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Het project Stolpersteine - letterlijk struikel-
stenen - van de Duitse kunstenaar Günther 
Demnig heeft in heel Europa een enorme 
weerklank gevonden. Inmiddels zijn, na de 
start in 1994 in Berlijn, in tien landen ruim 
22.000 van deze gedenksteentjes voor 
slachtoffers van het Naziregime geplaatst 
voor het huis waarin zij woonden, voordat 
zij werden omgebracht. In 2010 nam ik 
het initiatief zo’n struikelsteen te plaatsen 
voor het huis, waarin ik sinds 2000 woon, 
ter herinnering aan Bertram Polak (1918 
- 1942), zoon uit het gezin dat ons huis in 
1927 bouwde en sindsdien bewoonde. De 
speurtocht naar hem en zijn familie deed 
me beseffen dat zo’n klein gedenkteken 
meer is dan een herinnering aan een 
slachtoffer. Het is ook een verwijzing naar 
de indrukwekkende ervaringen van hen die 
overleefden: de familieleden wier leven zo 
verschrikkelijk op zijn kop kwam te staan 

Gedenkteken voor slachtoffers en overlevenden (1)        Toon van Gestel

Op vrijdag 29 april rond 11 uur ‘s morgens worden ter herinnering aan de 
joodse oorlogsslachtoffers uit onze wijk enkele struikelstenen gelegd in de Prof. 
Dondersstraat. Initiatiefnemer Arnoud-Jan Bijsterveld verzoekt de buurtbewoners in 
groten getale aanwezig te zijn bij de ceremonie die zal plaatsvinden voor zijn huis op 
nr. 77. Als opmaat naar dit belangwekkende gebeuren publiceert de buurtkrant in drie 
afleveringen een samenvatting van het onderzoek van cultuurhistoricus Arnoud-Jan. 
U kunt het gehele onderzoek terugvinden op onze website. 

door oorlog en Holocaust. We zouden er 
collectief goed aan doen ons meer bewust 
te zijn van wat die geschiedenis heeft 
betekend voor hen die overleefden en die 
na de oorlog hun leven helemaal opnieuw 
moesten opbouwen. Een gedenkteken op 
de plekken waar zij tot 1940 woonden tus-
sen en met niet-joodse medeburgers, kan 
ons dat bewustzijn brengen. 

Struikelen met hoofd en hart
Struikelstenen zijn 10 bij 10 centimeter 
kleine stenen die gelegd worden in het 
trottoir voor de huizen van mensen die 
door de nazi’s verdreven, gedeporteerd, 
vermoord of tot zelfmoord gedreven zijn. 
Kunstenaar Demnig noemt ze zo “omdat 
je erover struikelt met je hoofd en je hart, 
en je moet buigen om de tekst te kunnen 
lezen.” Op de stenen zijn, in een messing 

Struikelsteen

Ansichtkaart van de Prof. Dondersstraat 
in Tilburg in 1928, kort na de bouw van de 
eerste huizen. Tweede van links het huis 
van Alfred Polak en Seraphina Polak-van 
Cleeff op nr. 73 (Collectie Regionaal Archief 
Tilburg)
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plaatje, de naam, geboortedatum, deporta-
tiedatum en plaats en datum van overlijden 
gestanst. De meeste struikelstenen die tot 
op heden in Nederland en België geplaatst 
zijn, zijn voor joodse slachtoffers. In april 
2010 zijn struikelstenen geplaatst in onder 
meer Tilburg, Roosendaal en Werkendam. 
In Tilburg werd het initiatief genomen door 
Ton Heeren, die als kind zag hoe de vier-
hoofdige familie Van Dam werd opgehaald 
en weggevoerd uit hun huis aan de Dap-
perstraat.

Twee families Polak 
Ons huis aan de Prof. Dondersstraat werd 
in 1927 gebouwd in opdracht van Max 
Henri (‘Hans’) Polak. Hij dreef met zijn 
broer Alfred een handel in huiden en leer 
vanuit hun pakhuis aan de Telegraafstraat  
in Tilburg. Alfred Polak liet in 1923 voor 
zichzelf, zijn echtgenote Seraphina en 
zijn drie jeugdige dochters Adah, Edith en 
Judith een fraai huis aan de Prof. Donders-
straat (nr. 73) bouwen. Zijn broer Hans 
Polak betrok zijn nieuwe huis twee deuren 
verderop (nr. 77) in 1928 met zijn echt-
genote Bertha en zijn vier kinderen: zoon 
Bertram, dochter Florentine en de tweeling 
Leonie en Louise. “De gezinnen hadden in 
Tilburg een mooie tijd,” schrijft de doch-
ter van Alfred, Adah Ciohn-Polak, die de 

oorlog overleefde, in 2010 aan mij: “Ik heb 
in Tilburg een heerlijke jeugd gehad in het 
mooie huis. Op zondag reden we ook vaak 
naar de verschillende, kleine dorpen, die 
ik me nog goed kan voorstellen. Ook naar 
Oisterwijk gingen we vaak, of met de bus, 
of op de fiets.”
Hans Polak was getrouwd met Bertha 
Cohen, dochter uit een orthodox-joodse 
familie. In haar ouderlijk gezin werden de 
joodse voorschriften en gebruiken dan ook 
nageleefd. Toch was Hans Polak geen 
geregelde bezoeker van de sjoel, evenmin 
als Alfred: zij bezochten de synagoge op 
feestdagen en soms op zaterdag. Alfreds 
dochter Adah schrijft hierover: “Vader ging 
ook op zaterdag soms naar de synagoge, 
hoewel de zaak open was. Hij had een 

Bertram Polak tijdens de bouw van het huis 
aan de Prof. Dondersstraat 77 in 1927 
(collectie Alfred Piel, Springfield MA, USA)

grote joodse en algemene kennis. Wij 
hebben een zeer positieve, menselijke 
en Joodse opvoeding gehad. Over de 
joodse gemeente in Tilburg kan ik niet veel 
zeggen. Ik was druk bezig met mijn eigen 
leven, school, padvindsters, sport, kampe-

Het in 1896 gebouwde woonhuis van 
Barend Polak en zijn echtgenote Albertine 
Levy met pakhuis aan de Telegraafstraat 
1-3 in Tilburg. (foto Arnoud-Jan Bijsterveld)
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De laatste foto van Bertram Polak, gemaakt 
op de Spoorlaan in Tilburg, 1940 of 1941 
(collectie Alfred Piel, Springfield MA, USA)

ren, de Zionistische jeugdbeweging, joodse 
geschiedenis en ook de druk op de Duitse 
joden, die steeds erger werd.”

Actief in de joodse gemeenschap
Alfred Polak was evenals zijn vrouw 
Seraphina zeer actief in de zionistische 
beweging, die sinds het einde van de 
negentiende eeuw streefde naar de stich-
ting van een eigen thuisland voor joden in 
Palestina. In het tuinhek van hun huis en bij 
de voordeur liet hij de Magen Davied, een 
gestileerde Davidster, afbeelden als verwij-
zing naar hun zionisme. Daaruit laat zich 
ook begrijpen, dat twee van Alfreds doch-
ters zich na de oorlog in Israel vestigden, 
terwijl de kinderen van Hans kozen voor de 
Verenigde Staten.
Hans Polak zelf was niet zo’n zionist, maar 
wel actief in de joodse gemeenschap: in 
de jaren 1933 - 1940 was hij penning-
meester van het joodse ‘kerkbestuur’ van 
de Nederlandsch-Israëlitische Gemeente 

in Tilburg; in 1939 was hij voorzitter van 
het armbestuur van de joodse gemeente. 
Daarnaast was Hans Polak, samen met 
enkele straatgenoten en zijn broer Alfred, 
een drijvende kracht in de Tilburgse tak van 
‘Israël, Nederlandsche Centrale Vereeni-
ging tot steun aan noodlijdende joden in het 
buitenland’, ter ondersteuning van joodse 
uitwijkelingen uit Duitsland, Oostenrijk en 
Oost-Europa. 
Tilburg telde in 1939 259 joden, bijna een 
verdubbeling ten opzichte van het decen-
nium daarvoor, als gevolg van de instroom 
van vluchtelingen. 
De joodse gemeenschap in Tilburg, - we 
hebben het over ongeveer zestig gezin-
nen - , vormde geen hechte gemeenschap, 
doordat zij voor hun dagelijkse bestaan 
afhankelijk waren van niet-joden, maar ook 
vanwege sociale en religieuze verschillen. 
De leden van het bestuur van de synagoge, 
onder wie dus Hans Polak, behoorden tot 
de hogere klasse; Hans en zijn broer Alfred 
behoorden zelfs tot de ‘hoogstaangesla-
genen’ binnen de joodse gemeente. 

