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  maandelijks blad voor buurtbewoners

-Klasse Theater gaat open
-Mooie mannen in de Prof. Dondersstraat
-Struikelstenen houden herinneringen vast
-Moerenburg verandert elke dag
-Voeren mag, maar geen afval svp

Carré gaat ondergronds
(zie pag. 19)
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Hét adres voor ver trouwd en deskundig taxeren
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Sinds vorig jaar zijn Mark Schut en Belinda 
van Doorn de nieuwe eigenaren van 
voormalig Zaal 16. Zij hebben de naam 
omgedoopt in: ‘Het Klasse Theater’. Een 
naam met een tweeledige betekenis. De 
naam is afgeleid van de tekst boven de 
gloednieuwe voordeuren: ‘klasse afdeeling’. 
Het was immers ooit de klasse-ingang 
van het ziekenhuis. De nieuwe naam 
verwijst echter ook naar de ambitie van 
het echtpaar: het organiseren van klasse-
activiteiten.

Studio Klasse Theater
Met het bezit van dit prachtige pand is voor 
het echtpaar een droom uitgekomen. Een 
inspirerende plek waar beiden kunnen 

werken op hun eigen gebied. 
Mark met zijn evenementenbureau Markant 
en Belinda met haar eigen muziektheater-
studio, in samenwerking met Debby 
Boekema (vocal coach) en T-Ann Robson 
(choreografe). Belinda: Studio Klasse 
Theater is - kort door de bocht - een plek 
waar zangers en zangeressen zich verder 
kunnen ontwikkelen in hun theatrale en 
muzikale vrijheid. In de cursus leren we 
ze hun eigen persoonlijkheid mee te 
nemen in de muziek. Dat is niet eenvoudig. 
Ieder heeft een zelfbeeld, dat soms de 
eigen mogelijkheden in de weg staat. Het 
ontdekken van je eigen kwaliteiten vraagt 
vaak het loslaten van dat zelfbeeld. Door 
verschillende leerlijnen, proberen we dat 
proces bij de cursisten te ondersteunen. 
We willen dat iedere cursist zo goed 
mogelijk uit de verf komt en dat levert vaak 
voor henzelf verrassende ontwikkelingen 
op.”

Concert
In april vindt een soort opening met een 
theatraal concert plaats. Een goede 
mogelijkheid voor de omwonenden om het 
nieuwe Klasse Theater van binnen te zien 
en te beleven.
Het thema van de concerten is: ‘Ik wou, 
dat ik jou was’. Dit thema ontstond vanzelf 
na een dag met voor Belinda emotionele 
hoogte- en dieptepunten. “Zo’n dag dat 
ik bij mezelf dacht: kon ik maar eens 
een dagje ruilen met een ander, om te 
voelen hoe dat zou zijn. Toen hoorde ik 
het nummer ‘Ik wou dat ik jou was’ van 
Veldhuis en Kemper en het idee was 
geboren,” legt Belinda uit. “Ja, dacht ik, dit 
geldt niet alleen voor mij maar voor velen 
van ons. Vervolgens zijn we samen met de 

Openingsvoorstelling Het Klasse Theater                       Jaap van Loon

Er is de afgelopen maanden hard gewerkt in het pand waar theater Zaal 16 gehuisvest 
was. Het achterstallig onderhoud is weggewerkt en alle ruimten zijn gerenoveerd. 
De prachtige glas-in-loodramen in de voormalige kapel schitteren door het zonlicht. 
Op het podium zijn dertien cursisten druk bezig, want half april gaat hun concert 
‘Ik wou, dat ik jou was’ in première. 

Het Klasse Theater
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cursisten repertoire gaan zoeken dat een 
raakvlak heeft met het thema.” 
Wat kunnen we van de voorstelling 
verwachten? “Dat is eigenlijk niet in een 
woord te vatten,” vindt Belinda. “We 
brengen muziek van rap tot musical 
met aspecten van kleinkunst. Zo zijn 
bijvoorbeeld eigen teksten van cursisten 
verwerkt in de voorstelling. We proberen 
een aangename sfeer te creëren, zodat 
de bezoekers met een warm gevoel 
huiswaarts keren. Deze plek is immers 
zo bijzonder en kent zo’n enorme 
geschiedenis, dat we daar met respect 
mee om willen gaan.”
Op 15, 16 en 17 april is het zover. De 
uitvoeringen van de eerste productie 
van Studio Klasse Theater. Dit concert 
wordt uitgevoerd door dertien zangers en 
zangeressen met ieder zijn/haar eigen 
achtergrond. Met veel en weinig muzikale 
ervaring, maar allemaal met een gedeelde 
ervaring: herkenbaarheid in het thema. 

Belinda: “Wij hebben met z’n allen genoten 
van het werkproces en hopen dat de 
omwonenden van ons, het ‘nieuwe’ theater 
en de muziek mee komen genieten! U bent 
van harte welkom.” 
Kaarten kosten 12,50 euro en u kunt 
reserveren via: theaterconcert@live.nl.

Detail
Wat kunnen we verder verwachten van 
dit Klasse Theater? Belinda: “Dat weten 
we nog niet. We hebben vooraf geen 
bedrijfsplan opgezet. We nemen de 
mogelijkheid om te zoeken naar een juiste 
invulling. Een leuk proces, waarbij we 
ook kritisch kunnen zijn. We hebben geen 
commerciële noodzaak en nemen de tijd 
om rustig te groeien.” 
Het gebouw is ook nog niet af. Voortdurend 
zullen veranderingen worden aangebracht. 
Vooral Mark heeft oog voor detail. De 
prachtige nieuwe voordeuren passen 
volledig bij het oorspronkelijke beeld. En, 
voor de – overigens lege – kluis heeft 
hij net zo lang gezocht, totdat hij een 
naamplaatje van de fabrikant vond.  Belinda van Doorn

  ‘Ik wou, dat ik jou was’
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Vrijkaarten 
 
Wilt u in aanmerking komen voor 2 vrijkaarten voor het concert ‘Ik wou, dat ik jou was’ op 
zaterdagavond 16 april? Schrijf dan een antwoord op de vraag: “Wie zou jij willen zijn en 
waarom?” en stuur dit vóór donderdag 14 april naar: belindavandoorn@planet.nl.  De 
meest originele inzending wordt beloond. 
 
 

Wie na de voorstelling de Studio Klasse 
Theater een warm hart toedraagt, kan zich 
melden als ‘engel’. Met een donatie van 
minimaal 25 euro wordt het voortbestaan 

van deze ongesubsidieerde opleiding 
gestimuleerd. 
Interesse? 
Mail naar: belindavandoorn@planet.nl.    

Carré, een prachtig, monumentaal 
overblijfsel van een deel van het oude 
St.Elisabethziekenhuis, is een van de 
panden die beheerd worden door de 
stichting Ateliers. Om voor de grote 
creatieve sector in deze stad goede, 
betaalbare werkruimtes aan te bieden. 
Voor die ruimtes (ook aan onder meer 
het NS-plein, het Wilheminapark en de 
Lange Nieuwstraat) is veel belangstelling 
van beeldend kunstenaars, ontwerpers, 
vormgevers en talloze andere mensen 
met een professionele achtergrond in de 
creatieve sector.

Ondernemersplan
Starterslift is vijf jaar geleden in het leven 
geroepen met als doel starters in onder 
andere de creatieve sector te helpen 
om van hun beroep een goed lopende 
onderneming te maken. Tot voor kort zat 
Starterslift alleen in Breda, maar nu men 
ook in Tilburg zit, wil men de grote groep 
van creatieven ondersteunen in het maken 
van ondernemersplannen, het opzetten 
van het bedrijf en het vinden van geschikte 
ruimtes. Carré is daarvoor bij uitstek 
geschikt.

Fontys
Van de drie ondernemers die via Starterslift 
een ruimte hebben gevonden in Carré 
zijn er twee afkomstig van Fontys. De 
Fontys Hogeschool voor de Kunsten 
biedt in Tilburg achttien bachelor- en 
masteropleidingen aan, waar jaarlijks 
een groot contingent aan kunstenaars, 
docenten, theatermakers, musici, dansers, 
vormgevers afstudeert. Veel van die 
mensen komen in het onderwijs terecht, 
maar een groot deel begint voor zichzelf. 

Starterslift in Carré           Pieter Siebers

Ballonnen, borrels, een toespraak van wethouder Economische Zaken, Erik de Ridder, 
en filmpjes van jonge ondernemers, die hun warme sympathie betuigden aan 
Starterslift. Dat waren de ingrediënten bij de officiële opening op 21 maart van vier 
werkruimtes in Carré, waar de stichting Starterslift mensen uit de creatieve sector 
ondersteunt in hun ondernemerschap.

Directeur Johan Sebregts van Starterslift 
en wethouder Erik de Ridder verrichten met 
het lekprikken van ballonnen de officiële 
openingshandeling van Starterslift in Carré
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Willianne Verbakel

Universiteit
Ook aan de Universiteit van Tilburg 
ontwikkelt het ondernemerschap 
zich. Starterslift was al actief in het 
ondernemerscentrum van de universiteit, 
waar sinds enkele jaren in wisselende 
samenstelling zo’n twintig studenten (of 
net afgestudeerden) hun onderneming 
hebben. Met de vestiging in Carré 
is er een grotere kans dat dergelijke 

ondernemers in Tilburg op zoek gaan 
naar een geschikte ruimte, in plaats van 
te verhuizen naar elders. En zo heeft de 
stad meer uitzicht op ondernemingen van 
hoger opgeleiden die zich bezig houden 
met niet alleen kunst, muziek, architectuur 
of theater, maar ook met zoiets als online 
crowdsourcing, imagination, webdesign, 
interactieve meubels, multichannelling en 
omgevingsmeubilair.

