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In de nieuwjaarsnacht van 2009 hief toen-
malig burgemeester Ruud Vreeman het 
glas samen met een groep Tilburgers ter 
gelegenheid van het 200-jarig bestaan van 
de stad. Marie Verdijk was een van de aan-
wezigen. Het glas champagne bekoorde 
haar zeer. Niet de inhoud, maar juist de 
vorm van het glas. In het omgekeerde glas 
zag zij een sokkel, waarop zij ‘De Stad’ 
wilde gaan plaatsen. “Zo’n idee ontstaat bij 
mij heel spontaan,” vertelt ze. “De situatie, 
het moment, mijn gedachten, alles komt 
dan bijeen, waardoor ik geïnspireerd wordt 
voor een kunstwerk.”

Sokkel
Marie Verdijk nuttigde twee glaasjes en 
nam het glaswerk mee naar haar atelier. 
Daarvan maakte zij een mal die de basis 
vormde voor de sokkel van keramiek. 

In totaal bakte zij 200 sokkels. Zij vormden 
de dragers voor allerlei op straat ‘gevonden 
voorwerpen’. 
‘Tilburg, de schôônste stad van het land’ 
wordt er nog al eens gezegd, maar het is 
ongelooflijk wat er allemaal op straat te-
recht komt. Met hulp van buren, kennissen 
en bezoekers van haar winkel, verzamelde 
Marie 200 uiteenlopende voorwerpen die 
een plaatsje op een sokkel kregen. Marie: 
“Mensen gooien toch een stukje van hun 
leven weg, als ze iets op straat achter-
laten of verliezen. Je herkent er ook de 
vele aspecten van een levendige stad in. 
Tilburg is veelzijdig, rumoerig, cultureel, 
ondernemend, maar ook een feest- en 
uitgaansstad. De sporen daarvan vind je 
terug op straat. Of het nu gaat om een 
stukje speelgoed, een fietssleutel, wiet of 
een strip gemene pilletjes, het vormen stille 
getuigen van het dagelijkse leven.”

Drieluik
Ieder gevonden voorwerp werd geplaatst 
op een sokkel. Elk deel is onderdeel van 
een groter geheel. Samen vormen alle 
elementen meer dan de som der delen. 
Elk onderdeel vormt een cadeautje op 
zich. Het kan worden uitvergroot of onder 
een vergrootglas worden gelegd. Worden 
vergeleken met andere en rekenen op 
eigen associaties.  
“Het kunstwerk heb ik bewust ook als drie-
luik uitgewerkt,” vertelt Marie. “Van 
oudsher is Brabant immers een zeer katho-
lieke provincie en veel schilderijen werden 
als drieluik uitgewerkt.”

Kast
Het geheel wordt geplaatst in een fraaie 
kast, maar dat had nog heel wat voeten in 
aarde.

200 cadeautjes voor Tilburg                                       Jaap van Loon

Het zal niet vaak gebeuren, dat onbekende mensen helpen bij het creëren van een 
echt kunstwerk. Toch vormt ‘De Stad’ straks voor velen een onverwachte bron van 
herkenning. Keramiste Marie Verdijk draagt haar kunstwerk op 14 maart over aan 
burgemeester en wethouders van Tilburg.

Keramiste Marie Verdijk 
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Marie: ‘Ik wilde de stad de 200 kunst-
werkjes cadeau doen, als herinnering aan 
de 200 jaar dat Tilburg stadsrechten heeft. 
Deze kunstwerkjes moesten wel bij elkaar 
geplaatst kunnen worden. Daarvoor zou 
de gemeente dan wel een kast moeten 
leveren. Dat bleek nog niet zo eenvoudig. 
Ik heb bij heel wat instanties aangeklopt, 
maar kreeg het zelf niet voor elkaar. Totdat 
eind april vorig jaar een delegatie van de 
raadsleden met wethouder Hamming een 
bezoek bracht aan mijn atelier. Ik heb hun 
toen ‘De Stad’ laten zien en zij waren me-
teen erg enthousiast. Janneke Oosterhuis, 
de raadsgriffier, kreeg meteen de opdracht 
om het idee verder uit te werken en op 
zoek te gaan naar een kast. Dat is heel erg 
goed gelukt, waardoor mijn kunstwerk echt 
heel fraai tot zijn recht komt.” 

Onthulling
Voorafgaand aan de raadsvergadering van 
14 maart zal Marie Verdijk haar kunstwerk 
aan burgemeester Nordanus aanbieden. 
Het moment is zo gekozen, dat er zoveel 
mogelijk raadsleden in de gelegenheid 
zijn om de onthulling van dit kunstwerk bij 
te wonen. Voor degenen die daar niet bij 

kunnen zijn is er een goed alternatief. Het 
kunstwerk krijgt een plaats in Stadkantoor 
1 in de directe nabijheid van de ruimte 
waar de gemeenteraad haar vergaderingen 
houdt. Het kunstwerk is hierdoor niet alleen 
zichtbaar voor de bezoekers, maar ook 
voor voorbijgangers. Marie Verdijk is hier 
heel blij mee: “Het is een kunstwerk van 
en voor de stad. Geniet ervan, fantaseer 
erbij, droom weg, kijk en verwonder. Maar 
vergeet ook niet: dit is Tilburg!”

Fuego
Soms zijn onverwachte ontmoetingen heel 
intens en verrassend. Dat overkwam uw 
scribent toen hij Fuego aan de St. Joseph-
straat 78 binnen stapte. Eigenaresse Marie 
Verdijk verkoopt daar keramiek, maar 
vooral ook een verhaal. Ieder kunstwerkje 
is immers uniek, handgemaakt en ontstaan 
vanuit een idee. Juist dat idee, het achter-
liggende verhaal, maakt het zo bijzonder. 
Prachtige gebruiksvoorwerpen, cadeauar-
tikelen, bijzondere lampen vind je er. 
Geen onbetaalbare kunst, want voor de 
grote en kleine beurs is er wat speciaals te 
vinden. 
Loop er eens binnen en laat je verrassen! 

Fragment van ‘De Stad’
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Natalia zag de vacature op internet, toen zij 
net weer een half jaartje in Polen woonden. 
De mogelijkheden om in Polen een fat-
soenlijk salaris te verdienen zijn zo beperkt, 
dat ze besloten weer uit te kijken naar 
een andere baan. Op woensdag voerden 
zij een sollicitatiegesprek, op donderdag 
pakten zij hun spullen bij elkaar en op 
vrijdag vertrokken zij met hun hele hebben 
en houden, inclusief poes Chicka, richting 
Tilburg. “Natalia kan een heel huis in een 
paar uur inpakken,” lacht Roman. 

Scepter
Inmiddels zwaaien zij alweer bijna twee 
jaar de scepter in het klooster. Ze maken 
de gemeenschappelijke ruimtes schoon, 

houden de tuin bij en doen kleine repara-
ties. Ze begeleiden de bewoners, bijvoor-
beeld bij dokter- of ziekenhuisbezoeken 
en helpen waar nodig met allerlei andere 
zaken. Iedere dag begint om acht uur en 
het hangt van de klussen en onverwachte 
gebeurtenissen af, tot hoe laat ze aan de 
slag zijn. “Maar op zondag zijn we vrij,” 
zegt Natalia, “en dan gaan we vaak een 
uitstapje maken. We vinden Nederland leuk 
en hebben al veel plaatsen gezien, zoals 
Amsterdam, Scheveningen, Maastricht en 
Loon op Zand.” Bijzonder om te zien, dat 
zoveel mensen hun zondag doorbrengen in 
het zand, terwijl er geen water in de buurt 
is, vinden beiden.

Bijzondere wijkbewoners                                                     Judith Doljé

Soms ontmoet je wijkbewoners die, vanwege hun achtergrond of levensstijl, heel 
anders zijn dan de gemiddelde bewoner in onze wijk. Vorig jaar had ik al een korte 
ontmoeting met de huismeesters van het klooster. Toen schreef ik een stukje over 
Jan Verheij en zijn gezin, die vanwege hun verbouwing tijdelijk het klooster aan de 
Pelgrimsweg ingetrokken waren. Tijd om eens wat nader met deze huismeesters, 
Natalia Kakolewska (35) en Roman Majchrzak (34), kennis te maken. Een gesprek in 
het Engels, ofschoon ze Nederlands wel goed verstaan. 

Natalia en Roman
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Willianne Verbakel

Europeanen 
Ze houden van reizen, maar dat is niet wat 
ze bijzonder maakt. Als ze het naar hun 
zin hebben in een land en ze kunnen er 
werken, vestigen ze zich er ook. “We zijn 
Polen maar voelen ons meer nog inwoners 
van de Europese Unie,” vindt  Natalia. Zij 
is in Polen geboren, heeft een aantal jaren 
in Duitsland gewoond. Daarna ging ze 
weer even terug naar Polen en is daarna in 
Ierland gaan wonen. 
Roman is ook in Polen geboren en naar 
Ierland getrokken, waar zij elkaar ontmoet 
hebben. Samen hebben zij toen een aantal 
jaren in Ierland gewoond, zijn naar Spanje 
verhuisd, weer even teruggegaan naar 
Polen om - last but not least -  in Nederland 
te komen wonen. Ze hebben gewerkt als 
manager en als supervisor, als timmer-
man en op de markt, in de horeca en in de 
schoonmaak, In Spanje hebben ze hun ei-
gen Bed & Breakfast gerund aan de Costa 
del Sol. En nu werken ze dus in Tilburg. 

