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De Algemene Ledenvergadering (ALV) van 
Longa op 23 november jl. vereiste nogal 
wat zitvlees. In drie uur tijd werd door voor-
zitter Niels Hesselberth en enkele bestuurs-
leden uiterst transparant de huidige stand 
van zaken uiteengezet in aanwezigheid en 
inbreng van Peter Galle, de ‘gemeentelijke 
mediator’ en Joop Verzijl, voorzitter van 
Noad.

Fusie-gedoe
Hoe zat het ook alweer? Alweer vele maan-
den geleden zijn Longa en Were Di door de 
gemeente benaderd om te onderzoeken of 
een fusie tussen beide clubs mogelijk was. 
Het ging om een oriëntatie en dus géén 
verplichting tot fusie. Die verkenningen in 
diverse werkgroepen verliepen van meet af 
aan uiterst traag. Longa was gretig, Were 
Di afhoudend. Totdat ineens TSV Noad 
haar interesse toonde om haar activiteiten 
naar het Sportcomplex Oost te verplaatsen.  
Ondertussen was al lang bekend dat de 
gemeente per raadsbesluit van 4 juni jl. 
voornemens was om de opstallen van 
Longa over te nemen en de resterende 
verplichtingen van Longa te saneren. Dit 
alles moest nog wel vastgelegd worden in 
een vaststellingsovereenkomst en dat nam 
de nodige tijd in beslag. Tijdens de verga-
dering kon Peter Galle echter melden, dat 
de stukken ter ondertekening klaar lagen. 
Longa heeft dus geen schulden meer! 

TSV NLC
Recent intensiveerden Longa en Noad hun 
contacten in de werkgroepen, terwijl Were 
Di - in afwachting van hun ALV - juist pas 
op de plaats maakte, waardoor zij zichzelf 
als het ware buitenspel zette. In een paar 
weken tijd ontstonden zo de contouren voor 
een compleet nieuwe Tilburgse Sportvere-
niging: de Noad-Longa-Combinatie (TSV 
NLC). 

Beide clubs - open, eerlijk, recht door zee 
- willen hun eigen identiteit niet koste wat 
het kost behouden, waarbij op basis van 
gelijkwaardigheid keuzes gemaakt worden. 
Dat is wel duidelijk, want de werkgroepen 
deden meer, dan alleen het geven van een 
goede voorzet voor een mogelijke fusie. Er 
liggen nu al heel concrete plannen voor: 
o.a. de samenstelling van een bestuur met 
een duidelijke rolverdeling; een heldere 
visie over prestatief voetbal, maar niet ten 
koste van alles; een ontwerp voor een 
nieuw tenue; een eerste gedachtegang 
over het behoud van de historie van beide 
gerenommeerde clubs; een opzet voor de 
capaciteitsverdeling over de velden en ook 
de beleidsplannen zijn een eind op scheut. 
Kortom: er zijn bergen werk verzet, want 
ondertussen zijn de bestuursleden van 
Longa ook betrokken bij o.a. de inpassing 
van de jeugdopleidingen van Willem II en 
de herinrichting van het Sportcomplex Oost 
(zie elders).

Lastig
Alles lijkt dus in kannen en kruiken, maar 
let wel: het gaat nog steeds om een oriën-
tatie op een fusie. De leden van Noad mo-

Er gloort iets moois: TSV NLC                                          Jaap van Loon

Sinds een paar weken onderzoeken de voetbalverenigingen LONGA en NOAD de mo-
gelijkheden voor een fusie. De gesprekken verlopen voorspoedig, maar of het ervan 
gaat komen is nog de vraag.

Het nieuwe tenue, waarin het geel/blauw 
van Noad wordt gecombineerd met het 

wit/zwart van Longa
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gen zich nog uitspreken over de plannen 
en dat staat gepland in maart komend jaar. 
Mocht dat positief uitpakken, waar het wel 
naar uitziet, dan volgt nog een heel traject 
om een daadwerkelijke fusie en de volle-
dige ingebruikname van het Sportcomplex 
te realiseren. “Dan zijn we toch weer gauw 
1½ jaar verder”, verwacht Niels Hessel-
berth, beoogd vicevoorzitter van de nieuwe 
club. “Daarnaast zal de politiek zich ook 
nog moeten uitspreken over deze totaal 
nieuwe wending. De kaarten waren immers 
gezet op een combinatie van Longa/Were 
Di, maar door alles wat er in de afgelo-
pen periode gepasseerd is, wordt dat een 
uiterst lastig verhaal.” 
Een complicerende factor vormt daarbij dat 
Peter Galle nog steeds vanuit de gemeente 
de opdracht heeft om die beide clubs aan 
de praattafel te krijgen, terwijl nieuwkomer 
Noad een uitgesproken mening heeft als 
dat gebeurt. Voorzitter Joop Verzijl is daar-

Joop Verzijl is beoogd voorzitter 
van de nieuwe club

over klip en klaar: “Voor mij zit de deur naar 
Were Di potdicht! De basis voor een goede 
samenwerking is wederzijds vertrouwen 
en het nakomen van afspraken, dat mis 
ik in de meeste contacten met een aantal 
bestuursleden van Were Di. Dan houd het 
echt op. En voor de duidelijkheid: Noad 
móet niet fuseren; we zitten prima waar we 
nu zitten, ondanks een capaciteitsprobleem 
en zorgen naar de toekomst toe, maar het 
Sportcomplex Oost biedt ons natuurlijk wel 
meer mogelijkheden.”

Er gloort dus iets moois aan de Spoordijk. 
De komst van de jeugdopleidingen van 
Willem II heeft nu al een enorme uitstraling. 
Natuurlijk moet er nog heel wat gefinetuned 
worden om het gebruik van de velden goed 
op elkaar af te stemmen, maar de sportieve 
wijze waarop de samenwerkingsperikelen 
tot nu toe worden opgelost, geeft goede 
hoop voor de nabije toekomst. Spannend is 
het allemaal wel.

Niels Hesselberth van Longa ziet perspectief 
in de nieuwe partner
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Onlangs heeft de Buurtraad een brief naar 
de directeur van het Sportbedrijf Tilburg 
(de opdrachtgever van het sportcomplex) 
en de verantwoordelijke wethouders (Mario 
Jacobs en Hans Kokke) gestuurd om haar 
belangrijkste aandachtspunten bekend te 
maken. 

Openbaar
In de brief is o.a. gevraagd er rekening mee 
te houden dat het complex in de toekomst 
ook een openbaar karakter voor de buurt 
houdt. Dit, zodat bewoners van onze wijk 
– en dan met name de jeugd – er ook vrij 
kunnen blijven voetballen. Ook is aandacht 

Buurtraad alert op Sportcomplex Oost
De Buurtraad komt op voor de belangen van de buurt. Zij heeft daarom gevraagd aan 
te mogen sluiten bij de commissie die zich bezighoudt met dit complex en hierover 
beslissingen neemt.

gevraagd voor overlast door sluipverkeer, 
geparkeerde auto’s en de sterkere verlich-
ting van de velden. Verder is er gevraagd of 
er jeu-de-boules-banen kunnen komen, die 
de banen vervangen die bij het gilde St. Jo-
ris verdwijnen. Tevens is de veiligheid van 
de fietsers en voetgangers die het complex 
via de Oisterwijksebaan bereiken aan de 
orde gekomen. Kijk voor de volledige brief 
en verdere ontwikkelingen op 
: www.armhoefseakkers.nl bij de Buurt-
raad.

Buurtraad Armhoefse Akkers

Een jaartje geleden, tijdens de begrafenis 
van een tante van ons, liep ik neef Henk 
tegen het lijf, en besprak de turbulentie 
rondom de Medische Heroïne Unit (MHU) 
in de wijk. We toostten op het idee voor 
een interview om wat andere kanten van 
Jan Wier te belichten! Het duurde eventjes, 
maar nu dan de daad bij het woord ge-
voegd en de koe bij de hoorns gevat! 

Crisiscontacten
Henk houdt vier dagen in de week spreek-
uur voor cliënten met verschillende psychi-
atrische stoornissen, in het bijzonder angst- 
en stemmingsstoornissen, waaronder veel 
mensen uit oorlogsgebieden met posttrau-
matische stress-klachten. Daarnaast heeft 
hij consultatieve taken bij crisiscontacten 
overdag, zoals cliënten met suïcidaal 
gedrag. Hij adviseert dan of er al dan niet 
middels een gedwongen kader ingegrepen 

Gesprek met Henk Corthals, psychiater bij GGz Breburg               Ab Smit

Henk is sinds 1995 deels werkzaam op de locatie Jan Wier, één van de hoofdlocaties 
van GGz Breburg. Na jarenlang hoofdzakelijk beleidsmatig actief als hoofd van de 
volwassenenzorg en eerste geneeskundige respectievelijk geneesheer-directeur, nu 
weer met veel plezier terug naar de basis van zijn vak: de hulpverlening op de werk-
vloer.

Henk Corthals
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   Kerstbomen 
   Diverse soorten, met en zonder kluit. 
   Vers uit eigen kwekerij. 
   Oisterwijksebaan 9 Tilburg. 
   (over de brug Wilhelmina-kanaal). 
   Verkoop start: 5 december.   
   Ook open op: 
   Zondag 6, 13 en 20 Dec. 

 
Veel buurtgenoten waren al bij ons 
Te huur: een of twee verdiepingen van ons 
prachtige huis in Cilento, met zwembad. Elke 
verdieping heeft vier slaapkamers en een 
eigen keuken. Blik op Capri en Amalfikust. 
Prachtig achterland. Historische schatten. 
Mooie stranden. Middeleeuws dorp. Cilento is 
Unesco beschermd natuurgebied in de 
provincie Campania , het land van citroenen 
en de Mozarella.  
Kijk op www.villapoggioalsole.com 
Tel. 013-543 88 68 
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moet worden. Dat gebeurt als er sprake is 
van gevaar voor betrokkene zelf of diens 
omgeving. Onze burgemeester beslist op 
basis van zijn advies. Ook is hij betrokken 
bij euthanasieverzoeken van cliënten, die 
hun leven willen beëindigen omdat ze geen 
andere uitweg meer zien. Deze verzoeken 
lopen via de NVVE (Nederlandse Vereni-
ging voor een Vrijwillig Levenseinde), de 
Levenseindekliniek of huisartsen uit de ei-
gen regio. Uiteraard werkt hij nauw samen 
met zijn collega's: sociaalpsychiatrische 
verpleegkundigen, verpleegkundig specia-
listen, psychologen, psychotherapeuten en 
natuurlijk de huisartsen en instanties die 
doorverwijzen. 
De laatste jaren komt het accent steeds 
meer op de ambulante zorgverlening te 
liggen. Er moeten bedden ingeleverd 
worden, de opnameduur moet ingekort 
worden, maar ook de duur van de ambu-
lante behandeling moet beperkt worden en 
weer overgedragen aan de huisarts en zijn 
praktijkondersteuner. Zowel om vakinhou-
delijke als economische redenen; de zorg 
moet efficiënter en hoort thuis midden in de 
samenleving. De verschillende behandel-
teams werken toenemend stoornisgericht 
-dus bijvoorbeeld specifiek voor psychoti-
sche of autistische stoornissen, angst- en 
stemmingsstoornissen, persoonlijkheids-
stoornissen etc.- en niet meer uitsluitend 
regionaal of subregionaal. 