De studenten komen bijna allemaal van 
onder de rivieren, Brabo’s en Limbo’s dus 
met één verdwaalde Tukker. Ze studeren 
bijna allemaal of Rechten of Economie 
en hebben (weer) een verdwaalde, een 
HBO’er. En allemaal in het weekend weer 
naar huis? “Nee hoor, de meesten sporten 
ook bij Tilburgse verenigingen en zijn ook in 
het weekend hier.” Iedere woensdag is het 
dispuutavond en eten ze met ruim twintig 
‘mannen’ en wordt er door eerstejaars een 
driegangenmenu klaargemaakt. Dit is de 
enige avond dat vrouwen niet welkom zijn 
in het huis! Uit het gesprek blijkt dat er op 
andere dagen wel regelmatig vrouwen 
over de vloer zijn. Eén van die vrouwen is 
Mayke. Al dertig jaar maakt Mayke – ko-
mend vanuit de Reeshof, tegenwoordig op 
de elektrische fiets – twee keer per week 
de gezamenlijke ruimtes schoon, “Het is 
een beetje onze moeder,” zeggen de kot- 
bewoners 
Na het eten van de spaghetti wordt 
aangekondigd, dat ik nu het ‘verhitste’ mo-

Ook wel eens nieuwsgierig naar een huis en de bewoner(s)? Bij deze deur had ik de 
keuze uit wel tien bellen aan de voordeur, een studentenhuis dus. Als ik binnenkom 
zitten tien van de elf bewoners – allemaal mooie mannen tussen de negentien en 
begin twintig! – aan tafel in de keuken met een grote pan spaghetti. En eigenlijk is het 
alleen maar stil tijdens de krap vijf minuten dat de inhoud van de grote borden spa-
ghetti naar binnen gewerkt wordt. Kortom: welkom bij Residentie Floret, het studen-
tenhuis in de mooiste straat van Tilburg, de Professor Dondersstraat, net op de hoek 
met de Spoorlaan. 

Wint het onderkomen van Floret de titel 
Studentenhuis van het jaar 2011? 

Wel, als u meehelpt!
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ment van de dag mee ga maken. Na het 
eten wordt namelijk getost wie die avond 
de afwas moet gaan doen. Daarna het ge-
bruikelijke ritueel in een studentenhuis: het 
eten wordt afgerekend, voor € 1,75 p.p. zijn 
de magen weer gevuld. En krijgen ze later 
nog honger? Nou er staat een grote vriezer 
met een ruim aanbod aan snackvarianten 
én een frituurpan in de keuken: aan de lijst 
op de vriezer valt af te lezen wie in huis de 
grootste ‘snacker’ is. 

Het studentenhuis
Een heel bijzonder huis is Residentie 
Floret, want het is al sinds 1959(!) een 
studentenhuis, verbonden aan Olof. En 
natuurlijk de ligging aan zo’n mooie straat 
is ook bijzonder. “Toen het buurhuis te koop 
stond – net in de zomerperiode – hebben 
we maar genoeg herrie gemaakt tijdens 
de kijkdagen zodat de toekomstige kopers 
wisten waar-aan ze begonnen.”  Het meest 
trots zijn de heren op de eigen bioscoop 
in de kelder (groot scherm, beamer, zit- en 

ligplaatsen voldoende) en het eigen café 
op de zolder waar met een echte bar ruimte 
is voor wel meer dan honderd bezoek-
ers! Impulsief hebben ze zich kortgeleden 
aangemeld voor de verkiezing van Studen-
tenhuis van het jaar 2011 en ze verwachten 
daar hoge ogen te gooien. Via www.
studentenhuisvanhetjaar.nl kun je een stem 
uitbrengen op Residentie Floret. Is er nog 
betrokkenheid bij de buurt? “Jawel hoor, 
ieder jaar organiseren we een feest voor de 
kinderen uit de buurt. En bij het straatfeest 
hebben wij de afterparty georganiseerd: 
vooral in trek bij de vrouwen en dochters 
uit de straat. Hier in de buurt hebben veel 
mensen zelf gestudeerd, daardoor gunnen 
ze het ons wel. Ze maken er geen prob-
leem van dat we soms iets te luidruchtig 
zijn. Kortgeleden stond een buurman met 
zijn dochter voor de voordeur: Of we nog 
een tv wilden hebben? Jawel hoor!” 
En onderweg naar huis denk ik: “Tjee, wat 
is het lang geleden dat ik student was…”

Avondeten met de hele club bewoners van Residentie Floret.
Een traditie met een traditioneel gerecht: spaghetti
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Toen van een emigratie niets kwam, 
heeft Bertram het heft in eigen hand 
genomen. Begin december 1941 waagde 
hij met Alfred de Wit, een vriend van 
hem, een poging een illegale oversteek 
naar Engeland te maken. Een eveneens 
uit Tilburg afkomstig echtpaar, namelijk 
Franz Robert Spier (1913-1942) en zijn 
echtgenote Justine Leonie (Tineke) Spier-
Bendien (1920-1945) namen samen met 
hen deel aan de vluchtpoging. Zij woonden 
tot aan hun vlucht in de Tilburgse wijk 
Zorgvlied. Vermoedelijk door verraad is 
het schip waar zij op voeren even voor 
de kust van Oostvoorne door een Duits 
patrouillevaartuig onderschept. 
Bertram, Alfred en het echtpaar werden 
gearresteerd en overgebracht naar de 
gevangenis in Scheveningen, het beruchte 
Oranjehotel. Hier lieten zij een opmerkelijk 
levensteken achter: in cel 362 krasten hij, 
Alfred de Wit en hun twee lotgenoten hun 
naam in de muur of de deur. 

Op transport
Door de bewaarde gegevens over dit 
viertal te combineren kunnen we de 
laatste maanden van de drie mannen 
reconstrueren. In februari of april 1942 
werden zij getransporteerd naar Kamp 
Amersfoort. Dat kamp was een klein en 
provisorisch gevangenenkamp, dat onder 
toezicht stond van de Sicherheitspolizei 
(Sipo) en Sicherheitsdienst (SD). Volgens 
de informatie van het Rode Kruis werden 
Bertram Polak, Alfred de Wit en Franz 
Spier op 16 juli 1942 opnieuw op transport 
gesteld. Die dag werden 312 joodse 
gevangenen uit Kamp Amersfoort per trein 
naar Kamp Westerbork gevoerd. Op station 

Gedenkteken voor slachtoffers en overlevenden (slot)      Toon van Gestel

Op vrijdag 29 april om 11 uur ‘s morgens wordt in de Prof. Dondersstraat ter 
herinnering aan de joodse oorlogsslachtoffers uit onze wijk een ´struikelsteen´ 
gelegd voor Bertram Polak (1918-1942). Als opmaat voor deze steenlegging 
publiceert de buurtkrant in drie afleveringen een samenvatting van het onderzoek van 
cultuurhistoricus Arnoud-Jan Bijsterveld. U kunt het gehele onderzoek terugvinden 
op onze website. 

Hooghalen werden nog eens vijfhonderd 
lotgenoten ondergebracht in de treinstellen. 
Vervolgens ging de trein rechtstreeks naar 
vernietigingskamp Auschwitz, waar deze op 
17 juli zou zijn aangekomen. 
Bij aankomst in Auschwitz kregen de drie 
mannen een zogenoemd matriculenummer, 
hetgeen betekent dat zij voor tewerkstelling 
werden geselecteerd. Bertram Polak kreeg 
als kampnummer 48.321. Vrijwel alle 
mannen van dit julitransport zijn uiterlijk 
in september 1942 in (de omgeving van) 
Auschwitz aan de gevolgen van ziekte, 
uitputting of vergassing overleden. Een 
maand na aankomst, op 16 of 17 augustus 
1942, vonden Bertram Polak en Franz 
Spier de dood, mogelijk in de gaskamers. 
Voor Bertram wordt officieel 17 augustus 
1942 als datum en Birkenau als plaats 
van overlijden aangehouden. De precieze 
sterfdatum van Alfred de Wit is niet bekend. 
Justine Spier-Bendien, de enige vrouw 
van het Tilburgse viertal, werd op 28 
september 1942 naar Kamp Ravensbrück 
overgebracht. Begin maart 1945 is zij 
overgebracht naar concentratiekamp 
Mauthausen, waar zij op 19 maart 1945 
stierf. 
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Meer slachtoffers uit Tilburg 
Bertram was zeker niet de enige van 
zijn familie die slachtoffer werd van de 
holocaust. Van zijn naaste familieleden 
kwamen van moederszijde een tante, haar 
echtgenoot en één van hun drie zoons 
om, en van vaderszijde een tante, haar 
echtgenoot en hun twee kinderen, alsook 
een neef. En dan hebben het nog maar 
alleen over de naaste familieleden…
De huizen van de gevluchte, verdreven en 
gedeporteerde joodse families in de Prof. 
Dondersstraat werden in beslag genomen 
en kregen nieuwe bewoners van een heel 

ander slag: Rijksduitsers en militairen van 
de Duitse Wehrmacht. Na de bevrijding 
van Tilburg op 27 oktober 1944 trokken 
soldaten van het geallieerde leger in de 
huizen, waaronder die van Alfred en Hans 
Polak. 
De Tilburgse historicus Ad van den Oord 
schrijft op zijn website (www.advandenoord.
nl): ‘Van de 155 Nederlandse en 147 
buitenlandse joden die in Tilburg met 
deportatie bedreigd werden, zou 43,8% om 
het leven komen, bijna allemaal vermoord 
in de vernietigingskampen. Landelijk gezien 
en vergeleken met andere Brabantse 
steden was dit percentage relatief laag. 
Mogelijk heeft de hoge mate van assimilatie 
en een bovengemiddeld inkomen van 
veel joodse inwoners geleid tot meer 
mogelijkheden tot onderduik.’ 
Ad de Beer en Gerrit Kobes van het 
Regionaal Archief Tilburg becijferen het 
aantal joodse slachtoffers in Tilburg op 129. 
Van de acht joodse families die voor de 
oorlog in de Prof. Dondersstraat hadden 
gewoond, waren er vier geheel of op een 
enkel kind na uitgemoord.
Hans Polak, de vader van Bertram, 
stierf enkele maanden na zijn zoon, op 
12 november 1942, in New York aan 
een hartaanval, slechts 54 jaar oud. Zijn 
dochters en tweede echtgenote keerden 
niet terug naar Nederland, maar bouwden 
een nieuw bestaan op in de Verenigde 
Staten. Alfred Polak en zijn echtgenote 
keerden wel terug, in december 1946. “Ze 
moesten een proces voeren om het huis 
terug te krijgen en woonden een half jaar in 
Hotel Riche,” zo herinnert zich Adah Cohn-
Polak. Ze troffen in hun huis op nr. 73 de 
inboedel min of meer ongeschonden aan, 
in tegenstelling tot nr. 77, waarvan vrijwel 
niets bewaard bleef. Alfred Polak zou in 
1956 in Tilburg overlijden; zijn weduwe 
Seraphina Polak-van Cleeff volgde haar 
dochters naar Israel en overleed daar in 
1969. 