Een geassimileerde minderheid
Zij genoten niet het vertrouwen van de klei-
ne joodse middenstanders en al evenmin 
van de joodse vluchtelingen uit Duitsland, 
die de bestuursleden van de synagoge 
vaak te liberaal vonden. 
De joodse gemeenschap vormde  in het 
overwegend rooms-katholieke Tilburg een 
kleine minderheid, hetgeen leidde tot een 
zekere mate van assimilatie en in ieder 
geval tot een ‘normale omgang’ met katho-
lieke buren, al gingen de kinderen naar 
de openbare en niet naar de katholieke 
school. Ook Alfred en Hans Polak waren, 
zoals Alfreds dochter Adah in 2010 schrijft, 
‘verworteld in het Brabantse leven, geboren 
en getogen in Tilburg en steeds in contact 
met de looiers. Ze spraken ook vaak sa-
men in Tilburgs dialect, wat wij wel konden 
verstaan, maar niet spreken (behalve de 
zachte ‘g’, die is er nog steeds).’

(wordt vervolgd)
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Willianne Verbakel

Ook wel eens nieuwsgierig naar een huis en de bewoner(s)? Voor de derde editie 
van deze rubriek bellen we deze maand aan bij …. Maar eerlijk is eerlijk: deze keer 
hoefden we niet aan te bellen, want bij de boerderij aan de Broekstraat 6 is dat niet 
gebruikelijk. De voordeur is er alleen voor de ‘show’ en de postbode. Nee, in de 
Broekstraat 6 val je gewoon achterom de keuken binnen. Vraag je je af welk pand 
het is? Nou, ken je die oude boerderij die te koop staat in die scherpe bocht in de 
Moerenburg? Ja? Die boerderij dus.

Sinds enkele maanden wonen Anoek 
Ansems en Luka Krijbolder op dit adres. 
Twee vriendinnen, beiden 19 jaar, 
‘Doe Maar’-fans (!) en al hun hele leven 
woonachtig in onze wijk. “Mijn opa en oma 
hebben heel lang, meer dan 50 jaar in deze 
boerderij gewoond. Mijn opa woonde hier 
zelfs zijn hele leven. De vader van mijn opa 
heeft destijds deze boerderij gekocht,”aldus 
Anoek.

“Na het overlijden van opa is oma afge-
lopen november verhuisd en staat de 
boerderij te koop. Ik zat in Nijmegen op 
kamers, studeerde Pedagogiek maar ben 
ermee gestopt en moest daar uit mijn 
studentenkamer. Kortom, ik moest op zoek 
naar een andere woonplek. En zo ben ik 
samen met Luka hier - voor tijdelijk - 
terecht gekomen.” 

Luka en Anoek
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Broekstraat 6

Merlijnkinderen
Luka is bij veel buurtbewoners bekend, 
vanwege het bedienen van klanten van 
Zomerlust, maar wat doet ze verder? “Ik 
studeer Toegepaste Biologie op de HAS in 
Den Bosch, een vrij nieuwe studie.” 
Luka en Anoek kennen elkaar al van 
de basisschool: “Wij zaten in die tijd op 
basisschool Merlijn en hebben als ‘Merlijn-
kinderen’ enkele keren meegedaan aan de 
carnavalsoptocht. We zijn zelfs een keer in 
de prijzen gevallen, vermomd als tovenaars 
van Merlijn en ‘tegen’ de komst van de 
Aldi.” 

Over hun huisvesting in de nabije toekomst 
maken ze zich nog niet al te druk: “We 
weten dat we hier tijdelijk zitten totdat de 
boerderij verkocht is, maar stiekem hopen 
we dat we nog een tijdje hier kunnen blijven 
wonen. Zou toch leuk zijn om hier de lente 
en de zomer nog te kunnen blijven. Kunnen 
we ook nog de voordelen van de koelte van 
het huis meemaken!”

Over het huis
Welke 19-jarigen weten hoe een kolenka-
chel werkt? Nou, Anoek en Luka weten dit 
inmiddels. Dit rijksmonument uit 1747 wordt 
verwarmd met een kolenkachel. “Ik vond 
het wel veel werk in het begin. De kachel 
moet schoon zijn en goed doorluchten. 
Een vuurtje maken met wat kranten of 
hout. Dan beginnen met een paar kolen 
en op een gegeven moment is het dan 30 
graden binnen,” aldus Luka. “We heb-
ben wel eens in de woonkamer geslapen 
toen het de afgelopen maanden zo koud 
was, maar verder bevalt het ons prima!” 
Oma heeft wat meubels laten staan en de 
Perzische tafelkleedjes liggen inmiddels op 
de grond. Anoek: “Oma vond het wel wat 
rommelig, toen ze hier laatst was voor mijn 
verjaardag.” 
Het huis straalt nog een heel ouderwetse 
rustieke sfeer uit. Alle deuren zijn  ouder-
wets laag, vanuit de tijd dat de mensen 
kleiner waren en de kast naar de bedstee 
zit er ook nog in. “In plaats van de bedstee 
staat daar nu onze koelkast.” wijst Luka 
aan. 
Volgens Anoek vind je de boerderij of mooi 
en sfeervol of je vindt het allemaal maar 
‘ouwe meuk’. “Ach, het voelt hier voor mij 
erg vertrouwd. Ik ben hier uiteraard veel 
geweest. Mijn moeder vertelt wel eens over 
vroeger, toen ze op de boerderij en op het 
land meewerkte met opa,” vertelt Anoek. 
“Ze zijn nu in de Moerenburg bezig met 
het veranderen van de sloten en daarom 
moesten de eigenaren alle weipalen van 
hun perceel afhalen. Toen heb ik een dagje 
hard geploeterd met mijn moeder en twee 
ooms om alle palen weg te halen.”

“Kortom, ik moest 
op zoek naar een 
andere woonplek.

En zo ben ik 
samen met Luka 

hier - voor 
tijdelijk - terecht 

gekomen.” 
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Samenloop voor Hoop zoekt wandelaars                           Corin Sweegers

In 2009 was in Tilburg de eerste editie van de Samenloop voor Hoop. 24 uur wandelen 
rond het Wilhelminapark om geld in te zamelen. Veel wijkbewoners liepen toen mee, 
daarom schenken we nu ook alvast aandacht aan dit initiatief dat op 28 en 29 mei 
2011 weer in Tilburg gehouden zal worden.

Eén op de drie mensen krijgt in zijn leven 
te horen dat hij kanker heeft. Samenloop 
voor Hoop zamelt daarom geld in voor 
KWF Kankerbestrijding. Hoe meer mensen 
mee lopen, hoe meer geld en hoe meer 
gezelligheid. Om 16.00 uur start de eerste 
ronde. Deze wordt gelopen door ‘survi-
vors’, mensen die hun strijd tegen kanker 
gewonnen hebben. Na de eerste gezamen-
lijke ronde, begint de uitdaging voor de 
wandelaars. Er wordt 24 uur lang gelopen 
in teams van gemiddeld tien tot vijftien 
personen die elkaar onderling aflossen, 
om zo de continue strijd tegen kanker te 
symboliseren. Het is zeer de moeite waard 
om aan dit initiatief een bijdrage te leveren. 
Krijgt u niet genoeg mensen bij elkaar, indi-
vidueel inschrijven kan ook, maar gebruik 
maken van de buurtkrant om een oproep te 
plaatsen is ook een mogelijkheid. 

Wilt u meedoen, meestrijden?
Meldt u dan aan via email: 
tilburg@samenloopvoorhoop.nl of 
neem een kijkje op de website 
www.samenloopvoorhoop.nl/tilburg. 

Wilt u sponsoren of gewoon geld over-
maken, dan kan dat op Rabobankrekening 
14.61.74.976 t.n.v. Samenloop voor Hoop 
Tilburg. 
Elke deelnemer betaalt €10, maar het 
mooiste is natuurlijk om als team zoveel 
mogelijk geld in te zamelen. Natuurlijk bent 
u op 28 en 29 mei ook van harte welkom 
als toeschouwer, om de wandelaars aan te 
moedigen. 
U kunt dan ook een Kaars voor Hoop 
opdragen aan iemand uit uw omgeving 
die kanker heeft, gehad heeft of eraan is 
overleden.

