijkt heeft hij een heel surrealistisch gevoel. 
Het is dan al warm, de straat is leeg en 
er klinkt het ruisend, borrelend geluid van 
water dat stroomt en de kortste weg zoekt 
rechtstreeks hun kelder in. Ze besluiten 112 
te bellen. 
“Wat dan gebeurt is fantastisch” zegt Mark, 
“Er komt een hele machinerie op gang waar 
je normaal geen weet van hebt. Binnen no 

time was de brandweer er. Ze stappen uit 
en een kordate man komt op ons af en pakt 
de regie. De anderen kijken elkaar aan en 
zeggen: “mooi klusje!”. Die man geeft direct 
heldere instructies: we moeten wegblijven 
rondom het gebied waar het borrelt, zet je 
auto weg maar loop om. Ik stap mijn auto 
in en zakte meteen met auto en al een heel 
eindje weg. Ik was even bang dat ik de auto 
niet meer weg kon zetten maar dat lukte 
wel.” Marc maakt een opgelucht gebaar. 

Sink-hole
“Die brandweerman ging kijken naar het 
putje, de ‘haard’ en zakte onmiddellijk tot 
zijn knieën weg in de modder. Toen zijn ze 
direct de stoeptegels gaan weghalen, die 
modder gaan wegscheppen en hebben ze 
het gat opengelegd.”
Marianne valt in. “Toen zagen we pas hoe 
erg het was. Er was een gat van een halve 
meter weggeslagen in die buis. Het wa-
ter gutste eruit. Zo erg! Allemaal schoon 
drinkwater spoelde zo weg. Terwijl we al 
weken zuinig zijn met water en de tuin niet 
sproeien vanwege de droogte. Zo’n verspil-
ling. Tienduizenden liters, gewoon weg.” 



33

 

Collectes 
De gemeente heeft voor onderstaande goede doelen een 
vergunning verleend voor collectes en werving van donateurs.  
o Prinses Beatrix Spierfonds [6–12 september] 
o Nierstichting [13-19 september] 
o HandicapNL [20-26 september] 
o Dierenbescherming [27 sept.- 3 oktober] 
o Nederlandse Brandwonden Stichting [4-10 oktober]  

 

“Maar de brandweer, die gasten van Bra-
bantWater, de mensen van Dolmans. Echt 
top”, zegt Marc. “Dolmans is van calamitei-
ten”, legt Marianne uit, “die waren er ook 
direct. Dat regelt de brandweer allemaal. Er 
komt een regisseur van de stichting ‘Salva-
ge’ die allerlei acties uitzet. De kelder werd 
leeggepompt. Er was zelfs iemand van de 
gemeente. die psychische hulp kon bieden 
Salvage is door de verzamelde verzekerin-
gen in het leven geroepen, denk ik.”

Mooi klusje
“Die mannen van Dolmans en de brandweer 
die zagen het echt als een mooi klusje. ‘We 
gaan het oplossen. Komt allemaal goed.’ 
zeiden ze. Maar ongelooflijk wat die mensen 
allemaal doen. Er kwam ook nog iemand 
van de gemeente die de lantaarnpaal uit de 
grond takelde want die dreigde ook om te 
gaan. De kelder werd leeggehaald, tenmin-
ste de spullen die konden bederven of ver-
stikken, want de verzekeringsexpert moest 
nog komen om te kijken wat de schade 
precies was.” 
“Het was een hele toestand”, zegt Marianne, 

“maar ja, in Libanon was net die explosie 
geweest, dan is dit peanuts.”

Marc en Marianne houden er op den duur 
een mooie en opgeruimde kelder aan over. 
Een ander klein lichtpuntje is dat de Vlinder-
struik voor hun huis ruimschoots water heeft 
gehad en daarvan erg is opgeknapt.