Vuurlinie
Het lijkt me heftig werk, waar je als mens 
nogal wat veerkracht en eelt op je ziel voor 
nodig hebt. Hoe hou je dat vol? Ik neem 
aan, dat alle problemen je niet in de koude 

kleren gaan zitten en je nogal eens in de 
vuurlinie ligt? “Dat klopt”, beaamt Henk, 
“maar het helpt wel als je belangstelling 
hebt voor het buitengewone en eigen-
aardige in de mens. Mijn interesse gaat 
vooral uit naar de persoonlijke belevingen 
van mensen met psychiatrische aandoe-
ningen, naar hun binnenwereld. Dat leer 
je vaak beter kennen uit literaire romans 
dan uit psychiatrische handboeken. Ik heb 
meer begrepen van dementie uit het boek 
‘Hersenschimmen’ van Henk Bernlef dan 
uit het leerboek neurologie of psychia-
trie uit mijn studententijd. Uit boeken die 
geschreven zijn door vrijdenkers die niet 
gehinderd worden door wetenschappelijke 
kaders, ontwikkel je wellicht meer begrip 
voor de cliënt die voor je zit en leer je naast 
je medische kaders vooral ook naar ieder 
individu afzonderlijk te blijven kijken. Dat 
helpt mezelf te blijven motiveren.” 
En, gaat hij verder: “Ik heb alle drie mijn 
zoons, in het kader van hun opvoeding, 
meer dan eens meegenomen naar mijn 
werk. Ik wilde ze laten ervaren dat mensen 
met psychiatrische problemen niet het stig-
ma verdienen dat ze vaak krijgen. Het zijn 
gewone mensen als alle anderen, zoals jij 
en ik, met dezelfde wensen en verlangens. 
Naar een huis, een boom en een beest. 
Ze hebben een probleem, dat opgelost of 
behandeld kan worden, en kunnen daarna 
vaak weer verder met hun dagelijks leven.”

Uw verslaggever heeft zelf, lang geleden, 
bij ‘Pater Poels’ in de krisopvang gewerkt. 
Zijn motto "Ons Lieve Heer heeft bijzondere 
kostgangers" lijkt me een passende afslui-
ting en oproep om vooral tolerant te blijven.

zwart   wit 

 
Verenigingen hebben het moeilijk.  
Het aantal vrijwilligers loopt terug, 
bestuursleden zijn lastig te vinden, 
financiële eisen worden zwaarder. 
Het Nieuwe Verenigen wordt het 

toverwoord. Verregaande samenwerking 
wil je goed kunnen ‘overleven’. 

 

 
Een club in ons stadsdeel kijkt niet ver 
vooruit. Zoekt slinkse wegen het eigen 

voortbestaan te garanderen.  
Miscommunicatie strooit zand in de 

overlevingsmotor en zaait verdeeldheid. 
Een slechte keuze op langere termijn. 
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Kerst op school                                                                    Debbie de Weijer 
 
Dit jaar houdt basisschool Armhoefse Akker als kerstactiviteit géén lampionnenoptocht door 
de wijk. In plaats daarvan wordt voor de kinderen op woensdag 16 december van 17.00 - 
19.00 uur een kerstdiner in de klas georganiseerd.  
Het diner zal door het oudercomité worden verzorgd, maar zij kunnen natuurlijk altijd extra 
handen gebruiken, zowel qua voorbereiding als op de avond zelf. 
Omdat de kerstwerkgroep er een sfeervolle avond van wil maken, zou het erg leuk zijn als 
alle kinderen gekleed in feestelijke kerstkleding naar school komen op deze avond. 
 

 
	

Vanuit de Kommerstraat wordt een rioolbuis 
met een binnenwerkse doorsnede van 160 
cm en een totale lengte van 850 meter op 
circa 8 meter onder het maaiveld aange-
bracht. Deze wordt onder het kanaal door, 
onder de Fatimastraat tot aan de Wethou-
der Baggermanlaan geschoven. Tijdens de 
herinrichting van de Fatimastraat worden 

Regenwater uit de stad naar de Kommerstraat                Corin Sweegers

Op 25 november was er open huis in de boorkuip aan de Kommerstraat. Een unieke 
kans om een kijkje te nemen op het werk aan de kruising Hoevense Kanaaldijk – Kom-
merstraat. Werkzaamheden die nodig zijn om het hemelwater uit een deel van de stad 
bij enorme hoosbuien zo snel mogelijk naar Moerenburg te brengen. Een van de vijf 
onderdelen van het project ‘De Blauwe Ader’ van de gemeente Tilburg.

de straatkolken rechtstreeks aangesloten 
op deze buis. Dit moet ervoor gaan zorgen 
dat bij zware hoosbuien het regenwater 
veel sneller en beter wordt afgevoerd. In 
totaal kan alleen de buis al ruim 1700 m3 
water bergen. Dat betekent ook dat er heel 
veel zand uit het boorgat naar boven komt. 
Dit zand wordt via een dikke slang met veel 

De redactie aan het werk in de tent

water naar het beginpunt 
gepompt en in grote ber-
gingen gestort. Daarin zakt 
het zand naar beneden, 
het water wordt in de sloot 
gepompt en het zand er 
daarna weer uitgeschept. 
Grote bergen zand liggen 
er op dit moment al op 
het voormalige weiland 
dat in 2016 zal worden 
omgebouwd naar een 
waterpark. Een waterpark 
dat onderdeel vormt van 
het Waterbeheer Hart van 
Brabant en klimaatbesten-
dig, duurzaam, doelmatig 
en verbindend zal zijn. 
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De kuip
Naast veel wijkbewoners en geïnteresseer-
den bracht ook Wethouder Jacobs nog een 
bezoek aan de werkzaamheden. Iedereen 
die in de kuip wilde kijken kreeg een hesje 
en een helm en werd opgehaald in groepen 
door een deskundige gids. Op deze open 
dag is buis nummer 99 in de boorkuip van 
de boorinstallatie aangebracht en aange-
koppeld. Ze zijn dus bijna op de helft van 
het karwei. Dat koppelen is een heel kar-
wei. Alle kabels/slangen die de boor aan de 
voorzijde van het gat bedienen, ICT, stroom 
en water moeten worden losgekoppeld, 
buis zakken en dan door de nieuwe buis 

weer worden aangekoppeld. Een precieze 
klus waar in ploegen van 5 personen 24 
uur per dag, 5 dagen in de week aan wordt 
gewerkt. Belangstellenden werden uitgeno-

digd om onder in het gat van 12 x 8 m2, op 
8 meter diepte een kijkje in de buis te gaan 
nemen. Indrukwekkend zo’n donker gat 
en troosteloos als je daarin moet werken, 
ben ik bang. Er komt enorm veel techniek 
kijken bij deze omvangrijke operatie. Het 
aanbrengen van de buizen had eigenlijk tot 
half december moeten duren, maar dat zal 
nu half januari worden. Daarna wordt al het 
werkmateriaal uit de grond gehaald en de 
boorinstallatie afgebroken. Half maart hoopt 
men het pompgebouw c.q. gemaal klaar 
te hebben, zodat Aannemer van der Ven 
naar de volgende ader kan. Deze ligt aan 
de Midden Brabantweg en loopt tot aan de 
Hasselt met een lengte van 3,2 kilometer.
Aan de Kommerstraat zal dan nog het 
waterpark moeten worden aangelegd, maar 
dat gebeurt door een andere aannemer. 

Gastvrijheid
Op het terrein werd iedereen gastvrij 
ontvangen in een tent, waar je wat kon 
drinken en er draaide een informatiefilm 
over de werkzaamheden. In de tent hingen 
tekeningen waarop stond hoe de buis 
zou lopen en de nieuwe inrichting van de 
Fatimastraat. Het was gezellig druk, zeker 
tussen 15.00 en17.00 uur. Aannemer van 
der Ven had gezorgd voor een friteswagen, 
waar iedereen gebruik van mocht maken. 
Omgevingsmanager Marc van Akkeren van 
de Gemeente Tilburg was ook blij verrast 
dat deze open dag, die wel onderdeel 
vormde van de opdracht die de Gemeente 
had verstrekt, zo goed werd verzorgd.

Wilt u meer hierover weten? Neem een 
kijkje op : www.vanderven.nl of 
: mijnpiushaven.nl.

Deze enorme buis wordt onder het 
Wilhelminakanaal aangebracht

zwart   wit 

 
De gemeente is alert op verkeerssituaties. 

Dreigend gevaar, overlast, gepeperde 
bewonersbrieven? Een oplossing wordt 

gezocht, ingevoerd of uitgevoerd. 
Overleg met betrokkenen, alleen als het 

echt nodig is. Probleem opgelost. 
 

 
De bewoners zijn minder alert, toetsen de 
nieuwe situatie in de praktijk. Oplossing 
ongeschikt? Noodzakelijk negeren, zoals 
het verbodsbord voor alle verkeer op de 

Hoevense Kanaaldijk met het fietspad 
richting Hilvarenbeek. 
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Op donderdag 1 oktober ontmoetten we 
Ingrid Wens bij Repair Café La Poubelle. 
Ingrid is beeldend kunstenaar en werkt 
o.a. met keramiek. Omdat Ingrid graag 
het hele proces vanaf de klei tot aan het 
eindproduct zelf vorm geeft, gebruikt ze 
onder andere een kogelmolen. Een kogel-
molen, wat is dat? Nou zo reageerden onze 
handige mannen van het Repair Café ook 
toen ze ‘het ding’ voor het eerst zagen. Het 
blijkt dat een kogelmolen gebruikt wordt 
voor het vermalen van glazuurgrondstoffen, 
zodat het glazuur de juiste samenstelling 
en fijnheid krijgt.

Defect
De kogelmolen van Ingrid is defect. De 
machine is vastgelopen tijdens het malen. 
Hierdoor kan haar werk niet meer worden 
voorzien van een laag glazuur voordat het 
de oven in gaat. Werk aan de winkel voor 
het Repair-Café-team! 
Het blijkt geen makkelijke klus. Uiteindelijk 
zijn alle 6 aanwezige experts met de repa-
ratie bezig. De elektromotor wordt on-
derdeel voor onderdeel gedemonteerd. Dit 
resulteert in een berg losse onderdelen én 
de conclusie dat er geen duidelijke oorzaak 

voor het vastlopen kan worden gevonden. 
Ruim 2½ uur later zijn alle onderdelen 
weer samengevoegd tot een complete 
elektromotor en staat de kogelmolen klaar 
voor het finale testmoment. Ingrid stopt de 
stekker in het stopcontact. De kogelmolen 
geeft tekenen van leven. Het aandrijfwiel 
draait weer rond. De kogels in het reservoir 
kunnen hun werk weer uitvoeren. De kogel-
molen maalt weer.
Een blije Ingrid keert huiswaarts met haar 
kogelmolen. De Repair-Café-experts doen 
dat ook. Het is inmiddels ver na sluitings-
tijd, maar ze hebben het er graag voor over 
gehad! Hebt u interesse in het werk van 
Ingrid Wens, bekijk dan haar website 
: www.ingridwens.nl of volg een cursus bij 
haar via : www.creatievecursussen.com., 
dan kunt u meteen kennismaken met haar 
kogelmolen.