Rond visvijver De Buunder zijn de hek-
ken verdwenen en de bomen en struiken 
drastisch gesnoeid. De Voorste Stroom is 
tussen de Lange Jan en de Bakschevense 
weg al flink aangepakt. Op sommige stuk-
ken is hij meer gaan meanderen, heeft de 
stroom meer bochten gekregen, waardoor 

Voortgang Moerenburg                                                     Corin Sweegers

Met eigen ogen zien, zegt in deze meer dan tekst. U moet gewoon een kijkje gaan 
nemen in Moerenburg. Wel laarzen aan, want de modder staat op dit moment dik op 
de wegen. Door het slechte weer in december zijn de werkzaamheden iets vertraagd, 
maar er wordt hard gewerkt om dat in te halen.

het water er minder snel doorheen stroomt. 
Veel bomen zijn (helaas) gekapt. Diverse 
kikkerpoelen zijn al gegraven. Binnenkort 
zullen de oevers van de Voorste Stroom en 
de kikkerpoelen weer worden aangeplant, 
maar het zal nog wel even duren voor dat 
alles er weer heel natuurlijk uitziet. 
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Kameel Balthasar is tot op het laatste mo-
ment aan de Koebrugseweg blijven staan, 
maar nu is hij toch naar de Quirijnstok 
verhuisd, samen met zijn paardenmaatjes.

Binnenkort zal er een begin gemaakt wor-
den met de bouw van het kunstwerk, dat de 
contouren van Huize Moerenburg aan de 
Moerenburgseweg zal gaan nabootsen. 

Op dit moment ligt de aanvraag voor dit 
stalen skelet ter inzage op het Stadskan-
toor. Als er geen bezwaren worden ge-
maakt, is het de bedoeling dat er nog vóór 
de zomer een begin gemaakt wordt met 
deze ‘bouw’. 
Een kunstwerk dat op een talud recht 
tegenover de monumentale boerderij van 
de familie Horsten komt te staan. 

Nepcollectant

Buurtgenoot Chantal van Dongen waarschuwt ons voor een nepcollectant. Onlangs 
stond er een meneer voor haar deur, die  beweerde te collecteren voor de voedsel-bank. 
Hij had weliswaar een legitimatiebewijs bij zich, maar toonde deze van een afstand zodat 
deze net niet goed te lezen viel. Inmiddels is Chantal op de hoogte gebracht dat de 
voedselbank niet collecteert. Dus, is er iemand onrechtmatig aan het collecteren. 
U bent gewaarschuwd!

Voorste Stroom blootgelegd
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Wist je dat?
	De Oisterwijksebaan al in de late 

middeleeuwen de belangrijkste 
verbinding was tussen Tilburg, via 
Heukelom en Oisterwijk naar Den 
Bosch? De Oisterwijksebaan werd 
toen ook wel Bosschebaan of Heirbaan 
genoemd. Toen in 1922 de huidige 
Bosscheweg werd aangelegd, werd de 
route via de Oisterwijksebaan steeds 
minder belangrijk.

Of je nu lang of kort in de wijk woont, een stukje recente wijkgeschiedenis moet je 
toch wel een beetje kennen nietwaar? Wat stond er in de buurtkrant van zo’n 25 jaar 
geleden? Wat waren de actuele onderwerpen waarover geschreven werd? 
De jaargangen 1986/1987 van de buurtkrant zijn inspiratie voor een terugblik.

Wetenswaardigheden van straten                             Willianne Verbakel

In de jaren ’86 en ’87 kenden we een stratenrubriek in de buurtkrant: er stond steeds 
informatie over de naamgever van een bepaalde straat in, iets over de geschiedenis van die 
straat en er was een interview met een straatbewoner. 
Zomaar wat wetenswaardigheden over de straten geplukt uit de buurtkranten van toen.

	Tussen de Nieuwe Bosscheweg en 
de Jan van Beverwijckstraat ligt de 
prachtige oprijlaan naar het Carré. Fraaie 
lindebomen sieren de straat met zes 
statige villa’s: de PF Bergmanstraat, 

wethouder van Tilburg tussen 1846 en 
1923. Hij werd ook wel ‘PF’ genoemd 
en had toen Armwezen, Belastingen 
en Burgerlijk Stand en Bevolking in zijn 
portefeuille.

	Nog zo’n straat met maar zes 
huisnummers, drie garagedeuren en 
een lange muur: de Pieter Pauwstraat. 
Dat was een arts, gespecialiseerd in de 
anatomie, die leefde van 1564 tot 1617. 
Hij was ook bekwaam als botanicus en 
heeft een catalogus over de kruidentuin 
geschreven.

PF Bergmanstraat

Pieter Pauwstraat
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	In 1919 werd begonnen met de bouw 
van de eerste huizen op de kale 
akkers van de huidige Professor 
Dondersstraat. Dat had te maken met 
het stadsuitbreidingsplan tussen het 
centrum en het Wilhelminakanaal en het 
was dus logisch dat ze daar begonnen. 
De eerste huizen waren de nummers 10 
en 12. Professor Donders blijkt zelfs in 
1818 in Tilburg geboren en was vermaard 
op oogheelkundig gebied. In Utrecht 
schijnt er zelfs een standbeeld van hem 
te staan.

	Tilburg was de eerste stad in ons land die 
een gesloten dubbele rondweg rondom 
de bebouwde kom had. De gehele 
Ringbaan – 12 kilometer lang – kwam 
gereed in 1959. De geboorte van de 
ringbaan ligt al in 1913, want in dat jaar 
ontwierp de toenmalige directeur van 
publieke werken, ir. Rueckert, een plan 
voor de aanleg van een wandeldreef(!), 
waar in het midden een trambaan zou 
komen. Tegenwoordig zijn de ringbanen 
een echte verkeersader.

	De naam Spoordijk komt voor het eerst 
in het archief voor in 1922. De naam blijkt 
verband te houden met de verhoging 
van het spoor, omdat er toentertijd 
een viaduct werd aangelegd over de 
Ringbaan Oost (die toen nog niet zo 
heette) waardoor er als het ware een dijk 
ontstond.

Rijksmonument ‘’t wit huis’ aan de 
Professor Dondersstraat (architect 

O.Triebel) werd in 1929 gerealiseerd in 
opdracht van Lederfabriek Oisterwijk

	En hoe zit het met Simon van der 
Stel? Halverwege de 17e eeuw had de 
Vereenigde Oostindische Compagnie de 
Kaapkolonie gesticht, als steunpunt voor 
de handelsroute naar Oost-Indië. Simon 
van der Stel was de eerste commandeur 
en later gouverneur van deze 
Kaapkolonie. Hij bevorderde de studie 
van de Zuid-afrikaanse flora en fauna en 
liet grote stukken land ontginnen onder 
andere Stellenbosch en Constania. 

Ringbaan Oost met wandeldreef

Volgende keer gaan we maar even 
verder met het vermelden van 
wetenswaardigheden van straten in 
de wijk! 
We hebben er nog meer!
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Nominés                                 Lout Donders
  

Rare Chinezen, die VVD’ers in Tilburg. Belonen ze de gemeentelijke gladheid-
bestrijders met warme chocolademelk in een mok met ‘Bedankt’ erop. Hoezo? 
Ze doen toch gewoon waar ze voor betaald worden? Dezelfde ijsploeg is ook 

genomineerd voor de titel ‘Liberaal Tilburger 2010’. Uh? Strooien en sneeuwschuiven en dan 
Tilburgse liberaal van het jaar zijn. Andere genomineerden zijn Paul Bottelier, die Willem II 
van het infuus probeerde te halen en UvT-rector-magnificus Philip Eijlander.

Raar, zo’n titel. Ik krijg toch ook geen prijs, omdat ik bij Omroep Brabant elke dag mijn ding 
doe? Ik voldoe wel aan het belangrijkste criterium: ik ben geen lid van de Volkspartij voor 
Vrijheid en Democratie. De gemeentelijke sneeuwschuivers en zoutstrooiers blijkbaar ook 
niet en de andere genomineerden blijkbaar ook niet, anders waren ze geen nominés. 

Waarom moeten mensen die gewoon hun werk of een klus doen een prijs krijgen, als ze er 
voor betaald worden? Dan weet ik er nog wel een paar: de chauffeur van een gemeentelijk 
veegwagentje, die op het idee komt om echt midden in de ochtendspits op het smalste stuk 
van de Spoorlaan de straat te poetsen. Hoeveel mensen zouden daardoor hun trein of bus 
gemist hebben? Of de kerstbomenophaaldienst, die drie dooie andere struikjes laat liggen, 
want geen kerstbomen. Of de wethouder die alleen maar slecht nieuws mag brengen door 
van alles op te doeken en te sluiten. Ze voldoet ook aan het criterium: geen VVD-lid. 

