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Nieuw perspectief De Buunder
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Hét adres voor ver trouwd en deskundig taxeren
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Teun is natuurlijk gewoon leerplichtig. Hij 
zit op 4 VWO op de Nieuwste School in 
Tilburg. Een school waar op een ande-
re manier les gegeven wordt dan op de 
reguliere middelbare scholen. Op de 
Nieuwste School wordt geleerd door zelf 
te onderzoeken, met als uitgangspunt de 
eigen interesses. Teun heeft gekozen voor 
het profiel Natuur en Techniek (NT) en in 
het vrije deel biologie, waardoor hij ook 
meteen voldoet aan het profiel Natuur en 
Gezondheid (NG). Hij weet eigenlijk nog 
niet wat hij wil worden. Ja, KLIMMER, maar 
daar kun je de kost niet mee verdienen. Als 
6 jarige jongen kwam Teun in aanraking 
met het klimmen aan een wand, omdat hij 
mee mocht op het kinderfeestje van zijn 
broer. Hij vond het meteen leuk en wilde 
graag nog een keer klimmen. Er werd een 
vereniging gezocht en zo ging hij al vroeg 
wekelijks klimmen. 

Klimsport
De klimsport wordt in Nederland bedreven 
in een hal. Aan een wand hangen, grepen 
cq blokken en het is de bedoeling om zo 
hoog mogelijk te komen. Als leek dacht 
ik dat altijd iedereen boven kwam, maar 
dat is in de wedstrijdsport dus niet zo. 
Het is aan de “parcoursbouwer” om een 
dusdanig moeilijke route uit te zetten, dat 
er een behoorlijke selectie optreedt in de 
voorrondes. Iedereen klimt twee routes, 
gelukkig is de tweede altijd een andere 
wand, qua schuinte dan, de eerste man-
che. Dan blijven de zes tot acht beste 
klimmers over voor de finale. In de finale 
moet een nog moeilijker parcours worden 
afgelegd. Als je naar een wedstrijd gaat, 
weet je nooit van te voren wat voor een 
wand men bedacht heeft voor die dag. Steil 
rechtop of achterover. Teuns voorkeur gaat 

uit naar een wand die achterover helt. Een 
route bestaat vervolgens uit een te volgen 
routekleur, dus bijvoorbeeld alleen de gele 
grepen volgen. Je krijgt voor de wedstrijd 
zes minuten om de wand te bestuderen, 
geen tekening, Je mag geen foto’s maken. 
Je moet het traject dus in je hoofd prenten, 
om zo de snelste en veiligste weg naar 
boven te bedenken. Naast de gekleurde 
grepen zijn er veiligheidshaken, waar je 
het touw dat ook om je middel zit steeds 
aan moet verankeren. Je mag geen enkel 
oog overslaan. Grepen mogen wel worden 
overgeslagen. Tussendoor rusten mag. De 
omschrijving van de sport deed me een 
beetje denken aan de paardenspringsport. 
De hindernissen moeten genomen worden, 

Teun Keusters klimt                                                                               Corin Sweegers

Teun Keusters, 15 jaar, woont in de JP Coenstraat en doet aan klimsport. Hij maakt 
deel uit van de Nederlandse jeugdselectie en werd in 2009 Nederlands kampioen. 
Nu is klimmen niet zo’n bekende sport in Nederland, dus reden voor een interview.

Teun in de trein
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Teun in zijn element
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maar de weg er naar toe bepaal je zelf. In 
de finale (barrage in de springsport) krijg je 
een nieuw parcours, dat je weer even mag 
bestuderen. De tijd telt in de klimsport niet 
mee. Uiteraard is er een maximale tijd voor 
een beklimming, zes of acht minuten maxi-
maal, “maar je lijf houdt het ook niet langer 
vol” volgens Teun, “want door de enorme 
kracht die je met je armen moet zetten, 
verzuur je na een tijdje.” Het is fysiek een 
hele zware sport en dat breekt wel eens op, 
waardoor een enkele keer een rustweek 
wordt gepakt. De hoogste wand in Neder-
land is ca. 35 meter en heeft dan zo’n 
zestig passen.

Teun is lid van Neoliet in Tilburg. Een 
behoorlijk grote klimsportvereniging. Al snel 
bleek Teun talent te hebben, waardoor hij 
op zijn 8e al deel uit maakte van de kids-
selectie van Neoliet. Op zijn tiende werd hij 
fanatieker en ging serieuzer trainen. Dat 
resulteerde op zijn 12e al in een deelname 
aan een NK. Op dit moment traint Teun 
dan ook vijf dagen in de week of vier dagen 
en een wedstrijd. Elke training duurt zo’n 
twee à drie uur. Donderdag is rustdag, om 
lichamelijk te herstellen, ook hard nodig. 
Het resultaat van veel trainen en moed 
houden, ook na een lange blessure, was 
dat Teun op 3 oktober 2009 Nederlands 
Jeugdkampioen werd en geselecteerd werd 
voor Jong Oranje. In 2010 werd hij 2e in 
de BC-klasse en in 2011 hoopt hij de A te 
winnen. Hij is dan een jaartje verlost van 
twee grote concurrenten die nog een jaartje 
in de BC-klasse blijven. Door de deelname 
aan Jong Oranje heeft hij ook regelmatig 
een wedstrijd in het buitenland, Schotland, 
Oostenrijk, Zuid-Frankrijk, Slovenië, Duits-
land. Gelukkig kost dat meestal maar één 
dag van school, en zolang de punten goed 
zijn krijgt hij alle medewerking. Doordat de 
sport een topsportstatus heeft wordt alles, 
zoals vervoer en verblijf, goed geregeld en 
gelukkig ook betaald. In 2010 heeft Teun 
meegedaan aan het WK voor de jeugd in 
Schotland. Een hele aparte belevenis om 
daar tussen de Japanners en Russen te 

staan. Harrie (zijn vader) vertelt vol trots: 
“Wij konden de wedstrijd thuis volgen op de 
laptop.” Het was een hele officiële wedstrijd 
met volksliederen en openings- en sluitings-
ceremonie met alles erop en eraan.

Toekomst
Teun wil zich in ieder geval kwalificeren 
voor het NK voor de senioren met zijn 15 
jaren jong en natuurlijk graag weer met 
Jong Oranje naar het WK. Op de vraag wat 
op dit moment het belangrijkste voor hem is 
“school of sport?” bleef Teun het antwoord 
schuldig. Hij realiseert zich heel goed dat 
er met klimmen niet echt veel te verdienen 
is, maar het is op dit moment wel zijn lust 
en zijn leven. Gelukkig heeft Teun al een 
eigen sponsor La Sportiva, die ervoor zorgt 
dat hij zes paar klimschoenen per jaar krijgt 
en alle andere benodigdheden. Ben je 
geïnteresseerd, dan kun je Teun volgen op 
www.teunkeusters.nl Denk je dat klimmen 
misschien wel iets voor jou is, neem een 
kijkje op www.neoliet.nl of bij de bond 
www.NKBV.nl.

Teun Keusters
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Het gaat goed met Zomerlust. Het terras 
is druk bezocht de afgelopen maanden, 
de Bourgondische bitterballen in het café 
vinden gretig aftrek en de jazzavonden, 
die Gijs iedere laatste woensdag van de 
maand organiseert, zijn nu al een groot 
succes.
Was hij aanvankelijk nog van plan zijn 
activiteiten langzaam op te bouwen, 
inmiddels is dit voornemen door de feiten 
achterhaald: Zomerlust breidt zich uit. 