Het moment suprême: Ingrid kijkt 
of de kogelmolen werkt  

(foto: Anne-Marie Smulders)

De kogelmolen

Het eerst volgende Repair Café is op don-
derdag 7 januari van 19.30 tot 21.30 uur 
bij La Poubelle aan de Hoevenseweg 3. 
Kijk op: : www.repaircafe-lapoubelle.nl.

Ontmoetingen in het Repair Café                                       Rob Limpens

Iedere eerste donderdag van de maand komt een club enthousiaste vrijwilligers bijeen 
in het Repair Café bij La Poubelle. Daar komen bezoekers die met ’n reparatieklus 
zitten. In de wijkkrant besteden we aandacht aan een leuk, interessant, leerzaam of 
ontroerend reparatieverhaal. Deze keer staat de kogelmolen van Ingrid centraal.
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 5361158 
 

 

 

Voor onderhoud, service en 
vervangen van uw cv-ketel. 
Tevens diverse 
loodgieterswerkzaamheden.  
 
René Mank Rema Services 
Daendelsstr. 40B  
5018 ES Tilburg 
 
N.B. in de wijk Armhoefse Akkers geen 
voorrijkosten! 
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De Zonnebloem zoekt deelnemers en vrijwilligers 
 
Bij de Zonnebloem zetten ze alles op alles om mensen met 
een lichamelijke beperking een onvergetelijke tijd te 
bezorgen, zodat ook zij volop van het leven kunnen 
genieten. Er wordt gedacht in oplossingen en daar zijn hun 
vrijwilligers trots op. 
 
Om de doelgroep nu en straks te bereiken en hen een passend 
aanbod te doen, maar ook om de vrijwilligers van nu èn straks 
te kunnen blijven aantrekken en motiveren, is het van belang dat 
de Zonnebloem toekomstbestendig is en mee beweegt met 
ontwikkelingen in de samenleving en in de vereniging. 
 
Deelnemers gezocht 
Omdat het voor de vereniging moeilijk is om potentiële deelnemers/gasten te vinden, doen we 
een oproep op de mensen zelf. Hebt u interesse om als deelnemer mee te doen met de 
activiteiten van de Zonnebloemafdeling in deze wijk, of kent u mensen waarmee we in contact 
kunnen worden gebracht, laat het ons weten. 
 
Vrijwilligers gezocht 
Onze afdeling is op zoek naar vrijwilligers. Enthousiaste mensen, die kunnen luisteren, goede 
contactuele eigenschappen hebben en kunnen samenwerken met andere vrijwilligers. 
U bezoekt eventueel regelmatig een of meer mensen met fysieke beperking voor een goed 
gesprek en een luisterend oor, en u geeft aandacht aan zieken en gehandicapten tijdens één 
van de georganiseerde dagtrips en groepsactiviteiten van de Zonnebloem. 
 
Nadere informatie via de Zonnebloem afdeling Oosthoeve-Heuvel 

Joke Roovers 7rooversjoke@gmail.com ( 455 50 75 
Joop van de Ven 7venjoop@ziggo.nl ( 456 12 81 

 
 Carnaval 2016

Carnaval valt komend jaar uitzonderlijk vroeg. Al op vrijdag 6 februari gaan we in de 
Pelgrimhoeve van start met de kapellenavond. 

Zaterdag is er weer de wijkoptocht, waarvoor je voor inschrijven en informatie terecht kunt bij 
Karel Vermeulen 7 karel-vermeulen@versatel.nl of ( 06 407 473 77. Na de optocht is er 
feest in de Pelgrimhoeve.
Op zondag is de Pelgrimhoeve gewoon open voor een spetterend feest, maar daarnaast 
lopen de Kaauw Errepels weer mee in de optocht in de stad. 
Omdat ze graag met een grote groep lopen kunnen ze nog 
wel wat versterking gebruiken vanuit de wijk, meld je aan 
via 7 info@kaauwerrepels.nl.
Maandagmiddag Kindercarnaval voor de allerkleinsten, met 
een uitloop naar een hopelijk mooi feest voor iedereen in de avond.
Voor het eerst is er dit jaar dus geen speciale avond voor kinderen 
in de basisschoolleeftijd, maar die zijn natuurlijk wel welkom en die 
mogen vanaf dit jaar hun ouders meebrengen. 
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Woensdag 11 november gaf gemeentelijk 
projectleider Erik Hormann aan een handje-
vol belangstellenden een toelichting: ”In het 
bestemmingsplan ligt vast, dat het terrein 
benut gaat worden voor sportdoeleinden. 
Er ligt nu een raadsbesluit voor de realisa-
tie van 6 velden. Hierbij wordt het hoofdter-
rein in maart 2016 gerenoveerd tot een 
hybride veld, waardoor dit dubbel zo lang 
belastbaar kan worden. Inmiddels zijn er 2 
nieuwe kunstgrasvelden aangelegd, terwijl 
ook in maart gestart wordt met de aanleg 
van 1 nieuw grasvoetbalveld.” 

Clubhuis 
De plannen zijn gebaseerd op het samen-
gaan van LONGA, Were Di en de Voetbal-
academie Willem II, waarbij ook ruimte is 

Sportcomplex Oost in wording
In hoog tempo heeft de gemeente de ontwikkeling van het sportcomplex aan de 
Spoordijk opgepakt. Inmiddels liggen er twee professionele kunstgrasvelden en is 
langs het fietspad een parkeerplaats aangelegd. Wat staat er nog meer te gebeuren?

gecreëerd voor de aanleg van een 7e veld. 
Inmiddels is de aansluiting van Were Di niet 
vanzelfsprekend en heeft NOAD duide-
lijk belangstelling om haar activiteiten te 
verplaatsen naar dit terrein. Afhankelijk van 
deze ontwikkelingen zijn eventuele plannen 
voor een nieuw, gezamenlijk clubhuis nog 
opportuun. Erik: “Dit is geen zaak alleen 
voor de gemeente. De al dan niet gefu-
seerde clubs zullen gezamenlijk keuzes 
moeten maken over de vorm en plek van 
deze accommodatie. Zij zullen ook de 
financiering moeten regelen. Als gemeente 
zijn wij wel betrokken bij de planvorming en 
de inpassing in het landschap. In principe 
komt er een nieuwe plek voor het clubhuis 
en zullen alle bestaande bomen zo veel als 
mogelijk gespaard worden. Bij de aanleg 

De toekomstige situatie met 7 velden, bezien vanaf het Wilhelminakanaal (onder)
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Erik Hormann, projectleider 
vanuit de gemeente

van de parkeerplaats zijn weliswaar vijf 
bomen gerooid, maar langs de randen van 
het complex komen daar 25-30 bomen voor 
terug.” 
Het is de bedoeling, dat op de plek van het 
huidige clubhuis van LONGA in een later 
stadium ook parkeerplaatsen komen. Daar-
bij hoort dan meteen een herinrichting van 
de huidige, risicovolle aansluiting op, en 
een renovatie van de Hoevense Kanaaldijk 
die vooralsnog eind 2016 voorzien is.

Ontsluiting
De totale opzet van het sportcomplex wijkt 
niet af van eerdere plannen. Nieuw is wel 
de aanleg van een wandelpad ten oosten, 
waardoor een verbinding ontstaat tussen 
het fietspad langs het spoor en de Oister-

wijksebaan. Tevens is de aanleg voorzien 
van een zogenaamd retentiebekken, dat de 
opvang van het regenwater op het totale 
complex reguleert en dat in de zuidoost 
hoek van het terrein is ingetekend. De aan-
leg hiervan begint al binnenkort. Op dit mo-
ment is hiervoor een tijdelijke voorziening 
gegraven vlak achter de kunstgrasvelden.
De aanleg van het 6e veld is volgens Erik 
nog niet problematisch voor het St. Joris 
Gilde en de hondenclub ‘Geduld Over-
wint’: “Met wat verplaatsingen van o.a. de 
schietboom van het Gilde kunnen beide 
clubs hun activiteiten voorlopig voortzetten. 
Dat wordt anders, wanneer ook het 7e veld 
gereed gemaakt gaat worden.” Vandaar dat 
met beide clubs kortlopende gebruikscon-
tracten worden afgesloten en de gemeente 
zich inzet voor het zoeken naar een andere 
locatie. 

Het totale beheeraspect van het complex 
vraagt nader aandacht. Vanuit direct om-
wonenden zijn er zorgen over de open-
bare toegang van het terrein achter Café 
Zomerlust en hierdoor het verdwijnen van 
de poort naast dit café. Aandacht is ook 
gevraagd voor het parkeergedrag langs de 
Oisterwijksebaan en de lichtoverlast die 
kan ontstaan als straks alle velden belicht 
zullen worden. Over deze aspecten worden 
op korte termijn door de gemeente vervolg-
afspraken gemaakt met belanghebbenden.

Maandagavond vanaf 18.00 uur wordt er 
stevig getraind door 18 grietjes tussen 7 
en 11 jaar op het sportcomplex aan de 
Spoordijk. Trainer Han Boers laat weten dat 
er een D- en een E-team zijn geformeerd. 
Voor een volwaardig team F-pupillen zijn 
er helaas nog te weinig leden. Coach Petra 
somt trots de prestaties sinds de zomer op: 
“We staan 2e in de competitie en 1e in de 
bekerpool en gaan door naar de knock-out-
ronde tegen Hilvarenbeek. Wie weet moe-

Stoere meiden gezocht
Voetbalvereniging Longa is in augustus jl. gestart met meidenvoetbal. Er zijn twee 
aparte teams, maar er is ruimte voor nieuwe aanwas.

ten we straks met een busje naar Zeeland!”  

Groei
Longa, het Zand en Noad zijn de drie clubs 
in Tilburg met echte meidenteams. De ge-
meente Tilburg stimuleert het vrouwenvoet-
bal, aansluitend op de landelijke trend van 
sterke groei. Damesteams zijn er op meer-
dere plaatsen, maar de jeugd verdient ook 
de kans. Inmiddels dartelen de meisjes in 
Messi- en Ronaldo-outfits tussen pionnen 
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door. Je kunt niet vroeg genoeg beginnen 
met techniektraining. Coach Petra vertelt 
langs de lijn vrolijk verder: “We spelen nu 
in een vrij grote regio, van Veldhoven via 
Boxtel naar Rosmalen. Liever spelen we 
dichter bij huis, dus hoe meer meidenteams 
in de toekomst hoe beter.” 
Op het kunstgrasveld is het laatste kwartier 

tot 19.15 uur aangebroken: de traditionele 
pot jongens tegen meisjes. “Mannetje zoe-
ken!”, brult trainer Han, letterlijk bedoeld. 
Het gaat er fanatiek aan toe. Uitslag:1-0 
verloren, wat balen zeg.