Terug naar de sneeuw en de gladheid. Ik heb hier in de buurt niemand gezien van de 
gemeente. Nou was ik ook even in het buitenland, maar bij terugkomst waren de straten 
en de stoepen als een spiegel. De draaibrug over het kanaal was levensgevaarlijk: fietsers 
gingen onderuit, auto’s schoven zachtjes maar doelgericht de berm in. Blijkbaar waren de 
Armhoefse Akkers van de gemeentelijke kaart weggevaagd. 

Maar wij bewoners kunnen er ook wat van. Slechts hier en daar hebben mensen consequent 
de stoep voor hun eigen deur schoongemaakt. Op sommige plekken was het echt 
levensgevaarlijk. Je kunt niet zomaar alles aan de gemeente overlaten. Zout kun je krijgen 
van de gemeente en een sneeuwschuiver kost nou ook geen godsvermogen. We pronken 
hier met de titel ‘Een dorp in de stad’. Bij ons vroeger in het dorp maakte iedereen gewoon 
even zijn stoep schoon. Niet zozeer voor zichzelf, veel meer voor de passanten. Maar dat 
is dus anno nu niet meer het geval in onze wijk. Zou mooi zijn als we dat de volgende keer 
met zijn allen gewoon even regelden. Misschien krijgen we dan als wijk wel een prijs van de 
Tilburgse VVD! Kijk, dát zou pas mooi zijn. Tenzij er natuurlijk stiekem VVD-leden onder 
ons schuilgaan, dan komen we niet in aanmerking. 
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Help	  onze	  buurt	  “hartaanval	  veilig”	  te	  maken!	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Onze	   oproep	   in	   de	   buurtkrant	   van	   Januari	   2011	   heeft	   tot	   nu	   toe	   12	   vrijwilligers	   opgeleverd	   die	   zich	   willen	  
inzetten	  om	  de	  Armhoefse	  Akkers	  “hartaanval	  veilig”	  te	  maken.	  Enkelen	  van	  hen	  hebben	  reeds	  een	  AED	  cursus	  
gevolgd	  en	  de	  aanmelders	  zijn	  overwegend	  woonachtig	  in	  dat	  deel	  van	  de	  wijk	  dat	  buiten	  de	  ringbaan	  ligt.	  	  	  

Binnenkort	   zal	   een	   korte	   kennismakingsbijeenkomst	   plaatsvinden.	   We	   zijn	   echter	   nog	   steeds	   op	   zoek	   naar	  
buurtbewoners	  die	  zich	  bij	  dit	  initiatief	  willen	  aansluiten.	  	  	  	  	  

In	   tegenstelling	   tot	   enkele	   andere	   wijken	   in	   Tilburg	   is	   de	   Armhoefse	   Akkers	   nu	   niet	   “hartaanval	   veilig”.	   De	  
buurtraad	  wil	  daarin	  verandering	  brengen.	  Maar,	   	  om	   	  AED’s	   te	  gebruiken	  zijn	  er	   in	  de	  eerste	  plaats	  mensen	  
nodig	  die	   ze	  kunnen	  bedienen.	   	  Op	   zich	   is	  het	  gebruik	   van	  een	  AED	  eenvoudig	  en	  met	  een	  korte	   cursus	  van	  
ongeveer	  3	  uur	  bent	  u	  dan	  ook	  goed	  voorbereid	  mocht	  u	  een	  keer	  een	  AED	  willen	  gebruiken.	  

Daarom	  zijn	  we	  op	  zoek	  naar	  buurtbewoners	  die:	  

1. Een	  AED	  kunnen	  bedienen	  (al	  een	  cursus	  hebben	  gehad);	  
2. Een	  AED	  cursus	  zouden	  willen	  volgen.	  	  

Benieuwd?	  Bereid	  om	  u	  in	  te	  zetten?	  Laat	  het	  ons	  weten.	  U	  heeft	  al	  een	  cursus	  gevolgd	  of	  u	  wil	  er	  een	  volgen.	  
Meld	   u	   aan	   via:	   buurtraad@hotmail.com of benader één van de leden van de buurtraad Armhoefse 
Akkers.	  

Naam:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  .	  	  	  	  	  	  	  	  Kan	  AED	  wel	  /	  niet	  bedienen.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Email/tel	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  .	  	  	  

Op	   zoek	   naar	   meer	   informatie	   over	   hoe	   het	   werkt?	   Kijk	   eens	   op	   de	   website	   van	   de	   hartstichting	  
(www.hartstichting.nl)	  	  of	  typ	  “AED”	  in	  op	  de	  zoekmachine	  van	  uw	  pc.	  	  	  	  	  	  

Gezocht:	  	  AED	  Cursisten	  /	  Levensreddende	  Vrijwilligers	  in	  de	  wijk	  

Cursusduur	  ongeveer	  (3	  uur)	  

Uw	  bijdrage:	  uw	  persoonlijke	  inzet	  
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Per 1 januari 2011 hoort het Allerhei-
ligst Sacrament in onze wijk weer bij 
een nieuwe Parochie. 
Van deze grote, sterke, nieuwe paro-
chie – vooralsnog aangeduid met 
P. Tilburg 1 - maken deel uit:
	Allerheiligst Sacrament (Arm-

hoefse Akker);
	Antonius van Padua (Korvel);
	Lidwina Gerardus Majella (Trouw-

laan);
	St. Christoffel (Broekhoven); 
	St. Dionysius (Binnenstad); 
	St. Jozef (Heuvel);
	Parochie Goirle.
Een nieuwe verzamelnaam voor 
deze grote parochie is er nog niet. 
Krachtenbundeling in de vorm van 
nieuwe parochies is nodig om in de 
toekomst vitale parochies te hebben, 
en het motto van het bisdom is dan 
ook: 

De Nieuwe Parochie                                                          Corin Sweegers

‘Groeien in geloof, geloven in groei’. 

Een aantal zaken zullen centraal vanuit 
de nieuwe parochie aangeleverd worden, 
maar vele zaken blijven door de vertrouwde 
parochie gedaan worden. 
Wilt u hier iets over weten of heeft u een 
tip? Neem dan contact op met Parochie 

Binnenstad (Heike), waar de Parochie 
Allerheiligst Sacrament al een hele tijd 
onder valt. Mevrouw R. van Grinven, p.a. 
Bisschop Zwijsenstraat 3, 5038 VA Tilburg. 
Tel. 542 39 14.
Wilt u de voortgang volgen op internet, kijk 
dan op www.denieuweparochie.nl

Overzicht van de parochies in Tilburg e.o.

Met enige verbazing heb ik vorige maand 
het artikel van de buurtraad over de 
afwezigheid van een AED-apparaat in de 
wijk Armhoefse Akkers gelezen. Het is 
hartstikke goed, dat er meer apparaten 
komen. Maar, het is absoluut niet zo dat 
we in de Armhoefse Akkers niet binnen 
enkele minuten over een apparaat kunnen 
beschikken.

Met geen woord wordt er in de oproep 
van vorige maand gesproken over de 
aanwezigheid van het AED-apparaat bij 
Were-Di-voetbal aan de Moerenburgseweg. 

Hartaanval-Veilig                                                          Corin Sweegers
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Jammer, is een gemiste kans. De buurtraad 
Armhoefse Akkers heeft aan deze AED 
mee betaald en er zijn binnen Were Di heel 
veel mensen opgeleid om het apparaat te 
mogen en kunnen bedienen.

Als de kantine bij Were-Di open is, is er 
voor 99% zeker iemand aanwezig die het 
apparaat kan bedienen en snel bij u kan 
zijn. Daarnaast hebben onder andere de 

naaste buren Horsten en Sweegers de 
sleutel en de cursus (inclusief nascholing) 
gevolgd.

In eerste instantie belt u natuurlijk met 112, 
maar u kunt dus ook bellen met: 
	Were-Di: (013) 542 08 24
	Noud Horsten: (013) 536 31 26
	Theo Sweegers:((013) 536 80 01
	Corin Sweegers: 06 22 42 53 77

Het Nationaal Coördinatieorgaan van het 
EJV in Nederland wil 2011 vooral gebruiken 
om te vieren dat er al zo veel vrijwilligers 
zijn, om vrijwilligers te belonen en om te 
laten zien wat er allemaal gebeurt in 
Nederland, want dat is heel veel. Kijk voor 
meer informatie op www.vrijwilligerswerk.nl.
 
