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Wij proberen nu zo veel als mogelijk de anderhalvemeter in acht te nemen en niet met
grote groepen af te spreken. Voor dieren gelden de corona-maatregelen echter niet.
Dus hadden meer dan 100 wilde ganzen een gezellige rendez-vous bij de
wateren van het helofytenfilter van de waterzuivering in Moerenburg
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Wijkbladredactie zoekt dringend versterking
Binnen een paar weken wordt de redactie van dit wijkblad aardig uitgedund. Twee
leden verhuizen naar een plek buiten de wijk en stoppen hier met hun activiteiten.
Uitbreiding van de redactie is echt hard nodig.
“In feite zijn we al met een klein clubje om
dit wijkblad maandelijks te vullen”, vertelt
de voorzitter van de redactie Gerben van
Eeuwijk. “Onlangs kregen we van een journalist nog het compliment dat we kwalitatief
een van de beste wijkbladen van Tilburg
maken en dat al 45 jaar lang! Dat is een
enorme prestatie als je ziet dat we dat maar
met een paar mensen voor elkaar krijgen.
En vergeet niet: we zijn allemaal amateurs
en doen het ook echt op vrijwillige basis.”
Contacten
“Ik ben dan ook wel eens jaloers op bladen
als de Jeruzalemmer of Koningshaven als
ik dan de lijst medewerkers in de colofon zie. Die bladen komen ook nog eens
minder frequent uit dan ons wijkblad”, zucht
Gerben. “Het moet daarom toch mogelijk zijn, dat we ook in onze wijk mensen
kunnen vinden die het leuk lijkt aan ons
wijkblad mee te werken? Zeker in deze
coronatijd waarin velen op zoek zijn naar
een nieuwe hobby of ontspanning. Daarbij
doe ik ook een beroep op jongeren. Ikzelf
heb door mijn bijdragen veel interessante
mensen in onze wijk mogen ontmoeten en
leren kennen. Een interview doen of een
nieuwsfeit brengen over een bepaalde
activiteit schept toch een band en het levert
veelal ook leuke reacties op. Dus lijkt het
je wat, neem dan contact op met een van
de redactieleden: Debbie ( 06 241 927
82), France ( 06 415 199 03), Lucie (
06 133 860 21), Jaap ( 06 502 421 15) of
mijzelf ( 06 573 142 93). We hebben écht
versterking nodig, want anders houden we
het wijkblad Armhoefse Akkers niet meer in
de lucht!”

Gerben: “Als er geen versterking komt dan
zijn we in 2021 gedwongen te stoppen
met dit wijkblad!”
houden we meestal een brainstorm over
de onderwerpen. Ieder redactielid kijkt dan
wat hij of zij zou willen en kunnen oppakken. Soms heb je het even te druk en dan
proberen anderen het over te nemen. Je
hoeft ook niet bang te zijn, dat je fouten
maakt. Op de achtergrond is er altijd de
editor die je helpt of tips geeft hoe je een
onderwerp zou kunnen benaderen. Het
belangrijkste is, dat je het leuk en wellicht
ook wel spannend vindt om aan de slag
te gaan. En je zult zien dat het een heel
mooie ervaring is als een artikel van jouw
hand in het wijkblad staat. Het hoeven ook
niet allemaal lange artikelen te zijn. Een
korte tekst of bijvoorbeeld een bijschrift bij
een foto is ook welkom. Dat geldt ook voor
incidentele bijdragen van mensen in en
rond onze wijk. Neem je contact met ons
op? Ik reken erop!”

Brainstorm
“Dit wijkblad maken we met elkaar”, gaat
Gerben verder. “In de redactievergadering
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Denk mee over de
wijkagenda voor onze wijk
Uit onderzoeken blijkt dat de bewoners van onze wijk over het algemeen tevreden
zijn over hun woonomgeving. Maar zoals altijd kunnen dingen beter. De gemeente
wil dat graag voor het eind van dit jaar weten.
De Buurtraad heeft zelf wel wat ideeën, maar het is veel belangrijker dat de bewoners
zelf daarmee komen. Het gaat dus om het antwoord op de vraag: wat vind jij belangrijk?
De Buurtraad heeft een eerste eigen inventarisatie gemaakt:
•
•
•

•
•

Verkeer
o Verkeersveiligheid օ Verkeersbewegingen (sluipverkeer) օ Vrachtverkeer
օ Parkeren, parkeerdruk
Duurzaamheid
o Elektrische auto’s, laadpalen in de wijk օ Deelauto’s օ Energietransitie in/van
de wijk
Voorzieningen
o Huisvesting ouderen/senioren, zodat mensen in de wijk kunnen blijven wonen
als ze ouder worden օ Eenzaamheid (ouderen/senioren en andere
doelgroepen) օ Winkelaanbod օ Pinautomaat, brievenbus
Groen en recreatie
o Groenvoorzieningen in de wijk, meer groen օ Recreatievoorzieningen
Sociale cohesie
o Studenten vs. ouderen? Hoe krijgen we studenten meer betrokken bij het wel en
wee van de wijk, inzet als vrijwilligers? օ Integratie (arbeids)migranten

Dit is een eerste eigen inventarisatie van de Buurtraad, we zijn erg benieuwd of er andere
thema’s of onderwerpen leven. Als je een aanvulling hebt of een goed idee: laat het ons
vóór 1 december a.s. weten via 7 buurtraad@armhoefseakkers.nl. Dan kunnen wij het
daarna doorspelen naar de gemeente.
Alvast bedankt voor het meedenken.
Buurtraad Armhoefse Akkers

Buurtraad 1.jpg
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De Armhoef: daar zit muziek in				

Lucy Reijnen

Op 22 november is het de Dag van de Muzikanten. Het stikt van de musici en muzikanten in onze wijk maar wie is er beter geschikt om het hierover te hebben dan John
Meulendijks. Hij is niet alleen pianostemmer en restaurateur maar ook zelf muzikant
en kent heel veel muzikanten in de wijk.
“Toch heeft Corona me ook weer op nieuwe
ideeën gebracht.” John lacht. “Kinderen
moesten toch gedurende twintig seconden
hun handen wassen. Als ze ‘Happy Birthday’ zingen, zitten ze precies aan die tijd.”
John haalt zijn hand door zijn haar. “Daar
kan ik me zo aan storen. Hoezo ‘Happy
Birthday’? Waarom in het Engels. Dat
moet toch anders kunnen. Zo kwam ik op
het idee om liedjes van twintig seconden
op YouTube te plaatsen. Gezellige, oudNederlandse ouderwetse liedjes inzingen
onder pianobegeleiding. Ik ken een uitstekend pianiste, Hanneke van Overbeek, een
gepensioneerde piano-docente en die was
meteen enthousiast. Uiteindelijk vonden
we het wel oubollig, maar hierdoor zijn
we wel gaan samenwerken. We zijn een
programma aan het maken met liedjes van
Jules de Corte. Ik wilde daar al langer iets
mee, maar de pianopartij van die liedjes

John ontvangt me in zijn studio/werkplaats
in Carré. Hij huurt hier drie ruimtes die
allemaal overvol staan. De ruimte waar we
zitten wordt ook gebruikt als repetitieruimte.
Naast een heel stel piano’s zie ik geluidsapparatuur, een drumstel, allerlei andere
instrumenten en stapels boeken en muziekpapier.
Jules de Corte
“Mmm. De dag van de muzikanten”, zegt
John, “ik wist niet eens dat die dag bestond. Ik weet niet of het dit jaar een feestdag zal zijn.” Hij doelt op de Coronacrisis
waarmee veel beroepsgroepen het moeilijk
hebben, maar muzikanten in het bijzonder.
John zelf merkt het ook. Hij heeft gelukkig ook restauratiewerk en vaste adressen
waar hij gaat stemmen maar veel werk is
ook afgezegd, er zijn geen optredens. Voor
muzikanten is dit domweg een rampjaar.

John Meulendijks in zijn studio
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is heel lastig. Hanneke speelt dat zonder
probleem.”
Paradox
Jules de Corte kwam onder de aandacht
van John naar aanleiding van een boek
dat onlangs verscheen. “Prachtig boek”,
vindt John, “ik wist meteen dat ik daar iets
mee wilde doen. Eind november staat een
optreden gepland bij Paradox.” John haalt
zijn schouders op. “Maar ja. Alles staat nu
op losse schroeven. Het is nog maar de
vraag of het doorgaat nu met Covid.” John
belt naar Hanneke. Even later staan we in
de mooie woonkamer van Hanneke. Twee
vleugels domineren de kamer, verder hangt
en staat overal moderne kunst en zijn er
veel boeken. Hanneke en John willen nog
steeds ‘iets’ doen met de twintig seconden
liedjes. “Er zijn genoeg liedjes te bedenken.
‘Kom mee naar buiten allemaal’ duurt ook
20 seconden.” zegt John.

