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Wie had ooit kunnen bedenken dat we door een virus zoveel mogelijk thuis moesten blijven 
en het contact met anderen beperken? Juist kerstmis is het moment dat we anderen willen 
ontmoeten, ons willen warmen aan elkaars gezelschap. Kerst 2020 wordt helaas anders 

dan anders, waardoor iedereen wel wat liefdevolle aandacht kan gebruiken. Doen!
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Menigeen voelde zich compleet overval-
len door deze berichtgeving. Zo maakt de 
Buurtraad Armhoefse Akkers zich zorgen 
over mogelijke overlast voor de buurt. 
Voorzitter Lout Donders: “Los daarvan 
lijkt de manier van communicatie nergens 
op. Na veel getouwtrek hebben we voor 
elkaar gekregen dat er een stevige Klank-
bordgroep kwam waar alle betrokkenen 
zo’n beetje in zitten. Die groep is echter 
langere tijd compleet genegeerd. Inmiddels 
lijkt die draad weer te zijn opgepakt. Blijft 
de zorg over parkeren en verkeer en of er 
evenementen met geluidsoverlast mogen 
plaatsvinden. Daar zullen we als Buurtraad 
scherp op letten.” 

Oorspronkelijk plan
Luc Zweerts is verrast door de commotie 
rond de – onverwachte - publicatie: “Ik 
heb de impact van zo’n artikel onderschat, 
zeker toen de dag daarop nog een tweede, 
meer kritisch artikel verscheen.” Hij steekt 
de hand ook meteen in eigen boezem: “We 
hadden de klankbordgroep de afgelopen 

WaterProef (mis)communicatie troef
Ontegenzeggelijk hebben de plannen voor WaterProef die in het laatste weekend 
van november in het Brabants Dagblad onthuld werden, voor de nodige commotie 
gezorgd. Hoewel in eerste instantie met name felicitaties over de vorderingen de initi-
atiefnemers bereikten, bleek niet iedereen even enthousiast.

maanden wat vaker mogen informeren. Dat 
heb ik hiervan wel geleerd. Er was echter 
niet zo veel te melden, want het traject met 
de benodigde vergunningen kost gewoon 
ontzettend veel tijd en vaak gaat het dan 
om details voor de invulling van het oor-
spronkelijke plan.”
Buurtgenoot Luc is samen met Ernst 
Jonkers uit Oisterwijk initiatiefnemer voor 
WaterProef.
Hij benadrukt, dat er op geen enkele wijze 
wordt afgeweken van de plannen die met 
de klankbordgroep uitvoerig besproken zijn. 
“Wel zijn er wijzigingen in de ideeën over 
de uitvoering. Zo wilden we bijvoorbeeld 
rond en aan het pompgebouw een horeca-
gebouw met veel glas neerzetten. Doordat 
alle gebouwen op het terrein een monu-
mentale status hebben, bleek dit niet toe-
gestaan. Vandaar dat we er nu een gebouw 
achter gaan zetten. Een tijdelijk gebouw, 
net zoals de andere voorzieningen, want 
over 10 jaar als ons contract afloopt moet 
het terrein weer in zijn oorspronkelijke staat 
worden teruggebracht.”

Initiatiefnemer Luc Zweerts bij het bezinkbassin dat de contouren vormt 
voor een deels educatief speelparadijs 
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Waterschijf van vijf
WaterProef in het kort. Als je kijkt vanaf het 
Wilhelminakanaal, gaat het linkse deel van 
het terrein (18.000 m2 i.p.v. 16,5 ha) hier-
voor ingericht worden. Vooraan – achter 
een ‘dijk’ – en dus minder zichtbaar vanuit 
Natuurspeeltuin De Takkenbende komt de 
parkeervoorziening.

Het gebouw van het pompgemaal (voor-
aan links) wordt educatief ingericht, waarin 
o.a. wordt uitgelegd hoe waterzuivering 
werkt. Achter het Pompgebouw komt in een 
nieuw prefab gebouw met houten bui-
tenzijde het horecagedeelte. Het enorme 
verdiept liggend bezinkbassin met een 
doorsnede van 40 m. wat weer daarachter 
ligt, wordt omgetoverd tot een kinderspeel-
tuin met een educatief tintje. Dat wordt 
gebaseerd op de ‘Waterschijf van vijf’ die 
Waterschap De Dommel – eigenaar van 
het terrein – ontwikkeld heeft om mensen 
te leren bewuster om te gaan met water. 
De speelattributen worden gebaseerd op 
de vijf vakken: wassen, gieten en regen, 
doorspoelen, koken en drinken. Vanaf een 
terras kunnen ouders hun kinderen goed 
in de gaten houden. Het achterste deel 
van het terrein wordt gereed gemaakt voor 
functional fitness, sporten in groepsver-

band en individueel in de buitenlucht met 
functionele sportmaterialen zoals losse 
gewichten, halters, touwen, elastieken e.d. 
Hierbij wordt ook een tijdelijke accommo-
datie gebouwd met kleedkamers, douches, 
toiletten en ruimten voor behandelingen op 
sportmedisch vlak. Een deel van dit buiten-
terrein wordt met een tentdoek van 20x20 
m. overkapt, wat de basis van de outdoor 
gym wordt. De invulling van de andere 
bestaande gebouwen zal mede afhangen 
van de mogelijkheden die hun monumen-
tenstatus met zich meebrengt.

Veiligheid
Omdat een deel van het waterzuiverings-
complex nog in gebruik is wordt dit met 
een hek gescheiden van WaterProef. Ook 
intact blijven de enorme betonnen bakken 
midden op het terrein. Voor de bezoekers 
zullen deze afgezet worden met een hou-

ten afrastering. De enorme loopbrug boven 
het bezinkbassin blijft gehandhaafd en 
wordt omgetoverd tot een speelattribuut en 
uitkijkpunt over WaterProef en Moerenburg. 
En wanneer kunnen we er terecht? Luc 
houdt een paar slagen om de arm: “Het zou 
heel mooi zijn als we in april/mei van het 
komend jaar al een deel van WaterProef 

In totaal staan er 26 tips en weetjes op de 
‘Waterschijf van vijf’ van Waterschap 

De Dommel

Het te bezoeken pompgemaal vormt een 
indrukwekkend onderdeel van WaterProef
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open kunnen stellen. Het plaatsen van de 
twee prefab gebouwen en het aanleggen 
van de parkeerplaats kost relatief weinig 
tijd. Met een ontwerpbureau zijn we nu 
bezig met de aankleding van de speeltuin. 
Hierin komen deels attributen die ook in 
andere speeltuinen staan, maar ook een 
aantal dat speciaal wordt ontworpen voor 
dit bassin waarmee het verhaal van het wa-
ter op een speelse manier beleefd wordt.” 
Zodra alle lichten op groen staan, worden 

de omwonenden uitgenodigd voor een 
rondleiding met woord en beeld over de te 
realiseren plannen voor WaterProef. 

Begin december is er een overleg geweest 
met de klankbordgroep, waarin – hopelijk 
– de plooien wat gladgestreken zijn. Luc is 
ook graag bereid om informatie te geven, 
zodat er geen misverstanden over de plan-
nen ontstaan. 

	Wat wilt u over uzelf vertellen?
“Geboren en getogen in ‘t Goirke, een 
echte Tilburger dus. Ik zat in de allereer-
ste lichting van de Pabo in 1984, na een 
fusie tussen de Kleuterleidsteropleiding 
(KLOS) en de Pedagogische Academie. 
Mijn loopbaan in het onderwijs duurt dus al 
36 jaar sinds die leuke start. Ik ben nu 54 
jaar en heb op diverse scholen binnen en 
buiten de regio gewerkt, onder andere in 
Berkel-Enschot en Goirle. Momenteel ben 
ik nog steeds parttime directeur bij kind-

Adieu Koen, welkom Gérard                                      Gerben van Eeuwijk

Na 2,5 jaar is meneer Koen van Beurden directeur af op basisschool Armhoefse Ak-
ker. De nieuwe directeur luistert naar de Franstalige naam Gérard Massar, een inter-
view met hem ter kennismaking.

centrum Christoffel aan de Zouavenlaan 
in Tilburg-West, een mooie multiculturele 
wijkschool. Pas vanaf 1 februari volgend 
jaar stap ik definitief over naar Armhoef, 
want ik wil mijn oude school goed achterla-
ten. Zelf woon ik trouwens in Udenhout met 
mijn vriendin en een tweeling van 13 jaar; 
mijn oudste kind is al 20 inmiddels. De tijd 
vliegt.”

 Vanwaar de overstap naar Armhoef?
“Het ging weer kriebelen na 9 jaar en ik 
was toe aan een nieuwe uitdaging. Binnen 
het stichtingsbestuur van Xpect Primair 
mocht ik interim-klussen doen, maar dat 
is deze job zeker niet. Mijn eerste indruk 
na een week is dat hier een mooie school 
staat, met een sterk team en een interes-
sante populatie. Vandaag al de eerste 
studiedag meegemaakt en wat verhalen 
gehoord. Mijn opdracht is om het leer-
lingenaantal – dat licht dalende is – in 
ieder geval te stabiliseren en liefst te laten 
groeien. Mijn ambitie is om alle kinderen uit 
deze wijk hier op school te hebben en niet 
buiten de wijk, zoals nu toch gebeurt. Daar 
zullen goede redenen voor zijn, maar ik wil 
die trend keren. Een speciaal profiel voor 
de school, zoals meerbegaafdheid, daar 
geloof ik niet in, want alle kinderen moeten 
welkom zijn. Wel streef ik ernaar om op 

Gérard Massar 
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termijn door te groeien naar een integraal 
kindcentrum. Maar stap voor stap en ‘first 
things first’. We kunnen niet alles tegelijk 
aanpakken.” 