Veranda en nieuwe accommodatie
De eerste toevoeging is de veranda, 
die binnenkort aan de voorkant van het 

café geplaatst wordt. De veranda wordt 
afgewerkt met glas-in-lood en is verwarmd, 
zodat de rokers daar heel comfortabel hun 
sigaretje op kunnen steken. Ook komt er 
een hekwerk omheen, zodat de kleintjes 
niet zomaar meer de straat op kunnen 
lopen.
Daarnaast wordt gestart met de bouw van 
een geheel nieuwe accommodatie.
“Ik krijg zoveel aanvragen binnen voor 
feesten en partijen,” zegt Gijs, “ik moet daar 
gewoon iets mee doen. Het is belangrijk 
dat het café open is voor iedereen op 
de bekende tijden. Een enkele keer een 
besloten avond in verband met een feestje 

Een derde leven voor Café Zomerlust            Judith Doljé

In de wijkkrant van september maakten wij melding van het tweede leven van Café 
Zomerlust. Gijs van Esch, de nieuwe uitbater, heeft sindsdien niet stilgezeten. 
Want, wat hangen daar allemaal voor borden aan de gevel? Uitbreiding op komst! 

De uitbreiding van Café Zomerlust in aanbouw
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is niet zo erg, maar dat moet natuurlijk 
niet te vaak gebeuren.” Vandaar de extra 
gelegenheid, die naast het café wordt 
gebouwd. “Niet op het nieuwe terras hoor, 
dat blijft zoals het is. Pal daarachter.”
Het wordt een ruimte in de sfeer van 
Zomerlust, met houten lambriseringen en 
art-decolampen, geschikt voor feesten en 
partijen voor 80-100 mensen.
In de ruimte achter de bar komt een 
compleet nieuwe keuken. Daar worden 
de buffetten en hapjes voor de feesten 
en partijen klaargemaakt. Maar Gijs 
heeft nog meer plannen: “Het is zeker 
niet de bedoeling om een restaurant te 
beginnen, maar we gaan wel af en toe 
eens iets bijzonders organiseren, zoals een 
mosselavond of een pannenkoekenmiddag. 
En de ruimte is ook geschikt voor bier- 
en wijnproeverijen en voor bijvoorbeeld 
workshops.” 

Bezoekerscentrum
Overdag krijgt Zomerlust een andere 
bestemming, dan fungeert het als 
bezoekerscentrum van Het Groene Woud. 
Dit is een gebied van 35.000 hectare  

in het hart van de driehoek Tilburg, 
Eindhoven en Den Bosch. Het bevat 
bekende natuurgebieden zoals, Kampina 
en de Oisterwijkse bossen en vennen. 
Moerenburg is een van de poorten naar 
Het Groene Woud. Het bezoekerscentrum 
biedt informatie over de activiteiten in het 
gebied en er zijn onder meer fiets- en 
wandelroutes te koop.
Een multifunctionele ruimte dus, die op alle 
momenten van de dag en avond benut gaat 
worden.

75 jarig bestaan
In januari bestaat Zomerlust 75 jaar. Daar 
gaat Gijs zeker aandacht aan besteden. 
Ook een openingsfeest staat nog op de 
agenda. 
Gezien alle veranderingen zullen deze 
feesten helaas niet op korte termijn 
plaatsvinden. “Maar in ieder geval nog in 
2011,” belooft Gijs.
Vanwege de verbouwing sluit Zomerlust 
eind januari voor drie a vier weken. Als 
alles volgens plan verloopt, is de nieuwe 
accommodatie eind maart, begin april 
gereed. 

Trekking loterij voor het 
prachtig schilderij

van Lieske

In de afgelopen weken zijn op diverse 
plaatsen loten verkocht in winkels, op 
scholen, op familiefeestjes en natuurlijk bij 
leden van het bestuur. In bakkerswinkel 
Van Dijk in de Sacramentsparochie werden 
de meeste loten verkocht. Mede dankzij 
een artikel in onze wijkkrant was er veel 
aandacht voor het schilderij en de 

Meer dan vijfhonderd loten zijn verkocht voor het goede doel van de stichting Belajar 
Yuk, waar kansarme kinderen in het dorpje Peninjoan op Bali van gaan profiteren. 
Inzet was een prachtig schilderij, dat gratis beschikbaar is gesteld door buurtgenoot 
Lieske Stieger 

bestemming van de opbrengst. Meer dan 
€ 500 bracht het schilderij op, en daarmee 
kan weer een mooi project worden opge-
start voor de schoolkinderen in Peninjoan. 

Trekking
Vrijdag 16 december was het dan zover. 
In het prachtige atelier van Lieske aan de 

Jaap van Loon
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Pelgrimsweg waren diverse potentiële win-
naars aanwezig. De trekking werd uitge-
voerd door Tesse, de dochter van Lieske 
en Frank. Heel spannend! Als een ervaren 
notaris schudde zij de loten in de doos  
door elkaar, en dat niet een keer maar wel 
tien keer. Nadat zij de spanning nog wat 
opgevoerd had, was daar het winnende lot, 

nummer 102. 
Na wat zoekwerk wisten we het zeker, de 
winnaar die zich eigenaar mocht noemen 
van het prachtige schilderij was Bianca 
Schoenmakers uit Tilburg.  Via de telefoon 
werd ze toegezongen door de aanwezigen 
en Bianca wist al meteen waar het schil-
derij in haar huis het beste tot haar recht 
zou komen. 

Dank
Het bestuur van Belajaryuk wil alle deelne-
mers aan de loterij van harte bedanken 
voor hun bijdrage en het vertrouwen in haar 
werk. Lieske willen we graag bedanken 
voor haar gastvrijheid en het beschikbaar 
stellen van het schilderij. En zonder Tesse 
zouden we nu nog niet weten wie de geluk-
kige winnaar was! In een volgend nummer 
vertellen we graag waaraan de opbrengst 
precies besteed wordt.
 

 

Corry v.d. Laar (r) met de gelukkige winnares 

Tesse trekt het winnende lot
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Wat brengt jou hier? Wat doe jij vrijwillig?                          Willianne Verbakel

Op maandag 20 december zette de buurtraad de vrijwilligers van de Armhoefse 
Akkers in het ‘winterzonnetje’ bij Zomerlust. Zo’n zeventig buurtbewoners leveren op 
de een of andere manier een bijdrage aan de buurt. Volgens de nieuwe voorzitter van 
de buurtraad, Helma Oostelbos, zijn deze vrijwilligers de smeerolie van de buurt. 

Frans van Rijen: bezorger
“Ik breng denk ik al zo’n jaar of tien 
de buurtkrant rond in de Cornelis 
Speelmanstraat, Maetsuijkersstraat en….
(onverstaanbaar vanwege het geluid van 
de band). Ik heb het destijds overgenomen 
van Anneke Schilders. Ik breng ze altijd 
meteen weg, dat lijkt me maar het beste.
Goeie band hè? Allemaal nummers van 
Elvis!”

De opkomst was door het weer (veel sneeuw) en mogelijk de dag (maandag voor kerst) iets 
minder dan verwacht. maar de sfeer was goed. Er speelde een heuse band. Maar eens een 
paar buurtgenoten vragen wat hen hier brengt?

Paul Roborgh: natuurman
Wie ben je? “Paul Roborgh.” Oh die naam 
ken ik wel maar je gezicht nog niet. “Ben 
coördinator van de knotploeg. Iedere 
winter zijn we zes zaterdagen in de weer 
met het knotten van de wilgen en elk jaar 
komen er weer nieuwe leden bij en vallen 
er soms mensen af. Maar ik zit ook in de 
werkgroep Behoud Moerenburg.” Ben 
je blij met alle huidige ontwikkelingen in  
Moerenburg? “Ja hoor, het komt er prima 
uit te zien. Kortgeleden ben ik samen met 
iemand actief geweest in het bepalen 
waar de wegwijsbordjes voor de nieuwe 
wandelroutes moeten komen.” 

Frans

Paul



11

Angelique van Heeswijk en Irma Janssens; organisatoren
“Janssens met drie ‘s’-en!  We zijn zelf nog geen echte senioren, maar sinds anderhalf 
jaar zijn we bezig met het seniorennetwerk Armhoefse Akkers, samen met enkele andere 
mensen. Er wonen toch al gauw enkele honderden ouderen in de wijk. We proberen zo’n 
twee keer per jaar iets te organiseren, zoals recent het maken van kerststukjes. Maar ook 
de komst van de prikdienst in onze wijk, het computeradvies (van ouderen voor ouderen) 
en bijvoorbeeld het rechtleggen van hinderlijke trottoirtegels hebben we aangekaart en 
geregeld.”