John en Hanneke aan de slag met liedjes
van Jules de Corte
Ik krijg vervolgens een mini Jules-deCorte-concertje. Echt: de Armhoef, daar zit
muziek in! Ik ga de agenda van Paradox in
de gaten houden.

Coronaatje
“Mijn blaastest was positief, maar gelukkig hoef ik niet in
quarantaine van ome agent.”

Kerstbomen en lichtjes
voor in de buurt!
Afgelopen jaren was het een groot succes: op verschillende plaatsen in de buurt
stonden kerstbomen met lichtjes, en onder die bomen werden allerlei gezellige borrels en andere bijeenkomsten gehouden.
waren. Mag er niets, dan zijn de kerstbomen toch gezellige bakens in de wijk.

Dit jaar is het corona en gaan heel veel
gezellige dingen niet door. Toch willen
we als Buurtraad ook nu weer een aantal
bomen met lichtjes ter beschikking stellen.
We gaan ervanuit dat ze op een veilige,
corona-proof-manier worden geplaatst. En
dat er alleen kleine groepjes mensen bij
elkaar komen, zoals het onder de coronamaatregelen valt. Het is nu nog lastig in te
schatten hoe het tegen het eind van het
jaar zal zijn, maar het zal zeker anders zijn
dan vorige jaar toen grote borrels mogelijk

Vraag ‘m aan
De bomen zijn dus bedoeld om buiten te
plaatsen, op centrale plekken in de buurt.
De bomen en lampjes worden geregeld,
betaald en rondgebracht. De lampjes
blijven eigendom van de Buurtraad om ze
ook in de komende jaren weer te kunnen
gebruiken.
De rest is aan de buurtbewoners die zich
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Graag reactie vóór 26 november a.s.,
dan hebben we tijd om de boel te regelen.
Iedereen krijgt na 30 november bericht, bij
te veel aanmeldingen beslist de Buurtraad
welke plekken het meest geschikt zijn. De
bomen worden hoogstwaarschijnlijk op
zaterdag 12 december rondgebracht. Ook
daarover volgt tegen die tijd nog bericht
aan de contactpersonen.

melden: de boom planten, stroom regelen
en de lichtjes in de boom hangen, versieren, ervoor zorgen, verantwoording voor
de lichtjes, weer opruimen en voor zover
mogelijk iets gezelligs onder de boom
organiseren.
Ben je met een groepje in je straat en vind
je dit een goed idee? Geef dan door waar
je de boom wilt plaatsen en wie de contactpersoon is. Mail naar  buurtraad@
armhoefseakkers.nl. Alleen aanmelding per
mail is geldig.

Buurtraad Armhoefse Akkers

Nieuwe vrijwilligers in de Takkenbende

Debbie de Weijer

Sinds een tijdje krijgen de vrijwilligers van de Takkenbende ondersteuning bij hun
werkzaamheden in deze natuurspeeltuin. Een groepje vanuit ASVZ in Udenhout komt
wekelijks op dinsdagochtend meehelpen.
meer werken op hun vaste dagbestedingsgroep, maar wordt er alleen met de mensen uit de eigen woning gewerkt. Dat was
een omschakeling voor de mensen hier.
We moesten de activiteiten die er waren
verspreiden over verschillende woningen.
Hierdoor hadden we geen goed programma meer en zijn we op zoek gegaan naar
activiteiten om het dagprogramma op een
zinvolle manier aan te vullen. Een begeleider kwam langs de Takkenbende en zag
daar vrijwilligers werken. De begeleider

Binnen ASVZ wonen mensen met een
verstandelijke beperking. Omdat wij het
erg fijn vinden dat ze dit doen, hebben we
ze een aantal vragen gesteld via de mail.
Ze vonden het erg leuk om mee te werken
aan een interview. In verband met privacy
mogen ze echter niet met naam en gezicht
in ons wijkblad.
 Hoe komen jullie aan dit werk in de Takkenbende?
Vanwege Corona mogen onze cliënten niet

Het is nog een heel karwei om de brandnetels te verwijderen in deze natuurspeeltuin.
Met de schoffel en met de hand wordt de strijd aangegaan net zo lang
tot al die prikkers verdwenen zijn
7

Schildersbedrijf Michel van Gemert
Voor al uw binnen- en buitenschilderwerk
Tevens ook kleine stukadoorwerken
30 jaar ervaring in onderhoudswerken en nieuwbouw
Vrijblijvende offerte
Eikenbosch 43
5056 GB Berkel-Enschot
Tel: 013 - 5367336
Mob.: 06 – 22790145
Winterschilder:
van oktober t/m februari 10% korting

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.
Overige Specialismen: fysiotherapie, geriatrietherapie, manuele therapie, sportblessures,
revalidatie na een operatie of beroerte, looptrainingen (etalagebenen), Parkinson,
hyperventilatieklachten, COPD, tape, dry needling.

Prinsenhoeven 36

013-5420685
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info@vdbraakenmaas.nl

vond dit een mooie plek om cliënten daar
mee te laten werken.
 Wie helpen er elke keer mee?
Er gaat steeds één begeleider mee met de
vier vaste cliënten (19, 26, 27 en 36 jaar)
die dit werk leuk vinden. Emiel is een begeleider die vaak meegaat, maar soms ook
Yaël of Willem. Iedereen geeft aan dat ze
het fijn vinden om even met de bus weg te
gaan om buiten aan de slag te kunnen zijn.
 Wat doen jullie eigenlijk bij Takkenbende?
Dit varieert per persoon, maar de nadruk
ligt op het schoonmaken. De een vindt het
leuk om te harken, de ander schoffelt liever
en weer een ander zaagt laaghangende
takken weg. Verder wordt er afval opgeruimd, onkruid en brandnetels verwijderd
en takken opgeruimd.
Om de speelplek goed toegankelijk te houden zaagt een van de cliënten van ASVZ
met grote precisie de laag
hangende takken weg

 Hoe ervaren jullie als begeleiding het
werken in de Takkenbende?
We merken dat de cliënten het leuk vinden
om met de bus weg te gaan. Even iets anders dan wat ze normaal gesproken doen.
Je merkt dat sommigen de verantwoording
op zich nemen, om alles zo netjes mogelijk
achter te laten. Dit vinden we leuk om te
zien! Vanuit de dagbesteding proberen we
ook om activiteiten te doen voor de buurt.
Dit is dus een mooie plek voor ze om te
werken. Het is natuurlijk ook fijn om even
weg te zijn van het terrein waar ze wonen
en werken.

nemen dan twee bolderkarren mee, die
we vullen met glas. Het glas staat bij de
mensen voor het huis klaar. Wij gooien het
glas vervolgens in een glasbak. Daarnaast
verzamelen we afval op ons terrein rondom
onze woonomgeving, verwijderen we
onkruid en doen we kleine snoeiwerkzaamheden.
Hopelijk blijven deze mooie mensen nog
lang helpen om de Takkenbende schoon
te houden, zodat onze kinderen hier lekker kunnen spelen de komende periode.
Bedankt alvast namens de buurt!

 Wat doen jullie nog meer voor werkzaamheden?
In Udenhout hebben we een krantenwijk.
Ook lopen we daar een glasroute. Wij

Coronaatje
Wat is nu gevaarlijker? Geen mondkapje dragen, of wel een met als
gevolg volledig beslagen brillenglazen?
9
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Door de lens van de Meester				

France Ghijsen

Op vrijdag 23 oktober jl. gaf regisseur Martin Koolhoven twee masterclasses tijdens
het 013 Cinecitta International Film Festival. Wij volgden zijn tweede masterclass.
De masterclass ‘Think big’ ging over de
vraag hoe Martin Koolhoven het voor elkaar
heeft gekregen om met zijn ‘Brimstone’
(2016) een western van Hollywood-proporties te maken. De masterclass ‘Koolhoven’s
choice’ ging over de films die impact op
hem hebben gehad. Na een uur door de
lens van de meester te kijken, verandert
dit toch de manier waarop je naar een film
kijkt.
Once Upon …
Martin pakt vol overtuiging de vloer van
zaal 1 en vertelt hoeveel indruk sommige
scènes op hem hebben gemaakt, zoals de
opening van Once Upon a Time in the West
(Sergio Leones, 1986), wie heeft hem niet
gezien? Hij neemt ons stap voor stap mee
op welke wijze de regisseur de hoofdpersoon introduceert en hoe hij daar vooral de
tijd voor neemt, zonder de persoon daadwerkelijk te laten zien. Er gebeurt eigenlijk
helemaal niets in deze opening, maar als
kijker voel je van alles. Zijn introductie start
via de blikken van anderen, de trein die aan
komt rijden en dan stopt. Niemand stapt uit,
weer die blikken van de anderen. Als kijker
voel je wel dat ‘’hij’’ er is, maar waar dan?
De trein rijdt verder, drie mannen lopen al
weer weg en dan,….een deuntje, fluitend.
Zie je wel! De trein zit nog steeds in de weg
om de man te kunnen zien en rijdt tergend langzaam weg. Daar staat hij, hoofd
voorover gebogen, de camera zoemt in, de
hoed verbergt zijn gezicht en dus kunnen
we hem nog steeds niet zien. Zijn hoofd

