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wijkblad voor buurtbewoners ook in Moerenburg, Hoogvenne en Tivoli
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-        Zonnige Garagesale                   pag. 9
-        Boerenkooldag                           pag. 17
-        Tenen in de Piushaven              pag. 22
-        Paarden in Moerenburg             pag. 30

Het is wel een heel ding geworden: uitkijktoren De Nieuwe Herdgang. Een icoon in het 
Landschapspark Moerenburg dat in de laatste week van september is opgebouwd. 

Nu de afwerking nog en dan kan in december het gevaarte beklommen worden.
(zie ook pag. 6 en 7)
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“Meneer, ik wil u even laten weten, dat 
u vanavond niet welkom bent. We wil-
len geen pers erbij hebben en het Bra-
bants Dagblad mag er ook niet bij zijn.” 
De verslaggever van dit Wijkblad had 
zich netjes vooraf aangemeld voor de 
informatiemiddag/-avond over de plannen 
rondom het Duvelhok. Het zwakke excuus: 
“We willen eerst buurtbewoners informe-
ren”, zorgt meteen voor argwaan: heeft 
vastgoedontwikkelaar DOKVAST soms wat 
te verbergen? Een dag later volgde een 
excuus-telefoontje …

Ingrijpend
Nou zijn die plannen natuurlijk ook best 
ingrijpend: het rijksmonument Duvelhok 
wordt gerenoveerd en er komt een hore-
cavestiging in met een grand café en een 
uitgebreid terras onder de monumentale 
bomen op het voorterrein. Tevens komt er 
een boetiek-hotel met 6 kamers in, even-
als een openbare kunstroute, waarin de 
vroegere ‘duvelhokken’ zijn opgenomen. 
De plannen voor het achterterrein inclusief 
de parkeerplaats behelzen heel wat meer. 
Daar zou o.a. een woontoren van 70 m. 
hoogte gerealiseerd moeten worden -ter 
vergelijking: het liftgebouw van Interpolis 
is 92 m. hoog- met daaromheen huizen; 
door de projectontwikkelaar liefkozend 
‘Duveldorp’ genoemd. Idealiter zou het een 
prachtige plek voor bewoners, onderne-
mers, omwonenden en bezoekers moeten 
worden met aandacht voor cultuur en so-
ciaal ondernemerschap. De plannen lijken 
overigens goed te passen in de opgave 
waar de gemeente voor staat: op relatief 
korte termijn het bouwen van 25.000 wo-
ningen binnen de gemeentegrenzen.

Bijpraat-sessie
“DOKVAST wilde volledige opening van 
zaken geven”, vertelt Toine Hooft, mede-ei-

Onduidelijke opstart voor het ‘Duveldorp’ 
De bekendmaking van de (nieuwbouw) plannen rondom het Duvelhok aan de St. 
Josephstraat zorgde op 16 september jl. voor veel commotie bij ruim 150 aanwezige 
omwonenden uit de Dunantstraat en directe omgeving. 

genaar van Bureau Stedelijke Planning. Dit 
bureau begeleidt de proces- en concept-
ontwikkeling van het project ‘Duveldorp’. 
“We zagen deze beide informatiemomenten 
als een echte ‘bijpraat-sessie’, zodat voor 
iedereen duidelijk wordt, waar we nu staan, 
namelijk: de allereerste ideeën voor invul-
ling van dit terrein.”
Dat kwam er niet helemaal uit. “De presen-
tatie verliep rommelig en amateuristisch 
met veel te veel sprekers”, aldus buurtbe-
woner Armin Becker. “Het is vreemd, dat 
eerst wordt gezegd, dat alle tekeningen niet 
een juist beeld geven en dat vervolgens 
Zecc Architecten een uitgebreide toelichting 
op die ontwerpen gaat geven.”
Het leverde felle discussies met de zaal 
op die zich vooral toespitsten op de 
hoogbouw. “Die tekeningen waren in feite 
volumestudies. De kosten van de renovatie 
van het Duvelhok zijn dermate hoog, dat 
daar een verdienmodel achter moet zitten”, 
legt Toine Hooft uit. “Welk volume aan 

Het voorterrein van het Duvelhok wordt 
deels ingericht als terras voor het 

grand café
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woningen zou er gebouwd moeten worden 
om een financiële dekking voor de investe-
ringen te krijgen? Maar”, verzekert hij: “we 
vegen die tekeningen eigenlijk uit en willen 
nu samen met een groep omwonenden en 
de gemeente gaan kijken wat de beste in-
vulling voor dit Duveldorp zou kunnen zijn. 
DOKVAST heeft veel liefde voor deze plek 
en wil er echt iets moois van maken voor 
zowel de buurt als de stad!”

Voortgang
De bedoeling is om binnen afzienbare tijd 
te starten met de horeca en de openbaar 
toegankelijke kunstroute. Toine Hooft: “Die 
horeca omvat géén vergunning voor fees-
ten en partijen of versterkt geluid met een 
sluiting om 00.00 uur. Tevens zal ook nog 
een akoestisch onderzoek worden uitge-
voerd. Door de opzet van een grand café 
van 325 m2 wordt weinig overlast verwacht 
van extra autoverkeer en het plaatsen van 
fietsen/brommers wordt op eigen terrein 
gerealiseerd.”
De realisatie van de nieuwbouw wil DOK-
VAST vormgeven in nauw overleg met de 
gemeente en een comité van omwonen-
den. Volgens Armin Becker wordt momen-
teel een groepje gevormd van bewoners 

die zich meer actief met dit plan gaan 
bezighouden. Daaronder zeker ook de 5 
die met wethouder Bas van der Pol recent 
al een goed gesprek gevoerd hebben over 
de plannen. Dit comité zou weleens een 
beslissende stem kunnen krijgen in de 
uitvoer, want: “Als een van de 3 partijen 
– DOKVAST, gemeente en bewonersco-
mité – de plannen ‘afschiet’, gaan ze niet 
door!”, aldus Toine Hooft. Hij belooft, dat 
op  www.duveldorp.nl steeds het actuele 
nieuws te vinden zal zijn.

Het monumentale deel van het Duvelhok 
blijft behouden en daaromheen 

komt nieuwbouw

De woontoren van het Duveldorp inclusief 
nieuwbouw rond het Duvelhok lijken te wor-

den uitgegumd voor een nieuw ontwerp

 In ieder geval gaat de gemeenteraad ter 
plekke de situatie bekijken en in gesprek 
met omwonenden en ondernemers die de 
ruimten in het Duvelhok gebruiken. Daarna 
volgt -op voorstel van Lokaal Tilburg, D66, 
GL, PvdA en VVD- een discussie in de 
raad op welke wijze inwonersparticipatie 
bij dit plan het beste vorm gegeven kan 
worden. Al met al kan het zeker nog 3 jaar 
duren alvorens de nieuwbouw kan worden 
gerealiseerd. 



6

De levering van de materialen zat o.a. 
tegen, want anders had het gevaarte er 
in juni al gestaan. Maandenlang lag het 
fundament immers al te wachten in het 
fraaie driehoekig stukje land met bomen, 
bosschages en slootjes bij knooppunt De 
Baars. Het aanschuivend verkeer in de 
file naar Eindhoven zag het ding op 24/09 
‘groeien’, zoals je ook kunt zien op de 
fotocollage. 

Accoya
De van oorsprong Tilburgse kunstenares 
Nina Aalbers ontwierp ruim 4 jaar geleden 
de toren. Aanvankelijk werd zij tweede in 
de wedstrijd die rond dit uitkijkpunt uitge-
schreven werd. Het winnende ontwerp ‘Een 
Lus in het Landschap’ van 
architecte Elena Lledo’ zou 
echter technisch niet uit-
voerbaar zijn geweest. Van-
daar nu de ‘driehoek’ met 
trappen die tot 25 m. hoogte 
reiken. De beide opgangen 
zijn zo geconstrueerd, dat 
ze mee kunnen bewegen 
als het bijvoorbeeld hard 
zou waaien. 
Op het eerste gezicht is het 
een gevaarte met wel heel 
veel hout! De beklimmer zal 
echter daardoor het zicht 
niet belemmerd zien. Dit 
speciale accoya-hout zou 
levenslang mee moeten 
kunnen gaan. 

Bereikbaarheid
Nu maar hopen, dat dit 
hout ook goed bestand is 
tegen vandalisme, want vooralsnog is de 
toren alleen via de Eindhovenseweg en 
een tunneltje onder de A58 bereikbaar. 

En … hij staat!

