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Stichting Melania
De stichting Melania Ontwikkelingssamen-
werking is in 1921 opgericht. De Neder-
landse stichting heeft haar wortels in het 
katholieke missiewerk in voormalig Neder-
lands-Indië. Inmiddels is dat uitgebreid en 
zet de stichting zich in om de economische 
en sociale positie van vrouwen in Afrika, 

Azië en Latijns Amerika te verbeteren. Me-
lania gelooft in het vermogen van vrouwen 
om hun eigen toekomst te veranderen. Een 
project van vrouwen, voor vrouwen, door 
vrouwen. Het is de bedoeling dat een pro-
ject uit een van deze regio’s op initiatief van 
vrouwen ondersteund wordt (en dan met 
name financieel), door vrouwen vanuit 

Op bezoek bij Gerthild Tijssen                                               Corin Sweegers

Gerthild Tijssen (55) woont al ruim twintig jaar in de Daendelstraat, samen met haar 
man Wim en kinderen Boy en Rosa. Zij doet al ruim vijfentwintig jaar vrijwilligerswerk 
voor de stichting Melania en hiervoor ontving zij op 29 oktober een lintje. Niet zomaar 
een lintje, maar een Koninklijke onderscheiding. Uit handen van Kathleen Ferrier 
(CDA-Tweede Kamerlid) werd zij, als zeer actieve vrijwilligster, benoemd tot Ridder 
in de Orde van Oranje-Nassau. Voldoende reden om als eens wat extra aandacht aan 
Gerthild en de stichting Melania te schenken.

Gerthild Tijssen
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Nederland. De focus op vrouwen komt 
voort uit de gedachte dat het hele gezin, 
vaak ook de hele omgeving, meeprofiteert 
van een hoger inkomen.  De projecten 
moeten dus door de vrouwen zelf bedacht 
en opgezet worden. De gelden gaan 
rechtstreeks naar de projecten. Er moet 
uitwisseling plaatsvinden over de voortgang 
van de projecten. Er moet een plaatselijke 
contactpersoon aanwezig zijn om het ver-
loop van het project te bewaken. Melania 
brengt vrouwen in contact met individuen 
en/of groepen in Nederland, die hen willen 
helpen bij het opzetten van kleinschalige 
initiatieven. De bedragen die daar mee 
gemoeid zijn gaan van € 500 tot € 2000 per 
jaar. Soms zijn het eenmalige projecten, 
vaak hebben ze een looptijd van twee tot 
drie jaar. Elke project wordt gekoppeld aan 
een groep donateurs in Nederland. Melania 
begeleidt het rechtstreekse contact tus-
sen de groep in Nederland en het project. 
Donateurs bestaan uit vriendinnengroepen, 
families of clubs. Individuele donateurs 
schenken vaak aan Melania, die de gelden 
dan gebruikt voor projecten die geen groep 
(nodig) hebben. De donateurgroepen 
verzinnen zelf een activiteit om geld in te 
zamelen voor hun project. Bijvoorbeeld 
een rommelmarkt, waarbij de opbrengst 
dan voor het project is. Kerstbloemstukken 
verkopen of wat dan ook. 

Gerthild is al 25 jaar bezig met de Filipijnen
Gerthild werkt op het gezondheidscentrum 
in de Reeshof. Hiervoor werkte ze bij COS 
(Centrum Ontwikkelings Samenwerking). 
Voor COS moest zij ruim 25 jaar geleden 
een keer naar de Filippijnen. Daar ont-
moette zij iemand van Melania. Terug in 

Nederland hebben ze weer contact gehad 
en werd Gerthild gevraagd om zich actief in 
te zetten voor Melainia. Dat sloot naadloos 
aan bij haar werk, dus daar hoefde ze niet 
lang over na te denken. Inmiddels is zij de 
Filippijnenspecialist van Melania en heeft 
ze ook af en toe een project daar buiten.  In 
de 25 jaar is er wel wat veranderd. Niet in 
de doelstellingen, maar wel in de behoef-
ten. In het begin was er veel vraag naar 
onderwijs, gezondheid en bewustwording. 
In de loop der jaren is dat veranderd is 
economische projecten, die langzaam ver-
schuiven naar duurzaamheid. Bijvoorbeeld 
bij landbouwprojecten wil men steeds meer 
organisch gaan werken. In Nederland is er 
niet zo veel veranderd. De vrouwen in 
Nederland zijn enthousiast en zeker als 
ze dan ook nog eens zo’n project gaan 
bezoeken. Gerhtild vindt het na 25 jaar nog 
net zo boeiend om te doen. Ze gaat om de 
paar jaar een keer naar de Filippijnen om 
een aantal projecten te bezoeken, soms 
samen met de Nederlandse donateurs. Dit 
gaat altijd op eigen kosten. In de loop van 
de jaren heeft ze misschien wel 250 pro-
jecten begeleid. “Het kostte wel iets meer 
moeite om donateurgroepen te vinden, 
maar als je ze eenmaal hebt, dan blijven 
ze wel!” In de loop der jaren heeft Gerthild 
geen enkel teleurstellend project meege-
maakt. Soms loopt iets niet zoals was 
voorzien. Bijvoorbeeld een geitenhouderij 
die door een natuurramp getroffen werd. 
Het project bestond eruit dat aan twintig 
vrouwen een geit gegeven werd. Van de 
jongen van deze geit zou er één worden 
doorgegeven aan een ander gezin en de 
rest kon worden doorverkocht. De geit 
geeft melk, dus kwam er verbetering van de 



5

leefomstandigheden. Door de natuurramp 
kwam meer dan de helft van de geiten om. 
Hierdoor komt het project niet helemaal 
van de grond, het loopt wel door, maar het 
duurt langer dan vooraf was voorzien.

Grootste succes
De vrouwen die aan een project meedoen, 
zorgen voor een hoger inkomen. 
Daar profiteert het hele gezin en vaak ook 
de omgeving van. In Visayas (midden van 
de Filippijnen) heeft een aantal vrouwen 
dat dicht bij elkaar woonde samen voor 
economische groei gezorgd. Hierdoor 
kregen zij meer zelfvertrouwen, maar ook 
meer aanzien. Zodanig dat zij zich kandi-
daat hebben durven stellen voor de lokale 
verkiezingen. Ze zijn gekozen en hebben 
daardoor posities in het bestuur van de 
stad gekregen. Dat komt door het gegroei-
de zelfvertrouwen  en dit hebben ze zonder 
steekpenningen bereikt. Dat geeft ook aan 
de vrijwilligers van Melania een enorme 
voldoening. Is uw nieuwsgierigheid gewekt, 
wilt u ook een project adopteren neem dan 
een kijkje op www.melania.nl of beter neem 
contact op met Gerthild. Zij helpt u graag 
verder, per email: g.tijssen@home.nl

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
Op 29 oktober was het feest in verband 
met het negentigjarig bestaan van 
Melania. Een dag vol lezingen, workshops, 
muziek in Utrecht voor alle vijfenvijftig 
vrijwilligers van Melania. Midden in de 
feestelijkheden kwam Kathleen Ferrier het 
podium op en begon aan een speech. In 

eerste instantie had Gerthild niet veel in de 
gaten, maar het ging over de Filippijnen, 
het ging over haar, over vijfentwintig jaar 
vrijwilligerswerk. Ze dacht nog laat maar 
over je heen komen. Inmiddels kwam er 
familie binnenlopen. Op dat moment kreeg 
Gerthild pas in de gaten dat het een hele 
speciale dag zou worden. Ze werd onder-
scheiden met de Ridderorde van Oranje-
Nassau. “Het positieve van zo’n lintje is 
alle publiciteit die Melania hierdoor krijgt. 
Vervolgens heb ik heel veel giften gekre-
gen voor “mijn” projecten. Ik heb enorm 
genoten van de aanbevelingsbrieven die 
iedereen voor mij geschreven heeft en door 
mijn gezin zijn gebundeld.” vertelt Gerthild 
vol trots. Zij zou dit werk niet zo intens 
kunnen doen als haar gezin niet volledig 
achter haar zou staan. In 2009 zijn ze in de 
vakantie met het hele gezin naar de Filip-
pijnen geweest en hebben daar een aantal 
projecten bezocht. Vooral de enorme gast-
vrijheid van deze, in onze ogen toch, arme 
gezinnen heeft enorm veel indruk gemaakt 
op Boy en Rosa. “We zeggen altijd dat we 
vegetariër zijn, want anders zouden ze hun 
enige kip nog voor ons slachten.”