Cineast Martin Koolhoven
gaat nu heel langzaam omhoog, de schaduw van de rand van zijn hoed is de laatste
hindernis en dan, eindelijk, there he is! Het
indrukwekkende van deze scene is dat de
regisseur vooraf precies wist wat hij wilde
laten zien, elke stap vooraf heeft uitgedacht
en de acteurs en de hele ploeg exact laat
doen wat ze op het juiste moment moeten
doen. Als kijker zit je er totaal in, ademloos
te kijken naar…niet zoveel eigenlijk.
Jaws
De volgende scene die we bespreken
komt uit Jaws (Steven Spielberg,1975).
Hierin geeft de regisseur de kijker eerst
een indruk van het speelveld. Je ziet een
strand, een moeder met een geel hoedje,
een jongen met een rode zwembroek. Een
groep kinderen rent het water in en ze
spetteren flink, een hondje rent het water in
om een stok te pakken. De sheriff tuurt met
een bezorgde blik over het water. Er komt
iemand tegen hem aanpraten over een
onbenullig onderwerp, heel irritant, want
je wilt als kijker dat de sheriff het water in
de gaten houdt en iedereen veilig blijft. De
regisseur geeft dit weer door de man heel
groot in de rechterkant in beeld te brengen,

Still uit Once Upon a Time in the West
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onscherp. De waterlijn verderop die je snel
kunt plaatsen als kijker omdat de regisseur
het speelveld al getoond heeft, is juist heel
scherp. Ook speelt de regisseur met het
geluid, want de man brabbelt onduidelijk en
de gil vanuit het water klinkt heel schel. Er
gebeurt verder niets, maar de spanning in
mijn lijf loopt al aardig op. Het loopt natuurlijk niet goed af, dat weet je als kijker direct
wanneer de moeder met het gele hoedje
haar zoon roept. Inderdaad, die met dat

rode zwembroekje. Alles is door de regisseur van tevoren bedacht en minutieus
uitgevoerd en als de kijker beland je in een
specifieke sfeer.
De adrenaline raast nog even door mijn
lijf, maar ik heb wel geleerd dat ik voortaan
beter naar enge scenes kan kijken vanuit
de lens van de regisseur. Handig voor de
‘scary movies’ rondom Halloween.

Coronaatje
“Ik ga m’n neus echt niet in een mondkapje steken. Zo’n ding heet
niet voor niets mondkapje.”

Het is eigenlijk een heel mooi stukje natuur. De driehoek met een bosje, sloten en weilanden
die omsloten wordt door de snelwegen A58 en A65. Op die plek is inmiddels een driehoek
uitgegraven als basis voor uitkijktoren ‘De Nieuwe Herdgang’ die ook een driehoekige vorm
krijgt. Je kunt daar op dit moment maar op één manier komen: via het tunneltje aan de Eindhovenseweg dat onder de A58 doorloopt. Terwijl links en rechts het verkeer op de snelweg
voorbijraast, is het daar toch heel rustig en vredig met allerlei vogeltjes en een paar paarden
in een wei die schrokken toen er ineens een mens met fototoestel liep te wandelen. Optimistisch meldde de gemeente eerder dat eind oktober de drie trappen van het bouwwerk
beklommen konden worden. Nou, dat duurt nog wel even, want men is bij de gemeente nog
druk bezig met de aanschaf van de benodigde materialen en het doorrekenen van alle berekeningen van het gevaarte. Men verwacht pas in januari echt met de bouwactiviteiten
te kunnen starten, maar dan kun je straks ook genieten van drie totaal van elkaar
verschillende landschappen als je rondkijkt
12

Sociaal Meldpunt is op zoek naar uw ervaringen
Het sociaal meldpunt is een onafhankelijk meldpunt voor al uw vragen en meldingen
over de ondersteuning op het gebied van welzijn, zorg, wonen, werk en inkomen en
jeugdhulp.
Heb je bijvoorbeeld vragen over de huishoudelijke hulp of ben je niet tevreden
over de jeugdzorg van je kind, dan kun je
contact zoeken met het Sociaal Meldpunt.
Daar zitten Joyce en Hans klaar. Ze zijn
elke werkdag bereikbaar van 9.00 tot 17.00
uur via  (013) 202 00 56 of  06 481
710 27. Je kunt natuurlijk ook mailen naar
 info@sociaalmeldpunttilburg.nl.
Vragen
Joyce vertelt: “We zijn ook tijdens deze
Corona-crisis bereikbaar en houden contact met diverse organisaties in Tilburg.
Grotendeels digitaal en via de telefoon, dat
gaat prima. Meldingen die we ontvangen
zijn bijvoorbeeld van inwoners die tegen
zaken aanlopen, waarbij situaties verslechteren of waarin zij vast dreigen te lopen.
Maar, we voeren ook gesprekken over
waar iemand terecht kan met zijn of haar
hulpvraag en/of hoe de ontvangen diensten
worden ervaren. Het is prettig dat we ook
korte lijnen hebben met de ‘Meedenkers’.
Wat dat zijn? Nou, de gemeente Tilburg
vindt het van belang dat iedereen die dat
nodig heeft passende ondersteuning krijgt.
Soms kan het lastig zijn om aan te geven
wat er precies aan de hand is en wat je
nodig hebt. Dan is het handig als er iemand
met je meedenkt. Dit kan een familielid zijn,
een buurman of buurvrouw of goede kennis, maar niet iedereen heeft zo’n netwerk
en daarom hebben we in Tilburg nu de
meedenkers. Zij denken met je mee vanuit
hun eigen ervaring of het werk dat ze doen.
Hun hulp inschakelen is gratis.”

Onafhankelijk
Het Sociaal Meldpunt biedt eveneens een
luisterend oor. “Mensen bellen ons op,
omdat ze het even niet meer weten”, geeft
Hans aan. “Wij luisteren naar hun verhaal,
stellen vragen en nemen hier echt de tijd
voor. Deze verhalen en ervaringen schrijven we op, zodat we aan de diverse organisaties kunnen laten zien waar verbeterpunten gewenst zijn. Het spreekt vanzelf,
dat we dan de persoonlijke gegevens van
de mensen die ons bellen niet doorgeven.
Het gaat om het signaleren. Zo kunnen we
samen ervoor zorgen dat de ondersteuning
in Tilburg nog beter kan worden. Goed om
te weten is ook, dat het Sociaal Meldpunt
een onafhankelijk organisatie is, waar de
mensen ook anoniem terecht kunnen. Je
kunt bij ons dus echt je verhaal kwijt.”
Het enthousiaste duo Joyce en Hans is dus
op zoek naar uw ervaringen en verhalen op
het gebied van ondersteuning van WMO,
Jeugdzorg en participatiewet, zodat ze nog
meer mensen kunnen helpen.

Coronaatje
Ik mis de kroeg, het samen uitgaan, maar vooral het samen slap
kunnen ouwehoeren.
13
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Historische grond in de wijk
Je ontdekt nog eens wat, als je onderzoek doet om een bezwaarschrift in te dienen
tegen een voorgenomen verbouwing. Dan blijkt ineens het huis van jouw buren opgenomen in de MIP.
Weinig sporen
Hoewel het gehucht Enthoven waarschijnlijk bestond uit enkele nederzettingen zijn
er tot op heden nauwelijks archeologische
vondsten gedaan die licht werpen op deze
vroegste bewoningsgeschiedenis. Tot
ongeveer 1900-1920 was het gebied rond
de nederzetting Enthoven voornamelijk in
gebruik als akkerland Dat verklaart wellicht
waarom er weinig archeologische vondsten
zijn gedaan. Door de vele bewerkingen
van de grond, zoals jaarlijkse bemesting,
ligt er waarschijnlijke een dikke laag aarde
over deze oorspronkelijke bebouwing.
Daarnaast ontbrak het in de periode dat er
de huidige huizen gebouwd werden aan
aandacht en kennis voor archeologisch
onderzoek en mogelijke vondsten. Door de
sterk gewijzigde infrastructuur in de directe
omgeving en twintigste-eeuwse stadsuitbreidingen, zijn de resten van de vroegere
nederzetting Enthoven dan ook grotendeels
verdwenen.