Plaatsing struikelsteen 
Inmiddels kleeft aan het door Hans 

 "Deze steen
zij een herinnering
aan alle bewoners
onzer gemeente

vermoord,
in de jaren der bezetting

1940-1945,
wier laatste rustplaats
slechts God bekend is"
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Polak gebouwde huis ruim tachtig jaar 
geschiedenis van lief en leed, dat het 
waard is om herinnerd te worden. En dat 
niet alleen omwille van de doden, maar 
vooral ook omwille van de overlevenden. 
Zij hebben een grote behoefte hun 
herinneringen te delen met hun 
familieleden en met wildvreemden zoals 
u en ik. Met berusting, maar ook met nog 
altijd aanwezig verdriet, of uit een behoefte 
aan Gutmachung delen zij hun ervaringen 
met de naoorlogse generaties. Maar voor 
de dag waarop dat niet maar zal kunnen, 
hebben we nu in ieder geval ook de 
materiële getuigen, bijvoorbeeld in de vorm 
van ‘struikelstenen’, kleine monumentjes 
die de herinnering aan oorlog en vervolging 
in onze dagelijkse omgeving levend 
houden. Zoals het een bekend Joods 
gebruik is om bij een bezoek aan een graf 
een steen op de grafsteen achter te laten, 
zo herinnert een ‘struikelsteen’ aan hen die 
nooit een graf kregen.
Mijn initiatief om een ‘struikelsteen’ te 
leggen voor Bertram Polak wordt op 
29 april 2011 voltooid met de feitelijke 
plaatsing. Zijn naaste verwanten reageren 
ontroerd en instemmend; sommige zullen 
aanwezig zijn. Zijn nicht Adah Cohn-
Polak e-mailde in 2010 vanuit Israel: 
‘Bertram en ik waren echt goede vrienden 
en het verdriet over zijn gruwelijk einde 
zal nooit overgaan. Mijn man, Alfred, en 
ik vinden het idee van een Stolperstein 
buitengewoon en hopen zeer dat het 
werkelijkheid zal worden.’ Zijn halfzus 
Constance Victor-Polak, die Bertram 
nooit heeft gekend, liet weten: ‘First off, 
let me say that I heartily approve of the 
Stolperstein in memory of Bertram. I know 
how difficult, as you can imagine, it was for 
Father to leave him behind when they fled 
Holland in May 1940.’ Judith Rothstein-
Polak, de jongste dochter van Alfred en dus 
een nicht van Bertram, liet me weten dat ze 
dankbaar was ‘for all you are doing to keep 
the memory alive of my beloved cousin 
Bertram Polak’.
Deze reacties sterken mij in het idee dat 

De synagoge aan de Willem II straat

het leggen van ‘struikelstenen’ in de eerste 
plaats van belang is als herinnering aan 
de slachtoffers van vervolging en oorlog, 
maar ook als concrete mogelijkheid 
verhalen, ervaringen en emoties van 
overlevenden en nabestaanden een 
tastbare plek te geven in onze dagelijkse 
omgeving. Het zou dus een goed idee 
zijn dergelijke kleine gedenktekens 
ook te plaatsen voor de overige joodse 
slachtoffers die voor en tijdens de oorlog 
in Tilburg woonden: dat zou betekenen dat 
er nog eens 124 ‘struikelstenen’ geplaatst 
moeten worden, allemaal monumentjes 
waaraan hartverscheurende verhalen en 
indrukwekkende herinneringen vastzitten…
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Steenlegging 29 april 
Buurtbewoners van de Armhoefse Akkers worden opgeroepen om op vrijdag 29 april om 
11.00 uur aanwezig te zijn en hun betrokkenheid te tonen bij de ceremonie van de 
plaatsing van de struikelsteen voor Bertram Polak (1918-1942) voor de deur van Prof. 
Dondersstraat 77. 
Ruim 20 leden van de familie Polak uit drie generaties komen over uit de VS en Israel. Er 
worden toespraken gehouden, door Arnoud-Jan Bijsterveld, door Adah Cohn-Polak (nicht 
van Bertram, 91 jaar oud en opgegroeid in de Prof. Dondersstraat) en door Bertrams 
halfzus Constance Victor-Polak. Een van haar zonen zal Psalm 23 zeggen en een andere 
neef het Hebreeuwse Kaddisj-gebed voor de overlevenden. De familie stelt uw 
aanwezigheid op prijs maar vindt bloemen minder gepast. 
 
 

De buurtraad is samen met Kinderstad, de 
gemeente en de school betrokken bij het 
overleg over het pand. Dit ook omdat de 
buurtraad het gebouw, behalve voor eigen 
vergaderingen, ter beschikking stelde aan 
Heuka, de bloedprikpost, de wijkagent, de 
ouderenadviseur en het Kinderatelier.

Behoud van wijkfunctie
Kinderstad is er een groot voorstander van 
om voor het pand een wijkfunctie te laten 
behouden. Ook voor de buurtraad is dit een 
belangrijk streven. Naast het voordeel van 
kinderopvang en buitenschoolse opvang in 
de wijk, is het de bedoeling dat er straks op 
meerdere manieren wordt samengewerkt. 
Zo is er met het maken van de bouwtek-
eningen al rekening gehouden met de 
bloedprikpost.
Een deel van het speelplein zal straks 
gereserveerd worden voor de kinderen 
van de kinderopvang. Omdat dit buitenter-
rein (voor kinderen van 0 tot 4 jaar) aan 
speciale eisen moet voldoen, zal dit geen 
openbare speelruimte meer zijn. Het groot-
ste deel van het plein zal in gebruik worden 
genomen voor de kinderen van school en 

de buitenschoolse opvang (BSO). Er zijn 
afspraken gemaakt dat na sluitingstijd van 
de BSO - na 19 uur en in het weekend - dit 
speelterrein voor de kinderen in de buurt 
beschikbaar zal zijn. Het is de bedoeling 
dat het een uitdagende speelplek wordt, 
die ook in overleg met de buurtraad wordt 
ingericht.
Er zullen ouders in de buurt worden 
gezocht die een beheergroepje willen vor-
men en bijvoorbeeld het hek willen sluiten. 
Dit is belangrijk om de speelplaats voor de 
buurt open te kunnen houden.

Spelen tijdens verbouwing
Zoals de plannen nu zijn, begint rond 1 mei 
de grote verbouwing van het pand. Er is 
uitgebreid overleg geweest over de moge-
lijkheid, om tijdens deze werkzaamheden 
op het plein te blijven spelen. Maar, omdat 
het gaat om een grootschalige renovatie, 
blijkt dit helaas niet mogelijk te zijn. In ver-
band met de veiligheid is het nodig om het 
grootste deel van het terrein met hekken 
af te sluiten. Door de monumentale boom 
op het plein zijn de mogelijkheden beperkt 
en dit maakt het nog lastiger. Alle partijen 

Verbouwing oude school aan de Van Heutzstraat
Zoals we al in de vorige buurtkrant hebben gemeld: de oude Lidwinaschool aan de 
Van Heutszstraat is een aantal maanden geleden gekocht door Kinderstad. Binnen-
kort begint een ingrijpende verbouwing en daarna zal op de begane grond van het 
pand kinderopvang en buitenschoolse opvang gevestigd worden. Basisschool Arm-
hoefse Akker, die al jaren kampt met ruimtetekort, zal op de eerste verdieping twee 
lokalen in gebruik gaan nemen.
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begrijpen dat het voor de buurt heel jam-
mer is dat er straks niet meer gespeeld kan 
worden. Zeker nu de laatste weken blijkt 
dat het met het mooie weer een zeer ge-
liefde speelplek is. Omdat De Holle Boom 
ook pas op z’n vroegst weer aan het einde 
van de zomer opnieuw wordt opgebouwd, 
betekent dit dat er deze zomer geen grote 
speelplek in de wijk zal zijn. Basisschool 
Armhoefse Akker heeft daarom aange-
boden om mee te denken om bijvoorbeeld 
het schoolplein meer ter beschikking te 
stellen om te spelen. Zodra hier meer over 
duidelijk is, wordt dit bekend gemaakt.

Even doorbijten
We moeten als buurt dus even doorbijten: 
twee speelplekken die tegelijkertijd op de 
schop zijn. Maar het is zeker de bedoeling 
dat het leed volgend jaar zomer is geleden 
en er weer twee mooie speelplekken in 

de wijk zijn: De nieuwe Holle Boom én 
de vernieuwde speelplaats aan de Van 
Heutszstraat.

Wie meer wil weten over de ontwikkelingen 
of wie zich alvast wil aanmelden voor het 
beheergroepje van het speelplein of de 
nieuwe Holle Boom, kan een mail sturen 
naar: buurtraad@hotmail.com. En, voor wie 
geïnteresseerd is: als de bouw begint, ko-
men er bouwtekeningen op basisschool de 
Armhoefse Akker te hangen, zodat ieder-
een kan zien hoe het wordt.

Zie elders in deze buurtkrant voor een 
overzicht van de verschillende buurt-
activiteiten en waar die vanaf eind april 
worden ondergebracht.

Buurtraad Armhoefse Akkers

Nog even lekker spelen op het plein, voordat straks de verbouwing begint
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                                  Lout Donders
                    

Ik moest het nog even checken, want de godsdienstles op de lagere school is 
wel heel lang geleden. Bovendien kwam Darwin er op een bepaald moment 
nog doorheen fietsen. Gelukkig is er Wikipedia, Google en nog een goede 

priestervriend. God had zeven dagen nodig voor de schepping. Hij moest 
behalve het landschap ook nog de bloemen, de bomen, de planten en de dieren 
bedenken en boetseren. Én de mens, twee verschillende soorten. Eigenlijk had 
hij maar zes dagen nodig, want op de zevende dag leunde hij achterover in zijn 
bouwkeet en zag dat het goed was. Toen nog wel. 