 Wat kunt u zeggen over het vertrek van 
de vorige directeur?
“Het bestuur en Koen van Beurden zijn 
samen tot de conclusie gekomen dat hij 
elders een nieuwe uitdaging mag zoeken. 
Het is een gezamenlijke beslissing. Veel 
meer dan dat kan ik er niet over zeggen, 
wel dat zijn vertrek na zo’n relatief korte tijd 
best een impact heeft op de school en het 
team. Vandaar dat ik ben gevraagd om toch 
vroeger dan februari hier te beginnen met 
mijn werk. De overdracht tussen Koen en 
mij verliep zeer soepel. De neuzen moeten 
nu weer dezelfde kant op en daarvoor moet 
wel nog even iets gebeuren. Overigens 
staat de visie hier als een huis, daar sta 
ik volledig achter. Een kwaliteitsimpuls wil 
ik zeker toevoegen zodat de leerlingen en 
ouders hier graag komen en vooral blijven. 
En dat ik de vierde directeur ben in 4 jaar 

tijd, dat zij zo.” (na Yolanda, interim Gerard 
en Koen, red.)

 Wordt deze post op uw leeftijd de eind-
baan tot uw pensioen?
“Wat grappig dat je dat zo vraagt, want een 
kind vroeg mij deze week precies hetzelfde. 
In kindertaal dan, hoe lang ga jij blijven? 
Gezien mijn cv blijf ik op elke school gemid-
deld 10 jaar, dus het zou zo maar kunnen. 
Maar garanties zijn er niet in het leven en 
die kriebel ofwel uitdaging moet ik blijven 
voelen, zo ken ik mezelf wel. Dat kennis-
makingsrondje langs de klassen was trou-
wens erg leuk. Ik hield geen praatje, maar 
de kinderen mochten alles vragen. Over 
hobby’s, huisdieren en lievelingskleuren 
ging het in de onderbouw, over sport, gezin 
en toekomst in de midden- en bovenbouw. 
Volleybal speel ik in mijn vrije tijd, maar zo 
sportief om naar mijn werk te fietsen ben ik 
helaas toch niet.”

Het gezellig samenzijn na de studiedag met 
het team is inmiddels voorbij, de laatste 
collega’s zwaaien door het raam vanuit de 
tijdelijke fietsenstalling pal voor de deur. 
Gérard weet de code van het alarm nog 
niet en haast zich de deur uit, het weekend 
in.

Gewoon weer mee kunnen doen zoals 
anderen. Een dag lang kunnen zorgen, 
genieten en leven. En dan gloort er hoop 
aan de horizon: een behandelmethode in 
Amerika waar lotgenoten met belangrijke 
positieve stappen vandaan komen. Een 
sprankje hoop op ruimte en energie om de 
dag niet als een strijd aan te moeten gaan, 
maar dat het een cadeautje wordt om uit te 
pakken. Dat het leven weer flexibel wordt. 

Cognitieve FX is een intensieve behandel-

Vrienden helpen vrienden – Wie helpt er mee?                      Maartje & Luc

Wat doe je als je hartstikke positief in het leven staat, maar gewoon eens dikke pech 
hebt. Je leven wordt op z’n kop gezet door een hersenletsel en ook al strijd je al 7 jaar 
voor een verbetering van je gezondheid; niets helpt. En de wens is zo klein. 

methode waarvoor je op dit moment alleen 
in Amerika terecht kunt, maar die helaas 



7

niet vergoed wordt. Wij, Maartje en Luc, 
helpen onze vriendin Iris uit onze wijk en 
vragen iedereen om mee te helpen. Nadat 
onze eerste actie om Iris te ondersteunen: 
het ‘Join the Festival’ door corona niet door 
heeft mogen gaan, gaan ook wij niet bij de 
pakken neerzitten. 
Op 10 december starten we een doneerac-

tie om de behandeling en reis op 12 april 
2021 voor Iris mogelijk te maken. Je vindt 
onze actie met nog meer informatie op het 
doneerplatform  https://www.doneeractie.
nl/help-iris-op-weg-naar-herstel/-47598

Je donatie geeft hoop op een verbeterde 
gezondheid en wordt enorm gewaardeerd!

 Wat gebeurt er binnen de Crisisdienst?
De Crisisdiensten van GGz Breburg (Breda 
en Tilburg) zijn een belangrijk onderdeel 
van de organisatie. Zij bieden spoedei-
sende hulpverlening voor mensen die in 
een (psychiatrische) crisis zijn geraakt en 
die snel hulp nodig hebben. Het is de taak 
van de Crisisdiensten om zo’n situatie zo 
snel mogelijk te stabiliseren. De diensten 
zijn 24 uur per dag, zeven dagen per week 
bereikbaar en werken nauw samen met de 
huisartsenposten, politie, ziekenhuizen en 
de verslavingszorg.
Hiervoor is ook een SPOR (Spoedei-
sende Psychiatrische Beoordelingsruimte) 
nodig. Een locatie waar personen met een 
vermoedelijke psychiatrische crisis op een 
cliëntvriendelijke, de-escalerende wijze 
ontvangen en beoordeeld worden. In Breda 
hebben we al meerdere jaren goede erva-
ringen met de SPOR opgedaan. Nu worden 
inwoners van Tilburg soms helemaal naar 
Breda gebracht om daar te worden beoor-
deeld. Dat is niet in het belang van cliënten 
en mede om die reden willen we graag 
deze acute hulp in Tilburg organiseren.

 Is de Crisisdienst een groot onderdeel 
van jullie organisatie?
Bij de Crisisdienst Tilburg werkt 9 Fte. Dit 

Crisisdienst naar Jan Wier?
GGz Breburg heeft het voornemen om haar Crisisdienst tijdelijk te verhuizen naar het 
Jan Wierhof. Inmiddels zijn de direct omwonenden geïnformeerd en volgt er nog een, 
waarschijnlijk digitale, informatieavond op 19 januari. Eelco Romijn, Relatiebeheerder 
Maatschappelijk domein, geeft een toelichting.

zijn specialistisch opgeleide zorgprofessio-
nals. Het is dus een betrekkelijk klein team, 
maar de acute zorg is een zeer belangrijk 
onderdeel van de organisatie. Het vervult 
een regionale functie om mensen in crisis 
de zorg te verlenen die op dat moment 
noodzakelijk is. 
 
 Wat is de aanleiding om de crisiszorg op 
de Jan Wierhof te gaan organiseren?
Uitgangspunt van de Crisisdienst is om 
zoveel mogelijk cliënten thuis te beoorde-
len. Er vinden ook beoordelingen plaats op 
de Huisartsenposten, bij de politie, op de 
spoedeisende hulp, bij een instelling of dus 
bij GGz Breburg. Het is voor cliënten die in 
crisis zijn echter veel beter om beoordeeld 

Eelco Romijn
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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, echografie, 
sportblessures, revalidatie na een operatie of beroerte, Parkinson, hyperventilatieklachten, 

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

 

ECHOGRAFIE 
Door een snellere diagnose van (sport) blessures is de 

kans op herstel groter en kan de duur van de 
herstelperiode verkleind worden. De behandelend 
fysiotherapeut gebruikt de techniek als aanvullend 
onderzoek naast het regulier onderzoek. Door een 

diagnose te stellen of te bevestigen, middels een echo, 
kan er een doeltreffender behandelplan gemaakt worden.  
Een ECHO wordt vaak ingezet voor klachten aan schouder, 

elleboog, pols, knie, enkel, voet.    

Hans Maas 
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te worden op de plek waar ook – zo nodig - 
de vervolgzorg plaatsvindt. 
GGz Breburg wil die zorg graag in de 
directe omgeving van de andere voorzie-
ningen organiseren. Wij noemen dit een 
integrale acute keten. In de eerste plaats 
omdat dit leidt tot betere zorg, maar het is 
ook organisatorisch makkelijker. Dat is voor 
GGz Breburg een reden om de Crisisdienst 
die nu nog aan de Lage Witsiebaan zit, 
naar hier te verplaatsen.

 Hoe zorgen GGz Breburg en de ge-
meente Tilburg ervoor dat het veilig blijft in 
de wijk?
Uiteraard doen wij er alles aan om een 
veilige woonomgeving te garanderen. Op 
de huidige beoordelingslocatie aan de Lage 
Witsiebaan zijn gelukkig in al die jaren 
geen incidenten van betekenis gerappor-
teerd, alleen scheldpartijen richting zorg-
personeel. GGz Breburg heeft korte lijnen 
met de politie en deze kan in bijzondere 
omstandigheden o.a. een gebiedsverbod 
afdwingen.

 Wat gebeurt er met mensen die na be-
oordeling niet worden opgenomen bij GGz 
Breburg, kunnen die overlast in de wijk 
gaan veroorzaken?
De ervaring leert dat het grootste deel van 
de mensen na beoordeling naar huis gaan, 
ondersteund door familie en naasten. Daar 
waar cliënten geen vervoersmogelijkhe-
den hebben schakelen wij een taxibedrijf 
in. Waar cliënten, bij hoge uitzondering, 
weigeren de locatie te verlaten, schakelen 
wij met de politie.