MIP staat voor het gemeentelijk Monumenten Inventarisatie Project. Een aantal
panden in onze wijk aan de Spoorlaan
dateren uit de periode 1925-1930 al zijn
sommige huizen nog iets ouder. In het MIP
zijn de huisnummers 32-34, 58, 72, 78-80
86-96 opgenomen. Tot 1925 stonden deze
overigens aan de Bosscheweg. De naamswijziging gebeurde omdat in dat jaar de
Nieuwe Bosscheweg werd aangelegd Het
zou overigens best eens kunnen, dat deze
huizen zijn gebouwd op Middeleeuwse nederzettingen of ‘bebouwing’ die voorkwam
in de Bronstijd.
Enthovenseweg
Uit gemeentelijk onderzoek blijkt de Enthovenseweg die tussen die huizen uitkomt
evenals het Pelgrimspad in oorsprong
middeleeuwse structuren te zijn die tenminste tot de veertiende eeuw teruggaan.
Het voormalige gehucht Enthoven behoort
evenals de Heuvel hoogstwaarschijnlijk tot
de oudste nederzettingsfase van Tilburg.
Het gehucht is ontstaan uit het middeleeuwse goed Enthoven dat centraal in het
open akkergebied Loven was gesitueerd.
Het Pelgrimspad ook wel Pelgromstraet,
Pelgromswech of Vuchtpad genoemd,
kwam in deze nederzetting uit en vormde
waarschijnlijk een oude verbinding via
Berkel-Enschot en Vught naar ’s-Hertogenbosch. Dit pad staat al vermeld op topografische kaarten van 1537.

Overigens heette de huidige Enthovenseweg oorspronkelijk waarschijnlijk De
Lijckwech die al in 1435 wordt vermeld.
Toch mooi om te weten dat ook de bewoners in de Enthovenseweg op een berg
geschiedenis leven.

15

16

Een virtuele ouderavond					

France Ghijsen

Wie heeft er nu nog niet ‘gezoomed’ in de afgelopen maanden? Of een koffiemomentje gehad via TEAMS? Wij zijn ondertussen bijna allemaal bedreven hierin geworden.
Bij ons kwam daar onlangs een nieuwe ervaring bij, de virtuele ouderavond met de
nieuwe mentor van de nieuwe school en ouders van nieuwe klasgenootjes.
Het is eigenlijk best relaxed, want je schuift
van de eettafel via het koffieapparaat, in de
woonkamer achter je laptop en de ouderavond gaat van start. Geen stress met
opruimen, fiets pakken, oppas instrueren
of bijvoorbeeld je kinderen toespreken wat
wel en niet mag tijdens je afwezigheid, ben
ik nog op tijd?
Voordelen
Nog een paar voordelen: het is makkelijker
om de namen bij de nieuwe gezichten te
leren, die zie je namelijk op het scherm.
De foto’s aan de muur bij de mentor thuis
geven haar interesse voor grote steden
weer (avontuurlijk type?). Even heb ik geen
behoefte aan een groepsgesprek over telefoongebruik op school en dan is er ineens
een technisch probleem met het geluid
(heel raar – hij deed het de hele dag wel).
Na de rondvraag, sluit ik de laptop en ga ik
weer via het koffieapparaat, terug naar de
keuken voor de afwas. De kinderen zitten
ondertussen alweer te lang op hun telefoon
en het meest gekke is dat de virtuele ou-

deravond alweer heel snel uit mijn geheugen verdwijnt.
De ervaring om op school te zijn, door de
gangen te lopen waar je kind elke dag
loopt, in de klas te zitten waar hij elke dag
zit en de energie van de mentor te voelen,
dat heb ik gemist. Dus liever wat meer
stress om op tijd te komen, maar dan wel
een doorleefde ervaring die je kunt delen
met je kind. Doe mij maar weer de ouderwetse versie!

Sinterklaas
Alles zal anders zijn dit jaar. Van Sinterklaas wordt de
nodige creativiteit verwacht om er, ondanks alle
beperkende maatregelen, toch nog een feestje van te
maken. Heel zijn verjaardag stond al onder druk vanwege
het gedoe rond zijn hulppieten, maar het zou jammer zijn
als deze traditie nu ineens versneld gaat verdwijnen.
Pak je moed bij elkaar en verras je naasten met een mooi
gebaar…
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Halloween in de wijk 				

Debbie de Weijer

Een paar jaar geleden was Halloween niet zo in trek. Dat was dit jaar wel anders! In
navolging van de berenjacht in het voorjaar (buurtbewoners plaatsten een beer achter
hun raam waar kinderen dan naar op zoek gingen) was er nu de Halloween-versie.
Wederom kon je op een plattegrond zien
waar er versierde ramen waren. Niet iedereen had zich aangemeld, want er waren
vele meer Halloweenramen te vinden
in onze wijk! Een heel leuke speurtocht
voor de kinderen dus, die zich ook lekker
verkleed hadden. Sommigen hebben alleen
alle ramen gezocht, anderen belden aan
voor de traditionele ‘trick or treat’ en bij
ons aan de deur stond ook een drietal met
een mooi versje waarin ze om een snoepje
vroegen. Misschien was het nu druk omdat
er weinig georganiseerd kan worden in
verband met Corona. Maar volgens mij is
er gewoon een nieuwe traditie geboren!

een Poolse buurman een reep chocolade.
We hebben heel veel snoep gekregen en
zelfs geld bij sommige mensen. Van de
regen hadden we geen last, omdat het zo
leuk was!’
Jonas Dijcks en Sophie Bouwens
‘Yes, eindelijk Halloween! Lekker spoken!
Even corona vergeten. Het was een beetje
anders dan anders dit jaar. Het leek wel
of de raamversieringen extra griezelig
waren. Met al dat thuis zitten, hadden de
mensen er de tijd voor genomen en er écht
wat van gemaakt. We zagen echte enge
ramen: met een lichtgevend spinnenweb,
lampionnen met engerds, spinnenwebben,
vleermuizen, skeletten en horrorclowns.
De topper was een raam in de Armhoefstraat met versieringen van spoken (die
ook de weg naar buiten hadden gevonden)
tot afgehakte oren. Het grappigst waren
de pompoenen al dan niet met kaarsjes:
van boosaardige tot blije en schattige.
Én de wc-rolletjes die waren omgetoverd
tot kleurrijke spookjes, waren ook heel
leuk! Het was ook iets minder druk, maar
wel gezellig. Een aantal kinderen die we
tegenkwamen waren supereng verkleed
en geschminkt. Nieuw dit jaar was het
contactloos trakteren: hier en daar (ook bij
ons) stond er wat lekkers klaar om zelf te
pakken. Je hoefde niet eens aan te bellen.
Ook zagen we andere oplossingen: één
daarvan was een zombie-arm met in de
hand een gat met een netje. Daarmee kon
je gemakkelijk op anderhalvemeter snoep
opvangen. Dit was Halloween 2020 in de
Armhoef. Volgend jaar hopelijk weer ‘normaal’, maar wel net zo eng, of misschien
nóg enger!’