Goed georganiseerd
“De keuze was in eerste instantie niet voor 
Nederland maar voor de baan,” zegt 
Roman. Inmiddels vinden zij Nederland 
een heel fijn land om in te wonen. In de 
eerste plaats vanwege de vele prettige 

contacten met de inwoners. Daarnaast, 
omdat alles hier zo goed georganiseerd 
en gemakkelijk is. Fietspaden, snelwegen, 
het openbaar vervoer, sportaccommoda-
ties. “Voor jullie Nederlanders zijn dit soort 
zaken waarschijnlijk allemaal heel gewoon, 
maar voor ons is dat zeker niet het geval,” 
vindt Roman. “Wij zijn blij dat we van dit 
alles gebruik kunnen maken. Maar ook een 
beetje beschaamd dat wij in Polen niet voor 
elkaar hebben kunnen krijgen, wat jullie 
hier wel gelukt is.”
Voorlopig zijn ze nog van plan om hier te 
blijven. Het werk en het wonen in de wijk 
bevalt goed. De weg naar Zomerlust ken-
nen ze inmiddels ook. Een goede barman, 
zegt Roman, die er verstand van heeft, 
want hij heeft zelf een tijd als barman in 
Dublin gewerkt. Natalia gaat zo meteen 
naar de markt. Ze is dol op kibbeling, maar 
ook op haring: “die is hier veel lekkerder 
dan in Polen, waar hij meestal al twee jaar 
oud is.” 

Ooit zien ze zich als pensionado’s wel weer 
naar Spanje terugkeren, of misschien naar 
Kroatië, maar voorlopig blijven Roman en 
Natalia hier. Gelukkig maar, het klooster en 
alle bewoners zouden hen moeilijk kunnen 
missen.

Wilma en Marcel kennen elkaar vanaf de 
eerste klas op de MAVO. Wilma kwam 
samen met vijftien meisjes terecht op een 
jongensschool met driehonderd jongens en 

Ook wel eens nieuwsgierig naar een huis en de bewoner(s)? Deze keer ben ik door 
een tip van de buren terecht gekomen bij twee leden van de Countryband Savannah, 
en wel bij Wilma en Marcel Smulders. Misschien hebt u hun tourbus ook wel eens zien 
staan aan de Ringbaan-Oost in de buurt van het Havenpad. Misschien bent u minder 
goed thuis in de countrymuziek? Laat ik u dit vertellen: Marcel en Wilma toeren met 
hun band door het hele land. In de zomer zijn er grote optredens in het buitenland en 
in hun genre is Savannah zowel in eigen land als het buitenland groots, getuige de 
uitgebreide prijzenkast. Alleen al afgelopen jaar hebben ze vijf awards gewonnen.

één daarvan was Marcel. De liefde voor de 
muziek is bij Marcel al op de lagere school 
ontstaan: “Juffrouw Rens en mijn oudste 
zus speelden gitaar en zij waren een voor-
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beeld voor me, dat wilde ik ook.”
Marcel zat later op het jongerenkoor, omdat 
hij daar gitaar mocht spelen en af en toe 
een solo zingen. “Voor Marcel – je snapt 
wel – ben ik ook kort bij het koor geweest, 
maar dat hoef je niet te melden hoor,” lacht 
Wilma. Vanaf hun 15e zitten ze in allerlei 
bandjes, maar vanaf 1986 als ze beiden 
midden twintig zijn, wordt het eigenlijk 
serieuzer. Ze zijn dan net getrouwd en 
gaan wonen aan de Ringbaan-Oost. Ze 
komen in een ‘echte’ band in het professio-
nele circuit terecht. 

Al 25 jaar!
Door Peter van de Heuvel werden ze 
gevraagd voor zijn Peter Hillband. 
“Hoe de band aan zijn naam komt hoeven 
we niet te melden, hè?” Na het vertrek van 
Peter in 2000 werd de band omgedoopt 
in Savannah, naar de voormalig koloniale 
handelsstad in Amerika. Dus eigenlijk heb-
ben Wilma en Marcel dit jaar hun 25 jarige 
jubileum. “Het heeft wel wat voordelen 
hoor, om samen in de muziek te zitten. 

Er hoeft nooit één van beiden te mopperen 
op de ander, als die lang wegblijft,” vindt 
Wilma. 
Marcel is de leadzanger en speelt de 
akoestische gitaar. Wilma speelt keyboard 
en piano en doet de backing vocals “en 
soms een solo!”. Naast de band is er weinig 
tijd over voor andere hobby’s, maar er moet 
nog wel bij gewerkt worden. Wilma heeft 
een eigen schoonheidssalon en Marcel 
werkt deeltijd in de weg- en waterbouw. 
“Ik krijg gelukkig van mijn baas alle ruimte 
voor de band.” 

Drive-inwoning
In onze wijk staan twee rijtjes drive-inwo-
ningen, aan beide zijden van de Ringbaan- 
Oost. “Wel onhandig, want eigenlijk heeft 
niemand in de gaten dat het hier ook Ring-
baan heet,” vindt Marcel. Achter in de drive-
inwoning is het huis uitgebouwd met een 
mooie repetitieruimte. “Ja, hier repeteren 
we wekelijks met Savannah, want je moet 
natuurlijk regelmatig met nieuwe nummers 
komen”. Trots vertelt Wilma dat de beken-

Marcel en Wilma



8

de Amerikaanse singer-songwriter Billy 
Yates flink wat nummers voor hen heeft 
geschreven. De laatste cd is zelfs gemixt 
en gemasterd in Nashville Amerika, in het 
mekka van de countrymuziek. 
“Ongelooflijk dat de nummers 
met files via de pc zo doorge-
stuurd kunnen worden naar 
Amerika!,” reageert Marcel 
verbaasd.

Theaterconcert in Tilburg
‘Apetrots’ zijn ze op hun the-
atertour ‘Back to the country’. 
Naar de ‘gewone’ concerten 
komen vooral de trouwe fans 
van de countrymuziek, maar 
bij een theatertour zie je een 
brede mix van mensen. 

“Tijdens zo’n theatertour spelen we muz-
iek met een hoog herkenningsgehalte en 
dus veel covers van anderen,” legt Wilma 
uit. “Geweldig om op podia te staan waar 
ook de grote artiesten gestaan hebben.” 
Op zaterdag 2 april speelt Savannah in de 
Concertzaal in Tilburg. Als je zin hebt om te 

komen, ben je uiteraard welkom!
Savannah heeft veel trouwe fans en een 
schitterend, eigen fanmagazine: full colour 
met prachtige foto’s. “Ja, als band moet je 
ook aan je promotie werken en regelmatig 
met nieuwe nummers en cd’s komen,” 
meent Marcel. “En wat ook bijzonder is? 
We organiseren al vijf jaar een Savannah- 
fanreis. Komend jaar gaan we een lang 
weekend naar Winterberg, uiteraard met 
diverse optredens van Savannah.” 
Wil je nog meer weten over Marcel, Wilma 
en Savannah? Kijk dan eens op hun web-
site www.savannah.nl, kun je ook naar hun 
muziek luisteren!
 
Wil je onze buurtbewoners Wilma en 
Marcel én Savannah wel eens ervaren?
Zaterdagavond 2 april 2011:  Theatercon-
cert Back to the country in Theaters Tilburg. 
Zaterdagavond 9 april: Fanavond in Zalen-
centrum ´t Plein te Udenhout.
Zondagmiddag 15 mei Singer/songwri-
tersessie met Savannah Trio en Marcel 
Verbeek in Partycentrum Oase,  
Zevenheuvelenweg 24 Tilburg.
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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 vormen de inspiratie voor een terugblik.

Wetenswaardigheden over straten (2)                           Willianne Verbakel

In de jaren ’86 en ’87 kenden we een 
stratenrubriek in de buurtkrant: er stond 
steeds informatie over de naamgever 
van  de straat in, iets over de geschie-
denis ervan en er was een interview met 
een straatbewoner. Zomaar wat wetens-
waardigheden over de straten, geplukt 
uit de buurtkranten van toen. Nadat de 
Oisterwijksebaan, de Bosscheweg, de PF 
Bergmanstraat, de Pieter Pauwstraat, de 
Professor Dondersstraat, de Ringbaan en 
de Spoordijk de vorige maand aandacht 
kregen, zetten we nu wat wetenswaar-
digheden van andere straten in de buurt in 
de schijnwerper.
 

	‘Met enige verbeeldingskracht kun je je 
nog wel indenken dat het Pelgrimspad 
ooit een fraaie route door onbedorven 
landschap is geweest’  We hebben het 
dan over het paadje tussen de spoorweg 
en de Bosscheweg/Pelgrimsweg. En 
de Pelgrimsweg was lang geleden een 
pad voor de voetgangers op weg naar 
de bedevaartplaatsen Oisterwijk en Den 
Bosch. Rond 1920 werd de grond aan 
de Pelgrimsweg te koop aangeboden 
voor zo’n 6 gulden en 50 cent per 
vierkante meter! 

	‘Met een scherpe bocht komt men vanuit 
de St. Josephstraat de Prinsenhoeven 
binnen’. De naam Prinsenhoeven 
stamt uit de tijd van koning Willem II, ca. 
1850, die hier een boerenhofstede had 
met die naam. Je kunt het je nauwelijks 

Pelgrimspad

meer voorstellen, zeker niet met de 
nieuwbouw die daar nu herrijst!