Vrijdag 24 september waren er 5 kranen en hoogwerkers voor nodig om de puzzel in 
elkaar te leggen, maar nu staat De Nieuwe Herdgang fier overeind. Als de planning nu 
wel klopt, kun je in december -tegen betaling- de imposante uitkijktoren beklimmen.

Bezoekers kunnen dan ook alleen een 
rondje lopen en moeten weer terug door 
het tunneltje. Hierdoor was het terreintje de 
afgelopen jaren een mooi rustig plekje voor 
ongestoorde activiteiten die niet altijd het 
daglicht konden verdragen; een beetje een 
unheimische plek dus. Bij de reconstructie 
van het knooppunt De Baars – die over 
enkele jaren gepland staat- zou een nieuwe 
toegang via een andere zijde in de planning 
staan.

Als er dan toch gewandeld wordt, kun je 
vanuit het tunneltje schuin oversteken naar 
het fraaie slingerpaadje dat in het voorjaar 
is gerealiseerd en dat uitkomt vlak bij de 
Abdij van de Trappisten. 

Langs de Eindhovenseweg ligt ook de 
toegang van een fraai wandelpaadje 

richting abdij
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Helaas was corona vorig jaar stoorzender 
hierin. Gelukkig kunnen we dit jaar weer 
deelnemen. En het is hard nodig want 
de natuur heeft in de tijd van corona 
niet stilgelegen. Juist in die periode was 
Moerenburg dagelijks een belangrijke 
uitvalsbasis voor veel mensen om 
te wandelen en te ontspannen in de 
buitenlucht. Wat een rijkdom dat we dat 
genot om buiten te zijn in zo’n mooi gebied 
zo dicht bij huis hebben. Laten wij de 
natuur nu ook een handje helpen!

Koffiestart
We gaan aan de slag met 
snoeiwerkzaamheden en op sommige 
plekken in het gebied is het nodig om 
zwerfvuil te ruimen. Er wordt gestart bij de 
‘Waterzuivering Moerenburg’ Hoevense 
Kanaaldijk 40. Inloop 9.00 uur en we 
beginnen om 09.30 uur.
Vanaf 9.00 uur staat de koffie en thee 
klaar. De mensen die al vaker hebben 
deelgenomen weten dat dit een gezellig 
moment is waarop we verzamelen en in 
groepjes worden ingedeeld. Het is altijd 
een uitnodigende drukte waarop iedereen 
onder het genot van koffie en thee 
bijpraat, kennismaakt met buurtgenoten en 
nieuwtjes deelt. Je zult verrast zijn hoeveel 
straatgenoten en wijkgenoten je aantreft. 
Maar ook van buiten de wijk Armhoef zijn 
vrijwilligers van harte welkom!

Verdeling
Tijdens dit moment is er een 
welkomstwoordje en een duidelijke 
uitleg betreffende de uit te voeren 
werkzaamheden. Voor alle werkmaterialen 
wordt gezorgd. Veiligheid staat hierbij 
voorop. Er wordt gewerkt in kleine 
groepjes. De groepjes krijgen tijdens de 

Hoera we kunnen weer samen aan de slag!

Nationale Natuurwerkdag in Moerenburg op 6 november
Noteer in je agenda en trek je buitenschoenen aan! Op zaterdag 6 november is het 
weer Nationale Natuurwerkdag. Jaarlijks zijn wij met een grote groep enthousiaste 
mensen op die dag actief in Moerenburg.

klus ook nog instructie van de vrijwilligers 
die het groepje mee op sleeptouw nemen.  
Het is verstandig om met de fiets te komen 
omdat het gebied uitgestrekt is
De lunchpauze is tussen 12.30 en 
13.30 uur bij Manege Hooijen in de 
Broekstraat. Daar wordt soep, thee en 
koffie aangeboden. Wel graag een eigen 
lunchpakketje meebrengen.
Alle jaren is er een hele grote opkomst van 
buurtgenoten en andere vrijwilligers. Het 
enthousiasme en de voldoening achteraf, 
laten zien dat samen de handen uit de 
mouwen steken gewoon leuk is! Zelfs al ga 
je rotzooi en zwerfvuil ruimen. 

Het organiserend comité bestaat uit: 
Ad de Beer, Ingrid Maas, Jos Parren, 
Will van Sprang en Jose Couwenberg, 
Vooraf aanmelden is prettig, maar niet 
noodzakelijk. Dat kan via 7 josparren65@
home.nl of ( 06 466 964 57.

Vele handen maken licht werk en 
het is nog gezellig ook
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We waren er blijkbaar aan toe! Na een lang 
corona-jaar bleek er een ruim aanbod voor 
de rommelmarkt-liefhebbers. De werkgroep 
Garagesale laat weten dat de voorberei-
dingen soepel zijn verlopen en dat nog wel 
even het scenario ‘afblazen’ boven hun 
hoofd heeft gehangen, omdat het aantal 
vooraanmeldingen wat tegenviel, maar 
gelukkig was dat niet nodig.

Maak me los!
De diversiteit aan winkelend publiek creëert 
een mooie en gezellige sfeer in de Arm-
hoef. Als eersten komen de schatzoekers 
op hun brommer langs de kramen gereden. 
Een man is op zoek naar een bierglas van 
Palm met het hoofd van het paardje naar 
links gedraaid. Een oma schaft een kort 
lederen rokje aan en ook aan de Sint wordt 
al gedacht.
Kleding is er in overvloed en ‘loopt’ wat 
minder goed, terwijl potjes en puzzels 
het weer erg goed doen. Maar bij diverse 
‘kraampjes’ was toch ook het geluid te ho-
ren van: “Veel kijkers, maar weinig kopers.”
Ondanks dat de Garagesale Armhoefse Ak-
kers een begrip is geworden, hoorden we 
van fanatieke rommelmarkt-bezoekers, dat 
er in de binnenstad helaas geen reclame is 
gemaakt voor deze markt. Wellicht over het 
hoofd gezien, of heeft het persbericht de 
krant niet gehaald. De toevallige passant, 
had echter snel in de gaten dat er wat te 
doen was in onze wijk

Een goede buur
Dit jaar had een aantal bewoners het ini-
tiatief genomen om Kringloop Tilburg in te 
schakelen om de overgebleven spullen op 
te halen na afloop van de Garagesale. Dit 
was een goed idee! Het liep storm op de 
plek waar de Kringloop vrachtwagen stond. 
Sommige bewoners hebben hun spullen 
daar gewoon neergelegd en zijn gegaan, 
terwijl anderen bleven wachten totdat de 

Sunny Garagesale 2021                                                        France Ghijsen

Het weer kon niet beter op de doorstart van de Garagesale op zaterdag 18 september 
jl. Ongeveer 120 deelnemers stalden hun waar uit voor de editie 2021. 

spullen ingeladen werden. Maar goed ook, 
want het aanbod was groter dan de laad-
ruimte van de vrachtwagen, en dus moest 
het zelf weggebracht worden. Enkele wijk-
bewoners hebben dan ook extra op en neer 
gereden om alle spullen weg te brengen 
die waren achtergebleven en dat werd door 
werkgroep Garagesale erg op prijs gesteld. 
Een aantal mensen uit de Armhoefstraat 
waren op dat moment al te gast bij nieuwe 
buren die dit moment aangrepen om kennis 
te maken. 

Za of Zo
De werkgroep is zich aan het beraden 
welke dag het meest geschikt is voor de 
volgende editie Garagesale van september 
’22: zaterdag of zondag. Er wordt daarbij 
zoveel als mogelijk rekening gehouden met 
andere evenementen die gepland zijn in die 
periode. Dit jaar was gekozen voor de za-
terdag en dat is goed bevallen. En natuur-
lijk is ook het zonnige weer een belangrijke 
factor voor succes geweest. 
Op veel plaatsen was het gezellig druk, 
maar in sommige straten was de aanloop 
wat weinig. Daar gaat de werkgroep kijken 
voor de volgende editie hoe dit anders 
opgelost kan worden. De fotocollage op de 
volgende pagina’s geeft een indruk van de 
editie van dit jaar.

Met behulp van alle enthousiaste wijkbe-
woners die altijd in groten getale meedoen, 
gaat het volgend jaar ook zeker weer een 
topevenement worden. De werkgroep heeft 
er alweer zin in!
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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, 
kinderfysiotherapie, sportblessures, revalidatie na een operatie of beroerte, Parkinson, 

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

 

Danique van de Zanden is sinds januari 2021 werkzaam 
bij fysiotherapie van de Braak en Maas. Hier heeft ze 
vooraf ook eerst haar eindstage gelopen. Ze werkt hier 
nu 4 dagen in de week waarbij haar interesses vooral 
liggen bij kinderen, knieklachten, lage rugklachten en 
klachten bij sporters (waaronder veel tapen). Danique 
doet zelf aan fitness en voetbal, dus vindt ze het erg leuk 
om sporters in de praktijk te kunnen helpen. Wie weet 
ziet ze een van jullie binnenkort in de praktijk! 
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Ook dit jaar:  

Mantelzorgers in de wijk in het zonnetje! 
 