Hieronder nog enkele reacties van kinderen
die meegelopen hebben en op de volgende
pagina’s een collage van deze avond.
Willemijn en Josefien
‘De Halloween tocht van zaterdag 31
oktober. We hadden zelf ons raam gezellig versierd. En gingen zelf ook een rondje
lopen. We hebben ongeveer 15 tot 20
huizen gezien, allemaal erg leuk versierd.
De engste vonden wij in de Armhoefstraat
met een babypop in een doodskistje, die
was echt eng. Het was ook best druk op
straat met kinderen die een rondje gingen
lopen. En we hebben ook veel kinderen
aan de deur gehad voor een snoepje. Het
was leuk en we hopen op volgend jaar nog
meer versierde ramen te zien, want het
was echt leuk.’
Carlijn, Juliët en Evelien
‘Het was heerlijk griezelen vanavond! Op
de Armhoefstraat waren er een paar huizen
die écht heel goed waren… Rens op nummer 28 deed heel eng de deur open, dat
was heel leuk. We kregen ook zomaar van

Een fotocollage op de volgende pagina’s...
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Dit zijn de straatnamen
Sinds de recente taalcorrectie van blank naar wit heeft onze wijk definitief zijn onschuld verloren. We heten voortaan een witte wijk te zijn. Dat wisten we natuurlijk allang. Wat nog eens
extra benadrukt werd door de kolonialistische straatnamen: J.P. Coenstraat, Loudonstraat, Van
Heutszstraat. Alleen de Armhoefstraat blijkt ook nu nog aan de goede kant van de geschiedenis te liggen. Naast de andere straatnamen die meer een topografische verwijzing zijn, zoals de
Enthovenseweg. Een aantal jaren geleden heeft Henk Naaijkens in deze buurtkrant daaraan nog
een veelgelezen rubriek gewijd.
In de jaren tachtig werd er overigens al door jonge wijkbewoners actie gevoerd tegen de straatnamen die ons koloniale verleden zouden ophemelen. Toen die in de kinderen kwamen was het
daarmee afgelopen. In juni van dit jaar hebben leerlingen van basisschool Armhoefse Akker de
J.P. Coenstraat ludiek herdoopt met andere namen. De ‘Iedereen is blij met deze straat’, bedacht
Mia uit groep 5. ‘Vriendenstraat’, vond Maarten. Hun actie vormde onderdeel van een project dat
juf Annemiek Mentink bedacht, nadat ze op een dag zag dat de naam J.P. Coen overal in de straat
met zwarte inkt was doorgehaald.
Dat blank had vroeger nog de bijbetekenis van reinheid, wat de historisch onjuiste associatie
opriep met de eerste regel uit ons vorige Nederlandse volkslied Wien Neêrlands bloed. Die versregel
ging aldus: ‘Wien Neêrlandsch bloed door d’aderen vloeit, van vreemde smetten vrij.’ Dat laatste
viel niet bij iedereen goed vanwege de tweede helft van de zinsnede. Op bevel van koningin Wilhelmina werd dit volkslied in de jaren dertig vervangen door het Wilhelmus. In het oude volkslied,
nog geschreven als reactie op de Franse bezetting (1795-1813), werd daarmee gedoeld op iedereen die zich als echte Nederlander gedroeg en niet met de Franse vijand heulde. In NederlandsIndië echter vielen de woorden ‘van vreemde smetten vrij’ slecht, omdat ook de meeste Nederlanders daar beslist geen volbloedblanken waren. Overigens was in de Franse tijd het Wilhelmus
op zijn beurt afgewezen, vanwege de kwalijke rol die het Huis van Oranje vertolkte tegenover de
burgerij die naar vrijheid verlangde.
Bij recente intochten van Sinterklaas in onze wijk zijn de voormalige zwartepieten van teint
verschoten en roetveegpieten geworden. Of we die dit jaar nog kunnen zien? De vraag is ook hoe
lang onze koloniale straatnamen nog blijven bestaan. De leerlingen van groep 5 hebben alvast wat
voorstellen gedaan.
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Thuiswerkbingo							

Armhoef werkt weer thuis….Bingo spelen 		

France Ghijsen

We zijn het al een tijdje gewend, vergaderen via Zoom of TEAMS. Wie vult de Bingokaart verder aan met hilarische, schokkende, onverwachte en interessante virtuele
vergadermomenten?
Inzendingen graag sturen naar de redactie:  armhoefseakkers@gmail.com. De leukste
worden in het volgende nummer geplaatst!

“We kunnen je niet horen,
je staat nog op mute”

“Kom er zo aan, even koffie
halen”

Lange stilte omdat je dacht
dat iemand iets zei

Kind loopt door beeld

Partner gaat vaatwasser
uitruimen

Deurbel gaat voor pakketje
dat gebracht wordt

Enorm hard geluid van
iemand die typt

“Ik zet mijn microfoon even
uit want de buren zijn aan
het verbouwen”

“Wie missen we nu nog?”

“Sorry, ga jij maar eerst…”

“Mijn *kraak* is erg *kraak*
vandaag”

“Ik moet nu echt
een andere call in”

(Bron: diversen)

De Stichting Duurzaamheidvallei heeft gesprekken met de gemeente Oisterwijk opgestart
om een blijvende herinnering aan kasteel Durendael te realiseren. Plannen zijn er ook voor
een herinnering aan de molen bij Café Mie Pieters.
Wijkgenoot Sander Rooijakkers heeft onlangs zijn roman ‘Liever’ op de markt gebracht.
Voorafgaand geen feestelijke boekpresentatie helaas vanwege corona. In het decembernummer van dit wijkblad een interview.
In verband met de corona-maatregelen is besloten om de rest van dit jaar geen fysieke
Alzheimer Cafés meer te laten plaatsvinden in onze regio. Wellicht dat er dit jaar nog wel
een of twee digitale cafés georganiseerd kunnen worden.
Vincents Tekenlokaal is in november gestart met drie verschillende tekencursussen voor
kinderen vanaf 6 jaar. De cursus is op dinsdagmiddag en het gaat in totaal om 6 middagen.
Meer info: Klari Taborsky  06 42 97 54 21
Recent mocht de Stichting Duurzaamheidsvallei van Het Groene Woud een mooie bijdrage
ontvangen uit het Landschapsfonds. Het bedrag wordt aangewend voor een ecologische
inventarisatie in het buitengebied tussen Oisterwijk en Tilburg.
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Lekker buiten sporten! (2) 				

Debbie de Weijer

Afgelopen maand hebben Björn Denissen van ProMove Rugzorg en ik uitleg gegeven
over hoe diverse fitnesstoestellen op het sportveldje langs de Takkenbende gebruikt
kunnen worden. Hierbij een vervolg met daarin nog een aantal mogelijkheden voor
het gebruik van de toestellen.
Volgens de instructies van de Abs-bench
moet je hierbij aan je armen hangen en
dan je benen omhoog bewegen. De andere
variant is je voeten vastklemmen aan de
bovenkant en dan je hoofd optillen (crunches). Omdat het schuine vlak erg steil
is, zijn dit best pittige oefeningen. Björn
adviseert om deze niet te gebruiken als je
slechts 1x in de week sport. Je kunt dan
beter op de grond een voor- en zijwaartse
‘plank’ doen. Dit is veiliger, zo voorkom je
(onnodige) blessures. Bij een goede plank
is je hoofd in 1 lijn met de rest van je lichaam en duw je bij de zijwaartse variant je
heup omhoog. Kinderen zouden ook -onder
begeleiding- eventueel omhoog kunnen
lopen op de schuine plank.
Pull-up bars
Bij de Pull-up bars (de rekstokken) valt het
Björn meteen op dat mensen hier creatief
zijn. Onder één van de stangen staat een
boomstammetje, zodat je niet hoeft te
springen om bij de stang te komen. Ook
deze oefeningen zijn voor de fittere sporters uit onze wijk (en omstreken). Als je je
hierbij optrekt terwijl je in je handen kijkt
(ondergreep) train je je borstspieren en
biceps. Houdt je de stang juist andersom
vast (dus kijk je tegen je handrug aan), dan
train je rug en triceps. Ook hier kun je weer
zelf met elastieken aan de slag als het
optrekken te zwaar is. Björn is eigenlijk wel
benieuwd hoeveel wijkbewoners 10 goede
pull-ups kunnen doen hier. Wie neemt de
uitdaging aan?

Wallsit tegen het muurtje
van de bank, dus benen op heupbreedte, rug recht en naar beneden
gaan net alsof je wilt gaan zitten
o box squats: hetzelfde als de squat maar
met de handen voor de borst, eventueel met een gewichtje
o dead lift is hetzelfde als de box squats,
maar alleen dan met de met de armen
gestrekt tussen de knieën
o box jumps is op het bankje springen,
op het bankje stappen (steps) en/of
opdrukken.

Bankje
En dan staat er ook een bankje. Nee, dit is
niet alleen om uit te rusten, maar kan ook
heel goed gebruikt worden om te sporten.
Denk hierbij aan:
o squats met de billen tegen de zitting

o triceps dips doe je met voeten voor de
bank, billen los, steunen op je armen
en jezelf zo achterstevoren opdrukken
o buikspieren train je door op het bankje
te gaan liggen met één knie gebogen
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opdrukken en triceps dips. Je ziet het: er
zijn allerlei soorten oefeningen mogelijk
hier. Björn geeft nog als tip dat afwisseling
belangrijk is. Doe je bewegingen dus niet
alleen maar voorwaarts, maar beweeg ook
opzij. Maak creatief gebruik van de mooie
ruimte en geniet van de natuur om je heen.
Twee handige dingen om mee te nemen
om de oefeningen wat te verzwaren zijn
een dynaband en waterfles (1/2- 1 liter).
Het watertapkraantje is weer geopend, dus
naast een verfrissend slokje water kan dit
ook gebruikt worden als gewicht.
De locatie is erg mooi hier, maar om goed
te kunnen sporten moet je zelf dus wel creatief zijn en zelf ook attributen meenemen
zoals elastieken en/of kettlebelts.

en de andere gestrekt (om bolling van
de rug te voorkomen) en omhoog te
komen met je schouderbladen
Nog wat andere oefeningen: voor het
bankje kun je een grote stap voor-, zij- of
achterwaarts maken en weer terug (lunges)
met eventueel de grond aantikken. Of gebruik de dynaband onder je voorste voet en
trek de band boven de tegenoverliggende
schouder. Zo kan ook het bovenlichaam
gestimuleerd worden bij diverse oefeningen. Of bindt de dynaband om je bovenbenen voor extra weerstand daar.