	In 1925 werd de Reinier de Graafstraat 
door de gemeente in kaart gebracht. 
Een eerste tekening liet de straat 
dwars door de boerderij (van 1875) 
van de familie van Roessel in de                       
St.Josephstraat uitkomen. Gelukkig 
wilde de familie niet wijken en staat de 
boerderij er nog steeds. Uiteraard was 
de naamgever weer een geneesheer. 
Reinier de Graaf verrichtte in de 17e 
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Reinier de Graafstraat

eeuw blijkbaar baanbrekend werk op 
het terrein van de geslachtsorganen van 
de vrouw. De follikels in de eierstok met 
de eicellen dragen nog zijn naam: de 
Graafse follikels. 

	De Dunantstraat is genoemd naar de 
stichter van het Rode Kruis, J. Henry 
Dunant (1828-1910). Een man met een 
interessante geschiedenis volgens de 
buurtkrant van oktober 1987. Vlakbij de 
Dunantstraat is de Landsteinerstraat. 
In de buurtkrant van december 1987 
wordt deze straat beschreven als een 
modderige straat want er wordt volop 
gebouwd. De Oostenrijker Landsteiner 
schijnt de ontdekker te zijn geweest van 
de bloedgroepen bij de mens. Hij kreeg 
zelfs de Nobelprijs.

	De spoorlijn Tilburg-Boxtel dateert van 
1863 en de spoorlijn Tilburg-Den Bosch 
uit 1881. Het viaduct aan het begin van 
de Spoorlaan is van 1922 en verbindt 
Noord en Zuid. Overigens heette 
dit deel van de Spoorlaan toen nog 
Bosscheweg die een onderdeel vormde 

van de rijksweg Tilburg-Den Bosch. In 
1924 kreeg de gemeente van het rijk 
het advies om de Bosscheweg om te 
leggen. De gemeenteraad besloot echter 
om de oude weg wel te handhaven, 
maar het drukke verkeer af te leiden 
naar de ‘Nieuwe’ Bosscheweg, die 
in 1925 voltooid is. Aan de Oude 
Bosscheweg stonden aan weerszijden 
huizen. De huizen aan de noordzijde 
verdwenen in de jaren 60, toen de 
verlengde Spoorlaan werd aangelegd.  
In 1977 volgde de fietsroute.

Zo rond eind 1987 heeft de toenmalige 
redactie van de buurtkrant de stratenrubriek 
afgesloten en is begonnen met een 
hobbyrubriek. 
Wilt u meer weten over de straten van 
Tilburg? Ronald Peeters heeft hierover in 
1987 een boek geschreven, misschien nog 
te koop, bij de bibliotheek te leen maar de 
informatie is tegenwoordig ook gemakkelijk 
op het internet te vinden.

Dunantstraat
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Armhoefse	  Akker:	  
gewoon	  goed!	  
 

 

 
 

Onze	  school.	  Waar	  kinderen	  doelgericht	  leren	  samenwerken.	  Met	  een	  eigen	  
rol,	  een	  eigen	  taak	  en	  langzaam	  maar	  zeker	  een	  eigen	  verantwoordelijkheid.	  
Thuis	  kunnen	  ze	  trots	  hun	  schoolopdrachten	  op	  de	  computer	  laten	  zien.	  	  
Samen	  werken,	  samen	  leren,	  samen	  zelfvertrouwen	  creëren.	  We	  zijn	  een	  
school	  van	  naam	  en	  faam.	  Mooier	  kunnen	  we	  het	  niet	  maken.	  Dat	  hoeft	  ook	  
niet.	  Komt	  u	  zelf	  maar	  kijken!	  
U	  bent	  van	  harte	  welkom	  op	  onze:	  

	  

Open	  dag	  
Donderdag	  24	  maart	  

	  
We	  willen	  u	  graag	  onze	  ‘school	  in	  bedrijf’	  laten	  meemaken.	  Daarom	  ontvangen	  
we	  u	  die	  dag	  het	  liefst	  op	  een	  van	  de	  volgende	  momenten:	  	  

09.00	  uur,	  11.00	  uur	  of	  14.00	  uur	  
Het	  team	  heet	  u	  van	  harte	  welkom!	  

	  

Yolanda	  van	  Gageldonk	  
Locatiedirecteur	  

 

	  
Neem	  ook	  eens	  een	  kijkje	  
op	  onze	  website:	  
	  

www.armhoefseakker.nl	  
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Balthasar                                                                    Lout Donders

Krijg nou wat, dacht ik, toen ik een paar weken geleden aan de tv gekluisterd zat 
om de gebeurtenissen op het Tahrirplein in Caïro te volgen. Na een tocht door de     
woestijn, vorig jaar, volg ik Egypte en de Egyptenaren toch met wat meer aandacht. 

‘Krijg nou wat’ kwam zelfs over mijn lippen toen ik kamelen op het plein zag. Een van die 
kamelen dacht ik te herkennen: Balthasar. Onze Balthasar die al jaren in de voor hem 
vreemde biotoop Moerenburg woont. Snel naar buiten om het te checken. Inderdaad, 
Balthasar was weg. Tegenover zijn wei, die hij deelde met een paar lama’s en paarden, had 
ie een bordje neergezet: ‘Helaas, kameel weg, bank weg’. 
Het beeld dat hij nu daar in Egypte was, deed mij goed. Tijdens mijn woestijntocht zuidelijk 
van Cairo, sloot ik vriendschap met Batta en Assisa, twee jonge kamelen die zich daar in de 
hitte en droogte heerlijk voelden. Die beesten horen daar en niet hier in een zompig, mod-
derig, vervuild weiland, ingeklemd tussen wegen en elektriciteitsmasten.

Maar mijn blijdschap werd verstoord. Een grote kop in het Brabants Dagblad – boven op het 
nieuws - vertelde me dat onze vriend naar een weiland in Quirijnstok is verhuisd. Niks naar 
Egypte. Niks naar de plek waar hij hoort. Gewoon naar een ander weiland in het koude, 
natte Tilburg. En dat dat een tijdelijke plek is, omdat daar misschien gebouwd gaat worden. 
Het is wat. We slepen met kamelen blijkbaar net als met sommige asielzoekers en nieuw-
komers in dit land. Het is mode om zo’n beetje alles iedereen die niet 100% kaaskop is, als 
het enigszins kan zo snel mogelijk uitgeleide te doen, naar huis te sturen, uit te wijzen, back 
to the roots. 

Als ze dat nou met Balthasar zouden doen, zou ik er niks tegen hebben. Ik stel voor dat we 
met de wijk geld inzamelen (misschien nog wat uit het potje Verrijk je wijk?) voor een enkel- 
vliegticket naar Egypte. Ik weet zeker dat Mohammed, onze begeleider tijdens onze woes-
tijntocht, er geen bezwaar tegen heeft om Balthasar mee te nemen op zijn tochten door de 
prachtige woestijn. De andere kamelen Batta en Assisa vinden het zeker ook leuk om hun in 
Tilburg geïntegreerde vriend erbij te hebben. Kan-ie hun tijdens de tochten vertellen over het 
leven, de paarden, de lama’s en de mensen in Tilburg. Af en toe iemand op zijn rug. Op tijd 
rust in de schaduw van een zangheuvel, een rots of een oase. Daar is het echte leven van 
een kameel, in plaats van in het kille, koude, natte, steeds onvriendelijker wordende Neder-
land. Benieuwd of Balthasar daar in de droge hitte nog af en toe in een fata morgana Tilburg 
ziet.  
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Op vrijdag 10 mei 1940 breekt de oorlog 
uit. De joodse gemeenschap in Tilburg 
werd net als de rest van Nederland overval-
len door de Duitse inval. Nederland stond 
immers bekend als een land dat zich altijd 
neutraal opstelde. De schok was groot. 
Negen leden van de Tilburgse joodse 
gemeente vertrokken direct na de inval uit 
Tilburg. Het waren de meest vermogende 
leden van de joodse gemeente, zoals 
onder anderen Max Weil, de directeur van 
de Oisterwijkse Lederfabriek, en Alfred en 
Hans Polak uit de Prof. Dondersstraat in 
Tilburg.