Driekoningen zingen 6 januari 
In onze wijk zijn veel initiatieven tijdens het 
driekoningenzingen. Zo gaan De Slabbers 
samen met Gerthild in januari zingen voor 
Melania. U hebt hierboven kunnen lezen 
waarvoor u de zingende Slabbers dan wat 
extra’s geeft. Het geld komt enorm goed 
terecht, daar zorgt Gerthild wel voor.
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Ik hoor overigens ook kritiek: de bouwstijl 
past niet in de wijk, het ziet er een beetje 
propperig uit, etc. Maar zeurpieten heb je 
overal; de meeste reacties zijn positief. 
Er is nu ook een definitief plan voor de 
verkeersontsluiting, waar in het verleden 
veel over te doen is geweest. Tijdens 
bijeenkomsten met buurtbewoners in het 
planbureau aan de Hoevenseweg liepen 
de emoties over de verkeersontsluiting 
vaak hoog op. Makelaar en buurtbewoner 
Rob de Bont legt uit hoe het plan eruit 
ziet. ‘Automobilisten kunnen vanaf de JP 
Coenstraat door de Anthonie van Diemen-
straat en het havenpad De Werf inrijden. 
Aan de andere kant kunnen de auto’s De 
Werf bereiken langs het kanaal door de 
Hoevense Kanaaldijk voor Rijkswaterstaat 
door de Hendrik Zwaardekroonstraat. Via 
dezelfde route kunnen ze De Werf ook 
weer verlaten. Tot aan het midden waar 
de huizen een stukje verder van de haven 
afliggen, is De Werf voor auto’s toeganke-
lijk in beide richtingen. Vanaf het midden tot 
aan het viaduct is het een eenrichtingsweg 
voor alleen inkomend verkeer. Het stukje 
van de Zwaardekroonstraat dat uitkomt op 
de Oisterwijksebaan wordt vanaf De Werf 
afgesloten met paaltjes. Autoverkeer van 
De Werf rechtstreeks naar de Oisterwijkse-
baan is dus onmogelijk.’  

Wat vindt Rob van deze oplossing? 
Volgens hem is geen enkel plan ideaal. 
“Het zal ongetwijfeld drukker worden, maar 
het zal louter verkeer zijn van buurtbewon-
ers, en doorgaans rijden mensen in hun ei-
gen wijk rustiger dan elders. Daar komt nog 
bij dat we natuurlijk hopen dat de nieuwe 
bewoners meteen over de brug langs het 
Longaterrein naar de Bosscheweg rijden en 
dus de rest van de wijk ongemoeid laten. 
Bovendien heeft de gemeente de toezeg-

ging gedaan het sluipverkeer in onze wijk 
minder aantrekkelijk te maken door de 
stoplichten op de driesprong Bosscheweg 
en Ringbaan-Oost aantrekkelijker te maken 
voor verkeer dat vanaf de Bosscheweg 
naar links gaat. Ook zal er een extra rijbaan 
naar links komen, zodat er minder filevor-
ming zal zijn voor het verkeer naar links. 
Zelf vind ik als buurtbewoner en nu spreek 
ik niet als makelaar, dat het inderdaad druk-
ker zal worden, maar dat het hele project 
een enorme aanwinst is voor de wijk. Onze 
woonomgeving gaat erop vooruit met veel 
groen aan de waterkant, waar we eerst niet 
eens in de buurt konden komen.”
Ook Wim van Groesen weet voor de ver-

Eind dit jaar oplevering van de eerste huizen in De Werf        Peter Hamers

Aan het einde van het jaar zullen de eerste huizen in De Werf aan de kant van het 
viaduct worden opgeleverd. Het begin van een stukje Tilburg dat door velen als uniek 
wordt beschouwd.

Woontoren op De Werf in aanbouw
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keerssituatie geen betere oplossing. Wim 
is huidig en toekomstig buurtbewoner. Hij 
verkast met zijn vrouw Caroline en hun drie 
kinderen van de Hogendriesstraat naar De 
Werf. Wim vindt wel dat er vooraf veel beter 
over deze situatie nagedacht had moeten 
worden. ‘Maar zo gaat het vaak in Tilburg: 
plannen worden heel ver uitgewerkt en ver-
volgens krijgen de bewoners voor de vorm 
inspraak. Op het laatst zegt de gemeente: 
wie het beter weet, mag het zeggen. Dat 
het plan in de basis al flinke mankementen 
heeft, wordt niet tijdig gezien en door het 
ontbreken van competentie en serieuze 
inspraak ook niet meer gehoord. Over 
alle plannen in de Piushaven is te weinig 
nagedacht; de plannen zijn te autonoom; 
er bestaat geen samenhang tussen. Dat 
had beter gekund.’ Desondanks is Wim erg 
enthousiast en hij heeft zin in de verhui-
zing. “De locatie is perfect; het is toch weer 
net iets rustiger dan in de Hogendriesstraat 
en de loopafstand naar het centrum is 
ongeveer hetzelfde. Bovendien is het huis 
beneden een stuk ruimer dan we nu heb-
ben en we hebben een eigen parkeervoor-
ziening. Dat is in deze tijd ook heel handig. 
Toen ik voor de eerste keer hoorde van de 
bouwplannen in De Werf, was ik meteen 
geïnteresseerd. Voor ons was het wel 
een voorwaarde dat we in de wijk kunnen 
blijven wonen. Als die mogelijkheid zich niet 
had aangeboden, waren we waarschijnlijk 
nooit verhuisd.” Ondanks zijn enthousi-
asme ziet Wim ook nadelen. Hij vindt het 
jammer dat de architectuur zo behoudend 
is. “Als koper betaal je erg veel voor de 
locatie. De kwaliteit van de huizen is over 
het algemeen ook goed, maar de prijs-
kwaliteitverhouding is buitensporig. Met 
name de afwerking, installatie en detaille-
ring is gezien de prijs erg karig. Natuurlijk is 
alles op te krikken, maar dan wordt het wel 
een dure grap. Overigens is alles over het 
algemeen wel goed gecommuniceerd: de 
aannemer en de ontwikkelaar doen wat ze 
hebben beloofd.”
Rob de Bont zegt dat hij de kritiek op de 
architectuur wel vaker heeft gehoord. 

“Veel mensen vinden dat er huizen moes-
ten komen in jarendertigstijl net als in 
de rest van de wijk. Maar om de huizen 
betaalbaar te maken, is dat bijna niet 
mogelijk. De verkoop van de woningen en 
appartementen verloopt druppelsgewijs. In 
het begin ging het heel hard; er waren veel 
mensen die gewacht hebben op het nieuw-
bouwplan en direct hebben toegeslagen 
toen de eerste woningen en appartementen 
in de verkoop kwamen. Nu gaat het lang-
zamer, maar dat is logisch. Veel mensen 
zijn bang dat ze hun bestaande woning niet 
kunnen verkopen en wachten dus tot ze die 
hebben verkocht. Dat zie ik over de hele 
linie. Verder ben ik over het hele plan erg 
tevreden. Ik ben blij dat na de winter wordt 
begonnen met de aanleg van speeltuin De 
Holle Boom.” 
Jan van den Hout is één van de mensen 
die hebben gewacht op de nieuwbouw in 
De Werf. Jan is ook huidig en toekomstig 
buurtbewoner. Hij vertrekt met zijn vrouw 
Laura van de Jan van Beverwijckstraat 
naar De Werf. “Wij zijn gaan kijken bij de 
Havenmeester en de Admiraal, eerdere 
plannen in Piushaven, maar toen de 
plannen voor De Werf er lagen, waren wij 
meteen verkocht. Ik vind het een hartstikke 
mooi plan met mooie, moderne huizen in 
het groen aan de waterkant. Laura en ik 
hebben eerst gekeken naar de apparte-
menten, maar daar zijn we van afgestapt. 
Ik vind het toch prettiger in een huis met 
een tuin te wonen. We vinden het belangrijk 
om in dezelfde wijk te blijven wonen. Om 
te verhuizen zijn er dan niet veel mogelijk-
heden. Ik vind het prachtig vlakbij de 
Moerenburg en vlakbij de stad.”
Als buurtbewoner ben ik het helemaal 
eens met Rob, Wim en Jan: De Werf is 
een enorme aanwinst voor onze wijk. Ik 
verheug me er nu al op om straks langs 
het water naar Zomerlust te lopen en daar 
op het terras een van de lekkere biertjes 
te drinken, en vervolgens weer langs het 
water terug te gaan naar mijn huis in de 
Hogendriesstraat. 
Dat is pas echt woongenot!
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De dag begon om negen uur met de 
percussiemarathon. Alle kinderen van 
onze school, de peuters van Kinderstad, 
ouders van onze school en medewerkers 
van de campus speelden vol overgave het 
ritme. De hartslag werd zichtbaar, hoorbaar 
en voelbaar in de hele kindercampus. Er 
werd enthousiast gezongen, gedanst en 
veel instrumenten klonken in de gymzaal. 
Veel ouders en andere belangstellenden 
kwamen kijken en luisteren.
Om twaalf uur klonk de laatste trommelslag 
en kwam er een einde aan de drie uur 
durende percussiemarathon. We hebben 
het samen voor elkaar gekregen! De totale 
opbrengst is € 1501,75. Een deel gaat 
naar de Zongo-familie en de rest is voor de 
aanschaf van een nieuwe geluidsinstallatie 
voor onze school.