Wil je komen kijken en gratis een keer mee-
doen? Mail naar 7 info@TSVLonga.nl. 

Daar ben ik van overtuigd. Je kent ze 
vast wel die buurvrouw die zo mooi piano 
kan spelen, die vrienden die best aardig 
zingen of dat neefje dat leuk gitaar speelt. 
Of misschien ben je zelf wel in staat om 
alleen of met meerdere iets muzikaals neer 
te zetten. Geen topartiesten maar mensen 
die uitsluitend voor zichzelf een leuk stukje 
muziek kunnen brengen en waar alleen de 
familie of vrienden weet van hebben. 
Wat zou het leuk zijn om deze ‘artiesten’ 
de kans te geven om éénmaal in een echt 
theater te staan voor een groot publiek. 
Eén keer het gevoel te geven podiumartiest 
te zijn… 

Ik wil proberen om die kans te bieden, 
maar daar is natuurlijk het een en ander 
voor nodig. In de eerste plaats natuurlijk de 
nodige ‘artiesten’ , maar ook publiek en wat 
dacht je van een theater. Zonder een van 
deze drie krijg ik dat niet voor elkaar.
De voorwaarden zijn dat ik de gelegenheid 
krijg om jouw inbreng vooraf te beluisteren 
en dat je onder familie en vrienden mini-

Er zit muziek in de wijk…

	

 
	

oproep

maal 15 entreekaarten verkoopt à € 5 per 
stuk. Deze gelden dienen in één bedrag 
vooraf te worden betaald. Ik reken op 16 
deelnemers, wordt dit aantal niet gehaald, 
dan wordt het evenement afgeblazen en 
krijg je uiteraard het geld terug. 
Iedere ‘artiest’ krijgt de gelegenheid om één 
of twee nummers ten gehore te brengen. 
Met acht ‘artiesten’ vóór en acht na de 
pauze van een half uur zal het hele gebeu-
ren ongeveer drie uur in beslag nemen. 

Ben jij een van die mensen die deze kans 
wil grijpen, neem dan vóór 1 januari contact 
met mij op via 7 josparren65@home.
nl. Deelname is in de eerste plaats voor 
buurtbewoners, maar staat ook open voor 
liefhebbers daar buiten. Ik wacht eerst de 
reacties af en daarna wordt bekeken wan-
neer en waar het geheel zal plaatsvinden. 
Ik denk daarbij aan het Klasse Theater in 
Carré.

Jos Parren

Ruim 120 vuilniszakken en stapels los vuil 
werden verzameld. Als bijzonder vondsten 
kunnen gemeld worden: een professionele 
Gardena knijper om spullen op te rapen. 
13 keurig gestapelde asbest golfplaten en 

Prachtige Natuurwerkdag in Moerenburg 
Op 7 november werd in Moerenburg in het kader van de Nationale Natuurwerkdag 
zwerfvuil en illegaal gestort afval geruimd. Dankzij de hulpvaardige handen van 60 
vrijwilligers uit de wijk Armhoefse Akkers en daarbuiten: een zeer geslaagde actie. 

vijftig lege en volle verfblikken die verspreid 
lagen in de diverse sloten. Ook hebben 
10 vrijwilligers 27 Elzen en 4 Gelderse 
rozen uitgegraven en elders in het gebied 
geplant.
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Hesjes
Ook dit jaar werd gestart bij de 
Waterzuivering Moerenburg, waar 
buurtgenoot Corin Sweegers zorgde voor 
koffie en thee en in het huisje van Johan 
Reijnders werden de werkzaamheden 
verdeeld door Ingrid Maas. Alle vrijwilligers 
kregen een goed opvallend geel hesje 
te leen, wat de veiligheid ten goede 
kwam. Voor de lunch waren we te gast 
bij Manege Hooijen waar Wolfs catering 
uit Berkel-Enschot voor twee heerlijke 
vegetarische soepen had gezorgd. Het 
Brabants Landschap zorgde voor de 
steekschoppen voor het verplanten en 
samen met de Buurtraad Armhoefse Akkers 
voor wat financiën om alles te regelen. In 
de auto van Diamant zaten Ton Verhoeven, 
Erwin Lejeune en zijn broer die de rotzooi 
ophaalden. 

Klus
Met een temperatuur in de richting van 200 
werd het een plezierige werkdag in onze 
mooie achtertuin Moerenburg. Volgend 
jaar gaan we voor de veertiende keer 
deze actie doen. Elk jaar groeit het aantal 
vrijwilligers en voor velen is het inmiddels 
een jaarlijks terugkerende activiteit. Het is 
een enorm succes en we denken dat dit 

De taken worden verdeeld

De aanplant van 27 Elzen was een van de activiteiten op de Natuurwerkdag

niet alleen komt door een heel tevreden 
gevoel na afloop omdat het mooie 
natuurgebied er weer schoon bij ligt. Het 
komt vooral ook omdat het gewoon gezellig 
is zo samen buiten bezig te zijn met een 
klus die goed georganiseerd wordt. We 
hopen daarom voor volgend jaar op net zo 
veel deelnemers. 

De organisatie wil iedereen nogmaals van 
harte bedanken voor ieders inzet op deze 
dag.
Verder zijn er fraaie foto’s van deze dag te 
vinden op : http://myalbum.com/album/
xTu4WMGwcLfE. 

Namens de Werkgroep Behoud 
Moerenburg, Will van Sprang
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Een mens kan soms heel blij worden van klein nieuws. Als Chef Afvalscheiding bij ons 
thuis werd onlangs een groot probleem voor mij opgelost. Al jaren gooi ik de doppen van 
melk- en yoghurtpakken bij het plastic en het pak zelf bij het restafval. Totdat wethouder 

Berend de Vries in de krant het verlossende woord sprak: melkpakken mogen bij het plastic 
afval. Bij het oranje deksel dus. Kijk, daar word ik nou gelukkig van! Nog even via facebook bij de 
wethouder gecheckt, want niet alles wat in de krant staat is waar. Maar het klopt. De wethouder 
schrijft dat die pakken eruit worden gevist. Dat wil ik dan trouwens wel een keertje zien meneer 
de wethouder. Doet een machine dat? Of zijn er mensen die elke dag pakken uit het afval vissen? 

Over afval gesproken. Begin november trokken tientallen vrijwilligers weer Moerenburg in om 
de rotzooi van anderen op te ruimen. Op de een of andere manier is dat altijd op een moment 
dat ik iets anders in mijn balboekje heb staan. Maar gelukkig zijn er veel anderen die hun vrije 
zaterdag daarvoor met liefde en plezier opofferen. Ik heb wel het resultaat gezien. Een enorme 
berg afval. Van alles wat: van Bavaria bierblikjes tot bureaustoel.

Stel je eens voor: er zijn dus mensen die een paar zakken afval hebben, die in de auto laden en 
ze vervolgens willens en wetens ergens in de natuur kwakken. Hoe kom je op het idee? 

In de berg verzameld afval van de ‘opruimploeg’ zag ik een bureaustoel. Ja echt! 

‘Wat doen we met die kapotte bureaustoel?’  ‘Kom maar, die breng ik wel even naar Moerenburg. 
Heb je nog meer?’  ‘Ja een paar zakken.’  ‘Die neem ik ook wel mee.’  Hoe asociaal kun je zijn? 

Maar zo blijven de mannen van Diamant lekker bezig en heeft de jaarlijkse opruimactie tenmin-
ste ook een doel. Mijn mond viel open toen ik op de plek waar het afval van de opruimploeg had 
gelegen, een paar dagen later een stuk of wat verse zakken restafval zag liggen. Misschien denkt 
iemand dat dat inmiddels een vaste stortplek is, waar iedereen zijn rommel kwijt kan. Dat lijkt 
mij niet de bedoeling. Via de app ‘Buiten Beter’ een melding gedaan bij de gemeente. Een paar 
dagen later belde de gemeente mij thuis om te bedanken voor de tip. Kijk aan!

Overigens is de inzet van Diamant ook een bijzonder ding. Een poosje geleden struikelde ik ook 
over zakken afval. Het wagentje van Diamant reed er langs, bezig met het rondje hondenpoep-
bakken. ‘Goedemorgen, meneer, hebt u dat afval daar ook gezien?’ was de eenvoudige vraag. ‘Ja, 
hekgezien, maar dat mag ik niet meenemen, daar moet eerst een melding bij de gemeente over 
worden gedaan’ En hij tufte verder naar de volgende poepverzamelbak. Huh?!

Even met twee voeten op de grond. Deze Chef Afvalscheiding is ook niet heilig. Onlangs een geel 
kaartje aan de kliko: ‘Puinafval hoort op de stort’. Ik had zonder erbij na te denken kapotte tegels 
in de container gedaan. Stom, niet goed. Schaamrood. Ik heb nu een aantekening op mijn afval-
conduitestaat. Juist ik, die soms ondersteboven in de kliko hangt als er iets in de verkeerde bak 
zit. Terechte waarschuwing. Ik zal het nooit meer doen. Maar mijn yoghurt-, melk- en sappakken 
dus wel, wat een vreugde.
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Naast haar huiskamer heeft Betty aan de 
achterkant van het huis nog een mooie 
ruimte tot haar beschikking. Op zondag 
18 oktober jl. vond daar, in samenwerking 
met Dans Brabant, een bijzondere voor-
stelling plaats. De ruim dertig bezoekers 
zaten daarbij voortdurend op de eerste rij: 
tijdens het eerste optreden in een catwalk 
opstelling, bij het volgende in een cirkel om 
de dansers heen. Die waren dan ook op 
‘aanraakafstand’. Dit brengt een optreden 
letterlijk én figuurlijk wel heel erg dichtbij. 
Een intense en compleet andere ervaring 
dan een optreden in het theater. Het is de 
derde voorstelling dit jaar van Dans Bra-
bant bij Podium 111. 

Muziekvoorstellingen 
In de afgelopen vijf jaar zijn er tiental-
len concerten geweest in Podium 111. 
Vaak klassiek met prachtige pianomuziek 
op de vleugel van Betty. Maar ook Zuid-
Amerikaanse klanken, barok, liederen van 
Kurt Weil en flamenco kwamen aan bod. 
”Daarnaast is het interessant om nu en dan 
eens af te wijken van het gewone pad”, 
vindt Betty. Als voorbeeld noemt ze een 
voorstelling van een pianist, die preludes 
van Debussy speelde, gecombineerd 
met pianocomposities van Jacq Palinckx. 
Tegelijkertijd projecteerde toen een door 
Debussy geïnspireerde kunstenaar etsen 
op de muur. Een combinatie van verschil-
lende kunstuitingen dus. Een ander voor-
beeld is het optreden van de gitaristen Aart 
Strootman en Bram Stadhouders, die al 
improviserend een bijzondere sfeer weten 
te creëren. “Het was heel meditatief zo op 
de zondagmorgen”, vertelt Betty. “Het zijn 
altijd professionele, bevlogen artiesten.”
Het blijft bijzonder dat het publiek en de 
performers hier zo dicht bij elkaar zijn en 
komen.