 
Op 10 november a.s. is het de Dag van de Mantelzorg. De afgelopen jaren heeft het 
Senioren Netwerk Armhoefse Akkers op deze dag bij een aantal mantelzorgers in de 
wijk een bloemetje bezorgd. Vorig jaar zelfs op 14 adressen.  
 
Gewoon om te laten weten dat er op deze dag even speciaal aan ze wordt gedacht. Een 
stukje erkenning en waardering voor deze bijzondere en soms ook zware taak die ze op zich 
genomen hebben. En het bleek een succes: iedereen was blij verrast met dit kleine beetje 
extra aandacht. 
 
Oproep 
Dit jaar willen we deze actie graag weer voortzetten. Daarom is onze vraag: bent u of kent u 
een mantelzorger in de buurt? Laat het ons dan weten. U hoeft niet bang te zijn dat het 
verhaal breed wordt uitgemeten. We houden het klein en privé (en een verrassing voor 
degene wiens naam u doorgeeft), maar we willen ook graag de mensen bereiken die we niet 
zelf kennen. 
Dus weet u iemand die u op deze dag een keer in het zonnetje wilt zetten, dan horen wij het 
graag. Bent u zelf mantelzorger? Dan mag u ook zeker uzelf aanmelden. Laat het 
binnenkort weten (uiterlijk 1 november), dan hebben we nog wat tijd voor de voorbereiding. 

Stuur een mailtje naar 7 
seniorennetwerk@armhoefseakkers.nl of stop 
een briefje in de bus op J.P. Coenstraat 34a. 
(Ineke van Kasteren, Senioren Netwerk).  
Wij nemen dan contact met u op.  
We hopen op reacties uit de buurt, want er zijn 
vast meer mensen actief als mantelzorger dan 
wij tot nu toe weten.  
 
Heeft u vorig jaar iemand aangemeld en komt 
deze persoon wat u betreft nog steeds in 
aanmerking voor een attentie, laat het dan ook 
weten. Wij weten nl. niet altijd zelf of een 
situatie is veranderd. 
 

Hartelijke groet van het Senioren Netwerk Armhoefse Akkers 
 
 
 

 

 
Kom luisteren op  

Zondag 30 oktober 

Op 30 oktober geeft het Seniorenorkest Tilburg een concert in de Pelgrimhoeve. 
Het concert begint om 14.00 uur en de toegang is gratis.  
 
Het orkest - oorspronkelijk begonnen met 17 personen - bestaat thans uit ongeveer 50 
muzikanten in de leeftijd van 50 tot (ruim) 90 jaar, waarvan velen met langjarige en brede 
muzikale ervaring.  
Het orkest speelt een wisselend repertoire van populaire en goed in het gehoor liggende 
muziek: licht klassiek, evergreens, film-, bigband- en popmuziek.  
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Uitvaar tbegele id ing

Harriet van der Vleuten

www.harrietvandervleuten.nl   

T 013 592 00 48

Iedere uitvaart bijzonder
Harriet van der Vleuten    Francy Derix
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Tonpraten 
Op zondag 24 oktober organiseert de Pelgrimhoeve 
weer een gezellige tonpraatmiddag. 
In de ton gaan 6 deelnemers plaatsnemen: Hans Keeris, 
Dirk Kouwenberg, Erik Mulder, Peter Ritsema, Jan Strik 
en Hans Verbaarschot. Zaal open om 13.30 uur en het 
programma start een half uur later.  
Kaarten in de voorverkoop € 8,50 en op de dag zelf € 1 
meer. Bestellen via 7 pelgrimhoeve@home.nl of via  
( (013) 536 21 16. 
 

 
 
 

 

 
Culinaire wijnproeverij 
 
Zondag 14 november organiseert wijnleverancier Vinites 
van Café Zomerlust daar een culinaire wijnproeverij onder 
leiding van buurtgenoot Barbara Meuwese.  
Het is een middag vullend programma. Start 14.00 uur. 
Kostten € 27.50 p.p. incl. 6 proefglazen en tapas. Vooraf 
aanmelden kan bij de bediening van Café Zomerlust. 
 

 
 

De laatste maanden waren er in onze wijk 
wat meldingen van weggehaalde fietsen uit 
schuurtjes en gejatte wieldoppen. Reden 
om tijdens het uitlaten van de hond eens 
goed op te letten op de aanwezigheid van 
beveiligingscamera’s in de wijk. En dat zijn 
er niet zo heel veel. Bij een paar adres-
sen waar wél een camera hangt, heb ik 
aangebeld en gelukkig ging de deur open. 
De voor de hand liggende reden is natuur-
lijk bescherming van huis en haard, soms 
aangewakkerd door nare ervaringen uit het 
verleden. 

Noodzaak?
Zelf heb ik wel een dubbel gevoel. In win-
kels, in het centrum en op andere plekken 
waar veiligheid en bewaking van belang is 

Waar gaat veiligheid ten koste van privacy?                          Luc Houben

Echte privacy is volgens mij niet meer mogelijk in Nederland. Er is altijd wel ergens 
iets te achterhalen waar je geweest bent, wat je gedaan hebt en hoe jouw leven er 
privé en zakelijk uitziet. En is het nu echt een probleem om wat privacy in te leveren 
als daarmee de veiligheid van jezelf, je spullen en je buurt toeneemt? Die vraag zal 
ieder voor zich moeten beantwoorden. 

snap ik de noodzaak van opnames en toe-
zicht. Maar hier in de buurt, als ik gewoon 
langs loop, hoef ik niet zo nodig 30 dagen 
op beeld bewaard te worden. Zeker omdat 
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ANDERE VRAGEN AAN DE GEMEENTE? 
KIJK OP WWW.TILBURG.NL OF BEL 14 013.

Wil je iets melden 
over je buurt? 

Meld het met de 
Fixi-app

Wil je weten wat de 
 gemeente besluit 

over je buurt? 

www.overheid.nl/
berichten-over-uw-buurt
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ik niet weet of de maker van de opname 
wel netjes omgaat met de beelden. Zelfs bij 
het maken van bijgaande foto’s hoopte ik 
dat het niet als ‘verdacht’ wordt opgemerkt 
en je dus voor dat je het weer het internet 
op geslingerd wordt. 

Privacy
Maar goed, die dingen hangen er en dat 
mag ook; zo lang je maar je best doet om 
de privacy van anderen zo veel mogelijk te 
beschermen. Klakkeloos beelden van een 
verdachte situatie of zelfs een betrapte dief 
herkenbaar op internet zetten mag dus niet. 
Aan de andere kant is de politie maar wat 
blij met al die digitale meekijkende burgers 
en bedrijven. Het wordt het zelfs aange-
moedigd je camera aan te melden in hun 
database zodat in geval van een incident er 
snel lokaal meegekeken kan worden naar 

de opgeslagen beelden. Op deze manier 
zijn ook de daders van de aanslag op Peter 
R. de Vries snel gevonden. 

Dus zoals de legendarische nummer 14 al 
zei: “Elk nadeel heeft zijn voordeel”. Of was 
het nu toch echt Van Hanegem die deze 
wijsheid voor het eerst predikte? 

Op voedingsgebied zijn superfoods onge-
twijfeld dé hype van het afgelopen decen-
nia. Ik denk dan meteen aan chiazaad, 
hennepzaad, goji bessen of bijenpollen 
en zeewierextracten. Maar wat blijkt: ook 
boerenkool is een superfood. In de VS en 
met name in New York is boerenkool al 
jaren hip. Niks stamppot maar boerenkool-
quiches, -shakes, -smoothies en -salades. 
Niks is te gek. Er is ook nog boerenkool-
chocolade, boerenkoolbier en zelfs boeren-
koolnagellak.  
Boerenkool is bovendien supergezond. Als 
we het moeten geloven zitten er heel veel 
antioxidanten in, wat tegen veroudering zou 
helpen. Boerenkool is rijk aan vitamine A 
en C en is dus goed voor het immuunsys-
teem en voor ogen en huid. Het is echt een 
superfood dus.