Om dit sportveldje meer toegankelijk te maken voor de ‘doorsnee’sporters heeft Björn
nog wel wat tips: “Als de Abs-bench wat
minder schuin gezet wordt, is deze makkelijker te gebruiken voor iedereen. Een extra
lagere blok naast de drie die er nu staan
en een extra bankje of mat zouden welkom
zijn. En ik zou het helemaal mooi vinden
als er een paar fitnessachtige apparaten
zouden kunnen komen, die ook voor de
oudere medemens toegankelijk zijn.”
Waarvan akte!

Creatief
Naast het bankje staat een muurtje met
daarop een plattegrond. Hier kan goed
een wallsit tegen gedaan worden. De
fietsenbeugels kunnen gebruikt worden om
boksprongen over te maken of wederom

Melktap
Als je toch op de fiets richting Oisterwijk
gaat, kun je voortaan dagelijks verse
melk tappen bij Kinderopvang/koeientuin
Tierelier in Heukelom. De ‘producenten’
kun je daar gewoon in de stal zien staan.
Het is een landelijke tendens om producent
en consument steeds dichter bij elkaar te
brengen. Daar speelt Tierelier met deze
melktap dan ook op in.
De melktap is dagelijks geopend van 07.15
tot 20.00 uur. De melk kost € 1,20 per liter.
Flessen zelf meenemen of zijn daar los
te koop. Afrekenen kan zowel met pin als
contant.
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Wandelen over vuilnis
Tussen het Wilhelminakanaal en Oisterwijk liggen 8 voormalige vuilnisbelten. Ze zijn
op een kaartje aangegeven dat onlangs geplaatst is bij de oude stortplaats aan de
Baksevenweg. In de buurt is tevens een nieuwe losloopzone voor honden gekomen.
Bekend is, dat in het hartje van Moerenburg
aan de Kommerstraat ook een voormalige
vuilnisbelt verstopt ligt. Verstopt inderdaad,
want het vuilnis is met plastic en daarop
een flinke laag zand afgedekt, Je wandelt
er ongemerkt overheen, terwijl je neerkijkt
op het water van de Buunder.
Ontstaan
Na de Tweede Wereldoorlog groeide de bevolking razendsnel. Er waren veel nieuwe
woningen en wegen nodig en daarvoor was
zand nodig. Links en rechts in het gebied
dat nu de Duurzaamheidsvallei omvat,
werd zand gewonnen. Gemeenten en
provincie gaven vergunningen af voor het
ontgronden en zo ontstonden er gaten in
het landschap van soms wel 15 meter diep
en vele hectaren groot, afhankelijk van het
zand dat er te winnen viel.
Een aantal van deze omvangrijke gaten,
bleven in de jaren daarna bestaan en
stroomden vol water. Enkele daarvan
kregen later een bestemming als vis- of
recreatievijver, maar veelal werd het een
mooi stukje natuur.
Een aantal echter, werd toentertijd in
gebruik genomen als vuilnisstort. Landeige-

Rond het Schaapsven (vlakbij Oisterwijk)
kunnen honden lekker loslopen
naren verdienden op deze manier 2x aan
de grond. Eerst werd het zand verkocht
en daarna moest betaald worden voor het
storten van vuil.
Weiland
Tot in de zestiger jaren werden deze stortplaatsen in stand gehouden. Er was geen
sprake van recycling en het vuilnis werd
ook totaal niet gesorteerd. Alles werd gewoon door elkaar in zo’n gat gekieperd en
als het gat vol was, dan werd er een laag
zand overheen gestort dat voor dat doel
al apart gehouden was. Beetje egaliseren,
inzaaien en je hebt weer een bruikbaar
weiland. En zo had de landeigenaar voor
de derde keer profijt van zijn grond!
Wat dat betreft, blijft er een uniek stukje
historie toegedekt bewaard en wellicht dat
onderzoekers over een paar eeuwen zich
verbazen over de primitieve omstandigheden halverwege de 20e eeuw.
Overigens wordt tegenwoordig gemonitord
hoe het met een voormalige stortplaats is
gesteld. Als er vuilnis naar boven komt, of
er ontstaan ‘lekkages’ dan worden maatregelen genomen om de vervuiling tegen te
gaan.

Stichting Duurzaamheidsvallei zorgde
voor een kaartje met daarop
voormalige stortplaatsen
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Bij het Schaapsven is overigens een veilige
losloopzone voor honden aangelegd. Als
je langs Café Mie Pieters gaat en op de

kruising Sparrendreef-Hoevenseweg 100m.
het fietspad (richting Moergestel) volgt,
kom je er.

Aandacht voor goede doelen 			

Debbie de Weijer

In deze maanden zijn diverse goede doelen weer actief met extra promotie, werving
en natuurlijk collecteren. Het fysiek langs de deur gaan wordt nu ernstig bemoeilijkt
door corona. Vandaar dat driftig wordt gezocht naar alternatieven.
Anders
Door het coronavirus zien de collectes er
dit jaar anders uit. Collecteren mag van de
overheid, maar het is niet vanzelfsprekend
dat collectanten allemaal langs de deur
gaan. Daarom is gezocht naar andere
manieren van collecteren. Zo wordt momenteel gebruik gemaakt van een QR-code
die vermeld staat op een donatieflyer van
een bepaald goed doel. Ook is het mogelijk
om online te collecteren met een digitale
collectebus.

610 Goede doelen hebben een Erkenning
van het CBF (= Toezichthouder Goede
Doelen). Deze organisaties zijn getest en
voldoen aan strenge veiligheidseisen. Op
 www.cbf.nl/register-goede-doelen is de
lijst te vinden. Ook niet-erkende goede
doelen kunnen veel goed werk verrichten,
denk aan lokale initiatieven of kleinschalige projecten. Gebruik hierbij het gezonde
verstand en/of check internet om te weten
of jouw bijdrage goed wordt besteed. En bij
twijfel: maak zelf het bedrag over naar de
organisatie.

Collectes
De gemeente heeft voor onderstaande goede doelen een
vergunning verleend voor collectes en werving van donateurs.
o Het Gehandicapte Kind (8 t/m 14 november)
o Nationaal MS Fonds (15 t/m 21 november)
o Leger des Heils Fondsenwerving (22 t/m 28 november)

Afvalzakjes
Vlakbij de draaibrug over de Piushaven
bij Prinsenhoeven staat tegenwoordig een
opvallend bakje op een paal met daarin
papieren afvalzakjes. Het is een poging van
de gemeente om passanten, wandelaars
en bezoekers meer bewust te maken om
niet achteloos met hun afval om te gaan.
Doe het even in een zakje en ga op zoek
naar de dichtstbijzijnde vuilnisbak… is de
stille wens
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Beste Bewoners,
In de vorige editie heeft GGz Breburg jullie uitgenodigd voor een informatieavond om met
jullie in gesprek te gaan rond de voorgenomen verhuizing van de crisisdienst van GGz
Breburg naar het terrein van de Jan Wierhof. Enkele bewoners hebben zich ook
aangemeld, waarvoor dank. In verband met het aangescherpt beleid rond Corona kon
deze avond helaas niet doorgaan. Dit is met de mensen die zich hadden aangemeld ook
gecommuniceerd.
In het Beheeroverleg is vervolgens besproken hoe verder. Wij werken deze maand een
algemene informatiebrief uit die in de directe omgeving van Jan Wier wordt bezorgd.
In de volgende uitgave van het wijkblad verschijnt een interview waarin verder wordt
ingegaan op wat de voorgenomen verhuizing betekent voor de zorg en voor de
leefomgeving van Jan Wier. Eveneens wordt op de website van de Buurtraad informatie
geplaatst en kunnen bewoners vragen stellen die vervolgens bij GGz Breburg
binnenkomen.
We gaan hierna over tot het organiseren van een digitale bijeenkomst waarvoor iedereen
zich op kan geven (de datum wordt genoemd in de brief en in het bericht in het
wijkblad).Tijdens deze bijeenkomst verzorgt GGz Breburg een presentatie en is er ruimte
om met elkaar in gesprek te gaan en vragen te beantwoorden.
Mocht dit bericht vragen oproepen, dan kan er uiteraard met mij contact worden
opgenomen.
Vriendelijke groet,
Eelco Romijn, GGz Breburg
( 06 102 079 62