Klein podium, groot succes                                               Judith Doljé

Podium 111 bestaat alweer bijna 5 jaar. De zondagochtendconcerten, in de huiskamer 
van Betty Millenaar aan de St. Josephstraat 111, zijn inmiddels een begrip voor veel 
muziekliefhebbers en muzikanten. 

Goed aanbod
Betty hoeft geen moeite te doen om het 
programma van het Podium in te vullen. 
Haar ‘huiskamer’ krijgt steeds meer be-
kendheid en muzikanten spelen hier graag, 
melden zich zelf soms aan. De redenen zijn 
divers. Het is toch een extra mogelijkheid 
om als muzikant wat geld te kunnen verdie-
nen. Daarnaast leent dit podium zich goed 
voor het uitproberen van bepaalde stuk-
ken. En het even napraten van bezoekers 
en uitvoerenden na de voorstelling, heeft 
natuurlijk ook zijn charme.
Heb je interesse in het programma of wil je 
eens een voorstelling bijwonen, stuur dan 
een mail naar 7Podium111actief@gmail.com. 
De entree bedraagt 10 euro en dat is 
inclusief koffie of thee. De opbrengst gaat 
naar de uitvoerders. Podium 111 is ook op 
Facebook te vinden.

Intiem contact tussen dansers en publiek
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Hallo jongeren, zin in een Mini-Festival? 
 
Optredens kijken, dansen, kletsen, chillen, gamen en misschien wel zelf optreden?  
Wij – een paar buurtgenoten - zijn op zoek naar jongeren (15+) die het leuk vinden om te 
komen optreden met bv. zang, bandje, rap, dans of als dj, of gewoon komen genieten van 
een leuke avond voor jongeren uit onze wijk samen met leeftijdgenoten die als vluchteling 
in Tilburg zijn komen wonen. Sommigen wonen hier al een jaar of langer en spreken 
Nederlands, zitten op school, luisteren naar dezelfde muziek en vinden het ook leuk om 
een avondje op stap te gaan. Ze willen jullie laten zien dat ze net als jullie zijn!  
Als er genoeg jongeren uit de wijk belangstelling hebben, gaan we een paar weken na de 
Kerstvakantie die avond organiseren bij V39, R-Newt. Dit zit tegenover 013 en zij hebben 
heel mooie ruimtes voor een feestje. Laat weten of je wilt komen, met of zonder je vrienden 
en wat wil doen. Stuur snel berichtje via Facebook of naar ( 06 267 580 70.  
De eerste aanmeldingen zijn al binnen.  
 
En ouders, vraagt uw kinders! Zelf ben je helaas niet welkom… 
 
Groetjes van Anke Halewijn- Ketelaars, Femke de Zwart, Karin Smeets, Floor van Berkel. 
 
 

 
Overdenking aan het eind van het jaar 2015…                                 De redactie

Dit wijkblad vindt u 10 maal per jaar op de deurmat of in uw brievenbus. Het wordt 
met veel plezier gemaakt en geleverd door een flinke groep vrijwilligers.

Begin dit jaar hebben we een oproep geplaatst om te voorkomen dat wij in financiële proble-
men zouden komen. De toelage vanuit de Buurtraad is aan een maximum gebonden en wij 
hebben vaak veel meer kopij dan binnen deze bijdrage past. Keuze is dan: niet plaatsen; 
nog meer adverteerders zoeken of proberen zelf extra geld binnen te  halen. Dat laatste is 
gelukt. Hiervoor allen dank die daaraan hebben bijgedragen. We hebben afgelopen jaar de 
kwaliteit kunnen handhaven en hebben zowaar een paar keer een dikkere uitgave kunnen 
verzorgen. Bijvoorbeeld voor de collage van het grote wijkfeest, of het verwoeste interieur 
van de Sacramentskerk. We hebben nog een kleine buffer. Daar gaan we heel zuinig mee 
om, zodat we komend jaar geen ‘schooistukje’ hoeven te schrijven. 
We hebben het hele jaar geprobeerd al het nieuws in en over de wijk zo objectief mogelijk 
te verwoorden. Dat zal misschien niet altijd helemaal naar ieders wens zijn geweest, maar 
we kunnen slechts schrijven naar aanleiding van de informatie die we van u allen krijgen. 
Daarvoor onze dank. Zonder inbreng van lezers, kunnen we de buurtkrant niet vullen.
Veel vrijwilligers zorgen elke maand voor uw krant. Naast een vaste redactie, met schrijvers, 
fotograaf, columnist, eindredacteur, advertentiebeheerder, lay-out-maker, expediteur zijn er 
ook nog heel veel bezorgers. Zij die door weer en wind hoge, lage, smalle, brede, klem-
mende en verre brievenbussen vullen, verdienen ook aan het einde van dit jaar een compli-
ment.  Top, allemaal bedankt voor jullie geheel belangeloze inzet!

Wij wensen u, als lezers heel fijne, 
gezellige feestdagen en een goed 2016 toe! 
Voorzichtig met - zo weinig mogelijk - vuurwerk.
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“Ik werk hier nu 23 jaar en al die tijd heb-
ben we het wijkblad Armhoefse Akkers al 
mogen drukken”, weet Ad van Dongen, 
accountmanager, aan het begin van het 
gesprek al trots te melden. “In al die jaren 
hebben we maar één echte verandering 
doorgevoerd en dat was een andere 
papiersoort. Het blad wordt nu gedrukt op 
gladder papier, waardoor de tekst en foto’s 
beter tot hun recht komen.”

Fotowerk
En daarmee haakt hij meteen in op de 
achilleshiel van de redactie: de kwaliteit 
van de foto’s. Die vallen toch vaak wat don-
ker uit. “Print en offset druk is een wereld 
van verschil. In principe doen wij niks aan 
jullie wijkblad”, reageert Ad meteen. En op 
onze verbaasde blikken, legt hij uitgebreid 
uit hoe het drukproces in zijn werk gaat: 
“Jullie leveren het wijkblad in pdf-vorm aan. 
Hiervan wordt via de computer rechtstreeks 
een uitdraai gemaakt op aluminium platen, 
waarbij geen verlies van kwaliteit optreedt; 
het zogenaamde ‘Computer-to-Plate’. Deze 
platen worden gemonteerd in de drukpers, 
waarin de lay-out wordt overgebracht op 
een rubberdoek en er een indirect drukpro-
ces ontstaat. Het wijkblad komt op grote 
vellen papier met acht pagina’s tegelijk uit 
de drukpers. Deze moeten goed gedroogd 
worden, alvorens de verdere afwerking kan 
beginnen. De vellen worden op maat ge-
sneden en vervolgens worden via een grote 
machine alle pagina’s op de juiste volg-
orde gelegd. Daarna krijgt het blad twee 
nietjes en wordt de zijkant getrimd: door 
het invouwen steken de bladzijden naar 
het midden toe steeds meer uit en moe-
ten deze worden bijgesneden. Uiteindelijk 
wordt alles handmatig in dozen verpakt en 
op vrijdag vóór elf uur bij jullie afgeleverd.” 
In een paar zinnen een heel proces, waar 
echter heel wat bij komt kijken. 

40 jaar wijkblad: Diamant Drukkerij
Bij lang niet iedereen bekend, maar sinds jaar en dag wordt het wijkblad Armhoefse 
Akkers gedrukt bij de Diamant Drukkerij. Een samenwerking die van beide kanten 
zeer op prijs wordt gesteld.

Trots
Bij het hele drukproces van pdf tot boekje 
zijn in totaal zo’n 7–8 mensen betrok-
ken. Ieder met een eigen taak, onderdeel 
van een hele keten werkend met strakke 
schema’s. Die stiptheid is een van de pret-
tige kanten van de Diamant Drukkerij. Je 
kunt van ze op aan!
Ad: “We zijn heel trots op onze mensen 
en wat ze hier allemaal doen. Het zijn 
allemaal mensen met een afstand tot de 
reguliere arbeidsmarkt, maar ze doen hier 
fantastisch werk, ieder naar zijn of haar 
eigen capaciteiten. Dat vraagt een directe 
aansturing en ik hou zelf ook van korte 
lijnen”, waarop hij meteen een advies geeft 
over onze fotoproblematiek. 
Joost Ketelaars die de verspreiding van het 
wijkblad in onze wijk coördineert kan dat 

Ad van Dongen bij de drukpers waarop 
ons wijkblad wordt gedrukt
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beamen: “Ik laat altijd via de mail weten, 
dat het wijkblad er weer aan komt. Dan kan 
de drukkerij het proces inplannen. Meestal 
komt op vrijdag hun vaste chauffeur Ron 
voorrijden en die heeft zijn zaakjes ook 
altijd correct voor elkaar. Heel fijn, want dan 
kan ik ook op tijd beginnen.”  
Bij de Diamant-groep wordt nog heel wat 
meer geproduceerd dan alleen drukwerk. 
Dat blijkt als we een rondleiding krijgen. 
Bij dit leerwerkbedrijf aan de Zevenheu-
velenweg werken meer dan 450 mensen. 
Een deel daarvan was bijvoorbeeld nu 

Freddy van Tienen drukt de pdf af

druk bezig met het vullen van kerstpakket-
ten. Lopende-band-werk, maar dat in een 
prima sfeer met geconcentreerd werkende 
mensen.

Tijdperk 
Ook de Diamant Drukkerij merkt dat de 
tijd niet stil staat. “In de afgelopen jaren 
hebben we heel wat uitgaven zoals die van 
jullie zien verdwijnen. Dat komt niet alleen 
doordat ook wij commerciëler moeten gaan 
werken, maar vooral door de digitalisering. 
Ook bij jullie in de wijk zal ieder huishouden 
over een computer beschikken, dus ook 
jullie boekje gaat op zijn tijd  verdwijnen. 
Voor onze mensen is dat niet prettig, ze 
zijn gehecht aan hun werkzaamheden en 
vinden veranderen maar lastig. We heb-
ben best veel moeite moeten doen om 
bv. allochtonen met hun eigen cultuur en 
tradities hier een -door iedereen geaccep-
teerde- werkplek te bieden. Ook door o.a. 
de Participatiewet komt al ons werk steeds 
meer onder druk te staan, maar ook daarin 
zullen we wel weer een oplossing vinden.” 
Een positiviteit die navolging verdient!... 

Net zoals de afgelopen twee jaar, is er 
ook dit jaar weer een zoektocht naar De 
Nieuwe Vincent. Dit talentenprogramma 
is een gezamenlijk initiatief van Vincents 
Tekenlokaal en Kunstpodium T en wordt 
georganiseerd voor jonge tekentalenten in 
de leeftijd van 9 tot 14 jaar die zich graag 
verder willen scholen en ontwikkelen in het 
tekenen en schilderen. De Nieuwe Vincent 
sluit hiermee aan op de vele activiteiten in 
het Van Goghjaar 2015 -125 jaar inspiratie. 