Superfoods bestaan niet
Maar geclaimde gezondheidseffecten van 

24 Oktober: Nationale Boerenkooldag           Lucy Reijnen

Wie is er niet groot mee geworden. Een stevige oer-Hollandse maaltijd: boerenkool-
stamppot met rookworst en spekjes. Die speciale ‘Dag van de Boerenkool’ op 24 
oktober is wat mij betreft terecht. Lekker en gezond. En met boerenkool kan veel meer 
dan de traditionele stamppot.

superfoods zijn over het algemeen niet 
voldoende wetenschappelijk onderbouwd 
volgens het Voedingscentrum. Daar gelooft 
men er niet in. ‘Superfoods bestaan niet’ zo 
zeggen ze op de website ‘Niet één voe-
dingsmiddel kan alle essentiële voedings-
stoffen leveren die het lichaam nodig heeft. 
Gevarieerd eten volgens de Schijf van 
Vijf is de beste manier om alle belangrijke 
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Gasrekening te hoog? Grijp je kans! 

De koude en donkere dagen komen eraan. Dus een goed moment om een mooie en 
lekkere warme deken, sjaal of trui te scoren. Omdat we de naam, website en het 
assortiment van ‘Alpamas’ gaan veranderen is er het laatste weekend van oktober de 
mogelijkheid om tegen sterk gereduceerde prijzen onze vaak 100% alpacawollen 
producten te kopen die uit het assortiment gaan.  
Dun, duurzaam, hypoallergeen maar bovenal mooi en erg slijtvast.  
Met de feestdagen in het vooruitzicht een unieke kans om een mooi en uniek cadeau 
voor jezelf of iemand anders te kopen.  
 

Vrijdag 29 oktober:     17.00 – 21.00 
Zaterdag 30 oktober:  12.00 – 20.00  
Zondag 31 oktober:    13.00 – 19.00  
Adres: Antonie van Diemenstraat 2a in Tilburg 
 
: www.alpamas.nl  ( 06 113 534 94  
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voedingsstoffen binnen te krijgen.’ ( www.
voedingscentrum.nl) 
Maar toch vind ik overal op internet dat 
boerenkool wel degelijk erg gezond is. Er 
zit ook veel vitamine K in en bevat heel veel 
vitamine C. Het heeft weinig calorieën. De 
spekjes en de worst die er vaak bij gegeten 
worden zijn echter vaak vet en zout en dus 
minder gezond.

Boerenkoolfeesten
Boerenkool is een wintergroente die 2000 
jaar geleden al bekend was in Azië en in 
Griekenland. Rond de 17e eeuw kwam de 
groente naar Amerika en langzaamaan 
richting Europa. 
Boerenkooldag wordt het eerst genoemd in 
1641. Nederland was tijdens de 80-jarige 
oorlog bezet door Spaanse troepen. Een 
jonkvrouw, Geertruida van Staelre stal in de 
nacht van 24 oktober een aantal stronken 
boerenkool uit het Spaanse kampement en 
maakte er stamp mee. Het zorgde ervoor 
dat het boerenkooldorp Warmenhuizen 
stand kon houden. Dit wordt nog elk jaar in 

Recept: chips 
o Gewassen boerenkoolblaadjes goed 

laten drogen en mengen met een 
scheutje olijfolie en een scheutje 
sojasaus.  

o Voeg daar geroosterde sesamzaadjes 
aan toe. Alles goed husselen.  

o Leg bakpapier op een bakplaat en 
verdeel de blaadjes hierover 

o 10 minuten in een voorverwarmde oven 
(1900) 

 
veel dorpen uit die streek herdacht met een 
Boerenkoolfeest Een van de hoogtepunten 
is het moment dat de sterkste vrouw van 
het dorp in een berg boerenkool gelan-
ceerd wordt.

Boerenkoolchips
Zelf ga ik niemand lanceren maar ik ga de 
dag vieren met boerenkoolchips. Makkelijk 
te bereiden en lekker.

Fijne Boerenkooldag toegewenst!

Het is ook nooit goed: wordt de honden-
poep keurig van straat opgeruimd en in 
een zakje in de container gedaan, haalt hij 
het er weer uit en zet deze samen met een 
paar lege wijnflessen -die er natuurlijk ook 
niet in horen- op straat. Hij deelt vervolgens 
bijgaand bericht op Facebook. Waarschijn-
lijk bevreesd dat door de aanwezigheid van 
andere zaken dan enkel puin in de contai-
ner het storttarief ongewenst omhoog zou 
schieten met honderden euri. Dan wordt de 
verbouwing nog duurder. En het duurde al 
langer dan gepland. 

Nooit goed of #doeslief                                             

Facebook is natuurlijk DE uitlaatklep 
voor dingen die je dwars zitten. Jasper 
maakt zich voor de 2e keer in korte tijd 
boos dat zijn PUIN-container gebruikt 
wordt voor dingen die er niet in horen. 
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Pak jij je camera 
Komt hier een foto van jou? Dat kan, als je jouw opname 
stuurt aan de redactie via 77 armhoefseakkers@gmail.com. 
Frank de Laat stuurde deze foto in die hij maakte via de tv met 
als reactie: “Hallo, leuke info voor het wijkblad. Jos Brink heeft 
met zijn familie enkele jaren in de Armhoefstraat gewoond op 
nummer 48. Dit weet ik n.a.v. een recent uitgegeven boek over 
Jos Brink.” Hij maakte ook nog een foto van een envelop die Wim 
Sonneveld aan Jos Brink stuurde. 

 
 
 
[@ Deze tekst behoort bij de foto van Jos Brink]  
 
 
 

Spijtoptant
Zou hij gedacht hebben dat de recidi-
vist, aangespoord door dit bericht, direct 
een spijtoptant zou worden en met rasse 
schreden de plaats delict van alle bewijs-
materiaal zou ontdoen en zijn zonden bij 
het volgende kerkbezoek op zou biechten? 
Kleine kans. Of dat de jongedame van 16 
die lekker heeft zitten wijnen met vriendin-
nen aan de Piushaven volgende keer toch 
de flessen thuis maar in de kelder bij de an-
dere lege flessen zet om vervolgens haar 
ouders uit te moeten leggen dat ze ‘hik’ 
alleen maar een goede daad heeft gedaan 

door de rommel die echt wel van anderen 
is op te willen ruimen? Ook dat zie ik niet 
zo snel gebeuren. 

Maar goed, de vermakelijkheidsfactor is er 
natuurlijk wel en de commentaren onder 
dit bericht zijn ook gevat. En gelukkig was 
de rommel snel opgeruimd. Iemand heeft 
de moeite genomen om dit leed de wereld 
uit te helpen, zodat we weer verder kon-
den met de orde van de dag. Niemand wil 
natuurlijk een lekke band of poep aan zijn 
schoenen.   
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Tilburg pakt uit
Vorige maand kreeg ik van de gemeente Tilburg ineens een borrelpakket aangeboden. Een gulle 
geste waarop ik mentaal niet helemaal was voorbereid. Ik herkende me geenszins in het plaatje dat 
het stadsbestuur kennelijk van mij voor ogen had. Immers, was de nooddruft zo ten top gestegen 
in Huize Antonymus dat de gemeentelijke overheid moest bijspringen? En mocht dat zo zijn, er 
was toch nog de voedselbank, waartoe ik me in geval van tekorten in de leniging van mijn dage-
lijkse levensbehoeften kon wenden? 

Toen ik van mijn aanvankelijke verwarring bekomen was, werd mij door mijn vrouw duidelijk 
gemaakt dat het om een cadeau van de gemeente ging. Op het moment van overhandiging was ik 
niet thuis, want weer eens op pad voor een van mijn vrijwilligersactiviteiten. Dat bleek overigens 
de missing link te zijn in de geschiedenis. Het borrelpakket was kennelijk bedoeld als blijk van waar-
dering voor mijn vrijwilligerswerk in de wijk Armhoefse Akkers.

Nu wil ik niet beweren dat ik welhaast tegen een burn-out aanzit vanwege mijn goede daden pro 
deo, maar de geschenk-activiteitverhouding die het gemeentebestuur blijkbaar voor ogen had in 
mijn geval, was toch niet helemaal proportioneel. Bij navraag bij collega-vrijwilligers bleek dat ook 
bij hen het geval te zijn. Allemaal een lunch- of borrelpakket, omdat ze zo goed bezig waren, vond 
de gemeente. 