Wachten op een stevig ongeluk?
Wijkgenoot Hein de Brouwer heeft in maart jl. bij de politiek aan de bel getrokken.
Aanleiding de verkeersproblematiek op de Ringbaan Oost en de kruising met de J.P.
Coenstraat.
Dit heeft geresulteerd in 2 gerichte flitsacties
en gesprekken met de gemeente. Hierbij is
gekeken naar de – soms absurde – snelheden op de Ringbaan Oost; het door rood
rijden van verkeer uit de J.P. Coenstraat en
de (te) korte oversteektijden voor voetgangers over de Ringbaan Oost.

omdat er lussen in het wegdek zitten die
alles registreren. Hein: “Er worden momenteel geen normen overschreden, dus er
vindt geen structurele actie plaats. Je kunt
je afvragen of de normen dan wel bij deze
tijd passen, maar dat wordt een heel andere
discussie.”

Flitspalen
De gemeente bepaalt niet in haar eentje
waar wel of niet geflitst wordt en of er extra
maatregelen genomen moeten worden.
Uiteindelijk gaat het Openbaar Ministerie
(OM) hierover. Gemeente en OM zijn op de
hoogte van de verkeersdruk en de gemiddelde snelheden op de Ringbaan Oost,

Door rood
Vanuit o.a. de Verkeerscommissie van de
Buurtraad is de verkeersdruk in de J.P.
Coenstraat al (vaker) aangekaart. Gemeente is hiermee bekend. Dit probleem wordt
vooral veroorzaakt door de (te lage) hoogte
van het spoorwegviaduct. Corona en de
verkeersmaatregel na de kruising Bossche31

weg/Hoevense Kanaaldijk lijken de druk iets
te hebben verminderd. Het door rood rijden
bij het stoplicht aan de Ringbaan Oost blijft
echter wel een probleem. Ondanks fotografische bewijzen ondernemen de gemeente
en het OM ook hier geen actie, omdat er
zelden tot nooit ongelukken plaatsvinden op
dit kruispunt. Moeten we hier dus maar op
wachten?

Wat wel resultaat heeft gehad is het verlengen van de oversteektijd over de Ringbaan
Oost met 4 seconden. Ouders met kinderen
en senioren hebben nu welgeteld 14 tellen
om naar de overkant te komen.

Een steen(tje) oprapen en dan …
Van 20 november tot 6 december 2020, zal de solo expositie ‘To pick up a stone’ van
Claudia den Boer te zien zijn bij SEA Foundation aan de Tivolistraat 22.
Deze Tilburgse fotografe zal naast het tonen
van haar werk ook haar nieuwe fotoboek
lanceren tijdens het openingsweekend. In
dit boek laat Den Boer (Oosteind, 1979)
foto’s van berg en steen samenkomen en
de dialoog met elkaar aan gaan. De expositie bestaat uit een ruimtelijke vertaling van
de foto’s die gemaakt zijn binnen het project
‘To pick up a stone’.
Steentjes
Deze fotografe begon haar zoektocht letterlijk met het oprapen van steentjes. Later
begon zij al reizend de stille aanwezigheid
van bergen te fotograferen. Langzaamaan
ontstond zo het idee van het fotograferen
van ‘de berg in de steen’. Gedurende deze
fotosessies werden berg en steen uiteindelijk één voor Den Boer. In haar ogen kan
dezelfde steen of dezelfde berg er telkens
anders uitzien onder verschillende omstandigheden. Zij nodigt haar publiek dan ook uit
om de foto’s te bekijken en dan nog eens te
bekijken. Hierdoor tracht zij de beschouwers
te vertragen en te verstillen door hen uit te
dagen de verbintenis aan te gaan met iets

Claudia den Boer | Untitled (2019)
wat al heel oud is.
Claudia den Boer is een in Tilburg gevestigde fotografe. In 2008 studeerde ze af aan
AKV|St. Joost binnen de richting fotografie.
In verband met het coronavirus is haar tentoonstelling enkel te bezoeken op afspraak
op dinsdag t/m zaterdag. Wil je komen
kijken, stuur dan tevoren een e-mail met
gewenste datum en tijd naar
 info@seafoundation.eu

Op zoek naar Maria
De Stichting Gilde van Onze Lieve Vrouw ter Noord heeft een aardig boekje uitgebracht over Maria in Tilburgse Bevrijdingsmonumenten. Erbij hoort een fietsroute van
35 km. langs de 11 beschreven monumenten.
vormt het startpunt van de route. Nu we 75
jaar bevrijd zijn is deze kapel een stille her-

De Kapel Onze Lieve Vrouw ter Nood aan
de Kapelhof in het centrum van Tilburg
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innering aan de –gevolgen van- de Tweede
Wereldoorlog. De Tilburgers hebben dit
rijksmonument zelf betaald uit dankbaarheid
voor Maria en voor het einde van de oorlog
die aan 850 inwoners het leven kostte. Hun
namen zijn verzameld in het boek dat in
deze kapel ligt.

Tilburg telt nog veel meer Mariamonumenten. Alles bij elkaar zijn het er zeker
duizend en er is geen plaats in Brabant of
Nederland die zoveel van deze Mariabeeldjes of –afbeeldingen kent. In onze wijk is
er bijvoorbeeld een kapelleke aan de Van
Heutszstraat, maar wie langs de huizen aan
de oostkant van de Ringbaan Oost wandelt
ziet daar ook minstens 10 afbeeldingen.

Meer dan 1000
In Tilburg, Berkel-Enschot en Udenhout zijn
nog 11 andere plekken waar naar aanleiding
van de Tweede Wereldoorlog Mariamonumenten staan. Zij zijn staan beschreven
door Paul Spapens in een klein handzaam
boekje dat geïllustreerd is met door Jofke
van Loon getekende afbeeldingen van de
monumenten.

Het boekje is te bestellen via  onzelievevrouwternoodtilburg.nl/producten/ en kost
€ 3. De Kapel Onze Lieve Vrouw ter Nood is
maandag t/m zaterdag geopend van 09.00 –
18.00 uur en dagelijks vindt er een eucharistieviering plaats om 12.00 uur.

Oversteken met een witte stok in de hand
Elk jaar in oktober wordt de internationale Dag van de Witte Stok gehouden. Nodig,
want bijna 40% van de Nederlandse fietsers herkent het oversteekgebaar niet als
iemand die visueel beperkt is, wil oversteken.
Naar schatting zijn 223.000 Nederlanders
slechtziend (Bron: Vision2020). Iemand
is slechtziend wanneer het zicht minder
is dan 30% of het gezichtsveld is beperkt

tot minder dan 20 graden of dat iemand
overgevoelig is voor licht. Iedereen herkent
deze mensen, omdat zij bij het wandelen
gebruik maken van een witte stok. Die is er
niet alleen om tijdig obstakels te ontwaren,
maar wordt ook gebruikt als teken naar andere weggebruikers. Een visueel beperkte
steekt de stok omhoog ten teken dat hij/zij
wil oversteken.
Gevaarlijk
Een onderzoek, onder 1.100 fietsers,
bevestigt de gevaarlijke situaties die veel
mensen met een visuele beperking dagelijks
meemaken tijdens het oversteken. Hoewel
in de verkeersregels staat dat bestuurders
moeten stoppen voor de witte stok gebeurt
dat helaas niet altijd. Een derde van de
mensen met een visuele beperking voelt
zich dan ook onveilig tijdens het oversteken. Fietsers, automobilisten, brommer-/
scooterbestuurders vormen de top 3 als het
gaat om het negeren van de witte stok. En
nu, in deze coronatijd is het er voor visueel
beperkten niet simpeler op geworden door

Als een visueel beperkte de witte stok recht
naar voren of wat naar boven opsteekt, wil
deze graag oversteken. Stop dan!
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de enorme groei van het aantal fietsers, de
komst van de stille snelle e-bikes en het
afnemend aantal zebrapaden.
Gelukkig blijkt uit dit onderzoek ook dat de
meeste mensen (75%) wel weten wat de
functie van de witte stok is. En 68% van de
mensen zegt te stoppen om iemand met
een witte stok ongehinderd te laten oversteken.