Vlucht naar de VS
Kennelijk wijs geworden door hun inten-
sieve ervaringen met vluchtelingen uit 
Duitsland, hadden de beide broers al voor 
de oorlog een deel van hun vermogen naar 
de Verenigde Staten overgemaakt. Hoe de 
Polaks de dreiging voelden naderen, blijkt 
uit een herinnering van Adah Cohn-Polak, 

dochter van Alfred Polak: “Ik herinner me, 
dat Bertram (zoon van Hans Polak) en ik 
in ´38 of ’39 een wandeling maakten op 
vrijdagavond. We voelden toen al de druk 
van wat in Duitsland gebeurde. Ik wilde 
absoluut naar Palestina. Bertram was geen 
zionist, maar hij zei wel dat hij niet geloofde 
dat hij zijn hele leven in Holland zou wonen. 
Hoe tragisch dat uitgekomen is! Dat hij ‘er-
gens anders’ zo gruwelijk om zijn leven zou 
komen, kon zich in die dagen, niemand, 
maar dan ook niemand voorstellen.”
Op de dag na de Duitse inval, op zaterdag 
11 mei 1940, beslisten de beide gezinnen 
dat ze vanuit Tilburg naar Amsterdam 
zouden reizen, omdat ze binnen de Ves-
ting Holland en achter de Waterlinie veilig 
dachten te zijn. Acht leden van beide fami-
lies mensen vertrokken met de auto van 
Alfred uit Tilburg. Twee van zijn dochters 
zouden zich in Amsterdam bij hen voe-
gen. Hans’ zoon Bertram was echter een 
gemobiliseerde soldaat – met de rang van 
vaandrig – en vocht dus ergens in 
Nederland tegen de Duitsers. Met veel 
geluk reden ze naar Amsterdam. 
Op dinsdag 14 mei deden geruchten de 
ronde onder de joden in Amsterdam, dat 
veel mensen naar Engeland probeerden te 
vluchten vanuit de haven van IJmuiden. Na 
enige discussie – ze waren dat aanvanke-
lijk immers helemaal niet van plan geweest 
– besloot men uit Nederland te vluchten. 
Met zijn tienen èn een aantal koffers in 
de auto gingen ze op weg. Aanvankelijk 
hield het Nederlandse leger hen tegen om 
IJmuiden binnen te rijden, maar uitein-
delijk kregen ze toestemming om te voet 

Gedenkteken voor slachtoffers en overlevenden (2)       Toon van Gestel

Op vrijdag 29 april rond 11 uur ‘s morgens wordt ter herinnering aan de joodse 
oorlogsslachtoffers uit onze wijk een struikelsteen gelegd voor Bertram Polak (1918-
1942) in de Prof. Dondersstraat. Initiatiefnemer Arnoud-Jan Bijsterveld verzoekt de 
buurtbewoners aanwezig te zijn bij de ceremonie, die zal plaatsvinden voor zijn huis 
op nr. 77. Als opmaat voor dit belangwekkende gebeuren publiceert de buurtkrant in 
drie afleveringen een samenvatting van het onderzoek van deze cultuurhistoricus. 
U kunt het gehele onderzoek terugvinden op onze website. Hier volgt deel 2 van het 
verhaal achter de struikelsteen voor Bertram Polak.

Struikelstenen
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IJmuiden binnen te gaan. Tijdelijk onderge-
bracht in een huis hoorden de families rond 
negen uur ’s avonds via de radio dat het 
Nederlandse leger zich had overgegeven. 
De weg naar de haven lag nu open. Adah 
Cohn-Polak: “It was an all-out save your-
self. Wij slaagden erin bij onze auto te 
komen en reden daarmee naar één van de 
havens van IJmuiden.”
De familieleden vonden een schip dat 
bereid was hen mee te nemen naar 
Engeland. Edith Spitz-Polak, dochter van 
Alfred Polak, schrijft: “Het schip was al 
in beweging toen wij erop sprongen met 
achterlating van de koffers en uiteraard van 
al het bezit dat onze ouders hadden.” De 
tot mijnenveger omgebouwde vissersboot 
werd door een Engelse tornadoboot opge-
pikt en naar Harwich begeleid.

De familie in veiligheid – op Bertram na
Na aankomst in Harwich op 15 mei werden 
de familieleden opgevangen door vrijwil-
ligers, ondergebracht in een school en 
voorzien van de eerste noodzakelijkheden. 
De Polaks hadden alleen de kleren die ze 
aan hadden bij zich, alsmede een kleine 
koffer met kostbaarheden en belangrijke 
papieren. De volgende dag reisden ze op 
kosten van de Engelse regering door naar 
Londen, waar ze werden ontvangen door 
een neef van Alfred en Hans Polak. Zes 
weken later volgde de oversteek naar de 
Verenigde Staten. Edith Spitz-Polak legt 

in haar verslag uit hoe de familie de vlucht 
en de immigratie kon betalen: ze hoefden 
niet te betalen voor de oversteek naar 
Engeland en de treinreis naar Londen. In 
de meegenomen koffer zaten echter ook 
“papers certifying a shipment of hides 
from Argentine that had arrived in England 
and could not be shipped on to Holland 
because of the war.” Alfred en Hans Polak 
verkochten deze huiden in Engeland en 
“because of this money in the USA and in 
view of the fact that very few people from 
Holland immigrated to the States before 
the war, we did not have any difficulties 
receiving immigration visas.” De families 
vestigden zich in New York, aanvankelijk op 
Manhattan en verhuisden later naar de wijk 
Queens.

Bertram Polak 
Bertram Polak, de 22-jarige enige zoon 
van Hans, was er dus niet bij. Hij moest na 
zijn demobilisatie ontdekken dat zijn hele 
familie was gevlucht, waardoor hij als enige 
van zijn gezin in Nederland was achterge-
bleven. Zijn neef Ralph van Furth herinnert 
zich dat het vertrek van zijn familie een 
grote klap was voor Bertram. Hoe de daar-
opvolgende maanden zijn verlopen, weten 
we niet. Hij keerde na zijn demobilisatie 
terug naar Tilburg en heeft nog enige tijd 
kunnen wonen in zijn ouderlijk huis aan de 
Prof. Dondersstraat. Hij bleef werkzaam op 
het kantoor van de ‘firma B. Polak’, de zaak 
van zijn vader en oom, samen met de door 
de Duitsers aangestelde Verwalter.

Grootvader Barend Polak (1849-1929), 
kleinzoon Bertram Polak (1918-1942) 

en zoon Hans Polak (1888-1942)

Bertram Polak in dienst: bovenste rij, 
vierde van rechts, 1939-1940 
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Vanaf 21 juni 1941 staat Bertram inge-
schreven op het adres Spoorlaan 96, het 
adres van een vriend, de huisarts Alfred 
Samuel (Freddie) de Wit. De Wit was ge-
trouwd, maar zijn echtgenote Emmy Hartog 
was, terwijl haar man als gemobiliseerd 
reserveofficier van gezondheid in het leger 
zat, met hun dochtertje al in de meidagen 
van 1940 Nederland ontvlucht.
Van Bertram zijn uit deze maanden nog 
enkele brieven bewaard die hij schreef aan 
Alfred Cohn, vriend en latere echtgenoot 
van zijn nicht Adah. Bertrams allerlaatste 
brief dateert van 24 november 1941. Tus-
sen de regels door zijn de grote nood en 
spanning duidelijk leesbaar. Zo schrijft hij 

dat hij: “Seit vorige Wochen aus dem Büro 
entlassen ist, was gar nicht angenehm ist, 
weil ich jetzt nicht mehr zu tun habe, aber 
auch hierin muss man sich fügen.“ Vermoe-Vermoe-
delijk betekent dit, dat hij tot dat moment 
op het kantoor in de zaak van zijn vader en 
oom aan het werk was, totdat hij ontslagen 
werd. Ook schrijft hij dat hij de week ervoor 
“aus New York” – dat wil zeggen van zijn 
familieleden aldaar – “gute Nachrichten und 
beste Grüsse für Dich” ontvangen had. Tot 
slot laat hij weten, dat hij “von der Auswan-
derungs-Stelle inzwischen nichts mehr” 
gehoord heeft. Uit andere bronnen weten 
we dat Bertram inderdaad geprobeerd 
heeft om te emigreren naar Cuba.

Vanaf het begin was duidelijk dat dit een 
tijdelijke situatie zou zijn. De buurtraad 
huurde de ruimte van de gemeente maar 
het pand stond te koop, dus er kon elk 
moment een koper komen. Nu is het 
zover. Afgelopen december is het gebouw 
gekocht door Kinderstad. Die heeft de huur 
nog enkele maanden door laten lopen, 
maar dit voorjaar (waarschijnlijk rond 1 mei) 
begint Kinderstad met de verbouwing van 
het schoolgebouw. 

Na de verbouwing
Er wordt straks een kinderopvang en 
buitenschoolse opvang in gevestigd én 
basisschool Armhoefse Akker gaat twee 
lokalen op de eerste verdieping in gebruik 
nemen. Hoewel het jammer is dat we het 
pand (tijdelijk) moeten verlaten, is het voor 
de buurt ook een kans om kinderopvang zo 
dichtbij te krijgen.
De direct omwonenden worden ook zeker 
nog door Kinderstad op de hoogte gebracht 
van de verbouwing, maar wij wilden dit 
alvast melden. In de volgende buurtkrant 
hopen we meer te kunnen vertellen over de 
plaats, waar de verschillende activiteiten de 

Kinderopvang en school in Van Heutszstraat
Sinds bijna drie jaar huurt de buurtraad een paar lokalen in de oude Lidwinaschool 
aan de Van Heutszstraat. Deze lokalen hebben we ter beschikking gesteld aan de 
Heuka, de bloedprikpost, de wijkagent, de ouderenadviseur en het Kinderatelier. 

komende maanden tijdens de verbouwing 
zullen plaatsvinden. 

De bedoeling is dat de buurtraad en een 
aantal organisaties na de verbouwing 
weer een plaats zullen krijgen in het pand. 
Daarover houden we u natuurlijk op de 
hoogte. Net als over het speelplein en hoe 
het daar de komende tijd mee zal gaan.
Houd de buurtkrant dus goed in de gaten 
voor de laatste informatie!