Jan Schellekens: toezichthouder
“Ik ben de beheerder van de tennistafel 
op de hoek van Hoevense Kanaaldijk.” 
Wat doe je dan? “Nou het stelt niet zoveel 
voor, maar ik houd wel in de gaten of het 
allemaal heel blijft. Hoe ik dat geworden 
ben? Eerlijk is eerlijk, ik zou het niet 
meer weten. We waren eerst met drie 
toezichthouders, maar ik ben nog als enige 
over.”

Jan

Angelique Irma
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De kerstmarkt is een tweejaarlijkse tradi-
tie, waarvan de opbrengst volledig gaat 
naar basisscholen in het district Same in 
Tanzania. In Same zijn vier scholen die een 
band hebben met een school in Tilburg. Dit 
zijn Nijoro Primary School met Zuiderlicht, 
Ishinde Primary School met De Alm, The 
Mother Kevin School met  Armhoefse Akker 
en Lesirawai Primary School met Bibit. He-
laas is Zuiderlicht als zusterschool onlangs 
weggevallen. Omdat de drie overgebleven 
Tilburgse scholen hebben besloten samen 
te werken in de financiële ondersteuning 
van de vier basisscholen in Same, kunnen 
ze dit jaar (en hopelijk ook de volgende 
jaren) samen de extra school erbij nemen 
om te ondersteunen. De scholenband van 
Armhoefse Akker met The Mother Kevin-
school blijft natuurlijk bestaan, maar heeft 
door de samenwerking met andere Tilburg-
se scholen een extra plus gekregen.
Zo blijven ze dus alle basisscholen in Same 
helpen vanuit Tilburg.

Omroep Brabant
Voor de nieuwe locatiedirecteur Yolanda 
van Gageldonk was het wel even wennen: 
“Ik was natuurlijk goed ingelicht over wat er 
allemaal moest gebeuren, maar dit? 
Ongelooflijk wat een drukte, sfeer en 
enthousiasme! Het overdondert me ge-
woon. Dit hadden we als team ook nooit 
voor elkaar gekregen, als we niet zo’n 
enthousiast Oudercomité hadden. Zij zijn 
weken, dagen, uren in touw geweest. Fan-
tastisch gewoon!” Maar vooruit kijken deed 
ze ook meteen: “De volgende keer wil ik 
hier ook Omroep Brabant hebben!”
Het was ook werkelijk ‘over de koppen 
lopen’. Ouders, kinderen, opa’s en oma’s, 
buurtbewoners, iedereen was er en genoot 

van de variëteit. Wat is er dan eigenlijk 
ook mooier dan trotse kinderen met rode 
koontjes hun eigen gemaakte knutsel-
werkjes te zien verkopen? Kerststukjes, 
kerstkaarsen, schilderijtjes, kerstkaarten, 
kerstspulletjes, maar ook prachtige voeder-
huisjes voor de vogeltjes, te veel om op te 
noemen. 

Kerstkoekjes
Overal optredens met vrolijk gezang 
of dans, heerlijke verkopertjes, en een 
minipony die geduldig menig kerstkind een 
rondje over het schoolplein meenam. En 
dan zeker niet te vergeten, de hapjes en de 
drankjes. Sommige ouders produceerden 
meer dan duizend kerstkoekjes! ‘Meneer 
Lambert’ was ook weer van de partij met 
geconserveerde producten uit zijn moes-
tuin. Echte publiekstrekkers waren meneer 
Pim en meneer Jens van groep 7. 
Zij lieten zich bekogelen met sponsen met 
nepsneeuw (scheerschuim), maar niet voor 
niets natuurlijk. Een dag later roken ze nog 
heerlijk fris…

Met deze kerstmarkt profileert basisschool 
Armhoefse Akker zich heel indrukwek-
kend. Met de hulp van alle teamleden en 
vele ouders geven ze op deze manier hun 
kinderen een leerervaring mee, die ze zich 
nog heel lang zullen herinneren. 
Dat geldt ook voor menig ouder die zijn 
kind dingen zag doen die hij of zij nooit 
verwacht had.

Kerstmarkt Armhoefse Akker schot in de roos                           Jaap van Loon

Wie woensdagavond 22 december vergeten was bij basisschool Armhoefse Akker 
binnen te lopen heeft echt wat gemist. Kinderen en ouders hadden vreselijk hun 
best gedaan om allerhande kerstcadeautjes in elkaar te knutselen of heerlijke 
versnaperingen te maken. Ruim een half uur voor sluitingstijd was het overgrote deel 
verkocht! De opbrengst: rond de 3.500 euro!
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Hanneke van de Sanden
geniet zichtbaar

Het koor
zingt uit

volle borst

Juffrouw Annemiek
koopt bij

Tinkel en Janske

Juffrouw Monique Melief 
houdt in de speelzaal 

toezicht op haar kinderen 
uit groep 4
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De Belg Geert Driesen van awg architecten 
is architect van De Werf, het nieuwbouw-
complex dat momenteel verrijst aan de 
oevers van het Wilhelminakanaal en de 
Piushaven. Hij spreekt van een fantastische 
locatie: “Enerzijds zoveel kwaliteit en sfeer 
aan het water en anderzijds op wandelaf-
stand van het centrum. Een schakel tussen 
de stad, het centrum, en het landelijke, het 
natuurgebied.”
-Wat stond u voor ogen bij de eerste schet-
sen die u maakte? 
“Een goeie plek maken voor de bewoners 
en de stad. Niet alleen de woningen zelf, 
maar ook de gemeenschappelijke plek. 
We wensten de openbare plekken aan 
het water niet te privatiseren, maar ten 
dienste te stellen voor alle bewoners. De 
hoogbouw verankert ook de plek ‘visueel’ 
in het Tilburgse landschap, maakt de plek 
herkenbaar.”
-In Tilburg zien we steeds vaker het werk 
van buitenlandse architecten. Hoe raakte u 
betrokken bij het project De Werf?
“awg architecten is reeds twintig jaar in 
Nederland actief. Meestal in binnenstede-
lijke locaties. We hebben een stevige repu-
tatie opgebouwd inzake het verzoenen van 
schijnbare tegenstellingen, bijvoorbeeld 
het samengaan van financiële belangen 
(ontwikkelaar) en het openbaar belang 
(overheid, gemeente).Uiteraard is het feit 
dat we uit België afkomstig zijn en dezelfde 
taal spreken, een pluspunt. De opdracht-
gever (Triborgh) en de gemeente hebben in 
overleg awg architecten voorgedragen voor 
deze opdracht.”
-Hoe luidde de opdracht voor het project?
“Ontwerpend onderzoek voor ongeveer 
120 woningen en parkeervoorzieningen op 
deze locatie. (Bijgesteld tijdens het ont-
werpproces tot ongeveer 100 woningen).”
-Was het een uitdagende opdracht, of mo-
gelijk een beperkende?
“Iedere opgave is een uitdaging, om te 

Tien vragen aan Geert Driesen, architect van De Werf

“We ambiëren een tijdloos karakter”                                           Pieter Siebers

zoeken naar kwaliteiten en ‘genius’ van 
de plek. Hier hebben we getracht het 
bouwblok te complementeren en door een 
‘meanderende’ beweging in de footprint 
drie verschillende openbare plekken toege-
voegd; de speelplek aan de ‘holle boom’, 
een intieme open ruimte, en één open 
ruimte waarvan de identiteit bepaald wordt 
door een hoogteaccent. Iedere opgave 
heeft zijn beperkingen, maar dat is juist 
positief. Regels scherpen je creativiteit aan. 
In de beperking toont zich de meester.
-Hoe zou u zichzelf als architect willen 
typeren?
“Stedenbouwkundig architect. Het is 
steeds een vereiste om door middel van de 
architectuur iets voor de gemeenschap toe 
te kunnen voegen. Door een nauwgezette 
compositie van architecturale volumes 
ontstaat er openbare ruimte met identiteit, 
geen leegte, maar plekken met een gebor-
genheid. De architectuur van het wonen is 
neutraal, eenvoudig en fungeert als ‘decor’ 
voor deze gemeenschappelijkheid.”
-Het project is genaamd De Werf, de 
huizen dragen scheepsnamen, de aan-
wezigheid van water wordt als een aantrek-
kelijk aspect naar voren gebracht. Heeft dat 
een rol gespeeld bij uw aanpak?
“Uiteraard is het zoeken naar de ‘genius 
loci’, de ‘geest van de plek’ een basis in ons 
ontwerp. Elke locatie heeft zijn specifieke 
karakteristieken, en hier is de aanwezigheid 
van het water uiteraard dominant.”