 Gaat dit veel extra drukte met zich mee-
brengen? 
Nee, er worden jaarlijks circa 300 mensen 
beoordeeld op de locatie van GGz Breburg. 
Dit leidt niet tot veel meer bewegingen op 
het terrein. Het onderdeel waar cliënten 
met persoonlijkheidsproblematiek worden 
behandeld verlaat het terrein, zodat er 
ruimte komt voor de Crisisdienst. Deze 
komt in gebouw 11, aan de rechterkant 

van de hoofdingang van het terrein. Met 
beoordelingen op de SPOR hebben wij in 
Breda al enkele jaren ervaring. Dit heeft 
niet tot extra drukte geleid, alleen iets meer 
ambulance bewegingen. De buurt heeft ook 
geen hinder of overlast van de voorziening 
ondervonden.

 Het zou gaan om een tijdelijke verhui-
zing; over wat voor een termijn hebben we 
het dan? 
De gemeente is in gesprek met het ETZ 
en GGz Breburg over de vorming van een 
‘integraal spoedplein’ voor alle spoedeisen-
de zorg. In dit eindbeeld is de Jan Wierhof 
(vanwege de omvang van dat spoedplein) 
geen geschikte plek. In afwachting van de 
realisatie van dit integraal spoedplein ziet 
de gemeente geen bezwaren tegen een 
voorlopige huisvesting van de acute onder-
delen van GGz Breburg op de locatie van 
Jan Wierhof. De verwachting is wel dat het 
nog minstens enkele jaren duurt voordat 
het integrale spoedplein tot stand komt.

Meer informatie over de voorgenomen 
verhuizing van de Crisisdienst en de SPOR 
is te vinden op  www.armhoefseakkers.nl. 
Voor de (digitale) bijeenkomst van 19 janu-
ari a.s., waarin er alle ruimte is om vragen 
te stellen en met elkaar in gesprek te gaan, 
kunt u zich aanmelden via  ee.romijn@
ggzbreburg.nl. Ook vragen kunt u via dit 
emailadres stellen.

De Crisisdienst wordt gehuisvest in gebouw 11
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 Ontdekstation013 

Kom ontdekken in de kerstvakantie! 

Thema: Upclycling! Superduurzaam! 
  

KKoomm  mmeeeeddooeenn  mmeett  oonnzzee  ssppeecciiaallee  wwoorrkksshhooppss  
iinn  ddee  kkeerrssttvvaakkaannttiiee  eenn  oonnttddeekk  wwaatt  jjee    
kkuunntt  ddooeenn  mmeett  oouuddee  mmaatteerriiaalleenn!!  
  

Bestel snel je tickets op: 
www.ontdekstation013.nl 

@ODS013 
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Voor bloedprikken voortaan naar Prinsenhoeven 
 
Diagnovum heeft aangegeven dat de bloedprikpost in de Van Heutszstraat niet 
meer open zal gaan. Tijdens corona was deze post al gesloten en dat zal zo blijven. 
 
Wel kan iedereen uit de buurt nog steeds terecht bij de Huisartsen 
Piushaven, Prinsenhoeven 22. Daar zal Diagnovum vanaf 1 januari de 
prikdienst gaan overnemen.  
U kunt er bloed laten prikken van maandag tot en met vrijdag van 8.00 
tot 10.30 uur. De bloedprikpost van Diagnovum werkt NIET op 
afspraak, er is vrije inloop. 
 

 
 
 

De vlag hebben ze al een tijdje hangen. 
Het is een echte Tilburgse vlag en Ank en 
Ad Waijers zijn er trots op Tilburgers te zijn. 
“Het is dé Tilburgse vlag”, zegt Ad nadruk-
kelijk, “hij hangt uit omdat wij rechtgeaarde 
trotse Tilburgers zijn.” Ank spatelt ei op 
deegflapjes. “En vanwege Corona, want 
daar is het eigenlijk mee begonnen. Ik 
zag al vlaggen hangen. Net zoals nu in de 
kersttijd de lichtbollen overal hangen. Dat 
geeft een sfeer van verbondenheid met 
elkaar. Daarom hebben wij ook die vlag 
buiten gehangen. Het is een statement: 
wij zijn Tilburgers, laten we een het beetje 
gezellig maken. Ondanks alles horen we bij 
elkaar. Dat vooral: dat we bij elkaar horen.”
 
Ank schuift de flapjes in de oven en veegt 
het aanrecht schoon. “Ik had die vlaggen 
gezien en toen dacht ik: dat wil ik ook. 
Van tevoren wist ik niet eens dat er een 
Tilburgse vlag was.” Ad wist dat wel, “Er is 
ook een Brabantse vlag, die zie je ook wel 
hangen.” 
Ank strooit bloem op haar werkvlak en rolt 
klaarliggend deeg uit. “We hebben hem 
gekregen van vrienden van ons hier om de 
hoek. Bart en Diet. Die hebben een grote 

vlaggenmast en de vlag die ze hadden was 
veel te klein, daarom hebben ze een gro-
tere gekocht en toen kregen wij deze.” 

Als ik buiten sta en nog eens goed kijk zie 
ik dat de vlag niet alleen blokjes heeft. Er 
zijn zes blauw-gele blokjes en drie blauw-
gele banen. Als ik om de hoek kijk zie ik 
inderdaad een grote vlaggenmast met 
dezelfde vlag, maar dan een stuk groter. 
Verbondenheid. Wat een mooi statement.

De vlag hangt uit               Lucy Reijnen

In de Reinier de Graafstraat hangt een blauw-geel geruite vlag uit. Als ik aanbel nodigt 
Anke me meteen naar binnen. “Loop even mee naar de keuken”, zegt ze, “ik ben 
aan het bakken.” Het ruikt heerlijk in de grote woonkeuken waar een Aga-fornuis het 
warme hart is. “We vieren morgen Sinterklaas. Ik moet nog van alles voorbereiden. 
Vind je het erg wanneer ik gewoon doorga?” Ik vind het niet erg.
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Danique Simons verhuisde van de Arm-
hoefstraat naar de Pelgrimsweg. Vooral 
in deze periode van het jaar miste ze de 
kerstsfeer in de Armhoefstraat door de vele 
lampjes die daar in de bomen hingen. Maar 
ja, de bomen aan de Pelgrimsweg waren 
hiervoor echt niet geschikt, dus wat dan?

Kerstboom
Ze had het erover met buurvrouw Jitske 
Heijder en die wilde wel meedenken. Vlak 
voordat de bouw van het Sacramentshof 
was gestart, hadden ze al een kerstmeeting 
voor de straat willen organiseren op het 
braakliggende terrein. De aanvraag voor 
een kerstboom van de Buurtraad werd 
echter afgewezen (omdat er al een bij de 
Pelgrimhoeve stond). Toen ook de aanne-
mer liet weten per 1 januari met de bouw te 
gaan beginnen, vonden ze het zonde van 
de tijd om nog iets op dat terrein met en 
voor de buurt te organiseren. 
Nu, met alle beperkingen door corona, 
wilden ze toch graag proberen mensen 
te verbinden door bijvoorbeeld wat kerst-
sfeer in hun straat te brengen. Surfend op 
internet ontdekten ze grote verlichte ballen 
die je aan een vlaggenstok kunt hangen. 
“Dat leek ons wel een haalbaar idee”, 
vertelt Jitske. “We zijn eerst gaan kijken in 
de straat of iedereen wel een vlaggenstok-
houder had.” Dat bleek het geval, behalve 
natuurlijk bij de nieuwbouw. 

Kerstbal
Danique: “We hebben ons gericht op het 
deel van de Pelgrimsweg tussen de Arm-
hoefstraat en de Ringbaan Oost waar we 
zelf wonen. In totaal 30 adressen waar we 
langs zijn geweest met een voorbeeld. We 
vonden het wel spannend, want we wisten 
totaal niet hoe ons idee zou vallen. Nou 

ongelooflijk: iedereen wilde gelijk meedoen. 
Toen heb ik razendsnel de grote kerstballen 
gereserveerd bij de groothandel.”
Nog geen dag later gingen ze met z’n twee-
en op pad om de ballen al af te leveren en 
dat leverde ook weer superleuke reacties 
op. “We hebben ze afgeleverd met ’n tie-rip 
voor als er een vlaggenstok zonder haakje 
is. Met een stroomdraadje via het slaap-
kamerraam kunnen de lichtjes ontstoken 
worden.” Eigenlijk allemaal heel simpel en 
dat bleek ook wel, want diverse bewoners 
hadden al dezelfde avond hun verlichte bol 
buiten hangen.

Eén huis staat momenteel leeg en gaat in 
de verkoop. “Daar hebben we alvast zelf 
een bal voor bekostigd, maar hopelijk doen 
de nieuwe bewoners straks gewoon mee”, 
aldus Jitske. In ieder geval hebben meer 
straten in de wijk al belangstelling getoond 
en hangen er inmiddels heel wat verlichte 
kerstballen in onze wijk. Super initiatief!

De initiatiefneemsters Danique (l.) en Jitske 
hadden nooit kunnen bevroeden, dat hun 

idee zo massaal zou aanslaan

Sfeerbrengers van de Pelgrimsweg
Hoe krijg je het voor elkaar: in twee dagen tijd alle bewoners in een deel van je eigen 
straat enthousiast maken voor een kerstverlichting. Van idee naar daad in 48 uur.
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Dit is een fragment uit de inleiding van het 
boek ‘Toch zie je er goed uit’ dat wijkgenoot 
Antoinette van Rooij onlangs heeft uitge-
bracht. Op de kaft staat een foto van de 
natuur afgewisseld met donkere en heldere 
wolken: heel typerend voor hoe ze zich 
gevoeld heeft. 