De werkers in Moerenburg 2.0 hebben er veel meer dan een week voor nodig. 
Ze zijn al maanden aan het werk en ze zijn nog maanden bezig, terwijl zij alleen 
maar het landschap hoeven te doen. God was daar sneller en handiger in, maar 
goed.
Elke week lopen we een paar keer door Moerenburg. En elke week zien we de 
vorderingen daar. Wat is het spannend en wat wordt het mooi. Ik heb zo’n beeld 
dat daar een soort van God in de bouwkeet zit, die elke dag bedenkt wat hij die 
dag ‘ns aan het landschap kan toevoegen of veranderen.

Rechte stroompjes kronkelen nu ineens vrolijk door het landschap. Waar weiland 
en maïs heerste, ontstaan nu kikkerpoeltjes, waarin het straks in het voorjaar 
zal vergaan van het gekwaak. Visvijver De Buunder ondergaat een metamorfose 
en komt ineens tevoorschijn, na jaren verscholen achter gesloten hekken wat te 
hebben liggen mijmeren. Ineens ziet die er anders uit: licht, ruim, verstild in de 
ochtendnevel. Twee dikke ganzen dobberen in de vroege lentezon in het midden 
op het water en gakken tegen elkaar dat ze het mooi vinden.
 
Het gebied dat ik ooit heb omgedoopt tot het Brokx-bos is toegankelijk gemaakt. 
Je kunt daar nu al langs het water op een nieuw pad wandelen. Fascinerend is 
het om te zien hoe ze met een graafmachine wat rommelen in de Nieuwe Leije 
en de Voorste Stroom. Eerst lijkt het alsof ze eilandjes maken. Een week later 
blijken het soepele bochten te zijn, die tegenwoordig ‘meanders’ heten. 
Verrassend was onlangs de verhuizing van een hele serie knotwilgen. Niet van 
die ielige kleintjes die ik waarschijnlijk nooit meer oud en dik zie worden. Nee, 
al redelijk doorgegroeide exemplaren, nu nog liefdevol beschermd door houten 
steunen, zodat ze op hun nieuwe stek even op adem kunnen komen. Het is 
mooi om het allemaal te zien groeien en veranderen. Het lijkt een beetje op een 
vroege voorjaarsbeurt. En het is besmettelijk: Café Zomerlust, Manege Hooijen, 
B&B Moerenburg (zo zal die toch wel gaan heten?). Overal zijn mensen aan de 
slag. Moerenburg gonst. De herschepping tot Moerenburg 2.0 maakt blij en als 
buurtbewoner een beetje trots. En alle scheppers mogen ook trots zijn. Ook zo 
benieuwd hoe het eruitziet als het klaar is? 
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Uitnodiging 

Neighbourhood Business Café  
 
Donderdag 28 april organiseren de eerstejaarsstudenten van Studio T het 
Neighbourhood Business Café, een kennismaking tussen (lokale) ondernemers, 
studenten en buurtbewoners.  
 
Studenten organiseren deze avond door het verzinnen van een thema, het uitnodigen van 
gasten, de fysieke organisatie van de avond zelf, etc. Zoals de naam al doet vermoeden 
zijn alle buren, jong en oud uit de wijk Armhoefse Akkers van harte welkom. Er worden 
passende activiteiten ook voor kinderen georganiseerd. Het thema van de avond is naast 
het ‘neighbour zijn’ ook lokaal en duurzaam ondernemen. Er zal een panel zijn van lokale 
ondernemers die met elkaar en de overige gasten in discussie zullen gaan. Verder zijn er 
workshops en is er een kennismaking met de verschillende specialisaties (stad- en 
wijkmanagement, food & business, energiemanagement, watermanagement en vrijetijds- 
management). 
Gedurende de aanloop naar 28 april is het de moeite waard om de website www.studiot.nl 
ofwel de facebookpagina www.facebook.com/studiotmbobusinessschool in de gaten te 
houden voor het precieze programma. 

Naast de functie van café krijgt Zomerlust 
aan de Oisterwijksebaan ook een 
informatiepunt voor nationaal landschap 
Het Groene Woud. Hier kan men straks 
informatie krijgen over activiteiten, 
wandelroutes en streekproducten in 
landschapspark Moerenburg. 
De verwachting is, dat hierdoor meer 
mensen Zomerlust gaan bezoeken. 
Daarom worden er parkeerplaatsen 
gemaakt en komen er fietsenstallingen met 
een oplaadpunt. 

Verkeersdrempel
Er wordt ook een verkeersdrempel 
aangelegd. Vanwege het toenemende 
fiets- en wandelverkeer is het nodig om 
snelheidsremmende maatregelen te treffen 
op de Oisterwijksebaan. De gemeente 
gaat daarom een verkeersdrempel maken 
over de volle breedte van de weg. Het 

Café Zomerlust krijgt informatiepunt

De afgelopen weken heeft café Zomerlust een ware facelift ondergaan. Met een 
nieuwe terrasoverkapping en de uitbreiding met een (feest)zaal ziet eigenaar Gijs van 
Esch de toekomst met vertrouwen tegemoet.

verkeer kan met maximaal 60 km/uur 
over de drempel rijden. De drempel komt 
halverwege de Oisterwijksebaan te liggen, 
tussen de Hoevense Kanaaldijk en de 
Moerenburgseweg.

Facelift voor 75-jarige
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Medewerkers van Waterschap De Dommel 
bezochten het pandje vanwege onderhoud 
en kregen meteen argwaan: hier klopt iets 
niet! Zij belden de politie. In de kelder trof 
de politie in de ene ruimte 205 planten aan 
en daarnaast werden nog eens 239 stek-
ken gevonden. Er is niemand gearresteerd. 
De politie is nog op zoek naar de exploitant 
van Café De Worm. 

Antikraak
Al een aantal jaren wordt het huisje 
antikraak ‘bewoond’ in opdracht van de ge-
meente of waterschap de Dommel. Dat is 
ons even onduidelijk. Vanuit KORT (Kunst 
Openbare Ruimte Tilburg) is er een aantal 
activiteiten georganiseerd, sinds de Dom-
mel niet meer actief is op het RWZI-terrein.  
Daar hebben we steeds over geschreven, 
zoals over het Rodekool-veldhospitaal. 
Daarna is er Café De Worm gevestigd. 

Eind vorig jaar werd daar nog een serie 
van Het Sterkste Verhaal van Nederland 
opgevoerd door de Tilburg Cowboys, maar 
sinds november vorig jaar konden zij daar 
niet meer terecht. 
Er werden vanuit de buurt wel eens vraag-
tekens bij dit ‘café.’ Jammer dat er niet 
eerder controle werd uitgeoefend door de 
bevoegde instanties. 

Wat er verder met het pandje gaat ge-
beuren is op dit moment nog niet duidelijk. 
Bekend is dat de subsidie aan allerlei cul-
tuurevenementen die er gehouden werden 
door Waterschap De Dommel voorlopig is 
beëindigd.. Overigens was na één dag het 
bord ‘Hennepkwekerij geruimd’ al weer van 
de voorgevel verdwenen.

Weer hennep in Moerenburg                                              Corin Sweegers

Op donderdag 23 maart was er volop drukte op de voormalige RWZI aan de Hoevense 
Kanaaldijk. Vooral veel politie. In het gebouwtje tegenover de Piushaven, het 
voormalige kantoortje, waren in de kelder twee hennepkwekerijen aangetroffen. 

Het pand met daarop het bordje, waarop vermeld 
stond dat er een hennepkwekerij geruimd was
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Een prettige wandeling in Moerenburg

Jean Rijckmans is een van de vele trouwe bezoekers van het Landschapspark 
Moerenburg. Hij volgt de huidige werkzaamheden op de voet en is nieuwsgierig 
naar de veranderingen. Hierbij zijn impressie.

Moerenburg 
herleeft door 
herinrichting ofwel 
‘Beekdalherstel” van 
het verdere verloop 
van de Nieuw Leij, 
gezien vanaf het 
Wilhelminakanaal. 
Het heet vandaaraf 
De Voorste Stroom. 
Zo is mij uitgelegd 
door de heren 
van Hoessel en 
Verschuren  van de 
gemeente Tilburg. 
De werkzaamheden vallen onder het begrip natuurontwikkeling’en daarvan is de 
‘hermeandering’ – het opnieuw in bochten leggen van het water - thans in volle gang. 
Een bocht in aanleg is op de foto te zien, evenals de graafmachine. 

Daarna de 
eindsituatie. Er 
liggen hopen aarde 
die uit de nieuwe 
bedding komen 
en later de oude 
geul weer moeten 
opvullen. Voorts 
wordt de resterende 
aarde gebruikt om - 
waar nodig - paden 
aan te leggen en 
ophogingen te doen. 
Er is ook aandacht 

voor de Korvelse Waterloop, die oorspronkelijk begon in het centrum van de stad, 
vandaar de naam, en daarna verder is uitgediept en verbreed tot de Piushaven. Het 
vervolg daarop was het gebruik van die waterloop, om als afvoer van de waterzuivering 
dienst te doen. Men heeft toen de wallenkanten verstevigd met een ijzeren damwand, 
die binnenkort voor een gedeelte zal worden afgebroken. 
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Interessant is dat 
er een andere 
stroom, beginnend 
ongeveer bij het 
Hazennest, gaat 
naar Tilburg-Noord, 
Zuiderkruisweg 
hoek Sweelinklaan, 
genaamd De Zwarte 
Rijt. Deze kleine 
waterloop loopt 
voor het grootste 
deel door particulier 
land en komt uit in 
de Voorste stroom. 
Daar zijn volop 

werkzaamheden verricht, kikkerpoelen gegraven en heraanplant van oude knotwilgen, 
alsmede wandelpaden aangelegd. Dit intieme gebied heeft wegen en weggetjes met 
zitbanken, waar het goed toeven is.
Dit wandelgebied kent weilanden waarop koeien grazen. Daardoor mogen honden er 
niet vrijelijk rond rennen, want doen zij er een grote boodschap dan kan het zijn dat 
daardoor eerst het veevoer ( het gras) en daardoor de melk besmet wordt. 
Belangstellende lezers kunnen veel meer informatie vinden in de nota 
Missielandschapspark Moerenburg een onderdeel van de site Landschapspark 
Moerenburg.