Geert Driessen
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“Ik snap ook wel dat je als directe buren 
schrikt, als bekend wordt dat er een club 
van motorrijders wordt gevestigd. Ieder-
een heeft meteen de wildste ideeën over 
woeste kerels en voortdurend ronkende 
motoren, maar zo’n club zijn wij zeker niet!” 
Na 25 jaar moet de club een andere thuis-
haven zoeken. Hun plek aan de Piushaven 
wordt gesloopt en daarvoor in de plaats 
komen huizen. Al enige tijd is ´t Motorrijerke 
op zoek naar een nieuw onderkomen en 
die dachten ze gevonden te hebben aan de 
Spoorlaan. Dré: De hele buurt heeft daar 

het predikaat ‘gemengde bestemming’. 
Er kunnen dus ook bedrijven gevestigd 
worden. Dat weet je, als je daar een huis 
koopt. Voor ons leken er dan ook geen 
belemmeringen. Dit zeker ook, omdat we 
gebruik mochten maken van de parkeer-
plaatsen bij de FNV en Tan.”

Gezelligheid
“Wij zijn een gezelligheidsclub. Mensen 
van verschillende leeftijden met een passie 
voor motoren,” gaat Dré verder. “We orga-
niseren twee keer per jaar een toertocht en 
verder houden we regelmatig clubavonden. 
Eigenlijk is de vrijdagavond de enige avond 
in de week dat – een deel van – de leden 
bij elkaar komen. Ze komen dan meestal te 
voet of op de fiets. Geen van hen riskeert 
het, dat hun rijbewijs in gevaar komt, als ze 
een biertje hebben gedronken. Op het pand 
zit een vergunning voor ondersteunende 

Het Motorrijerke in de knel                                                                   Jaap van Loon

Sinds bekend is dat motorclub ‘t Motorrijerke zijn intrek wil nemen in het pand aan de 
Spoorlaan 24-26, wil een buurtcomité die plannen koste wat het kost tegenhouden. 
Voor voorzitter Dré van Spaendonk een onverkwikkelijke zaak: pure stemmingmakerij.

-Is er zoiets als een ideale bewoner waar-
aan u denkt bij ontwerpen als deze?
“Neen, wij vinden dat we een intelligent 
casco moeten maken, waarin de verschil-
lende gebruikers of bewoners hun eigen 
sfeer moeten kunnen realiseren. Je mag 
de individualiteit niet in de weg staan. Dit 
vraagt dan ook om een bepaalde neutrali-
teit in de architectuur.”
-Dient de architectuur zich in een wijk als 
deze te voegen in het bestaande ensemble, 
of eerder een eigentijds tegenwicht te 
bieden?
“Het is altijd een verdergaan op de geschie-
denis van de plek, bijvoorbeeld hier was 
het noodzakelijk dat het bouwblok ‘afge-
bouwd’, ver-vol-ledigd werd. Het bouwblok 
was niet voltooid en heeft nu een gezicht 
aan de waterkant gekregen. Dat is essen-
tieel.  Uiteraard heeft het een eigentijds 
karakter, maar door de manier waarop we 

de baksteen verwerken en detailleren, hoe 
we de vertikale openingen interpreteren 
et cetera  ambiëren we eerder een tijdloos 
karakter.”
-Veel projecten in Nederland worden de 
laatste jaren geïnspireerd door de bouwstijl 
van de jaren dertig. Ook eerdere klassieke 
voorbeelden, zoals de klok- en trapgevel-
woningen, zien we regelmatig opduiken. 
Hoe staat u tegenover die beweging?
“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.”
Als u dit ontwerp zou moeten opnemen in 
een lijst van projecten die u realiseerde, op 
welke plaats zou het staan?
“Dit is een moeilijk of niet te beantwoorden 
vraag. Elk project is uniek.”



16

horeca. Dit betekent dat de horeca in 
dienst moet staan van het verenigingsge-
beuren, dus niet mag overheersen. Zwaar 
alcoholische dranken zijn dan ook niet 
verkrijgbaar. We zijn ook niet van plan in 
het nieuwe clubhuis grootse dingen te gaan 
doen. Dat kan ook niet. De buurt zal van 
ons geen overlast ondervinden, daar durf ik 
mijn hand voor in het vuur te steken. In het 
pand brengen we bijvoorbeeld voor 20.000 
euro geluidsisolatie aan. We gaan er niet 
sleutelen aan onze motoren of een barbe-
cue organiseren, want daarvoor hebben we 
zelfs de ruimte niet.” 

Praatjes
De woorden van Dré worden gestaafd 
als we een kijkje nemen op de website 
van de club: www.motorrijerke.nl. Dat ziet 
er allemaal wat minder dreigend uit, dan 
het buurtcomité wil doen geloven. Dat 
steekt Dré nog het meest: “Ik vind het 
heel jammer, dat we niet gewoon rond de 
tafel kunnen gaan zitten om de bezwaren 
te bespreken. Er is ook niemand van het 
buurtcomité eens komen kijken en kennis-

Een clubavond van ’t Motorrijerke

maken. Alles gebeurt op afstand en tegen 
praatjes kun je je niet verdedigen.”

Het zal nog lastig worden voor ‘t Motor-
rijerke. De standpunten van de club en 
die van het buurtcomité lijken haaks op 
elkaar te staan. Als geen toenadering wordt 
gezocht en alleen via officiële kanalen en 
politiek wordt gecommuniceerd, dan loopt 
het imago van dit deel van onze wijk wel 
een stevige deuk op.

Bijna maandelijks staan er onder deze 
titel allerlei oproepjes in de buurtkrant. 
Deze oproepen geven natuurlijk ook een 
beetje de tijdgeest van dat moment weer. 
Een aantal typische berichtjes zijn hierbij 
geselecteerd: 

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

Berichten van en voor buurtbewoners                        Willianne Verbakel

Vakantieplannen? (mei 1986)
Kies eens voor een alternatieve vakantie 
in een volkshogeschool of vormingscentra. 
Bel voor informatie over de zomercursus-
sen.
Nu heb je misschien toch een ander beeld 
bij een alternatieve vakantie? 
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Jeugdinstuif KOMDRIN (oktober/novem-
ber 1986)
We zijn weer gestart met KOMDRIN in het 
Parochiehuis Pelgrimsweg. Heb je zin? 
Kom dan ook ‘ns kijken. Gymclub (dins-
dag van 17.00 tot 20.00 uur), hobbyclub 
(woensdag van 14.00 tot 15.00 uur) en de 
instuif (donderdag van 19.00 tot 20.15 uur).
Is de Pelgrimhoeve hetzelfde als het 
Parochiehuis? Ja toch? En hoe lang heeft 
KOMDRIN gefunctioneerd? 

Hobbydag Pelgrimhoeve (september 
1986)
Wat doet u in uw vrije tijd? Laat eens zien 
waar u mee bezig bent! Hobbyisten uit 
onze directe omgeving krijgen daartoe 
gelegenheid op 19 oktober as. Iedereen 
kan meedoen, alles is toegestaan.
‘Alles is toegestaan’! Nou benieuwd wat dat 
heeft opgeleverd!