Wat is ME/CVS
Het chronisch vermoeidheidssyndroom 
(CVS) is de benaming van een ziektebeeld 
dat wordt gekenmerkt door een combinatie 
van samenhangende klachten en sympto-
men, waarvan het belangrijkste chronische 
vermoeidheid is. ME staat voor Myalgische 
Encefalomyelitis, wat wijst op ontstekingen 
in de hersenen en de spieren. Tot op heden 
is de medische wetenschap er niet in 
geslaagd om de oorzaak van het ontstaan 
van de ziekte ME/CVS te vinden; boven-
dien kan de ziekte niet gediagnosticeerd 
worden en dat is erg frustrerend. Mogelijk is 
het Epstein Barr-virus (ziekte van Pfeiffer) 
de oorzaak, maar dat is nog niet bewezen. 
Bij Antoinette lijkt haar afweersysteem niet 
goed te werken. Het geeft haar een rare 
combinatie van klachten zoals hoofdpijn en 
voedselintoleranties die ze voorheen niet 
had.

Acceptatie en rouwverwerking
‘Mijn eerste confrontatie met vermoeidheid 
dateert van 1995. De ziekte ME/CVS wordt 
genoemd als mogelijke verklaring voor mijn 
klachten. Hulp uit het reguliere medische 
circuit levert niets op; ik moet zelf op zoek 
en dit is het begin van een lange weg langs 
behandelaars, telkens met nieuwe hoop en 
met evenzovele teleurstellingen.’ 
Antoinette geeft aan dat ze ook alternatieve 
artsen heeft bezocht die haar mogelijk 

De impact is groter dan wat je aan de buitenkant ziet        Debbie de Weijer

‘De ziekte ME/CVS heeft mijn leven op z’n kop gezet, de impact ervan was en is groot. Ik 
moest mijn toekomstverwachtingen bijstellen. Het was het begin van een heftig en emotio-
neel proces omdat ME/CVS in 1996 in de medische wereld niet erkend en herkend werd en 
een psychisch etiket had. Ook was ME/CVS onbekend bij het grootste deel van mijn familie 
en veel mensen in mijn omgeving. Ik kwam in een niemandsland terecht, waar ik behoorlijk 
verdwaald ben.’

konden helpen. Toch leverde dat vaak weer 
een teleurstelling op. Na 3 jaar zoeken naar 
“de genezing of verlichting van haar klach-
ten” besluit ze te stoppen en zich (onder 
begeleiding) te richten op het accepteren 
van haar grenzen. Want Antoinette had 
veel meer met haar kwaliteiten kunnen 
doen als ze gezond was gebleven: haar 
werkend bestaan, plek als moeder/ partner 
zijn ineens heel anders geworden. Daarom 
staat er ook een hoofdstuk over rouwver-
werking in haar boek.

Kinderen in het gezin
‘Ook de gevolgen in ons gezin zijn groot, 
groter dan ik me realiseerde.’ 
Juist voor de kinderen wilde Antoinette en 
haar partner Harrie het leven zoveel moge-
lijk door laten gaan. Maar achteraf bleek, 
dat de kinderen juist in die periode heb-
ben ervaren dat “alles om mama draaide”. 
Gewoon ‘puberen’ zat er niet in voor ze: de 

Antoinette van Rooij
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vrijheid om ruzie te maken is nu eenmaal 
anders als je moeder ziek is. Dat heeft 
frustraties opgeleverd, hoewel Antoinette 
dat op dat moment niet besefte. Daarom 
heeft ze heel bewust de gesprekken met 
haar kinderen daarover opgenomen in haar 
boek.

Omgeving
Het sociale leven van Antoinette wordt nu 
bepaald door haar beperking. De ochtend 
is haar ‘actieve’ deel. Na de lunch gaat 
ze slapen en vervolgens houdt ze zich tot 
aan het avondeten binnenshuis bezig. ’s 
Avonds kan ze bijvoorbeeld een etentje met 
vrienden afspreken, maar dan moet ze wel 
de dag ervoor en de dag erna weinig doen. 
Antoinette zegt: “ik ben heel bedreven 
geworden in het inbouwen van rust zodat ik 
iets kan doen”. Ze vindt het wel jammer dat 
ze hierdoor minder sociale contacten heeft. 

‘Uiteindelijk ben ik er sterker uitgekomen. 
De last van de ziekte ME/CVS heeft te lang 
op mijn schouders, die van mijn partner 
Harrie en onze dochters gedrukt. Door te 
schrijven heb ik die last van mijn schouders 
gehaald en gelegd waar die thuis hoort, 
namelijk bij de ziekte ME/CVS die niet her-
kend en erkend werd. Dat is mijn winst.’ 
“Ik hoop dat mijn verhaal onderschrijft hoe 
dringend het nodig is dat er in Nederland 
en wereldwijd meer onderzoek komt naar 
ME/CVS en er serieuze zorg geboden gaat 
worden aan patiënten met ME/CVS”, aldus 
Antoinette…

Het boek ‘Toch zie je er 
goed uit’ is verkrijgbaar 
via Antoinette zelf 
 avr-mecvs@ziggo.nl of 
bij de boekhandels Livius 
en Gianotten Mutsaers.

Dag van de Mantelzorg

Een achterbak vol bloemen... 
Op zaterdag 7 november 

bracht het Senioren Netwerk 
Armhoefse Akkers bij veer-

tien mantelzorgers in de wijk 
een prachtige bos bloemen 

langs. Zij werden in het kader 
van de jaarlijkse Dag van de 

Mantelzorg op deze manier in 
het zonnetje gezet. Eigenlijk 
was die dag op dinsdag 10 
november. Maar zo konden 

deze wijkbewoners alvast het 
hele weekend van hun mooie 

boeket genieten! 

 

Coronaatje	

“Ik	heb	de	corona-app	weer	van	mijn	telefoon	gegooid.	Ik	krijg	
hierop	nooit	een	berichtje.”		

 



16



17

De Driekoningen Intocht moet, zoals 
alle evenementen, voldoen aan de 
coronamaatregelen. Dat wil zeggen dat 
de oorspronkelijke opzet niet kan worden 
uitgevoerd. In plaats daarvan heeft de 
stichting een alternatief ontwikkeld. 

Driekoningen
In de oorspronkelijke opzet trekt de 
Driekoningenstoet met de Drie Koningen 
op kamelen door de binnenstad, waarbij 
het publiek veelal massaal aanwezig 
is. Vanwege corona is deze opzet niet 
mogelijk, vandaar dat de stichting de rollen 
wilde omdraaien. De Drie Koningen en 
andere spelers komen op een bepaalde 
plek te staan, waarbij het publiek wordt 
uitgenodigd om daarlangs te lopen. Dit 
alternatief is voorgelegd aan de gemeente 
en vooralsnog akkoord bevonden. Er 
zouden hiervoor op tien plaatsen langs 
de route podia worden opgebouwd. Daar 
zouden muzikanten en verhalenvertellers 
optreden. Maar helaas moest dit alternatief 
vanwege corona ook de prullenbak in. 
De stichting beraadt zich nu op een nieuw 
alternatief in de vorm van een film o.i.d.

Verhaal
Voor dit Drie-Koningen-evenement is 
namelijk speciaal een nieuw verhaal 
ontwikkeld. Dit is geschreven door 
Jace van de Ven en Paul Spapens. 
Het verhaal vertelt de ontwikkeling van 
een middeleeuws bedelfeest naar het 

Het Vierde Geschenk en Driekoningen intocht 
De stichting Het Vierde Geschenk organiseert jaarlijks de Driekoningen Intocht in 
Tilburg. Daarnaast haalt zij speelgoed op, sorteert en verdeelt dat onder kinderen die 
het minder goed hebben. Momenteel wordt ook gewerkt aan een Speelgoedbank. 

hedendaags Vierde Geschenk, een 
voorbeeld van sociale betrokkenheid, van 
een inclusieve samen-leving en solidariteit. 
Een eigentijds ver-haal in een multiculturele 
stad en in een multireligieuze samenleving. 

Vierde geschenk
De Stichting Het Vierde Geschenk is al 
enige tijd bezig met het inzamelen van 
(gebruikt) speelgoed en geeft dat door aan 
kinderen die in armoede leven. Dat zijn 
er in de gemeente Tilburg ruim 7000. Dit 
speelgoed wordt in feite ter beschikking 
gesteld door andere kinderen. Het is een 
mooie en unieke vorm van solidariteit, 
waaraan ook een aantal basisscholen hun 
medewerking verlenen, o.a. de Armhoefse 
Akker en Panta Rhei. Dit idealistische 
project blijkt een groot succes, vorig jaar 
werden 850 kinderen met speelgoed 
verblijd. Al het ingezamelde speelgoed 

 

Oproep voor (gebruikt) speelgoed 
 
Wijkbewoonster Corin Sweegers is bestuurslid van de Stichting 
Het Vierde Geschenk. Bij haar op de Oisterwijksebaan 8 kan t/m 
16 december speelgoed ingeleverd worden. Mocht je zo gauw 
niemand treffen,  
zet het dan op de parkeerplaats achter de poort. 
 
Dankjewel. 
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Tot 1998 lag hier het zichtbare restant 
van een klein, maar fraai stukje 
landschapsarchitectuur uit de achttiende 
eeuw. Het prijkt nog in volle glorie op de 
befaamde kaart van Diederik Zijnen uit 
1760. De aanleg kende een lanenpatroon 
met daarbinnen twee rechthoekige 
siervijvers en het geheel werd ‘De Hei 
Hoef’ genoemd. Aan de ingang langs 
de doorgaande route van Tilburg naar 
Moergestel langs het Baksche Ven stond 
een boerderij, later bekend als herberg ‘De 
Baars’.