Creatief
Op een koude maandagmiddag ga ik 
langs bij Lusi. Zodra ik boven haar kamer 
binnenloop, zie ik tal van tekeningen en 
schilderijen hangen aan de muren. Op het 

Woont de Nieuwe Vincent in onze wijk?                     Debbie de Weijer

Lusi Buschgens (12) uit onze wijk, mailde deze zomer een getekend zelfportret aan de 
vakjury van De Nieuwe Vincent. Deze was meteen enthousiast en zodoende mocht ze 
samen met 36 andere kinderen meedoen aan dit project.

bureau liggen tekenspullen en ook staat 
een koffer met verf en penselen binnen 
handbereik. Deze kamer straalt creativiteit 
uit! Maar ik wist al dat Lusi creatief was. 
Vorig jaar deed ze namelijk mee aan een 
bijzonder bouwproject voor Villa Pardoes, 
een vakantieverblijf voor zieke kinderen en 
hun ouders. Zij ontwierp een van de tien 
speelhutten en zette deze zelf op locatie 
met behulp van de gehele familie in elkaar. 
Inmiddels is ‘haar boomhut’ trouwens ver-
plaatst naar een vergelijkbaar park.

Hard werken
Als ik vraag wat het project De Nieuwe 
Vincent nu precies inhoudt, begint Lusi 
enthousiast te vertellen over de afgelopen 
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maanden. Op de laatste dag van de zomer-
vakantie begon het project en ontmoette 
Lusi de andere deelnemers in het Ru van 
Rossem Huis Mariëngaarde in Tilburg. Hier 
wonen en werken diverse kunstenaars 
vanaf middelbare leeftijd. De deelnemers 
werden in groepen verdeeld en elke groep 
kreeg een ‘meester’ toegewezen. Voor 
Lusi’s groepje was dit Nel die als speci-
alisatie textiel heeft. Maar het bleef niet 
alleen bij informatie van de ‘meester’, want 
er werden ook bezoeken gebracht aan 
Kunstpodium T, Vincents Tekenlokaal, het 
Kröller-Müller Museum, Museum de Pont 
en het atelier van Paul Bogaers. Dit was al-
lemaal erg leerzaam. Maar het vergde ook 
veel tijd. Want naast deze informatie, moest 
er natuurlijk ook geoefend worden voor 
het eindstuk. Elke jonge kunstenaar moest 
namelijk een eindwerk maken en deze 
komen allemaal een maand te hangen in 
Het Noordbrabants Museum in Den Bosch, 
waar ook kunstwerken van Vincent van 
Gogh hangen! 

Textiel
Lusi is uiteindelijk als enige van haar groep 
bij haar ‘meester’ Nel gebleven en heeft 

haar potloden en penselen even ingeruild 
voor textiel. Deze keuze heeft er waar-
schijnlijk voor gezorgd dat Lusi een van 
de kandidaten is, die er zijn uitgelicht in de 
serie die Omroep Brabant heeft gemaakt 
over dit project. Velen gebruiken namelijk 
verf en Lusi is een van de weinigen die een 
andere techniek gebruikt. 
Lusi heeft haar eindwerk nu al af en ze pakt 
het uit om aan mij te laten zien. Het heeft 
als titel gekregen ‘4 zachte jaargetijden’ en 
is gemaakt van jute en wol. Ik vind het erg 
apart en mooi om te zien hoe ze diverse 
technieken heeft samengebracht. Het is 
echt een kunstwerk geworden.
Op het moment van schrijven weten we 
nog niet wie De Nieuwe Vincent is. Hij of 
zij wordt begin december geselecteerd 
door een professionele jury en ontvangt uit 
handen van het Noord-Brabants Genoot-
schap de Jan Naaijkensprijs Junior; een 
geldbedrag waarmee de winnaar zijn of 
haar tekentalent verder kan ontwikkelen. 

Over de toekomst denkt Lusi nog niet al te 
hard na. Wel is voor haar duidelijk dat ze 
iets creatiefs gaat doen. Maar of dit nu het 
tekenen van animaties is of het verzorgen 
van de grime/kleding in theaters, weet 
ze nog niet. In ieder geval kan ze al wel 
zeggen dat ze haar eerste expositie heeft 
gehad. Want op het moment van verschij-
nen van dit wijkblad hangt haar kunstwerk 
in Den Bosch. Het is daar nog tot begin 
januari te bezichtigen.

Lusi aan het werk aan haar eindstuk
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Tot verrassing van Gijs van Esch van Café Zomerlust was de dode boom voor zijn zaak op 
een maandagochtend ineens gerooid. Enig overleg vooraf hierover vond de gemeente niet 
nodig, het ding stond immers op gemeentegrond. Momenteel vindt wel overleg plaats over 
de opvulling: of stenen, of een nieuwe boom. 

De opruimactie in Moerenburg op 7 november jl. was een groot succes (zie elders). Het 
was voor de organisatoren dan ook schokkend te constateren, dat nog geen week later 
opnieuw zo’n 50 deels lege blikken verf in het gebied waren gedumpt.

Het AdvocatenCollectief aan de Korenbloemstraat bestaat 30 jaar. Om dat te vieren zijn 
zeven Goede Doelen verblijd met een eenmalige donatie, als waardering voor het werk wat 
zij verrichten. Een van de gelukkigen was Tante Pollewop, een initiatief van wijkbewoners.

25 november werd het voorlopig ontwerp van de Prinsenhoeve gepresenteerd. Het is de 
bedoeling dat deze straat omgevormd wordt tot een fietsstraat, wat betekent dat er rood-
bruin asfalt komt met aan beide zijde parkeerplekken, een trottoir en groen. De St Josef-
straat richting stad krijgt ook ditzelfde profiel. Bij de St Josefstraat richting Ringbaan komt 
een inrit-constructie. Na carnaval wordt deze straat aangepakt en de Prinsenhoeve medio 
zomer. 

Verhalen brengen een hele wereld binnen. Dat is het idee achter luisteren in je leunstoel 
speciaal bedoeld voor senioren. Vrijwilligers lezen mooie teksten voor over een gekozen 
thema, waarna men hierover met elkaar in gesprek gaat. Deze activiteit vindt plaats op de 
eerste en derde dinsdag van de maand in wijkcentrum Koningshaven van 13.30 – 15.00 uur. 
Meer info: Annie van Heerebeek ( 543 30 47.

De knotploeg van de Werkgroep Behoud Moerenburg is ook deze winter weer actief. Op 12 
december gaan ze aan de slag op de vijfsprong aan de Baksevenweg en de Kommerstraat. 
In totaal worden 10 knotwilgen gesnoeid. Tevens worden de 3-jaar jonge knotwilgen langs 
de meanderende Voorste Stroom van enkele takken ontdaan. Op 9 en 23 januari zijn de 
volgende dagen. Een keer meehelpen? Graag! 7 willvansprang@gmail.com. 

In Café Zomerlust treedt op 12 december vanaf 20.00 uur The Mental Bats op. Een band 
die sinds 1965 bestaat en waarvan het repertoire voornamelijk bestaat uit muziek van de 
jaren 60 en 70. Songs van The Beatles, Rolling Stones, Creedence Clearwater Revival, 
Cream, The Dire Straits en vele anderen zullen te horen zijn. Kijk op : www.mentalbats.nl. 

Voetbalvereniging Were Di zoekt terreinbeheerders voor meerdere dagdelen. Dus, vind je 
het leuk om met de jeugd om te gaan en tegelijkertijd het materiaalhok te beheren, stuur een 
mail naar 7 jeugdvoorzitter@rksvweredi.nl. Er staat een vrijwilligersvergoeding tegenover.

Smartlappenkoor ‘De Kruikenzangers’ zorgt op 18 december voor een mooie kerstbingo in 
de Pelgrimhoeve. Natuurlijk is er weer een rijk gevulde prijzentafel en iedereen is van harte 
welkom. De avond gaat om 20.00 uur van start.



26

Op zoek naar meer balans? Meld je aan voor de cursus Zelfcoaching speciaal bedoeld 
voor mantelzorgers en zorgvrijwilligers. Georganiseerd door Inner Circle i.s.m. Contourde-
Twern. Gratis introductie workshop op woensdag 16 december 19.30- 21.00 uur in Wijkcen-
trum Koningshaven, Kruisvaarderstraat 32. Graag vooraf aanmelden (max 12 deelnemers) 
via Margo Didden ( 463 44 21.

Studio Xplo in de St Annastraat organiseert op zondagmiddag 20 december een gratis 
workshop voor creatievelingen van 7 t/m 17 jaar. Deze middag staat in het teken van kerst 
met leuke teken- en schilderopdrachten en natuurlijk een hapje en een drankje. Aanmelden 
vóór 13 december via een mailtje naar 7 sharonderonde@live.nl en geef door met hoeveel 
personen je komt. De workshop duurt van 14.00 - 16.30 uur. 

Bij Café Zomerlust worden de donkere winteravonden opgefleurd door wat nieuwe eve-
nementen. Zo is er de traditionele nieuwjaarontmoeting op 1 januari, de dag daarop een 
Pubquiz, waaraan teams van 5 personen kunnen meedoen en die in elkaar is gezet door 
een redacteur van o.a. Weekend Miljonairs. 16 januari is er Danslust, gepresenteerd door 
Kees Bril die al meer dan 40 jaar actief is in de muziekindustrie.

RKSV Were Di organiseert op zondag 3 januari ‘De Huizenbemiddelaar Nieuwjaarsloop’. 
Deze succesvolle loop over 1, 5 en 10 km. Wordt voor de 5e keer gehouden, vanaf 15.00 
uur. Inschrijven kan via 7 nieuwjaarsloop@rksvweredi.nl of aan de bar.

Ook dit jaar is het weer drie-koningen-zingen bij de Pelgrimhoeve op woensdag 6 januari. 
Tussen 17.30 en 19.00 uur zit er een jury klaar om de optredens te beoordelen. Voor alle 
deelnemers is er een koek en een beker chocolademelk en natuurlijk maak je kans op een 
mooie prijs. Meedoen dus! Vooraf opgeven is niet nodig.

De wandelroute is uitgezet tussen Huize 
Moerenburg en de plek in Oisterwijk waar 
vroeger kasteel Durendael stond. De route 
start op de Oisterwijksebaan ter hoogte van 
de draaibrug over het Wilhelminakanaal en 
is gemarkeerd met roze palen. In Oisterwijk 
ligt het begin van de route ter hoogte van 
de Stroomdalpad-brug over de Voorste 
Stroom bij de Meidoornlaan. Hier is de 
route met groene palen gemarkeerd. Ook 
kan de route gestart worden vanaf de Laag 
Heukelomseweg in Heukelom. De wandel-
route is te downloaden via de website 
: www.duurzaamheidsvallei.nl. 

Nieuwe wandelroute binnendoor naar Oisterwijk

Op 7 november jl. is een nieuwe wandelroute over boerenland tussen Tilburg en 
Oisterwijk geopend. Deze Wandelroute Duurzaamheidsvallei, is een ommetje dwars 
door de natuur van 14 kilometer dat langs allerlei duurzaamheidsprojecten loopt.

Honden 
De initiatiefnemers willen bezoekers sti-
muleren om met respect voor de boer en 
zijn vee de mooie wandeling af te leggen. 
Daarom vond de opening plaats door het 
onthullen van een informatiebordje over 
de parasiet ‘Neospora Caninum’. Deze 
parasiet veroorzaakt spontane abortus bij 
koeien. De hond is gastheer voor deze pa-
rasiet. Hij wordt er zelf niet ziek van, maar 
brengt de parasiet wel via zijn ontlasting 
over op de koeien. In het gebied Moe-
renburg-Heukelom worden dertig nieuwe 
bordjes geplaatst met daarop de vraag aan 
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bezoekers om de hond aan te lijnen en 
geen ontlasting van de honden achter te 
laten in de weilanden.