Sigarenbandjes (juni/juli 1986)
Mijn vriendje Toon en ik sparen sigaren-
bandjes. Als u er niets mee doet, willen wij 
ze gráág. 
Zou er nu nog iemand sigarenbandjes 
sparen? 

Stelling (mei 1986)
De enige manier om de wereld nog kern-
wapenvrij te krijgen is een totale kernoor-
log.
Commentaar overbodig?!

Onze buurtwinkels (januari 1987)
Langzaam maar zeker worden het er 
steeds minder: in 1986 hebben de slijter 
en de bakker in respectievelijk de Armhoef-
straat en de JP Coenstraat hun deuren 
gesloten. Jammer,of niet? Wat vindt u als 
wijkbewoner hiervan? 
De redactie zelf doet deze oproep in de 
krant. Ja, en sindsdien zijn er wel meer 
winkels gestopt in de wijk.

Tips van onze wijkagenten (maart 1987)
Zorg voor een goed slot op je fiets. Dat kan 
veel ellende voorkomen. Maar het is geen 
garantie dat je fiets niet gestolen wordt! Je 
bemoeilijkt het de dieven door je fiets extra 
te beveiligen met een kettingslot. De fiets 
is dan moeilijker te vervoeren (denk aan 
inladen in een auto)….
Was het toen nog niet normaal: een extra 
kettingslot?
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Het Bord                                                                       Lout Donders

Uh? Tilburg bouwt verder? In Moerenburg mag toch niet meer gebouwd 
worden? Dat bord gezien dat er staat aan de Kanaaldijk? Een bord bijna 
zo groot als Moerenburg zelf. Iedereen die een steentje (of geld) bijdraagt, 

heeft een plaatsje op dat wel erg mega-ding. Tilburg bouwt verder. Hier van de-
cember tot aan de zomer in Moerenburg. Weggetjes, plasjes, boompjes, struiken. 
Huize Moerenburg komt, weliswaar in silhouetvorm, terug. Wat een feest. Azijn-
pisser als ik soms ben: van het geld dat dat bord gekost heeft, kun je volgens mij 
een hectare beplanten.
Reken ‘ns even mee: iemand bedenkt dat er iets moet komen: “We doen een 
bord!”  Wat een vondst. Maar wie moet erop? “Daar gaan we over vergaderen”.
“Wie moet daar allemaal bij zitten, bij die vergadering?” “Iedereen die erop moet. 
Daar moeten we een tijdelijke Coördinator Bord Moerenburg op zetten, die de za-
ken regelt en een werkgroep vormt. Die moet binnen een maand een Conceptplan 
Bord Moerenburg maken. Dan gaan we daarover klankborden met elkaar en deze 
& gene en zo. Met een beetje geluk staat het bord er nog voor Kerst.” “Voor Kerst?! 
Welke Kerst?” 
Binnen de werkgroep worden enkele commissies gevormd: De commissie waar-
komt-het-bord, de commissie vormgeving, de commissie uitvoering/plaatsing en 
laten we meteen een commissie evaluatie vormen, dan is dat ook vast geregeld. 
De commissie vormgeving gaat, nadat de coördinator aangeeft wie er allemaal op 
mogen, een paar concept vormgevingsvoorstellen maken. Tegelijk (dat is pas ef-
ficiëntie) gaat de commissie waar-komt-het-bord twee dagen in Moerenburg kijken 
en komt dan met vijf voorstellen, waar het bord mogelijk zou kunnen komen. Die 
koppelt terug aan de werkgroep, net als alle andere andere commissies. 
“Wie vraagt de vergunning aan? Want je mag in Moerenburg niet bouwen.” 
“Uh, laten we zien of we dat via een intern lijntje binnen de gemeente snel kunnen 
regelen. Soms lukt dat wel.” “Wie maakt het bord?” “Dat gaan we aanbesteden, 
maar we hebben een bedrijf uit Eindhoven, daar leggen we de opdracht vast neer, 
ik zeg wel wat het maximaal mag kosten. Ik ken die mensen goed.” Alles is helder. 
Voortvarend aan het werk iedereen!
“O, ja. Hoe zit het met de kosten? Betaalt iedereen die erop staat mee?” 
“Nee, betalen wij als stad wel. We houden dit jaar links en rechts toch geld over 
omdat we buurthuizen sluiten, geen kunst meer in de openbare ruimte doen en nog 
een hoop bezuinigingen doordrukken. Weet je wat? We zetten overal zulke borden 
neer. Dan lijkt het alsof we bouwen en heeft niemand in de gaten dat we een hoop 
afbreken.” 
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Het Bord

De gemeente Tilburg heeft de eigenaar van 
de Sacramentskerk aangesproken op de 
verloedering van de kerk aan de Ringbaan 
Oost. De pannen vallen letterlijk van het 
dak, en met het oog op “gevaarzetting” zal 
de afdeling Handhaving zelf handelend 
optreden waar de eigenaar dat niet doet.
Dat blijkt uit een brief van gebiedsteam-
manager Oude Stad, Buursink, aan de 
werkgroep Kerk en Klooster. Die had op 17 
september per brief om een spoedoverleg 
gevraagd over de verloederende 
Sacramentskerk. Dat overleg komt er niet, 
als het aan de gemeente ligt. Buursink 
schrijft op 16 december (sic!) dat het om 
een “complex onderwerp” gaat en dat voor 

Kerkbestuur aangesproken op verloedering Sacramentskerk                                                    
                                                                                                                  Pieter Siebers

zorgvuldige standpuntbepaling “tijd nodig 
is”. Nietszeggende woorden, bijna vijf jaar 
nadat vrijwel alle politieke partijen zich 
uitspraken vóór behoud van de kerk.
De gemeente heeft weliswaar geld 
uitgetrokken (reserves grootschalige 
reserveringen) voor de Sacramentskerk, 
maar informeert de werkgroep niet of 
nauwelijks. Men trekt zich niets aan van 
de toezegging, gedaan door de vorige 
wethouder Hamming, dat er regelmatig 
overleg zou plaatsvinden. De werkgroep 
Kerk en Klooster ziet zich nu gedwongen 
om opnieuw de politieke partijen aan te 
schrijven, om uit deze al jarenlang durende 
impasse te geraken.
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Help onze buurt
“hartaanval-veilig”

te maken!

Iemand die een hartaanval krijgt, moet 
binnen 6 minuten worden geholpen. 
Is die eerste hulp op tijd, dan stijgt de 
overlevingskans van 15% naar 70%. Snelle 
hulp wordt tegenwoordig met een AED 
geboden. Dit (draagbare) apparaat wordt 
gebruikt om  de bloedcirculatiestilstand 
bij een slachtoffer van een hartaanval op 
te heffen. Om die hulp binnen 6 minuten 
te krijgen, is het van belang dat binnen 
een straal van 300 tot 500 meter AED’s 
aanwezig zijn. Bij voldoende AED’s wordt 
een buurt “hartaanval-veilig”.

Korte cursus
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 
moeten 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. 

In de wijk zijn minimaal twee AED’s 
nodig om de wijk “hartaanval-veilig” te 
maken. Om dit te bereiken zijn in de 
nabijheid van de AED’s ongeveer 10-20 
getrainde personen nodig. Als 112 of de 
ambulancedienst een noodoproep krijgt, 
worden automatisch een aantal van 
deze vrijwilligers opgeroepen. Hoe dit 
precies werkt, wordt ook tijdens de cursus 
uitgelegd. 
Kortom, we zijn op zoek naar 20 tot 30 
mensen die een gratis cursus volgen 

In tegenstelling tot enkele andere wijken in Tilburg is de Armhoefse Akkers nu niet 
“hartaanval-veilig”. De buurtraad wil daarin verandering brengen door de aanschaf 
van enkele AED’s (automatische externe defibrillator). Maar, om een AED te gebruiken 
zijn er in de eerste plaats mensen nodig die ze kunnen bedienen.

en daarna oproepbaar zijn. Meld u aan, 
wellicht redt u mede daardoor in de 
toekomst een keer een leven, of wordt het 
uwe gered. 