Ik weet wel, een gekregen paard, maar toch maak ik in dit geval een uitzondering op dit gezegde. 
Ik hoorde van vrijwilligers die weigerden het borrelpakket in ontvangst te nemen, verbaasd en 
teleurgesteld als ze waren. Daar zaten er bij die al tientallen jaren zich gratis en voor niets belan-
geloos inzetten voor het algemeen goed.

Vrijwilligers blijken vaak stapelaars. Ik heb het hier niet over het behalen van diploma’s voor 
opeenvolgende opleidingen en studies, maar over het feit dat vrijwilligers niet zelden de ene na 
de andere klus op zich nemen. De gemeenschap weet hen wel te vinden, want inderdaad: het zijn 
altijd dezelfden die het doen. 

Vrijwilligers geven vorm aan het maatschappelijk middenveld, schreef me een van hen. Zij dragen 
bij aan het welzijn van vele mensen in de gemeente en leveren een aanzienlijke besparing op voor 
de gemeenschap als totaal. Bij ouderen brengt de investering van een euro subsidie van de ge-
meente het meer dan tienvoudige op, zo blijkt uit onderzoek van Stichting Oikos in een Brabantse 
gemeente.

Het is nog lang geen kerstmis, dus tijd zat om deze miskleun goed te maken, dunkt me.
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Brugwachter Piet vertelt            
 
Over tenen en tapeind in de Piushaven    Rian van der Schoof 
 

 

Begin 2001 ging het gerucht dat er een 
havenmeester gezocht werd in Tilburg. 
Piet schreef zich in bij uitzendbureau Start 
om zich voor de functie aan te melden. Zij 
wisten daar nog van niks natuurlijk. “Wacht 
maar, dat komt binnenkort”, was dan ook 
het antwoord. En zo geschiedde: Piet werd 
2 weken later gebeld voor een afspraak 
bij de gemeente en werd aangenomen. 
Gedurende de zomermaanden 6 dagen 
per week, 10 uur per dag bikkelen, wilde 
hij echter niet in zijn eentje behappen. Dus 
werd het een duobaan en Piet stelde zijn 
muziekvriend BW (voluit Bart Willem) voor. 
Samen zijn ze de klus aangegaan.

Tenen
Piet stond eens op de brug te leunen als 
er een man naast hem komt staan. Zegt 
die, al wijzend naar de bodem van het 
kanaal tegen Piet: “Daar liggen een paar 
tenen van mij”. Wat wil het verhaal: vroeger 
waren er geen slagbomen bij de brug, maar 
draaihekken. Deze kwamen tot aan de rand 
van de brug. In de oorlog stond deze man 
als jochie op blote voeten met zijn tenen 
over de rand. Het ging gruwelijk fout toen 
de brug gesloten werd…

Vrienden
Veel schippers komen jaarlijks terug en zijn 
goede bekenden geworden. Piet heeft er 
vrienden voor het leven aan overgehou-
den. Twee daarvan zijn Sjaan en Frank uit 
Amsterdam. Zij kwamen ieder jaar voor 
2 weken in de haven. Na afloop van de 
kermis lag hun boot vol met beren, knuf-
fels en andere gewonnen prijzen voor hun 
kleinkinderen. Op het huwelijk van Piet 

Het eerste deel in de septemberuitgave van onze wijkkrant bevatte het levensverhaal 
van onze stoere havenmeester. Daar gaan we zoals beloofd mee verder en nu komen 
er anekdotes met deze keer de Piushaven als centraal thema.

en Nicole waren ze ook aanwezig. Sjaan 
is tijdens een verblijf in Tilburg overleden 
en daarna vervaagde het contact. Jaren 
later stuurde Frank een kaart uit Thailand. 
Hierop stond de tekst: “boot verkocht”, 
verder niets. Frank was voor het geld van 
de boot wereldreiziger geworden. Hij is 
ook met een Thaise getrouwd en komt nog 
regelmatig in Tilburg.

Piet: “Ik had net het brugwachtershuisje 
helemaal geschilderd. Toen ik na een 
korte vakantie terugkwam, bleek het 

door de gemeente overgeschilderd te zijn. 
Ik had niet de ‘gemeentekleuren’ gebruikt”
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D’n Ophef
Bij de officiële opening van De Ophef zo’n 
10 jaar geleden waren honderden kinderen 
aan weerszijden van de brug geposteerd 
en lag de hele haven en aanvoerroute vol 
met fraai versierde boten. De brug zou 
volgens plan worden geopend en de kinde-
ren zouden dan van weerskanten de brug 
oversteken. Echter, de brug ging niet open! 
De kinderen zongen op voordracht van hun 
leerkrachten het lied: “de brugwachter zit 
te slapen”. Piet was niet blij en wilde het 
liefst in zijn brugwachtershuisje verdwijnen. 
In overleg met het onderhoudsbedrijf is het 
handmatig uiteindelijk tóch gelukt.  
D’n Ophef is onlangs een aantal weken 
gesloten geweest. Piet had hiertoe beslo-
ten, nadat er een breuk was geconstateerd 
in een bout (tapeind). Het onderdeel werd 

vervangen en daarna was de gedachte bij 
velen: “dan is het goed”. Maar Piet stelde: 
“hoelang duurt het voordat een ander 
tapeind hetzelfde ondergaat en het hele-
maal fout gaat?” Hij dus het onderhouds-
bedrijf gebeld met de woorden: “Ik neem 
niet langer de verantwoordelijkheid en ga 
de brug niet meer openen tot het opgelost 
is.” De mensen aan de andere kant van 
de lijn waren het helemaal met hem eens. 
Alle schippers werden toen verzocht af te 
rekenen en de haven uit te varen. 

Piet is er heel stellig in: “Brugwachters zijn 
verantwoordelijk voor de veiligheid. Er zijn 
diverse voorbeelden aan te halen hoe het 
fout kan gaan.” 
Volgende uitgave weer meer over Piet zijn 
roerige leven.

Tien schrijvers hebben ieder van uit een 
eigen invalshoek een beeld geschetst 
aan de hand van brononderzoek en eigen 
kennis. Het boek met de titel ‘De Voorste 
Stroom, van Moerenburg tot Durendael, 
een ondergewaardeerd gebied’ geeft een 
doorkijk van het Stenen Tijdperk tot nu in al 
zijn facetten.
Hoe is het gebied ontstaan, hoe heeft de 
natuur zich ontwikkeld, wat voor dieren 
zijn er in de loop van de eeuwen 
verdwenen maar ook bijgekomen. 
Hoe was de industrie en de lokale 
economie. Hoe waren de juridische 
gevechten van de kleine dorpen 
tegen de grote stad?
Kortom een zeer veelzijdig boek 
van ongeveer 300 pagina’s. Een 
bijzonder cadeau voor Sinterklaas 
of onder de Kerstboom of zo maar 
een verrijking voor de boekenkast. 
Mooie teksten en rijk geïllustreerd 
met foto’s en tekeningen voor de 
winkelprijs van € 29,95.

Het beekdal van de Voorste Stroom                                  Carel Brands
Kent u het beekdal van de Voorste Stroom? Het zou eigenlijk wel moeten want ook u 
woont in dat bijzondere gebied. Er is nu een prachtig boek over geschreven.

Op 12 november om 14.00 uur is de 
boekpresentatie bij café Mie Pieters aan 
de Laag-Heukelomseweg in Heukelom. 
Naast de officiële genodigden hebben we 
gekozen voor een vrije inloop waar ook u 
welkom bent. Gelet op de beperkte zaalca-
paciteit is het wel nodig om vooraf aan te 
melden via 
7 secretaris@duurzaamheidsvallei.nl 
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Kom ook naar het diner voor senioren  
op 10 november a.s. 

  
 
Wat fijn dat de diners, georganiseerd door het Senioren Netwerk Armhoefse Akkers en 
de KBO Sacrament, weer zijn begonnen. Iedereen uit onze wijk van 55+ mag komen: 
alleen, met z'n tweeën of met meerdere personen. Dus schrijf u snel in voor het diner 
van woensdag 10 november! 
 
Ontvangst vanaf 17.30 uur. We beginnen wat later met het diner, maar u kunt van tevoren al 
lekker een glaasje drinken. Eindtijd: meestal rond 19.30 uur.  
De kosten voor dit heerlijke driegangen-diner zijn € 12,50 per persoon. De drankjes zijn daar 
niet bij inbegrepen, deze kunt u na afloop bij de Pelgrimhoeve afrekenen. 
 
Wilt u ook lekker mee komen eten? Geef u dan op met 
onderstaande bon of maak het bedrag maal het aantal 
deelnemers over op reknr. NL 84 INGB 0003673935 
van de KBO Sacrament en zet er duidelijk bij: diner 10 
november, het aantal personen, plus uw naam.  
 