De Nieuwe Herdgang of toch liever De Hei Hoef?
Leuk misschien dat er in de ‘driehoek’ tussen de snelwegen aan de zuidrand van 
Moerenburg een uitkijktoren gaat verrijzen. Maar waarom wordt in het ontwerp niets 
meegenomen van de landschapshistorie van de plek? Waarom moet er een nieuwe 
naam worden verzonnen?

Herkansing
Van de parkaanleg sneuvelde een deel bij 
de aanleg van de A58 rond 1970.
Het restant van de lanenstructuur en 
de westelijke vijver hielden het vol tot 
1998, toen de aftakking in de A65 naar 
Eindhoven hier dwars overheen werd 
aangelegd. Er werd toen wel om aandacht 
voor dit stukje cultuurhistorie gevraagd, 
maar dat werd genegeerd (zie ‘Wijkblad 
Armhoefse Akkers’ 15, maart 1991, nr. 3 
en het blad ‘De Kleine Meijerij’ 42, 1991, 
nr. 2). Onbekend maakt onbemind. De 
oude bomen werden gekapt en de vijver 
verdween onder het talud van de A65.
Tijd voor een herkansing misschien? 
Minimaal in de naamgeving en een 
explicatiebord?

Bas Aarts, historicus
Hoevense Kanaaldijk 7 

De ‘Hei Hoef’ in 1760 op de kaart van 
Zijnen. Lanenstructuur met twee siervijvers. 

Het noorden is rechtsboven

De westelijke siervijver in 1991 te midden 
van de resterende parkaanleg 

(foto B. Aarts)

wordt gesorteerd en zo nodig gerepareerd 
door een grote groep vrijwilligers en 
klaargemaakt voor de uitreiking in 
(waarschijnlijk) maart 2021. De WAT-hal 
aan de Jules de Beerstraat wordt daarvoor 
volledig coronaproof ingericht. 
Het Vierde Geschenk werkt aan een nieuw 

op te richten Tilburgse Speelgoedbank. 
Hiervoor is de stichting op zoek naar een 
actieve burger (v/m) die de kartrekker wil 
zijn. 
Kijk voor meer informatie op 
hetvierdegeschenk.nl/vacatures. 
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Deze school zit in het samenwerkings-
verband Tilburg – Same. Vanuit Tilburg 
worden 4 scholen in Same ondersteund. 
Voorheen was daarin the English Speaking 
Primary School Mother Kevin onze partner-
school. Nadat we het afgelopen jaar beide 
scholen tijdens onze scholenreis bezocht 
hebben, is besloten om de samenwerking 
met Mother Kevin te doen beëindigen en 
een partnerschap aan te gaan met Njoro 
Primary School. De reden hiervoor is dat 
Mother Kevin een particuliere school is 
en via diverse kanalen komt daar, voor 
Tanzaniaanse begrippen, voldoende geld 
binnen. Mother Kevin is, mede dankzij 
onze sponsoracties in het verleden, tot een 
mooie school uitgegroeid waar kinderen fijn 
naar school kunnen gaan en goed onder-
wijs krijgen. 

Partnerschap
Njoro Primary School is een overheids-
school en duidelijk minder bemiddeld. We 
zijn dan ook blij dat onze vorige directeur 
Koen van Beurden tijdens onze vorige reis 

het partnerschap met deze school in gang 
heeft gezet. De werkgroep gaat hier met 
liefde aan verder werken. Voor leerkracht 
Nico is deze overstap extra bijzonder, aan-
gezien de Njoro Primary School de part-
nerschool van zijn vorige school Zuiderlicht 
was. Door het opheffen van Zuiderlicht was 
Njoro Primary School haar partnerschool 
verloren en kwam er dus veel minder spon-
sorgeld vanuit Tilburg bij hen terecht, terwijl 
dat juist zo hard nodig is.
Zo is het toiletgebouw van de school erg 
vervallen en ook niet aangesloten op het 
riool, waardoor er een penetrante geur 
hangt. Een paar maanden geleden, tijdens 
een fietstocht van Global Goals Tilburg, is 
ons ter ore gekomen dat dat er eindelijk 
begonnen is met de bouw van een nieuw 
toiletgebouw. Echter, door Corona is de 
bouw stil komen te liggen, omdat er geen 
geld meer is. De acties vanuit Tilburg heb-
ben immers door Corona ook stilgelegen. 
Voor ons een reden om de handen ineen te 
slaan en een actie op touw te zetten.

Acties
Vanwege Corona kunnen we geen acties 
op school houden, daarom steken we nu 

Koen, Anja en Nico in Same (Tanzania)

Basisschool in actie voor Njoro Primary School
De kinderen en leerkrachten van Basisschool Armhoefse Akker staan, in het kader 
van de Kerstgedachte, vier weken stil bij de omstandigheden van de Njoro Primary 
School, hun nieuwe Partnerschool in Same (Tanzania). 
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een sponsoractie in een ander jasje. Vanaf 
7 december zijn we gestart met de vol-
gende acties:
·	 Kinderen gaan op pad voor een Heitje 

voor Karweitje. 

·	 Bij een paar supermarkten komt een 

De toiletvoorziening van de 
Njoro Primary School

box te staan, waarin klanten hun bon-
netjes van lege flessen kunnen done-
ren;

·	 De verkoop van boeken uit een boe-
kentoren van Stichting Boekwinst komt 
volledig ten goede aan deze inzame-
ling.

·	 Ouders, maar ook betrokken buurtbe-
woners, kunnen op school geld done-
ren voor de aanschaf van bv. een zak 
cement, stenen, golfplaten enz.

De actie loopt tot na de kerstvakantie, zo-
dat de kinderen voldoende tijd hebben om 
met de actie bezig te zijn. Kinderen kunnen 
tussentijds het verdiende sponsorgeld in-
leveren bij de groepsleerkracht, waarna wij 
een tussenstand op de site van de school 
zetten. 
Het spreekt vanzelf dat onze nieuwe direc-
teur Gérard Massar de actie en de samen-
werking met Tanzania ook een warm hart 
toe draagt.

De leden van de werkgroep Tanzania: 
Anoeska, Bianca, Monique M, Anja en Nico

Stromanneke

Wie via het Trappistenklooster 
richting Moergestel wandelt, 
fietst of rijdt, kwam dit uit de 

kluiten gewassen stromanne-
ke tegen. Een cadeautje van 
de bewoners aldaar getuige 
het briefje: ‘Van onze boeren 
dit kleine gebaar, blijf gezond 
en heb oog voor elkaar.’ Een 

mooie boodschap in deze 
coronatijd

 

 

Coronaatje	

	Twee	mannen	met	een	vette	snack	bij	de	Mac:	“Ik	laat	me	niet	
inenten,	ge	wit	nooit	wat	er	in	die	corona-spuit	zit	…”	
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Plannen oude waterzuivering waterproof?
Dat interview in het Brabantsdagblad was even schrikken voor de bewoners van de wijken Jerusa-
lem en Armhoefse Akkers. Minstens zestigduizend bezoekers per jaar verwachten de initiatiefne-
mers van het nieuw geplande recreatieterrein WaterProef in Moerenburg. Zij kregen onlangs van 
de Omgevingscommissie van de gemeente Tilburg groen licht, maar ze houden kennelijk zelf ook 
het hart vast en hopen maar dat de 75 parkeerplaatsen genoeg zullen blijken te zijn. Zij verwach-
ten dat de bezoekers geheel in de geest van het ook sportieve project te voet of met de fiets zullen 
komen. Bij sommige omwonenden kwam het stoom uit de oren toen ze van de plannen hoorden. 

Veelzeggend is dat er gesproken wordt van een recreatieterrein in plaats van de volgens de 
voorwaarden van de tender beoogde educatief-recreatieve locatie. Dat educatieve aspect lijkt wat 
op de achtergrond te zijn geraakt. In de berichtgeving over het project blijkt dat een belangrijke 
plaats ingeruimd is voor de horecavoorziening en andere commerciële doelen, zoals flexwerkplek-
ken, terwijl die volgens de tender maar van bescheiden betekenis mogen zijn. In de klankbordgroep 
die nu bijna twee jaar geleden een belangrijke schakel vormde in de aanbesteding zaten o.a. de 
Buurtraad Armhoefse Akkers, het bewonersbelang Jerusalem en de Vereniging Behoud Moeren-
burg. De leden hadden echter sinds anderhalf jaar niets meer van de initiatiefnemers vernomen en 
zo vonden ze tot hun schrik op een novemberochtend een uitgebreid artikel met de plannen voor 
de oude waterzuivering in het Brabants Dagblad. 

De combinatie recreatief-commercieel roept vragen op, omdat de suggestie wordt gewekt dat met 
name het laatste aspect gekozen is. Onmiddellijk komt dan bij elke buurtbewoner van de Armhoef-
se Akkers en Jerusalem de herinnering aan de drukte rondom het voormalige stadsstrand op. 

Dit roept bij mij opnieuw de vraag op die ik al eerder opwierp ten tijde van het aanbestedings-
proces. Waarom moest er indertijd per se gekozen worden voor het ondernemerschap als middel. 
Waarom kon de gemeente niet als financier fungeren? Afgezien van het educatieve aspect, dat zich 
zeer goed leent voor dit soort financiering, sluit het thema Water ook thematisch goed aan bij het 
thema Spoor. De gemeente Tilburg zou eenzelfde ruimhartigheid moeten tonen voor de ontwik-
keling van het terrein van de waterzuivering als het deed voor de ontwikkeling van de spoorzone. 
Overigens zouden ook de provincie en het waterschap hun steentje moeten bijdragen. 