Aanschaf
Voor de aanschaf van de benodigde ap-
paratuur is een aardig bedrag nodig. Een 
substantieel deel van de kosten kunnen we 
betalen met de financiële middelen die de 
buurtraad in beheer heeft. Daarnaast pro-
beren we ook afspraken te maken met par-
tijen in de buurt die al een AED hebben. Als 
het aan de leden van de buurtraad ligt, dan 
is onze wijk binnenkort “hartaanval-veilig”. 
Benieuwd? Bereid om u in te zetten? 
Laat het ons weten. U heeft al een cursus 
gevolgd of u wilt er eentje volgen? Meld u 
aan: e-mail: buurtraad@hotmail.com, of 
telefonisch of met een briefje bij één van 
de leden van de buurtraad, zie namen en 
adressen elders in deze buurtkrant. Graag 
doorgeven of u al een AED kunt bedienen, 
uw naam, mailadres en telefoonnummer.

Binnenkort informeren wij u over de vorde-
ring van de plaatsing van AED’s in de buurt.
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.     

Buurtraad Armhoefse Akkers 
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Wie vaak te heftig reageert op problemen 
en situaties of juist blokkeert, kan dat 
als problematisch ervaren. Deze wijze 
van reageren kan op de lange termijn 
ook andere gevolgen hebben zoals, 
blijven piekeren, blokkades in het contact 
met anderen, je machteloos voelen en 
vermoeid raken. Na enige tijd mogelijk ook 
overmatige stress, somberheid of angst 
voelen.

Hoe mensen denken over bepaalde 
situaties bepaalt, hoe zij reageren op deze 
situaties en hoe zij zich voelen. Wilt u meer 
inzicht krijgen in uw gedachten en patronen 

van denken, dan is de cursus Anders leren 
denken een goed begin. Deze cursus geeft 
u meer grip op uw denkpatronen, waardoor 
uw reacties anders zullen worden. 
De cursus bestaat uit vijf wekelijkse 
bijeenkomsten van twee uur. De cursus 
vindt op verschillende dagdelen en 
avonden plaats; u kunt uw voorkeur daarbij 
aangeven. Eigen bijdrage: € 25. Vooraf 
vindt een kennismakingsgesprek plaats.

Meer informatie en aanmelden voor de 
cursus kan bij: GGz Breburg, Secretariaat 
Afdeling Preventie. Tel: 088 016 18 00 of 
via preventie@ggzbreburg.nl 

Anders leren denken

Vanaf januari 2011 wordt bij GGz Breburg in Tilburg weer de preventieve cursus  
Anders leren denken aangeboden. De cursus is bedoeld voor mensen met klachten 
rondom somberheid, angst en spanning of overmatig piekeren. 

Warme bakker Theo Pastoor nam half 
december vol trots de bokaal in ontvangst 
voor de beste weihnachtsstol van het 
jaar 2010. Aan de wedstrijd die werd 
uitgeschreven door het Echte Bakkersgilde, 
deden in totaal 155 inzendingen uit 
het gehele land mee. Theo zijn eigen 
woorden: “Er zijn slechts een paar 
echte concurrenten onder hen. Ik ben al 
jarenlang 2e en een keer 3e, maar nu heb 
ik gewonnen. Een weihnachtsstol is een 
heel bijzonder product, dat maar een paar 
weken per jaar gemaakt wordt.” 
Nu worden naast de beste worstenbroodjes 
dus ook de beste weinnachtsstollen uit 
de St. Josephstraat door heel Nederland 
gegeten. Dat betekent een enorme drukte 
voor Theo en zijn bakkers. ‘s Nachts om 
twee uur wordt er al begonnen met de 
voorbereidingen en dan bakken tot in de 
vroege avond. Naast de specialiteiten 
maken, moeten ook de eigen winkels 
bevoorraad worden met brood, broodjes en 
gebak. 

Pastoor in de prijzen        Corin Sweegers

De trofee voor de beste weihnachtsstol
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Dit betekent voor Armhoefse Akkers en 
omgeving het volgende:  
U kunt in Tilburg op twee locaties zonder 
afspraak binnenlopen: 
	bij het politiebureau aan de Ringbaan 

Zuid 498a (7 dagen per week van 9:00 
tot 22:00 uur);

	politiebureau Binnenstad, Stationsstraat 
22 (maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 
17:00 uur). 

Op deze twee locaties kan tevens aangifte 
gedaan worden op afspraak.   

Wat verandert er voor de bewoners in 
de wijk? Eigenlijk niet zo heel veel. Onze 
dienstverlening aan de balie hebben we 
afgestemd op het werkaanbod en de 
behoefte van de burgers. Men 
kan na het maken van een 
afspraak op elk politiebureau 
terecht. Voor het doen van 
aangifte hebben we veel 
gemakkelijkere manieren 
dan het binnenlopen bij een 
bureau, zoals telefonische aangifte en de 
internetaangifte. 

Waarom kon alles niet bij het oude blijven?
Het aantal bezoekers aan de balie is de 
laatste jaren enorm teruggelopen door 
de komst van internetaangifte. Daarnaast 
moeten we door de bezuinigingen het 
met minder mensen in de ondersteuning 
doen. We maken van de nood een deugd 
door efficiënter onze mensen in te zetten. 
Door te werken vanuit een aantal centrale 
plaatsen kunnen we flexibeler inspelen op 

het werkaanbod. En ik en mijn collega’s 
van het team blijven gewoon in de wijk aan 
het werk.

Wat gebeurt er met een burger die voor 
een gesloten deur van een politiebureau 
staat?
Via de intercom krijgt u dag en nacht 
verbinding met de politiecentrale. De 
politiemedewerkers zullen via de intercom 
de situatie inschatten en bijvoorbeeld 
voorstellen om een afspraak te maken. 
In geval van nood stuurt de medewerker 
zo snel mogelijk een politieauto naar u 
toe. De afgelopen maanden hebben we 
gemerkt dat het bezoek aan de bureaus 
waar geen inloop meer mogelijk is, al is 

afgenomen. Het is even wennen            
voor mensen, maar ‘bellen is 
makkelijker dan binnenlopen’. 
Waarom zou je nog naar een 
politiebureau toegaan als je met 
je ingeslagen autoruit naar een 
autoschadebedrijf kunt gaan 

en vanuit daar, of thuis, telefonisch of via 
internet aangifte kunt doen?

Hoe kan ik mijn wijkagent bereiken?
Zoals u weet houd ik om de week op 
woensdagavond spreekuur van 19.00 uur 
tot 20.00 uur aan de Van Heutszstraat 1a. 
U kunt daar naar toe komen om vragen te 
stellen of meldingen te doen. 
Ook ben ik telefonisch te bereiken via 
tel. 06 295 437 98 of 0900 8844. 
Of u kunt een email sturen aan 
Peter.Aikema@mw-brabant.politie.nl. 