Buurtraad Armhoefse Akkers
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Deze vereniging is minder omvangrijk, dan 
verwacht. Op dit moment bestaat het leden-
tal uit vier enthousiaste personen: Will van 
Sprang, Paul Roborgh, Hans Verhavert en 
Ralph Akkermans. Zij vormen al jarenlang 
erkende gesprekspartners voor de ontwik-
kelaars die de afgelopen jaren allerlei plan-
nen met Moerenburg uitdokterden. 
“Wij zijn een vereniging van belangheb-
benden, die vooral opkomt voor de belan-
gen van de bewoners. De gebruikers van 
het gebied komen voor ons op de tweede 
plaats,” maakt Will van Sprang duidelijk. 
Daarbij speelt de geschiedenis van 
Moerenburg voor hen ook een grote rol. 
“Het is een cultuurhistorisch waardevol ge-
bied,” weet Ralph Akkermans, die een hele 
studie van het verleden heeft gemaakt. 
De gemeente en waterschap hebben die 
duik in het verleden eigenlijk niet gemaakt. 
Ralph: “In feite zijn veel lijnen en paden in 
het gebied uitgegumd en is er een nieuw 
plan gemaakt, waarbij de natuur geculti-
veerd is. Maar met weinig verstand van 
authenticiteit is er straks toch weer een 
aardig gebied gecreëerd.”
 
Open gebied
Nu het bestemmingsplan eindelijk definitief 
is vastgesteld, zijn de werkzaamheden in 
volle gang. Het resultaat vormt straks een 
open gebied, waarin de bezoekers veel 
mogelijkheden krijgen voor ontspanning. 
Het grootste deel van het landschap blijft 
visueel hetzelfde, alleen wordt oude natuur 
vervangen door nieuwe. Dat klinkt simpel, 
maar Ralph Akkermans is er niet geluk-
kig mee: “Eeuwenoude vegetatie wordt nu 
verwijderd, terwijl sommige beplanting al 
honderden jaren heeft overleefd!” Wat hem 
betreft hadden de plannenmakers ook hier-
bij wel wat meer rekening met het verleden 

mogen houden: “Prachtig, dat ze de Voor-
ste Stroom weer laten meanderen, maar 
de bochten worden op andere plaatsen 
gelegd dan op oude kaarten te zien is. In 
de loop van de tijd zal de nieuwe bedding 
zich onherroepelijk weer gaan verplaat-
sen. Overigens zie ik ook dat de plannen 
steeds weer wat worden aangepast. Bij de 
werkzaamheden komen de grondwerkers 
veel onvoorziene zaken tegen, zoals een 
gasleiding of een oude vuilopslag, waar-
door de loop van de Voorste Stroom toch 
weer een beetje wordt aangepast.

Plussen en minnen
Volgens Paul Roborgh heeft het nieuwe 
bestemmingsplan wel een duidelijke rem 
gezet op het telen van bomen in dit gebied: 

Vereniging Behoud Moerenburg (be)waakt                           Jaap van Loon

Grote delen van Moerenburg worden momenteel op de schop genomen. De 
gemeente is bezig haar plannen rond de natuurontwikkeling te verwezenlijken. 
Waterschap De Dommel pakt nu in eerste instantie de Voorste Stroom aan. De 
Vereniging Behoud Moerenburg houdt een kritisch oogje op alles wat er gebeurt.

Paul Roborgh
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Andreasschool:	  
krachtig	  actief!	  

 
Nu	  nog	  twee	  locaties,	  maar	  één	  gedachte.	  Onze	  school.	  Waar	  kinderen	  
verschillend	  mogen	  zijn.	  Waar	  betekenisvol,	  actief	  leren	  centraal	  staat,	  met	  een	  
accent	  op	  samenwerken.	  Het	  kind,	  uw	  kind	  centraal.	  Wij	  koesteren	  uw	  kind	  en	  
bereiden	  het	  voor	  op	  de	  wereld	  om	  ons	  heen.	  Medio	  2011	  hebben	  we	  een	  
compleet	  nieuw	  gebouw	  op	  de	  Kindercampus	  aan	  de	  Hoogvensestraat	  49.	  Dan	  
is	  er	  nog	  meer	  ruimte	  voor	  groepsdoorbrekend	  onderwijs.	  Dit	  biedt	  allerlei	  
mogelijkheden	  waar	  we	  u	  graag	  meer	  over	  vertellen	  op	  onze:	  	  
	  

Open	  dag	  
Donderdag	  24	  maart	  
Locatie:	  Lanciersstraat	  13A	  

	  

Wilt	  u	  zien	  hoe	  een	  dag	  op	  de	  Andreasschool	  eruitziet?	  Kom	  dan	  binnen	  om:	  

09.00	  uur,	  11.00	  uur	  of	  14.00	  uur.	  
U	  kunt	  ook	  ons	  nieuwe	  gebouw	  bekijken.	  

Komt	  dit	  niet	  gelegen?	  	  
Dan	  bent	  u	  ook	  van	  harte	  welkom	  tussen	  18.00	  uur	  en	  20.00	  uur.	  
	  
Anne-‐Marie	  van	  Gerwen	  
Locatiedirecteur	  
	  
	  
Meer	  info?	  
www.bsandreas.nl	  

Tel.	  543	  63	  88	  
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“De bomenteelt mag alleen nog uitgebreid 
worden ten noorden van de Oisterwijkse-
baan. Daardoor blijft het open karakter van 
Moerenburg echt in tact, wat recht doet aan 
de cultuurhistorie.”
Een doorn in het oog van de Vereniging is 
de strook grond aan de Moerenburgseweg,  
waar nog steeds een ontsierende opslag 
ligt. Eigenaar Spierings sr. wil de grond 
graag verkopen, maar daarmee is nog 
niet gezegd dat die opslag ook verdwijnt. 
De strook is niet ‘wegbestemd’, waardoor 
het handhaven van een opslag als deze 
eenvoudig is. 
Ook het eventueel verplaatsen van Were- 
Di naar een plek naast het Longa-terrein 
is binnen de huidige planperiode niet 
meegenomen. “Een gemiste kans,” vindt 
Will van Sprang, “de activiteiten zorgen 
voor veel onrust en een hoge verkeersdruk 
in het gebied.”
Het is nu definitief dat Ut Rooi Bietje niet 
naar Moerenburg komt. Wat er met de 
grond gaat gebeuren is nog onduidelijk. 
Paul Roborgh: “de grond is al ‘skalwaar-
dig’. Er heeft de laatste twee jaren geen 
bemesting plaatsgevonden met kunstmest 
en geen chemische middelen, waardoor de 
grond nu geschikt is voor biologische teelt. 
Het mooiste zou zijn, als er een biologische 
boer komt die de grond gaat gebruiken.” 

Gerespecteerd
Dat de Vereniging Behoud Moerenburg 
een gerespecteerd orgaan vormt, komt ook 
tot uiting in de informatievoorziening. De 
leden zijn in het bezit van de meest recente 
bestektekeningen, waarop bij wijze van 
spreken iedere te verwijderen boom en 
struik staan ingetekend. Deze tekeningen 
gebruiken zij om ter plekke heel goed in de 
gaten te houden, wat er allemaal gebeurt. 
Will van Sprang: “Wij zijn heel vaak in het 
gebied te vinden en we zijn ook gewoon 
nieuwsgierig. We controleren de gang van 
zaken en trekken meteen aan de bel bij de 
gemeente of het waterschap, als er echt 
dingen gebeuren die niet kunnen.”  
Maar daar blijft het niet bij. De leden steken 
ook zelf de handen uit de mouwen. Will ini-
tieert jaarlijks het opruimen van zwerfafval, 
Paul voert de knipploeg van de knotwilgen 
aan, Ralph beheert de uilenkasten en Hans 
kijkt met ‘imkerogen’ naar de extra moge-
lijkheden in het gebied. Verder zette het 
clubje onlangs een nieuwe wandeling uit 
en organiseerden zij een aantal activiteiten 
rond de ‘Buur zoekt boer-dag’.  
Interesse om aan te sluiten? Neem con-
tact op met Will van Sprang, tel. 5354371 
of willvansprang@gmail.com. En o ja, de 
vereniging is ook naarstig op zoek naar een 
voorzitter…

Will van Sprang, penningmeester van de vereniging
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“Onze instructeur Cees (27) is medewerker 
bij Van Helvoirt en volgt nu een opleiding 
tot docent. Hij leidt ons rond in het be-
drijf. Een enorme hoeveelheid materiaal 
staat keurig in slagorde binnen opgesteld. 
Ieder van de 65 medewerkers lijkt wel een 
machine te hebben. Het bedrijf maakt zelf 
compost uit tuinafval en zuivert het water 
dat daarbij gebruikt wordt zelf. Ook vangt 
men al het schone regenwater op in plaats 
van het meteen in het riool te lozen. De 
benzine en olie die gebruikt worden is 
minder milieubelastend.

We krijgen alle vier een motorzaag om te 
demonteren en vervolgens weer in elkaar 
te zetten. Gemakkelijker dan gedacht. 
De kettingen slijpen en spannen is ook 
goed te doen. Dan kunnen we echt aan 
de slag. Uitgerust met een zaagbroek, 

Knotploeg uitgebreid 

Op zaterdag 19 februari volgden vier stoere buurtgenoten bij Van Helvoirt aan de 
Oisterwijksebaan een cursus Motorzagen. Ze slaagden glansrijk en vormen nu een 
mooie aanwinst voor de knotploeg in Moerenburg. Deelnemer Marius de Jong laat 
ons even meegenieten.