Kindercampus Pendula
Hierna gingen alle kinderen naar de 
speelplaats. Wethouder Marieke Moorman 
was uitgenodigd om de officiële opening 
te verrichten door het onthullen van het 
logo en de nieuwe naam voor de hele 
Kindercampus. Vol spanning stonden 
de kinderen met ballonnen in allerlei 
tinten groen te wachten op dit belangrijke 
moment.
Wethouder Marieke Moorman wenste 
alle kinderen en medewerkers van de 
Kindercampus van harte proficiat met de 
mooie gebouwen die gerealiseerd zijn. 
De Andreasschool die een splinternieuw 
gebouw kreeg met veel mogelijkheden 
in de school door het open karakter. De 
villa die prachtig gerestaureerd is en 
het consultatiebureau dat aansluit bij 
de school. Zo is er op de campus een 
doorgaande lijn gerealiseerd voor kinderen 
van 0 tot 13 jaar. Na de toespraak trok 
Marieke Moorman aan het touw van het 

spandoek en kwam de naam tevoorschijn: 
‘kindercampus Pendula’.
Samen met alle kinderen werd het 
campuslied gezongen en daarna gingen de 
ballonnen de lucht in. De kinderen kregen 
als aandenken twee bloembollen: “ik kom 
tot bloei op onze kindercampus.”

Treurbeuk
De naam Pendula is afgeleid van de 
Latijnse naam van de enorme beuk die 
centraal bij de campus staat: Fagus 
Silvatica Pendula. Het is een zogenaamde 
treurbeuk, waarvan de wirwar van 
hangende takken de meeste tijd van het 
jaar verstopt zitten achter een weelderig 
bladerendek.
Deze beuk omarmt als het ware de 
campus. Zij zorgt voor bescherming en 
beschutting, straalt kracht uit en koestert de 
nieuwe leerervaringen die de kinderen op 
school opdoen. 
De beuk prikkelt de fantasie. Kinderen 
kunnen wegdromen in het bladerendek, 
op zoek gaan naar verborgen plekjes 
of wezentjes. De beuk straalt rust uit, 
geeft een gevoel van veiligheid, van 
geborgenheid en dat al een eeuw lang. De 
beuk verandert, groeit en draagt zorg voor 
zijn nakomelingen.
We hebben een schoolgebouw gecreëerd 
waarin ontmoeting centraal staat. Natuurlijk 
zijn er klassen, maar de wanden kunnen 
verschoven worden. Kinderen kunnen op 

Opening kindercampus Pendula
Op vrijdag 4 november was het eindelijk zover. De officiële opening en naamgeving 
van de Andreasschool, kindercampus Hoogvenne en Jeugdgezondheidscentrum 
Thebe aan de St. Josephstraat / Hoogvensestraat.
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alle plaatsen in de school bezig zijn. Ze 
maken gemakkelijk contacten of vinden 
een rustig plekje om te leren. Overal zijn 
leerkrachten en leerlingen, we zien en 
helpen elkaar. 
Pendula is een campus, waar kinderen 
verschillend mogen zijn. Waar betekenisvol, 
actief leren centraal staat, met een accent 
op het samenwerken. Waar sterk gewerkt 
wordt aan sociale verbondenheid, thuis, 
op school en in de omgeving. Waar talent 
tot ontwikkeling komt. Het kind, uw kind, 
centraal. Wij helpen het opgroeien en 

bereiden het voor op de wereld om ons 
heen. 
Door onze intensieve samenwerking met 
de peuterspeelzaal en kinderopvang 
ontstaat er een doorgaande lijn voor 
alle kinderen. Ook de buitenschoolse 
opvang zal daarbij goed geregeld zijn. 
Nieuwsgierig? Kijk op: bspendula.nl. 
 
Anne-Marie van Gerwen 
Locatiedirecteur basisschool Pendula

Het gebouw komt tot leven. Onder 
de begane grond bevindt zich een 
parkeergarage. Voor de deur zal een 
drietal invalidenparkeerplaatsen komen. 
Een compleet gezondheidscentrum dat 
geïntegreerde eerstelijns gezondheidszorg 
en maatschappelijk dienstverlening biedt, 
alles samen onder één dak.

Modern centrum
Vanuit de overheid wordt gestimuleerd om 
meer samenwerking te krijgen tussen de 
verschillende disciplines.
De diverse zorgverleners gaan dan ook 
intensief samenwerken om hun patiënten 
de eerstelijnszorg van de toekomst te 
bieden. Zij vinden allen dat zorg voor 
iedereen dichtbij en toegankelijk moet  
zijn.  Op de begane grond zitten de 
verschillende huisartsen “uit onze wijk”, 

Gezondheidscentrum Piushaven van start                           Corin Sweegers

Sinds begin november is er volop bedrijvigheid in het nieuwe gezondheidscentrum 
Piushaven. Aan de Prinsenhoeven 20-42 is het gezondheidscentrum geopend met  
dertien verschillende praktijken. In het spiksplinternieuwe gebouw zijn artsen, 
tandartsen en paramedici hun nieuwe ruimtes aan het betrekken.

samen met een nieuwe apotheek.  Op de 
eerste verdieping kunt u terecht bij Thebe 
en de Twern, logopedie, psychologen, 
optometrie, audicien, fysiotherapie, 
ergotherapie en de podotherapie. Op 
de tweede verdieping bevinden zich de 
tandartsen. Op de derde verdieping zit 
de huidtherapeut. Op die verdieping  zijn 
nog enkele ruimtes vrij voor een nieuwe 
praktijk. Als u een afspraak wilt maken 
kunt u het beste eerst even telefonisch 
contact opnemen. Elders in deze 
buurtkrant vindt u een advertentie van het 
gezondheidscentrum met de verschillende 
telefoonnummers. Voor meer informatie 
kunt u natuurlijk ook een kijkje nemen op 
www.gezondheidscentrumpiushaven.nl. 

Open dag
Op 28 januari 2012 wordt er een Open 
Dag gehouden voor iedereen. Van 12.00 - 
15.00 uur staan de deuren open om eens 
een kijkje te nemen in het nieuwe centrum. 
U hoeft dus geen patiënt ofcliënt bij een 
van de verschillende artsen, tandartsen 
of paramedici te zijn om die dag binnen te 
lopen. Iedereen is van harte welkom. Voor 
diegenen die wat slechter ter been zijn is er 
een lift aanwezig.
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De Goedlachse bewoonsters
“Ja, wij zijn op dezelfde dag ingetreden bij 
de Franciscanessen in Oirschot, op 20- en 
23-jarige leeftijd.”  Beiden komen uit grote 
gezinnen en veel familieleden hadden al 
voor het kloosterleven gekozen. Delphine: 
“Ik was dol op de zusters op school,  ook 
Franciscanessen, zij waren mijn grote 
voorbeeld, dat leven wilde ik ook wel.”  
Walburga wilde eigenlijk niet naar Oirschot, 
omdat ze graag  de verpleging in wilde en 
die mogelijkheid kon men haar toen niet 
garanderen. 
Na het postulaat en het noviciaat werden 
ze geprofest: eerst de tijdelijke gelofte maar 
daarna de eeuwige gelofte. “De eerste 
tweeëneenhalf  jaar vond het familie-
bezoek nog achter tralies plaats en liepen 
we zomer en winter met blote voeten op 
‘trippen’, een soort van houten blokken 
met riemen. En weet je, je haren gingen er 
ook af. Mensen vonden dat zonde van mijn 
mooie haar, maar het was ook wel lekker 
om geen haar te hebben onder je sluier. 
Het was ook makkelijker, om van de jeuk 
nog maar niet te spreken.“ 

Dromen in vervulling
Walburga en Delphine hebben allebei 
hun droom waargemaakt. Walburga wilde 
immers de verpleging in en Delphine het 
onderwijs. Walburga vertelt: “Ik ben bij de 
Fraters van Tilburg in de verpleging  gaan 
werken en heb er tot aan mijn pensioen 
gewerkt”. Delphine heeft jarenlang binnen 
het onderwijs gewerkt, heeft een studie 
opgepakt en de laatste vijfentwintig jaar 
van haar werkzame leven als docent hand-

vaardigheid en kunstgeschiedenis op een 
middelbare school in Hilversum gewerkt. 
Na hun pensionering zijn zowel Delphine 
als Walburga niet gestopt met werken:  
onder andere de parochieraad en De 
Zonnebloem hebben dankbaar gebruik 
gemaakt van de kwaliteiten van deze twee 
dames.  