Ook in Tilburg zal het EJV niet onopge-
merkt voorbij gaan. Contour zal met de 
slogan: ‘Vrijwilligerswerk Verrassend 
Veelzijdig…ook voor jou!’ regelmatig naar 
buiten treden. Bijvoorbeeld door enthousi-
aste vrijwilligers in beeld te brengen die zelf 
vertellen waarom het vrijwilligerswerk voor 
hen zo verrassend veelzijdig is, maar ook 
wat vrijwilligerswerk doet voor henzelf. 

2011 Europees Jaar van het Vrijwilligerswerk 

Tijdens het Europees jaar van het vrijwilligerswerk (EJV) 2011 besteden alle landen in 
Europa aandacht aan vrijwilligerswerk. Dat doen we natuurlijk ook in Nederland. 

Voor iedereen die eigenlijk al zo lang van 
plan was om uitdagend vrijwilligerswerk te 
gaan doen, is dit misschien hét moment! 
Ontdek de verrassende veelzijdigheid 
van vrijwilligerswerk! Op de website van 
Contour - www.contourtilburg.nl - treft u 
honderden vacatures aan van veel 
vrijwilligersorganisaties die u uitnodigen 
om mee te doen.

Is dit de veel besproken, lang 
verwachte, nieuwe aanplant 
voor Moerenburg?

Aan het begin van de Kommerstraat 
maakt de gemeente het wel heel bont 
met de verkeersborden.
Er wonen slechts twee gezinnen achter 
deze borden.
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Landelijke Genoegdag 

20 maart is Tilburg voor de derde keer gastheer/dame van de Landelijke Genoegdag 
met een veelzijdig programma. Het theatercafé van Klasse Theater – voorheen Zaal 
16 - is vanaf 11.00 uur open. Interactieve lezingen, natuurwandelingen, modeshow, 
workshops en zelfs een milieuridder staan op het programma.

Een greep uit het programma:
	Transition Towns (TT) 

Dit zijn lokale gemeenschappen (grote en kleine steden, dorpen, wijken) waar mensen 
zelf aan de slag gaan om hun manier van wonen, werken en leven minder olieafhankelijk 
te maken. De ophanden zijnde energiecrisis en klimaatverandering zijn hierbij de 
belangrijkste drijfveren. Paul Hendriksen van Transition Towns Nederland  geeft een 
voorproefje van wat TT voor uw eigen toekomst kan betekenen. Irma Lamers vertelt over 
de huidige stand van zaken van Transtion Town Tilburg.

	Lunchwandeling  
In het natuurgebied Moerenburg, waarbij bioloog Gert Brunik uitleg geeft over alles wat 
groeit en bloeit; flora en fauna. 

	Tweedehands Modeshow  
Dat je zowel stijlvol als duurzaam door het leven kan gaan, bewijst de tweedehands 
modeshow van nachtruiter Hans Peters. Alle modellen zijn aangekleed voor ongeveer      
€5 met kleding van Tilburgse tweedehandswinkels als By Rose, Vincentshop, Via Maria, 
Listex, Dress for Succes, Tante Pollewop en La Poubelle. 

	Het consuminderhuis  
Vier jaar geleden startte Annemiek van Deursen met haar consuminderkringen. De 
Landgraafse leert de groepsleden hoe zij met het (tijdelijke) weinige geld dat men heeft, 
toch een zinvol en duurzaam leven kan leiden. Vorig jaar werd het Consuminderhuis ‘Ons 
Genoeg’ aan de Wilhelminastraat 25 geopend.

	Downshiften en Gouden Driehoek 
Jeanine Schreurs, onderzoeker en publicist, heeft onderzoek gedaan naar duurzaam 
leven. Zij geeft een korte schets van sociaal-culturele oorzaken, waarna ze dieper ingaat 
op de psychologische betekenis van downshiften. Ook wordt het model van de Gouden 
Driehoek uitgelegd, de Triple G van duurzaam leven: groen, gezondheid, geld. 

	Duurzaam voor dummies 
Volgens milieuridder Ray Meur zitten we als mensheid midden in een systeem-transitie. 
Spannende tijden dus, maar hebben we dat ook door? Waar staan we, waar gaan we 
naar toe en wat kunnen we doen?

	Workshop ‘Knutselen met afvalmateriaal’ 
Met Cora Westerik gaan we op zoek naar het gebruiken van afvalmaterialen voor 
allerhande praktische klussen of kunstuitingen.

	Informatiemarkt 
Bezoekers kunnen zich laten informeren over de Mondiale Voetafdruk, Letskringen, De 12 
ambachten, Uitgeverij Genoeg, Omslag Eindhoven, Transition Towns,  Het initiatief Goei 
Eete (voedsel dicht bij huis); De Energiefiets! Repair café en Sullen_Delen

De dag wordt afgesloten met een feestelijke nazit in het Klasse Theater van 19.00 – 20.00               
uur. Op eigen kosten kan vervolgens een hapje mee gegeten worden bij De Imme.

Voor alle informatie, vragen of opmerkingen neem contact op met organisator Godelieve 
Engbersen, Carré 119, 5017 JG Tilburg, tel 544 32 04, e-mail: goodje@hetnet.nl 
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Als huidige buurtbewoner en toekomstige 
bewoner van De Werf wil ik graag reageren 
op het interview met de architect in de Arm-
hoefse Akkers van januari 2011.
Om te beginnen wil ik graag twee stellingen 
van Geert Driessen ten volle onderschrij-
ven:
1. Iedere opgave is een uitdaging om te 

zoeken naar kwaliteiten en ‘genius’ van 
de plek.

2. Elke woning dient op een ‘zuivere’ manier 
te worden ontworpen en gebouwd. Archi-
tectuur dient steeds een uitdrukking te 
zijn van hoe we vandaag bouwen, zonder 
dat het een pastiche is van het verleden.

Wat ik betreur is dat deze stellingen in het 
resultaat, op deze inderdaad fantastische 
locatie, slechts zeer beperkt tot uitdrukking 
komen. 

Stelling 1
Binnen het plan afzonderlijk en in relatie 
tot de Piushaven wordt stelling 1 slechts 
gedeeltelijk waargemaakt. De context 
met de directe omgeving is ver te zoeken. 
Buiten het aanpassen van de bouwhoogten 
aan de zijde van de Oisterwijksebaan en 
een minimale aansluiting op de bebouwing 
in Jeruzalem, is iedere verdere relatie zoek. 
Dit geldt nog sterker voor de bebouwing 
aan de Ringbaan Oost. Het hoogteac-
cent op de hoek van de Piushaven en het 
Wilhelminakanaal biedt weliswaar prachtige 

De Werf minder fraai en doordacht

appartementen, maar is eveneens een 
storend element in de bestaande omge-
ving.
Daarnaast is er binnen het plan inefficiënt 
met de beperkte ruimte omgegaan. Door 
bijvoorbeeld een woning van het type 
Spant tussen te voegen en een ander type 
te laten vervallen, waren er op het parkeer-
terrein eenvoudig negen extra parkeer-
plaatsen mogelijk geweest.

Stelling 2
Conform stelling 2 is de stijl van de wo-
ningen gelukkig geen pastiche van het 
verleden. Helaas is er ook geen sprake van 
een hoogwaardige, creatieve, eigentijdse 
moderne vormgeving. Eerder van een 
monotone clichématigheid. Dat de vorm-
geving nog gunstig afsteekt ten opzichte 
van veel andere eigentijdse projecten is 
een schrale troost. In de grote vorm is er 
nog sprake van afstemming en evenwicht. 
De detaillering beperkt zich voornamelijk 
tot enkele metselverbanden, die hopelijk 
niet al te zeer zullen worden verstoord door 
ongelukkig geplaatste dilatatievoegen. 
Verder heb ik in de detaillering geen enkele 
verrassing of verfijning kunnen ontdekken, 
terwijl bijvoorbeeld de kozijnen in interieur 
en exterieur hier op eenvoudige wijze uit-
stekende mogelijkheden toe bieden. 
Zo is er tevens weinig rekening gehouden 
met de functionaliteit en het gebruik van de 
woningen. Enkele voorbeelden: gezien het 
parkeren achter de woningen, zal men in 
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de meeste gevallen standaard binnenko-
men via tuindeuren in de woonkamer. Ook 
het in de meeste gevallen ontoegankelijk 
maken van de mogelijkheden voor berging 
onder de trapruimte is ondoordacht. De 
standaard installatie is nauwelijks bruik-
baar te noemen. Het corrigeren van deze 
onvolkomenheden achteraf is gelukkig wel 
mogelijk, maar hierdoor onnodig kostbaar.