Als u zich met de bon inschrijft, stop dan ook meteen  
€ 12,50 per persoon bij de opgavestrook. Pas dan is 
uw inschrijving geldig. 

Menu op 10 november: 

÷ Pasteitje met kip 
 
÷ Rode kool + Hachee + 
       Aardappelpuree 

 
÷ Apfelstrudel met slagroom 
 

Schrijf uzelf in vóór 2 november a.s. 
U krijgt geen bevestiging meer, maar we verwachten u op 10 november vanaf 17.30 uur in de 
Pelgrimhoeve.  
Kunt u wegens een voedselallergie iets niet eten, geef dat dan aan op de inschrijfbon.  
Moet u om gezondheidsredenen afzeggen, dan kan dat tot max. 4 dagen van tevoren op 
onderstaand telefoonnummer. Daarna kunnen we helaas geen geld meer teruggeven. 
 
Mail met evt. vragen naar 7 seniorennetwerk@armhoefseakkers.nl of bel naar  
( (013) 544 67 83 (Ineke van Kasteren). 
 

Vriendelijke groeten van KBO Sacrament en het Senioren Netwerk Armhoefse Akkers 
 
 
Ja, ik kom/wij komen op woensdag 10 november naar het diner in de Pelgrimhoeve  
 
Naam/namen: ……………………………………………………………………………………….  
 
 
Ik kom/wij komen met 1 persoon / 2 personen (graag omcirkelen) 
 
 
Adres: …………………………………………………………. Telnr. …………………………….. 
 
Stop deze bon vóór 2 november a.s. in de bus op J.P. Coenstraat 34a of Ringbaan-Oost  
240-43 in een gesloten envelop samen met het bedrag van € 12,50 persoon, of maak het 
bedrag over. 
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Ruim anderhalf jaar later werk ik nog 
steeds voornamelijk vanuit huis. Dat had 
ik me toch anders voorgesteld, toen ik aan 
een nieuwe baan begon. Behalve als het 
me lukt een plek op kantoor te bemach-
tigen, want per dag zijn er nu weer 100 
werkplekken te reserveren. Een aantal dat 
meebeweegt met de pandemie – maar ruim 
onvoldoende om iedereen tegelijk vanuit 
kantoor te kunnen laten werken. Gelukkig 
kan ik thuis ook prima uit de voeten. 

Virtueel
Bijzonder kun je een dergelijke start wel 
noemen. Want hoewel ik de eerste dag 
nog hartelijk werd ontvangen op kantoor 
voor een introductie en om mijn spullen 
op te halen, werd de rest van mijn in-
werkprogramma omgezet naar een serie 
virtuele bijeenkomsten. Inclusief een serie 
trainingen op het hoofdkantoor in Walldorf 
met bijbehorend bezoek aan de fameuze 

Een nieuwe job beginnen tijdens de ‘lockdown’          Richard Benschop

Het is dinsdagochtend 9 maart 2020. Ik ben op weg naar mijn nieuwe werkplek in Den 
Bosch bij Softwarebedrijf SAP. Het is zo druk op de N65 dat mijn navigatie me bij Hel-
voirt om laat rijden, maar gelukkig ben ik vroeg genoeg vertrokken om op tijd te zijn. 
Dan gaat mijn telefoon. Een collega informeert me dat het kantoor in ‘lockdown’ gaat. 
Vanwege de pandemie moet iedereen per direct vanuit thuis werken. Omkeren dus en 
terug naar Tilburg.

Kulturbrauerei in Heidelberg. Toch jammer, 
hoewel de ingelaste virtuele borrel ook best 
gezellig was. Nagenoeg al mijn teamgeno-
ten heb ik pas na maanden voor het eerst 
in levenden lijve gezien. Het hielp dat ik 
redelijk bekend was met het ‘training en 
adoptie portfolio’ waarmee ik aan de slag 
ging en het hielp ook dat ik de organisatie 
al kende, waardoor ik me toch snel nuttig 
kon maken. 

Een belangrijk deel van mijn werk bestaat 
uit het informeren en inspireren van klanten 
en studenten via het verzorgen van pre-
sentaties, demonstraties en colleges. Het 
valt me op dat spreken voor een virtueel 
publiek toch écht anders is dan als je 
deelnemers in de ogen kunt kijken. Het was 
dan ook heel fijn om laatst weer een sessie 
op locatie te kunnen verzorgen, daar heb ik 
de extra reistijd graag voor over. 

Ik geef de pen graag door aan Vico Hulter-
mans, met de vraag: “Wat is het mooiste 
boek dat je recent hebt gelezen?”
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Heel lang geleden leerde ik in mijn eerste 
economieles de wet van vraag en aanbod. 
Is er veel aanbod en de vraag is laag dan 
is de prijs ook laag; is er weinig aanbod en 
toch veel vraag dan ligt de prijs hoog. Dat 
laatste is momenteel het geval op de wo-
ningmarkt, niet alleen landelijk, maar ook 
lokaal en dus ook in onze wijk. 
Er zijn gewoonweg te weinig huizen! Ja, je 
kunt je huidige huis nu voor een superhoge 
prijs verkopen, maar vergeet niet dat je 
ook tegen de allerhoogste prijs moet gaan 
aankopen.
Niet alleen in huizen is de nood hoog 
maar ook onze toekomstige bewoners, de 
studenten die nu krampachtig op zoek zijn 
naar woonruimte, kunnen vaak niks meer 
vinden.

En de nood is hoog!
Er studeren plm. 30.000 jongeren in onze 
stad, waarvan er 17.000 daadwerkelijk ook 
wonen. 13.000 jongeren zijn dus forensen 
of wonen nog in ‘hotel Papa en Mama’. 
Tilburg heeft met z’n drukbezochte univer-
siteit en meerdere hogescholen enorm veel 
studenten. 70% van die studenten woont 
op kamers in ’n studentenhuis, waarvan 
17% ’n eigen kamer met privévoorzie-
ningen heeft. 14% bewoont heel luxe ’n 
eigen kamer met eigen voorzieningen niet 
gelegen in ’n studentenwoning. Duizelt het 
je al? 
Tilburg is studentenstad waar de huur 
gemiddeld € 360 voor plm. 17m2 bedraagt. 
Voor al die studenten hebben we maar 
liefst 141 cafés, 4 verschillende musea en 
6 verschillende bioscopen en theaters.

Studentenkamers
Omdat er veel te weinig kamers voor 
studenten zijn worden de (hopelijk) toekom-
stige inwoners van onze stad/wijk soms 
heel inventief en creatief. Een briefje in 

Gekte op de woningmarkt ook voor studenten                     Ben Nooijen

In de krant, op tv, op Facebook, overal waar je kijkt of leest zie je de gekte op de 
woningmarkt. Wat is er aan de hand? Ben Nooijen probeert je met onderstaand artikel 
mee te nemen in deze hectische tijden van vraag en aanbod van huizen.

de brievenbus is niet meer van deze tijd: 
gezocht wordt er onderling en natuurlijk ook 
op de diverse sites op internet. Ook op de 
campussen wordt driftig -en vaak met suc-
ces- gezocht en gevonden.
Het nieuwe studiejaar is inmiddels alweer 
begonnen en als je dan geen kamer hebt 
dan moet je toch iets als je ouderlijk huis op 
verder dan 150 km afstand ligt.
Om de soms dure bemiddelingsbureaus te 
omzeilen wordt er gewoond op vakantie-
parken die tegen heel schappelijke tarieven 
hun -buiten het seizoen leegstaande- bun-
galows maar wat graag aan de studenten 
verhuren. Kijk maar bijvoorbeeld op de 
Beekse Bergen en de diverse parken in 
Oisterwijk, allemaal op fietsafstand van 
(hoge)school of universiteit. 

Armhoef
Ook in onze wijk Armhoefse Akkers wonen 
veel studenten, dat zal je niet ontgaan zijn. 
Waar dan precies? Gewoon eens door 
onze wijk wandelen; op alle plekken waar 
je niet meer over de stoep kunt lopen van-

Aan de vele fietsen en brommers 
herken je een studentenwoning
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wege de vele fietsen – of die daarvoor door 
moeten gaan- die er geparkeerd staan, 
wonen studenten
Kijk eens op de Ringbaan-Oost naast de 
voormalige Sacramentskerk, ja de pastorie 
dus. Daar staat het echt loeivol met fietsen, 
er staat zelfs een bankstel in de voortuin en 
met mooi weer hebben ze daar hun eigen 
kroeg gerealiseerd, relaxt beeld als je voor 
het stoplicht even moet wachten. Schuin 
daar tegenover een studentenhuis en zo 
ook op de hoek met de Spoordijk en de 
huizen daar weer naast. 