Het huis
Het huis aan de Gerard van Swietenstraat 
staat er al zo’n eeuw en schijnt samen met 
de twee andere huizen ter linkerzijde als 
eerste in de straat te zijn gebouwd, toen 
nog grenzend aan weiland. “Ja een boer 
die we gesproken hebben, vond dat heel 
jammer, want blijkbaar was de grond hier 
van goede kwaliteit.” Walburga woont er al 
zo’n zessendertig jaar: “Toen ik hier in Til-
burg ging werken bij de fraters moest ik uit-

Ook nieuwsgierig naar wat er zich achter voordeuren in de wijk afspeelt? Met de 
kerst in gedachte aangebeld bij de zusters Walburga (82 jaar) en Delphine (79 jaar) 
in de Gerard van Swietenstraat. Ja, eigenlijk zijn het Ciska en Truus maar de meeste 
mensen in de buurt kennen  alleen hun kloosternamen. En aan die kloosternamen zijn 
ze inmiddels zelf al héél lang  gewend: in oktober 2012 staat hun beider zestigjarig 
kloosterjubileum op de agenda. 

Walburga en Delphine

Willianne Verbakel
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eraard ook dichtbij wonen. Er is een tijd ge-
weest dat we hier met vijf zusters woonden, 
maar met vijven was wel een beetje veel. 
Inmiddels wonen we hier met zijn tweeën.” 
Delphine is er in 1987 komen wonen en 
het bevalt hun hier prima! We willen hier 
nog heel lang zitten, want we zijn nog niet 
geïndiceerd voor het bejaardenhuis.”  
Jammer vinden ze het nog steeds dat de 
kerk is dichtgegaan en dat de kerkgemeen-
schap echt uit elkaar gevallen is. “Officieel 
vallen we nu onder de Heikese kerk maar 
wij zelf hebben het helemaal gevonden in 
de kerk in Berkel-Enschot.” De preken van 
de jonge pastoor Scheepers – nog geen 
40 jaar – kunnen de twee dames zeer 
waarderen. “En nu ook de Jumbo hier dicht 
is, gaan we ook maar naar de Jumbo in 
Berkel-Enschot!.”

Kerstwens
Met kerst en de andere feestdagen 
zijn Delphine en Walburga te vinden in 
Huize Catharinenberg in Oisterwijk, de 
kloostergemeenschap waar zij deel van 
uitmaken. “Hebben jullie nog een mooie 
kerstwens voor de buurtgenoten?” 
Walburga: “Ik wens dat iedereen vrij en blij 
kan leven en niet te zwaar tilt aan alle ve-
randeringen in het leven.”  Delphine pakt er 
een spreuk bij die haar raakt. Zij wenst met 
de Franciscaanse groet alle mensen uit de 
buurt vrede en alle goeds! 
“Ik zal het interview wel even op papier bij 
jullie langsbrengen!” Wat blijkt? De dames 
zijn al jaren gedigitaliseerd en mailen ‘all 
over the world’. “Zou de tv nog beter kun-
nen missen, dan de pc!”

“We zijn nieuw in de straat maar niet echt 
nieuw in Tilburg. In oktober 2009 zijn we 
begonnen in de Stadstraat, in een pand 
dat te koop stond. We zochten dus naar 
iets anders”, zegt Lilian van der Vaart. 
Samen met haar collega Sietze Graafsma 
runt zij ‘Zen.nl Tilburg’. Bij Zen draait alles 
om aandacht voor het hier en nu. In het 
centrum worden verschillende meditatie-
cursussen gegeven, gebaseerd op deze 
achthonderd jaar oude Japanse methode. 

Mediteren in de wijk                                                            Judith Doljé

Sinds begin dit jaar heeft het pand aan de Sint Josephstraat 69 een nieuwe 
bestemming gekregen. Waar eerst het tijdelijke onderkomen van bakkerij Pastoors 
was gevestigd, hangt nu een opvallend logo aan de gevel. Voor de ramen staan 
tegenwoordig Japanse schermen. Je kunt dus niet zomaar meer vanaf de straat naar 
binnen kijken. Dat maakt nieuwsgierig.

Een Zentraining zou je kunnen zien als een 
soort mentale fitness. Je leert je meer te 
concentreren en ontspannen, in alle om-
standigheden. ‘Zen.nl Tilburg’ geeft cursus-
sen voor beginners en gevorderden, zowel 
in groepsverband als individueel. “Maar ook 
daarbuiten zijn mogelijkheden. Bijvoorbeeld 
als je met een paar vriendinnen een trai-
ning zou willen volgen. We kijken dan of we 
dat kunnen inplannen.”

Japanse binnentuin 
Het pand leent zich goed voor de verschil-
lende trainingen. Aan de voorkant bevindt 
zich een grote ruimte voor groepsmeditatie. 
Via de gang kom je in een kleinere ruimte, 
die geschikt is voor individuele trajecten 
of kleine groepjes. De binnenplaats aan 
de achterkant biedt ook mogelijkheden. 
Lilian en Sietze zijn van plan om daar met 
hulp van anderen een Japanse binnentuin 
aan te leggen. “Samen aan iets werken is 

Dick Bruna © Mercis bv, 1992
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prettig”, vindt Lilian. “We gaan dan te werk 
volgens de Zenmethode: niet te veel praten 
tijdens het werk, zodat je je goed kunt con-
centreren en je aandacht zo veel mogelijk 
blijft bij wat je aan het doen bent.” Zij is 
heel blij met het huidige onderkomen: “De 
ligging is perfect, in een mooie straat en in 
een wijkomgeving, waarvan wij vermoeden 
dat er veel geïnteresseerden wonen. Toen 
wij bij toeval op dit pand stuitten, hoefden 
wij niet lang na te denken. En de ruimtes 
hebben van begin af aan voor iedereen 
prettig gevoeld.”

Brood en Zen  
Is het vermoeden van Lilian en Sietze 
uitgekomen en hebben zich al veel wijk-
bewoners aangemeld voor een cursus? 
“Ik houd het nog niet echt bij”, zegt Lilian, 
“maar ik denk wel dat een aantal van onze 
cursisten uit de wijk komt.” Geregeld hoort 
ze van een cursist, dat het pand is opgeval-
len omdat hij of zij daar vaak langs komt. 
“Veel mensen zijn geïnteresseerd in medi-
tatie en willen er graag meer van weten. 
Maar als het veel moeite of tijd kost, komt 
het er niet altijd van. Zit het centrum echter 
tegenover jouw bakker, dan is de stap naar 
de overkant ook sneller gezet.” 

Mimi 
Het logo van Zen.nl valt op aan de verder 
rustige voorgevel van het pand. En lijkt 
het maar zo of heeft het in de verte iets 
bekends? De afbeelding blijkt gemaakt 
te zijn door een heel bekende tekenaar. 

De oprichter van Zen.nl, Rients Ritskes, 
woonde zo’n twintig jaar geleden in Utrecht 
en dronk vaak koffie in een cafeetje, waar 
ook Dick Bruna regelmatig kwam. Een logo 
van de hand van deze tekenaar werd een 
wens; veel geld was er helaas niet voor. 
Maar Bruna nam de opdracht graag aan. 
Het figuurtje heeft ook een naam: Mimi. 
En nee, de inspiratie haalde Dick Bruna 
destijds (nog) niet uit meditatie. Inmiddels 
schijnt hij wel geregeld te mediteren.

Zin in Zen 
Geïnteresseerd geraakt in de cursussen 
van Zen.nl Tilburg of gewoon nieuwsgierig 
naar wat zich achter de gevel bevindt? 
Zondag 8 januari is er open huis. Iedereen 
is welkom, aanmelden is niet nodig. Er is 
gelegenheid om eens rond te kijken, vragen 
te stellen, en/of een proefles te volgen.
Meer informatie over de cursussen en de 
open dag is te vinden op: 
www.zen.nl/tilburg.

Veertig kavels gingen zaterdag 26 novem-
ber onder de hamer van veilingmeesters 
Lout Donders en Bert van der Loo. Gratis 
ingebracht door bedrijven en particulieren, 
die het doel van de avond – de bestrijding 
van kanker - een warm hart toedroegen. 

Kankerbestrijding spint garen bij gulgevige wijkbewoners   Pieter Siebers

Een hobbykok aan huis? Brengt zomaar 170 euro op. Een taxatierapport van het huis 
door Rob de Bont? Doet niet minder dan 100 euro. En een overnachting in Tiengeme-
ten – met rondleiding over het aan de natuur teruggegeven eiland? Gaat voor maar 
liefst 520 euro van de hand. 