Kakofonie
Als totaal sluit het project door zijn halfs-
lachtigheid en grotendeels ontkennen van 
de omgeving weer wel aan bij het bouw-
kundig en stedenbouwkundig onvermogen 
bij de gemeente Tilburg. 
Dit heeft onder de diverse voormalige 
verantwoordelijke wethouders een rijke 
voedingsbodem gevonden. De stad is 
inmiddels overwoekerd door een kakofonie 
van grotendeels of volledig misplaatste 

bouwwerken. 
Zoals architect Geert in zijn interview 
aangeeft, gaat het bij projecten om het 
verzoenen van schijnbare tegenstellingen, 
bijvoorbeeld het samengaan van financiële 
belangen (ontwikkelaar) en het openbare 
belang (overheid, gemeente). Mede hier-
door geeft hij geen waardeoordeel over het 
uiteindelijke resultaat.

De Werf is een fantastische locatie in 
een fantastische buurt, waar met inspan-
ning een aantrekkelijke woonruimte is te 
realiseren. Blijft dat het - ook voor hetzelfde 
geld - allemaal nog veel mooier had kun-
nen zijn voor de toekomstige bewoners 
van De Werf en de huidige bewoners in de 
directe omgeving.

Wim van Groesen

De laatste weekenden is het weer raak. Langs de Spoorlaan vernielden jongeren in het 
weekend ’s morgens rond 3 – 4 uur een aantal fietsen bij het studentenhuis van Floret, 
gooiden ze de toegangspoort en een fiets van een van de bewoners van het viaduct en 
trokken ze de klimop van de afscheiding met het spoor. Stiekem? Nee hoor, veel gelach, 
veel geschreeuw, veel bravoure, maar wel snel wegwezen toen bewoners poolshoogte 
kwamen nemen. 
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Gratis teken-/schildercursus via de Meedoenregeling
 
In maart starten weer een aantal korte cursussen tekenen en/of schilderen met 
persoonlijke begeleiding. Als je gebruik maakt van de ‘Meedoenregeling’, dan kost 
deze cursus je niets.
 
Kunstenares Jofke van Loon van Studio Xplo gaat met je op zoek naar waar je talenten 
liggen en waar je nog zou willen en kunnen leren. Door deze persoonlijke benadering en 
het werken in een inspirerende groep, leer je een hoop, op een gezellige en toegankelijke 
manier. Dus of je nou kunt tekenen of schilderen of niet, iedereen kan zich ontwikkelen op 
zijn/haar vlak in eigen tempo!

De cursussen vinden plaats op:
• Woensdagavond van 19.30 - 22.00 uur: 23 maart, 6 april, 20 april, 18 mei en 1 juni
• Donderdagavond van 19.30 - 22.00 uur: 31 maart, 14 april, 28 april, 20 mei en 9 juni
• Donderdagavond van 19.30 - 22.00 uur: 24 maart, 7 april, 21 april, 19 mei en 2 juni
• Vrijdagochtend van 09.30 - 12.15 uur:  1 april, 15 april, 29 april, 20 mei en 3 juni

Studio Xplo valt onder de ‘meedoenregeling’, waardoor mensen uit de regio Tilburg met 
een inkomen lager dan 120% van het minimum in aanmerking komen voor €70 tegoed op 
jaarbasis, voor cursussen en activiteiten bij Studio Xplo. Aanvragen doe je bij de gemeente: 
schriftelijk via ‘loket Z‘ of digitaal via www.tilburg.nl.
Meer informatie over de cursussen vind je op www.StudioXplo.nl. 
Vragen of interesse? Laat een berichtje achter of bel naar Jofke: 06 19 54 01 35.

’t Motorrijerke geweigerd                                                                   Van de redactie

De acties van het buurtcomité tegen de komst van motorclub ’t Motorrijerke hebben 
effect gehad. De motorclub mag zich niet gaan vestigen op Spoorlaan 24. 
Een forse streep door de plannen van deze club en van de eigenaar van het pand die 
al druk met de verbouwing bezig waren.

Buurvrouw Chris Nieuwenhoven kan even opgelucht ademhalen. Met haar optreden had 
ze binnen de kortste keren een buurtcomité opgericht, dat onder leiding van Janneke 
van Berkel een stevig tegengeluid bij de gemeente liet horen. Half januari ontving het 
comité van de gemeente de bevestiging, dat de komst van de motorclub niet paste in het 
bestemmingsplan. In een huis aan huis verspreide nieuwsbrief meldde Janneke: “Deze 
beslissing betekent dat het woongenot van onze buurt, waarvoor we zo hard gestreden 
hebben, bewaard zal blijven! Natuurlijk zijn we daar heel blij mee en dat geldt ongetwijfeld 
voor de grote meerderheid van de buurtbewoners die de acties ondersteund hebben in de 
afgelopen maanden.”

Het buurtcomité is onlangs genomineerd voor de TROTS-trofee van 2010 door de fractie 
van Trots Op Nederland in Tilburg. Dit vanwege de inspanningen van de gezamenlijke 
buurtbewoners om de vestiging van de motorclub met bijbehorende horeca-inrichting en 
eventuele geluidsoverlast te voorkomen.
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Jong Nederland Heuka stopt

De afgelopen jaren hebben het bestuur en de vrijwilligers van Jong Nederland 
Heuka hard geknokt voor het behoud van de vereniging. Helaas heeft dat niet tot het 
gewenste resultaat geleid en zijn zij genoodzaakt de handdoek in de ring te gooien. 

Jong Nederland Heuka is meer dan 40 jaar actief geweest met activiteiten gericht op sport, 
spel en creativiteit in de wijken Hoogvenne, Jeruzalem, Armhoefse Akkers en Fatima. Een 
nieuwe, geschikte, locatie is in deze omgeving niet te vinden. 

Locaties zoals ‘Het bonbonnetje’ (Het karakteristieke ronde gebouwtje aan de Piushaven), 
de Sacramentskerk en het pand aan het Kazernehof (buurthuis Hoogvenne sluit in april) 
vallen onder de Gemeente Tilburg. De Gemeente Tilburg wil deze panden alleen verhuren 
onder commerciële voorwaarden. Een stuk grond achter het Longa voetbalterrein was zeer 
geschikt voor een nieuw te plaatsen clubhuis, maar de Gemeente Tilburg had uiteindelijk 
toch andere toekomstplannen voor dit gebied. Het belang van jeugdwerk in de wijken staat 
bij B & W absoluut niet centraal. 

Jong Nederland Heuka heeft een hoop materialen in eigen beheer zoals tenten, 
spelmateriaal, meubilair e.d. Hiervoor wordt een speciaal verkoopweekend georganiseerd 
op 26 en 27 maart van 11.00 tot 16.00 uur. Geïnteresseerden zijn dat weekend van harte 
welkom.

Ingrid Klazen
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Het karkas zou immers gehandhaafd 
worden en als basis kunnen dienen voor 
de herbouw van deze schuur? “Dat bleek in 
werkelijkheid onmogelijk,” maakt Pim me-
teen duidelijk. “De restanten waren dermate 
aangetast en halfverrot, dat hergebruik als 
een dragende constructie heel lastig zou 
worden. Daar was de gemeente overigens 
ook van overtuigd. Ik wil iedereen echter 
wel meteen geruststellen: de Vlaamse 
schuur wordt compleet ambachtelijk in 
hout herbouwd en het aanzicht vanaf de 
straatzijde wordt zo goed als authentiek. 
De enige concessie die we hebben gedaan 
is het aanbrengen van een viertal kleine 
ramen. 
De schuur krijgt een bestemming als verga-
der- en workshopruimte en daarvoor heb-
ben we natuurlijk wel daglicht nodig.  De 
Vlaamse schuur wordt ook niet groter of 
hoger dan het oorspronkelijke gebouw.” 
 