Van uw wijkagent

De service van de politie in uw wijk

De politie biedt de bewoners meer mogelijkheden om via telefoon of internet aangifte 
te doen. Alleen voor zwaardere zaken (mishandeling, bedreiging, woninginbraak) 
is het nog nodig om, na afspraak, op het politiebureau aangifte te doen. Deze extra 
dienstverlening scheelt de bewoners veel reiskosten en (wacht)tijd. Dus hebt u een 
vraag, melding of wilt u aangifte doen? Bel dan 0900 8844. 
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In 2009 en 2010 vonden de eerste 
twee edities plaats. De site: www.
dichttalenttilburg.nl. geeft daarvan een 
goede indruk. Ook dit jaar wordt de 
wedstrijd weer georganiseerd.
Er zijn vier voorrondes in vier wijken in 
Tilburg en een finale. De voorrondes 
vinden plaats op een zondagmiddag in 
de maanden januari t/m april plaats in 
vier wijkcentra van Tilburg. Per voorronde 
mogen maximaal tien dichters deelnemen. 
In elke voorronde mag iedere deelnemer 
twee maal, maximaal vijf minuten, zijn/haar 

Stichting Kunstprojecten Tilburg gaat voor de derde maal op zoek naar Tilburgs 
dichttalent 2011. Alle aspirant-dichters uit de regio Tilburg vanaf 16 jaar kunnen zich 
hiervoor inschrijven.

eigen gemaakte gedicht voordragen, aan 
het aanwezige publiek. Een deskundige 
vakjury beoordeelt, via vooraf vast gestelde 
aandachtspunten, welke dichter door mag 
naar de finale. Het aanwezige publiek mag 
ook een dichter door laten gaan naar de 
finale. De finale is zal plaatsvinden in de 
“Week van de Amateurkunst” van 14 t/m 
21 mei. Inschrijven kan door een e-mail te 
sturen naar: info@kunstdichterbij.nl. Dit 
e-mailadres is ook te gebruiken voor het 
opvragen van meer informatie over het 
project. 

 
Deze basisschool aan de Lange Nieuwstraat 189 organiseert in februari weer een aantal 
activiteiten, waarbij kinderen en ouders een kijkje in de school kunnen nemen. 
 
§ Informatieavond, woensdag 2 februari, aanvang 20.15 uur. 

Naast informatie over achtergrond en inhoud van het Vrije School onderwijs wordt 
ook een rondleiding door de school verzorgd. 

§ Kijken in de klas, vrijdag 4 februari van 08.45 tot 09.45 uur. 
Dan kunt u een kijkje komen nemen bij groep 3 t/m 8. 

§ Speelochtend, zaterdag 5 februari, van 11.00 tot 13.00 uur. 
U kunt samen met uw kind een kijkje komen nemen in de kleuterklas. 

 
Meer informatie: tel. 543 19 63 of kijk op de website www.tiliander.nl  
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Enkele highlights:
	Toverhobo en kinderklarinet 

Speciaal voor de kleintjes zijn 
kinderklarinetten en toverhobo’s 
beschikbaar. 
	Toneelwedstrijd Solo’s in Zuid 

In maart start de eerste ronde van de 
jaarlijkse monologenwedstrijd in Brabant 
en Zeeland. Jongeren vanaf dertien jaar 
en volwassenen gaan de strijd met elkaar 
aan. 
	Op zoek naar Zorro 

Wist je dat Dennis de Groot, 3e jaars 
van Factorium, meedoet aan het AVRO-
programma ‘Op Zoek naar Zorro’? Vanaf 
januari kun je op hem stemmen. 
	Musical spelen  

 Wil jij ook wel eens in een musical 
spelen? Voor kinderen, jongeren en 
volwassenen hebben we Musical 4 U, 

Factorium start nieuwe cursussen

In januari zijn er weer allerlei mogelijkheden om iets leuks te doen bij Factorium. Er is 
voor ieder wat wils; van dansen met kleuters tot djembé. Van improvisatietheater tot 
klassiek ballet. Van monologenwedstrijd tot Pilates. Van blokfluit tot Band Experience. 

waarin je in een jaar een musical maakt 
en les krijgt in spel, dans en zang. .
	Moderne dans/ Contemporary voor 

beginners 
Ook zo genoten van ‘So You Think You 
Can Dance’? Zou je stiekem ook wel 
eens in zo’n contemporary choreo willen 
dansen? Vanaf januari bieden wij je die 
kans: iedere maandag een uurtje lekker 
zweten en bewegen. 

Meer informatie over al deze onderwerpen 
vind je op: www.factorium.nl. 

 

 

 
Eerste diploma’s Opleiding Wijkwerk 

Studio T 
  

 
De eerste 22 diploma’s voor de opleiding Wijkwerker worden maandag 24 januari 
2011 tijdens een feestelijke bijeenkomst uitgereikt bij Studio T in onze wijk.  
 
Ruim twee jaar geleden hebben Futura (samenwerkende Brabantse woningbouw-
corporaties), Studio T (MBO Business School in Tilburg) en Helicon Bedrijfsopleidingen 
gezamenlijk een nieuwe opleiding voor wijkwerkers ontwikkeld en uitgevoerd. 
 
MBO-opleiding 
De deelnemers zijn allen werkzaam als huismeester of buurtbeheerder van diverse 
Brabantse woningcorporaties. In de opleiding wordt aandacht besteed aan: leefbaarheid, 
duurzaamheid en het thema ‘schoon, heel en veilig’. Deze nieuwe tweejarige MBO-
opleiding niveau 3 is landelijk de eerste volwaardige opleiding op dit gebied. 
Met deze opleiding lopen Futura en Studio T landelijk voorop. Het landelijk kenniscentrum 
Aequor werkt inmiddels aan een aangepast kwalificatiedossier. De opleiding heeft nu 46 
deelnemers die allemaal uit Brabant komen. 
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Zommedêene zèmmer                 Toine Kocx 

Carnaval komt er weer aan. Ook in de Armhoefse akkers. Officieel van 6 tot 8 maart 
maar de Kaauw Errepels beginnen al op vrijdag 4 maart. Vergeet het niet in uw agenda 
te zetten! Voor onze wijk gebeurt het meeste in en om de Pelgrimhoeve. Het complete 
programma van de Kaauw Errepels vindt u in de volgende buurtkrant en op 
www.kaauwerrepels.nl 
 
Er zijn dit jaar geen grote verschillen met vorig jaar. 
We starten op vrijdagavond met eerst het tienercarnaval en daarna het openingsfeest, 
waarschijnlijk met Bart Schuurmans.  Op zaterdag beginnen we ‘s middags met de optocht 
door de wijk, waarna iedereen de rest van de dag welkom is in de Pelgrimhoeve. Zondag 
lopen de Kaauw Errepels mee in de optocht door de stad. Iedereen is vanaf 15.00 uur 
welkom in de Pelgrimhoeve. Maandagmiddag is er vooral veel aandacht voor de ‘klènst 
klèènmanne’, waarna er ‘s avonds weer een alcoholvrij tienercarnaval wordt gevierd. 
Dinsdag is iedereen weer welkom van 15.00 tot 24.00 uur. En dan zèmmer.

Nog even aandacht voor de optocht. Elk jaar is het weer spannend of er wel genoeg 
deelnemers zullen zijn. Daar kunt u iets aan doen. Ofwel, zoek een of meer mensen 
bij elkaar (êen hedder al), verzin een thema, werk het uit en schrijf je op tijd in bij Karel 
Vermeulen. Meer hierover in de volgende buurtkrant. 
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Uitslag Driekoningenzingen                Corin Sweegers 
 
De kopijsluiting voor dit nummer van de buurtkrant viel te vroeg voor 
de uitslag van het Driekoningenzingen op 6 januari.  
We plaatsen daarom op onze website de uitslag en de foto's.  
In de volgende buurtkrant zou het een beetje mosterd na de maaltijd 
zijn, want half februari zijn we al weer met onze gedachten bij 
carnaval aangekomen.  
 
Kijk op: www.armhoefseakkers.nl 
 

 
 
 
 
 

Were-Di E4 en Longa D2 zijn al zeker kampioen            Corin Sweegers

Door de hevige sneeuwval vanaf eind november is de najaarsreeks niet helemaal afgewerkt. 
De teams van Longa D2 en Were-Di E4 hebben echter voldoende voorsprong en zij zijn 
er zeker van dat zij kampoen zijn in hun poule. Voor de andere teams, bijvoorbeeld Were-
Di F1, is het afwachten wat de KNVB gaat doen met de niet afgewerkte competitie. Als de 
sneeuw blijft kan het goed zijn, dat deze niet meer wordt uitgespeeld.

Alle kampioenen Van harte PROFICIAT!