Meer dan tweehonderd mensen schoven 
aan in een op temperatuur zijnde en luid-
ruchtige Pelgrimhoeve, velen ten diepste 
bereid te portemonnee te trekken. 
Het mooiste kavel was het allereerste. Een 
diner voor twee personen bij Bert van der 

Zen.nl in de St.Josephstraat
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Het Senioren Netwerk Armhoefse Akkers 
had op 18 november een muzikale show 
van De Gouden Mix geregeld voor de 
senioren uit onze wijk. Omdat het podium 
van de Pelgrimhoeve hiervoor te klein was, 
waren we uitgeweken naar De Baselaer in 
de Hoefstraat. Het werd een gezellige mid-
dag met een volle zaal! Er waren ongeveer 
150 bezoekers, voor een deel uit onze wijk 
en ook uit o.a. de Blaak, Koningshaven en 
Padua, waar ook kaartjes waren verkocht. 

Geslaagde voorstelling van De Gouden Mix
De voorstelling heette Ons Heerlijk Brabant 
en zat vol toneel en zang over de gebeurte-
nissen in café Den Bonten Osch. Een oer-
brabants café uit de vijftiger/zestiger jaren, 
dat niet aan de moderne tijd ontkomt. 
Iedereen kon meezingen met de liedjes van 
toen en dat werd dan ook volop gedaan. 
Het Senioren Netwerk bedankt iedereen 
voor de opkomst en de enthousiaste reac-
ties!
Senioren Netwerk Armhoefse Akkers

Loo – gelardeerd met zang of saxofoon. 
Dat er 100 euro voor werd betaald was 
misschien wel minder van belang dan 
de waardering die naar deze kok uitging, 
vanwege het initiatief dat hij nam tot deze 
avond. Samen met Ingeborg Bosch. Wat 
deze buurtbewoners bond was het recente 
verlies van respectievelijk vrouw en vader, 
aan een ziekte waartegen te vaak geen 
kruid gewassen is.
In dat licht was een zinderende veilinga-
vond georganiseerd. Met loterij, garderobe-
kosten en een deel van de drankopbrengst 

dat bestemd was voor het goede doel. 
De veilingmeesters hamerden in opper-
beste stemming zaken af als het decoreren 
van cupcakes, een workshop glas-in-lood, 
diverse kunstwerken en een rondleiding 
door het Willem II-stadion. 
Reële waarde deed er nauwelijks toe, bleek 
uit de steeds weer tegen elkaar opbie-
dende veilingnummers die in de hoogte 
werden gestoken. Aan het einde van de 
avond stokte de teller bij het ongedacht 
hoge bedrag van ruim 9000 euro. Het reg-
ende applaus en superlatieven: fantastisch, 
groots en geweldig.
Op de achtergrond, bij de tafel met loterij-
prijzen, stond de rode fiets waarmee Van 
der Loo de komende zomer de Alpe d’Huez 
gaat beklimmen, om opnieuw geld op te 
halen voor het goede doel. Een bezoeker 
monsterde de renfiets als een nogal oud 
beestje, maar dacht hardop in meervoud 
dat de berijder deze Alpentop wel zou 
weten te bedwingen. “Die berg, die krijgen 
we d’r wel onder.”
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De Holle Boom
Eind van het jaar worden de eerste huizen 
opgeleverd. Als de eerste huizen klaar zijn, 
wordt met de aanleg van het openbaar 
gebied begonnen. Daar valt ook De Holle 
Boom onder. De Werkgroep Spelenplan 
houdt mee in de gaten dat het goed komt 
met deze speeltuin. In het voorjaar kan 
daar weer gespeeld worden en dat gaan 
we dan ook vieren. Er heeft zich al een 
aantal ouders gemeld om straks De Holle 
Boom te gaan beheren. Aan het begin van 
het nieuwe jaar maken we met die mensen 
een afspraak. Er kunnen nog nieuwe 
mensen – de omwonenden? – bij. 
Interessse? 
Mail naar buurtraad@hotmail.com.

Kinderstad Van Heutszstraat 1a 
De planning is dat vanaf 1 februari 2012 de 
kinderopvang en buitenschoolse opvang in 
het gebouw geopend worden. Het grootste 
deel van de speelplaats wordt gebruikt 
door de school (die ook twee lokalen gaat 
gebruiken) en de BSO. Na sluitingstijd van 
de BSO (door de week na 19.00 uur) en in 
het weekend, kunnen de kinderen uit de 
buurt hier ook spelen.
Oproep: Dit kan alleen doorgaan als er 
voldoende ouders in de buurt zijn die 
het plein willen beheren! 
Er moeten mensen zijn die de poort 
afsluiten en weer openen, die toezicht 
houden en ongeregeldheden melden en 
oplossen. Als er geen beheergroep is, 
mag de speelplaats niet gebruikt worden! 
Op een eerdere oproep zijn geen reacties 
gekomen. Dus wilt u dat uw kinderen straks 
op dit mooie plein kunnen spelen, ook al is 
het op beperkte tijden, meld u dan aan! Dat 
kan via buurtraad@hotmail.com. 
Er zal in januari een bijeenkomst voor de 
beheerders zijn!

Spoordijk, naast het Aldi-terrein
Voor alle mogelijke plekken in de buurt 
is intussen onderzocht of er gespeeld 
kan worden. Langs het kanaal, achter 
Rijkswaterstaat, in de pastorietuin… 
Om allerlei redenen zijn deze plekken 
helaas niet bruikbaar. De buurtraad en 
buurtbewoners bedachten een plan om 
een speelplek te maken op een stuk weg 
naast het Aldi-parkeerterrein. Dit is met 
de gemeente besproken. Helaas is het 
plan niet goedgekeurd. Maar we laten 
het er niet bij zitten, twee wethouders 
hebben al aangegeven dat ze mee naar de 
mogelijkheden willen kijken.
Verder hebben we bedacht om in het 
voorjaar/in de zomer op de Spoordijk hutten 
te gaan bouwen! Er is nog geen datum 
geprikt en het kan alleen doorgaan als er 
ouders zijn die het willen organiseren en op 
de bouwdagen ter plekke aanwezig zijn!

Gezocht: ouders die dit mee willen 
organiseren! 
Laat zien dat je graag wilt dat kinderen 
kunnen sjouwen en bouwen in de buurt. 
We maken gewoon zelf een speelplek! 
Meld je aan om dit te organiseren! 
We zoeken ook een kartrekker of een 
groepje initiatiefnemers! Dat is de enige 
manier om te laten zien dat we spelen 
belangrijk vinden! 

Voor info en aanmelding: 
buurtraad@hotmail.com

Buurtraad Armhoefse Akkers

Spelen in de wijk: de stand van zaken
Iedereen weet dat er op het moment geen echte speelplekken in de wijk zijn. Wat is nu 
precies de stand van zaken?
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Laf drempeltje

Een paar weken geleden was ik in Mexico om daar een weekje vrijwilligerswerk te 
doen voor Homeplan. Samen met studenten een huisje bouwen voor mensen die 
minder dan een dollar per dag te besteden hebben. Louterend.
‘s Morgens werden we in alle vroegte met een open vrachtwagen naar de bouw-
plaats gebracht. De afstand was een kilometer of twee, maar we deden er een 
half uur over. Niet vanwege de drukte of zo, maar vanwege de verkeersdrempels. 
Dertig centimeter hoog, elke auto moest helemaal op de rem om vervolgens heel 
voorzichtig de drempel te nemen. Anders zou het chassis in tweeën breken.

Wij hebben er nu ook een in de wijk, een drempel. Een drempel? Waarschijnlijk 
is het ding de mensen die illegaal (want verboden voor doorgaand verkeer) langs 
Zomerlust van en naar hun werk rijden nog niet eens opgevallen. 
Het is verbazingwekkend hoe onze leuke stad de reputatie van ‘net niet’ weet hoog 
te houden. Iets voorbij café Zomerlust ligt-ie. Een laf, mat, vlak drempeltje, dat de 
naam drempel niet eens mag hebben. Net zo laf als een lauw glas prosecco op een 
zomeravond of –nog erger- alcoholvrij witbier. 
Het lukt onze stad elke keer weer om iets te bedenken dat het nét niet is. Zoals 
het Vreedeplein dat van een gezellig, beetje Frans pleintje werd getransformeerd 
tot een lomp, lelijke ex-DDR-Platz. De Heuvel die van een ouderwets stadsplein is 
omgetoverd tot een raar helikopterveld met duizend fonteinen die in de Efteling 
horen en zieltogende lindeboomscheuten die het verdommen in zo’n lelijkheid door 
te schieten. Even dreigden we met al die lelijkheid nog beste binnenstad te wor-
den, maar daar stak het prachtige Eindhoven een stokje voor. 