Jean Rijckmans

Een lange broek en géén lippenstift                                    Judith Doljé

In januari stond de oproep van de buurtraad in de wijkkrant: ‘Help onze buurt 
hartaanvalveilig te maken’. Inmiddels hebben 32 buurtbewoners zich aangemeld als 
belangstellende. De informatie- en kennismakingsavond in De Kubus op 28 februari 
werd door twintig mensen bezocht. 

De buurtraad heeft zich de afgelopen 
maanden sterk gemaakt voor de plaatsing 
van vier AED-kasten in onze wijk. Gehoopt 
wordt dit aantal, in samenwerking met an-
dere organisaties in de wijk, zoals de GGZ 
en Studio T, op korte termijn te realiseren. 
Als dat lukt, is in de gehele wijk binnen een 
straal van 300 – 500 meter AED-apparatuur 
beschikbaar. Als er dan ook nog voldoende 
getrainde wijkbewoners zijn, om deze 
apparaten te kunnen bedienen, is onze wijk 
‘hartaanvalveilig’. 
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Basistraining reanimatie
Op de informatieavond geeft Ad van Laar-
hoven van EHBO Petrus Donders een korte 
toelichting op de basistraining. Die training 
wordt gegeven door twee medewerkers 
van Petrus Donders en duurt drie uur. Aan 
het eind van de avond weten de deelne-
mers hoe je iemand zowel zonder als met 
AED-apparatuur, moet reanimeren. “De 
brandblusser van de hartpatiënt”, noemt 
Ad het apparaat. Om ook praktische erva-
ring op te doen, wordt geoefend met twee 
poppen. Maar: “Wel een lange broek aan 
op de training dames en géén lippenstift,” 
adviseert Ad dringend. “De poppen zijn erg 
duur, 2400,- euro per stuk, en lippenstift 
gaat er niet meer van af.” Dit zal voor de 
meeste dames geen probleem zijn. Als ooit 
echt gereanimeerd zal moeten worden, 
spelen broek en lippenstift uiteraard geen 
enkele rol. Dan gaat het er alleen maar om, 
om snel en vakkundig te handelen.
Wie de basistraining met goed gevolg 
doorlopen heeft, krijgt een certificaat. En 
is vanaf dat moment een gediplomeerde 
AED-hulpverlener.

Aanvullende training
De oproep in de buurtkrant werd ook opge-
merkt door buurtbewoner Anton Jacobs. Hij 
is docent gezondheidskunde op het ROC 
en bevoegd LPEV-instructeur. LPEV staat 
voor Landelijk protocol eerstehulpverlening. 
Google LPEV en je vindt ruime informatie 
over de stichting LPEV, die diverse eerste-
hulpopleidingen heeft ontwikkeld. Anton wil 
graag zijn steentje bijdragen aan dit project 
en heeft aangeboden gratis een aanvul-
lende training te geven. In circa twee uur 
gaat hij in op de verschillende aspecten, 
die bij het reanimeren en alles daaromheen 

te pas komen. Zo geeft hij adviezen over 
het optimaliseren van de aanslui-ting met 
de professionele hulpverlening. Gebruikt 
iemand medicijnen? Is hij of zij misschien al 
bekend bij cardiologie? Hoe meer informa-
tie ter plaatse al gegeven kan worden aan 
de medewerkers van de ambulance, hoe 
beter het is. Welke informatie is dan van 
belang en hoe kun je deze uit de omgeving 
van het slachtoffer verzamelen? Ook tips 
en adviezen met betrekking tot de omgang 
met familieleden en omstan-ders worden 
behandeld. De training is een goede aan-
vulling op de basistraining en gaat net een 
stapje verder. “Het maakt dat je als hulpver-
lener extra uitgerust bent, om dit werk te 
kunnen doen,” zegt Anton. “En daarmee 
vergroot je ook weer de overle-vingskansen 
van het slachtoffer.” 

Twee weken later hebben de eerste 
twaalf wijkbewoners de basistraining 
AED-hulpverlener met succes doorlopen. 
Eenzelfde aantal heeft zich aangemeld 
voor de basistraining twee weken later en 
ook de aanvullende trainingen zijn inmid-
dels gepland.
Er wordt hard gewerkt aan het hartaanval-
veilig maken van onze buurt. En het ziet er 
naar uit dat dit doel, dankzij de inspannin-
gen van de buurtraad en de vrijwilligers in 
onze wijk, binnenkort bereikt is!

Meer informatie over dit onderwerp is o.a. 
te vinden op www.Heart-safe.nl en op
 www.aedtilburg.nl. 
Op de site van de buurt-raad - buurtkrant, 
www.armhoefseakkers.com, is een AED-
pagina in ontwikkeling.
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De titel van de expositie was ‘Ondergronds’ 
en in de catalogus werd als verklaring een 
verband gelegd met de grootscheepse 
bezuinigingen die de kunstsector gaat 
treffen. De kunst lijkt weer ondergronds 
te moeten gaan net zoals vóór de jaren 
zeventig. Vanaf die tijd werd de kunstsec-
tor op alle mogelijke manieren door de 

Carré gaat ondergronds                                                   Toon van Gestel 

´t Duvelhok gaat binnenkort dicht als expositieruimte en kunstenaarsatelier. Ervoor in 
de plaats komt een restaurant voor studenten van de Universiteit van Tilburg. Van 24 
maart tot en met 3 april was er een expositie van kunstenaars uit Carré, om het einde 
van het ´t Duvelhok te accentueren. 

overheid gesubsidieerd. In Tilburg konden 
daardoor allerlei nu bekende kunstinstituten 
ontstaan, zoals 013 (voorheen Noorderligt), 
Paradox en ’t Duvelhok zelf. Nu blijft de 
knip voor de kunst gesloten.

Huiveringwekkend
Op de expositie was werk te zien van o.a. 
Gijs van den Elshout, Nel Donkers, Jan 
van Krieken, Marianne van Hest en Wouter 
van de Wouw met als thema ‘Het onder-
grondse’. Dat leverde een indringend beeld 
op van de dood als mysterium tremendum 
et fascinans, huiveringwekkend en fasci-
nerend tegelijk. 
In de catalogus van de expositie, - beslist 
een collector’s item -, is een cd bijgevoegd 
van Tilburgse musici als Reina Wagenaar, 
Jacques Palinckx en Tom Sikkers. Ook zijn 
de beste verhalen erin opgenomen van de 

verhalenwedstrijd die de expositie omlijstte 
De expositiecatalogus is ontworpen door 
Wout van de Wouw. Er zijn 500 exemplaren 
in omloop gebracht, dus met enig geluk valt 
er nog een van de op de kop te tikken.

Entree expositie Ondergronds

Onderaardse toegang
Wout van de Wouw
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Afgelopen 2 maart begon het vijfde seizoen van het Kinderatelier. 
Weer hebben meer dan 150 kinderen zich opgegeven om op woens-
dagmiddag lekker te knutselen. Op 16 maart was het de beurt aan 
de kinderen van groep 1 t/m 3 om cupcakes te versieren. Dat 
konden ze heel goed: ze gingen met prachtig versierde cakejes in 
een mooi doosje naar huis! 
De komende weken staat sleutelhangers maken, werken met brooddeeg, een 
muziekmiddag en een avontuur in de natuur op het programma.

De leiding van het Kinderatelier

Cupcakes versieren bij het Kinderatelier

Ik was er enigszins verlegen mee hoe ik 
hier mee om moest gaan. Ik mocht zelf 
een goed doel zoeken waar ik het schilderij 
voor ter beschikking wilde stellen. Dat was 
nog niet zo gemakkelijk, totdat een vriend 
van ons redelijk plotseling overleed en zijn 
enige wens was, dat we met zijn allen zijn 
zoon zouden steunen bij zijn beklimming, 
de sponsorfietstocht Alpe d’HuZes op 9 

Flinke bijdrage KWF dankzij Lieske Stieger                          Corin Sweegers

Lieske heeft geheel belangeloos een schilderij ter beschikking gesteld aan een 
vrijwilliger. Deze vrijwilliger was uw verslaggeefster. Ik bespaar u alle argumenten 
van Lieske waarom ze dit aan mij wilde geven, maar ik was zeer vereerd en heb het 
aanbod met twee handen aangenomen. 

juni 2011. Meer informatie vindt u op: www.
opgevenisgeenoptie.nl  

Veiling
Het einddoel is een zo groot mogelijke 
financiële bijdrage aan het KWF, Koningin 
Wilhelmina Fonds, bij elkaar te krijgen. 
Toen waren we er snel uit. Dit was een 
heel goed doel. Ik mocht het schilderij zelf 
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Gedicht van Lieske op het schilderij:  
 
Langs	  het	  pad	  van	  het	  dagelijks	  	  
verkleuren	  het	  donker	  en	  het	  licht	  
achter	  ieder	  verhaal	  
een	  heel	  ander	  menselijk	  gezicht	  
 
 

komen uitzoeken in het schitterende atelier 
van Lieske, ‘Stylyske’ aan de Pelgrimweg. 
Dat uitzoeken was misschien nog wel het 
moeilijkste van alles. Nu moesten we nog 
een manier vinden, zodat het schilderij 
zoveel mogelijk op zou brengen voor het 
KWF. Het schilderij hebben we geveild 
onder de oude zakenrelaties en vrienden 
van Wim, met daarbij de opmerking dat als 
je niet wilde bieden op het schilderij je ook 
gewoon geld over mocht maken. In totaal 
heeft het schilderij hierdoor maar liefst 

2.500,- euro opgebracht voor het goede 
doel.
Een geweldig bedrag waarvoor we Lieske 
via deze weg nogmaals willen bedanken 
(wat ze eigenlijk helemaal niet wil) en 
misschien brengt bovenstaande anderen 
ook nog op ideeën. Het blijft hard nodig 
om zoveel mogelijk financiële middelen te 
vinden voor onderzoek naar de ziekte met 
de grote K…, waar helaas veel mensen, 
bijna iedereen, op de een of andere manier 
mee te maken krijgen.
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Die steun was niet alleen van morele 
aard, maar ook van financiële: in de 
gemeentelijke begroting was tot voor 
kort een miljoen euro opzij gezet in de 
grootschalige reserves. Nu er bezui-
nigd wordt bij de gemeente Tilburg – en 
ook omdat er weinig schot zit in de her-
ontwikkeling van de kerk – vraagt de 
werkgroep Kerk en Klooster de politieke 
partijen om een gesprek.