Stoere pakken, stoere knapen! Van links naar rechts: Ad Gruijters, 
Marius de Jong, Frank van de Bogaard en Erwin Rossou.

zaagschoenen, een helm en geluidsdem-
pers gaan we eerst ‘proefzagen’. Alles 
draait om veilig werken. 
’s Middags begint het echte werk als we 
een aantal wilgen in Moerenburg gaan 
knotten. Dan merk je, dat het zwaar werk is 
en dat het gevaarlijk kan zijn als je niet stipt 
alle veiligheidsregels in acht neemt. Op een 
trapje met een motorzaag in de hand en 
soms nauwelijks ruimte om te werken.

De knotploeg heeft er nu een aantal stoere 
gediplomeerde zagers erbij. Het was 
een van de leukste cursussen die ik heb 
gevolgd, ondanks de stank, het stof, het 
lawaai en last but not least de spierpijn op 
zondag.”

Marius de Jong
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Champagne boven het kanaal 

In 1995 verhuis ik naar de Tilburgse 
binnenstad. Nieuwe man laat mij De 
Buunder zien: aan de oostrand van de 
stad, het Wilhelminakanaal over en je 
bent er. Water, weiland, bankje. Maar ook: 
vreemde beesten en de skyline van Tilburg 
(écht wel). 
In 2000 schuiven man en ik elkaar er een 
trouwring om de vinger. Champagne in 
het zomeravondlicht. Op een betonnen 
plaat boven het afwateringskanaal van de 
Tilburgse waterzuivering. In 2001 loop ik 
er als kersverse moeder mijn eerste rondje 
buiten. De reis twee keer afgelegd: baby 

Gelezen over de buurt in de pers 

mee, maar wandelwagen vergeten. 
In 2003 en 2005 volgen er nog twee ‘eerste’ 
rondjes buiten. Wandelwagen niet meer 
vergeten. Steeds meer bij ons: step, fiets, 
skeelers. Wat staat daar nou in de wei? 
Dat is een lama. Waarom is die boom goud 
geverfd? Dat is kunst. Waarom stroomt dat 
water altijd zo en niet andersom? Dat is 
een goede vraag. Moerenburg heet het er 
officieel. Wij lopen gewoon een buunder – 
weer of geen weer. 

Mathilde van de Pol 
(bron: NRC Weekblad)

Weggaan is een beetje blijven. Zo zou je 
het ´afscheid´ van mevrouw Vriens van de 
redactie van de buurtkrant met de woorden 
van de dichter Rutger Kopland het beste 
kunnen omschrijven. Jarenlang heeft Will 
Vriens de coördinatie van de verspreiding 
en bezorging van de buurtkrant onder 
haar hoede gehad. En zij deed dat met 
verve! Met een nooit aflatende inzet, 
betrokkenheid (‘Wat is het weer een mooi 
krantje geworden. Wat fijn voor de mensen 
in de buurt!’) én punctualiteit, regelde 
ze elke maand zonder mankeren dat de 
buurtkrant bij u thuis werd bezorgd. We 
zijn haar hiervoor ontzettend dankbaar, en 
niet alleen wij. De buurtraad heeft daarom 
gemeend mevrouw Vriens een mooi 
afscheidscadeau te schenken in de vorm 
van een groepsportret van de redactie 
van de buurtkrant. U vindt als centerfold 
een foto van de redactie op pag.22 en 23. 
De fotograaf is Anne-Marie Smulders, die 
maandelijks met haar foto de rubriek In the 
picture opluistert. 

Will Vriens gaat ons verlaten, maar niet 
heus, want ze blijft de nodige hand- en 
spandiensten voor de verspreiding en 
bezorging van de buurtkrant verrichten. 
Joost Ketelaars neemt de coördinatie 
van de verspreiding en bezorging van 
de buurtkrant over, en wij hebben er mét 
Will alle vertrouwen in dat hij deze klus 
maandelijks weet te klaren. Joost heeft 
zich de afgelopen paar jaar als hulp van 
Will al warm gelopen. 
Mevrouw Vriens, bedankt!
Mijnheer Ketelaars, succes!

Bij de foto op pag. 22-23:
Dankzij Anne-Marie Smulders treden de 
medewerkers van de buurtkrant nu uit 
de anonimiteit. Ze worden nu een BBB 
(bekende buurtbewoner). Nu de namen 
nog. V.l.n.r. Corin Sweegers, Toon van 
Gestel, Toine Kocx, Will Vriens, Pieter 
Siebers, Willianne Verbakel, Rob Ysebaert, 
Jaap van Loon, Anneke v.d. Avoird, Judith 
Doljé en Joost Ketelaars. 

Bedankt Will, succes Joost!                                            Toon van Gestel
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Het jubileumboek neemt u mee terug in de 
tijd en informeert u over de sportieve en 
kleurrijke geschiedenis van de vereniging 
Tilburg Road Runners (TTR) De bakermat 
van de club ligt bij loopgroepen die begin 
jaren tachtig in en rondom Tilburg actief 
waren. Een initiatiefnemer was Ad van 
Hest, een regionale toploper in die periode. 
Het boek constateert dat het opmerkelijk 
is, dat van de vele lopers van de begintijd 
er nu nog maar enkele in de vereniging 
actief zijn. Veel eerste leden moesten in de 
loop van de tijd als gevolg van blessures 
noodgedwongen hun hardloopactiviteiten 
beëindigen. Later verbeterde door gestruc-
tureerde en gerichte vormen van looptrain-
ing de sportieve begeleiding van de lopers. 
TTR stond aan de wieg van deTilburg Ten 

Miles, het grootste sportfestijn in Tilburg 
met een landelijke en mondiale uitstraling. 

Successen
In de beginjaren van de club lag het accent 
meer op het competitieve element van 
atletiekwedstrijden. In de afgelopen jaren 
hebben atleten van TRR  op nationaal 
en internationaal niveau grote successen 
geboekt. Eind jaren negentig telde TRR 
ongeveer negentig marathonlopers; in 
groepsverband reisde men zelfs af naar 
New York om deel te nemen aan de 
marathon. De laatste jaren is de vereniging 
meer gericht op de recreatieve en sociale 
aspecten van de hardloopsport. De vereni-
ging telt nu circa zeshonderd leden. 

Loopevenementen
Het boek geeft een gedetailleerd overzicht 
van de loopgroepen en wedstrijdlopen 
van de afgelopen vijfentwintig jaar. Vele 
bekende namen duiken op: “liep die toen 
ook al?!” 
Enkele loopgroepen waaruit de vereni-
ging voortkwam: de Venkraaygroep en de 
Kanaalgroep - mét onder anderen beken-
de buurtgenoot en groot ijveraar van de 
Tilburgse loopsport, Ad van de Sande - 
vormden de bakermat van TRR.
In het boek treft u ook een gedetailleerde 
schets aan van de loopevenementen van 
de Moerenburgloop tot de Kruikenloop op 
carnavalszaterdag en de Tilburg Ten Miles.

Ruime activiteiten
In het jubileumboek wordt niet alleen ruim 
aandacht geschonken aan het verleden, 
maar ook aan de toekomst. “TRR wil een 
actieve bijdrage leveren aan de Tilburgse 
samenleving,” zegt de voorzitter van de 

Een vereniging die al 25 jaar loopt                                       Toon van Gestel

Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Tilburg Road Runners verscheen op 
22 januari een aantrekkelijk uitgegeven jubileumboek met veel foto’s en illustraties 
van de hand van een groot aantal auteurs, onder redactie van Henk Beijens, Jan 
Beunen en Harrie Wijnans. Het boek schetst verleden, heden en toekomst van deze 
bloeiende loopvereniging.
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Het boek is te bestellen (€12,50) of op 
te halen (€10) bij Harrie Wijnans

Kasterenlaan 75, 5045 RB Tilburg.   
Tel. 013-5712068

club, Peter Nouwens. Zo is de vereniging 
betrokken bij Colours of Athletics. Trainers 
bezoeken daarbij scholen om allochtone 
jongeren kennis te laten maken met de 
loopsport. 
Daarnaast worden er sponsorlopen voor 
goede doelen georganiseerd, zoals 
SamenLoop voor Hoop, in het kader van 
de kankerbestrijding, en Runners4Kenya, 
ten bate van een onderwijsproject in Kenia. 

Ook mensen met een lichamelijke beper-
king vinden hun plek in de G-activiteiten 
van de vereniging.

De eerste bijeenkomst heeft inmiddels 
plaatsgevonden. Er is besloten om de 
komende periode een inventarisatie te 
maken van de knelpunten in de wijk op het 
gebied van verkeersveiligheid. 
Hierbij doet het platvorm dan ook een 
oproep om uw mening hierover te laten 
horen. Zijn er verkeerssituaties waar u zich 
zorgen over maakt, of waar u regelmatig 
tegenaan loopt laat het ons weten! 
Tevens zijn wij nog op zoek naar mensen 

Bewonersplatform 
Verkeersveiligheid Armhoef

Onlangs heeft de buurtraad op verzoek van bewoners uit de buurt het initiatief 
genomen een platform op te richten dat zich bezig gaat houden met de verkeers-
veiligheid in de wijk.

die zich bij het platform willen aansluiten. 
Een verkeerskundige of een bestuurlijke 
achtergrond op dit gebied is natuurlijk zeer 
welkom!
Het doel is om op een realistische manier 
Armhoef zo verkeersveilig mogelijk te 
maken! 