Op de dag van de opening zijn diverse zo-
merlindes geplant die het leefklimaat voor 
bijen bevorderen. Daaronder worden nog 
bessendragende struiken geplant die erg in 
de smaak vallen bij de reeën in dit gebied. 
Wellicht worden in de toekomst ook dassen 
gesignaleerd. 

Slechts een klein groepje belangstellenden 
bij de opening (foto: Kees v.d. Staak)

In Nederland is er traditiegetrouw een groot 
scholingsaanbod voor minder begaafde 
leerlingen. Vele vormen van speciaal 
onderwijs zijn al decennia oud. Sinds deze 

Pregymnasium voor whizzkids                              Gerben van Eeuwijk

Stel je bent 11 jaar oud en eigenlijk al uitgeleerd in groep 8? Waar kun je dan heen als 
kleine slimmerik? Een drietal uitdagingen voor mini-professors.

eeuw is er meer aandacht voor hoger 
begaafden, en met Passend Onderwijs als 
nieuwe wet groeit het aantal mogelijkhe-
den. Zo heeft basisschool Armhoefse Akker 

Woensdagmiddag: 6 Weredianen voetballend bij Longa, 3 pre-gymnasiasten en hun mak-
kers met v.l.n.r. Oliver, Jan, Jochem, Giel, Boris en Mees
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jarenlang een speergroep gehad, met 
extra uitdagende lessen in rekenen, taal en 
Engels. Dit jaar is er een project over de 
Eerste Wereldoorlog, inmiddels een eeuw 
geleden. “We spreken niet meer van speer-
groep, maar van ondersteuning”, vertelt 
juf Anja Verkuijl, de coördinator Meer- en 
Hoogbegaafdheid. Ouders moeten digi-
taal een handelingsprotocol invullen, met 
vragen over de begeleidingsbehoeften van 
hun kind. “De school moet binnen passend 
onderwijs alles registreren en dit geldt als 
een soort 0-meting”, legt Anja geduldig uit. 
Wat verlaat maar braaf vul ik dus voor mijn 
zoon die lijst in, want die opent deuren.

Pregymnasia
De basisschool mag kinderen uit groep 8 
die meedraaien in de voormalige speer-
groep voordragen voor pregymnasia in 
Tilburg. Bijna alle middelbare vwo-scholen 
bieden zo’n voortraject aan. Een aantal 
tieners van bs. Armhoefse Akker is er 
na de Herfstvakantie mee begonnen, op 
voordracht van meneer Nico van Huijkelom 
en collega’s. Ouders mogen niet zelf hun 
kinderen opgeven, de school is aan zet. 
Jan van Berkel heeft gekozen voor het 
2-talige ‘pregym’ van het Beatrix College, 
vanwege het Engels. “Mijn vader werkt 
daar in de Reeshof, maar ik fiets niet met 
hem mee hoor!” zo laat hij stoer weten. 
Jelmer Bennenbroek koos voor het Techna-
sium van het Cobbenhagen College in 
Tilburg-Noord. En zoon Giel fietst met 4 
vriendjes naar het Odulphus Lyceum in het 
centrum. “Je hoeft niet mee hoor pap, want 
Bram weet de weg. Zijn zus zit daar al op 
school.” Loslaten pa, ik kan het alleen af. 
Helder! Na twee dagen van de serie van 
12 woensdagochtenden is de eerste indruk 
positief. Leuke vakken van goede leraren, 
en een hoop nieuwe woorden stromen 
het huis binnen, zoals syllabus, casus en 
ethiek. Ze maken kennis met Cambridge 
English, Logica, Latijn & Grieks, Filosofie, 
Mythologie en zelfs Chinees. Giel vertelt 
enthousiast over het Paard van Troje en 

over de raket die ze gaan bouwen bij 
Science. Zijn maat Arthur countert scherp: 
“Het is één grote reclameshow voor die 
school dus.”

Groep 9
Zelf zit jongeheer Arthur Vroemen, ‘vroem 
vroem’ voor vrienden, sinds de zomerva-
kantie in groep 9. 18 jonge slimmeriken 
hebben allemaal een groep van hun eigen 
basisschool overgeslagen. De jonkies 
zitten al op de middelbare in een speciale 
brugklas van Odulphus en volgen het echte 
Gymnasium. Deze tieners zijn superslim, 
maar speels. “Cognitief begaafd en sociaal-
emotioneel onrijp”, in vaktaal. De jongste 
is pas 10 en heeft 2 klassen overgeslagen. 
Arthur sloeg groep 8 over, samen met een 
klasgenoot. Als keeper bij Were Di krijgt hij 
in de kleedkamer spontane vragen van zijn 
teammaten: “Zit jij in groep 9? Waar is dat 
dan? Je bent geen zittenblijver, maar hoe 
heet het dan? Een snelle Jelle of vlugge 
Japie?” roept een grapjas. Zelf vraag ik 
hem hoe het eigenlijk bevalt. “Best oké, 
alleen zitten er veel nerds”, luidt zijn ko-
mische reactie. Ik hoor een echo van mijn 
oma, die vroeger niet naar het bejaarden-
huis wou…want daar wonen al die oudjes.” 
Iedere woensdagmiddag zijn de prepubers 
gelukkig vrij, want buiten spelen, sporten 
en afspreken om te gamen vormen immers 
hun sociale leven. School dat hoort erbij, 
maar is hooguit de belangrijkste bijzaak 
van het leven. En zo hoort het.
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Een klein groepje van de Werkgroep 
begeeft zich, vanuit Zomerlust, naar de 
Meierijbaan in gezelschap van Rob van 
Dijk (ecoloog), die vanuit de Gemeente 
de nieuwe contactpersoon is. Het is 
een uitzonderlijk warme herfstdag en de 
Meierijbaan ligt er wat verlaten en kaal bij, 
maar de kleurenpracht van bontgekleurde 
herfstbladeren maakt alles goed.

Stobben
Op deze locatie zijn vorig jaar al enkele 
bloemenborders geplaatst en ingezaaid. 
De bloei was wat minder uitbundig dan ver-
wacht, op de voedselarme grond groeide 
een diversiteit aan kruiden beter. Het plan 
is om een groenzone van 4 meter breed 
vanaf de vangrail te creëren. Er blijft dan 
een wandelpad van 1,5 meter breedte over. 
Mogelijk komen er nog meer zaaibedden, 
als dit na evaluatie wenselijk blijkt. In het 
oorspronkelijke plan is uitgegaan van 26 
zaaibedden van 4x7 meter, over een lengte 
van 500 meter. Nu is daarvan 100 meter 
uitgevoerd. Daarnaast worden er boom-
wortelstronken, zgn. stobben geplaatst. 
Deze stobben trekken allerlei kruipende 
en vliegende insecten aan, met name ook 
solitaire bijen. Zo ontstaat een faunapas-
sage met de overzijde van het kanaal. Via 
de oude brug kunnen spitsmuizen, egeltjes, 
konijnen en kleinere kruipers heen en weer. 
Ook gunstig voor de menukaart van de 
vleermuizen; er hangen immers 30 vleer-
muizenkasten in Moerenburg . De meesten 
zijn bewoond, te zien aan de uitwerpselen 
eronder.
Er is een provinciale subsidie van 
€ 25.000,- beschikbaar voor de groene 
ontwikkelingen van het gebied Moeren-

burg en Piushaven. Zo is de berm van de 
Piushaven en een perceel in de stadstuin 
afgelopen jaar al ingezaaid. Gelukkig is er 
een houtverwerkingsbedrijf in Udenhout 
gevonden die de benodigde stobben gratis 
ter beschikking stelt en komt brengen, dat 
scheelt al vast een slok op een borrel! 

Binnenkort loopt de beheerovereenkomst 
van de werkgroep met de Gemeente af. 
Het beheer is via aanbesteding gegund aan 
Brouwers Groenbeheer, waarmee de werk-
groep al langer samenwerkt. Er wordt nu 
een plan gemaakt om, de stobbestrook ook 
visueel aantrekkelijk en educatief te maken. 
Er wordt gedacht aan diverse infoborden, 
meer bloemborders, maar andere sugges-
ties zijn welkom!
Via de website : www.moerenburg.info 
kun je meer te weten komen over dit plan 
en andere projecten van de werkgroep. 
Als de winter je al te rillerig is, kun je ook 
doorklikken naar een mooie droneopname 
van een zomers Moerenburg.

De aanleg van enkele bloemborders 
(foto Kees v.d. Staak)

Over bloemetjes, bijtjes en ecologische beheerplannen                   Ab Smit

Bestuivende insecten, zoals bijen, zijn cruciaal voor de natuur. Ze hebben steeds 
meer moeite om voedsel te vinden met alle gevolgen van dien. Werkgroep Moeren-
burg gaat, op de braakliggende Meierijbaan, langs de waterplas de Lange Jan, zorgen 
voor voedsel en huisvesting.
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Leer Spaans 
In uw eigen tempo, wanneer het u uitkomt en dicht bij thuis (Tilburg Centrum). Alleen, met 
z’n tweeën of in kleine groepen. Lessen worden gegeven door bevoegde Spaanstalige 
docente met zeer goede beheersing van de Nederlandse taal. Wilt u flexibel leren met per-
soonlijke aandacht? Reageer snel! ( 06 303 446 55 of 7 spaanseles@ziggo.nl 
Hasta pronto! 

Piano- en zangschool ‘Pop/Jazz/Klassiek’  
Docenten Arno Aerts en Wil van Leijsen. 
: www.wilvanleijsen.nl ( 544 54 55 of 7 arnoaerts1@home.nl. 

Te huur: Heerlijk vakantiehuis in Andalusië (2 tot 7 personen) 
Landelijke omgeving met schitterend uitzicht op de mediterrane kust bij Malaga. 
€100 korting voor buurtgenoten. We organiseren ook schilder- en yogavakanties.
: www.encantada.eu, 7 info@encantada.eu, ( 06 445 101 42.

Zaterdag 21 november streed Were Di F2 
tegen Jong Brabant F3 om de titel in de 
3e klasse. Na een spannende wedstrijd 
bleek bij het laatste fluitsignaal dat Were Di 
F2 net iets sterkers was en met 2-1 werd het 
kampioenschap dan ook gevierd. Een veld 
ernaast haalde Were Di F3 tegen Voab F5 
de laatste punten binnen om ook hier een 
kampioenschap te mogen vieren met een 
5-3 overwinning. Een volle week later was 
het de beurt aan Were Di F7 die met maar 
liefst 12-0 Tuldania overrompelde. Ook 
hier was het feest met friet , ranja en een 
echte kampioensmedaille in de 5e klasse. 
Een uurtje later kwam Were Di E5 thuis 
met de laatste benodigde punten om ook 
hier een kampioenschap in de 5e klasse te 
mogen vieren. SC ’t Zand E9 werd met 7-1 
verslagen. Tot slot ligt Were Di D5 nog op 
titelkoers. Er worden nog twee wedstrijden 
gespeeld tegen Taxandria. Eerst uit en dan 
thuis. De winnaar van deze twee wedstrij-
den mag zich kampioen gaan noemen.