Het lijkt me in het belang van alle partijen, initiatiefnemers, klankbordgroep en de omgevingscom-
missie van de gemeente om weer eens rond de tafel te gaan zitten. Overigens is de provincie ook 
wel aan wat bezinning toe in verband met de megalomane plannen met de Van Gogh-torens, die 
als toeristisch trekpleisters de groene long van Brabant dreigen te gaan verzieken. 
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De afgelopen jaren werd het steeds minder 
en kwamen er driekoningencompetities 
voor in de plaats of de meeting bij de kerst-
boom voor de Pelgrimhoeve. Een kinder-
feest dat al veel langer op de achtergrond 
is geraakt is ‘Onnozele kinderen’. Dat zou 
dit jaar opnieuw opgepoetst en in ere her-
steld kunnen worden. 
Dus let op: 28 december: de dag van 
‘Onnozele Kinderen’.

Innocense
Bij ‘onnozel’ denk je al snel aan dom, sullig, 
schaapachtig, simpeltjes of kinderachtig. 
Onnozel komt eigenlijk van het Latijnse 
woord innocense met de betekenis: ‘on-
schuldig’ en ‘onschadelijk’. Volgens de 
bijbel werden op last van koning Herodes 
alle jongetjes jonger dan twee jaar gedood. 
Dit omdat hij van de drie koningen gehoord 
had dat er een koning geboren was en 
hij zich in zijn positie bedreigd voelde. De 
moord op de onschuldige kinderen van 
Bethlehem wordt door sommige historici 
in twijfel getrokken, omdat er verderop in 
de bijbel of in andere historische bronnen 
geen melding van deze slachtpartij wordt 
gemaakt.

Kinderen de baas

De dag van Onnozele Kinderen             Lucy Reijnen

Zouden kinderen dit jaar Driekoningen gaan zingen? Ik vrees dat ook dit ‘evenement’ 
niet door zal gaan. Nu is dat nog niet bekend. Misschien dat kinderen met een visnetje 
(om afstand te kunnen houden) toch langs de deur kunnen om zo traktaties te vangen 
in ruil voor een gezongen verkleedpartij. Niet dat met Driekoningen bij ons de deur 
wordt platgelopen… 

De dag kan ook nog veel ouder zijn en 
stamt wellicht af van een oud Romeins 
jaarlijks feest waarbij gedurende één dag 
de rollen omgekeerd werden. Zo moesten 
meesters voor een dag de slaven bedie-
nen. Deze dag werd verchristelijkt en tot in 
de middeleeuwen gevierd op 28 december. 
Op die dag waren kinderen de baas. Kinde-
ren verkleedden zich dan als volwassenen 
en gingen net als bij Drie Koningen en Sint 
Maarten langs de deur om snoep op te 
halen. Ze zongen dan:

’t Is vandaag Onnoozele kinderen dagh 
Geef de moerkens en de vaarkens wat 

Geef wat, houd wat. 
Volgend jaar weer wat.

In Spanje is de dag nog altijd een feestdag. 
‘Día de los Santos Inocentes’ zoals de dag 
daar genoemd wordt is de dag waarop 
vooral kinderen anderen, ongestraft, in de 
maling nemen. Het is daar een soort ‘1 
april’-dag. Kinderen doen bij voorbeeld sui-
ker in het zoutvat en zout in de suikerpot. 
De klok kan verzet worden en er zijn talloze 
andere geintjes te bedenken. 

In Zuid-Nederland en België wordt hier 
en daar het feest nog steeds gevierd. De 
kinderen zijn dan de hele dag de baas en 
het jongste kind mag beslissen wat er die 
dag gegeten wordt. Mooie thuisactiviteit lijkt 
me. Een goede ingang om het eens met je 
kind te hebben over wat het betekent om 
‘de baas’ te zijn en de verantwoordelijkhe-
den die dat met zich meebrengt. Ook een 
goede ingang om zelf eens stil te staan bij 
de rechten van kinderen in het algemeen 
en de ruimte die je zelf je eigen kinderen 
geeft. 
Dus kinderen: grijp je kans en ouders let 
op: 28 december: de dag van ‘Onnozele 
Kinderen’.

De kindermoord in Bethlehem 
van Pieter Breughel
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Punten uit de 
Buurtraadvergadering  
van 17 november 2020  

 
Ook in november hielden de Buurtraadleden weer een online-vergadering. De lopende 
punten werden met elkaar besproken. Heeft u vragen, dan kunt u deze altijd mailen 
naar 77 buurtraad@armhoefseakkers.nl. 
 
Op Facebook wordt de tekst over de Wijkagenda nogmaals onder de aandacht gebracht. 
De reacties die binnenkomen, worden verwerkt in een document dat de Buurtraad maakt 
voor de gemeente. Daarin komen de speerpunten voor de wijk. 
 
Ook voor het vele vrachtverkeer in de wijk wordt nogmaals aandacht gevraagd door het 
plaatsen van foto's op Facebook. Op die foto's wordt duidelijk hoe groot de vrachtwagens 
zijn die door de straten rijden en hoe groot de overlast is.  
Intussen zet de Verkeerswerkgroep zich ook in voor de verkeersoverlast binnen de 
Armhoefse Akkers én Moerenburg. De verkeerstellingen zijn gedaan. Op twee locaties is het 
verkeer anderhalve week geteld: in de J.P. Coenstraat en de Oisterwijksebaan. In januari 
worden twee vertegenwoordigers van de werkgroep uitgenodigd bij de gemeente Tilburg om 
het resultaat van de tellingen te bespreken. Tevens zal dan een poster met de belangrijkste 
knelpunten en de daarbij horende verbetervoorstellen gepresenteerd worden.  
 
Dit jaar hadden we geen geluk met het plaatsen van extra bloembakken in de wijk. Er 
waren wel aanmeldingen, maar het atelier waar de bakken gemaakt zouden worden, was 
gesloten. Eerst tijdelijk en daarna voorgoed. Voor het nieuwe jaar worden nieuwe plannen 
gemaakt om te werken aan meer groen in de wijk. 
 
We zitten op het moment van schrijven op zestien aanmeldingen voor een kerstboom met 
lichtjes. Juist in deze bijzondere tijd vanwege corona willen mensen veel licht in de wijk.  
De Buurtraad werkt daar graag aan mee en heeft besloten de aanvragen zo veel mogelijk te 
honoreren.  
 
Behalve voor de torenspits zijn er ook plannen voor een nieuw uurwerk op de kerktoren. 
Er is inmiddels een aparte stichting opgericht om de plannen te verwezenlijken.  
 
De bloedprikpost die in de Buurtraadruimte zat, komt definitief niet terug. In de corona-tijd 
zijn de posten in de stad doorgelicht. Door o.a. te weinig bezoekers sluit de post. Zie elders 
in deze buurtkrant voor verdere info over de post waar wijkbewoners wel terecht kunnen.  
 
 
 Postcoderoosproject Energiefabriek Armhoef 

De overheid gaat de postcoderoos regeling drastisch veranderen en deze wordt per 2021 
een subsidieregeling. Deze subsidieregeling blijkt voor onze PCR gunstiger uit te vallen 
met minder risico’s dan de bestaande regeling. Het bestuur van de coöperatie heeft 
daarom besloten om voor de subsidieregeling te gaan.  
Helaas wordt deze pas per 1 april geopend. We moeten dus nog even wachten met het 
installeren van ongeveer 390 zonnepanelen op de daken van de basisschool Armhoefse 
Akker en GGZ. 
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“Een boek schrijven dat wilde ik altijd al 
doen. Ik ben natuurlijk journalist geweest 
dus ik kan wel schrijven. Maar een boek, 
een heel boek dat is wel een andere tak 
van sport. Gaandeweg ben ik me gaan 
realiseren dat het veel ingewikkelder is dan 
ik had vermoed”, zegt Sander wanneer ik 
hem vraag hoe het allemaal zo gekomen 
is. “In de journalistiek schrijf je een stuk en 
lees je het daarna nog eens door of het er 
goed staat. Bij een boek is dat oneindig 
veel moeilijker. In eerste instantie ben ik 
het zelf gaan herlezen en herschrijven en 
heb samen met mijn vriendin Ingeborg alles 
doorgenomen. Het is gewoon veel meer 
tekst en dat kost enorm veel tijd. Maar ik 
had door corona meer tijd dan anders.” 

Klus
Het thuiszitten met extra tijd heeft het boek 
mogelijk gemaakt. “Maar het blijft een inge-
wikkeld proces. Je wilt niet dat het verhaal 
voorspelbaar is. Je moet zorgen dat de 

Liever                                 Lucy Reijnen

Ik zit in de prachtig uitgebouwde woonkamer van buurman Sander Rooijakkers. Voor 
me ligt een proefdruk van ‘Liever’ het boek dat hij schreef. De titel spreekt me meteen 
aan. ‘Liever’ heeft meer betekenissen. Je gebruikt ‘liever’ wanneer je het een fijner 
vindt dan het ander, of als je iemand aardiger vindt. Ik ben benieuwd, de titel maakt 
nieuwsgierig.

lezer een kloppend verhaal heeft.” Sander 
tikt op het boek. “Uiteindelijk heb ik een ex-
collega benaderd, een kritische lezer, om 
mee te lezen. Toen ik de derde of de vierde 
keer door het boek ben heengegaan, kreeg 
het een steeds stevigere vorm.”
“Het was een hele klus, maar het was ook 
ontzettend leuk”, gaat Sander verder. “In 
die hele coronatijd van het voorjaar ben 
ik heel vaak gaan wandelen. Ik zat dan 
echt met het boek en de verhaallijn in mijn 
hoofd. Ik bedacht dan iets nieuws of een 
aanvulling, maar dat moet dan wel passend 
worden gemaakt.” Hij lacht. “Soms kortte ik 
mijn wandeling ineens in, want dan wilde ik 
snel, snel naar huis om het op te schrijven. 
Het corona-wandelen en corona-schrijven 
paste goed bij elkaar, het ene zorgde voor 
inspiratie voor het andere.” 
Sander is even stil. “Tegelijkertijd, en dat 
geldt denk ik voor heel veel mensen, was ik 
aan het denken: Wat zijn we toch aan het 
doen met z’n allen? Wat doen we toch met 
die corona. We doen maar wat. Het beleid 
ging alle kanten op. Je kunt daar verbaasd 
over zijn of boos. Ik denk dat ik een goede 
manier heb gevonden om het min of meer 
van me af te schrijven. Om er iets mee te 
doen in het boek.” 