Containers. Ja, dat is zo’n stalen ding 
waar je goederen instopt in China en die in 
Tilburg op de terminal weer worden gelost. 
Ook daarin kun je dus blijkbaar met best 
veel comfort en privacy wonen. In Tilburg 
Noord -ver buiten onze wijk- staat binnen-

De aanbouw van containerwoningen 
in Tilburg Noord

kort zo’n voorbeeld. Het mag duidelijk zijn: 
zelfs voor onze studenten is in Tilburg een 
stevig te kort aan woonruimte. 
Heb jij misschien nog ’n kamer vrij? 
Gezellig, reuring in je huis!

Deze winkeleigenaar dacht op een 
mooie manier van z’n incomplete pa-
ren schoenen af te komen. Je kon er 
gewoon ook 1 schoen kopen, of zou 
hij toch iets anders hebben bedoeld?

Nog tot en met 25 oktober kunnen leden van de Rabobank hun stem uitbrengen op hun 
favoriete club of vereniging. Met de Rabo ClubSupport doneert de bank een financiële 
ondersteuning die afhankelijk is van het aantal uitgebrachte stemmen op een bepaalde club 
of vereniging.

Onlangs is de Geheugenwerkplaats aan de Lange Nieuwstraat 191 geopend. In de Claris-
senkapel kunnen wijkbewoners, mensen met beginnende geheugenproblemen of demen-
tie en hun mantelzorgers elkaar ontmoeten. Er worden allerlei activiteiten, workshops en 
cursussen georganiseerd. Info:  de wever.nl/geheugenwerkplaats 
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Groen Verdienen is het thema van het jaarlijks terugkerende Festival Futura dat op 6 no-
vember in het centrum van Oisterwijk wordt georganiseerd. Het zeer gevarieerde program-
ma biedt de bezoeker voorbeelden, tips en aanbevelingen om thuis in je eigen omgeving te 
besparen op onder andere energie. Meer weten:  www.festivalfutura.nl 

Recent opende het Praktijkcollege Tilburg haar Restaurant Welkom aan de Brittendreef 9. 
Een restaurant waar leerlingen voor wie het leren en opgroeien niet vanzelf gaat, kunnen la-
ten zien wat zij in hun mars hebben. Elke donderdag is Welkom open tussen 12.00 en 13.30 
uur. Graag vooraf reserveren via ( 013 463 22 96 

Het Elf-elf feest in Kruikenstad gaat door. Om 15.30 uur wordt het nieuwe carnavalsseizoen 
op het Willemsplein geopend. Hoogtepunt van de groen-oranje festiviteiten die dag is de 
bekendmaking van de nieuwe Prins en zijn gevolg. Het nieuwe motto is “Ik zie oe wir war?!”

Project iKook is een nieuw initiatief, waarin jongeren samen met alleenstaande ouderen 
kookactiviteiten ondernemen. Ben je een jongere en wil je graag helpen met koken, of ben 
je een alleenstaande oudere en wil je deelnemen aan deze kookactiviteiten? Stuur dan een 
e-mail naar 7 ikook@dewever.nl. Er wordt dan contact met jou opgenomen.

Omdat deze straat erg lang is, werd het 
feest ingekort tot het stukje vanaf de 
JP Coenstraat tot aan de kruising met de 
Daendelsstraat. De organisatie heeft voor 
de subsidie gezorgd van Verrijk je Wijk en 
zo kwamen er tenten te staan op de dub-
bele oprit die regen-proof waren, maar het 
bleef droog, en tegelijkertijd lekker door-
waaiden waardoor deze ook als corona-
proof bestempeld konden worden. 

Het kon weer! 

Straatfeest Heile Schoorstraat                                        France Ghijsen

Na een aantal jaren van afwezigheid, heeft het straatfeest van de Heile Schoorstraat 
op zondag 12 September jongstleden weer plaatsgevonden. 

De gekte op de huizenmarkt heeft in dit 
stukje straat voor een wervelwindje ge-
zorgd. Veel huizen zijn het laatste jaar 
verkocht en daarmee is ‘de straat’ ruim-
schoots vernieuwd. Met deze vernieuwing 
was kennismaken de rode draad van de 
middag. Als welkomstgeschenk kregen de 
‘new-bees’ het boek van de Armhoefse Ak-
kers, om kennis te maken met de historie 
van grond waar ze nu op wonen.
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Vorig jaar werd dit evenement op het laatste 
moment afgelast, vanwege het volkomen 
onverwachte overlijden van Theo Sweegers 
die samen met zijn vrouw Corin het ‘hart’ 
van de organisatie vormde. Er werd dan ook 
veel aan hem gedacht, zeker ook -omdat 
tijdens een emotioneel moment voor zijn 
familie- de naam van Theo aan de brug 
van de waterbakhindernis in de marathon 
verbonden werd. 

Staaltje
Opnieuw werd dit jaar in een paar dagen 
tijd een schitterend wedstrijdterrein ingericht 
met plaats voor 3 dressuurringen, 2 vaar-
digheidsproeven en een marathon met 7 
imposante hindernissen. Dat alles op de ter-
reinen van 2 grondeigenaren in Moerenburg 
die zelf ook allemaal -vaak met hun familie- 
een handje meehielpen bij de opbouw en 
tijdens de wedstrijd. Chapeau!
Op zaterdag werd de dressuur verreden 
en aansluitend de vaardigheid, waarin de 
koetsen -soms op volle snelheid- door een 
parcours met pionnen met daarop een bal-
letje gestuurd werden. 13 aanspanningen 
kwamen foutloos en binnen de tijd door de 
finish. Onder hen de huidige Wereldkampi-
oen bij de Jeugd: Jur Baijens. Respect was 
er ook voor Mari Hulskes die met z’n 78 jaar 
toch maar mooi een tweespan pony’s met 
slechts één balletje eraf rondstuurde. Hij ge-
noot van zijn rit en nam er ook de tijd voor. 

Menwedstrijd in Moerenburg prima verlopen
Twee dagen top paardensport in Moerenburg op 2 en 3 oktober jl. waar maar liefst 91 
aanspanningen aan de start verschenen. Daarvoor had een heel legertje vrijwilligers 
uit de buurt en van Menvereniging De Postkoets weer een puike wedstrijd voorbereid.

Dobber
Zaterdag bij de dressuur en de vaardigheid 
was het nog droog, maar zondag bij de ma-
rathon kwam de regen met bakken omlaag. 
Dat betekende een extra zware dobber voor 
de pony’s en paarden, want het terrein ver-
anderde in één grote modderbende. Reden 
voor een aantal menners om het in de ma-
rathon wat rustiger aan te doen. “Ik heb de 
laatste hindernis echt heel rustig gereden, 
want je kunt wel een scherpe tijd neerzet-
ten, maar mijn paard had het echt zwaar te 
halen”, vertelde menig menner. Toch was 
men blij om na 1,5 jaar Corona weer eens 
een wedstrijd te kunnen rijden.
De marathon vraagt dan ook wel iets van 
de paarden. Dit onderdeel heeft een lengte 
van ongeveer 15 km. Een wegtraject van 
7 kilometer met een verplichte rustpauze 
van 10 minuten. Daarna starten ze in het B-
traject, waarin 7 hindernissen gebouwd zijn 
waar ze links en rechts tussendoor moeten 
schieten. Vervolgens gaan de paarden nog 
een kwartiertje uitstappen en volgt opnieuw 
een veterinaire controle. Dat alles in een 
tijdbestek van nog geen 2 uur.
Respect en dankbaarheid van veel menners 
was er voor al die vrijwilligers die de gehele 
dag in weer en wind in touw waren: “Zonder 
jullie is zo’n fantastisch evenement absoluut 
niet te organiseren! Dank jullie wel!”
Vanwege de corona-maatregelen was er 
dit keer geen officiële prijsuitreiking. In 
plaats daarvan ontvingen alle deelnemers 
een goodiebag bij inschrijving. Onverwacht 
voordeel: als de rit gereden was, kon men 
meteen richting warme stal.

En de volgende dag, bij het opruimen, was 
het stralend weer …
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Tieners, adolescenten, maar ook studenten 
en ouderen krijgen – ongewild – te maken 
met allerlei uitspattingen en uitdagingen, 
waarbij verlokkingen als drank en drugs 
gemakkelijk verkrijgbaar zijn of waren. 
Instellingen als Novadic-Kentron aan de Jan 
Wierhof hebben te maken met de gevolgen 
als het gebruik uit de hand is of dreigt te 
lopen. Hoe houd je je kind veilig te midden 
van duizenden verleidingen? De beste vijf 
‘zetten’ staan hieronder.