Steun
In een brief schrijft de werkgroep eind 
maart dat ze hoopt dat de raadsbrede 
steun die er altijd is geweest overeind 
blijft: ‘Elke partij heeft bij herhaling gezegd 
behoud en herbestemming te omarmen, 
zij het niet tegen elke prijs. Dat begrijpen 
wij, maar met dit schrijven willen we 
voorkomen dat er geen enkel bedrag meer 
gekoppeld is aan de steun die u ons altijd 
heeft toegezegd. Wij hebben vertrouwen in 
de politiek, vertrouwen in een consistente 
benadering en hebben nimmer een signaal 
gehad dat er in de opstelling van de 
politieke partijen enige verandering op dit 
dossier is.’

Herbestemming
Recent heeft de werkgroep de 
verantwoordelijke wethouders een brief 
geschreven, met de vraag om bijgepraat 
te worden over de gebrekkige voortgang. 
Er vinden nog steeds gesprekken plaats 
tussen de gemeente Tilburg en het bisdom 
’s-Hertogenbosch, maar daarover worden 
geen mededelingen gedaan. Er zouden 
plannen zijn voor de herbestemming 
van een deel van de kerk, mogelijk 
vergelijkbaar met de aanpak van de Petrus 
Donderskerk aan de Enschotsestraat. 

Spreektijd
Op de brief van de werkgroep is een 
nietszeggend schrijven van de gemeente 
ontvangen, wat mede aanleiding is voor 
de werkgroep om nu spreektijd te vragen 
in de commissie Fysiek. Daar wil men met 
de fracties overleggen over de stand van 
zaken, over stappen die mogelijk gezet 
kunnen worden, over het behoud van 
middelen. De werkgroep schrijft: ‘altijd 
blij te zijn geweest met de steun van de 
politieke partijen en met de toezegging om 
een aanzienlijk bedrag te reserveren voor 
herbestemming. Ook is er veel waardering 
voor de pogingen die het stadsbestuur 
heeft gedaan om met het bisdom tot 
overeenstemming te komen. 
Uw steun mag niet verloren gaan, omdat 
de Sacramentskerk niet verloren mag 
gaan. Wij rekenen op u, ook in financieel 
barre tijden.’

Werkgroep Kerk en Klooster daagt politieke fracties        Pieter Siebers

De Sacramentskerk staat er nog steeds, en dat is mede te danken aan de politieke 
partijen van Tilburg, die vrijwel allemaal bij de verkiezingen van zowel 2006 als 2010 
lieten weten het behoud van de markante kerk aan de Ringbaan-Oost te steunen. 

De Ringbaan-Oost vanuit de kerktoren
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En laat nu één van de oprichters van die 
stichting deel uitmaken van dit groepje 
stoere mannen. Buurtgenoot Yvo Peters 
heeft al veel logistiek voorwerk gedaan, 
onder meer door het land al eerder te 
bezoeken. De andere drie mannen kunnen 
zich dan ook helemaal concentreren 
op het uitvoeren van de taken. Die zijn 
uiteenlopend: van het bouwen van huizen 
(eigenlijk hutten), schooltjes en sanitaire 
voorzieningen tot het aanleggen van 
waterpompen. Een aantal van deze 
projecten wordt gesteund door Lionsclub 
Roomley Tilburg en de rommelmarkt van 
het Mill-Hillcollege.

Broodnodige fondsen
De mannen kennen elkaar via hun 
gezamenlijke hockeyverleden bij Were Di. 
Joop van den Assem en Yvo Peters spelen 
samen in het oudste veteranenteam, 
Hans Meijs en Kees van Zantvoort spelen 
(nog) een trapje hoger. Twee weken 
lang - van eind april tot begin mei - gaan 
ze de handen uit de mouwen steken. 
Niet alleen dat overigens. In Nederland 
zijn ze bezig geweest met het werven 
van de broodnodige fondsen. Die lopen 
uiteen van een bescheiden gift van enkele 
euro’s tot de aanvraag bij een groot fonds. 
Het grootste deel van het geld wordt 
gebruikt voor aankoop van materiaal 

voor het bouwen van nieuwe hutten en 
waterpompen. Daarnaast worden onder 
meer waterfilters, kleding, fietsen en 
sanitair materiaal gekocht. Als start van dit 
project zullen deze mannen zelf de eerste 
hutten gaan bouwen.

Wilt U deze actie graag ondersteunen? Dat 
kan! U kunt een donatie overmaken op rek.
nr. 5624.08.525 t.n.v. Stichting Cambodia-
Dutch in Eindhoven o.v.v. je naam en 
‘Armhoef’. 
Voor meer informatie over de komende 
reis: Yvo Peters, Oisterwijksebaan 147.  
Tel. 543 63 36 of e-mail: 
yampeters@home.nl 
Meer informatie over de Stichting 
Cambodia-Dutch: 
www.cambodia-dutch.org. 

Tilburgse handen bouwen in Cambodja

Bijzonder verlof was nodig om vier mannen op pad naar Cambodja te laten gaan. 
Cambodja? Dat kies je niet zomaar. De Stichting Cambodia-Dutch werkt al sinds 2008 
op non-profit-basis aan het opzetten van projecten die het leven van de Cambodjanen 
verbeteren. 
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Van Heutzstraat 1a dicht… 
Waar kunt u de komende tijd 

terecht? 	  
 
Rond 1 mei begint Kinderstad aan de verbouwing van de oude Lidwinaschool aan de 
Van Heutszstraat 1a. De verschillende buurtactiviteiten die daar een plaats hadden, 
gaan daarom (tijdelijk) verhuizen.  
 
De buurman, Studio T, heeft ruimte aangeboden in hun school en daar zijn we als buurt 
heel blij mee. U kunt dus voor veel activiteiten daar terecht.  
Voor Studio T geldt: de ingang is niet door de voordeur aan de Loudonstraat, maar u kunt 
door de poort aan de Van Imhoffstraat de school binnengaan. Daar wordt aangegeven 
waar u naar toe kunt. 
 
§ Bloedprikdienst 

Vanaf woensdag 27 april voortaan elke woensdagochtend bij Studio T. Let op, ook 
gewijzigde (kortere) tijd: van 9.15 tot 9.45 uur! 

§ Buurtraadvergadering  
Elke 2e dinsdag van de maand om 20.30 uur. Deze vergadering is openbaar. We 
vergaderen nog 1 keer in de Van Heutszstraat op 12 april. Vanaf dinsdag 10 mei is 
onze vergadering bij Studio T. 

§ Ouderenadviseur  
Piet Brokke stopt voorlopig met zijn spreekuur. Hij blijft wel werken in onze wijk. U kunt 
hem bereiken op tel. 06 333 081 37 voor vragen of het maken van een afspraak voor 
bijv. een bezoek aan huis. 

§ Wijkagent 
Onze wijkagent Peter Aikema houdt om de twee weken spreekuur in de wijk, op 
woensdag van 19.00 tot 20.00 uur. Vanaf woensdag 4 mei voortaan bij Studio T. 

§ Kinderatelier  
Bij de programma-indeling staat aangegeven waar de kinderen elke woensdagmiddag 
verwacht worden. Vanaf 27 april is dat op verschillende locaties. Bij vragen, mail naar: 
kinderatelierarmhoef@hotmail.com 

§ Heuka  
Die probeert een doorstart te maken. Tot de zomervakantie vinden de groepsavonden 
plaats in de basisschool. Intussen zoeken ze samen met de buurtraad naar een 
geschikte nieuwe ruimte. 

 
Bij onduidelijkheden kunt u mailen naar buurtraad@hotmail.com 
 
Buurtraad Armhoefse Akkers 
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Een paar weken geleden (half maart) 
was het wel heel gortig. Op de hoek 
Moerenburgseweg / Oisterwijksebaan 
lopen vier pony’s. Deze zijn die dag 
gevoerd met de verouderde inhoud van 
een koelkast. Rotte gekookte eieren, 
bedorven gehakt, haringen, blauwe kaas 
en shumisticks, nog in plastic verpakt,  
lagen er in de wei. Gelukkig was er een 
oplettende voorbijganger die de eigenaar 
waarschuwde, waardoor erger voorkomen 
kon worden. Dit kan dus echt niet. Dieren 
mogen geen bedorven voedsel eten, maar 
zeker geen plastic. Als dat in de darmen 
terecht komt, krijgen ze een koliekaanval, 
die maar zelden wordt overleefd.
De bedorven inhoud van uw koelkast hoort 
in de kliko en zeker niet ergens in een wei 
met dieren gedumpt te worden. Dit geldt 
natuurlijk niet alleen voor de inhoud van uw 
koelkast, maar voor al het afval dat helaas 
overal wordt neergegooid.

Voeren van de lammetjes, schapen en pony’s mag               Corin Sweegers

In Moerenburg lopen volop dieren. Nu in de lente zien we volop lammetjes in de wei. 
De paarden staan weer hele dagen buiten. Als u wandelt, is er niets zo gezellig als 
deze dieren wat te voeren. Dat mag. Een stukje oud droog brood, een wortel of een 
appel kan helemaal geen kwaad. Niet te veel en zeker geen plastic laten slingeren, 
want dat is wel heel slecht.

Op 26 maart zijn de eerste ooievaars 
alweer in Moerenburg gesignaleerd. 
Ze waren met drie volwassen vogels en 
vlogen volop heen en weer om een mooie 
plek te vinden. Hopelijk gaan ze die een 
vinden. 