De resultaten uit het onderzoek motiveert
de Oogvereniging om de kennis omtrent het
oversteekgebaar bij het grote publiek verder
te verbeteren. Zo wordt het voor iedereen
veiliger op straat, ook tijdens het oversteken.’

Delicatessen shop
Het is helaas weer zover! De horecazaken in onze wijk zijn gesloten. Zowel Café
Zomerlust als Te Koop bieden in de tweede
helft van de week en het weekend echter
de mogelijkheid voor afhaalmaaltijden. Even
thuis in de oven of de magnetron en je kunt
heerlijk tafelen! Gijs van Esch van Café
Zomerlust heeft het zaaltje verandert in een
delicatessen shop waar o.a. mooie bierpakketten/ maaltijden/ borrelplank hapjes/
wijnen en soepen te koop zijn. Open van
donderdag t/m zaterdag tussen 16.30 en
18.30 uur en ook op zondagmiddag.

Het laatste stukje van de Armhoefstraat wordt tot aan de kerstvakantie op de schop genomen. De grote bomen zijn al gerooid, Enexis pakt de kabels en leidingen voor electra en gas
aan en daarna wordt alles herbestraat. De uitstraling wordt hetzelfde als het gedeelte tussen
de Pelgrimsweg en J.P. Coenstraat, dus ook met nieuwe bomen met beplanting er onder. In
de herfstvakantie is dit stukje straat in ieder geval nog eventjes een heerlijke zandbak voor
de kinderen geweest
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Terreinknecht
Vanwege het evenementenverbod was er
geen voetbaltoernooi voor 100 kinderen in
de herfstvakantie. Niettemin was terreinbeheerder Mart van de Ven op zijn post, 6
dagen per week bij FC Tilburg. Competities
liggen voorlopig stil, alleen de jeugd tot en
met 18 jaar mag trainen op het complex.
“Alles beter dan weer een nieuwe knockdown”, aldus Mart, die naar eigen zeggen
alleen op vrijdag zijn wekelijkse vrije dag als
vrijwilliger heeft. En weg schiet hij alweer
op zijn scootmobiel, een snelle pizzakoerier
achterna. Want een balletje trappen mag,
maar dan zonder pizzadoos erbij (foto en
tekst: G. van Eeuwijk)

Spoordijk
Basisschool Armhoefse Akker creëerde aan
de Spoordijk een eigen fietsenstalling. Nu
de Armhoefstraat gedeeltelijk op de schop
gaat, moest de school naar een creatieve
oplossing zoeken om ook alle corona-maatregelen in ere te houden

Plein de Werf
Op verschillende plekken in de stad werkt
de gemeente samen met bewoners aan
plannen om de openbare ruimte te verbeteren. Zo ligt er nu een ontwerp voor een
vergroening van het plein aan De Werf aan
te passen. De ruimten rondom de bestaande bomen wordt ongeveer 3x zo groot en
voorzien van nieuwe planten. In totaal wordt
88 m2 aan stenen verwijderd. Het aantal
parkeerplaatsen blijft gelijk. Omwonenden
hadden tot eind oktober de tijd om te reageren. Op basis hiervan wordt een beplantingsplan gemaakt.
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Via Wie? Via Paul Makelaardij natuurlijk!
Via Wie anders?

De verkoop van je woning,
van start tot eind geregeld.
Wij doen de verkoop jij kan je bezighouden
met de dingen die er toe doen.

Via Paul Makelaardij
Kempenaarplaats 8
5017 DX Tilburg

T 013 30 33 195
E paul@viapaulmakelaardij.nl
W www.viapaulmakelaardij.nl
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Helaas geen ‘Armhoef aan de kook 2021’		

France Ghijsen

De tweede corona golf hakt wederom flink in op leuke, jaarlijkse, sociale activiteiten,
en daar ontkomt het gezellige kookevenement in de Armhoef ook niet aan.
Hoewel er al veel aanmeldingen, ruim
35, voor de 7e editie van ‘Armhoef aan
de kook’ al binnen waren gekomen bij de
organisatie, druppelden ook al de afmeldingen binnen. Enthousiast als de organisatie ieder jaar weer is om een heel mooie
editie neer te zetten, is begin oktober toch
het besluit genomen om ‘Armhoef aan de
kook’ een jaar uit te stellen. Deze editie zou
op zaterdag 16 januari a.s. plaatsvinden.
Helaas, maar het is niet anders!

verzoek aan degenen die mee zouden
doen. ‘’Het zou uiteraard wel héél tof zijn
als iedereen zich op zaterdag 16 januari
toch van z’n meest culinaire kant laat zien.
Binnen het gezin of in klein gezelschap;
dek die tafel mooi op, maak een fantastisch
menu en zie het als een soort generale
repetitie voor 2022!’’

Verzoek
De organisatie heeft nog wel een leuk

Er kan zoveel meer dan je denkt…
Zoveel mensen met een lichamelijke beperking, zoveel
kwetsbare ouderen, zoveel verhalen. Voor de een is het veel
te lang geleden dat hij/zij naar de bossen is geweest, naar de
film is geweest of een uitstapje heeft gemaakt. Een ander
heeft gewoon behoefte aan gezelligheid, een geanimeerd
praatje of een kopje koffie in een buurtcafé. Om dat voor
elkaar te krijgen, denken vrijwilligers van de Zonnebloem in
oplossingen, zodat iemand er even op uit kan en met een
mooie herinnering naar huis gaat.
Sinds enige tijd zijn de afdelingen Armhoefse Akkers, Jerusalem en Fatima van de
Zonnebloem verenigd in de afdeling Tilburg Zuid-Oost.
Wat doet deze afdeling? Wij organiseren o.a. een bingo, een dagje uit, een muziekmiddag met een koor dat gezellige muziek ten gehore brengt, met carnaval samen met
gasten van andere afdelingen naar d’n Opstoet kijken en natuurlijk de Kerst- en
Paasviering met aansluitend een diner.
Helaas kunnen al deze activiteiten nu niet doorgaan in verband met het toch vervelende
coronavirus. We hopen uiteraard, als dit virus onder controle is, onze activiteiten weer te
kunnen opstarten.
Is inmiddels uw interesse gewekt? Meldt u dan bij ons aan. Het kost niets. U betaalt geen
contributie. Alleen bij activiteiten vragen we een kleine vergoeding voor de onkosten.
Namens het bestuur:
Francis Huisman ( 06 223 39 042
Henk Schollen
( (013) 535 40 86
Kitty van Esch
( 06 186 93 777
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Zeilschool
Twee Tilburgse nichtjes Jolien Clijsen (19)
en Nienke Feenstra (18) delen hun zeilpassie graag met kinderen. Als jonge ondernemers hebben zij hun Zeilschool Topti’s
gelanceerd. 18 oktober jl. was de laatste
zondag, dat de bootjes in de Piushaven
het water ingingen. In april start een nieuw
seizoen voor kinderen die de fijne kneepjes van het zeilen willen leren (foto: G. van
Eeuwijk)

Kerstbomen
Diverse soorten,
met en zonder kluit.
Vers uit eigen kwekerij.
Oisterwijksebaan 9
(over de draaibrug
Wilhelminakanaal).
Verkoop start: 27 November.
Ook zondagen geopend.
Ma t/m zat: 9.30 u -17.30 u.
Zondag: 11.00 u – 17.00 u.

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
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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 november
11 december

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

Ø Buurtraad
Leden

Vergadering

E-mail: 7 buurtraad@armhoefseakkers.nl
Secretariaat:
J.P. Coenstraat 34a, 5018 CT Tilburg
Lout Donders ( (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).
Vanwege de corona-maatregelen is het niet duidelijk wanneer de
Buurtraad weer fysiek met elkaar kan vergaderen. Heb je vragen
aan de Buurtraad of wil je een kwestie aankaarten, mail dan naar
7 buurtraad@armhoefseakkers.nl
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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.groenebeemden@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. Maak
vooraf een afspraak via : www,star-shl.nl/patient/

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 Senioren Netwerk

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.

Thuis(zorg)

Armhoefse Akkers

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

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

Ø Overlast rond Jan

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

Ø Meldpunt

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

Ø Misstanden in

Overlast meldt u via het Handhavingsteam Buitengebied: ( 0900
996 5432, of bij de politie: ( 0900 8844, of via 7 cluster2.groene-beemden@politie.nl

Ø Buurtpreventie

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

Wier / Meldpunt
GGz

Waterpaviljoen
Moerenburg
Moerenburg

Team Piushaven
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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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