Boek
Het verhaal speelt zich af in 2050 en dat 
is eigenlijk niet het genre van Sander, 
toekomst sciencefiction. Door het verhaal 
echter in de tijd vooruit te plaatsen, kon 
Sander in het boek terugkijken. “Ik ging 
toen allerlei dingen verzinnen die zou-
den kunnen gebeuren. Waarvan ik toen 
dacht: dit is eigenlijk te gek voor woorden. 
Ik bedacht: verplicht temperatuur meten, 
eenrichtingsverkeer in winkelstraten, geen 

Sander Rooijakkers
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cashgeld meer. Wat ik toen niet had kun-
nen verwachten, werd soms waarheid. Ik 
werd als het ware door de werkelijkheid 
ingehaald, terwijl ik dacht het vrij bizar 
verzonnen te hebben.” 
Het boek, het schrijven zette Sander erg 
aan het denken over de ‘pandemie-tijd’ 
waarin we leven: “Moeten we wel alles 
willen wat ook kan? Blijft het dan leefbaar? 
‘Wat als…. vragen’ zijn belangrijke vragen. 
Moeten we het niet anders gaan doen? 
Duurzamer. Groener. Als je doet wat je 

deed, krijg je wat je kreeg. Vragen die in 
het boek ook spelen. Daarnaast is het ook 
een roman over een onmogelijke liefde. Al 
veel wijkbewoners hebben het boek besteld 
dus ik zal verder niet op de inhoud ingaan.”  

Het boek is gewoon te bestellen via de 
boekhandel maar ook bij Sander thuis aan 
te schaffen. Het voordeel daarvan is dat hij 
het dan ook kan signeren (adres: JP Coen-
straat 65). Leuk cadeautje voor de kerst!

Plantsoen

Half november werd het plantsoentje aan de Spoorlaan vlakbij het Boerhaveplein weer ge-
fatsoeneerd. Een aantal maanden was het in gebruik voor de opslag van buizen en 

bedradingen voor het vernieuwen van leidingen. Nu zijn er nieuwe struiken 
geplaatst en is het plantsoentje weer in haar oude staat teruggebracht
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BBaallaaddee  vvaann  ttrroooosstt  
 

De angst overheerst 
En iedereen stuurt 

Zijn mening, haar twijfels 
De eenzaamheid schuurt 
Het nieuws is herhaling 
Van dezelfde grafiek 

Ook morgen zijn er weer 
Steeds meer mensen ziek 

 
Een kapje, houd afstand 

Ga niet op bezoek 
Vanavond geen drankje 
In de kroeg om de hoek 
We moeten, we zullen 

We hopen dat ooit 
Deze virale winter 

Toch ook weer ontdooit 
 

En dan gaan we dansen 
En iedereen kussen 
Ik open mijn armen 

En jij past daar tussen 
We zingen, ik fluister 

In iedereens oor 
Kom geef me je hand 

Dan ga ik je voor 
 

In een leven dat draait 
Om alles wat lief is 

Van voetbal tot kunst 
Waarin perspectief is 

Zolang als ik kan 
Zal ik blijven dichten 

Om angst in het donker 
Net iets te verlichten 

 
Als jij dan wat speelt 

Op piano, gitaar 
Dan brengen we samen 

De boel bij elkaar 
Dan zingen we luidkeels 

Bij wijze van troost 
Dwars door de afstand 
Dit liedje van troost 

 
Dichtbij, zonder afstand 

Dit liedje van troost 
 

(bron: anoniem) 
 

 

 
 
  

 

Coronaatje	

“Die	corona-routekaart	doet	me	denken	aan	vroeger.	Toen	hadden	
we	ook	altijd	ruzie	over	de	juiste	weg	op	de	landkaart.”	
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In deze uitgave staat de laatste bijdrage van de hand van Gerben van Eeuwijk: een in-
terview met de nieuwe directeur van de basisschool. Na acht jaar zegt Gerben de redactie 
helaas vaarwel, omdat hij met zijn gezin naar de bomenbuurt verhuist. 

Correctie: de oversteektijd voor voetgangers bij de kruising J.P. Coenstraat / Ringbaan 
Oost is verlengd tot 14 seconden als je naar de stad gaat. Omgekeerd heb je maar 10 tellen 
om naar de Armhoef te lopen. Aanpassing blijkt verkeerstechnisch niet mogelijk

De enorme vleugelnootboom op de speelplaats van de Kinderopvang Armhoefse Akker 
aan de Van Heutszstraat krijgt waarschijnlijk in het voorjaar een stevige onderhoudsbeurt.
Dat betekent dat zo’n 20% van de boom weggesnoeid gaat worden.

De oproep voor nieuwe redactieleden voor dit wijkblad heeft enkele mooie reacties en 
steunbetuigingen opgeleverd. We zijn er echter nog niet. Dus twijfel je nog? Wat let je om 
contact te zoeken met een van de redactieleden. ‘Ja zeggen’, kan altijd nog.

In het Peerke Donders park is tot en met 9 mei de indrukwekkende expositie ‘Van pest tot 
Corona’ te bezoeken. Deze gaat over de (zieken)zorg in Tilburg. Je kunt er terecht op zon-
dag en woensdag mits je gereserveerd hebt via  info@peerkedonders.nl

Wijkgenoot en voorzitter van D66 Beppie Smit lanceerde begin november 13 punten van 
D66 voor Tilburg. Punten om te komen tot een gezond, gelukkig en duurzaam Tilburg. Een 
bruisende gemeente met kansen voor iedereen.  https://tilburg.d66.nl/ voor meer info. 

Dit voorjaar is Tilburg-Waalwijk door een expertpanel van Logistiek.nl voor het tweede jaar 
op rij gekozen als Logistieke Hotspot nummer 1 van Nederland. Door coronamaatregelen 
is het live evenement vervangen door een webinar, inclusief de huldiging van de winnaar.

De nieuwe naam voor de Peerke Donderslezing wordt Wereldpodium. De gelijknamige 
stichting organiseert jaarlijks deze lezing. Zij wil daarbij de focus van de lezing verleggen 
van het huidige thema ‘barmhartigheid’ naar ‘nieuwe perspectieven op heden en verleden’.

De gemeente hoopt in december het nieuwe recreatiebeleid voor de Piushaven vast te stel-
len. Het gebied wordt verdeeld in drie zones. Het stuk langs onze wijk wordt als ‘Parkerf’
aangeduid, waarin de natuur voorrang krijgt en is bedoeld voor wandelen, fietsen en varen.

De elektrische deelauto’s MyWheels worden door steeds meer buurtbewoners ontdekt. 
Een daarvan krijgt z.s.m. een vaste laadplek op de hoek JP Coenstraat – Heile Schoor-
straat. Info op  www.mywheels.nl of informeer bij Hein Jacobs  heinjac@telfort.nl

 

Coronaatje	

De	slager	heeft	zijn	carbonaatje	omgedoopt	in	coronaatje.	Het	loopt	
niet	bepaald	storm.	Niemand	wil	het	immers	op	z’n	bordje	hebben.	
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Nieuw in de wijk – boek cadeau! 
 
Kom je nieuw in de Armhoefse Akkers wonen, dan 
verwelkomt de Buurtraad je met het boek ‘Armhoefse 
Akkers – tussen binnenstad en buitengebied. 
 
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’7 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 langer 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 
 

 
 
 
 

De competitie ligt stil, het paviljoen van de Tilburgse club is verlaten en toch heeft Were Di 
hockey twee nieuwe sponsoren vast weten te leggen voor minimaal een jaar. De nieuwe 

hoofdsponsor is het Tilburgse Flink Sports, een energie inkoop- en verduurzamingspartner 
voor sportverenigingen. Subsponsor Helder Groep Financieringsspecialisten staat onderne-

mend Nederland en investeerders bij met het realiseren van maatwerk financieringen

Were Di Hockey
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Tweede kerstdag. Een heerlijke dag. Koud, 
maar zonnig. Hét signaal voor honderden 
gezinnen om erop uit te trekken. Lekker de 
bossen en duinen in. Stukje wandelen, spe-
len met de kinderen, de hond uitlaten. Even 
bijkomen van het uitgebreide diner, het 
familiebezoek, de glazen wijn. Rijen auto’s 
en fietsen op de parkeerplaatsen. Opge-
wekte begroetingen en dan met stevige 
passen het terrein in. Kinderen rennen voor 
de meute uit. Heuvel op heuvel af. Wat een 
fantastische middag. 
 
Tegen vier uur nemen de geluiden af. Terug 
naar huis, naar de warme kachel. De bos-
sen stromen leeg. Alleen in de verte worden 
namen geroepen. Keer op keer. Waarschijn-
lijk een hond die verdwenen is. Mensen 
besteden er geen aandacht aan. Het is een 
mooi dagje geweest. En niemand hoort 
de wanhoop in de stemmen bij het roepen 
van twee namen - Anton en Karla - als de 
bossen donkerder en donkerder worden. De 
tijd valt, de angst neemt toe. Twee kinderen 
vermist. Alleen, compleet alleen, ergens in 
dit uitgestrekte gebied. Waar zijn ze? Waar 
zitten ze? Geen mens die het weet, bijna 
geen mens die het interesseert. 
 