Iedere maandagavond is er de wekelijkse 
repetitieavond in de Pelgrimhoeve. En 
eerlijk is eerlijk, als je binnen bent en je 
hoort ze zingen, dan moet je de neiging 
onderdrukken om niet mee te gaan zingen. 
Het koor heeft ruim zestig leden en ook 
een ledenstop. “Alleen voor mannen staan 
we nog wel open, want zoals je ziet is 
tweederde van de leden nu vrouw.” Het 

koor wordt tijdens de repetitie muzikaal 
begeleid door drie accordeonisten en 
een metronoom. Deze grote trom wordt 
bespeeld door buurtgenoot Irma Janssens. 
Irma vertelt: “Het koor is heel snel gegroeid 
in de beginjaren, nu hebben we inmiddels 
een ledenstop. Maximaal 50% van de 
leden is afkomstig uit de wijk en de rest is 
van daarbuiten, zelfs van buiten de stad.”

Tien jaar smartlappenkoor de Kruikenzeikers           Willianne Verbakel

Zo’n tien jaar geleden zaten wijkbewoners Toos Willems en Jos Nooteboom op een 
verjaardag en ontstond het idee om met een smartlappenkoor te beginnen.  Jos 
vroeg aan Peter de Leeuw van de Pelgrimhoeve: “Vind je het niet leuk om het hier te 
doen?” En zo is het begonnen en Peter is inmiddels het langst lid van het koor. Op 
16 april gaat het smartlappenkoor het tienjarig bestaan vieren in hun eigen residentie 
Pelgrimhoeve. 
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Het repertoire
“Ach, het zijn niet allemaal smartlappen 
hoor. We hebben inmiddels zo’n zeventig 
nummers in ons repertoire van Twee 
reebruine ogen, Ik verscheurde je foto, 
Vuile huichelaar, Schrobbelerlied tot 
De klok van Arnemuiden. Het is in de 
afgelopen tien jaar steeds professioneler 
geworden met een speciale dirigent-
vakman, Ab van den Boer, ook dirigent 
van het oude Sacramentskoor, die de 
nummers instudeert en de moed had om 
het koor een cursus notenlezen te geven. 
Hans Vingerhoets is ook dirigent en 
leider bij de vele optredens. Ongelooflijk 
hoeveel optredens ze geven! Op diverse 
korenfestivals zijn ze present, zoals in 

de Stadhuisstraat in Tilburg op Tweede 
Paasdag, maar ook in bejaarden- en 
verzorgingstehuizen treden ze op. “In de 
maand april staan wel zo’n zes optredens 
ingepland.” 

De drie zingende zusjes 
Han Bertens van de Hoevense Kanaaldijk 
meldt: “Ik zit met twee zussen bij het koor. 
Ik ben overgestapt van het Sacramentkoor 
toen de kerk werd gesloten. We vinden 

zingen gewoon leuk en de sfeer in het 
koor is gewoon goed.” Sjan Klazen van 
de Oisterwijksebaan - ja, ook bekend van 
de Heuka - vindt het “gewoon gezellig en 
lekker om te zingen en ook nog makkelijk 
in de buurt. Ik zal niet snel een repetitie 
overslaan!” Iedereen heeft wel een favoriet 
nummer, voor Sjan is dat Bora Bora 
in Tahiti-EE. Geen flauw idee om welk 
nummer het gaat! 

Feest vieren
Zoals gezegd op 16 april is er groot feest. 
Peter van de Pelgrimhoeve en wijkbewoner 
Karel Vermeulen – ook lid! – zitten in de 
feestcommissie. “Met een rommelmarkt en 
een kerstbingo hebben we geld bij elkaar 
gesprokkeld voor het feest. En wordt er 
op het feest ook nog gezongen? Ja, wie 
weet, misschien wel ons eigen lied (!): het 
Kruikezangerslied.

Wil je nog meer weten over het koor? 
Ja, inderdaad, natuurlijk hebben ze een 
website: www.kruikenzangers.nl En wil je 
ze eens horen? Ga dan zeker op Tweede 
Paasdag, 25 april naar het korenfestival in 
de Stadhuisstraat of sluip binnen op één 
van de repetitieavonden. 

Repetitie in de Pelgrimhoeve

Tussendoor tijd voor een drankje
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Buurtraad	  en	  redactie	  bedankt!	  
	  
Ik	  was	  zeer	  verrast	  toen	  Toon	  van	  Gestel	  mij	  een	  cadeau	  kwam	  brengen	  namens	  
de	  buurtraad	  en	  de	  redactie	  van	  de	  buurtkrant:	  een	  prachtige	  foto	  gemaakt	  
door	  Anne-‐Marie	  Smulders.	  Die	  krijgt	  een	  mooi	  plekje	  bij	  mij	  thuis.	  Bedankt!	  Ik	  
zal	  vele	  prettige	  herinneringen	  houden	  aan	  de	  gezellige	  samenwerking	  en	  aan	  
de	  contacten	  met	  alle	  bezorgers,	  jarenlang.	  Voor	  jullie	  nog	  veel	  succes	  in	  onze	  
wijk	  en	  met	  het	  samenstellen	  van	  onze	  krant.	  
	  
Lieve	  groeten,	  Will	  Vriens-‐Prins	  
	  
	  
	  

Cursisten worden op hun eigen niveau 
begeleid. Er wordt gewerkt op doek of op 
papier en met acrylverf. Veelal schilderen 
cursisten na van voorbeelden (foto of 
afbeelding van een kaart of uit een boek). 
Uiteraard is vrije expressie ook prima!
Geduld is voor deze docent/begeleider, 
naast liefde voor het vak, een vereiste. 
Sommige cursisten spreken slecht 
Nederlands en anderen hebben wellicht 
geen enkele ervaring met tekenen en/
of schilderen. Een belangrijk aspect is de 
sociale omgang. Het kunnen bieden van 
een luisterend oor en invoelend vermogen 
zijn dus wenselijk. Ook onderling zullen de 
cursisten veel met elkaar kletsen.
Het MST heeft de beschikking over een 
atelierruimte en benodigde materialen. 
De lessen worden overdag gegeven, 
afhankelijk van beschikbaarheid 
atelierruimte.

Teken- en schilderles geven?

Het Missionair Servicecentrum Tilburg (MST) is op zoek naar mensen die teken- en 
schilderles willen geven aan een groep enthousiaste volwassenen. 

Interesse? Kom eens kijken! Neem contact 
op met Chantal Tieleman, tel. 580 08 55,  
e-mail: c.tieleman@rooihart.nl en meer 
informatie over het MST: www.rooihart.nl
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De Niet-Meer-Zo-Piep-Show

Kom voor een leuke middag op 24 april naar het Midi-theater op de Heuvel. Daar 
wordt een show opgevoerd voor en door ouderen.

Een show over het nieuwe ouder worden, over wat te 
doen na je pensioen. Met livemuziek van de NMZP-
huisband en een koor van twintig mensen in de leeftijd 
van 65 t/m 90 jaar, die hun ervaringen met het ouder 
worden delen. Met meezingliedjes, stijldansen, muziek 
en interviews door Mouna Goeman Borgesius. 
Voor de show begint wordt er door de studenten van 
het ROC Tilburg een informatiemarkt georganiseerd, 
met ontmoetingen met andere ouderen, kraampjes 
met informatie en andere leuke activiteiten. 
De door studenten georganiseerde ouderenmiddag 
begint om 13.00 uur en de show start om 14.30 uur. 
Voor meer informatie, het reserveren van kaarten of 
vervoersproblemen belt u met: tel. 820 00 00

Scootmobiel- en fietstocht 2011

Het K.B.O. Broekhoven 1 organiseert op zondag 5 juni een tocht voor scootmobiel en 
fiets. Ook elektrische rolstoelers zijn van harte welkom. Aanmelden tot 20 mei.

Deze beide tochten gaan door de bossen en rustige wegen waar u 
lekker van de natuur kunt genieten. Zowel voor de scootmobielers 
als fietsers is de afstand 25 km. Na ongeveer 12 km is er een rustpunt 
van een uur. Voor de scootmobielers is er begeleiding van een volgauto. 
Er is ook motorbegeleiding voor de afzetting van gevaarlijke oversteekplaatsen.

Het inschrijfgeld bedraagt 6 euro per persoon en kinderen 3 euro..Voor dit bedrag wordt u 
voorzien van eten en drinken. U kunt zich inschrijven tot 20 mei.

Voor verder informatie en inschrijving kunt u 
contact opnemen met: 
Mevr. Van Groenendael, Sevenhoekstaat 6, 
5021 GC Tilburg, Tel: 536 48 80
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KLEINTJES

Hulp in de huishouding gevraagd
Ik zoek een ervaren hulp die er zín in heeft om mij te helpen in de huishouding. Ik zoek 
iemand die het leuk vindt om te poetsen en prettig in de omgang is. Het gaat om 3 à 4 uren 
per week op de dinsdagochtend vanaf 09.00u. of 09.15 u. op de Nieuwe Bosscheweg. 
Graag uw reactie met naam, leeftijd en telefoonnummer sturen naar edevocht@planet.nl
Tel: 535 38 52.