Duurzaam 
Samen met de vorige bewoner Van Iersel 
heeft het echtpaar Van Dijken met behulp 
van oude foto’s en veel meetwerk getracht 
een goede reconstructie te maken van 
de oorspronkelijke schuur. Voor de bouw 
zijn ze in zee gegaan met een bedrijf, dat 
gespecialiseerd is in exclusieve duurzame 
en milieuverantwoorde bouwprojecten. Het 
gaat immers niet alleen om het uiterlijk. 
Pim: “Zowel in de boerderij als in de schuur 
hebben we veel aandacht besteed aan een 
uitstekende isolatie. Daarnaast maken we 
gebruik van de aardwarmte voor zowel de 
verwarming als verkoeling in de zomer-
maanden.” 
De bouw van de schuur wordt voorbereid 
in de fabriek. Door deze prefab kunnen ze 
veel beter de duurzaamheideisen ver-

wezenlijken die als een rode draad door al 
hun plannen lopen. En de restanten van de 
oude schuur? Pim: “Die hergebruiken we 
zoveel als mogelijk in de schuur. In principe 
gooien we niets weg.” 
 
Boerderij 
Ook de boerderij is inmiddels in oude luister 
hersteld, dat geldt voor de naar de straat 
gekeerde zijden. Aan de achterzijde is een 
serre aangebouwd. Geen oorspronkelijk 
idee van de eigenaars overigens, maar van 
de Welstandscommissie van de gemeente. 
Van binnen is de boerderij wel compleet 
gemoderniseerd. 
“Er moeten hier en daar nog wat kleine 
dingen gedaan worden, maar in feite kun-
nen we er nu al in gaan wonen,” aldus 
Manon. Zo ver is het nog niet. Hun huidige 
woonhuis aan de Prof. Dondersstraat staat 
in de verkoop en de familie is begonnen 
met het ontruimen en gereed maken voor 
de verhuizing. Manon: “We willen op 1 april 
over zijn en dat is geen grap! Tegen die tijd 
staat de schuur er nog niet, maar hebben 

Vlaamse schuur ambachtelijk herbouwd         Jaap van Loon 
Trouwe bezoekers van Moerenburg is het al opgevallen. Het karkas van de oude 
Vlaamse schuur aan de Broekstraat nr. 4 blijkt ineens verdwenen. Dat er iets voor 
in de plaats komt is ook duidelijk. De reclame-uitingen van Think Bouw BV spreken 
boekdelen, maar toch maar even bij de eigenaren Manon en Pim van Dijken op 
bezoek. 

De aankondiging van de 
ambachtelijke herbouw
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we wel het grondwerk op ons perceel ge-
reed en zal de aanplant van de boomgaard, 
bomen en heggen ook klaar zijn. Tuinarchi-
tect Gerien de Zeeuw uit Oisterwijk heeft 
ons fantastisch geholpen bij het ontwerp 
van een tuin, waarin planten voorkomen die 
oorspronkelijk ook in Moerenburg groeiden. 
Ook in de boomgaard vind je straks oud-
Brabantse fruitbomen. Het leuke is ook, 
dat we een beroep konden doen op onze 
‘buurman’ Van Helvoirt Groenvoorzieningen 
voor de aanleg.” Goede mensen vinden 
blijkt heel belangrijk. “Onze aannemer was 
bijvoorbeeld ook iemand die heel goed 
meedacht,” vindt Pim. “Je komt bij de bouw 
altijd onverwachte dingen tegen en het is 
heel mooi als er dan meteen ook in goede 
oplossingen en alternatieven wordt ge-
dacht.” 
 
Enthousiasme 
In feite zijn alle plannen en ambities, zo-
als beschreven in het januarinummer van 
2010, nog actueel. Alleen de opzet van de 
Bed & Breakfest  is vooralsnog aangepast. 
Manon: “In de boerderij zelf hebben we nu 
een unit gerealiseerd. Afhankelijk van de 
belangstelling en de mogelijkheden gaan 

Het ontwerp van de Vlaamse schuur bezien vanaf Manege Hooijen

we dit uitbreiden met een bijgebouw links-
achter in de tuin, waarin nog twee of vier 
units komen.” 
Het enthousiasme van het echtpaar is ook 
bepaald niet aangetast. De vele, vele uren 
die ze inmiddels aan hun ‘project’ besteed 
hebben, brachten een schat aan ervarin-
gen. Helaas niet alleen positieve. Manon: 
“We hebben een periode gehad, dat er 
voortdurend werd ingebroken. Professio-
nele inbraken, want ze hebben bijvoorbeeld 
gebruik gemaakt van slijptollen om de con-
tainers met werkmaterialen open te breken. 
Ook zijn er allerlei vernielingen geweest, 
daar word je wel eens moedeloos van.” 
Pim vult aan: “Je moet voor de aardigheid 
eens proberen om een horecavergunning 
te krijgen. Je wilt niet weten, wat daar 
allemaal bij komt kijken!” 
 
Maar ondanks alles, zitten de Van Dijkens 
over zes weken op hun nieuwe locatie en 
zijn hun ideeën in amper twee jaar gereali-
seerd. Het streven is er daarna op gericht 
om uiterlijk half juli de officiële opening te 
kunnen organiseren. Meer daarover in een 
latere uitgave.
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Mannen met bivakmutsen. Piepende banden. Politie met speurhonden. Het leek wel Tatort 
in de wijk. Doelwit: het koperen dak van het Bonbonnetje, het gebouwtje dat straks na 
restauratie de slagroom op De Werf moet worden. Koper doet het goed op de markt, dus 
probeerden koperdieven de afgelopen maanden verschillende keren hun slag te slaan. 
Niemand die op het idee kwam om het er dan maar zolang af te halen. Dit is de laatste foto 
van het Bonbonnetje met dak. De laatste bivakmutsen werden gestoord in hun werk. Dat is 
wel te zien. 

Bonbonnetje gescalpeerd                                              Lout Donders

Rond de jaarlijkse expositie van de 
kunstenaars die in Carré een werkruimte 
hebben, wordt meestal ook een speciale 

Carré verhalenwedstrijd                                                Jaap van Loon

“Wat leuk,” mompelde de mol, “eindelijk 
eens aandacht voor ons!” Dat zou 
inderdaad kunnen, als iemand de 
avonturen van de mol uit zou werken 
voor de verhalenwedstrijd die de 
kunstenaars van Carré de komende 
maand organiseren.



29

activiteit georganiseerd. Dit jaar is dat 
een verhalenwedstrijd rond het thema 
ondergronds. Een mooie uitdaging voor 
iedereen die graag schrijft, want er zijn 
maar weinig eisen.

Ondergronds
Iedereen mag zelf een verhaal verzinnen 
rond het thema ondergronds. Of het nu 
gaat over het ondergrondse dierenrijk, 
het verzet in de Tweede Wereldoorlog of 
het riolenstelsel in Tilburg – om maar wat 
voorbeelden te noemen – de keuze is vrij. 
Ook worden er geen voorwaarden gesteld 
aan het type verhaal, of het nu gaat om een 

spannend verhaal, een liefdesverhaal, of 
een poëtisch verhaal, alles kan. De enige 
voorwaarde is, dat het verhaal niet langer 
dan duizend woorden is. 
De beste verhalen worden gebundeld en 
gepresenteerd tijdens de expositie van 24 
maart tot en met 4 april in het Duvelhok 
aan de St. Josephstraat. Er liggen ook 
mooie geldprijzen klaar voor de drie beste 
inzendingen.
Meedoen? Stuur dan je bijdrage uiterlijk 
vóór 21 februari per mail naar 
ne-do-at@hetnet.nl, of per post naar Nel 
Donkers, Carré 84, 5017 JE Tilburg.

Op de website staat een activiteitenwijzer. 
Daarin zijn met zoekfuncties als een 
trefwoord, weekdag, dagdeel en wijk de 
regelmatig terugkerende activiteiten voor 
senioren te vinden. Niet alleen van de 
Twern, maar ook van andere organisaties. 
Van cursussen tot dansmiddagen, van 
creatieve en sportieve clubs tot gezellig 
samen eten. Bij de activiteit staan tijdstip 
en locatie, organisatie, kosten en de 
contactpersoon. 

Ouderenactief.nl heeft ook een 
rubriek Nieuws. Daar staan nieuwtjes 
en aankondigingen van eenmalige 
activiteiten voor Tilburgse ouderen, zoals 

Zoeksite voor actieve Tilburgse senioren

De meeste activiteiten voor 60-plussers in de gemeente Tilburg staan voortaan op 
één website: www.ouderenactief.nl. 
De site wordt verzorgd door het Ouderenwerk van de Twern. 

voorlichtingsbijeenkomsten, toneel- en 
filmvoorstellingen, concerten en andere 
muzikale optredens, evenementen als de 
Seniorenbeurs, etc.
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Optocht van de Kaauw Errepels zaterdag 5 maart

De optocht vertrekt om 14.00 uur bij de school aan de Armhoefstraat en volgt dezelfde 
route als voorgaande jaren: Pelgrimsweg - Van Heutszstraat – Daendelsstraat – Maet-
suyckerstraat - A. van Diemenstraat - JM van Nassaustraat - Simon van der Stelstraat 
– Oisterwijksebaan - JM van Nassaustraat - Simon van der Stelstraat – Van Heutszstraat 
– Daendelsstraat – Armhoefstraat - JP Coenstraat - Heile Schoorstraat – Daendelsstraat - 
Armhoefstraat.