Speciale kerst in de zestiger jaren                                          MuG 

Vier ruiters doorkruisen stapvoets in de nacht de Loonse en Drunense Duinen. Ze zijn 
op zoek naar twee kinderen. Verdwenen tijdens een spel en al urenlang spoorloos. 
Terwijl de sneeuwvlokken dikker worden, wordt het bos stiller en stiller... 

Om zeven uur rinkelt thuis de bakelieten te-
lefoon: “Twee kinderen vermist in de Loonse 
en Drunense Duinen. Kun je komen?” Na-
tuurlijk! Binnen het uur treffen vier ruiters 
elkaar op de manege. Paarden worden ge-
zadeld en dan spoorslags naar de pleister-
plaats. Daar ter plekke allerlei hulpverleners 
en een paar vertwijfelde ouders die absoluut 
niet meer weten waar ze  die middag met 
hun kinderen allemaal geweest zijn. Ze 
deden ‘verstoppertje’ en toen ineens waren 
twee van hun  drie kinderen onvindbaar; to-
taal onvindbaar! Ze hebben gezocht, overal 
gezocht, geroepen, geschreeuwd, gebeden, 
gehuild. Twee kinderen van 8 en 10 jaar 
zijn verdwenen: Anton en Karla. Hun wereld 
is ingestort; ze zijn niet meer tot rationeel 
denken in staat. 
 
De boswachter doet de briefing. Op tafel 
een grote kaart van het gebied met cirkels 
en vermeldingen. Mensen lopen immers in 
cirkels als ze de weg kwijt zijn. Globale cir-
kels, maar ook ellipsen variërend in grootte 
en richting. Samen bakenen we het zoekge-
bied af, verdelen we de aandachtsgebieden. 
Binnen een kwartier na aankomst zijn we 
in tweetallen op weg. De zoektocht kan 
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beginnen. Niet met velen, maar slechts vier, 
want het gebied is gecompliceerd en alleen 
toegankelijk voor de wandelaar of ruiter. 
 
Terwijl de kou toeneemt, begint het zacht-
jes te sneeuwen. Mijn partner en ik rijden 
zwijgend, alert luisterend naast elkaar. 
Zonder licht, want zaklantaarns verblinden 
ons meer dan dat ze ons helpen. Stapvoets 
doorkruisen we ons gebied, terwijl we zo nu 
en dan de namen van de kinderen roepen. 
Geen enkele reactie. Het lijkt wel of het bos 
haar adem inhoudt. Minuten kruipen voorbij 
en dan ineens een fluittoon in de verte. We 

wachten gespannen af. De langgerekte 
fluittoon wordt herhaald en nog een keer. 
Godzijdank het meisje is gevonden. Hoe, 
wat, waar is ons nog niet duidelijk. We 
weten wel dat Anton dus nog niet gevonden 
is. We overleggen kort en hervatten onze 
zoektocht. 
 
De sneeuwvlokken worden groter en ge-
staag verandert het landschap compleet. 
Sneeuw en bossen, overdag een sprook-
jesachtig geheel, maar ‘s nachts gruwelijk 
spookachtig. Overal lijken we gezichten 
te zien en dat wordt nog intenser als we 
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door een berkenbos rijden. Ons zicht wordt 
minder, geruisloos verandert hert land-
schap totaal. Zwijgend rijden we verder in 
een doodstil bos richting een duingebied. 
Geen teken van leven, geen reactie als we 
“Anton” roepen. Zo kruipt de tijd voorbij en 
doorkruisen we een ander bos. Inmiddels 
zijn we al ruim twee uren onderweg als 
ik merk aan mijn paard dat er ‘iets’ is. Hij 
wordt wat onrustig, snuift met opengesperde 
neusgaten. Mijn partner klikt de sterke zak-
lantaarn aan en laat het licht rondgaan. Dan 
slaat mijn hart een paar slagen over. Ik zie 
een gezichtje, of toch niet? Jawel! 

Mijn partner laat de stralenbundel over 
een hoopje mens glijden: “Anton!” Het kind 
reageert niet, heeft de ogen gesloten en 
zit weggestopt onder een paar struiken. 
Ik ben al van mijn paard; probeer in mijn 
beste Duits het kindje gerust te stellen. 
Maar het is bang, doodsbang en drijfnat. Ik 
doe mijn warme jas uit en leg het om hem 
heen, terwijl ik voortdurend zachtjes met ‘m 
praat. Ik probeer hem uit te leggen, dat we 
zo blij zijn dat we hem hebben gevonden, 
dat zijn ouders op hem wachten, dat hij op 
mijn paard mag zitten. Hij ontspant, laat me 
hem optillen en mijn partner pakt het van 
me over. Dan stap ik op mijn paard en tilt 
mijn partner het jochie bij mij voorop in het 
zadel. We dekken hem goed toe en terwijl 
ik voortdurend zachtjes blijf praten, gaan we 
stapvoets op weg terug. Met twee schelle 
fluittonen kort na elkaar laten we het thuis-
front weten dat we eraan komen. 
 
Volledig verkleumd, met klapperende 
tanden kom ik aan rijden. Een flinke groep 
mensen staat ons op te wachten in het 
schemerlicht van de lantaarns. De moeder 
komt aan gehold, trekt haar kind van het 

paard en laat het bijna vallen. Vaardige 
handen helpen hen naar binnen. De rest 
volgt. En daar staan we dan, mijn partner en 
ik. Achtergelaten door Jan en alleman. De 
beide andere ruiters arriveren ook. We wis-
selen onze ervaringen uit en maken ons op 
voor de rit naar de manege. Dan staat daar 
ineens de eigenaar van de pleisterplaats 
met een fles cognac en mijn jas. Hij is ons 
niet vergeten! Hij schenkt ons een stevig 
glas in en vertelt kort over de hereniging en 
wat er zich de laatste uren allemaal heeft 
afgespeeld. Het meisje was door een boer 
gevonden in zijn schuur, doordat zijn koeien 
zo onrustig bleven.  
 
Terwijl we ons heerlijke glas leegden, bleef 
de deur van de pleisterplaats gesloten. Bin-
nen had iedereen het blijkbaar te druk, werd 
er gelachen en gepraat, was de opluchting 
over de goede afloop zelfs buiten merkbaar. 
Teleurstellend? Als we met onze paarden 
huiswaarts keren overheerst bij ons toch het 
warme gevoel dat we deze kerst echt iets 
heel bijzonders verricht hebben.

 

Coronaatje	

“Ik	ga	voorlopig	niet	meer	op	vakantie	naar	zee.	Hugo	de	Jonge	heeft	
gezegd,	dat	Corona	in	golven	op	ons	afkomt.”	
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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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Toch zijn we er in geslaagd weer 10x een 
uitgave te realiseren. Dat doen we toch 
maar mooi met een klein groepje redactie-
leden die op vrijwillige basis er de nodige 
uurtjes in stoppen. Dankjewel ook voor het 
mini-legertje vrijwillige bezorgers, dat ervoor 
zorgt dat dit wijkblad weer iedere keer bij u 
in de brievenbus ligt. 

Wij bedanken onze adverteerders, waarvan 
een aantal – nog steeds – een uiterst moei-
lijke tijd doormaakt. Vergeet ze niet en blijf 
ze steunen en er komen als straks de be-
perkende maatregelen eindelijk versoepeld 
worden. Dankzij hun en een bijdrage van de 
Buurtraad kunnen we de (druk)kosten van 
dit wijkblad betalen. Heel fijn!

Pfff … op weg naar 2021                                                Redactie

Het was spannend dit jaar of we voldoende input zouden hebben voor dit wijkblad. Al-
les, werkelijk alles werd afgelast. De onderlinge afstand werd groter en groter, elkaar 
ontmoeten, even bijkletsen, een borreltje drinken gewoon onmogelijk.

We maken ons op voor een bijzondere kerst 
en jaarwisseling. Totaal anders dan anders. 
Minder in gezelschap, meer alleen. Wij gun-
nen u dan mooie momenten van rust.  
Als je geest kalm en ontspannen is, dan is 
het zelfs mogelijk om corona positief te er-
varen, je te verwonderen wat dit onzichtbare 
virus met jou en anderen doet, terwijl je de 
geur van kerstbomen opsnuift bij je thuis of 
in de natuur. Dat scheelt een hoop ergernis 
en negatieve energie. Je bent dan in staat 
de dingen te accepteren zoals ze zijn. Het is 
immers je eigen geest, je eigen manier van 
denken die de kwaliteit van je leven bepaalt.

Wij hopen, dat u kunt genieten van de kerst 
en voldoende energie hebt om de eerste 
‘taaie’ maanden van 2021 op een positieve 
manier te beleven …
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Uitvaar tbegele id ing

Harriet van der Vleuten

www.harrietvandervleuten.nl   

T 013 592 00 48

Voor een passend afscheid
Harriet van der Vleuten    Francy Derix
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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

 
   
    
 

 

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. 
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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:  

      7 januari  
     22 januari  

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 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               

DE REDACTIE IS DRINGEND OP ZOEK 

NAAR (JOUW) HULP! 
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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 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/  
Vanaf 1 januari a.s. neemt Diagnovum deze post over. Er is 
tussen 08.00 - 10.30 uur vrije inloop. 

  
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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