Voor de kampioenen in de wijk blijft gelden: geef even door aan de redactie dat er een 
kampioen is en hij/zij en/of het team wordt door ons vermeld. Dat wat we niet weten, kunnen 
we niet melden.
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Motorrijderhome op Spoorlaan (2)

In de buurtkrant van november hebben wij u geïnformeerd over de mogelijke vestiging van 
het clubhuis van MC ’t Motorrijerke op de Spoorlaan 24. Inmiddels is er een buurtcomité 
gevormd ‘Behoud woongenot Spoorlaan-Nieuwe Bosscheweg’, dat diverse acties op touw 
heeft gezet. 

Zo zijn er diverse gesprekken gevoerd met de gemeente en zijn de bezwaren schriftelijk 
kenbaar gemaakt aan de gemeente. Hierbij is de gemeente verzocht de ingebrachte punten 
mee te nemen in de besluitvorming omtrent de vergunningsaanvraag.

Ook is er gesproken met een vertegenwoordiging van MC ’t Motorrijerke. Dit gesprek 
is gevoerd op basis van wederzijds respect, maar de teruggang van het bloeiende 
verenigingsleven in het huidige clubhuis naar de beperkte activiteiten zoals men die tijdens 
het gesprek aangaf, lijkt het buurtcomité zeer ongeloofwaardig. 

Op 6 december heeft het buurtcomité de ontvangen petities namens de buurt aangeboden 
aan wethouder Joost Möller. Daarnaast heeft Janneke van Berkel (voorzitter comité) een 
presentatie gehouden in de gemeenteraadsvergadering van 20 december, waarin onze 
bezwaren nogmaals zijn verwoord. Een groot aantal buurtbewoners was aanwezig op de 
publieke tribune om dit te ondersteunen. Wij blijven bij ons standpunt dat de vestiging van 
een clubhuis een onacceptabele aantasting van onze woonomgeving is, met alle risico’s van 
(nog hogere) parkeer- en geluidsoverlast. 

Wij gunnen de motortoerclub natuurlijk van harte een nieuw clubhuis, maar deze locatie 
is vragen om moeilijkheden. Ook de voorzitter van ’t Motorrijerke heeft in een interview in 
het Brabants Dagblad (22 december) aangegeven dat hij problemen met de buurt voorziet. 
Daarom lijkt het in het belang van alle partijen dat de gemeente deze vergunning niet zal 
verlenen. Wij verwachten dat de gemeente hierover medio januari een standpunt in zal 
nemen.

Namens het buurtcomité, Chris Nieuwenhoven, secretaris (chrisnieuwenhoven@tiscali.nl)
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Ook in 2011 bent u weer  

van harte welkom bi j :  
 

Diner  Dansant Hoogvenne 
 

Op vrijdag van 17.00 tot 22.00 uur 
21 januari 25 februari 

25 maart 29 april 
20 mei   17 juni 

 
Speciaal  voor senioren,  ook uit  Armhoef! 

 
Deelname kost 7, - euro per persoon. 

Deze dient u bij inschrijving te betalen.  
Inschri jven uiter l i jk 8 dagen van te  voren bi j :  

 
Wijkcentrum Hoogvenne 
Kazernehof 76, Tilburg 

Tel: 013 – 542 27 30 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Aanbieding petities aan 
wethouder Joost Möller (links)

(zie artikel hiernaast)       
          Foto: Jan de Rooij   
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TAI CHI voor ouderen 
 
13 januari gaat de nieuwe cursus Tai Chi van start in wijkcentrum Hoogvenne. Ook 
voor senioren uit Armhoef een aanrader! De lessen vinden wekelijks plaats op 
donderdag van 10.30 tot 11.30 uur. 

 
Tai Chi is een eeuwenoud Chinees oefensysteem om de 
gezondheid te verbeteren. Het bestaat uit rustige bewegingen. 
Deze hebben een zeer positieve uitwerking op lichaam en geest.  
De oefeningen zijn eenvoudig te leren en uit te voeren. De lessen 
zijn gericht op het verbeteren van de algehele gezondheid. 
Daarnaast wordt er aandacht besteed aan eventuele specifieke 
klachten van de deelnemers. De oefeningen kunnen eventueel 
zittend op een stoel gedaan worden als u slecht ter been bent. 
 
De kosten bedragen € 110 voor 22 lessen. Tussentijds instromen 

is mogelijk. Het volgen van een proefles is gratis en vrijblijvend. Als u zich daarna 
aanmeldt, betaalt u vanaf de eerstvolgende les. 
U kunt zich voor de cursus aanmelden bij het beheer van Wijkcentrum Hoogvenne, 
Kazernehof 76, tel: 542 27 30.  
 
 
 
 
 
 
 
Kerstviering de Zonnebloem 
 

 

Op woensdag 15 december was er in de Pelgrimhoeve 
een kerstviering voor onze gasten van de Zonnebloem.  
Na ontvangst met koffie of thee met kerstbrood, was er 
een mooie kerstviering verzorgd door Gerard Stevelink. 
Hierna probeerden de gasten een kerstpuzzel op te 
lossen, wat voor velen niet meeviel. Ondertussen kreeg 
men allerlei lekkers aangeboden met een lekker drankje. 
Daarna was er een loterij, waarbij er voor iedereen een 
prijsje was. Na het nuttigen van enkele worstenbroodjes 
was deze zeer geslaagde middag weer afgelopen, 

Wij bedanken: ‘Verrijk je Wijk’ voor hun bijdrage aan deze middag en ook Peter en Willy 
de Leeuw voor hun gastvrijheid in de Pelgrimhoeve. 
 
Wij wensen iedereen een heel goed 2011 toe. 
 
Namens de Zonnebloem  
Dymph Goedhart 
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KLEINTJES

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

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

Engelse les
Ik ben op zoek naar iemand die Engelse les geeft, individueel of in een groep.
Tel. 536 46 58.

Te koop: Gerard de Bondtstraat 34 
Ruime, goed onderhouden tussenwoning (1930) met woonkamer-en-suite, 
moderne keuken, 4 slaapkamers en 2 badkamers. Inhoud: 465 m² . 
Vraagprijs: € 354.000 k.k. Info: tel. 540 03 79. 

Homeopathische EHBO cursus
5 maandagavonden voor klein groepje in Van Heutszstraat 1A. Start 7 februari.
Belangstelling? Bel me! Maldhy Bongers 06 179 920 16.

Gezocht sleutelruimte/stallingruimte
Voor 2 mini’s zijn wij op zoek naar een sleutelruimte c.q. stallingruimte. Oppervlakte 
ongeveer 30-50m2. Contact via :schellekens.bram@gmail.com.

‘Opera-Drieluik’ zondag 6 februari
Drie componisten: G. Verdi, A. Lortzing en G. Puccini
Drie uitvoerenden: Reina Wagenaar (sopraan), Wil van Leijsen (bariton) en Henk 
Stoop aan de vleugel. Locatie: ‘Het Cenakel’, Cenakel 1 in Tilburg, aanvang 12.30 
uur. Entree: € 12 euro p.p. Voorverkoop 10,00 euro via tel. 544 54 55.
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BUURTAGENDA 

2-5 febr. Diverse tijdstippen Vrije School Tiliander 
Kennismaking met deze school 

6 febr. 12.30 uur Cenakel 
Opera Drieluik 

 

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:  

27 januari 
11 februari 

  
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 februari. 
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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: 26 januari en 9 februari 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  

 

Kwartet Mood tijdens de kerstzang op 23 december
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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

 
 
 
 
II	  III	  II	  III	  II	  III	  II	  III	  II	  III	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	                           .  reparatie 
                                                                                   .  stemmen 
John	  Meulendijks	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  pianoservice	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  .  advies	  
                                                                                   .  bemiddeling 
 
Gerard de Bondtstraat 6      5017  GT  Tilburg 
Tel. 013 – 543 40 04 
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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 
 

Nieuwe	  Bosscheweg	  96	  
Tel.	  013	  -‐	  535	  38	  52 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



43



44

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)