 Onderschat je eigen invloed niet
Het is misschien wel het grootste mis-
verstand dat preventiewerkers bij ouders 
tegenkomen: dat ze denken dat ze geen 
invloed (meer) hebben op hun puber. Dit 
klopt niet: grenzen stellen helpt echt! Zelfs 
als je kind er met woord (en soms daad) 
tegenin gaat: wat je ouders vinden, blijft 
op elke leeftijd belangrijk! Natuurlijk is er 
een verschil tussen jonge en wat oudere 
kinderen. Bij jonge tieners kun je dingen 
nog ‘gewoon’ verbieden. Bij oudere kinde-
ren zal je er meer over gaan praten. En bij 
uitwonende studenten heeft het stellen van 
grenzen natuurlijk weinig zin meer, want 

Voorkom gebruik drank of drugs
Op 12 augustus jl. – Dag van de Jeugd - bracht Novadic-Kentron een extra nieuws-
brief uit met o.a. allerlei tips voor ouders die hun kind willen beschermen in een 
‘wereld vol drank en drugs’.

je kunt er geen consequenties meer aan 
verbinden. Maar zelfs dan heeft het nog zin 
om te zeggen: “Ik vind dat niet oké.” Wees 
duidelijk en wees consequent. 

 Thuis ‘leren’ drinken is geen goed idee
Er zijn nog veel ouders die ervan overtuigd 
zijn dat het goed is om hun kind thuis te 
‘leren’ drinken. Onder het mom van: “Want 
dan ben je er in ieder geval bij. Anders doen 
ze het ergens anders stiekem.” Maar dit 
blijkt juist averechts te werken. Hoe conse-
quenter je bent, hoe beter.

 Geef zelf het goede voorbeeld
Misschien niet zo’n leuke tip, maar zelf het 
goede voorbeeld geven, helpt ook. Dus 
liefst niet drinken in nabijheid van kinde-
ren. En als je drinkt: drink niet te veel en 
vooral ook niet altijd. Laat je kind zien dat 
je ook uitstekend plezier kunt hebben en 
een feestje kunt vieren zónder drank. Laat 
zien dat er leuke en lekkere alternatieven 
zijn. Ook het gebruik van bijvoorbeeld 
‘kinderchampagne’, wordt afgeraden. In 
feite zeg je daarmee: “alcohol is onmisbaar.” 
Als kinderen voortdurend de boodschap 
ingeprent krijgen dat alcohol iets positiefs is, 
kunnen ze natuurlijk niet wachten tot ze zelf 
mogen drinken. Wat geldt voor alcohol geldt 
natuurlijk ook voor ander gedrag, als een 
kind bijvoorbeeld te veel op z’n smartphone 
of met gamen bezig is. 

 Bevestig dat niet drinken en geen 
drugs gebruiken normaal is
Kinderen worden voortdurend overspoeld 
met boodschappen dat alcohol en drugs 
vanzelfsprekend zijn. Dat is niet zo! De 
meerderheid van de jongeren drinkt en ge-
bruikt niet. En ook zijn er miljoenen volwas-
senen die geen alcohol drinken. In series 
en films zie je mensen voortdurend drinken: 
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als troost, om iets te vieren of om zichzelf 
te belonen. Gebruik die momenten om het 
gesprek op gang te brengen. Doe dit uiter-
aard met mate. 

 Geef niet te veel info over alcohol en 
drugs
Ga, al vanaf jonge leeftijd, in gesprek met 
je kind. Dan wordt het ook makkelijker om 
dat te doen als ze wat ouder worden. Wat 
vinden jouw kinderen belangrijk? Wat houdt 
hen bezig? Welke keuzes willen ze ma-
ken? Denk dan vooral aan de korte termijn. 

 

Bloemenbezorgers gezocht 
o Voor het – tegen een kleine vergoeding - bezorgen 

van bloemen/bloemstukken 
o In het bezit van eigen auto voor het vervoer 
o Bezorgen van dinsdag t/m zaterdag, veelal ’s middags 
o Minder dagen bezorgen - bv. 2 - ook mogelijk 

Interesse? Neem contact op met Klaartje ( (013) 544 17 31 

 
 
 
 
 

Jongeren zijn niet bezig met hun toekomst-
perspectief, die willen een leuke avond heb-
ben. Ga niet preken of oordelen, maar stel 
vooral vragen. Probeer de eigen motivatie 
van jouw kind te activeren. Vertel ook geen 
stoere verhalen over wat er bij jou misging 
toen je zelf een keer veel dronk als tiener. 
Dat soort voorbeelden maken jongeren 
vanaf zo’n veertien, vijftien jaar alleen maar 
nieuwsgierig. En bij pubers vanaf een jaar of 
twaalf nog als aanvullende tip: licht ze niet 
voor over middelen waar ze nog helemaal 
niet mee bezig zijn. 

Meer info is te vinden op de website: 
 www.novadic-kentron.nl 
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De verkoop van je woning, 
van start tot eind geregeld.

Via Paul Makelaardij
Kempenaarplaats 8
5017 DX Tilburg

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

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

Via Wie? Via Paul Makelaardij natuurlijk! 
Via Wie anders?
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Zang- of pianolessen in alle stijlen
Zoek contact via 7 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,  
7 keesvandevenmuziek@hotmail.com.

In Tilburg komen er steeds meer mooie 
muurschilderingen op lelijke plekken. Dat 
mag in onze wijk ook best gebeuren! Dus 
hierbij de oproep om een mooi ontwerp in 
te dienen voor dit trafohuisje van Enexis 
aan de Antonie van Diemenstraat 3. De 
Buurtraad gaat vervolgens kijken of het met 
hulp van de Gemeente en toestemming van 
Enexis gerealiseerd kan worden. Hopelijk 
kunnen we in een volgende editie van ons 
wijkblad een paar gave ontwerpen laten 
zien waarop door de buurt gestemd kan 
worden. 

Ontwerp een muurschildering en krijg eeuwige roem            Luc Houben
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BUURTAGENDA 

24 okt. Vanaf 13.30 uur Pelgrimhoeve 
Tonpraten; kaartverkoop via de mail of telefoon 

30 okt. Aanvang 14.00 uur Pelgrimhoeve 
Uitvoering Seniorenorkest (toegang gratis) 

6 nov. Vanaf 09.00 uur Moerenburg 
Nationale Natuurwerkdag 

10 nov. Vanaf 17.30 uur Pelgrimhoeve 
Seniorendiner [aanmelden vóór 2 november] 

14 nov. Vanaf 14.00 uur Café Zomerlust 
Culinaire wijnproeverij met Barbara Meuwese 

 
INFORMATIE 
Ø Buurtkrant E-mail: armhoefseakkers@gmail.com 
     Advertenties Anneke v.d. Avoird Bosscheweg 192   ( 542 30 65 
  
Ø Buurtkrant 

medewerkers 
Toon van Gestel (column) - France Ghijsen – Luc Houben - Joost 
Ketelaars (bezorging) – Jaap van Loon - Toine Kocx (foto’s) – Ben 
Nooyen - Lucy Reijnen – Rian v.d. Schoof - Debbie de Weijer- 
Rob Ysebaert (lay-out).  

   
Ø Reacties 

Buurtkrant 
Deadline kopij volgend nummer  
Verschijningsdatum rond:  

      4 november  
     19 november 

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 Waterproef Moerenburg), Hein 
Jacobs ( (013) 542 61 10 (DAAD, Jan Wier), Rian van der Schoof 
( 06 413 303 11 (groen in de wijk), Remco Westhoek ( (013) 535 
70 08 (groen in de wijk, verkeer). 
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     Vergadering Eerstvolgende vergadering: 9 november. Aanvang 20.00 uur in 
de Buurtraadruimte Van Heutszstraat 1a. Welkom! De agenda 
staat op : www.armhoefseakkers.nl en een week na de 
vergadering vindt u daar ook de besluitenlijst. 

               
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 Diagnovum: iedere ochtend op werkdagen van 08.00 -10.30 uur in 

het Gezondheidscentrum Piushaven, Prinsenhoeven 22. Er is een 
vrije inloop, dus zonder reservering. 

  
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 Ineke van Kasteren ( (013) 544 67 83 of e-mail 
7 seniorennetwerk@armhoefseakkers.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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