Ook dit jaar weer het verzoek namens de Kaauw Errepels om de route of de hele wijk te 
versieren. Natuurlijk zien we u ook graag langs de route.

Zelf meedoen met de optocht? 
Heb je altijd al mee willen lopen in een optocht, maar is de optocht door de stad te veel 
van het goede of wil je eerst een rondje oefenen? 
Meld je dan aan bij Karel Vermeulen, JM van Nassaustraat 28, tel. 536 93 01. Het adres 
voor inschrijven en vragen over de optocht. Voor verdere informatie: 
www.kaauwerrepels.nl en het speciale boekje, dat nog huis aanhuis verspreid wordt.

Voor de veertigste keer Carnaval bij de Kaauw Errepels            Toine Kocx

Al die jaren is het gelukt om van de Pelgrimhoeve een waar feestpaleis te maken, 
waar iedereen van Jong tot oud het carnavalsfeest kan meevieren. Ook dit jaar 
hebben de Kaauw Errepels weer een programma, waarbij gedacht is aan jong en oud. 
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Van oudsher was het carnaval voor alleen wijkbewoners, maar de laatste jaren is het steeds 
meer uitgegroeid tot een carnaval voor iedereen die daar van houdt. Maar gelukkig zien 
we nog steeds een groot aantal carnavalsvierders uit de wijk. Vooral op de zaterdag- en 
zondagmiddag lijkt het een ware reünie tussen huidige en oud-wijkbewoners. 
 
Een carnavalsfeest dat eigenlijk ook noodzakelijk is om de Pelgrimhoeve in technisch, goe-
de staat te houden. Het geld dat de organisatie overhoudt, wordt gebruikt voor het onder-
houd van de Pelgrimhoeve. Mocht u overigens zelf nog eens een zaal nodig hebben voor 
een feest, koffietafel of vergadering, dan kunt u ook terecht bij de Pelgrimhoeve.  
Kijk eens op: www.pelgrimhoeve.nl.  

Programma carnaval 2011 
Vrijdag 4 maart 

Vanaf 13.45 uur: 
 

Optocht van de leerlingen van Basisschool Armhoefse Akker. 
Daarna verblijven de hoogste groepen in de Pelgrimhoeve 

19.00 tot 22.00 uur: 
 

Tienercarnaval voor de jeugd tot en met 15 jaar. (Er wordt geen 
alcohol geschonken!). 

22.30 tot 02.00 uur: 
 

Openingsfeest Carnaval 2011 met een optreden van Bart 
Schuermans. 

Zaterdag 5 maart 

Vanaf 13.30 uur: 
 

Opstellen stoet en 14.00 Vertrek van de Opstoet door de wijk. 
Daarna Carnavalsfeest voor jong en oud met rond 16.00 uur 
prijsuitreiking van de optocht 

Rond 20.30 uur We krijgen bezoek van de carnavalsband “Wij”. De band gaat, 
maar wij gaan door tot ongeveer 02.00 uur: 

Zondag 6 maart 

Vanaf 13.00 uur: Kaauw Errepels lopen weer mee in de opstoet van de stad. 

15.00 tot 02.00 uur: 
 

Gezellig carnavalsfeest voor jong en oud. Tussen 20.30 en 
21.30 uur is Prins Carnaval weer uitgenodigd. 

Maandag 7 maart 

15.00 tot 19.00 uur: 
 

Wederom een spectaculaire kindermiddag tot 17.00 uur; De start 
is deze keer met streetdance. Ook de ballonnenkoning is er 
weer, wordt er popcorn gemaakt en geschminkt. 
 

19.00 tot 22.30 uur: 
 

Carnavalsfeest speciaal voor de jeugd tot en met 15 jaar. 
Vanzelfsprekend schenken we geen alcohol en gelden speciale 
prijzen voor de consumpties. 

Dinsdag 8 maart 

15.00 tot 24.00 uur: Laatste carnavalsdag van het carnaval 2011. 

	  



32

KLEINTJES

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

Muziekles 
Gitaar, keyboard, piano, zang, basgitaar, contrabas, tuba. Kees van de Ven Muziek,  
Carré 37, tel. 06156 214 70. E-mail: keesvandeven muziek@hotmail.com 

Verkoopstyling
Al eens aan een verkoopstyling gedacht, als uw huis langere tijd te koop staat?
Met welke veranderingen, aanpassingen, kleurgebruik, of herschikking van meubels wordt 
de kans op verkoop wellicht vergroot? 
Toe aan een interieuradvies? Wel zin in verandering, maar niet in verbouwing? 
Voor alles omtrent het interieur van uw huis kunt u terecht bij In Between Interieurstyling 
Prof. Dondersstraat 4, 5017 HK Tilburg. Neem eens een kijkje op de website: 
www.in-be-tween.nl  of bel Jessica van Berkel 06 523 302 64

Poetshulp gezocht
Secuur werkende poetshulp gezocht. Omgeving St. Josephstraat..Tel. 06 268 290 29.

Oppas gezocht
Lieve oppas gezocht voor twee basisschoolkinderen. Omgeving St. Josephstraat. 
Tel. 06 268 290 29.

Te huur gevraagd: (deel van) garage
Voor het stallen van een motor ben ik op zoek naar een garage in de Armhoefse Akkers. 
Een garage delen met iemand is ook een optie. 
Contact via: peter@laros.info, JP Coenstraat 20,  tel. 544 51 54.  

Parfum
Te koop uitstekende geuren tegen scherpe prijzen. 
Kijk op mijn website http://modeparfum.webklik.nl. U kunt mij ook bellen: 06 512 257 61.
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BUURTAGENDA 

4-8 maart Div. tijdstippen Pelgrimhoeve en wijk 
Carnaval met de Kaauw Errepels 

20 maart 11.00 – 17.00 uur Klasse Theater (Zaal 16) 
Landelijke Genoegdag 

24 maart 09.00, 11.00, 14.00 Basisschool Armhoefse Akker 
Open Dag 

 

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:  

24 februari 
11 maart 

  
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 Paul Weide G. de Bondtstraat 13 544 89 30 
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 
 Vergadering elke 2e dinsdag van de maand om 20.30 uur . 

Eerstvolgende vergadering 8 maart. 
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Ø Wijkagent 

Peter Aikema 
Wijk Armhoef Hoogvenne 
E-mail: Peter.Aikema@mw-brabant.politie.nl 
Tel. 06 295 437 98 
Spreekuur: 23 februari en 9 maart van 19.00 -20.00 uur in 
ruimte Buurtraad, Van Heutszstraat 1a, tweede zijdeur. 

  
Ø Bloedafname Iedere woensdagochtend van 09.00 – 10.00 uur in ruimte 

Buurtraad, Van Heutszstraat 1a, tweede zijdeur. 
  
Ø Ouderenadviseur Piet Brokke, tel: 06 333 081 37 

Spreekuur iedere woensdagochtend van 09.00 – 10.00 uur  
in ruimte Buurtraad, Van Heutszstraat 1a, tweede zijdeur. 

  
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  

 

Op verzoek van de Gemeente Tilburg is er in januari op de daken van de kleedkamers 
van voetbalvereniging Were Di aan de Moerenburgsweg een Eco-dak aangebracht. 
Op het bestaande dak zijn diverse lagen aangebracht en deze zijn uiteindelijk bedekt 
met  rollen sedum-plantjes door Van Helvoirt Groenprojecten BV uit Berkel Enschot. 
Het doel van deze bedekking is verbetering van de luchtkwaliteit en verbetering van de 
biodiversiteit. Het duurt nog wel enige tijd voor het ook esthetisch fraaier wordt, als we 
er al iets van kunnen zien op het platte dak. De bedoeling van de Gemeente is in ieder 
geval dat het dak volop vogels aan gaat trekken. 
Voor meer informatie: www.vanhelvoirtgroenprojecten.nl

ECO-dak op de kleedkamers van RKSV Were Di                 Corin Sweegers
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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)