Heeft u een kleine bijdrage?...                                      Debbie de Weijer

Net zoals het afgelopen jaar, vermelden we ook nu weer het collecterooster. Het kan 
zijn dat er tussendoor nog lokale initiatieven zijn, maar die zijn op dit moment nog niet 
bij de redactie bekend. 

De afgelopen maanden is er vooral ‘online gecollecteerd’: mensen werd gevraagd om een 
donatie over te maken. Nu mogen de collectebussen ook weer langs de deuren gaan. Som-
mige organisaties zullen daarvoor kiezen en andere zoeken naar een andere manier van 
collecteren. Alle collectanten worden gewezen op het feit dat ze afstand moeten houden en 
eventueel de bus op de grond voor zich neer te zetten, zodat mensen geld in de bus kunnen 
stoppen. Collectanten hebben altijd een legitimatie bij zich, vraag hiernaar als je twijfelt over 
de betrouwbaarheid. En bij twijfel: maak zelf het bedrag over naar de organisatie. 
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De verkoop van je woning, 
van start tot eind geregeld.

Via Paul Makelaardij
Kempenaarplaats 8
5017 DX Tilburg

T   013 30 33 195
E   paul@viapaulmakelaardij.nl
W  www.viapaulmakelaardij.nl

Wij doen de verkoop jij kan je bezighouden 
met de dingen die er toe doen.

Via Wie? Via Paul Makelaardij natuurlijk! 
Via Wie anders?
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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 

 

Coronaatje	

Advies:	stel	niet	uit	tot	morgen	wat	je	minimaal	tot	overmorgen	zou	
moeten	uitstellen.	

  

 

Coronaatje	

Als	iedereen	netjes	anderhalvemeter	afstand	houdt,	kan	ik	er	mooi	
tussendoor	glippen.	
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BUURTAGENDA 

   
   
   
   
   

 
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:  

     24 september  
       9 oktober  

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 ( (013) 543 88 68 (voorzitter), Ineke van Kasteren ( 
(013) 544 67 83 (secretaris, communicatie, senioren), Yvette Eshuis ( 
06 474 931 61 (communicatie, omgevingswet), Mart Hoppenbrouwers 
( 06 110 648 62 (Moerenburg, verkeer)  Erwin Jacobs ( (013) 590 
40 00 (penningmeester, klankbordgroep Moerenburg), Hein Jacobs ( 
(013) 542 61 10 (DAAD, Jan Wier), Rian van der Schoof ( 06 413 
303 11, Remco Westhoek ( (013) 535 70 08 (Kerk & Klooster, groen, 
Moerenburg, verkeer). 

     Vergadering Eerst volgende vergadering: 13 oktober. Aanvang 20.00 uur in de 
Buurtraadruimte Van Heutszstraat 1a (o.v.v. corona-eisen). De 
agenda staat op 7 buurtraad@armhoefseakkers.nl en een week 
na de vergadering vindt u daar ook de besluitenlijst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               

HELAAS NOG STEEDS NIETS TE 

MELDEN 
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Ø Wijkagenten 
Elco Tissen & 
Birgit Coppens 
 
Ramon Stoops 
 

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 & Birgit Coppens en 7 cluster-2.groene-
beemden@politie.nl voor Ramon Stoops als het Moerenburg 
betreft. 

  
Ø Bloedafname In plaats van de reguliere prikposten in iedere buurt heeft 

Diagnovum tijdelijk centraal gelegen prikposten ingericht voor 
bloedafname. Wanneer de prikpost in de wijk weer opengaat vind 
je op : www.diagnovum.nl. 
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 Senioren Netwerk 

Armhoefse Akkers 
Informatie bij coördinator informele zorg Noortje Bijvelt, ( (013) 
583 99 99 of e-mail  7 noortjebijvelt@contourdetwern.nl 

  
Ø KBO-Sacrament Contact en informatie over de activiteiten:  

7 kbo.sacrament@gmail.com of ( 06 822 452 88. 
 

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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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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