U kunt zich voor dit onderwerp wenden tot: 
Johan van der Have. Telefoon: 543 34 97 
en jip63@planet.nl
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‘Bankroof’ in Armhoefse Akkers 

Ja, u leest het goed, een bankroof in onze wijk en bovendien de tweede keer al!
Ik kan er gewoon niet over uit en daarom schrijf ik dit stukje over het feit dat onze tuinbank 
op donderdag 17 of vrijdag 18 februari voor de tweede keer uit onze voortuin is weggehaald. 
Hij lag zelfs vastgekoppeld aan het huis met een slot en ketting en die hebben ze 
doorgeknipt. 

Een ordinaire tuinbank van de Praxis, nog niet eens een echte teakhouten. “Wat moet je 
ermee,” dacht ik, toen ik vrijdagochtend mijn dochters naar school ging brengen en ineens 
wat miste in de voortuin. En, de tuinbank was echt niet met koper of goud bekleed hoor. 
Het zit mij niet lekker dat dit blijkbaar toch ook gebeurt bij ons in de wijk. Onze buurman 
denkt dat het op klaarlichte dag gebeurd moet zijn. Dat denkt hij, omdat hij die donderdag 
veel weg geweest is en ik zelf ook. En, Nouschka zijn hond slaat echt wel aan als hij 
mensen ziet bij ons in of rond de voortuin. Ook bij bekende mensen doet hij dat. 
Het doet er niet meer toe nu, maar ik wil met dit stukje iedereen er wel op alert maken om 
op uw ‘losse’ spullen in uw voortuin (als u die heeft) te letten. Er lopen helaas mensen rond 
die het erop gemunt hebben. 

Blijf ook alert op het feit dat als je wat 
verdachts ziet, dit meteen ook meldt aan 
de politie. Ik heb zelf al een paar keer 
mensen in de wijk gezien met verdacht 
gedrag of die zichzelf verdacht maakten 
door de manier van kijken en rondlopen in 
onze wijk. Let hier op, dat is ook fijn voor 
uw naaste buren als je zo narigheid kunt 
voorkomen, toch?
Bij ons komt er voorlopig geen bankje meer 
in de voortuin, anders moet ik deze met de 
poten in beton gieten. Jammer dat het zo 
moet helaas. 

Esther, een buurtbewoonster van de 
Oisterwijksebaan

Noot van de redactie: de bankroof staat niet op zichzelf. Ook uit andere voortuinen blijken 
onlangs allerlei spullen gestolen te zijn.
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Uitnodiging Seniorenstem 2011

Het activiteitennetwerk ouderen Koningshaven – Binnenstad organiseert op 1 april 
van 09.00 tot 12.00 uur weer een ontmoeting tussen politiek, professionals, senioren, 
mantelzorgers en vrijwilligers. De bijeenkomst vindt plaats in Bibliotheek Tilburg 
Centrum aan het Koningsplein.

Dit jaar is het thema de doorontwikkeling van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
(WMO). Gespreksonderwerpen zijn:

- Participatie van burgers;
- Meer inzetten op vrijwilligers en mantelzorgers;
- Zorgen voor elkaar;
- Vergroten van zelfredzaamheid van kwetsbare burgers.

Aan de hand van een aantal stellingen gaan de deelnemers met elkaar in gesprek over 
hoe je een en ander kunt bereiken. Wat zijn eventuele struikelblokken? En hoe zijn deze te 
ondervangen? 

Bent u zelf 60-plusser? Of bent u mantelzorger of vrijwilliger van een 60-plusser? Lijkt 
het u interessant om met politici en professionals van gedachten te wisselen over 
bovengenoemde onderwerpen? Meldt u dan aan voor seniorenstem 2011! Wees er op tijd 
bij, want er kunnen maximaal tachtig personen deelnemen.

In verband met de organisatie graag aanmelden vóór 26 maart bij Kitty Lumens, 
ouderenwerker Twern, onder vermelding van uw naam, adres en telefoonnummer. U kunt 
daarvoor op dinsdag, woensdag of donderdag bellen met wijkcentrum Hoogvenne, 
tel. 542 27 30 of een mail sturen naar: kittylumens@koningshaven.twern.nl.

 
 
 

 

 

Verkoopweekend 
26 en 27 maart 

11.00 – 16.00 uur 
Van Heutszstraat 1a 

 
Tenten, spelmateriaal, meubilair, etc. 
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Inmiddels hebben de KBO en de Zon-
nebloem hierop gereageerd. Deze organi-
saties ontvangen voor hun activiteiten in 
2011 €. 850, -. Binnenkort zal ook overleg 
met het Ouderennetwerk plaatsvinden. Als 
het nodig is, zal ook voor deze belangen-
organisatie een toekenning uit het bewon-
ersbudget - voorheen Verrijk je wijk- plaats-
vinden. Daarmee krijgt de besteding van de 
beschikbare middelen voor de buurt voor 
deze doelgroep iets meer structuur en weet 
iedereen wat er mogelijk is.

Jongeren
Op een vergelijkbare wijze is ook overleg 
gaande met jongeren, de school en verte-
genwoordigers van jeugdorganisaties. Zo 
kan deze doelgroep, waarbij je uiteraard 
nog een onderscheid naar verschillende 
leeftijdscategorieën zou kunnen maken, 
ook wellicht een beroep doen op het 
beschikbare bewonersbudget voor de 
Armhoefse Akkers.
Eveneens op vergelijkbare wijze wordt via 
de insteek van thema’s ook geld toege-
kend. Denk bij thema’s aan: Cultuur, Sport, 
Natuur/woonomgeving, Verkeer, Gezond-
heid en niet in de laatste plaats Feest. 
In het kader van het ‘feestthema’ is het de 
bedoeling dat dit jaar in ieder geval een 
feest in de ‘nieuwbouw aan de haven’ zal 
plaatsvinden. Binnenkort zal ook duidelijk 
zijn wat er in het kader van Natuur (denk 
aan Moerenburg) voor 2011 beschikbaar is. 

AED
Voor het AED-project (thema Gezondheid) 
is  een bedrag van € 4000, - vrijgemaakt. 
Het ziet er naar uit dat dit bedrag voor 2011 
voldoende is, omdat  er in dit project ook 
samengewerkt wordt met Studio T, GGZ 
Breburg en de Vereniging van Eigenaren 
van de Willem II State. Chapeau voor deze 
bijdrage!  Mocht het niet voldoende zijn 
dan zal de buurtraad de eigen reserves 
aanspreken. De reserves worden in ieder 
geval benut, om de komende vijf à zes 
jaar te garanderen dat deze voorziening 
beschikbaar blijft.  

Plannen
Heeft u nog plannen die iets toevoegen, 
waarvoor ook middelen nodig zijn, die wel-
licht vergeten zouden kunnen worden? 
Laat het dan zo spoedig mogelijk weten bij 
de leden van de buurtraad of op 
buurtraad@hotmail.com. Denk aan sport 
bijvoorbeeld, hoe zit het met een toernooi-
tje, al dan niet gecombineerd met een 
feestelijke afsluiting?
Er moet weliswaar bezuinigd worden, maar 
op deze wijze - met uw inbreng - kunnen 
toch waardevolle activiteiten blijven plaats-
vinden, waardoor het niet al te pijnlijk is dat 
we gekort zijn op onze budgetten en het 
prettig vertoeven blijft in de wijk. 

Namens de buurtraad, Paul Weide, 
penningmeester 

Afgelopen jaar heeft de buurtraad verschillende oproepen in de buurtkrant geplaatst, 
om buurtbewoners  en vertegenwoordigers van organisaties die actief zijn voor 
de Armhoefse Akkers uit te nodigen hun plannen kenbaar te maken. Ook is er aan 
groepen mensen gevraagd waarvoor zij komend jaar een bijdrage zouden willen 
vragen. Het gaat vooral om plannen die de leefbaarheid en sociale cohesie in de wijk 
kunnen verhogen en waarvoor een financiële ondersteuning gewenst is.  
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Van uw wijkagent

Politiebericht: Nieuwslezer gezocht!

De berichten in de digitale nieuwsbrief zijn 
gevarieerd van een bericht over een inbre-
ker in de wijk, tot een stuk over oplichters 
aan de deur. Ook maken we koppelingen 
naar internet, bijvoorbeeld met een opspo-
ringsbericht van Bureau Brabant op onze 
Youtube site. Kortom alles wat interessant 
is van ons werk in uw woonomgeving.

Wijkagent 
Als uw wijkagent werk ik dicht bij de 
mensen en besteed een groot deel van 
mijn werktijd aan de leefbaarheid en de 
veiligheid in onze buurt. U komt me fietsend 
of wandelend in de wijk tegen, maar ook 
overleg ik met instanties over problemen in 

In iedere buurt spelen andere zaken. De gratis digitale nieuwsbrief van Politie 
Midden en West Brabant informeert u over het werk van de politie, wat er in onze 
wijk gebeurt en wat Politie Midden en West Brabant voor u kan betekenen. 
We zoeken nog lezers.

onze wijk. Daardoor weet ik welke proble-
men er leven. Deze en andere zaken kunt 
u terug vinden in de digitale nieuwsbrief. 
Ik heb altijd een team van agenten achter 
me die me bijstaan. Ook bij hen kunt u voor 
vragen of andere zaken terecht. 
Mijn gegevens vindt u achter in het wijk-
blad. Als elke seconde telt, kunt u 112 
bellen, maar als het ook zonder zwaailicht 
kan, belt u 0900 8844 (lokaal tarief).