De Zomerlust-drempel dus. Stoere mannen hebben er twee dagen aan gewerkt, 
nadat vele weken geleden al dreigend twee strepen in het asfalt waren gezaagd. 
Het wegdek moest er voor een deel uit. Een nieuw laagje zand om het op te hogen 
en nieuwe stenen. Bij dat ophogen moet iets zijn misgegaan. Zou er te weinig 
zand besteld zijn, of zou de gemeente in het kader van de crisis en bezuinigingen 
besloten hebben dat het allemaal best wel wat minder kan? Zoiets moet het zijn. 
Want verkeer tot langzaam rijden manen, doet deze drempel niet. Als je er één 
keer overheen gereden hebt, dan weet je het al. Van deze drempel hebben auto en 
inzittenden niets te vrezen. Gewoon doorkachelen, niks aan de hand. Beetje sneu, 
ook voor die drempel zelf.
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Eenzaam staat daar de voormalige 
ijzergieterij Jerome van Dun op het 
Lourdesplein. Verlaten door de Jumbo, 
verlaten ook door de wijkbewoners die 
er hun dagelijkse boodschappen deden. 
De buurtsupermarkt is niet meer, het 
monumentale gebouw is in afwachting van 
een andere bestemming. Al te lang zal dat 
niet duren als het aan de gemeente Tilburg 
ligt.
Het besluit over herbestemming zal niet 
meer dan een paar maanden op zich 
laten wachten, zo verwacht Therese Mol, 
projectleider Piushaven van de gemeente 
Tilburg. Het gebouw, dat van 1921 tot 
1966 een functie als kerk had, wordt als 
beeldbepalend gezien en blijft staan, 
vanwege de cultuurhistorische waarde. De 
Lourdesgrot die er ooit te zien was komt 
niet meer terug, maar de gevels van de 
oude gieterij zullen bewaard blijven.

Jumbo krijgt andere bestemming, supermarkt keert terug in Aabe                                                      
                                                                                                       Pieter Siebers

Op korte termijn wordt er voor gezorgd 
dat het gebouw niet verloedert, maar 
de verwachting is dat er binnen enkele 
maanden duidelijkheid komt over de 
toekomstige bestemming. De gemeente 
is betrokken bij de onderhandelingen 
over aankoop met projectontwikkelaars, 
waarbij behoud uitgangspunt is. Bij die 
ontwikkelingen zijn bewoners betrokken, in 
het planteam Lourdesplein.
De Jumbo zelf zal overigens terugkeren 
in de wijk, in het nog te renoveren Aabe 
complex aan de Hoevenseweg. De feitelijke 
herontwikkeling van de voormalige fabriek 
zal op zijn vroegst in 2013 beginnen. De 
Jumbo is dan niet eerder dan 2014 weer 
in de wijk te vinden, afhankelijk onder 
meer van de herhuisvesting van bedrijven 
in het Aabe-complex, die zich nu aan de 
woonboulevard langs de Ringbaan-Zuid 
bevinden. 

Misschien heeft u het wel in het Brabants 
Dagblad gelezen: de buurtraad Armhoefse 
Akkers heeft op 10 november een 
actie gedaan op het stadhuis. Op dat 
moment besprak de gemeenteraad daar 
de begroting. Hét moment om te laten 
weten dat we het niet eens zijn met de 
bezuinigingen voor het komende jaar. We 
krijgen als buurtraad dan geen bijdrage 
meer voor het maken van de buurtkrant en 
voor de huur van een ruimte voor de buurt.

Tijd voor actie dus! We hebben een 
mooie brief gemaakt voor de leden van 
de raad, de wethouders en burgemeester. 
Daarin stond dat de gemeente steeds 
meer burgerparticipatie vraagt, maar dat 
tegelijkertijd onmogelijk maakt door het 
stopzetten van de subsidie. Enkele leden 
van de buurtraad deelden aan het einde 
van de vergadering de prachtige boeken 
over de Armhoefse Akkers uit, maar daarbij 
de brief waarin ook nog stond dat een 

vrijwillige bijdrage welkom was om onze 
mooie buurtkrant in stand te houden. Het 
motto was: Buurtraad in de uitverkoop!

We kregen leuke reacties van de 
raadsleden en andere aanwezigen. Het 
positieve is dat we  onszelf weer eens 
hebben laten zien en hebben laten merken 
dat we het niet eens zijn met de besluiten. 
Als we resultaat boeken, hoort u ervan!

Buurtraad Armhoefse Akkers

Buurtraad voert actie op het stadhuis!
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De Lichtjestocht is terug!

Op donderdag 22 december organiseert de 
Buurtraad een gezellige Lichtjestocht door 
de wijk. Deze keer is het een Van-boom-tot-
boom-tocht!
Kom met het hele gezin, want kinderen 
kunnen alleen onder begeleiding meelopen!
We verzamelen om 18.30 uur op de hoek 
van de Gerard van Swietenstraat en de 
Boerhaavestraat. Neem je eigen lampion 
of een ander lichtje mee. We vragen 
ouders om zoveel mogelijk gele of oranje 
veiligheidsvestjes aan te trekken.

Het einde van de tocht zal aan de andere 
kant van de Ringbaan-Oost zijn. We 
drinken dan gezelllig wat samen en er 
zal wat lekkers zijn. Opgeven hoeft niet. 
Iedereen die zin heeft in een gezellige 
activiteit om de kersttijd te beginnen, is van 
harte welkom.
Tot 22 december!

Buurtraad Armhoefse Akkers
buurtraad@hotmail.com

Kom ook naar de Piushaven voor de 
Kerstboomeditie van het Lichtjesfeest 
op vrijdag 16 december! Op de Midden-
pier verrijst een grote kerstboom om in 
Anton Pieck-sfeer liedjes bij te zingen. 
Samen trotseren we tussen half acht en 
half tien’s avonds de winterkou. Nog even 
duimen dat de haven niet dichtgevroren is, 
zodat we dit jaar de verlichte kano’s van de 
winterkanotocht kunnen inhalen. 
 
Kom genieten van Christmas Carols 
door het kinderkoor van de Tiliander, 
humoristische kerstliedjes door het 
theatrale duo Brigade van de Blijdschap, 
muziek van Adelicate, winterstraattheater 
door ROC-studenten en van de warmte 
van de transitiekachel van Guus 
Voermans. Zoals elk jaar is er warme 
chocolademelk en glühwein, en een heuse 
pannenkoeken-brandweerwagen en 
schaapherder met mooie schapen maken 
de sfeer compleet. Na afloop is het gezellig 
opwarmen bij Tapperij Burgemeester 
Jansen. Vanwege de bouw van de nieuwe 
brug liggen de grote woonschepen niet in 
de haven. Het binnenprogramma komt dit 
jaar dus helaas te vervallen.
 
Bezoekers worden uitgenodigd in 
Anton Pieck-stijl gekleed te komen. Zelf iets 
maken of improviseren?

Lichtjesfeest Piushaven op 16 december: Kerstboomeditie

Inspiratie vind  je al als je bijvoorbeeld  
’Anton-Pieckkleding’ googelt. Natuurlijk kun 
je ook gewoon alleen een lampionnetje 
of lichtje meenemen. Iedereen is welkom! 
Voor de leukst of mooist geklede man, 
vrouw en kind én voor het mooiste 
lampionnetje hebben we een leuke prijs.

Het Lichtjesfeest vormt al ruim tien 
jaar een feestelijk onthaal van de dappere 
winterse kanoërs van de Kano Club Tilburg. 
Sfeervol verlichte kano’s varen vanaf de 
Beekse Bergen naar de Piushaven.

Het Lichtjesfeest wordt georganiseerd 
vóór en dóór havenliefhebbers uit wijk 
en stad. De organisatie is in handen van 
vrijwilligersorganisatie Stichting Thuishaven 
Tilburg (STT). We werken o.a. samen met 
het ROC (studenten van de afdeling Kunst 
Cultuur en Media). 
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Het Lichtjesfeest is mede mogelijk dankzij 
Versteijnen Group of Logistics, Verrijk 
je Wijk Koningshaven, VVV Tilburg, La 
Poubelle, Tapperij Burgemeester Jansen, 
Klundert Muziek,  Jaspers verhuur, 
X-Hoogte, de Tilburgse Watersport 
Vereniging, Kanoclub Tilburg, en 
‘Piushaven, Levend Podium van Tilburg’.