Lieve oppas gezocht
Wij zijn op zoek naar een lieve oppas uit de wijk die af en toe (voornamelijk in de avonduren) 
op ons zoontje Mink van een half jaar wil passen. Tel: 06 19 63 65 16

Vakantiehuisje te huur
Ons 4-persoons vakantiehuisje in de Belgische Ardennen, omgeving Dinant is te huur. 
Ca 2 uur rijden. Woonkamer met prima slaapbank, badkamer met bad, toilet en wastafel,  
2-persoons slaapkamer, keukentje, grote tuin.
Prachtige omgeving. Zeer compleet ingericht. 30 euro per dag/nacht, per week 200 euro. 
Informatie en foto’s op te vragen via wim@westerburgen.nl of monique@westerburgen.nl

Te huur gevraagd: (deel van) garage
Voor het stallen van een motor ben ik op zoek naar een garage in of in de directe omgeving 
van de Armhoefse Akkers. Een garage delen met iemand is ook een goede optie. 
Contact via: Barry@goedhartfinance.nl, JP Coenstraat 58, tel. 581 19 02

Zang- of pianolessen
Neem contact op met Wil van Leijsen, bevoegd zang-pianodocent en zanger bij concerten/
kerkdiensten,  Loudonstraat 16, 5018 GE  Tilburg,  tel. 544 54 55, wilvanleijsen@home.nl 

Bureau Taal en Tekst 
CRKBO geregistreerd, voor begeleiding en correctie van: Nederlandse scripties, proef-
schriften, teksten, boeken, brochures en gebruiksaanwijzingen, alsmede het geven van 
Nederlandse les/bijles. Josette van Heck, tel. 536 27 59, J_vanheck@yahoo.co.uk

Muziekles 
Gitaar, keyboard, piano, zang, basgitaar, contrabas, tuba. Kees van de Ven Muziek,  
Carré 37, tel. 06 156 214 70, keesvandevenmuziek@hotmail.com 

Vakantiehuis te huur
Zee, strand, wandelen, natuur, historische schatten. Il Cilento: nog onbekend gebied in Italië. 
Huis/kamers te huur. Twee keukens, zicht op Capri:  www.villapogioalsole.com  
Lout Donders, tel. 543 88 68
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De klokkenstoel van de Sacramentskerk, maart 2011
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BUURTAGENDA 

12 april Vanaf 19.30 uur Pelgrimhoeve 
Wekelijkse rikavond t.b.v. Kika 

15 april 20.00 uur Het Klasse Theater 
Openingsconcert ‘Ik wou, dat ik jou was’. 
Ook uitvoeringen op 16 en 17 april 

24 april 13.00 uur Midi-theater 
Ouderenmiddag met de ‘Niet-Meer-Zo-Piep-show’ 

28 april 20.00 uur Studio T 
Neighbourhood Business Café 

 

INFORMATIE 

Ø Buurtkrant E-mail: armhoefseakkers@gmail.com 
Postadres: Van Heutszstraat 1a, 5018 EV Tilburg 

      Eindredactie Toon van Gestel Oisterwijksebaan 67 536 39 74 
      Advertenties Anneke v.d. Avoird Bosscheweg 192 542 30 65 
  
Ø Buurtkrant 

medewerkers 
Anneke v.d. Avoird, Judith Doljé, Lout Donders, Toon van Gestel, 
Joost Ketelaars (bezorging), Toine Kocx (foto’s, website), Jaap 
van Loon, Pieter Siebers, Anne-Marie Smulders (In the picture), 
Corin Sweegers, Willianne Verbakel, Rob Ysebaert (lay-out).  

   

Ø Reacties 
Buurtkrant 
 

Deadline kopij volgend nummer: 
Verschijningsdatum rond:  

21 april 
6 mei 

  
Klachten over bezorging, onvolledige exemplaren van uw 
buurtkrant, of storende fouten?  
Meldt het via armhoefseakkers@gmail.com  
 

Ø Buurtraad E-mail: buurtraad@hotmail.com 
Postadres: Van Heutszstraat 1a, 5018 EV Tilburg 

Voorzitter Helma Oostelbos P.F. Bergmanstraat 4 536 56 79 
Secretaris Remco Westhoek Loudonstraat 25 535 70 08 
Penningmeester Erwin Jacobs J.M. van Nassaustr 40                590 40 00 
Lid Ineke v. Kasteren J.P. Coenstraat 34a 544 67 83 
Lid Cora de Jonge Prof. Dondersstraat 67 543 98 37 
Lid Leendert Florusse Prof. Dondersstraat 71 544 94 34 
Lid Ton Berkelmans Oisterwijksebaan 173 06 515 859 47 
Lid Johan van der Have Armhoefstraat 47 543 34 97 
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 Vergadering elke 2e dinsdag van de maand om 20.30 uur . 
Eerstvolgende vergaderingen 12 april in de Van Heutszstraat 1a 
en vanaf 10 mei voortaan bij Studio T, bereikbaar via poort aan de 
Van Imhoffstraat 

                            
Ø Wijkagent 

Peter Aikema 
Wijk Armhoef Hoogvenne 
E-mail: Peter.Aikema@mw-brabant.politie.nl 
Tel. 06 295 437 98 
Spreekuur: 20 april van 19.00 -20.00 uur in ruimte Buurtraad, 
Van Heutszstraat 1a, tweede zijdeur. 4 mei zelfde tijd, voortaan 
bij Studio T via poort aan de Van Imhoffstraat. 

  
Ø Bloedafname Vanaf 27 april iedere woensdagochtend van 09.15 – 09.45 uur in 

ruimte bij Studio T via poort aan de Van Imhoffstraat.  
  
Ø Ouderenadviseur Piet Brokke, tel: 06 333 081 37 

Vanaf 27 april voorlopig geen spreekuur. U kunt hem bellen voor 
vragen of het maken van een afspraak voor bijv. een bezoek aan 
huis. 

  
Ø Senioren Netwerk 

Armhoefse Akkers 
Komt op voor seniorenbelangen in de wijk. Hebt u wensen, een 
idee of een klacht? Of wilt u zelf meedenken in het Netwerk. 
Informatie bij ouderenwerker Kitty Lumens, tel. 542 27 30, e-mail: 
kittylumens@koningshaven.twern.nl. 

  
Ø Centraal Meldpunt 

Gemeente Tilburg 
Voor klachten of opmerkingen over uw woonomgeving:  
Tel. 0800 1920 of e-mail via de site www.tilburg.nl  

 
 

Half maart bleek tot schrik van diverse 
bezoekers het ruitje voor op het Mariaka-
pelleke fors beschadigd. Wie doet nu 
zoiets?
Het kapelleke aan de Van Heutszstraat 
staat er nu sinds juni 2008 en dat is te 
danken aan voormalig buurtbewoonster 
An Schilder. Na sluiting van de Sacra-
mentskerk wilde zij een bidplaats in onze 
wijk realiseren. Dat ging niet zonder slag 
of stoot, want de gemeente zag eigenlijk 
niets in dit plan. Na twee en een half jaar 
soebatten kreeg ze het toch voor elkaar.
Sindsdien is het een plek, waar buurt-
bewoners regelmatig een moment van 
bezinning hebben. Met het kapot smijten
van het ruitje is een prachtig kapelleke 
behoorlijk beschadigd.
Gelukkig is inmiddels de schade weer 
hersteld.
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Buur zoekt buur,

U woont in de Armhoefse Akker. Een zeer mooie wijk, dicht bij de stad. 
Wellicht bent u op zoek naar een meer comfortabele woning? Een nieuwe 
woning met weinig onderhoud in dezelfde wijk, met dezelfde sociale 
contacten, vrienden en kennissen als buur.

Wellicht is de nieuwe woning type Kuip van het project De Werf iets voor u? Deze 
woning is zojuist in de verkoop genomen. Een riante woning met een inhoud 
van 578m3, is uniek door zijn ligging op de parkeerkelder en aan de haven. 
In de afgesloten parkeerkelder is per woning een eigen privé parkeerplaats 
gesitueerd en vanuit deze parkeerplaats heeft u een directe toegang tot de 
woning. Tevens heeft iedere Kuip een zeer ruime (hobby)berging in de kelder 
– aan hobby/ bergruimte heeft deze woning dan ook geen gebrek. 

Type Kuip heeft een naast een grote living, drie ruime slaapkamers,  een 
complete badkamer en een technische ruimte. Diepe tuinen (in de volle grond) 
maken het plaatje compleet. 
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Piushaven 20b, 5017 AN Tilburg
T (013) 5811500, F (013) 5425515, M 0627115836
E info@matthijsklerx.com, I www.matthijsklerx.com
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Maldhy Bongers          
            Klassiek Homeopaat 
Behandeling op afspraak 
Tel:	  06-‐17992016	  

www.maldhybongersklassiekhomeopaat.nl 

• Oedeemtherapie	  
• Acnetherapie	  
• Laserontharen	  
• Elektrisch	  ontharen	  

	  	  	  	  	  	   	  

	  	  	  www.huidtherapiedevocht.nl	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Nieuw:	  Applisonix	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  veilig	  en	  pijnloos	  ontharen	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  voor	  blonde,	  grijze,	  witte	  en	  rode	  haren	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  voor	  alle	  haarkleuren	  en	  alle	  huidtypen.	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Nieuwe	  Bosscheweg	  96.	  Tel.	  013-‐5353852	  	  	  	  	  	  Els	  de	  Vocht	  
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U wilt uw woning renoveren, restaureren of  
voorzien van dubbel glas, oude kozijnen  
vervangen, nieuwe deuren en/of ramen,  
uw zolder opknappen of ’n extra kamer erbij. 
       

    Huijbers timmerwerken  
    i.s.m. atelier Altagratia    
   
is hiervoor ’t juiste adres.  Ook  voor  het  
leggen van parket, laminaatvloeren of  
dorpels.   
Kijk  eens  op www.altagratia.nl  voor  
informatie of een vrijblijvende offerte                                       
Spoorlaan 14, 5017 JS Tiburg    

Tel: 013-5361726  of  06-36318878 
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jos ten brink interieur architect 
tivolistraat 62-30 
5017 HR tilburg  

  013 54 33 631/06 22 96 02 79 
 

vertaalt wensen in verrassende ontwerpen voor inrichting, aanbouw, verbouwing, 
renovatie en restauratie van particuliere woningen en bedrijven 

 
verzorgt tekeningen, bouwvergunning en begeleiding van de uitvoering van eerste idee 

tot en met uiteindelijke realisatie 
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 Rijsdijk Vis is al 45 jaar de specialist voor Uw verse 
en gebakken vis bij U in de buurt.

Wij werken alleen met 1ste kwaliteit vis en visproducten, 
verantwoord gevangen en verwerkte vis volgens de viswijzer van 
Stichting Noordzee en het Wereld Natuur Fonds. Hierdoor kunnen 
wij inmiddels een ruime keuze bieden in duurzame vis.

Elke dag verse sojaolie en uitsluitend natuurlijke producten 
waardoor wij een top kwaliteit kunnen garanderen.

Wij zijn het adres voor heerlijke huisgemaakte kibbelingen, 
gebakken lekkerbekjes en de bekende panga filets. Ook voor 
maatjes haring, overheerlijke gerookte/gestoomde makrelen of 
gemarineerde vissen bent U bij ons aan het goede adres. 

elke donderdag in Tilburg: Pelgrimsweg, 10:00 tot 13:00
 Pieter Postplein,  14:00 tot 18:00
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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)