Voetbalkampioenen in de wijk                                                    Redactie

De winterstop is in aantocht op de voetbalvelden. Tijd voor de eerste kampioenen van 
zowel Were Di als Longa.

De kleintjes van Were Di kampioen

Longa 
Bij Longa is er ook een kampioen, namelijk 
de E1. Zij hebben in totaal 7 wedstrijden 
gewonnen, 1 verloren en 2x gelijk gespeeld. 
Daarnaast kunnen de meiden van ME1 
kampioen worden in de beker, mits zij zater-
dag 5 december gewonnen hebben.
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Saxofoon- en klarinetles aangeboden op Carré 
Alle mogelijke stijlen, met of zonder notenschrift. Ook akkoordenleer en improvisatie. 
Gratis proefles. Tarief: € 17,-- per 45 minuten. Bel hiervoor Rik Meesters ( 06 245 388 75. 
Of mail naar 7 mastersmusic@hotmail.com.

Muzieklessen 
Basgitaar, contrabas, gitaar piano en tuba. Kees van de Ven Muziek, Carré 37, 
( 06 156 214 70, 7 keesvandevenmuziek@hotmail.com

Je voelt de wind, je hoort de zee  
Uitwaaien op een van de mooiste stranden van Nederland? Daarna teruglopen en lekker 
warm worden bij de openhaard? Dat kan. Op anderhalf uur rijden vind je onze heerlijke 
8- persoons vakantiewoning, gelegen tussen Zoutelande en Westkapelle. Wil je graag een 
folder met meer informatie en foto’s, mail naar 7 palaisdelamer@ziggo.nl. 
Theo & Martyntje. 

Gastouder heeft ruimte
Unieke kans: Onze gastouder Anna van Os heeft vanaf januari 2016 plek beschikbaar in de 
Armhoefse Akkers in Tilburg. Op maandag en woensdag past Anna bij ons thuis op onze 
zoontjes Joppe en Vic. Joppe wordt in januari 4 en Vic wordt in april 2. Omdat Joppe in janu-
ari naar school gaat (Panta Rhei) is er plek voor één of twee extra kindjes op deze dagen bij 
ons thuis. Onze woning is door de GGD Tilburg goedgekeurd als opvanglocatie en Anna is 
als gastouder geregistreerd, dus je hebt recht op kinderopvangtoeslag.Wij zijn heel blij dat 
we Anna als gastouder hebben gevonden. Ze heeft veel ervaring, is heel professioneel in de 
omgang met ons en heel lief in de omgang met de kinderen. Ze kijkt goed naar de behoeftes 
en interesses van de kinderen, creëert een fijne thuisomgeving en onderneemt ook leuke 
uitstapjes zoals een ochtend naar de moestuin, bibliotheek of kinderboerderij. 
Interesse? Neem dan contact op om met ons en met Anna kennis te maken! 
7 Eefjeernst@gmail.com. 

Een verkeer remmende maatregel, of een paaltje dat echt gevaar oplevert?...
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BUURTAGENDA 

   
12 dec. Vanaf 20.00 uur Café Zomerlust 

Optreden van The Mental Bats 
12 dec. 20.00 – 24.00 uur Pelgrimhoeve 

Gezellig dansen op muziek van Goud van Oud 
18 dec. Aanvang 20.00 uur Pelgrimhoeve 

Kerstbingo Smartlappenkoor ‘De Kruikenzangers’ 
1 jan. Vanaf 15.00 uur Café Zomerlust 

Jaarlijkse nieuwjaarsborrel met heerlijke hapjes 
2 jan. Vanaf 20.00 uur Café Zomerlust 

Pubquiz met teams van 5 spelers 
3 jan. Vanaf 15.00 uur Voetbalterrein RKSV Were Di 

De Huizenbemiddelaar Nieuwjaarsloop: 1, 5 en 10 km. 
4 jan. 20.00 – 23.00 uur Café Zomerlust 

Kom gezellig spellen spelen bij spellenclub Ludens 013 
7 jan. 19.00 – 21.30 uur La Poubelle 

Repair Café voor reparatie van nog bruikbare spullen 
 
 
INFORMATIE 

Ø Buurtkrant E-mail: armhoefseakkers@gmail.com 

   Redactie Correspondentie: Spoorlaan 2   5017 JS   Tilburg 
   Advertenties Anneke v.d. Avoird Bosscheweg 192 ( 542 30 65 
  
Ø Buurtkrant 

medewerkers 
Judith Doljé, Lout Donders (Donlog), Gerben van Eeuwijk, Joost 
Ketelaars (bezorging), Toine Kocx (foto’s), Jaap van Loon, Ab 
Smit, Corin Sweegers, Anne-Marie Smulders (In the picture), Rob 
Ysebaert (lay-out), Debbie de Weijer.  

   

Ø Reacties 
Buurtkrant 

Deadline kopij volgend nummer: 
Verschijningsdatum rond:  

   2 januari 
 15 januari 

  
Klachten over bezorging van uw buurtkrant, of storende fouten?  
Meld het via 7 armhoefseakkers@gmail.com  
 

Ø Buurtraad E-mail: 7 buurtraad@armhoefseakkers.nl 
Postadres: Loudonstraat 25, 5018 GE  Tilburg 

   Voorzitter Lout Donders          J.P. Coenstraat 9     ( 543 88 68 
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Ø Buurtraad 
leden 

Remco Westhoek ( 535 70 08, Erwin Jacobs ( 590 40 00, Hein 
Jacobs ( 542 61 10, Ineke van Kasteren ( 544 67 83, Johan 
van der Have ( 06 215 870 61, Mascha Meulenbroek ( 06 133 
703 94, Manon Nix ( 544 63 73. 

  
Eerstvolgende vergadering 12 jan. aanvang 20.30 uur in de Van 
Heutszstraat 1a. Aanbellen bij Buurtraad/ prikpost. 

               
Ø Wijkagent 

Ad Braber 
Spreekuren op 14 dec. en op 11 jan. van 19.00 - 20.00 uur. Bel 
voor een afspraak. Op dit tijdstip is de wijkagent speciaal in en 
voor de wijk beschikbaar. ( 0900 8844. 

  
Ø Bloedafname Diagnostiek Brabant, iedere donderdag van 09.30-10.00 uur (met 

alle formulieren) in de ruimte van de Buurtraad,1e verdieping. Van 
Heutszstraat 1a. Aanbellen bij de Buurtraad/prikpost. Meer info: 
: www.diagnostiekbrabant.nl of ( 539 36 36.  
SHL-groep: iedere ochtend op werkdagen van 08.00 -11.30 uur in 
het Gezondheidscentrum Piushaven, Prinsenhoeven 22. 

  
Ø Wijkzuster Ilse Oldenkotte is de wijkzuster van Surplus in onze wijk. Zij is 

bereikbaar via ( 06 238 420 94 of via de Wijkzustertelefoon van 
de Kruisvereniging Midden-Brabant ( (013) 455 06 02. 
 

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 Loudonstraat 2, terrein Jan Wier en Hogendriesstraat.  
Leren omgaan met AED? Mail naar 7 p.van.erp@ziggo.nl.  

  
Ø Ouderenzorg 

 
Spreekuur in Gezondheidscentrum Piushaven op dinsdag en 
donderdag van 08.30-10.30 uur. Prinsenhoeven 24, ( 544 65 44. 

  
Ø Senioren Netwerk 

Armhoefse Akkers 
Informatie bij ouderenwerker Kitty Lumens, ( 542 57 29. E-mail:  
7 kittylumens@contourdetwern.nl 

  
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 het Jan Wierhof.  
 

Ø Meldpunt 
Waterpaviljoen 
Moerenburg 

 

Voor klachten of meldingen over het Waterpaviljoen in 
Moerenburg: : www.dommel.nl/producten/klacht-indienen.html 
( 0411 618 618.  
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T i l b u r g   A r m h o e f 

Erik van Poppel 
Kantooradres : Scheveningenplein 2a, 5035 GE  Tilburg 

Tweede etalage : Pelgrimspad ter hoogte van de Aldi (Spoordijk) 
Telefoon kantoor: 013 – 571 5888 

Fax kantoor : 013 – 571 2225 
Mobiel : 06 – 2878 5367 

Email : erikvanpoppel@wittewoningmakelaars.nl 
Internet : www.wittewoningmakelaars.nl 

 
•   Verkoop van uw woning. 
• Prestatiegerichte aankoopbegeleiding. Voor slechts 10% van het 
      verschil tussen vraagprijs en koopprijs. 
• Hypotheekadvies middels een onafhankelijke financiële planner.  

  
Schildersbedrijf Michel van Gemert 

 
Voor al uw binnen- en buitenschilderwerk 

Tevens ook kleine stukadoorwerken 
 

30 jaar ervaring in onderhoudswerken en nieuwbouw 
 

Vrijblijvende offerte 

Eikenbosch 43 
5056 GB  Berkel-Enschot 

Tel: 013 - 5367336 
Mob.: 06 – 22790145   

 
Winterschilder: 

van oktober t/m februari 10% korting          
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       www.vedettapedicure.nl  
 
     P E D I C U R E 

       M A S S A G E 
	  
     Van Heutszstraat 24 

        Tel. 013-2115545 

   info@vedettapedicure.nl 
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Frans Erensstraat 44  5044 PM Tilburg
T  013 - 463 53 54   M  06 - 489 37 502
E  info@oerlemansschildersbedrijf.nl
I  www.oerlemansschildersbedrijf.nl

schilderwerk
wandafwerking
restauratieschilderwerk
hout- en marmerimitatie 
decoratieve technieken

F r a n k  O e r l e m a n s

OERLEMANS

schi ldersbedr i j f
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SPORTEN BIJ WERE DI TILBURG

Bij Were Di Tilburg kunt u terecht voor hockey, tennis, jeu de boules en 
beach-volleybal.
Were Di heeft een hockeywaterveld, 2 kunstgrasvelden, 6 all weather 
tennisbanen, 8 jeu-de-boulesbanen en 4 beachvolleybalvelden.

U kunt nog lid worden. Voor info: kijk op de website 
www.weredi-tilburg.nl  U kunt ook een e-mailtje sturen naar  
info@weredi-tilburg.nl,  bellen op 543 22 86 (op maandag na 20.00 uur) 
of zelf eens een kijkje komen nemen op ons prachtige sportcomplex.
Were Di Tilburg, IJsclubweg 2, Tilburg (achter het Bastion Hotel)

	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Hairfashion Sylvia 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Dames	  en	  Heren	  Kapsalon	  

St.Josephstraat 85A                                                                                                                                                                                                   
5017GD Tilburg                                                                                                                                                                                                                        
013 5435109                                                                                                                           

 

Ook kunt u hier                                                                                                                                                                          
uw schoenen                                                                                                                                                        
afgeven voor  reparatie. 

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  