Speciaal voor het Lichtjesfeest  zijn er, 

zolang de voorraad strekt, lantaarntjes-
bouwpakketten voor kinderen af te halen 
bij Tapperij Burgemeester Jansen aan de 
Piushaven. De lantaarntjes, gemaakt door 
kunstenaar Piet Hoofs, kunnen met hulp 
van bijvoorbeeld ouders of juffen in elkaar 
worden gezet en gedecoreerd.

Kijk actuele informatie over programma en  
tijden op www.tilburgtewater.nl 

LICHTJESFEEST 2011 PROGRAMMAOVERZICHT 
 

Doorlopend Middenpier 
 
19:45-21:10 Straattheater van o.a. studenten ROC 
19:45-21:10 Vuurkorfverhalen van Zerline Weideveld (kade) 
19:45-21:10 Vuurkorfverhalen van Herman Coenen (kade) 
19:45-21:10 Transitie kachel van uitvinder Guus Voermans  
19:30-21:30 Brandweerwagen met lekkere pannenkoeken 
19:30-21:30 Schaapsherder met schapen  
19:30-21:30 Warme chocolademelk en glühwein  
 
Podiumprogramma: 

Tijd Wat 
19:30-19:35 Opening Lichtjesfeest door Piet Hoofs 
19:45-20:05 Kinderkoor Tiliander  
20:10-20:15 Prijsuitreiking door Piet Hoofs 
20:20-20:50 Band ‘Adelicate’ 
21:00-21.30 Duo ‘Brigade van de Blijdschap’ 

 
Waterprogramma: 

Tijd Plaats Wat 
20:00-20:30 Water  Aankomst winterkanotocht Kano Club Tilburg  

 
 
21.30 uur: Lekker binnen naborrelen bij Tapperij Burgemeester Jansen 
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Mijn naam is Peter Hamers. Sinds kort 
maak ik deel uit van de redactie van onze 
buurtkrant ‘Armhoefse Akkers’. Ik woon 
in de Hogendriesstraat; de helft van de 
week in mijn eentje en de andere helft 
van de week met mijn twee kinderen: Lola 
(17) en Pepijn (12). Mijn geld verdien ik 
als zelfstandig tekstschrijver en journalist 
(zie: www.peterhamersjournalist.nl). Ik ben 
opgeleid als journalist én als socioloog. Als 
zodanig heb ik ruim tien jaar gewerkt op de 
Universiteit van Tilburg. Sport is belangrijk 
voor mij, helaas komt dat er te weinig van. 
Ik tennis bij Were Di, ik skeeler soms en 
met mijn zoontje ga ik af en toe mountain-
biken. In de winter vind ik het heerlijk om 
lange schaatstochten te maken in Zuid-
Holland, Noord-Holland, Utrecht, Overijssel 
of Friesland. Op zaterdag ben ik vaak bij 
Were-Di voetbal, omdat mijn zoontje daar 
voetbalt.

Even voorstellen:

Persbericht
Nationale Natuurwerkdag in Moerenburg zeer geslaagd 

Op 5 november werd in Moerenburg te Tilburg in het kader van de Nationale Natuur-
werkdag zwerfvuil en illegaal gestort afval geruimd. Dankzij de hulpvaardige handen 
van vijftig vrijwilligers uit de wijk Armhoefse Akkers en daar buiten kunnen we sprek-
en van een zeer geslaagde actie. 

Ruim 150 vuilniszakken en stapels los vuil werden verzameld. Speciaal vermeld dient te 
worden een toiletpot en een bureau stoel. Ook werden twintig zakken hennepteelt afval 
geruimd.
Door de grote opkomst van vrijwilligers werd tot aan het klooster van de Trappisten het 
vuil geruimd. Ook rondom De Buunder, die voortaan voor iedereen toegankelijk is, lag veel 
zwerfvuil.
Ditmaal werd gestart bij de Waterzuivering Moerenburg, waar voor koffie en thee door 
Raakveld werd gezorgd. Bij aanvang van de werkzaamheden werd een toelichting gegeven 
op de te verrichten werkzaamheden door Ingrid Maas en gaf Karel Voets, veldmedewerker 
Landschapsbeheer van het Brabants Landschap een korte uiteenzetting van de activiteiten 
in Brabant in het kader van de Nationale Natuurwerkdag.
Voor de lunch waren we te gast bij Buitenom aan de Broekstraat 4, waar Manon van Dijken 
o.a. voor een heerlijke soep was gezorgd. Ook dit jaar mochten wij op de Buurtraad Arm-
hoefse Akkers rekenen voor een financiële ondersteuning voor de koffie, thee en de soep. 
Zoals elk jaar werden de vrijwilligers bijgestaan door de beroepskrachten Ton Verhoeven 
van de afdeling Stadstoezicht en Erwin Lejeune van Diamant. Het BAT had weer voor een 
grote container gezorgd, waar het verzamelde vuil kon worden verzameld. De knijpers, 
handschoenen en vuilniszakken waren door de gemeente Tilburg te beschikking gesteld.
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Website Moerenburg van start                                               Corin Sweegers

De mensen die wandelen in Moerenburg, zien dat er volop gewerkt wordt aan de 
helofytenfilters aan de Kommerstraat en als dit krantje voor u ligt, staat waarschijnlijk Huize 
Moerenburg overeind.
Om u nog beter de informeren heeft de Gemeente Tilburg een nieuwe website gemaakt: 
www.moerenburg.info. Hierop gaat men u informeren over de voortgang van de 
werkzaamheden. De fiets- en wandelroutes zijn op deze site te vinden. Op 12 april 2012 zal 
er een grote feestelijke opening in Moerenburg worden georganiseerd voor genodigden. 

Waterpaviljoen ingepakt
De betonwanden voor het waterpaviljoen aan de Kommerstraat zijn in oktober geplaatst. 
Het “pergola”-dak zit er nog niet op. Maar inmiddels zijn de wanden met witte krimpfolie 
ingepakt. U vraagt zich misschien af waar dat voor is. Dat deden de bewoners ook. Navraag 
bij de uitvoerder: “Dat is tegen graffiti.” Jammer dat zoiets nodig is. 

Vissterfte Lange Jan
In de Lange Jan werden half november door wandelaars naar lucht happende vissen 
aangetroffen. Onderzoek door waterschap de Dommel toonde aan dat het zuurstofgehalte 
in het water erg laag was. Dat verklaarde de happende vissen. Waardoor dit zuurstofgehalte 
zo laag was, is nog niet duidelijk geworden, maar dat er iets moest gebeuren om te 
voorkomen dat alle vissen zouden sterven wel. Bellen met de gemeente, politie en 
dierenpolitie leverde geen acties op, dus zijn de wandelaars en vissers maar zelf een 
reddingsactie begonnen. Ze hebben zo’n zestig grote naar lucht happende karpers, baarzen 
en palingen uit de Lange Jan geschept om die in het kanaal weer vrij te laten. Na enkele 
dagen is er in opdracht van visvereniging de Ruischvoorn een grote pomp geplaatst. Die 
pomp brengt het water in beweging, waardoor het zuurstofgehalte weer zal gaan toenemen. 
Nu maar hopen dat dit voldoende is om de waterkwaliteit te herstellen.

Het zeer fraaie weer droeg er toe bij dat we kunnen spreken van een plezierige werkdag in 
onze mooie achtertuin Moerenburg. 
De foto’s zijn te zien op: http://outdoors.webshots.com/album/581769496eRWYbi. Indien 
mensen originele foto’s willen hebben dan kunnen ze onder vermelding van het nummer 
(1 t/m 152) besteld worden bij Paul Roborgh: p.roborgh@home.nl.
Volgend jaar gaan we voor de tiende keer deze actie doen. Elk jaar groeit het aantal vrij-
willigers en voor velen is het inmiddels een jaarlijks terugkerende activiteit. Het is een enorm 
succes en het geeft een tevreden gevoel als na afloop 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. Zo wordt rotzooi ruimen zelfs nog leuk!  
De steeds maar groeiende opkomst elk jaar bewijst dit dan ook. We hopen daarom voor 
volgend jaar op net zo veel deelnemers. De organisatie wil via deze weg iedereen nogmaals 
van harte bedanken voor ieders inzet op deze dag.

Namens de Werkgroep Behoud Moerenburg, Will van Sprang
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                              aan alle creatievelingen in de wijk!
 
Op zondagmiddag 1 april 2012 (geen grap ) willen we van 12.00 tot 17.00 uur een open 
atelier-route organiseren in onze buurt, waarbij creatieve amateurs hun kunsten kunnen 
vertonen aan geinteresseerde buurtbewoners. 
Wij weten dat er in de Armhoefse Akkers veel talent verborgen zit  op het gebied van 
fotografie, tekenen, schilderen, beeldhouwen, keramiek, pottenbakken, textiel, knutselen, 
poppen (theater), glas in lood, glaskunst, zeefdrukken, vilten, boekbinden, papier scheppen, 
sieraden maken, mime, toneel, zang, muziek, etc . 
Het lijkt ons de moeite waard om dit eens met elkaar uit te wisselen.
Het is de bedoeling dat je op deze middag je voordeur openzet en aan huis je product (en ) 
vertoont.
Deelnemers zullen worden vermeld in een routebeschrijving, waardoor iedereen gemakkelijk 
te vinden is.
 