Aanmelden
U kunt zich met uw e-mailadres makkelijk 
aanmelden via www.politiemwb.nl voor 
lokaal politienieuws uit uw gemeente of 
regionaal politienieuws.

Thuis gekomen belt hij meteen met de 
Afdeling Handhaving van de gemeente. 
Hij meldt dat tientallen stukken en 
stukjes tempex dreigen in de natuur van 
Moerenburg terecht te komen. Een ernstige 
zaak! De afdelingsmedewerkster legt 
echter beheerst uit dat deze melding bij het 
Centraal Meldpunt gedaan moet worden. 
Het Centraal Meldpunt zorgt ervoor dat de 
Afdeling Handhaving daarvan bericht krijgt. 
Die afdeling zal dan vervolgens beoordelen 
of er actie moet worden ondernomen.

Meneertje P. belt direct daarop met het 
Centraal Meldpunt. Daar wordt keurig 
beloofd, dat de melding direct wordt 

Nieuwe regels voor handhaving?                                 Jaap van Loon

Het is een prachtige, windstille ochtend. Meneertje P. geniet van zijn fietstochtje 
door Moerenburg. Dan schrikt hij. Er ligt allerlei witte troep voor een huis aan de 
Broekstraat. Er wordt daar gewerkt en tientallen stukken los piepschuim (tempex) 
zijn nonchalant op de grond gegooid. Meneertje P. maakt zich zorgen. Nu is het nog 
praktisch windstil, maar als het gaat waaien…

doorgegeven aan de Afdeling Handhaving. 
Zij zullen ook vragen of hij op de hoogte 
wordt gehouden van het vervolg. Voor 
de zekerheid bevestigt meneertje P. zijn 
melding via de mail ook aan de Afdeling 
Handhaving.

Het antwoord op zijn mail laat niet al te lang 
op zich wachten: 
‘Geachte heer P. Naar aanleiding van uw 
melding over een stuk tempex op een 
perceel aan de Broekstraat in Tilburg wil 
ik u laten weten, dat u zelf de aannemer/
bewoner moet aanspreken op het feit dat 
dit stuk tempex er los ligt. De gemeente 
kan hierin niks betekenen. Er is namelijk 
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Op zondag 20 maart:  
 

R o m m e l m a r k t 
 

georganiseerd door het smartlappenkoor ‘de Kruikenzangers” 
t.b.v. hun 10 jarige bestaan in 2011! 

 

10.00 – 15.00 uur 
 

Entree 1 euro, kinderen tot 12 jaar gratis 
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5, 12, 19 en 26 april 

 

R I K K E N 
 

De opbrengst komt geheel ten goede aan Kika 
 

Aanvang 19.30 uur  
en natuurlijk is het eerste kopje koffie gratis 

 
Entree: 2,50 euro 

 

 

Kinderen kankervrij,  
een nobel streven. 

Er is veel geld nodig om dit 
te realiseren, maar alle 

beetjes helpen!  
Feestzaal Pelgrimhoeve, Pelgrimsweg 27, 50 18 EL Tilburg, tel. 543 57 88 
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KLEINTJES

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

Bureau Taal en Tekst 
CRKBO geregistreerd, voor begeleiding en correctie van: Nederlandse scripties, proef-
schriften, teksten, boeken, brochures en gebruiksaanwijzingen, alsmede het geven van 
Nederlandse les/ bijles. Josette van Heck, tel. 5362759. J_vanheck@yahoo.co.uk

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

Gastouderopvang *Spelenderwijs Tilburg* zoekt een gastkindje
Vanaf 1 april 2011 hebben wij op dinsdag en vrijdag plaats voor dagopvang van een gast-
kindje. Vanwege de samenstelling van de groep gaat onze voorkeur uit naar een kindje 
tussen de 2 en 3 jaar oud. Voor meer informatie kunt u onze advertentie op Marktplaats 
bekijken. Hebt u interesse? Mail ons dan op: spelenderwijsgastouderopvang@home.nl  
of bel naar: 06 414 896 23.

Te huur gevraagd: Woonruimte
Wegens privéomstandigheden zijn wij op korte termijn op zoek naar zelfstandige woonruim-
te in of rond onze wijk de Armhoefse Akkers. Hebt U woonruimte te huur met minimaal twee, 
maar bij voorkeur drie slaapkamers, dan kunt U mij bellen op 06 212 543 86.

op dit moment geen overtreding waar 
de gemeente iets aan kan doen. Op het 
moment dat het stuk tempex in de natuur 
terecht komt, kunt u dit melden bij de 
milieupolitie.’ 
Met andere woorden, de Afdeling 
Handhaving wacht eerst tot de troep 
goed verspreid is en schuift daarna haar 
verantwoordelijkheid door…

Kort samengevat lijken de regels dus nu te 
zijn:
1. Spreek de vervuiler rechtstreeks aan. 
2. Wijs hem op zijn plichten om de troep 

netjes op te ruimen.
3. Houd controle op de vervolgactie van de 

vervuiler.
Geen resultaat? Meld het de Milieupolitie.

Drie dagen later fietst meneertje P. ’s 
avonds nog lekker een rondje, om zijn 
hond uit te laten. Het is wel wat guur door 
een oostelijke wind. Op het zandpad in het 
verlengde van de Koebrugseweg staat een 
auto met draaiende motor. Twee duistere 
figuren gooien half kapotte zakken met 
groenstengels in De Buunder. Meneertje 
P. schrikt opnieuw. Zijn hart klopt in zijn 
keel. Moet hij nu ‘handhavend’ optreden? 
Gelukkig kan hij met een gerust hart snel 
afslaan richting Were Di. De henneptoppen 
drijven immers al uitgewaaierd op het water 
tussen wat stukjes piepschuim. Straks 
alleen even melden bij de Milieupolitie, die 
overigens op www.tilburg.nl nergens te 
vinden is…
PS. Deze tekst is gebaseerd op een authentieke 
situatie en daarbij horende correspondentie.
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BUURTAGENDA 

14 maart 18.30 – 19.00 uur Gemeentehuis 
Aanbieding kunstwerk ‘De Stad’ aan burgemeester 

20 maart 10.00 – 15.00 uur Pelgrimhoeve 
Rommelmarkt t.b.v. De Kruikenzangers 

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 

24 maart 09.00, 11.00, 14.00 Andreasschool, locatie Lanciersstraat 13a 
Open Dag 

26 en 27 
maart 

11.00 – 16.00 uur Van Heutszstraat 1a 
Verkoop materialen van Jong Nederland Heuka 

5 april Vanaf 19.30 uur Pelgrimhoeve 
Start wekelijkse rikavonden t.b.v. Kika 

 

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 (column),  
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 maart 
8 april 

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

Ø Buurtraad E-mail: buurtraad@hotmail.com 
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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 vergaderingen 15 maart en 12 april 
                            

Ø Wijkagent 
Peter Aikema 

Wijk Armhoef Hoogvenne 
E-mail: Peter.Aikema@mw-brabant.politie.nl 
Tel. 06 295 437 98 
Spreekuur: 23 maart en 6 april 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  

 

Carnaval is weer voorbij. Van vrijdagmiddag tot dinsdagavond was het 
weer groot feest. Zoals elk jaar rest dan na het opruimen van de rommel, 
alleen nog de uitslag van de optocht:

Eenlingen
1e. Remco – Meedoen is belangrijker dan winnen; 2e. Suus Westendorp.
Duo’s 
1e. Guus Moolhuijsen – Wa mot ik nou meej da takkejong; 
2e. Gijs en Johan – Walking Dinner.
Kleine groepen 
1e Margo Mutsaers - Wees jezelf; 2e Alex v Zundert - Elke Kruik een kaart; 
3e Chantal v Dongen-Google Werf; 4e Dries vd Boogaard - Jupiler League.
Grote groepen 
1e Fabienne v Engelen - Vijf op een rij ; 2e Ingrid vd Hulsbeek - Voetbalvrouwen; 
3e Daphne Snellaars – Wierook.
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Wilt u een leuke prijs verdienen? 
Doe dan mee met een speurtochtje rond onze adverteerders.  
Welke adverteerder hoort bij de volgende woorden: 

1. Acne. 2. Buffet. 3. Courtage. 4. Kinderwens. 5 Noordzee. 

6. Pellet. 7. Polariteit. 8. Stadstuin. 9. Stemmen. 10. Velux. 

U kunt uw oplossing uiterlijk 1 april opsturen naar 

Buurtkrant Armhoefse Akkers,  Van Heutszstraat 1a 
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MEANDER

Meander, naar jou toe en van je af
Ik loop langs je heen en tegen je aan
Soms ga je snel, of zie je traag gaan
Oever die seizoenen kleuren gaf.

Water onzichtbaar uit de grond
Kikkerpoel met riet omzoomd
Door libellen afgeroomd
Stilte maakt harten gezond.

Voorste stroom als Ley begonnen 
Eindigend als Achterste stroom
Ik had daar een mooie droom
Van rust in Moerenburg herwonnen.

Jean Rijckmans
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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	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  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)