Wil je meedoen en in de route worden opgenomen, 
meld je dan voor 1 januari 2012  per mail aan bij 
een van ondergetekenden.
Vermeld in de mail je naam, adres, telefoonnummer 
en wat je wilt laten zien.
Mail ons ook als je vragen hebt. 
Wij nemen met iedereen persoonlijk contact op!
 
Mail naar: annevdwiel@home.nl  of 
ml.opstelten@home.nl onder vermelding 
van creabuurt.

We hopen op veel enthousiaste reacties!
Marie-Louise Opstelten, Anne van de Wiel              “Verborgen geheim” van Marie-Louise

Driekoningenzingen in de Pelgrimhoeve

Elk jaar kun je op 6 januari op het podium van de Pelgrimhoeve tussen 17.30 en 19.00 uur 
je kunsten/liederen vertonen. Een lied of muziekstuk dat je ook door de straten van de wijk 
hebt gezongen of juist alleen hebt ingestudeerd om mee te doen aan de VVV-competitie. 
Je moet wel op tijd binnen zijn en ingeschreven hebben, om mee te kunnen doen aan deze 
competitie. Iedere deelnemer wordt in de Pelgrimhoeve sowieso beloond met een koek en 
beker chocolademelk voor de deelname. Of het nu goed of slecht is, 
of je nu wel of niet kunt zingen of dansen, jong of oud bent. Tevens 
ding je mee voor de prijs van de stadswedstrijd die elk jaar wordt 
uitgeschreven door het VVV. N.B. Een koek met pit (een heel oud 
gebruik met drie-koningen-zingen) geeft weer recht op een extra 
prijsje. Het VVV stelt altijd prijzen per locatie ter beschikking voor 
de beste eenling, duo en groepen. 
Vanuit de Pelgrimhoeve wordt ook dit jaar een wisselbeker ter 
beschikking gesteld aan de allerbeste deelnemer en dat wordt 
door een aparte jury beoordeeld.
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Kleintjes

Ervaren huishoudelijk hulp 
Ik heb nog wat uurtjes over om bij u schoon te maken als u het daar te druk voor heeft. Ik 
kan zelfstandig werken en rook niet. Interesse? Mail dan naar: heutefreut@hotmail.com

Vakantiehuis te huur in de Morvan, Bourgogne
Sfeervol huis te huur voor 2 - 8 personen, 600 km ten zuiden van Tilburg. Voor rustzoekers 
en natuurliefhebbers. Uitgebreide info op http://chapeau.dievers.nl. Hans Dieteren, 
06-11056399.

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. 5362759, e-mail: J_vanheck@yahoo.co.uk

MUZIEKLES gitaar, keyboard, piano, zang, basgitaar, contrabas, tuba
Kees van de Ven Muziek, Carré 37, 06-15621470, 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, 013 – 543 88 68.

Poetsvrouw nodig?
Hallo, ik ben een 23-jarige studente aan de Universiteit van Tilburg en ik ben op zoek naar 
een adres waar ik kan helpen in de huishouding, poetsen of evt. oppassen. 
Heeft u interesse, bel dan: 06-30607172, Evelien Jongejan.

Kijk & Teken
Cursus tekenen en schilderen voor kinderen van 8 t/m/12 jaar.
Ma. en di. van 15.30 – 17.00 uur. Wo. van 13.30 -15.00 uur.
Locatie: Hertogstraat 26,Tilburg. Info: 013-5442239 of kijk op
www.katrienholland.nl/info. Start nieuw cursusblok 16 januari 2012.

De AJMvdStraatband is een 14-koppige straatband met een uitgebreid repertoire 
en heeft plaats voor een enthousiaste trompetist en trombonist
Heb je zin om mee te spelen of wil je je instrument weer eens na lange tijd uit de koffer 
halen? Neem contact op met de wijkbewoners Cees van Baardewijk tel: 5369043 
of Nanny Stoop tel: 5638626 of kijk op www.ajmvdstraatband.nl
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BUURTAGENDA 

 6 januari 17.30 uur-
19.00uur. 

Driekoningenzingen  Pelgrimhoeve 

 
INFORMATIE 

 Buurtkrant E-mail: armhoefseakkers@gmail.com 
Postadres: Oisterwijksebaan 67, 5018 CA Tilburg 

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

medewerkers 
Anneke v.d. Avoird, Judith Doljé, Lout Donders (Donlog),  
Toon van Gestel, Peter Hamers, 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).  

   

 Reacties 
Buurtkrant 
 

Deadline kopij volgend nummer: 
Verschijningsdatum rond:  

21 december 
8 januari ‘12 

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

 Buurtraad E-mail: buurtraad@hotmail.com 
Postadres: Loudonstraat 25, 5018 GE 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 5904000 
Lid Ineke v. Kasteren J.P. Coenstraat 34a 544 67 83 
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 
  

Vergadering elke 2e dinsdag van de maand om 20.30 uur . 
Eerstvolgende vergadering 10 januari bij Studio T, bereikbaar via 
poort aan de Van Imhoffstraat. 

                            
 Wijkagent 

Martien van 
Blokland 

Wijk Armhoef Hoogvenne 
E-mail: martien.van.blokland@mw-brabant.politie.nl   
Tel. 06 295 437 98 
Spreekuur: 14 december en 28 december van 19.00 -20.00 uur 
in ruimte Buurtraad bij Studio T via poort aan de Van 
Imhoffstraat.  
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 Bloedafname 

 
 

 AED-apparaat                     

Iedere ochtend van maandag t/m vrijdag van 8.30-9.30 uur in het 
Gezondheidscentrum Piushaven, Prinsenhoeven 20 
 
Studio T (Loudonstraat 2), terrein Jan Wier, Hogendriesstraat 

  
 Ouderenadviseur Piet Brokke, tel: 06 333 081 37 

Voorlopig geen spreekuur. U kunt hem bellen voor vragen of het 
maken van een afspraak voor bijv. een bezoek aan huis. 

  
 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 57 29, e-mail: 
kittylumens@twern.nl. 

  
 Centraal Meldpunt 

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

 
	  

Geachte redactie

Omdat de betonnen elementen voor de draaibrug aan de Piushaven-arm nog steeds schots 
en scheef aan beide zijden staan, is het Centraal Meldpunt gemaild met de vraag of er een 
definitieve en permanente oplossing gemaakt kan worden. De draaibrug is en blijft immers 
alleen voor fietsers en voetgangers berijdbaar. En dat kan best met enkel permanente af-
zetpalen/paaltjes gebeuren inplaats van met deze rommelige betonnen blokken, toch?

Het antwoord van Centraal Meldpunt:
Op 16 november 2011 heeft u via het Centraal Meldpunt van de Gemeente Tilburg melding 
gemaakt van een rommelig ogende verkeersafzetting op de draaibrug in de Piushaven.
Aan een dergelijke afzetting hangt een verkeersbesluit dat tot stand komt met een procedure 
van ter inzage liggen en bezwaarmakingen. Derhalve is de situatie niet zomaar te wijzigen. 
Overigens is de huidige situatie een tijdelijke, die na gereedkomen van de nieuw aan te leg-
gen brug over de Piushaven opnieuw zal worden ingericht.

Wij nemen aan u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Daar moeten de bewoners het dan maar mee doen.... De situatie is niet zomaar te wijzi-
gen?? Wat een flauwekul! Toppunt van luiheid op gemeentehuis dunkt mij. De nieuwe brug 
heeft hier niks mee te maken.

Paul Roborgh
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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 
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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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Kerstbomen 
 
Groene of blauwe, 
met en zonder kluit. 
Vers uit eigen kwekerij. 
Oisterwijksebaan 9, Tilburg 
(over de brug Wilhelmina- 
kanaal.)  
Maandag t/m zaterdag 
09.30 u. – 17.30 u. 
Zondag 11 en 18 december:  
11.00 u. – 17.00 u. 
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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



35



36

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)

PHPH

PHPH
60 jaar 'jong'

1949 2009

Vof  PelgrimHoeve
Voor al uw feesten of bijeenkomsten.

U heeft de mogelijkheid
om zelf  voor uw buffet te zorgen.

Er is een rookruimte aanwezig.

www.pelgrimhoeve.nl

Pelgrimsweg 27 • 5018 EL  Tilburg • 013-5362116 • 06-51518818


